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A Támogatott Lakhatás (továbbiakban: TL) és Szolgáltatási Gyűrű 

Kialakításának és Működtetésének Protokolljához kapcsolódó 

tanácsadás 

Gyakran ismételt kérdések 
 
 

14. A komplex szükséglet felmérés gondozást jelöl abban az esetben, ha akut ápolási 

igény jelenik meg (kisebb műtéti beavatkozás pl.: szürkehályog műtét, csonttörés), 

akkor az ápolási szolgáltatás díja miként jelenik meg? Milyen szakemberrel oldjuk 

meg az ápolási feladatokat, jelenleg a település sem működtet házi betegápolást. 

Feladat ellátással megbízott kollégák nem rendelkeznek ápolói végzettséggel, 

támogatott lakhatásban a tárgyi feltételek sem biztosítottak ehhez az ellátási 

formához?  

 

Meghatározó jogszabályi hely:  

- 1/2000.(I.7.) SzCsM rendelet 2.§ ld),110/I. 

 

Feltételezzük, hogy a kérdés kontextusában, a komplex szükségletfelmérés alapápolási 

tevékenységek iránti szükséglet miatt jelölte meg a ’gondozás’ szolgáltatási elemet! Abban 

az esetben, ha a szükséglet egyéb ápolási tevékenységre mutat, akkor nem jól határozta 

meg a felmérés a szükségletre válaszoló releváns szolgáltatási elemet. 

Az otthoni szakápolás és a gondozás közötti különbséget meg kell határozni. Gondozás 

szolgáltatási elem keretében csak az alapápolási tevékenységek láthatók el, melyek az 

1/2000. SzCsM rendelet 5 sz. mellékletében a házi segítségnyújtás keretében végezhető 

ápolási-gondozási feladatok között kerül felsorolásra, ezt minden olyan szolgáltatás számára 

meghatározónak tekinthetjük, amely „gondozás” szolgáltatási elemet nyújthat. Az otthoni 

szakápolási tevékenységet a 20/1996 évi NM rendelet szabályozza. E rendelet melléklete 

felsorolja azokat a betegségeket és helyzeteket, amelyek esetében az otthoni szakápolási 

tevékenység igénybevétele indokolt. Egyes fogyatékos célcsoportok esetében maga a 

fenntartó kérheti meg az engedélyt (60/2003 ESzCsM Rendelet) a feladat ellátására, más 

esetekben az egészségügyi rendszer részeként működő egységeket lehet igénybe venni a 

kezelőorvos rendelésére.  

 

20/1996 NM Rendelet 

1. § *  (1) Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, 

kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység. 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600020.NM#lbj0id64c
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A különböző szakápolási feladatokat az adott speciális területen végzettséget és gyakorlatot 

szerzett egészségügyi dolgozók végezhetik. A TL-ben, ha az igénybevevők egészségi 

állapota hosszú távon indokolja, hogy szükséges az otthoni szakápolási tevékenység 

keretében feladatokat végezni, és azt a fenntartó döntése szerint engedélyeztetni kívánják, 

akkor mind a tárgyi, mind a személyi feltételekkel erre fel kell készülni. Ezen a területen 

óriási a hiány, ha a TL fenntartó lesz az engedélyes otthoni szakápolást végző szervezet, 

akkor a szolgáltatásait az adott földrajzi területre érdemes szervezni és kifelé is szolgáltatni. 

Ha azonban pl. egy-egy műtéti beavatkozás után van szükség az otthoni szakápolásra, 

akkor a kezelőorvos rendelésére igénybe lehet venni a kijelölt szolgáltatótól a szolgáltatást. 

Ez esetben nem a TL-nek kell eleget tenni a tárgyi feltételeknek, hanem az engedélyes 

otthoni szakápolást végző társaságnak. 

 


