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BEWZETÓ

Tis z telt Lakóin k, Hozzátattozók é s Munkatárs ak!

,tz Újbudai Idősek Háza (a tor,ábbiakban: intézmént) a nl,rrgodt és biztonságos életfeltételek, a

kiegyen5,i5.ozott és megfeleló keretek biztosítása érdekében, r.,alamint a szeméil,es gondoskodást

nlrijtó szociális rntézménvek szakmai feladatatrőI és működésük feltételeirőI szőIő 1/2000. a.7.)
SzCsN,í rendelet (a továbbiakban: R) 5. § (3) bekezdésében megfogalmazott kötelezés alapján a

kör,etkezők szerint határozza n]eg a Házltend témakötébe tartozó szabál),okat.

I(érem Önöket, hogy szír,eskedjenek fi.gyelmesen elolr,asni (meghallgatni), megismetru és

elfogadni az 'ntéznényi közösségi életre vonatkozóan megfogaknazott iránymutató általános

szabá]t-ainkar.

I. Általános szabályok

7. lyHázkend célja

A Házltend célja, hog1, rnegltatátozza az intézmén;. belső rendjét és tájékoztatást n;újtson az

alapvető szabá\,gkí$i, egyaránt r,édje az egvéni és a közósségi érdeket. Szabálvozza 
^z

idősgondozásban nyújtható szoIgáltatások körét, a szolgáItatások ellenőnzhetőségét, a lakók és

dolgozók kapcsolatát, a humánus és demokratikus eglüttélés szükséges normáit, a személ),i és

intézménl,i vagvon r,édelmét, r,alamint az érdekképr.iselet módját.

A Háztrend olyan szabálr,okat tattalmaz, ame\.g[ rnegtattása a lakókta, a hozzátaftozókra, a

Iátogatőkra, az örtkéntesekre és a dolgozőkn, tor-ábbá az lntézl:;rény területén tartózkodó
valamennyi személr,te nézv e eg1 aránt kötelezó.

2. A,IJázitendhatáIya

A IJázirend az ellátottak és hozzátartozóik vonatkozásában az intézmén),i io8r,iszon),, 
^

munkar.állalók esetében a munkar.iszony kezdetekor, az intézménynél nem munkaviszonröan
1ér.ő dolgozók (pt.: önkéntesek, Budapest Fől,áros XI. I{erület Úlbrra" Ónkormányzata Gazdasági
Ntűszaki EI\átő Szolgálat (" tor.ábbiakban: GÁN{ESZ) kir.itelezők, portaszolgálat, stb.)

vonatkozásában az intézmén1, tetületére r.aló belépéskot, a látogatók esetében az tntézmélybe
lépéskor lép hatá\,ba.

A Házlrend előírásait az irrtéztnénv területén, azoí,L ínag^tartási szabáll,ait, melyek ételmezhetőek
az ntézllaélrr]ren kílül is - az intézmény áItaI szen,ezett plogíamok, foglaikozások esetében - az

- -nteztterrr- ffi1l.

3. A.F{ázirendnyilvánossága

A T{áztrendet nl,ill.áno s s ágra kel1 lrozni. A nyilváno s ságra hozatal mó dj ai;

- a Házkendet ki keli fuggesztent a {altűjságra,

- a Házttend egi, példá nyát az e 1látott és a bétlő tészére át kel1 adni.
A Házkendet módosítását kör,etően a fentiek szer-int ismételten n)Iiklánosságra kell hozni.

II. Az itttézményi ellátás igénybevétele

A szakosított személ;.es gondoskodást nl-rrjtó szolgáItatások igén;bel.étele önkéntel, az ellátást

igéndő vagv töí\,ényes képl-iselője szóbeli, \-ag), ír,ásbeli kérelme alapján történrk.

1. Idősek Otthona esetében
Az idősotthoni ellátás a gondozási szükséglet, r,alamirrt az egészségt állapoton alapuló szociális
rászoruitság vizsgáIatának és igazolásának tészletes szabáh,ailól szóló 36/2007. §II.22.) SZNfN4
rendelet szetirrtj értéke]ő adatlap alapján III. fokozaru, \,ag), ezen rendelet 4. \\ (1) bekezdése



szerint flegh^táíozott egr.éb körulményeken alapuló gondozási szükséglet megállapítása esetén, a
fenntartó jogerős beutaló határozata alapján nyajtható.

2. Időskoruak Gondozőháza esetében

Az tntézményi jogl.iszon)t a szolgáltatás igénybevételekor a kérclmező és az ntézrnény által
megkötött Megállapodás alapozza meg. Áz átfieneti elhe1l,g2{31 nyrjtó intézménl.i ellatás
ideiglenes jellegge1,legfeljebb egy ér, időtartamta vehető igénPe.

A b enn tartózkod ás megh os sz ab bítás a

Az Idóskoruak Gondozőbázi elhelyezés kulönös méltánylást érdemlő esetben az lntézmény
ofvosa szakvélemén).ének fig).eiembevételével egy alkalomma|, egv ér,r,el meghosszabbítható. Á
hatáidő elteltét rnegelőzően egv hónappal az intézmén1, vezetője megvizsgálja, hogy az ellátást
igénlöe vevő családi kömyezetébe r.,isszahe1l.g2rrg15-e, illetr,-e ellátása személyes gondoskodás
útlán biztosítható-e. Ha az ellátást igény!6 r.,evő családi környezetébe nem helye2hg16 vissza, az
tntézrnény vezetője az el]átás időtartamát tor,ábbi egy él.r,el meghosszabbíthatja. Ha az ellátást
igényüe vevót más, személyes gondoskodást "t-jtó intézményben e1 lehet látni, a megfelelő
intézménlóe történő áthelyezés lehetőségér:őI az jntézfién1, 1.323tője tá)ékoztatást ad. Az ú1

intézménybe történő elhelyezésig az e7]átást igénÉe ver,ő ellátás át váItozat]an feltétejekkel keli
biztosítani.

Mindkét ellátási fotma esetében az ellátást igénybg vevő és hozzátattozőla tészére az
intézménybe történó felvételkor az tntézménls,ezető, illetve az áItala megbízott személy részletes
újékoztatást ad:

- az e7látás tartalmáról és feltételiről,
- a z tntézmény által ve z e te f t n7,t\l, ántartás o król,
- az ellátást igénlüe r.evő és hozzátartozó közötti kapcsolattartás, a látogatás a tá1,ozás és a

vis s zatérés rend1 étőI,

- p anaszj o guk g,vakor}ásának módj árói,
- aZ'tntézmén;,i j o gvi5 2 ony rn g*rr6né s é nek es eteiről,
- az 1ntézrnény HázkendlérŐI,
- a fizetendő tédtési dtltől, a teljesítés feltételeir-őI, a mwlasztás következmén;rejlfi], továbbá a

mrrla sztás kör.etkezményeiről,
- a jogosult jogait és érdekeit képr,iselő társadalmi szen ezetekről.

Az ellátás biztosítására a lakrész kijelölése, illen-e indokolt esetben a bentlakás során történő
lakrészr,áltoztatás - a rulajdonosi, fenntartói illewe intézménl,i érdekek alapján - az

tntéz rnénw e z et ő f ela data.

A kijelölt férőhelyet az intézménl.r,ezetővel előzetesen egyeztetett munkanapon 9-15 őn kőzött
lehet elfoglalrri.

Az ntézrnén1, yrr"r6je illen,e az áItala kijelölt szakdolgozó köteles tálékoztatást adni minden
ol1.an tudnivalőrőI, ami az intézméni,,i élen itelhez nélkirlözheteúen. F,zze| a tájékoztatással elő ke]]

segíteni a beiüeszkedést a lakóközösségbe.
Az intézrnén},i férőhely elfoglalását kör.etően az 1ntézrr,énJ] orrrosa megiüsgálja az el7átást igénlöe
r.er,ő új lakót. Az intézménlr.ezető jntézkedik a külón jogszabály szerinti, és az elr,égzett
s züks églet feiméré s alapján az áp olási- gondo z ási fela da tok ellátás ár őL

III. Az együttélés szabályaival kapcsolatos iogok, kötelezettségek

1. Az egyittélés alapelvei
Á lakó aHáztendben meghatátozottjogait úgy gl-akorol1rat)a,ha azzal mások érdekeit nem sérti,

azzal nem veszél},ezteú saját és társai, il]efi.e az tntézmény dolgozóinak egészségét, testi épségét,
yalamint mást nem akadáIrioz jogai gr.akorlásában.

A Hántend a ferrtjek én én)esirlése érdekében tartaknaz kotlátozásokat az egles jogok
gyakorlás áta r.,onatkozóan.



Az ittézmén1, lakórnak, r.alamirrt akaknazottainak eglmáshoz valÓ r'iszon},a a szemé\'es

úszteletre épü|, me\, alapján elr,árás a kölcsönös tapintat, udvariasság. megértés és ésszerű

határokig a tolerancia.

Az tntézménv lakóinak jogait az intézménl, akalmazottai és a lakók egymás között is kótelesek

tiszteletben tattani.

Á lakók és az a7kalmazottakkötelesek kiemelt figvelmet fordítani a személyi tulajdon r'édelmére.

2. Az egynttélés sotán a lakók jogaival kapcsolatos szabályok
Az ]ntézmény köteles tiszteletben tartani és feladatait úg,r, r,{g3roi hogv az ellátást igénybe ver'Ők

szárnára biztosítsa az őket megiliető alkotmánvos és szeméh,iségi iogok matadéktalan és teljes

köó tiszteletben tartását, kiilönösen az élethez, az emben méItósághoz, a tesú épséghez, a testi és

lelki egészséghez való jogot és a szabad vallásg1,2!6rláshoz va|ő jogát. Az tntézménJ' köteles

bizto sítani a j ogok érwénl,esítéséhez szüks éges felté teleket.

Az trtézmény vezetőle, illetr.e az trtézlrrrény dolgozói nem hozhatnak ol1:an döntéseket,

intézkedéseket, amell,ek sértik az el7átottak e Házirendben meghatározottjogait.

Az el7átottakat megiüeti személ,r,i adataik védelme, valamint a magánéIetükkei kapcsolatos

tjtokr.édeiem. Lz intézrnén5,vezető az el]átást igénlüe vevők ezen jogai érwénvesülése érdekében

fokozott fig},el*.t követel az e]]átott szemé\i adatainak kezelésér,el, egészségügvi á7lapotával,

személyes körúlményeir.el, jör,,edelmi r.,iszonyair.a1 kapcsolatban, a dolgozók foglalkozásbe]j.

titoktartá si köteiez e tts égének az étv ény esítés érőL.

Lz tntézmén1, dolgozóinak kötelessége, hogv elkör.essenek mindent annak érdekében, hogy az

ellátottak személyiségi iogai én,ényesúljenek.

Az ntézrnénynek az ellátottak személl.es, r.alamint egészségüglú ál7apotáta vonatkozó adatait úgy

kell n),jlvántartania, hogy azoktőI arra illetéktelen szeméi;,ek ne szetezhessenek tudomást. Áz
, érintettek számára azonban meg kell adni a szükséges tájékoztatást és betekrntési lehetóséget kell

nlnrjtaru a személyes dokumentá ctőjába.

Lz elLátottjoga, hogy tészt ,,,egyen az lfltézmény áItaI szeryezett píogíamokon. Az 'ntézmény - a2

ellátást igénlüe ver.ő öntendelkezési jogának érr,én},re 1uttatása érdekében - nem kőtelezheú az

ellátást igénybe vevőt, hogy éllen a jogszabá\,okban, i]letve a Házinendben biztosított jogával.

(Ennek érdekében nem kötelezhett atra, hog;. 1{511 vegyen az intézmén)' tendezvényein,

programjain.)

Az ellátott családr éIethez való joga r,édelmében tilos az ellátott családi életér,el, családi

kört*nénJ.eive} kapesolatos mindennemű negaúv megnJ,ilr,árrulás; rrregkü}órrböztetés: h{egitett

s z eméiye s adataÁak r,édelme és a magánéletér.el kap c s olatos titokvé delem.

Az tntézrnény köteles az el7átottat áJlapat|nak megfelelő ellátásban részesíteni.

Ámennyiben betegsége miatt ápolásra, gyógykezetéste szorul az egészségügrrrő1 szőIő 1997. él,i

CLn/. tönén;: (a tor.ábbiakban: Eü.n-.) által meghatátozott betegeket megiilető jogokra

fig},.l.m*"l történik el7átás a,

Az ellátott joga, hog1, hozzájusson a jogas.gr.akorlásához szükséges információI<hoz, tájékoztassák

a iogai gyakorlásához szükséges eljátásokról.

A szolgáltatások biztosítása sotán tilos a hátrányos megkülönböztetés, különösen az ellátott

1feme, l.allása, nemzeti, etnikai hol,atartozása, politikai \.ag_l más r.élemén}'e, kora,

cselekr.őképességének teljes r.ag1- korlátozottsága, fogyatékossága, születési vagy egr,éb hely291g

miarr.



Az ellátottak a személyes tulajdonukat képező tárgyakat, hasznáIaa tátgyakat áItalában szabadon

-deaHáztendbenrneghatLtazattkatlátozásokkal-használhaqák.
A személyes tárgyakat az el|átottak csak úgy hasznáLhagák, hogv azok másokra veszélyt ne
jelentsenek. Az jntézményi életformához szirkséges mindennapihasználaú tárgyakat az eLátottak
ko rláto z ás n élkül has ználhag ák.
(A veszélyeztető tárgyak körét, ezen tátgvak birtoklásának feltételeit a VII. {ejezet 9. ponga ,$
lakók testi épségének védelme" rész tattalmazza.)

Az elfátottak az érd,ekvédelmi jogukat a XIII. {ejezet 1. porrgábant ,,Az Érdekvédelmi Fórum
működésé"-ben leírtak szerinti szabályok szerint gyakorolhatják.

3. A.szabad mozgás és a kapcsolattartás joga

3.1. Az el]áást igénybe vevőnek ,1oga van az tntézményen belü és az intézményen kívü szabad
mozgásta, figyelemmel a saját és társai nyugalmára, biztonságára. Az ellátást igénybe vevő
kijelenti, hogy az igénybevéteü ellárás során részletes és pontos tájékoztatás kapott az
intézményen beliiü mozgás, vaiamint az intézménlüől történő ehtávozás és visszatérés
szabályakőI.

3.2. Az el7átástigénybe vevónek joga van családi kapcsolatain ak fenntatásáta, tokonok, látogatók
fogadásán. Az lntézmény vezetőie jelenHázitendben szabályozon módon rendelkezik aátogatas
tendiérŐL Á Játogatók íagadása során figyelemmel kell lenni az intézményben élő más személyek
nywgalnára.

4. A vélemény-nyilvánítási iog és annak gyakorlása
Az jntézmény biztosítja az ellátottak számáta az érdekvédelemhez, valamint a szabad vélemény-
nyilvánításhoz vaLő jogot. Az el]átott a r.élemény-aytlvánttási iogával úgy élhet, hogy azzalnem
séttheti az intézrnény alkalmazottainak, valamint a többi ellátottnak személyiségi jogatt, emberi
méltőságát.

Az ellátottjoga, hogy az emberi méltóság tiszteietben tartasáva| szabadonvéleményt nyilvánítson,
tájékoztatást kapjon, javaslatot tegyen, kérdést intézzen az intézmény yezetőlhez, d,olgozőihoz,
főrumalhoz. Az el7átort joga, hogv a fentiek alaplán véleményt nyilvánítson az intézmény
mnkáj ár őI, műkö dé s é r ő\ v alamlnt ez ekkel kap c s o1atb a n jav aslato t tegye n.

5. A lakók kötelezettségei
A iakó kötelessége, hogy:

- betartsa aH.áz;r.endben foglaltakat, kirlönös tekintettel árra,hogy többi lakótársa iogait ne sértse,

- egészségügyi álJapotához tgazodva közteműködjön saját lakókörnyezetének, lakrészének,
valamint az áItalahasznáIt eszközöknek a rendben tartásában

_ az lntezÍljeíIy}l.ez tattozo ten-rletek taasznalaü. íendlet betartsa,

- ői" saját és lakőtársai testi épségét, egészségét, haladéktalanul jelentse az ápolói fe]adatokat
ellátó személynek, Lla magát,Iakőtársait, az intézmény akalmazottait vagy másokat veszéIyeztető
á7lapotot, tevékenységet, iüetve balesetet, rosszullétet észlel, továbbá - amennyiben állapota
lehetővé teszi - ha megsériilt; rosszul van,

- ől4a az tntézmétty iétesítményeit, felszeteléseit,
- az'ntézrrrény eszközeit, berendezéseit, közösségi helyiségeit tendeltetésszeóen hasznáI)a.

6. Káttéútés i felelősség

Á lakó köteles az tntézrrrérry berendezési és felszerelési tárgyait rendeltetésszerően haszná]rri, óvni
és megőÁzai, a szándékos károkozásból eredő - biztosítónál nem érvényesíthető - kátt
megtéííteni. A kfutéútés mértéke a berendezési tárgv napi forgalmi értékével azoílos, illetve
jaúthatőság esetén a jalútást költséggel egyezik meg.

Kártédtésre kötelezhető a Iakó (vagy lakónylvántartásban megjelölt ötököse, képviselője), ha a

leltán nylh,ántartásban szereplő tárgyakban gondatlanságból kárt okoz vagy eh,eszíti.



Iiártédtésre kötelezlrető a lakó (vagv lakónyilr,ántartásban megjelölt örököse, képviselője) ,Ita az

el7átása során az intézmén1, dolgoző)ának személyes hasznáIaú tárgs,ában kárt okoz. Á kártédtés

mértéke a személyes haszná7aú tárgy napi forgalmi értékél,el azonos, i-llerve iavíthatőság esetén a

jar,ítási köitséggel egJ,ezik meg.

hz lntéznény káttérítési felelősségére a Polgári Tönénl,könlwról szőIŐ 2013. ért V. tön'én}" (a

tor,ábbiakban: Ptk.) szabá7yal az bányadők.

Iv. Az intézrnény eszközeinek, létesítményeinek hasznáIati rendje

Az tntézrrrén1 biztosítja az el7átott részére azt,hogy igénlöe \regye az intézményben rendelkezésre

á]]ő es zkö z őket, Iéte sítményeke t.

Az ellátottak az a|ábbi feltételekkelbasználbatlák az lntézmén;, eszközeit, létesítményeit:

o klubszoba, közösségi helyiség
A klubszobát, kózösségi hel;.iséget a lakók egész nap szabadon hasznáIhagák. A közös ,

helyiségben az esúlepihenést követően a iakók csak úgy tattózkodhatnak, hogy azzal a többi lakó

pihenését ne zavaqák Á klubszoba berendezéseit a lakók szabadon használhaqák, de ügyelrriük

kell arra, hogy a műszaki berendezéseket (p1.; TV, videó, számítőgép, stb.)szakszerűen kezeljék,

műkö dte té s űk az elő trás oknak megfelelő en történj en.

o Kön},vtár
Az ellátottak az ttltéz ményi könyrt átat s z ab a do n has ználhaqák-

^tu'i""i,ff§T:-*:;:*11,"lÍ]e,,,pi,",,djé 
t azza:a feltétellel, hogy saját lakőszobá)ában' 

reggel 8 óra előtt és este 20 őta a televiztő és/r.agy rádíő hasznáIata a kétszeméll,es elhelyezés

esetén a szobatáts egr,értelmű beleegyezésével történhet. A lakóközösség érdekében az esti

pihenés időszakában a hangos tér.énézés, rádiőhallgatás, zalos tel.ékenység r,égzése, r.alamint étel

főzése nem megengedett.

Á közös hetviségekben (p1.: tátsalgó) 1ér.ő eszközők haszlálhatók az esti iepihenés után is,

azonban ez csak o11,656on történhet, hog;. a többi lakótárs pihenését ne zal-arla.

Á csendes piirenő alatt - 13.30-15.30 őraközőtt - nem lehet o\,an ter.ékenységetvégezti, amel1'

pihenni r,ágyó lakók nl,ugaLmát zal,aia.

Á lakószob ákhoz kapcsolódó teíasz a 1akók pfienését szolgá7ják, kéiük a feleslegesé l.áIt bútorok
és egyé§ tárgt.ak tátolására ne használják. Á telaszon elektr-omos sütó és főzőkészülékek

has znáIata í}em megenge de tt.

Az erkélven árnyékoló (sótétítő fuggön,v) eihelyezése krzárólag az intézménJ,vezető előzetes

l1oZZry
Az ttttézmén), eg,y és kétszeméll,es laktészeiben biztosított a vásárolt élelmiszerek biztonságos

táto|ásának és elfogl,asztásának kulturált feltételei. Szükség esetén az ételmelegítésben az ápolÓk,

gondozók segítséget nlrrjtanak.

Á lakók mások lakószobá)ában csak 
^z 

ott lakók eglüttes beleegvezésér.el tartózkodhat.

V. Belépési hozzájátllás és tédtési díj szabályai

1 . B elép és i hozz ájáttrJás ídő aúlyo s vis sz aíiz eté s ének sz ab ály ai

Az átlagot meg}raladó minőségű el}relyez{5i körlrlményeket biztosító intézménlünkben a
fenntartó áltai rneghatározott összegú belépésr bozzájárulás fuetendó. Ha az intézménti
jogliszon1, a szerződés megkötésétől szárnított hátom ér.en belúl megszűnik, a belépési

hozzálátulás időarán1,os részét a fenntartó r,i,sszafizeti a belépési hozzájáru|ást megíizető személ1,,

tészéte.



Ámennyiben a jogviszony az ellátást igénybe vevő iakó haláIa mntt szűnik meg, és a befrzető az
el]átást igénybe vevő volt, űgy a ktfizetés a jogetős hagvatéki végzésben szercplő örökös tészére
történik.
HázasPáy, családtag esetében az e|]átási körtilmény saját kéréste egyszeméIyes elhelyezésre
váItoztk a jogviszony létesítésének napjátőI számitott hárcrn éven belüi, a belépési hozzí4ániás
díjkülönbözetének megfrzetését vál]alrlta kell. A vállalás oly módon teljesüI, hogy a jogviszony
létesítésekot vele együtt kőltözőházastáts, családtagbelépési hozzájániásánakídőatányos része a
űjkiiJönbözet összegét fedezi.
Az elhelyezési körirlm ény váItozásának időpo ngátőI a személ;.i tédtési ű) is az egyszemélyes
elh elyez é sre v o natko z ő an kerul me gilllap ításra.

2. Személyi tédtési díi fizetésre vonatkoz ő általánosrendelkezések
Á személyes gondoskodást nyújtó el7átásért tédtési űjat (személyi tédtési díjat) ke1l fizetni. Á
tédtési Űjat az el]átást igénybe vevő jogosult, valamint az intézményi tédtési űj megálJapítását a
szociális tgazgatástől és szociáüs ellátásokről sző|ő 1993. éó III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
114. §-ában felsorolt tattásra köteles és képes szeméiy köteles megfizetni.

Az tntézményi téútési űj a személyes gondoskodás körébe tartoző szociáüs ellátások
ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: tntézményi tédtési ü). A, ntézményt
tédtési Űjat a fenntattő targyév április 1-ig őűapíga meg. Az Átéznényt tédtési űj összege nem
haladha§a meg a szolgáltatási önköltséget. Az tntézményi tédtési üj évközben egy alkaiommal
korrigálható,
A jövedelemmel nem tende}kező 16 év fölötti ellátomak tészére személyes szirkségleteik
fedezésére az jntéznr'ény kőItőpénzt biztosít. I{öItőpénzt kell biztosítani annak az ellátottnak is,
aki helyett a tédtési díjat jövedelem hiányábankizfuőIaga tartásn köteles és képes szemé\y frzei,
illetve a téútési üjat vagyona terhéte állapították meg. Ha vagyonnal rendelkezó ellátottnak
költópénzt ál7apitanak llr'eg, a köItőpénz terhelését a tédtési díjra vonatkoző szabá|yok szednt
kell elrendelni. Á költőpénz havi összege nem lehet kevesebb a targyév január 1-jén érvényes
ötegségi n}-ugü legkisebb összegének 2}o/o-ánáI, ha a téÁtési ü űsy kerril megállapításra, hogy
az rragyolet is terhel, Űgy 3a"/o-átáI. A ellátottnak ezt az összeget el nem érő jövedelmét, iegalább
a köItőp énz összegére kell kiegészíteni.

Az ellátott álta1 frzetendő téútési dqat űgy kell megállapitati, hogy részére legalább a tárgyév
januát l-jén éwényes öregségi n}ugdíi iegkisebb összegének 20o/a-a, ha a téútési díj úgy kerü
megál7apításra, hogy az vagyontis terhel, 30o/o-a szerinti költőpénz visszamaradjon.

Az tntézmény yezetőie a szernéIyi tédtési űjról és annak feiülrüsgálatatőI ,,Értesitést" aől<t az
ellátást igénybe vevő ésfvagy törvényes képviselője, illetve tartásn köteles és képes személy,
illetve a téÁtési díjat rnegfuető személy részéte.

a az e[atast lgen vagy a esl ürat megilZeto Szeme,ty a Szeme§,.l tefltesl
intézloaény vezetője által negál7apított összegét vitatja, i]letve annak csökkentését vagy elengedését
kéri, az annak felülvizsgálatárőI és megváltoztatásáről szóló értesítés kézhezvételtől számitott
nyolc napon belirl az intézrr,ény fenntartőjához fordulhat, ezt követően a fenntartó döntésének
felirlvizsgála ta blrőságtől kérhető.

A személyi tédtési díj összege a meg4l7apitás időpontjától fuggetlenüi évente két alkalommal
vtzsgáLhatő felül és váItoztatható meg, kivéve ha az ellátott iövedelme olyan mértékben csökken,
hogy a törvényben meg|tatátozott tédtési di1 f:,zetést kötelezettségének nem tud eleget tenni,
valamint L:ra az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25oh-át meghaladó mértékben
növekedett.

A felülvizs gűat során megállapított új személyi tédtési díj megfizetésének időpangárőI a

fenntafió rendeikezik. Az új tédtési díj megfizetésére a kötelezett nem köteiezhető 
^felüvizsgáiatot megeiőző ídőszakta, kivéve, ha az ellátott a felülvizsgálatot megelőzően -

iör.edelem és vagyon hiányában - tédtésmentesen r.ette igén}üe az el7átást, és részére
visszamenőlegesen rendszetes pénzel7átás keririt megállapításra. Ez utóbbi esetben a személyi



tédtési díj rnegfizetésének kezdő idópontja a tendszeres pénzdl,átásra valÓ 1ogosultság kezáő

napja.

Az Átézrnénr. r,ezetője el)enőrzr, hogl a megállapított tér"ítési űj befizetése havonként

megtörténik_e, Ha a kótelezett a befuetést elmulasztotta, az tntézménp.ezetó 15 napos határidő

megjelölésér,el a fuetésre kötelezett személyt írásban felhír,ja az elmara,dt tédtési dí; tiefizerésére.

Ha a hatáÁdő eredménytelenül telt el, az intézmén1. vezetőie a kótelezett nel.ét, 1akcímét és a

fennálló díjhátralékot nl.ilvántattásba veszi. Á nyilvántartott díjlrátralékról az intézmén), vezetőie

negvedévenként tájékoztatja 
^ 

fenntartót a tédtési díjhátralék behajtása vag}I a behajtatlan

hátalék tör,lé s e érdekéb en.

Ha a szerné\.i tédtési díjat nem fizetik meg, illerve ha a költőp énzt az intézmén1, bb,tosítla, a

kör,etelést taítós bentlakásos intézménl,i el]átás esetében a kötelezett ingatlanvagyonán ferrnálló

j elz áIo g o g btz to s í{1 a.

A 1ebáIogjogot a külön jogszabá\1. szerint nyil1.{111rr'ott hátralék etejéig lehet beiegl,ezni. A
jelzáIog bejegyzésének kezdeményezéséről a szociális hatóság a jogszabáIt,i feltételek fennállása

esetén _ a fenltartó kérelme alapián - határozatot hoz. A határozatot az ngatlanúgvi hatósággal

közölrri kell.
A b ej eg;,2 g11 j elz áIo g hagyatéki teherkén t én,én}-e síthető,

3. Személyi tédtési díita vonatkozó kiegészítések az Idősek otthona ellátásban
tészesülők esetében

Az lntézrnénln ezető rnegállapítja az jntézrnén],i ellátásért fizetendő személli tédtési díj összegét

és arról az ellátástigénytőt a lr{egáilapodás megkötésekot írásban tálékoztaga.

A tédtési díjat az intézmény által nl,rljtott ellátásokét az tgénybe l,étel napjától hal,onként utólag,

a tárgvhőnapot kör.etó hónap 10. mpjátg kell megfizetti az e]látást nlrrjtó intézmény elszámolási

szárrl,ájára.

Az Szt. 1,17 /D §. (1) beke zdése aLapján, ha a tattós bentlakásos tntézményt e]]átás esetén az

ellátott jelentős pénz- r.agy ingatlanvagr.onnal nem rendelkezik, és a tédtési űj megfizetését más

szemel1. sem r,állalja, de az eilátottnak van nagl,korú, r.ér szerinti \.agy öíökbe fogadott gvetmeke,

akkor a jövedelemhán,vad - és az intézményi tédtési díj közötti különbözet megfizetésére a

gyermek köteles megállapod ás a|aplán.

A díjkúlönb özet megftzetése tekintetében a megáilapo dást az Szt. 94/C. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti személt, kötheti meg a gyermekkel

Ha a megállapodás nem jön létte, a fenntartó a bltőságtől kérlreti, hogv a Ptk. tokontartáxa
ir-án1,ad$ szabáIyat alapján taít^sra köteles és képes gyermeket tartást kötelezettsége és képessége

méttékél,el arán :b an áI.1.ő an a díj különb ö z et tnegftz eté s ére kötelez z e.

A díikulonbozetet meg
s z ab áIy okat kell alkaLmazni.

Áz ellátott gl ermekével szemben rndított per kimenetele nem érlni az eilátott intézmén],i

jogvrszonyát, a bíróság iogerős hatátozatáigaz ellátott személyi tédtési díjaként a rendszeres har,,i

jör.edelmének 80%-át kell megállapítani,

4. Személyi tétítési díjra vonatkozó kiegészítések az Időskorúak Gondozóházi ellátásban
részesülők esetében

Az intézrnénFrezető megállapítja az ultéznénti ellátásétt fizetendő szeméhi tédtési űj ósszegét.

és arról az el]átást igén;.Iőt a N{egállapodás megkötésekot írásban tálékoztaqa.

A szemé\.i tér,ítési dí)at az rntézmónl.r-ezető konkrét összegben ilJapitja meg, amel1, nem

haladhatja rrreg az intézménvi tédtési díjat és az el7átott havi jör.edeimének 60 oio-át.

A térítési dílat az igén1,|g1.{161 napjától har.onként a tárgyhónapot kör-etó lrónap 10. napjáig ke1l

befizetni az e]látást nlújtó intéznrén1. elszámolási szánlájára.
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5. Az ellítást igénybevevő távolléte esetén fizetendő személyi tédtési díi
5.1,.1,. Az ellátást igénybevevő tavolléte esetén fizetendő személyi téátési díj összegét a személyes
gondoskodást nyqtő szociálts eliátások tédtési díjáről szőló 29 /1993. GI"17.) Kormány rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 28. §-a szabályozza:

5.1,.2. Az ell,átott két hónapot meg nem haladó távol7ét idejére a tavol7étminden napjára a napi
szemé\,i tédtési űj 2To/o-átkell fizetni. Á távolléti napok fiapt^néves szinten összesíthetők.
5.1.3. Az el7áást igénlüe vevő a naptái' éves szinten összesített két hónapot meghaladó távolléte
idejére:

a) az egészségügyi tntézményben töfténő kezelésének időtartama alatt, a távol]ét minden napláta
a napi szemé§i tédtési díj 40a/o-át,

b) az a) pontban nem említett esetben a távol7ét minden napjára a napi szemé\,i tédtési díj
60oÁ-át kell fizetni.

vI. Az inté zrné nyb e b evih e tő s z em élye s l;Las z nálaú tát gy ak kőt e

,:':::::::::;,#,:?#:-:,x::,::,:1,:::,:,{::,I-í#á?"r::{;^r;b2váItás

szezonnak megfelelő felsőn:házat, négy váltás fehémemű, törülköző, pizsarna, papucs,
zán cipŐ). A szükségesnél lényegesen nagyobb mennyiségű ruhanemú behozataIa
felesleges, megfelelő tátolás nem oldható meg.

o tisztálkodó szerek.
. személyeshasználafta szánt kisebb eszközök (p1.: er,,őeszköz,poha1 tálca, stb.).

a napi éLetéhez nélküózhetetlen szemé\,i hasztálatta szánt tárgyak (p1., őra,
villanyboto wa, bajszáÁtő, táüő, fényképezőgép, stb.).

,::,:aí::;:ű::::,,",:;::!::::,:,?:::;?;::*'atótárgyak:

: ;T*ff::;T;T;1'"* hatő a)pontban felsorolt készirlékeken felü elektromos
berendezés.

A lakónak gondoskodnia kell arról, hogy elektromos berendezései mind"ig jő műszaktállapotban
legyenek, s azokat rendeltetéss zeűen hasznáIla.
Az trtézm'ény vezetője évente több alkalommal ellenőriztethett az elekttonikus eszközök múszaki
állapotát. Ámennyibel az el7enőrzéskot, ilietve egyéb körulmények alaplán nyilvánvalóvá válik,
hogy az eszköz tőzveszéIyes, illetve érintésvédelmi szempontból nem megfeieló, az el7átott a
hasznáLatl tárgyat nem taíthatj a magánáI, s a készülék et a hazzátartozó köteles elvinni.

A behozott, személyes hasznáIatban tartott tárgyak, értékek megőtzéséte, megór.,ásáta az
tntézr";'ény vezetősége és személyzete fokozott figyelmet forűt, de teljes felelősséget csak az
éttékmegőtzési szzbályoknak megfeielően leadott tárgyakért, értékekért váilal. Á szeméiyes
has znáIatb a Lév ő tár gy akérr els ő s orb an nria j dono s uk felel.

I(érünk minden lakőt, a \ragyonvédelmi szempontok érvényesirlése érdekében, csak a személyes
szükséglettiknek megfelelő mértékben tartsanak maguknál pénzt, étéktárgyakat.

Á lakók a személyes használatukban lévő tárgyatkat nem helyezhetjk ki a közös helyiségekbe,
ugyanakkor a közös helyiségek berendezéseiből sem lehet a salát szobákba, lakrészekbe tárgl,akat
bevinni. Indokolt esetben az intézmény vezetőie lrásban engedélyt adhat az tntézmény tulajdonát
képező bútor lakő részére tőrténő kólcsönzésére,

VII. Az intézrnény napirendie, szokásrendje, belső hagyományai
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1. Felkelés, lefekvés, étkezés fendie



Nfinden lakő saját igénye szerint alakítja ébredési, lefekr,ési rendjét, azza1, a feltétellel, hogy a

lakószobában reggel B óra előtt és este 20 óra után nem foiytathat olyan ter,ékenységet, ameilyel

szobatársa, valamint a többi lakó nyrrgalmát zavaga.

Étkezésidőpontjai: reggeü:
ebéd:
vacsoía:

8 - 9.30 őtáig
12 - 14 ótáig
17 -78 őtáig

2. A, lakők e gym á s köz ö tti kap cs o latt attás ának s z ab á|y ai
Az ellátásban részesüiők eg1,6{5 - különösen a Házkendben is meghatátozott - jogainak,

valamint, az áItalános etköicsi és viselkedési normák tiszteletben tafiása mellett, lényeges

korlátozás ok nélkül, szabadol tarthat:lák a kapcsolatot lakó társ aikkal.
Az egymás közöttikapcsolattartás során azonban be kell tartani a,,III. Áz eglüttéiés szabályaival
kapcs olatos j ogok, kötelezetts égek" című részben leírtakat.

3. lrlátogatás és kapcsolattattás szabályaí
Az el]átást igénlöe vevőnek joga van családi kapcsolatainak fenntattására, tokonok, látogatók
fogadására.
A lakókat ahozzátaftozóik és egvéb látogatőkalátogatástidőben látogathagák.

Alátogatási idő: B őrátőI20 óráigtatt.

A lakók látogatókat alátogatásitdő alattaz alábbi hely3[6n fogadhatnak:
- lakrészükben, a közösségi he\iségben (klubszobában), udvaron, stb.

A látogatók a ?átogatás kezdetekor kötelesek érkezésüket az intézmény pottaszolgálati feladatait

ellátó dolgozójánakleleznt A portaszolgáIat fe|adatait ellátó dolgozó alátogatás tényét feljegvzi.

Látogatási időn kír.iri látogatő csak az mőszakyezető ápolő engedé\,ével, illetve nagyon indokolt
esetben fogadható. Kétszemélyes lakrészekben élő lakók a csendes pihenő, és a látogatási időn
kírüli engedélyezettlátogatás ideje esetén l<lzfuőlag alakőszobán kfiül fogadhatnak látogatőkat.

A látogatók fogadása során figyelemmel keil lenni az ntézrnén;öen éIő más személyek
nl'ugaLrnáta,

!-
tr jszaka az épületben idegen flemtafiőzkodhat, az tntézményben a szolgálatban lévő dolgozó joga

és kötelessége, hog1, a vendégeket felkérje a táyozásra. 2a őnkor az lntézínén}, poítaszo]gáIatán
feladatot teljesítő dolgozó bezála az épület bejárad ajtaját.

Az tntézménrnezető a htogatás rendjét szándékosan és súly652n mqg?avafó személye},kel

- fellúvja az érittetett a távozásra,
- meghatáro z att időtrtamra eltilü at1 a az intézményb e r,,aló b elép é s tő1.

Az kltéznény látogatási rendjét szándékosan és súlyosaí.' ínegza\raró személ1, az, aki a másodszori
tájékoztatás és figyelrneztetés ellenéíe sem tartja be alátogatásiidőt, illene, akir.isellredésér.el (p1.:

hangoskodásával, stb.) zava{a a többi látogatót, a Iakók n;,ugalmát, napirendjét.
Á 1átogatók alátogatásiidón kíi.ul is - az elóre meghitdetett alkalmakkor - kapcsolatot tarthatnak

az el]átást igénybe r.er.,ővel.

Az Állami Népegészségügl,i és Tisztior-r-osi Szolgálat és az lntézménl,i on,os jal.aslatára (p,l.:

jáwány esetén) a látogatás karlátozható, illetr.e szüneteltethető.

4. Az íntézményből való eltávozás és visszaérkezés rendje

Általános szabályok
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Á lakók személyes szabadsága nincs korlátozya, de az áttekinthetó intézménl,i műkódés
érdekében a lakóknak be kell tartaniuk az alábbi szabályokat:
Á lakók az intéztnényből ,,kimen ő"-re, illerve szabadságta mehetnek.
Kirzenő az a7kalntanként 24 őrát eI nem étő intéznényen kírüli tattőzkr:d,ás.
Sryalladság az a7kaLtnanként24 órát eléű vag,v megha|adő lntézmén;,gfr kfiü] tartózkodás.

A kimenőte és szabadságta.vofiatkoző közös szabályok

Á lakók bátmikor szabadon elhaglüatják az jntézrnényt. Az eltávozás csak akkor tagadható meg,
ha a kezelőofi,,os, vagy szocíális intézmény ofliosa - az el7átott egészségi ál7apota mtatt _ az
eltáv ozást nem j avas olj a.

A lakó köteles eltávozási szánd,ékát - az^z azt, hogy nem kíwánja igénlöe venni az lntézméayi
ellátást -, valamint annak várhatő időtattamát előre bejelenteru. A bejelentést az intézmértwezető
által kijelölt személy felé kell megtenni.

Ámennyiben az intézmény |akőja tál.olléte során nem tud, l,agy nem akar az eIőre megbeszélt
időpontra visszatétni, köteles az 'tntézmén}, yezeíőjét, \zagy az á|tala megbízott személyt erről
tájékoztatru.

Indokolat]an távoltnatadásnak minősui az előzetesen be nem jelentett távo7maradás, ilJ.etőleg ha a
lakó r.isszaérkezésének akaőályát 24 óún beiül nem jelenti be.

Nem minősül indoko|at]an távolmaradásnak, ha a lakó neki fei nem róható okból marad
igazolatlanul távo1.

A kimenőre vonatkoző szabályok

A kimenőre távozott lakó köteles az előre bejelentett tár.olléti idő lejátatalg visszaérkeznt az
intézménybe. VisszaérkezésérőI tájékoztatnia ke]l az intézményarezető által kijeiölt szemé\,t. A
kimenő engedélyezése a tédtési díjat nem éfinti.

A szab ad.ságra vonatko ző szab ály ok

Á szabadságta tőrténő eltávozási szándékát a lakó az tntézrnény \.ezetőiének, illetve a \rezető
ápolónak kell jeleznie.
Á szabadságra történő eltás,ozás az általános szabályokon tul akkor engedélyezhetó a 1akó
számáta, ha biztosított a megfelelőIalrhatásiháttér (lakás, család, stb.), az ápolási íeladatok e]]átása
is, amennyib en alakó ápolásra szorrrl

tál,o1létében a szolgáIatban 1ér.,ő ápolő, gondozó bejegyzi a ,,Tár,ol1étek rr;.ilr.ántartása" fuzetbe.
A szabadságra eltávozott lakónak az e7őzetesen bejelentett időpontban vag}, az előtt, a lakótársak
zav arása nélkül kell r.is szatérnie,
A takó a r,-isszaérkezését köteles beielenteni az tntézl:r'ény yezetője áItal megbb,ott személynek
vag)r annak távoiléte esetén a szolgáIatban lévő ápolónak, gondozónak, aki a l,isszaérkezés tényét
a,,T áv o7létek n),ilván ta ítás a" f üz e tb e b e j e gl,z i.

5. Lz egyéni és közösségi vallásgyakorlásra vonatkozó szabáIyok

Az lntézményben lakók r.allásukat szabadon gyakorolhatják, ennek érr,énl,re jutását az intézmén_:,

minden eszkő zz eL elősegíti.

Az lntézrnény 1.h.r5séget biztosít a küiönféle va]-lási felekezetek papjalnak, képviselőinek,
lelkészeinek a lakókkai r.aló eseti és rendszetes találkozására, l,alamint a foh.amatos

kapcsolattaftás:':..
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Á lakók a salát lakószobájukban, illefi.e az ttttézmén1. }orosségi helr,iségeiben szabadon

fogadhatják a Íel,ekezetek képl.iselőit, egt.éni val]ási-lelkr szükségletekhez (pl.: gt,Ónás) a za\TaftaL^n

körűlményeket az Intézmény lehetőségeih ez íTLérter.biztositla, 
.:|__.

Áz intézmén}rben kötelező a lakók va],lási hor.atartozásának tisztele tben tartása,

r.allás gyako rlás ának elő s egité s e.

6. Dohányzás, a|kohol, kábító és bódító szeíek fogyasztásáta, tátolására vonatkozó

szabályok

Az tntézrnérr1l t"rii1.,U1 a lakók, Iátogatók és az alkaLmazottak - a űzl,édelmi előír-ások betartása

mellett - az épületerr kílül klelölt irelygn dohán1,62fi2ln2|i.

Minden dohányzó köteles frgyelemmel ]enni nem dohányzó társaita és a tűzvédelmi
előírás ok be tartás ára !

Áz tntézményben alkolrol árusítása tilos. Az rntézménr.ben az e]]átottak kulturált és aikalomszerű

allioholfogvasztása nem nltott. Az alkoholfogt,asztás az intézménv rendjének, a lakók

nl,r.rgalmának érdekében korlátozbatő.

Az tttéznén), dolgozói és ellátottai számára tilos az intézményben, ílletr.e az lntézmén)Ien kír,ü]r

szet\rezett progtamokon kábító és bódító szerek fogyasztása, az iyen állapotban való megielenés

és tartózkodás, r,alarnint az tlyen szerek intézménybe történő ber.itele.

7 . Lakőközösségi tájékoztatás, lakógyiílés

N[inden lakónak joga l,,an btráiratával, az ellátások, szolgáItatások jar,ítását cébő javaslatával az

intézménn ezetőt fellieresni.

Az Átézrnénli eJlátást yégző dolgozók a hkdetőtáblákon kötelesek az akruális információkat

kifi:ggeszteni.

oiy2n közétdekű rnformációk közlésére, amel1. hirdetőtáblárr nem tor.ábbíthatő az

intézménp.ezető, \rag\r a témában megbízott szakdolgozó lakóközösségi megbeszélést hír'hat

össze.

Az ellátottak hozzátartozől az intézmény vezető}ét munkanapokon, telefonon elÓzetesen

egyeztetett időpontban kereshetik fel.

Az tntéznén)\rezető évente legaiább két alkalommai lakóglúlést taít, melyen tálékoztatást ad a

lakók részérc az intéznrény működéséről (életéről, eseményeir-ői és a ten,eiról). A 1akógrÚIésen az

otthon lakói szabadon elmondhatlák véIeménlüket és javaslataikat.

8. Lakóbiztonság
N{inden laklészbejáraa ajtajának másolati kulcsa az :'irltézmény pottaszolgálatán kerüi biztonságos

elhelvezésre, biztosítva ezze\ a tőz- és baiesetvédelmr előír,ásokat, l.alamint a lakó távolléte esetén

a közműhib ák ja:,ítását,

Á lakók biztonsága, valamint tőz- és balesen édelmt előítások betartása étdekében az intézmény

l.alamenlrr;,i lakőszobájának erkélyén tilos tartani és használrrl r.illamos melegítő és hősugárzó

készüléket $:I.: főzőIap, hősugárző, stb,). A lakószobákban és azok erkéll,ein tj]os a főzés és a

dohányzás.

Idegen ár-rrsok, ügvnökök jeleniétét, általuk a lakók zaWatását az intézménJ, r,ezetője nem

engedé\,6zi.

Az tntézné11\.\-ezető az élszakatügveletet köteles biztonságot nlújtó módon megszen'ezni,

Az lntézménl,berr a testi épséget megóvó intézkedések eljárási rendje tartaknazza az eszkőzös

felúg_veletet.

9. A lakók testi épségének védelme
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A lakók mindennapi irasználati tátg],aikat kotlátozás nélkui használhat1ák lakrészükben. Az
intézménl,ben élők testi épségének r,édelme érdekében azonban, nem tarthatnak maguknál o11.an

veszéll,t jelentó tárgyakat, mell,efu ön- és balesen.eszélyt jelenthetnek (p1.: fegy,ver, 1őr, ,r^bily^,
kard, pirotee]rnikai eszközök, gázspray, stb.),

Ámenn;,iben az intézmény dolgozői bátmilyen veszélyesnek minősítirető tárgyat észlelnek
jogosultak a veszéIyeztető tátgyak azonnall, elr,ételére, annak biztonságos elhelyezésére, az
intézménln ezető illetve helyettesének értesítésével egl,idejúleg.

Á kÖZépsÚl,1,os r,2g1, súll.g5 demens ellátottak esetében a tilalmi tfugyak köre kibővül az
étkez éshez has ználato s er,őeszköz ökkel is.

10. Á[attartás

Az lntézménlÜen, vaiamint az 'tntézmény udr.atán házi állatokat tafiari tilos. Higiéniai okokból
tllos háziállatok, illetve egvéb állatok (p1.: galambok) etetése az tntézmény épületének kön etlen
közelében.

1l. Tűz- és balesetvédelrni szabályok

Az tntézmén)\,ezető gondoskodik arról, hogl az ntéznény dolgozói és eJiátottjai megismerjék a
{úz- és balesetvédelmi szabályokat. Ennek sotán az intézmény megszeí!,ezi a tendszeres oktatást,
az oktatás tényét naplőban rögzitt. Az űj belépőkkel az iltézménl,i jogr.iszony, illetve a
munkar,,iszonv kezdetekoí meg kell ismertetni a vonatkoző szabáIyokat. Az egyes helyiségekben
kifuggesztésre kerrrlnek az oda vonatkozó speciális t6z- és balesetvédelmi előír,ások.

Az e7]átat::ak és az lntézmény doigozói, valamint az intézményben tartózkodó tor,ábbi személyek
számára dohánvozni csak az arra kijelölt helye1 szabad. A dohányzásra kijelölt hel,vek táb\ával
kerultek megjelölésre.

VIII. Az intézrnény áItal nyújtott szolgáltatások

Az tntézmény az Szt.67. § (1) és a B0. § (1) bekezdései szerint teijes körű ellátást nlújt, amelynek
értelmében biztosirja:

A lakhatást, a folyatnatos flitést, a melegr,ú ellátást, a vtlágitást, az elektromos áram szolgáltatást
egvszeméiyes elheb,ezés esetén havi 70 K§7 óráig, továbbá:
J< napi háromszon fő és kétszeri kisétkeztetést, mellüő1 1egaiább egy alkalommal meleg ételt,

on osi javaslatra diétát;
* szükség esetén, a Háztendben foglaltak szerint a ruházattal, ilietve texnliával való ellátást,

amennl.iben az ellátást igénvbe ver,ő nem rendelkezik megfeleiő mennyis{gfi és minőségű
saját ruházattal;

* a ruházat, j]letr.e tertí[ák úszútását,lavítását aHáziendben meghatátozott módon;
x mentálhigiénésgondozást,
* az egészségügyi ellátást, melynek keretében gondoskodrk az ellátást igénlüevel,ő egészségi

állapotának meglelelő alapápolásáról, gondozásáróI, a szakon-osi, sürgósségi és kórházi
kezeléséhez való hozzájutásátőI, az ntézménv által összeállított alapgyógy52er-készietbe
taftoző g,i.ógyszetek és gvógvászati segédeszközök ingyenesen, az egyént g.yógl,szerszükséglet

és a testközeli segédeszközök saját költségen töíténő beszerzéséről (kir,ér,e a R. 52, § (9)

bekezdése szerinti esetben).

Az intézmény áItaI biztosított továbbá:

1. Etkeztetés
Az intézmén,l, napi háromszon fő- és két klsétlieztetést biztosít, az el]átottak egészségi
állapotának, a t,onatkozó előír,ásoknak megfelelően,lrigiénikus, krrlturált körtilmények közótt.
Az étkezések techrrikai lebonyoütásának elsődleges szempontja a Ltkó egészségi állapota:

1. ebédlőbetr fogvasztás,
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2. lakő sz obai étellrord ó s,
3. on osi jarraslatra tálcás felszolgáIás a lakószobában"

Ha az étkeztetésben részesüiő lakó egészségáIlapota rndokolja, on,osi javaslatra diétás étkeztetés

biztosított.

Az étkezést rgénl,§g ver,ő ellátottaktól és az ottlron dolgozóitól elr.árlrató, hogv a jelen Házirend
\III. fejezet 1. pontjánban meghatározott éd<ezési időpontokat betartsák. Előzetes megbeszélés

alapján az étkezésektől távo[él,ők részére, az ételt az erre a céka fenntartott hűtőszekréntüe

névre szóióan lehet eltenni. Á hűtőszekrénvből fogyasztásra csak oli a1 étei adható ki, mely

étzékszem-úcg kifogástaian, és isnrételt hőkezelést 05 "C) kör,etóen.

A bédók részéte ireti 5 r.,agr- 7 ebéd befizetlrető. A befuetések rendje az egyéb befizetésekkel

megegyező, amelt.ekről a lakók minden esetben wugtát kapnak.

Az ellátást igéniüe r.er,ők és a bérlők részére az étkezés lemondására és megrendelése egy héttel

korábbarr szerdai napon 10 őráig r.an lehetóség.

\rendégebéd igén1, szerint rendeihető 1 héttel korábban.

Ételhulladék, szátaz ken;,{1 eh.itelére az ittézménn).el szerződésben állók jogosultak.

2. A, tuházat, textília biztosítása, tisztításának és javításának rendje

Az intézményben eliátottaknak úszta, megfelelő minőségű ruházattal és textfiár,,al ke]l

rendelkezniúk.
Ábban az esetben, ha a lakó nem rendelkezik megfeielő menn],iségú és minőségű tuházattal az

ofthon - a teljes e]látás részeként - három r,áltás feLérneműt és hálóruhát, .,^lumirrt az évszaknak
megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és cipőt, illetve egl,éb lábbelit biztosít a lakó ré.szére.

Az otthon által személyes használatla átadott nlházat az'lntézmén}. tuiajdona.

Az lrtézmén1l §bloritja mindennemű textília és rllházat úszútását, jalítását, szükség esetén

cseréjét.
A csak r.egl,ileg tisztítható rulranemű úszúttatásáről a iakó költségére külső szolgáltatő
igényb er.ételével gondoskodunk.
Az incontinens betegek e}]átásához szükséges eszközök beszerzéséről lakóink költségére

gondoskodunk.

Á beköltözéskor javasoljuk, a behozott texofiát és ruházatot egl,edr azonosítóyai ellátni (címlie,

textilfilc, stb. segítségér,el) annak érdekében, hog1, a tisztítás sotán azotlosítható maradjon.

Áz ellatást igénlbe r.er.ők az intézmén1,,,N,{osási rend"-je szerint, B-10 óta között adhatják le és

vehetik {d, a ruházetot, textíliát a mosodában. A leadáskor a mosodai dolgozó, az án,ételkor a

Iakő alákás á,v aI tgaz olja a liát,s- talan á*x, é te|r.

3. Személyi higiéné, takantás
Á szenréll,i és környezeti tisztaság megőrzése, fenntarrása a lakók és az akaknazottak kőzös
érdeke, felac]ata.

Ázoknál az tntézmén;i eilátottaknái, aki]i a tisztálkodási ter,éken}.ségben nem önellátók, az

intézménv szakdolgozói segítik a napi tisztálkodási feladatok el]átását, i_lletr.e eg;,éb személl,r

h,rgiénés tevékenl:ségek elr,égzését (p1.: haj- és körömápolás, borotr,álás, stb.). Az ellátottak
személl-i higiénéjéért az ápd,ók felelősek.
A tisztálkodáshoz szükséges anl,agokat és eszközoket a személli higiéné biztosítása érdekéberr az

tntéz:rrrérry szükség szerint biztosíga lakói részére.
Az tntézrnén1. dolgozóinak feladata és felelóssége az épület közös helr,iségeinek tisztántartása,

amjltez a lakók és a látogatók egtűttműködése is szükséges

A takarítást a tecirrrikai dolgozók lakrészenként a heti munkarendjükben meghatározott móclon
r-égzik.

A bérlő részére a takar-ítás a r.ele kötött ]akásbérleti szetződésben foglaltak szerint történlk.
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4. Gondozás, otvosi el7átás, ápolás
Az lntézménybe való beköltözést követó 1 hónapon beliil idósotthoni (kivéve az Szt.68/8. § és a
68/C. § szednti ellátott) és 6 hónapot meghaladó átmeneti gondozóházi elhelyezé, .r"iér, 

"gondozottal közösen egyéni gondozást ten, készril,
Az lntézmény biztasíga a jogszabáIyban meghatározott időtartamú orvosi e}7átást, a lakók
egészségügyi alapellátását. Áz orvosi rendelések, vizitek ideje a hirdető táblatr.an feltüntetve.
A szabad házíorvos választásának lehetőségével minden lakó élhet. Ha a Lakő flem az intézmény
orv,osát váIaszga, enŐI a vezető ápolót tajékoztatnta kell, hogy betegség, rosszullét esetén dupla
győgyszerczésre ne keriiljön sor. A szabad awasválasztással felmerülő többletköltségek a lakőt
terhelik.

4.1. Gyógyszertel és gyógyászatisegédeszkőzzeltörténő ellátás:
Á rendszeres és eseti gyógyszerkészIet szeirlti gyógyszercsoportokba taftoző gyógyszeteket,
továbbá az tnjekciíval, infűziőval történó el7átáshoz szükséges anyagokat, az akut sebellátáshoz
szükséges kötszereket, valamint a szűrővizsgáIatoldtoz szükséges reagenseket, indikátorcsfl<okat
(alapgyógyszerkészlet) az ellátottaknak tédtésmenteseír (a személyi tédtési űj terhére) biztosítjuk.

hz alapgyőtyszerkészletbe, valamint a tendszeres és eseti egyéni győgyszerczükséglet körébe
tartoző gyógyszerek, továbbá a győgyászati segédeszközök közril elsősorban a közgyőgyelláási
igazolványta fellthatő, illetve a tátsadalombiztosíás á|tal támogatott gyógys zert és győgyászaú
segédeszközt blz tosítiuk.
Az alapgyőgyszerkészlető7 az tntézmény faltűjságan részletes és pontos tqékaztatást adunk.

4.1.1. Llaperrógys z etkészleten felüü gyógys z etek költs égvis elé s e

Az alapgyőgyszetkészlet körébe tattoző gyógyszeteken nilmenően felrnerűlő egyéni
győgyszercziiLkséglet költségét, ideétve a győgyszerért kü]ön jogszabáIy alzpján dobozonként
ftzetendő űj költségét is az eliátást igénybevevő vise]i.
Az tntézmén}, viseli az eilátástigénybe ver.ó rendszeres és eseti egy{ni gyógyszetsziikségletének és
testközeli segédeszkö zének

telies költséEét, ha
- az ellátást igénlöe vevőnek a személyi tédtési díj megfizetése után fennmaradó havi
jövedelme í}em baladja meg az öregségi npgdíi mindenkori legkisebb összegének
(npgűjminimvm) az Szt. 117 /A. § (1) bekezdésében rrreghatátozor. százalékát,vagv

- az el7átást igénybe vevő részére a költőpénzt az trttézmény btztosíga;

o részleges költség ét, |ta az el7átást igénybe ver,őnek a szeméIyi téntési űj megfizetése után
fenntlarudő havi jövedelme meghaladjaa n},ugdíjminimumnakazSzt.11,7/A. § (1) bekezdésében
tneghatározott százalékát, azonban ez a jövedelem nem fedezi az el]átást igénfie vevő egyéni

n aZ esett]en 
^z 

lÍjtezmeny az vevo
a kőItőpénz összegét meghaladó tészét az egyéru győgyszetszükséglet mértékéig

kiegészíti.

o Az intézmény nem köteles az egyéni győgyszenzükséglet költségének a viseléséte, ha
- az el7átást igénybe vevő tartására az Szt. 1,1,4. § (2) bekezdésének c)-e) pon§a szerinti más
személy kóteles és képes (ebben az esetben az egyént gyógyszerszükséglet költsége a tédtési űjon
felül érvényesíthető), vagy
- az ellátást igénybevevő a részleges gyógyszerköltség reá eső tészét nem fizeti meg.

Az intézmény áItaIbeszerzett tédtésköteles gyógyszerek és testköze]i gyógyászaú segédeszközök
(incontinencia betét) ellenértékének megfuetésére az elszámolás aIapján az el]Átást igénybe vevő a

kötelezett.

Ha az ellátott egészségi ál7apotában átmeneti, vagy tnaradanőí változás követ}iezik be, akkor az
ápo|ást, gondozást a lehetséges mértékig a lakrészben, azo71 tul a betegszobában biztosíga az
intézmény. A fekvőbetegek elJátása során az otthon gondoskodik a rendszetes folyadékbevite]ről.
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A bérlók számára az ápolásről csak a bérleti szerződésben foglalt mértékéig lehet gond<lskodni. A
bérlők esetében a tartós állapon.áltozás esetén az ellle|s,ezésrőI a legközelebbi hozzátatozŐ,

ennek hiáry,ában az Lntézmén1, gondoskodik.

Az intézrnénr, áItal lseszerzett tédtésköteles gl,ógt szerek és gvógyászaa segédeszközök

ellenértékének megfizet éséte az elLátást igénybe vevő a kötelezett

4.2. Gyógyszer, győgyászati segédes zközöktávollét ideién

4.2.1. Kőrházikeze|és esetén győgyszeí kiadás tendje
Az ellátott kőrházi kezelése esetén a fol1,26219s és biztonságos ellátás érdekében a lntézmély a
kőrházikezelés megkezdésének napján és az azt köl.ető nap reggelr gvóglszereket biztosíEa.
Az ellátott kőrházi kezelésének további ídőszakában g\,ógvszert az intézménr. nem tud

tédtésmentesen biztosítani, kir-ér,e.a kúlönleges jogcímen felir-t gyógvszerek, melyek kiadlratók
(<özgvógvellátástigazoll,ányrafelír,ható).
További kőrházi kezelés időszakában a szúkséges $lóg,vszert tédtésköteleserl, az el!átott köitségén

tudjuk biztosítani.

4.2.2. TávolJét esetén gyógyszer és gyógyászati segéde szkőz kiadási rendje
Távollét esetén (csökkentett személyi tédtési díj f:zetés) idejére csak a különleges iogcímre felfut

gyógys z erek a dha tók (kö zgyó gvellá tást igaz olvárryra felírlrató) tédté smente s en.

Tárrol]ét idejére a szükséges g;,ógl.szert, gvőgvászaú anyago1 tédtésköteleseía, az ellátott költségén
tudjuk biztosítani. Amennl,iben a felírt $],óg;,szer mennyis{ggt meghaladó idószakot tö]rt az

ellátott távol, az tntézrnény kizfuő|ag íeceptet tud bütosítaru.

5. A laktészek karbantatása
Az e7\átottak lakrészeiben lakásszereh,én}ek, ts,iászárők iosjavítását a hízi karbantartő ,,égz\

amely jar.ítások nem terjednek ki a személyes hasznáIaútárgyakn, kisgépekre.

A hibajal,ítási igényt a szolgáIatban 1ér,ő ápolő, gondozó felé szükséges jelezni, aki a karbantartást

az igé nylőnaplóban bei egt,zi.

Épüietgépészed és elektromos hibajal,ítások a GAN,{ESZ hatáskőrében törtérrnek.

Á karbantartási feiadatokra vonatkozó intézkedések az intézménl,r,ezető hatáskórébe tartoznak.

Á bértők katbantartási kötelezettségére, a bérlen jogviszonl,ra vonatkozó tendeletben fogiLaltak az

iaányadőak,

IX. Foglalkoztatás
Az intézmérr,r, takói részére idejük kellemes és kreatív eitöltéséhez a szocíálisfterápiás
munkatársak kínálrrak lelrető t. A programokon való részr,étel önkéntes, amelyet a lakók

@á1lapotahatározmeg.Á1akókhobbyter,ékenységetr'égezhetnek.A
közösségért tenni akarók a músorok, teadéiutánok, kirándulások, stb. szen ezésében is részt

veltetnek, alakíthatják aházi könl-r-tár készletét és katalógusát.

X. Lz íltézmény alapfelad,atát meghaladó programok, szolgáltatások köre és tédtési
díja

SzoigáItatások tédtés ellenében, eseti tédtési díj:

Az ntézmény által nlújtott olyarr szolgáltatásokért, amell.ek nenr taítoznak az alapfeladatok
körébe (p1.: fodrász, kozmetika, pedikűr, rnasszázs, stb.) r,alamtnt az tntézmén;: {|1u1 szen.ezett

szabadidős programokért (pl.: kirándulás, színházlátogatás, stb.) eseti tédtési díjat kell fuetni,
Szolgáltatások tédtés ellenéb en:

- píogíamok: szinház, rtlozi, műr-észeti és sportrendezl-énr, látogatás, kir,ándulások,

- alap -haj, köröm ápoláson kírüli: pedikűr, manikűr, fodtászat,
- telefon kúlön megállapodás alaplán,
- kábel T\r külön megállapodás szerirrt,

18



gépjárnű rna gánc éIű tgényb e vé tele,
- kulön megállapodás szerint végtisztesség megadása,
- egyszemélyes elheiyezés esetén a havi 70 K§7 óra íeletti elektromos íogyasztás, a

szolgáItatő éwényes díja szeint tédtés köteles.
Áz eseti tédtési díj ellenében nyújtott szolgáltatásokért fizetendő űl összegének megváltoztatását
a szolgáltatást nyűjtő kezdeményezheú. az intézménwezetőnéI. Az eg},eztetett módosított
szolgáltatási díjat a Házkend 2. számű mellékletében kell kihirdetni.

Az alapfeladatokat meghaladó programok és szolgálatások eseti szervezése,illetve szii{<ség esetén
tendszeres vagy végleges biztosítás a során az Átéztnény figyelembe veszi a ]akók igényeit.

XI. Lz étték- és vagyonmegőtzéste áwetttátgyak áwételének és kiadásánakszabáIyai,
pénz- és értékkezelés

Az tntézmény kijelölt dolgozőjának feladata az jntézmény ,,Intézményi ellátottak pénz- és
éttél<kezeLési szabáIyzat"-álak megismettetése az intézménlöe történó felr.ételkor.

A cselekvőképes lakó rnaga kezeh pénzét és értékeit, vagy kezelését kételmezineú az tntézmény
vezetőjénéL

A lakóknak iog"k van saját értéktárgyaikat és pénzirket magukná1 tartari, azonban ezekét az
intéznr'ény felelősséget nem vállal.

Az intézmény kizátőlag a letétben, eüsmewény ellenében leadott éttéktfugyakén és
péazét vállal felelősséget. Á ietétbe adott készpénzrc vonatkozó részletes feltételeket az
tntézrr;.ény ,,Intézrnény, ellátottak pénz- és értékkezelési szabahyzat"-a tattalmazza.

Az'lntézmén}, nag},méíetű és nagy értékű fesnnény, szobot, porcelán és ékszer felelős megőrzését
nem tudja válla]rri. Kisebb értéktárgyak ékszetek átvétele tételes leítással keriil letétbe á*,ételr.e,

Ha az ellátást igénybevevő vagyontargya vagy értéktátgya a megőués szempontjából speciális
feltételeket Qényel, az jntézmény köteies segítséget nyijtani az ellátást igénybever.ő részére a
megfelelő elhelyezéshez, illetve annakigénybevéte|éhez vagy eléúséhez.

Az értékmegőrzéssel kapcsolatos ügyintézés hétfőtőL - péntekig B-10 óra közörti hir.atalos időben
történik.

A temetkezési eiőtakarékossági szerzódések is az intézmény páncélszekrényében helyezhetők el.

Az étték- és vag1,6n6egőrzéste áwett tátgyaklől az intézmény yezetője tételes felsorolás alapján
átl,éteü, elismewényt készít és annak egy példányát átadja az el]átást igénybe l,evónek, illetve
törvényes képviselőjének. Az értéktárgyak átadását és án ételét két tanú ielenlétében kell
elvégezni. Az éttéktatgyak biztonságos megórzés&őI az intézmény vezetője gondoskodik.

Az ellátást igénybevevőtőI átvett készpénzt - elsósorban az el7átást igénybe vevő, illefve tön ényes

Kepwserore megnatalmaz^sa al.ínp)^n - 
^z 

rntezínen},Den vagy penzlntezeTDen Kerr megoflzru.

Az tntézmény a lakók megőtzésre átadottpénzét, értékpapqait és értéktárgyait letétként kezeli.

A készpénz letétben r.aló elhelyezésétőI a pértz áwéteLétőI számitott négv munkanapon belirl az

intézrnény vezetője gondoskodik. Á készpénz letétben tőrténő elhe\re2{5{i* azt az ellátorrak
p énzkez elési s z ab áIy z atáb an f o glaltak s z erint kell kez elni.
A ietétek kezelése az e]Játottak pénzkezelést szabáIyzatában foglaltak szerint történik.
A letéteket keze|ő üg/ntéző a lakóktói áwett pénzintézeú letétben eihelyezett készpénzt, az
igényiést követő ötödik munkanapon, a kisebb összegú készpénzt és egr,éb letéteket az
értékmegőtz és s el kap cs o1ato s ügyintéz ési időb en \<tadja a nrla j dono s ának.

A lakó pénzének kezelése

A lakónak, ille§,e töwényes képviselójének - ha az intézmény,i eljárás igényfoe1-!1glét kéri -
fuásban n;,ilatkoznia kell a pénze kezelésének rnődjfuől.

Ha a lakő egészségi á7lapota miatt havi iövedeime öná]ló kezeiésére képtelen - melynek tényét az

intézmény ofirosa ál7apítja meg - akkor a telies ellátáson felüli szükségleteit, a tészére törtérrő

beszerzéseket a szociális/teúpiás munkatárs űgyntéző Iátja el. Ezekről a kiadásokról a
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n,ilr.ántartást, az intézmén1, ,,Intézménl,i ellátottak pélz- és értékkezelési szabáIYzat"-ában

eiőírtak szednt kell r,ezetni a szán]ákkal egiütt.

)(II. lyz intézmény dolgozóita vonatkozó kiilönleges szabályok

Az kttézményi gli6r1, keretében fogialkoztatott vezető ápolÓ, ápolŐ, gondozÓ, segédáPolÓ,

szociális munkatárs, terápiás munkatárs közfeiadatot ellátó személyng}r minősülnek"

Intézmény dolgozőia köteles a lakókkal kapcsolatban rudomására jutott adatokat foglalkozásbeÜ

titoktartási kötelezettségként megt2ítani, vaiamint a lakók szemé\iségi és a Házrrendben

meghatátozott egvéb i ogait tiszteletb en tart^n1.

Intézmény dol,gozőja nem fogad}rat el a takóktól külón eiienszolgáltatást az áItala e7látott

feladatokért, s kötelessége minden Iakő részére ellátni a lakő á|Iapotának megfelelő ápo|ásÍ,

gondozási feladatokat,

A személyes gondoskodást nlújtó intézmén),ben foglal}ioztatott szeméiy, valamint közeli

hozzátattozója |a Polgári Törr.énykönp,ről szőlő 201,3. ér.i \r. tön énJ, (a tor,ábbiakban: Ptk.) B:1.

§ (1) bekezdés 1. pontja] és éiettátsa az ellátasban részesülő személlyel tartási, életjáradéki és

áröklési szerződést az elfátás időtattatna alatt - illene annak megszűnésétŐI számitott eg\I évig -

nem köthet.

XIII. A iogosultak étdekvédelme

Az idősotthoni és n],ugdíjasházi lakók érdeln,édelmét az Érdekképviseleti FÓrum (a

továbbiakban: Fórum) Iága eI. A Fórum tagjanak névsorát az intézményben jÓl láthatő hebgn ki
kell fuggesz teni, az elérhetőség megjelölésével,

Panasszal fordulhat a Iakó r,agl, törvénl,es képviselőie,hozzátattozőja, valarnint a jogosult jogait

és érdekeit képr..iselő társadalmi szeívezet az otthon yezetőjéhez illetve a FÓrumhoz, ha

szemé\iségi j ogait, kapcs olattartás át s érelem éri,

az lntézmény dolgozói megszegik szaktnay titoktartási, és r.ag\,onr,édelmi kötelezetségüket,

az ellátásra köriilményeit érintó kifogás on,oslása érdekében.

Á Fórrrm 15 napon belül írásban értesíti a parrasztevőt a panaszktvlzsgáIásának eredménl,érői. Á
szükséges intézkedések megtételér.el egtidejűeg felhír,ja a figl,elrnet a sérelem on,oslásának

esedeges más módiára is.

Á takó (r,agr. tórr.énves képr.iselője) illeweltozzátartozőja, valamint a jogosult jogait és érdekeit

képvrselő társadalmi szen,ezet panasszal forduilrat az Onkormányzat Polgárnesteréhez is,
aÁenntiben a felmerúlt panaszokta a Fórrrm, y^gy 

^z 
intézmén;.r,ezető 1,5 napon belül az írásbe]r

va7asztnem ad, \ragy a panasztevő az iltézkedésselnem ért egl,et.

1. A Fórum működése

A Fórum tagjatt 4 éyte az 'tntézrnén\:yezető által összehívott lakóglúlésen r,álasztják meg. Az
intézmérryr,-ezető ismefteti a Fórum létrehozásának jogszabá\,ban meglratáíozott céiját, segíti a

konzultáció kialakulását és az eredmén;,es r,álasztás lebonyolltását. Á lakógrúIésről jegvzőkönyr,

készü1.

A Fórum taglaí:
váIasztás alap)án 2 fő ntézménl,i 

"116rár' 
igénybe vel,ő

1 fő ellátottakhozzátartozőja, illetve tön én}:es képviselője
1 fő ntézménv d61*or5inak képviselője

kijelölés alapján 1 fő lntézrnénvt fenntattő szervezet képr.iselŐje.

A Fórrrm tagságában nem kerúlhetnek kisebbségbe az el7átottak képr-iselői.

A Fónrrn lrtűkö dé si S z ab á|s- zata ré s z 1e te s en rnegllatát o z z a,,

- az eLnök és irelyettesének nregr,álasztása rendjét,

- a tagság megszűnése esetén, az eljfuás rend;ét,

- az elrrök és a tagok feladatait.

20



Áo:*TT:,;::::,:","::::^az 
elrrök, az Átézrnén*ezető}a fenntartó, illetr.e képi,iselője

egr-aránt iogosult.

ntézményvezető fe7é.

Előzetesen véleményezi az tntézmény vezetője áItal készített, az e]látottakkaL, valaminr az
tntézrnény belsó életével kapcsolatos dokumenlumok kőzűI a szakmai pfogramot, az ér.es
munkaten e t, Házkendet, az ellátottak részére késziilt tájékoztatókat.

Tálékoztatást kérhet az lntézménryezetőtől az ellátottakat érlntő kérdésekben, az efrátás
szen ezésévei kapcsolatos feladatokban.

Intézkedés megtételét kezdeménl,ezheti a fenntartő felé, r.alamint más illetékes hatóságok,
szen ek felé, amennyiben az tntézmény működésér.el kapcsolatos jogszabál).sértésre utaló
jeleket ész]el.

Á panasz kirüsgálásárrak eredményéről a Fórum köteles 15 napon belijl írásban értesíteni
a Panasztevőt. A szükséges intézkedések eg1,ldejú megtételéve1 felhír,ja a figvelmet a
sérelem ort oslásának esetleges más módjaira is.

Á Fórrrm döntéseit egvszerű szótöbbséggeLhozza meg. Ázonos szayazatszám esetén az
e]nök dönt. Határozatképes akkor, ha a tagok 2/3-os iétszámmal jelen vannak, és
bjztosított a lakók és ahozzátartozőlega|ább 50%-os jelenléte.

Ülésefuől jegyzőkönlT ,et ke1l készíteni (a jegyzőkőnyr.nek tartalmazria ke1L: az e7járő szetv
megnevezését, készítésének helyét és idejét, a meghallgatottak adatait és iakcímét, az üglte
r.onatkozó lénl,eges nyilatkozatokat és megállapításokat és végül a jelenlévók és
jegrrzőkönlTvezető alátását), melvnek egv-eg1 példánlát az érintettnek, a tagoknak és az
intézmény r'ez etőiének ke1l megküldeni.

Üléseit szükség szerint, de legalább félél,ente tartja,

A Fórrrm elnöke lakóglűlés előtt ér,ente eg}, alkalommal beszánrol a fór-um éves
ter.éken),ségétól.

2. Ellátottiogi képviselő
Az lntézményben ellátottjogi képl-iselő működi}<, aki ez ellátást igénvbe r.,er,ó részére nlújt
segítséget jogai glakotlásában. Az ellátottiogi képviselő ner..e, címe, teleforrszárr'a az tntézmény
hirdetőtábláln ta\álhatő meg. Áz ellátottjogi képriselő feladatai - kűlönösen - az alábbiak:

a) megkeresésíe, i-l1et\,,e saját kezdeményg2556r. táiékoztatást niújthat az ellátást igénlóe r.et,őt
e

igéntöe r.,er.őt érlntő jogokról,

b) segid az ellátást igénybg t et őt, tön én),es képviselőjét az ellátással kapcsolatos kérdések.
problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nlújt az intézmény és az ellátást
igén;.be ver.ő között kialakult konf]iktus megoldásában,

.) segíti az eilátást igénröe l.er,őnek, töwéni,g5 képyiselőjének panasza megfogaimazásában.
kezdeményezheú annak kir.izsgálását az tntézméni, r.ezetőiénél és fenntartójánál. segítséget
nlújt a hatóságokhoz benlújtandó kérelmek, beadr.ányok megfogaknazásában,

d) jogviszon1, keletkezése és megszűnése, továbbá az átlrelvezés kir,ételér.el eljárhat az

intézménti ellátással kapcsolatosan az intéztnény vezetőjénél, ferrntartőiáláI, illetr,e az aííe
illetékes hatóságnál, és ennek során - írásbeli meghatalmazás alap)án - képvisellreú az
ellátást igénybe ver.őt, tórr-ényes képl.iselőj ét.
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3. Ellátotti önkotmányzat

Lz ellátottak ^z 
érdekeik közösségben történó képviseletére és a közösségi életúk

megszer\íezésére - váIasztottképviselőkbői - eliátotti önkormánl,zatothozhatrrak iétte,

XIV. Az intézményi jogviszony megszűnésének szabáLyai

Az tntézményi j ogr.iszony megs zűnik:

a) az lntézmény jogutód nélkü]i megszűnésével;

b) az ellátástigényüe vevő haIáIávaI;

c) ahatátozott ideiű intézmén,vi elhelvezés esetén a megjelölt időtartamlejártával, kir'ér'e ha

az Szt. rendeikezés et alapján az elhelyezés időtartama meghosszabbíthatÓ;

d) a N,{egállapodás felmondásál,al.
Az ntézményt jogl.iszon), megszüntetését a jogosult, illetve tön'én;les kéPviselője

kezdeményezheti indoklás nélkül. Á jogosult, illetr.e tön ényes képviselője kezdemén}'ezése

a1apján az líltézínérr;ovezető az intézményi iogr.iszonyt megszünteti. Ilyen esetekben a jogviszonY

a N.{egállapodásban foglaltak szerjnt szűnik meg.

Az Átéznéíly.vezető a lr{egállapodást írásban feimondhaqa, ha

a) az ellátott másik intézményb e tőrrénő eiheiyezése indokolt,
b) az el7atott aházkendet súlyosan megsérti,

c) az ellátott, a tön én,ves képviselóje vagv a téÁtési díjat meg&zető személy tédtésidíj-fizetési

kötelezettségének nem tesz eleget _ ha hat hónapon át fols,amatosan téfítésiűj-tartozás á1l

fenn, és uz a hatodik hónap utolsó napján a kéthavi szeméIyi tédtési űj ősszegétmeghaladja,

és vagvoni, jör,edelmi r-iszon;,2i iehetőr,é teszik a tédtési dí_i megfuetését,

d) intézménl,i elhel}.ezése í}em indokolt,
e) az el7átott jogosultsága megszűnik.

A Házlr end sú\,6 5 me gs z egé s ének min ő süI, ha az igénló evevő :

. az intézményben lér,ő ellátott, .yagy az ott dolgozó, vag.v az tntéznrély sérelmére a Büntetó

Tön énykön;r,rőI szóIő 2072. ér.i C. tön énlöe ütköző, büntetéssel fenyegetett cselekmén],t

követ eI, ínagataításával az áItalánosan elfogadott erkólcsi notmákat szándékosan megszeg],

mások alapvetó alkotmányos jogait szándékosan megsérti, i]letr.e a kózösségi eglÜttélés

normáinak be rrem tafiartásáva7 a Házltend szabáIyait intézkedést maga után vonó módon

megszegi. Súlyos esetek: tettlegesség; rendszeres, sű,os al}ioholos befolyásoltság; tendszeres

normas értó rnagatartást; ismétlődó agíes s zí1, ín^gatarí^s.

Á Házirend megszegése rntézkedést von maga után, az intézkedések fonnái az a|ábbiak:

szobe]r ilgYelmezteteS
2, írásbeli fig},eimeztetés
3. intézméni,ijogviszon;,megszúntetése.

Á fentiekben felsorolt intézkedések sorrendje vá|tozhat (p1.: súlvosabb vétség esetén).

Írásbeli fig},.1-.ztetést követő en a Házkend ismételt megszegése a N{egállapodás megszűnését

vonhatja maga után.

Az jtttézrnény vezetője az eliátás megszüntetésétől, l,alamint a megszüntetés ellen tehető

panasztól írásban értesíti a jogosultat, illefve tön én},es képr-iselőjét. Ha a megszüntetéssel a

logor,rlt, illefi,e tönényes képr-ise}ője rrem ért eg}ret, az értesítés kézlrezr.ételétőI számított nvolc

flaporr belü1 az Átéztnéll,fenntartójálroz fordulhat. Áz Átézménri jogviszonv megszűnése esetén

az Szt.101. \\ (5) bekezdése alapján bír-ósági kereset adható be, ha jogellenesség kérdése merúl fel

a felmondás során. Ilyen esetben az el]átást s,áItozat)an feltételek mellett mindaddig biztosítani

kell, amíg a fenntartó, illeti,e a bílóság jogetős és l,égrehajtható határozatot nem hoz.

Az lntézrnényi jogr.iszon]I megszűnése esetén az ntéz:rr'én)l \rezetője értesíti a jogosultat, illefi'e
tön.énves képl.iselőjét:
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- a Szenélyes használaú tárgvak és a megőuésre átvett éttékek, vagyontárgl,ak elr,,itelének
hatáidejérőI, rendlérőL és feltételeirői,

- az esedékes, illetve hátralékos tédtési díj befizetési kötelezetts égérőI,
- az intézménynek a jogosulttal szembeni követelésről, kárigényérő|, azok esetleges előterjesztési

és rendezési módiáról.

X\,'. Kotlátozőintézkedés

1. Személyes szabadságában bármely módon csak a veszélyeztető vagi közvetlen veszélyeztető
magataftásű személ1, korlátozható. Az Átézkedés csak adr]ig maradhat fenn, amig a veszéIyeztető
vagy kőzvetlen veszélye ztető áJlapot tart.

YeszéIyeztető tnagatartásnak minósül, ha a lakő - mentális za\rara következtéb en _ salát vagy
mások életére, testi épségére, egészs égére, jelentős veszélyt jelenthet, és a kezelés hiánya
áJlapotának további romlását eredménygzné, de a megbetegedés jellegére tekinteltel a siirgős
tntézeú győgykezelésbe vétel nem indokolt.
Közvetlen veszéIyeztető magatartásnak minősül, ha aLakő - akut mentális zavaía kör,etkeztében -
saját vagy mások életére, testi épségéte, egészségére közr.etlen és súlyos veszélyt jeLent és az
azonnall kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné.

2. Akorlátoző intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartama alatt az emben
méltósághoz valŐ jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez tűződ,ő jogokat
mindenki köteles tiszteletben tattali. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amenn}iben
azok gyakorlása meghiúsíga, vagy veszélyezteú a korlátoző intézkedés célját. Kjnző, kegyetien,
embertelen,tnegalázó vagy büntetójellegű korlátoző intézkedést tilos alkalmazni.

3. Á korlátoző intézkedés alkalmazásának részletes szabáIyatt a ielen Házbend 1. számű.
mellékle te tattalntaz z a.

xw. zátó rcndelkezések

JeIen}{áztrer'daz Szt., valamint a R. és a Korm. rendelet alapján készült és a Fórum előzetesen
véleményezte.

JeleaHázltend a jóváhagyását követő hónap első napjátől lép hatályba, meilyel egl,idejűleg a 201,9.
augus z tus 1 - tŐI hatáIyo s H ázirend hatáIy át ve s zíri.

AhatáIybaLépést kör.etően aHázkendet az intézményben jól látható helyen ki kell fuggeszteni, és
gondoskodni kell arról, hogy az ellátást igén;üe ver.ók, a hozzátartozők, a törv-ényes képl.iselók,
valamint az intézmény dolgozói számáta folyamatosan elérhető legyen.

hz jntézmérry vezetőiének feleiőss ége a Háztrendben maradéktalan én ényesítése.

Budapest, 2020. 1anuár 29.

ea,.üc*i

foglaltak
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Házilend 1. szárnű meliéklete

Korlátoző intézkedések eliárásrendie

Fogalom meghatáro zások:

Yeszélyeztető álLapot az az állapot, amel;.ben az azolnali intézkedés htánya az el7átott vagy más

szeméIy életét, testi épségét vagv egészségét közvetlenül fenvegető helyzetet eredményezne,

illetőleg a környezetére közvetlen veszéiyt jelentene.

Veszélyeztető m^gaíafiásnak minősül, ha az el7átott - mentálil za\Tara kóvetkeztében - saját

vagv mások éietére, testi épségére, egészségére, jelentős r-eszéll,t jelenthet, és a kezeiés hiártya

ál7apotának tor.ábbi tomlását eredményezné, de a megbetegedés jeliegére tekintettel a silrgős

lntézeúgyógykezelésbe vétel nem indokolt.

Közvetlen veszélyeztető magatattásnak minősüI, ha az ellátott - akut mentális zavara

következtében - saját vagli rn{5gP életére, testi épségére, egészségére közvetlen és súl,vos veszéh,t

jelent és az azonna7i kezelés hiánya állapotának további romlását eredményezné.

Veszélyheiyzet e\őál]hat pillanatnlii hatag, idegesség, alkohol vagy kábítósze\ helytelen

gyógyszerelés, illetve pszichés betegség kör.etkeztében is, ez azonban nem elégséges ok arra, hogy

az adott személyt őnmagára vag,v másokta veszélyesnek ítéljük, és korlátozását elrendeljük. Á
korlátoző intézkedés csak akkor rendelhető eI,ha a heli,zet valóságos kockázatot ielent.

Korlátoző intézkedés ekendelése és annak felülvizsgálata, valamint az ezel<hez

kapcs oló d ő táiéka ztatás i kötelez etts ég

A kotlátozó intézkedés elrendelése során és alkalmazásának teljes időtartama alatt az embei
méltósághoz valő jog nem korlátozható, a testi épséghez és az egészséghez f'űződő jogokat

mindenki köteles tiszteletben tartanj. A személy jogai csak annyiban korlátozhatók, amennyiben

azok g1,2[9rlása m.eglriúsítia, r,agv veszé\,ezteti a korlátoző lntézkedés célját, Kinző, kegtetlen,
embertelen , rnegaláző vag1: §i111.,őjellegű korlátoző intézkedést tjlos alkalmazni.

Szeméil.es szabadságában bármel), módon csak a veszéI7,eztető l.agy közr.etlen veszélyeztető
rnagatartásű személ;, koúátozhatő. Az tntézkedés csak adc]ig maradhat fenn, arrlíga veszélyeztető
vagy közr.etlen veszélyeltető állapot tart.

Több lehetsége.s és alka]mas korlátn-Á inté-ke.]és kö-iil a_t kell \,álasztad, amery €
intézkedéssel érintettre a veszéI},e ztető, illefi,e közl.etlenül r,eszél}.eztetó magatattás

elháútás ához s züks ége s legkis ebb mértékű korláto z ás s aI, hátánrry aí ját.

A korlátozó intézkedés akaLmazására csak az e7látott pszichés megnJrugtatásának megkísérlését
kör.etően kerülhet sor. Fő céI az eliátott eglüttműködésének megszerzése, megtaftása és

meggl.őzése a szükséges terápiás intézkedés eifogadásáról. Eglüttmúködés hiárryában

rendellrető el a korláto ző ntézkedés, ame11. a yeszé7yeztető állapot megszúntetését céIozza.

relÉrozTATÁs:

Az iltéztnén;,r,ezető írásbeli tájékoztatásj. kötelezettsége az ÚiH-nu történő felr.étel sotán az

'uu:'"t"-:::;J:J*';T;.',',;:1'jíiil::::,::,:nffi ffi::#iff;:i.szabáI5,aka,
Az e]látotti _iogokra akorlátozó intézkedés akalnazása esetén,

Áz eliátottjogi képr.iselő. i]len,e az érdekképviseleti fórr:m elérési lehetőségéte,

A p anasz j og lehető s égére, gvakorlás ának s zab áIy aita.



a Úm ofiIosa a korlátoző intézkedés, eljárás alkalnazásátőI tájékoztaqa az 'lntézménp-ezetőt -
annak akadályoztatása esetén helyettesét - aki biztosi-rla az intézkedéshez szükséges feltételeket,
illetve szűkség esetén a többi ellátott védelmét.

Az intézményvezető annak akadá71,oztatrása esetén helyg61356 - haladéktalanu1 köteles
ta)ékoztatru az elJátotqoei képviselőt, a tön-én;,es képyiselő t a korlátaző intézkedésről.

Az ellátottat, iJ_letve tön,énl,es képr-iselőjét szóban tálékoztatri kell a korlátozó intézkedés
végrehajtása előtt annak e]rendelésérőI és iormájáróI, valamlnt a {eloldásátőI.

Halaszthatatlan esetben a töwénl,es képr.iselót a végrehajtás alatt .vagy azt kör,etően 3 napon belül
tájékoztatntkell a korlátozó tntézkedés elrendeléséről, fornájárőlés feloldásáról.
A kotlátoző intézkedés feloldásáról történő tájékoztatással egl.idejúleg az adatJap rnásolatát az
ellátottnak, valamint tör-r.ényes képr,,iselőjének ái keli adni, illen e meg kell küldeni.

ELRENDELÉS:

A korlátozó intézkedés, eljárás akatknazásának e]rendelésére az kttézméHJl of\.osa, az orvos
elérlretőségének hiánl,ában a rnűszalgezető ápoló jogosult. Ez utóbbi esetben az oívost azonnal
értesíteni ke1l a korlátoző intézkedés akalrnazásáról, amelyet 16 őún belül írásban, jólá kell
hag,vnia. Az intézkedés csak addig maradhat fenn, aníg a veszélyeztető vag;, közl.etien
veszéiyeztető állapot tart. Á kő:ilrlázi eihelyezés biztosítása az ellátort állapotr,áltozásának
fúggvénye, melynek megítélése az oívos fe|adata.

Ámennyiben az egyéb korlátozó intézkedés (fizkai, kémiai vagv biológiai, illetl-e ezek
komplex a]kaknazásával történő korlátozás) időtattama az eltendeléstő7 számitott 16 őrát
meghaladja, annak {enntartását az ollros felülrüsgálja, és indokiással eglütt dokumentá\a. F,zt
kör.etóen az egrréb korlátoző intézkedés fenntartásának szükségességét az ofiIos ismételten,
legkésóbb 72 óránként felülrüsgáIja, indoklássai eglütt dokumentálja és az eliátottjogi
keptiselónek jelenu.

Elkülönítés, tesd kénvszer, rögzítés és lekötés esetén az olTos általi felülrüsgálatot és ennek
dokumentálását legkésőbb 4 óránként kell elr.égezni. Jelentési kötelezettségnek az orr os
iegkésőbb az ellrülönítés, testi kénys2g1, rőgzités és 1ekötés e]rendelését követő 72 őránként,
iliewe amennr,,iben ezen korlátoző ntézkedések időtartama a 72 őrát nem haladja meg,
megszüntetésüket köl,ető 4 órán belül tesz eleget.

Á döntést a korlátoző intézkedés, e\járás alkalmazását megelőzően, ha ez írem lehetséges, az
intézkedés megtételét köl,etően azonnal a kűlön jogszabáll,ban (az R-ben) meghatátozott írásos
íotmában dokumentálni kell.

A ko rláto z ő intézke dé s s el kap c s o lato s p ana s z j og gyako rlás a

A kodátozó intézkedés, et1árás akalmazása el7en az eliátott \ragy tófi,,énves képl.iselője panasszai
élhet az intézmén1, fenntattőjánáL. A par'asz kirüsgálásához és a döntéshez a fenntartó
szakértőként pszichiáter szakon ost r'esz igénlöe.

Lz intézkedés lépései az ellátottveszélyeztető, vag-,v- közvetlen veszélyeztető magatattása
eSetén

Veszéll.g2lgtő, r.agy közr.etlen r.eszélt,eztető ál7apot esetén korlátoző intézkedés elr,endelésére
mlndig csak felűgyelet mellett kerülhet sor,



Kritikrrs, előte nem láthatő helyzetben az ápalő-gondozó az alábbi intézkedéseket teheti:

1,. Az ellátott pszichés megn}ugtatására törekszik.
2. Az ellátott eglüttműködését megsz erzi és megtartja, amely kör,etkeztében a 1reszél,vhe11,2g1

elhárul.
3. Á r,eszé\,heiyzetet észlelő jelzi a műszahezető ápolónak, aki az ellátott veszélyeztető

magatartását haladéktalanul jeLzi az olaros felé. Orvos Liánya esetén a műszaln,ezető ápoIő
munka társ trány iga a ve s z él;,h3lyz e t kezelé s ét.

4. A műszakvezető ápo\ő - rendelkezésre áliás esetén az of\ros - fo11,21121osan tájékoztatla az
ellátottat a korlátoző intézkedés elrendelésének lehetóségéről, és részietesen elmondja
annak lépéseit.

5, \/eszé]r,t okozó eszköz hasznáIata esetén a veszé1;,1re1),zet kezelését r.égző mllnkatárs azt
elkérhetl, annak átadására hatátozottan utasít}at, elr.étele érdekében indokolt mértékben
akát fulkai erőt is akalmazhat (efogja az ellátottat, mozgásában átmenetileg
akadá\,o2L^Iatja, szirkség esetén segítséget - akát rendőrit is - kérhet).

6. szotos obszenáció meüett elkülöníti, ezzelmegakadályozza az e]fátott intézménybőlvalő
eltávozását, ametrnyüen veszél;rt jelent önma gára vagv másokra.

7. Ha az ellátott továbbta sem jelzi az egrúttmúködési szándékát, illene a veszélylrell,zet
nem szűnik meg, kivételesen maximum 4 őrán át tartó, ágvhoz történő rögzítéssel
gondoskoük a szernélyzet az el7átott és környezete biztonságáról.

"'-:":i.-,,*j::'rT:Í:minimum 
B-10 cm széles alapterű, belül parnázrsttbőr vagt

her.ederör. lehet (ez megakadálvozza a végtag elszoÁtását),

' a rőgzítést - állapottól fuggóen -két őra múlr.a \azítani kel1,

' a tögzités erőssége a szükséges minimalizáció elr,ét kövesse: a végta$, az ad,ott ízilet
normál mozgási tartományon belűü tattása fontos kör,etelmény,
úgzités alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítani, mel1l 5616r, az el]átott
állapotr,áltozását fr,gyelni, jelezni és dokumentá]rri kell, illetr.e a szükséges terápiás
reakciókra, változásokra fi.gyelemmel kell lenni,
rögzítés esetén biztosítani kell az ellátott viszon;,Iagos kénl,glm{t, nl,rrgalmát, és
figvelmének eltereléséve1, beszélgetéssel törekedni kell ar:ra, hog1, a kritikus helyzet
megszűnjön,
fontos az e7látott áI]andő tájékoztatása, és a vele való foli,amatos kommunikáció.

Farmakoterápia

A TiTH-han |s-ichiátdai sü,gősségi eilátást psziehiáter szakerr,es végezhet, I'J--ét"}t kéu.rrr.k
mrndazon gyógvszerek ber,ételének foganatosítása, amelyek szedését korábban mát a keze7őon os
jór.áhagyta, és vélelmezhetó, hog;, azok beszedése állapotjayulást eredmén),ez. Áz orwos értesítése
ez esetberr sem megkerlrlhető, 1őváhagyása szükséges a yeszéls,eztető magatartás farmakoterápiás
kezeiéséhez. Fokozott figvelemmel kel1 lenni a kotábbi gvógyszerelésre (p1.: korrtra indikáció,
tuladagolás) . Ha a pszichiáter szakon os nem elérhető, akkor mentőszolgáIat vagy ügvelet
segíiségét kel1 igénvbe l,enni.

A megfi.gyelés szabályai

Ha az ellátott elkiilönítésére kerül soí, akkor az alábbi szempontokat kell szem előtt
taftani:

. Fen;,ggető tnág^t^ítású ellátottal ne legven egl,edül a megíigl,el$.

. Elérhető segítség legl.en a közelben,

' A he]yiség berendezései és tárgs,ai ne lehessenek veszélr,források.
r Or-r,os hiányában a műszakvezető ápolő munkatárs u,ánl,ít.

' Sürgősségi psziclrián,iai gyógl,szerek elérlretőek legvenek,



, l Az ellátott védett és nyugalmatbiztosítő környezetben érezze magát.

' Az el}átott joganak tiszteletben tafiása a kör.etkezók szerint: talékoztaas az állapotatőI, a
s z üks ége s b eav arko zás okróI é s a kez elé s ekaaradás ának ko ckáz atat ő|.

' Ámennyiben lehetséges, nyilatkozatképesség esetén az e[átott beleegvezését kell kérni,
nem hagy-va, hogy a tájékoztatás jogárőJ,lemondjon.

. Az elkrilönítés alatt folyamatos felügyeletet szükséges biztosítaoi, -"1y során az ellátott
állapowáItozását folyamatosaír ellenőrizni kell. Áz ellenőrzés magábaa foglaLja a frztkat"
higiénés, pszichikai és egyéb szükségletek felmérését, és az el]átott álJapotálak megfelelő
kielégítését. Á megfigyelést a szakmal, szabályoknak megfelelóen dokumefitáL].i kell, illetve
a szükséges teráptás reakciókra, változás okra figyelemmel kell lenni.

. Rögzítés esetén biztosítatlt ke]], az el}átott r.iszonylaggs kényelmét, ny.ugalmát, és

figyelrnének elteteiésével, beszélgetéssel törekedni kell ata, hogy a kritikus helyzet
megszűnjön,

r Fontos az ellátonállandő talékoztatása, és a vele való folyamatos kommunikáció.

A kotlátoz ás feloldás án.ak szab ály ai

A korlátoző intézkedés, eljaús - a szabad mozgásban történő korlátozás, farmakoterápia, az
lntézményen belüli elkülónítés, illewe a mozgásban valő korLátozás vagy ezen eszközök
kompiex alkalmazása - nem lehet büntető jellegű, és csak addig tarthat, illetve az adott
helyzetbez tgazodőan csak olyan mértékű és jellegű lehet, amely a veszéIy elháátásához
feltétlenül szükséges. h kőrházi elheiyezés biztosítása az ellátott ál7apowáltozásárlak fuggvénye,
meiynek megítélése az oívos feladata.

A kor?átozás felo]dásra ker-rrl:

1, aveszélyeztető á]Iapotmegszűnése esetén azonnal, az elrendelő döntése alaplán,
2, testi kényszer, rögzítés és lekötés esetén, amennyiben a 4 őrárként esedékes feltrlvizsgálat

során megállapítást nl,er, hogy a kényszerintézkedés nem indokolt,
3. egyéb korlátoző intézkedés (frzlkal, kémiai vagy bioiógiai" illewe ezek komplex

alka7rnazásával történő korlátozás) esetén, amennyiben a 1,6 őtánként esedékes
felüvizsgáiat során megállapítást nyeí, hogy a kénys2gfinlézkedés nem indokolt,

4. a 16 őrát meghaladó, egyéb kotlátoző intézkedés (ftzkai, kémiai vagy biológiai, illen e

ezek kompiex alkalmazásál,al történő koúátozás) esetén amerrnyiben a legkésőbb 72

őtánként esedékes felülvizsgálat során megál7apítást nyel, hogy a kényszerintézkedés nem
indokolt,

5. amennyiben a 2-4. portt szerinti kötelező felulvizsgálat nem valósul meg, akkor azonnal.

Akorlátoző intézkedés feloldását követően alezajlott eseményt az el7átottal meg kell beszéi:ei. Az
ellátottal tötténő feldolgozás az állrapota stabűzáIődása után - az ápo|ő szeméIyzet, illetve egy

mentálhigiénés szakember bevonásával - elengedhetetlen.

tJgyancsak szükséges az ellátottat körirlvevő mindenkod szakrnai team konzultáclőja:. ez az

ellátott szempontjából egyt{52t prel.entír, jellegŰ, a szakmai team az ellátottal eglűtt vég§
gondolhatja, milyen interv-enciók segítségével akadályozhala meg a iövőben hasonlÓ magatartás

kialakulását, mástészt a szakemberek összehangolt tevékenysége rér,,én elŐsegstl az ellátott

rehabiütációját. A szaktnai tearn tagsai értékelik a megoldási fo1;,26216t, melyet kirlső szakmai

tanácsadő is támogathat.
A szakmai team tagjai ezze| egyídejűleg felulvizsgálják az el7átottal közösen készített egyéni

fejlesztési teívet, r.alamint az ápolrási tefiret.

Veszélyhelyzet dokumentálása

o A korlátoző lntézkedés alkalmazása esetén - ide nem érfi.e a psziclrés megn},ugtatást -
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az R. rendelet 6. számű mellékletében meghatározott adatfapot ki kell állítani.

o A korlátozó inté,zkedés időtartama alattlmegfigyeléseket, állapotleírást a R. szintén 6.

szálrlű mellékletéb en találbatő betétlapon kell részletesen feltiintetni. Az ápolő az

ellátott valamenny,i ellenőrzését, és észielt szükségleteit a betétlapon ógzíú.

c Az adatJapot és a betétiapot az intézménlwezető, valamint az tntézményi ofvos vagy a

pszichiáter szakorvos qák alá.

o A kitöltőn és alátrt adaúapot az ellátott egyéni fejlesztési ter.r éhez kell csatolrri.

r A korlátoző tntézkedés feloldásárőI történő tájékoztatással egyidejűleg az adatJap
másolatát át keli adni, illetve meg kell kuldeni az elfátott törvényes képviselőjének,
valamint az el7atotgoei képviselőnek.

o A kötelező admjnsztáctő ewégzéséétt a műszal*rezető ápolő a felelős.

Az ehjárástendben foglalt szabáIyozás nem helyettesiú az Szt., az Eüw., a R., valamint a

psztch:átáai betegek latéze tj felvételének és 
^z 

eilátásuk során alkalmazhatő korLátaző
intézkedések szabályairől szőIő 60/2004. (VII.6.) ESzCsM rendelet korlátoző intézkedésekre
vonatkoző ismeretét és maradéktalan végtehajtását, melynek ismerete tntézmény valamennyi
munkatársának kötelező.



6. számú mel/éklet a: / / 2000. ű. 7.) .fZC.f M rendeleíhez

ADATLAP
Korlán { in té7kedés elrende lésé /le7

A korlátozó intézkedés feioldása:

Akorlátoző intézkedés során szolgálatot teliesítő egészségigyi, szocÁlis dolgozó(k)

intézménr.r, ez ető alákas a
J

tntézmény on osának alatása



I7ázk end 2, s zámű melléklete

ESETI rBnírBsI DíJ ELLENEBEN NvúJToTT SzoLGÁLTATÁSoK
Hatályos 2019. augllsztus 1.

S z olgáLtatás m e gneve z és e Fizetendő tédtési díj
vendéEétke ztetés BB5 trt/ adag

Sztnház, mozi, műr,észeti rendezvén1, A részvételi jegv ára

kirándulás A részvéteü progfam önköltségi ára

Fodrászat
nőihajvágás 2 300 Ft/ alkalom

berakás 1, 400 Ft/ alkalom
vágás,dauer 4 000 Ftl alkalom

dauer 3 000 Ftl alkalom
festés 3 000 Ftl alkalom

festés prémium haj festékkel 4 B00 Ft/ alkalom
vágás, festés 4 200 Ft/ alka}om

vágás, festés prémium haj festékkel 6 000 Ftl allialom
férfl,hatvágás 1 000 Ftl alkalom

Pedikűt 1 500 Ftl alkalom

T\4anikűr l 000 Ft/ alka}om

Qysqymasszázs 1400 Ft / alkalom (30 perc)

Gépiárllrrű magáncélú igénybe véteie gépjátmű\,-e zető 1 B25 / Ft / őn
kilométer-futásteljes rmény 90 Ftlkm


