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a gondozási sztikséglet, valarnint

szociális rászorultság vizsgálatának és
"rr!i:!;1ilÍJ"11'''a?lró
részletes
(xII.
igazolásának
22.) $ZMll'Í rendelet 3. szátmű melléklete alap1án
szabályairőlszőIó 36/2007.
keriil kiállításra. Az Énékelőadatlapot az ,,Adatlap a szociális ofthoni ellátós igényléséhez"
"ímű
formanyomtatváruryal egyiitt kell benyújtani !

Az Értékelőadatlap X_gl ielölt sorait a háziorvos/kezelőorvos tiilti ki"
a többi sort kér!ük üresqn hagvni!
Személyes adatok:
Név:
Születési hely, idő:

Lakcím:
Törvényes képviselőjének neve, elérhetősége:

Mérőtábla
(a

érbeli-időbeni

\./

táj

ékozódás

: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket
illetően tájékozott

setenként s e gíts é gre, táj ékoztatásra szoruI
2 : részl eges s egítségre, táj ékoztatásra s zorul
3 : gyakran táj ékozatlan
1

X

/\

Értékeljen0-4 pont között
pontértéka szükséges segítségmértékévelemelkedik)

:

e

:

t

érben- i dőb en tá1 ékozat|an

: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően
iselkedik
1 : esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre

:

gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően

:

nem megfelelő viselkedése gyakran
lemetlenséget okoz, reakciója nem kiszámítható

iselkedési kockázat
: nem képes az adott helyzetnek megfelelően

-

iselkedni
cinmagát kiszolgálja, önállóan étkezik
1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik
: felszolgálást és evőeszköz tisáításához segítséget
:

:

felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget

:

teljes segítségetigényel azétel elfogyasztásához
nem igényel segítséget

végzi, de a megfelelő ruhaneműk
kiválasztásiíhoz segítségetigényel
: egyes ruhadarabok felvételébenigényel segítséget
: jelentős segítségetigényel az öltözködésben,
gfelelő öltözet kiválasztásában
: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre
1: önállóan

sáálkodás (személyi higiéné }: szÍikségleteit felmérve önállóan végzi
1 : sziiks égleteit feli smeri, bizonyos feladatokhoz
:

sztiks é gleteit felismeri, tisztiálkodni

:

részlegesen ismeri fel sztikségleteit, segítséget

:

nem ismeri fel sziikségleteit, tisztálkodni tinállóan

: <iná]ló

cs

ak segítsé ggel

WC használatban, öltözködésben,

hígiénés

feladatait el|ága

basnáija wc-t, de öltözködésben és vagy
isiénésfeladatokban ell enörizni kell
: önállóan használja WC-t, de öltözködésben
és vagy
igiénésfeladatokban segíteni kell
: segítségetigényel WC használatban, öltözködésben,

1: önáIlóan

igiénés feladatok elv égzéséhez
: segítséggel sem képes WC használatra,
Itözkodésre, higiénésfeladatok elvégzésére
:

vize|etét, székletéttartani képes
pelenkát cserél, elvégzi a higiénés

1: önállóan

pelenka cserében' öltözködésben és vagyhigiénés
n alkalmanként segítségetigényel
3: rendszeres segítségetigényel pelenka cserében,
ltözködésben, higiénésfeladatok elvégzésében
: inkontinens, teljes ellátásra szorul
:

:

Képes-e megfo galmazni,

kifej ezőkészsége, beszédértésej ó

l : kommunikációban

időszakosan segítségre szorul
beszédértése,érthetőségemegromlott
: kommunikációra csak segédeszközze| vagy csak

i a panaszitÍ, megérti-e
it mondanak neki

:

:

kommunikációra nem képes
az orvos utasításait, előítt gyógyszeres terápiát

zhatő-e az előirt

a

adagolása, szedése 1 : gyógyszerelésben segítségetigényel, utasításokat

\/
/\^

:

elrendelt terápiáttartja, segítséggel tudja taftani az

:

elrendelt teréryiát, utasításokat ellenőrzés mellett

: győgyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel
:

rjnállóan

önállóan, segédeszköz hasznáLatávat
2: esetenként segítséggel
: gyakran segítséggel
: nem képes
1

:

1

:

segédeszköz tjnálló használatával

: se gédes zkö

z hasznáIatával,

se gíts é get es

etenként

3: s

:

letvezetési képesség
feltigyelet igénye)

'\/

V

1

e

g é de s

zkő z használaÍáv a!, gyakran cs ak

se

gíts é g g ei

nem képes

: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható

2: szeméÍyesszükségletei ellátrásában segítségre szorul
3: személyes szükségletei ellátásában gyalrran vagy
rendszeresen segítségre Szorul, belátási képessége

/\

íányzik

:

:

1:
:
:

0:

állandó 24 őrás felügyelet

jól lát, szemüveg használatanélki.il
jól lát, szemüveg használatával
szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt
szemüveg hasznáLaÍával sem kielégítőa látása (pl,

jól hall, átlagos hangerő mellett

1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái
2: hallókészülék használatara szorul
3: van hallókészüléke, de nem képes használni

vagy

lutasítja
: nem hall
Intézményvezető és aZ orvos által adott összes

Ertéke1és
Fokozar

Ertékelés

0.

Tevékenységeit elvégzi

lontszán
0-19

.Iellemzők

\z egyén a vizsgált tevékenységeket el tudja végezni.
\ szoigáltatás a szociális és egészségi áIlapot szinten tartására
<orlátozódik'

Egyes tevékenységekben
segítségreszoruló

il.

Részleges segítségreszoruló

III

Teljes e1látásra szoruló

20-34

\z egyén egyes tevékenységekben hetente többször segítségreszorul
lagy írgyelmet, iranyítást igényel.

35-39

\z egyén bizonyos tevékenységek eivégzésébeirnapi rendszeres

40-56

Az egyén teljes el1átásra, folyarnatos gondozásra, ápolásra-szorul,
intenzív odafigyelést és gyakori beavatkozást igényel.

;egítségre szorul vagy napi szintű kontrollt igényel.

A gondozási sztikséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgá1atának és
igazolásának részletes szabá|yairól szóló 36/2oa7. (xII.22.) SZMM rendelet 4. (1) bekezdés
$
pontj a/alpontj a szerinti egyéb körtilmények állnak fenn.
A vizsgálat eredménye alapján;
- szociális segítésa gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló
szociális rászoru1tság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabá|yairő| sző\ő 3612007. (xII. 22') IZM}/^ rendelet
3/A. (1)

bekezdés b)pont......... alpontj a szerinti egyéb körülmény alapj án
- személyi gondozás

$

- idősotthoni elhelyezés

nyujtható.
Dátum:
inté zm é nyv ezető / s

zakértő

Dátum:

orvos (aláírás, körbélyegző)

A gondozási szi.ikséglet felülvizsgál

atát

az irtézmény fenntartójától lehet kérni.

Felülvizsgálat
A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és
igazolásának részletes szabáIyairől szóló 3612007' (XIL 22) SZMM rendelet 4. $ (1) bekezdés

pontja/alpontja szerinti egyéb körülmények állnak fenn.

A vizsgálat eredménye alapjan:
_ szociális segítésa gondozási szi.ikséglet, valamint az egészségi állapoton
alapuló szociális rászorultság
vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szőlő 36/2007. (xu. 2z.) SZM}{ rendelet 3/A. $ (1)
bekezdés b)pont '.''.....alpontja szerinti egyéb körülmény alapján
_ személyi gondozás
_

idősotthoni elhelyezés nyújtható.

Dáh'rm:

fenntartó képviselője

orvos

