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ILL!NThS
! Fóvíiosi a]n]<oí!íny2.t Vá2sonyi vi1nos ldósek otthonJ

1064 tst.lapest, Iióznl ü 67' sZ' és ánnú t.lcPhclyc
2010' évi sZaknrji viZsg;I.rtliIól

A slo.iá]is igazgnlásla' és szo.lá]]s elláláso*Ia' szaló 1993 évl nL t1' 92/LJ s (1)

''I I I.. 'r'"D' ' ,. ,1 1 i

iuu!.areNélren D]e8]rntíIozoLtak alaP]án 2010' nolenrlrer '1-én ellenóIzés( róEeztelr J
!li!;lfusi a;llomrínvzit \'áZsonli vi]ntt l|is.k o(thoni ]]u(la|c5t \'l, RóZs. u 67
s2 al.tti' lal.nnift a2 nrtézlnÓnfh.7 tnhrzó Bu.taPcst' ]X, (nézits u 1.1 s7.iln xLJth

]') Á7 inta^1énylre töíénó telvéle] 8'.kollata. dokunentáció
2') cyÓgyszer, g} óg]'ászati segédeszlóZ e1látis'
1 irdPliPp\' .1. 

' 
lo'Lm

I A7,n.e/npnLb- -lhu !lrl,lrr'nl,lr- a,La,;J,',, ...
s.) Gondo,i\i, (ípolúsi ) tcnek fclük'i7sgállll'
6.] A? intéln]énvlről va]Ó elláYozás, visszatéiés rendie'

AZ nrléZnrén] a lizs8álatlól elózet.s í]rlo7tatíst k.P.tt Al l:j]mór7a\lrcz szii(séges
[nh]kat l]l jlós7ltLttók

.{ !i4g!]!|rrr!gálIaD jLásai:

1.) AznrtéznénybettjrténófcIvétc]8y.L.IlJtJ'dokUm.ntá.ió.

]1)(]H nr:]nins l iÚl 2|]!. .ug!szfus 16'ig iz idósek ottlronana !.n.lk07ó .lj.ir.\si ]cla
n2 nrtÓ2nrón-wL:7.tók r8h.rtJhnJZó*r a]atjín o gonllÚz:1si szülség]€t vizsgálatan.l
k.zn.nranlcz.rse a Iijváros] Ónlodnáryzat (1173 tsp ]'esti út u/ sz,inl J]]tt L.rij)
ldósek olthÚnJ ]]eltÉtclt!lLjlós/ítóC]s.P{'tjínJL Í.LldJtJ l1]lt '\ ÍLnti.tb.n ]sncr.tc1.t1
jL].Il].ttan L./dóJil.n .z L)RsZI lclé . E.nd.zísi sziitsÓi]leL li2si]íI.rl.i.a iÍ'n-ruló
lar.ljn!l.t.r lFcs t v.1líjítottr.

Áz 1993 é\'i II] tór!én'! ó8/A s J (l) (]) b!](YJi.í]nlk \i k)lnJ i)l.lnab.n az
Íil\l]ttln).i fllátás nánti tareIe]n .laPiiin 2010 .!i]uszllE l7lól cll,itist i8ónv]ok
cs.taben.z nrtéznrénylezelő rói]7i.ll8.nd.zjsi s7ükslglúri?sgáhtár Áz nrtézD]ény
uzltójc.w Új]o8s,JLrd]r'.ti]ieleLlését lóvetÓ€! igazlaLó] uLasilásL adott ki i glnJlj'isj
szülséElet!izsBálati\'al kaP.ilJn]súj ll]jrjsi lcnJrc vo.Jtkl]/)Jn
l{lijsotthonj.llátósnali.1úrálnre8lr.]adó,!a$a36/2007(xI]22)sZ\Í\Ír..d.l.t.]5
(:l) L].(c1dasalrol m.glratárczoti eg]él] (tj!ülm0ntc}.n alatlló gondozási szüLséglel
rneBál]apitjsa esetén nIújtható
]lJ J7 i!li'sotthoni {]Llátá5t l8(n]IlÓ 5/..]a]1 8on.l.,:lsi slülGiE1ct. i!nn:l]], dl nlnr
lral.dja nog a nali.] arlát és az üiisotrloni .lhcl].zésl a jogszabj]}bJn meghalállzoti
cE-vib lörulnnn]'ck scln nrdok.li.ik, n2 intózmónvrcz!tlr kjékoztalásL ad a szo.iilis
a]aIsZol j]á]tatósok j gÓnlbcvÓtelének lelre(is4]aról
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A s1Nii]js t.l\.lr1l9l/A s (3) b.lcurlós. érte]néb.^ ha az ]lrtéznénlr€zető az e]lítís
Lninn la].Inr!1 .luLa5itja, j eZl a dii !'5i oZ elláti]5t igan}lő (jlletr'e k'félYls
LatY]l.l('q fitJtj], . dúrtósIi] s7óló i'fusÍÓs kó2lr.2!tt.lóttll szá!ritott E naP!n beliil a
Ilnnt.ütólroz 6in'álosi KÜzgtúlas Egas75i!]|l]1itikJ] at 5,..i.1lis lli2.tts.iga 1052 BP
vál.sháZ u 9 11)ilrdulhat

^ 
gondo7ási s7üksé8lct vizsgál.tában résztvevlí személyek;
_ az nrléznélylez.tó áFoló

aZ intaálanr or!.sal
mcntálhiE1énés.soPortvezelÓ

_ clÓEonl]!7ást\aÍ7ó m..tílhigiónÉs nÍlúata$

Á 8ondozási sznkség]et vizsaá]atának nrenctc:
l' Á vizs8álattaL m.glrjzolt mentá]hi8ian.s munkatárs .7 cló8o.d.7ás I

sZ.kls2jbnn clvi8zi a Eondozis] sziiksé8let vi2sgálatát' }irÓlti az értéke]Ó

2 Lzt kó!.tóen a kltó]tött értéke]Ó adaLlaPot és elógondozásj I laPt a
mcnlá]lrigianas cso|lrtrcz.tonck átJ.llJ, Jkr a vi^!ál.t i.lojét rij8zitl',Gondozási
szüksé8l.t v1zs8áIaLok ryillántarlása'lban najd a Lés, vi^3jlah JnYl8okJt
ö5sze8]úiliÓsa1.lógo.do/í9lclva8zósótkólctijnnPon a 8ondozási szülsé8]el
' \8, r, r -.. { ." -1."1 r'. r''

3 
^ 'jo.do7ási 

szúksóEht vi?sgálatíbJ. rós,tltvÓ s7cmól]'ck a 8ondozasi
s7uksóBl.t \'i7s8ílatánal adadaPjál, az elő8ondozás elednrény€it' valtrmnrt a
kére]Ien szereP]ó el]észsé8ü$i jellegn a{lato].al át{ekinN! !ég]!ges döntést
honak, nlY& 'ij!c8$ furnriibJ. a Eond./ísi slülsri]letetri2sgáló idatlaPon

1. ÁZ int0Zman]Y.,ctó n go J.1ási s7úLsé8lct viZs8álJtáb.. rtszt1'evó sz. róly.k
munk.tjlnJk erednrénle alapjárr klá[itja a 8/2010 (LX30') NEIMI l€ndelel 8' s
b') Pontjába]nivJt(.1.tt 2 5/ámú n.llótlct]r.n s,clcPlij Go..lozísi szliké8lct
vi^Blht ....lÚ\Ón!c c]'r.!c7Ósű laPoL és .7t a7 irléke]ő .daLl.]r nrásolalarn]
eg]'iiLtpoíaiúton.ljItlat].ale]látástigÓntlÓlas7ar.

5 Al nrú7nlénlvezetól drlrtés e|€dméntéL a SZ]IR3 rendsz€Ilren Ícnti.L szcljnt n
n]cntólhig]anas.sl]P.ro_.7&ij !tlg7i

.l.Z nrtézDranl al.lóbL, htc.rÓ]t.IÓlum.ntá.iót !.7.Lj

_ !rtékelÓ adai]:IvJgy álla|otí.lDi]ró]aP
] il' clői]Ónd.7iisi laP

_ Iöved€]€! ,izsgálatlér.lmezasle
' Elt€sjtas 3 n}il!ántártísbJ !ót.lró1

]!a7oI js á 3.ndozási szúksé8leL vizsgálatáIól
Értesités a Éiólr€]] biztosilásárÓl

ÁZ elhely./ís]c il:tnyull' lérelnek.z lrtézményl]e érkezés naPján vJlv.7t kóv.tó cls(5

munLanaPon leúhc]. .yil!;lntJrtisbn' fiLntlálEJ. vezete{l solszáNr7ott, hik'l.sin]ti
Íij/.tbcn lllct\'l a szo.iá]Po]iLikai Inte8lált ]n('nilcÚs Rürdszer (SZIIR 3)
allalnazásával 

^Z 
c11.nóÍ7ós .Iknlnáva] me8állaPitoHam, lrogi JZ inta/mln] a

ioÍsl]bálllrar elóirlalnal megí.lelajen alM]máztx á s7cnólyls gondoslo{lást n]ú]tó



1

9zó]ó 9/1999 ()iI'2'1.) sZcs\'f l(:.J.].t 12 s (.]J

(XII 22 ) 5ZN1N! rrnrleletb.n len tarat
s7..iilis e]]áLasol igén]"bevatelajan
l..l./l1r:sibü],1Jl.n)nrt a j6/21 07'

2!l1) jJnu:'r ] tal J \lzsEíl.l nt.ja]g Öss7.s.n ]7la kcrii]t iel'élelrc az jntéznlónrl.'
lnc\,lró] a fuléziLs uLcai tclctllclyen 14 ió karroll.]hcLrczast

lra a személyj tarítésj dij nrtElizetés€ után lenmaladÓ 6avi jóv.d.ünc nelr
hó]ádF m8 a2 óre8ségj nyugdij mindcnkÓ le8kisebb ös5 zeg én€]. 20 9l' át
!a az €]láLásl jgéntbe v.v. rós7óre a kÓ]LóPénzt az intóznóny bizt.sít]a'

risz]egeskÓllsécét:
_ ha a s,.nnl)'.i tóiitésj djjnregíizetóst útán felmaradó havijij!.d.lmc úg}.n

me8lraladja az aj]cgs*i nyu8dij mindenkod lc8kisebll Óssze8én€} 20j; át, .1.
: jin.d.lem nem Í.d.7j az .llátást igén)'be vevó e8yéni

2') GyóEyszer, g'ó8yászari seBédeszköz

AZ intéZnranl el készletenke]l tatania J7l12000 (l7)szcsllllen!].lct (továbbiakl]an
rcndelet) 52 s (2) be(.Z!l.sc szerinli Ij!-Ógysz.l.sÓPÓrtolbóI ósszeállitotl esetj
g\óg]s,.rlós/l{t t Az nrtéznénynek gondosk.dnla kell a rend€lel 52's (3)b{:kcz.1ósc
s2eril1li rendszercs g}'ó8!sz.rtószlct beszelzéséIÓl é5 tárolásáról' A ren.lszeres

!)'óllszerkészletel nalonta az i.ta?móny orvosa ál]]t]a össze. Az eseti as d r.ndsztr$
g}a)gJszelkész]cl kinaIre tartozó 8]óg.1sz.n'k{]t, t()Lá]rbii a7 lnlelcióval, irúúzióval
tórténó ellátáslroz szükségcs \ago(dt/ az aLut sebelláLáshoz szijksa8.s kijts/.Ickct'
vJlJnint a s7űIóvizs8álatokhoz szükagcs (ag.nseket, ifutikátorcsjkokal - (a

tov.ibbiatban a]a! 8yó8ys,c'kósz]ei) a2 €liátottna]< 1éIitésDrentesen, idcilt\'c .
g!Ógys?.r.rt lulinr jo8sz.Lráry aiaPján d.t.rc.kr:nt fil.tendó d]] löltséi]él is aZ

Az intéznrénl .z alaP g]ó8ys/crszdksé8]el körélre tartozó 8}ógtsz...k, tovíbbl a
g1í,8fászati stgidcszkózök kózüL €]5Ósor1ran a l(jl8ya8]".llát1si i8azolvánIra fe]]rható,
letle a társa.1alo']lrjztositás áItal inlog.t.rt.tt 8yó81'9zelL és gyÓglószaÚ

s.g.d.s*i'lt bilh,sitj.

A, ala| gyÓg] s?crkcszl.kőI |z htóznént részletcs as Pontos tjlak.7t]talst ad a2
.lLlitíst lgénfbe rdó részére, lrelt az onosi rcnd.lóbcn ós a húdetLjtál'ákon lalíInató'
Az ilrtézminl aZ e]látásb!n ras/csú]ő szenélI Iészére elóirtgfógyszcI Ícl1las7 ái.rsíta7
1'l2000.(l'7)szcsNll.ndc]ct9.sz.Dretléu.ts/onrhnyllv:intnrtólapÓnróEz]ti'

AZ aLa! 8ró8Ys/.ILósz]et körébe tarLozÓ gy.$'s,.].kcn tú]ncnően le]n.rii]Ó.g}é.i
E]'óElszersziiksÓglel liiltsé8at n Job.l.nként lizetendó dii tÖ]tsaget a, .11ót tt li7.ti,
kn'at.lt kaP.?., Jjól n tóritósnentes e]látásbJn lós/csúló sz.mél]', mell es€tben az
!Íézmény !Ee]j az €gta! g}Óg]s7.rszÚksé8letónek kr]lségeit. 

^z 
otthon i/ c!.h ós a

Iendszeles gr-ó8y!/o kó'zlctót is. Körönd Pati]<a BT tÓl(1062llP r\ndlii$I U 8'1 sz')
s7.Ízi be. Az nrléznény visc]i az.llátást igé )bÉ veYó 8]'ó8!szer szüksé8leléncl tc]j.s
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$ag!s2c67ritsó8l.t.n.} (ö]lségél lbben ' tsétbcn n kÜItségek kÓ]tóPnn/
óss7.iat nn1]haladó Iészét Íedezi.2 irrtó^t

]\z .8léni 8Jl]E!slc']ll'i]atkozar nreg]éLéért a 8ondo7isi .g}sag vczetó lE]elii5 A
gvagrszel€l nrjlr'lntútiisJ njnuáljsan, vJlannrt a szI]R 3 PrÓ8rnnl al(alnazásáv.l

Az nrtéznénrben élÓk részére a g-vóEyászati se8édcszkii7irk biztositása lolyamatos A
seijédesz|özól lelirása orvos áltál tiirténit, nn'ynek nrdono]tsá8a és nl ellátÚft .nlali

't!ótcl. 
á kórlatban dokum€ntálálra kerül

Á2 lÍdct(aPvise1eti !órúnr
dónt az e1é tc+]szi!tt intéznényi Pa.aszÓlrÓ1,
inté^edést kezdc óny./ a íemtarlÓ i]letv. J' útezmen\ t cl].n( zÚ

Az ntéhén]r rendekezik mind.n olrJn t stla''.ti és lest távoli seBéd.szkl'zókk€],
nelyekre az áPolis 8Ó.do,ás során szükség vnn' A gyóEyészati segédeszkóz ellátlsJ
kÓréI]en n2 intazDény l€]ad.ta a vényr. f.lírt test távoli eszldznck (|l tdÓko.si,
tlmbot, kerekeszék, járóLelct, lral]ókészülék' slb')az intézmlnv i<ijltsé8én, a testló/.li
scgÓdeszkÓznek nl clláírtt kijltsé8én tÓrténó bizt.litásJ 

^ 
tesr úvoli seBedcszkijz az

nrtéznénv fu laÍlonát kép€zi

Áz nrrézDanr lalój közúl (171 ú) 37 Íő .]látott leDdelkezik töZgYóg}'ellátásl
igJlolványai Az lntólma.v a hatályos rendelk.7iscknc( lregíeleló€n br/tÓsjt]a az
alaP'8yóE's,okaszIetlre lartozó 8yógyszcÍeket és gYq+ászat1s.iód.s7kijzijket

3') ÉIdekkéPviseleti Iórum

Á ]ogosultJ( alaekétteLmét.7 ]9'3 avi Il] tv. 99.s (1)_(4) be(c^las. ]ratározza m.8
:\Z aldelr].éPvi'cleti íÓI(m a lr€nLlakásos lrtéznénnycl intazménvi joEras7onybm állók
]o8.in!k, éIde(enrek ér'óny.sijla$.t elÓsegíeni njvatott q7e^'/ mely a ]rázncn.lbcn
meEhatárÓzott Íc]tatelek és eljárás szcrnrt núkadik

Érdekképvisc].ti FóIun]: Áz n]rézlrényb€n hűk.j.ln Érd€kképlisolcti FÓnrD a
r.nd.lk.,ase álló dolutnentí.ió slJint n]cdelelÓ rendszoicssó88cl (negy€dévente)
nrúködik és a2 c8y.s ijl.]scklÓl 

'e$ 

zÓ!ónyvck, .úlat.ztelók készlilnd(' halonta

€Iizelesen vél.móny.zi az iniézméDv v€zetLijc á]tal kós,ítcLt sza(mar prÓ8rJmot,
á/ aYls mlnkaterlet,.r há7n.nd.t' válamnrt az €]]átottak rúszáe liészúlt

tájót.ztatást kérlret az nrté2lnén'rezetóti]l.u cllátdtaLat érinió }ér.lúsckb.n,3?
€]lá Lá5 s ze n'e zésér.l uP.'ol n tos fe]ada krkLrm

E elrtélvis€]eti lórÚm úűkiJd.sÓnc( ras,l.tos szalrá\'ajt a lóvárcsi Köz8yúlés
|gószsé8i]8!i ós szÓc]álFolitilaj BizoLtsáEa 72l2010 (!318) sZ lralfuozataval
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jóf.]hn8y.tt Híln.nJ Lütilüazza. A2 érdekkélvise]€li Joijnók n]n]d a7.llák'ti}'
nriRl nZ allaImnZo1tal Ié5Zére Lrjzí*itjjk Jl éId!lek éirényesLi]ésének lehetLiséAél

Áz ellilotL]!.8j léPvis.lót az Fl|.kk,il'iscl.h |órun nnndcn eset|en ne8lrirta
ü]ésen€, eZ által is segihc nunnílát Áz nrLéznén} j€]€nlegi ellátotljogi laPlis.lajic
llÓrládnn (nld.s -Atra. -Az irÍézmény laliújságián (jlúg8.sztósre teiült a nere, a
Ieladata, volamnÍ a 2ol0 .vi Í.8adóóiák idóPontja. Az €]rNill évlren jelen volt az
cllÍtotlogi kéPliseló az li(t€|lépiselel] FórUn] n]as.in, !áIafiint mLndcn nrtézményl
rendezvénlen A lalól panasszal a2 nrtézmén]'Yezetőségéhez, lalanrjnt az cllátl,ttlogi
'1'. .l, 1,"rro, /)t/t.,b. '.id..'.|'nd "8. \'l -

nunláj]ina| Lovábblej1ó.tós., !r.l-vct tanúsít az somo8li Beíradett intéZnény!€Zetó
áPolÓ áltn 2|]0 Óvbcn készitett nozzáLartozói elég€.]ettségi ]raÍlÓiv kn]olll,7á!J .s
fe]doI8ozása is' (r'sz' Dre[él]el)

4., A7 n.'2"'c-roc'l'-nJlJL,llrn'Pl.PlP.encl meB,ene/i.P

l\ ]akí) .|halálo/ásáváI káP.s.láhrs tccndók€t az nrtéznrény \'ezetóje szerlezl' liuek
kereLében 8on.loskodik nz €Irulryt

h ) vó3tis7tcsró8r. Való fu lLészitéséról,
'') ' 'ol ' r.o/ol fo1" 'r' l ", \i" ) ' "l ] jngÓs,goinak sZámbavatc]é.ól, mc8órziséról, letótbL: ]rÉlyczésóről'
f.h rnrt ór.(óscln.k tórtÓnó átadásárói, illelve hagyatékDa adásáran a hag-ratéki
.]]árisról s?ólal iogszabálloL {:lóirásJi slüint

Az inLéznény i]rlézkedik aZ €lhunyt löZt.nctt tósc ügyab.n aLrt]ln d, csctt,c.:
. hJ nnrcs .ltcnctt.tósic kótelczc{L
! haa kaitel!z.tt kiitcic^ttsaBat n.m ttlitsih

Az€]látásl]furrészesülóel]ralálozásacs.La'cÍíírJnLa eti,hogv.ltn.ttct.st jl,L.11Ó

!úBhszbssóg llc8adlsárói az htézmény gon.toskod]on, amemyiben elre a céha
talaÉkbetétköntlet b.ly.z cl ó5 a7 fudcZL Jnnnk (ln.lásait lbllen az .setben az
nrtizmón)'a ha8latik1e]járis sorín, a ]raEratak áladásaLol é.vanI]. juitJla a1.l]rünYt
ka(l at d hJglataka t.rlra.. J7 il!.tók.s ankorninr'zat l.lé

Ha JZ inijtÖs a1 clhUnyt jntllmónyl'. mara.lt n]Eósá8aúrt a ha8!'ató(1 l'éBzés

]ogerórc oncikedésÉt lóletően nen Flcntkezik' az inlézDranwez€Ló határidil
megjelö]ésével Í€lszó]iLja amak á0_at.1a( r\mcnnyibcn az .rakös á7 in!ósá8Ót
hatáIjJóig nln sZál]j!a {:l, azlntí^]Óny azt értélesldr€ti va$' fellras2náL\at]a (le i96'
r97 $
Az nrléznrényben és lelePheltén ij992.scn 43 ló 1v:izsonyi 291ó, (nézits u 1É'Jij)hunyt
llJ vizs8álát i.lÉjéig, nr€]Iból a vázsonyi vilmos Idils.t (lttho.jban L:lhÚn'rt.k k.zúI ]
iÓ esetéL]en tijltant Li]/iem.t!s A tölrlri ellnurlt laló e5€téLren a 11o,,átártÓ7.t

8ondostDdtak az clt.nreLletésIó]'
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5') condoZási,iipolísi rervekfelü1v]zs8álJL3

AZ e!!ani g!nd!ZJ5j , jPo1:isi tl '.L.llenórzésének a]tnLmáva] m.gá]laIitollam, ]r.gy
.]2 n]túznlnycl s2illrri leladat.nÚI as nLúL.Jósnk leltételetról szóló 1/2000 (t7)
szcsv r.nd.lct 9 s l0 s.]ónásanral negf€]elóen az €gyénlc szabltt gondll;tli
ttn,elet a lakó lrekó]tözésétő] szánjtott l hónaPon b.lúl készih cl az ntézmén'_,
n€t]'rÓl szúIa)PrÚlasze.Jcn l l fó e'etében ( B Arpádné'Nv. Tjbl|, v csil]a' ] Já.Ósnó,
5z János.ó, v lmróné, s. Istvánré' cs' sán!l!I, I' H Kata]nr, sz' Lászlóné, P'
zsuzsarura ) ne8ErózÓdre'n.

Áz e8yéüe szóló 8ondozási t9IveL rnltalmazzák:
_ az el]ákrlt fizikai és mentá]js áIlaPotá ak helyzeLél,
.z 1llapotjalxlást letr'e m€górzés érdekéten s^L!agcs Íeladátokat'

_ a *]gilró8nyújtls DóJji1t/
idóbeli útenezésél a sziilsé8es oF'osi ÍehdatÓkat,
jPolási anahnaZiscl.t'
azok íontossági solren!]jét
az n]tézkedése(et a céLok me8valósitásfural éItéke]ését

Az fulézménylren az íPolásra szon]ó ]aka]( la!7.l. a1 .8}únl gonJo1áí t.Iv.k
I.s?cké t lPolási tcIv is kcszúlt

A7 á]ro]ási tcIvck elóiIáss7crúck, tJrtalnrazzák:
t azegészségii8yiállalotl€ilását
t a levékenvsé8 rész]eles tarta]nát,
. a1 cl]ák*t iinc]|átó kóP.ssr8ónck vúszmferésélrez

t a1áPo]ás!árhJtóiJóL.rtanrát

A koráLrban lreköltözÓk esefulren bavontx ós s2üksi8 szcrnrt tóitinik l tclülvi7s8nlat.
Az áPolási lÉlmérés és az áPolási rervek nrn en lakó esetébcn halonta kclijln.k
Í.lijlriZs8álatra,.lc a1 l1]áklttJk cgószsé8i va$'lEntális állaPotálran tórLénó
riltozásokat azÓnnal d.lumcntilrák.

Az ápolási terv Íolyamatos \'€zetését a nóvér aláúásával lritelesili, Drclyel a !€zeLó á!oló
és aZ oryos az állaPot válbzástÓl rüggóen fcln]vi^8ál, óÍtókcl ó' a!.iíI A/ úrtú]tclólt
lÓ1'!tóen team nrunlábnn kcrü] soi a szenÓ]llc szóló gondozási te[ e]készitéséIe,
ntlf.t.láirt a la(Ói vógJ tÖIlanycs ka|vls.]ój., .7 os7t1lw.7.tő íPo]ó ós J s7..iális
8ondozó. Az intézmélr)'lren és teleP]r€\'én a Yizsgálat idóPonqábm 171 lő részére
gondozási teN, DrelYlról55 Íó Iészére álolási tcrr is kaszült

Al e8yédi 8ond.Zási és áPlási ten'e| vizsgá]atá]rál nregá]la|jthatÓ, hog] a,ok á
jogszaüályi elŰiráÍrk JlaPjá. terültct.IlészltéÍe, n€lyek minlaérté|úek'



/

ó') 
^zintizfuinybő] 

vlló c]távo2ás ésvisszatérítós rendjc'

^7 
j.h'7lntn'''L.l \d. .lti!.7is r.ndjót a Fú'árosi Kó7ÜlÜlls FÜ.]s,rÓ8ijÜ\i.\

57..jilt.lj1ikij Ri,.Lj!.ig . 72l':0]0 ((]3 LN) szlinrú !ij.szo.B]z lratírozatá'a]
jóvi]]JtsYl]tt ILiliI.nd ll] i.jeZet sza!ál-'o2za nl ottl].n .setéb.. va1anlc]lnyi
leMjáró lakó egészségi állalola Íü8gvéryélren az nrrcZnrén]'bó] szabadon
ki:ir]rat ]\m.n.fibcn n ]akó a7 ÓFzakát Ls ]ásh.I kiláni. t lte.i a7 intó7mlln!
vezeló]e kéri' lrog1' nz e]lálotl jelezzc a szolgá]atot te]]esitó nóvérne| Az ellítíst
iganrbe veYii cltávo1.]s. csa( llkol táEadha(j mcg, há J jo8osult Lc/clÚo'Vo!ínak
szakrólenónle szernrt - a joEosült önnragál, vaB! Drásokar \eszél}ezletij egészségl
á]h!otanrj.tr J,dtálÓ,ásn.nr jaLJsÓlt

Á jÓE.sult k.zllÓ.r!.slnnl sl.krtltménye áhPjjn jálánYos tjctc8sagek es.tan a

lakó} e8észsé8ének megófása érdekében a knnenó koilátozlrató, átmenetie8 nre8 $
1.nh]t.] N.hcz.n jáó, 1jlóko7.1dó hLó, akl a7 .]tá!ÓZás kaP.9ln v.szalyczfutve
van' .5a]< kisérijvel lrag]hat]a eL az otthont Az nrkznré!ry lalója és/va81' 8.ndn.ld,
hozzátartozója a szalradságír !.n'tlÓ7ó i8ényót l.hetijség sulrnú idÓb€n (2 3 nar)
bcjcllnti az egészsqjü'jyi.solrortnál. Az elózetes lreje]entés az üatol ]riad.inr és a2
étlezén létszátn ielen1ése n]iattszülséges

osszca7ós: ,\/ ll]fnórzas icryat rijgzjL.ltcm az inLézDrén.l lLlenó'zésj NaPlójálran A7
inLézDrén' eEisz tcrülctórc a rcnd ós á tis7tasá8 jcllenvÓ' AZ áPolás t€linLe(ében az a
taPasztala(oDr' lrogy az illézményvezetó áPo]ó!a] nz rl.n n d.l3.1ók J l.gn3gyoblr
tÜrcl.mlncl' !l' .ck.d.GrJ] i]s ( n|íti:5 lias^aggcl végzik a |ájut L]izotl idős .nrljcrck

Az nlléznré|]'ben az a]álrt]iakbfur Llsorolt jogszabá]yok' szalrá]yzatok filj]el.mbe
!tii.lav.] !agcztem .l az évcs szakmai lelúg-leleLi vizs8áIat.t]

]/2000 (I.7) szcsl\4 reld€]el910 s,50 s _52 s
]99] éul]l tór!én)',lj8/A s(12)bcl,9alA s(23)bck,9! s,99/A s
9/ L!99 (Xr 2r ) SZCSNT rcndder 4 S (:r)rrek
]10/2007 (X]] l5') Koín lcndcht
a6/2007' (xII'22') szi\'ÍNl renlle]et

D!LlJIL(t 2nln n' lfnrh Í l8

nrtó7lrinvi s7akr.f .í].s


