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I. JÓLÉTI RENDSZER ÉS SZABÁLYOZÁS

OTTHONÁPOLÁSSAL KAPCSOLATBAN
Magyarország
Általános mutatók
Terület (km2)
Népesség
Népsőrőség
GDP US$ (IMF 2008)
GDP / fı (IMF 2008)

93 036
10 045 401
108
156 284 (199 395) millió USD
15 542 (19,829) millió USD
(IMF, 2008)
Demográfiai mutatók és a lakosság egészségi állapota
legutolsó rendelkezésre álló
adat & 2030
65 év fölötti lakosság száma
15.9 % és 20.9 %
80 év fölötti lakosság száma
3.7% és 5.3 %
Idıs koruak függıségi rátája (2005, 2050)
22.7 %, 50.83 %
Születéskor várható élettartam (2006) (nı/férfi) 77.8 / 69.2
65 évesen várható élettartam (2006) (nı/férfi)
17.7 / 13.6
Egészséges élettartam (nı/férfi) (2006)
5.5 / 5.0
Egészségi ellátás legfontosabb jellemzıi
Nyugdíjtervezet
Minden
dolgozóért
a
munkáltató
fizet
24%
nyugdíjjárulékot, aminek az alapja a fizetés összege.
A dolgozó fizet 9,5+1,5%-ot mint állami biztosítási
tagdíj, a saját fizetésébıl, 1,5-ot mint magán, azaz
kiegészítı járulék (ez kötelezı hozzájárulás, a magán
befizetés %-a magasabb is lehet, a dolgozó döntése
alapján.
Kórházi ágyak száma: teljes (akut) szám / 1000 7.9 (5.5) ágy / 1000 lakos
Kórházban tartózkodás hossza
6.1 nap (akut osztályon)
Ápolási otthonok ágyszáma
83.53 ápolási és idısotthoni
ágy / 100 000 lakos
Az idıs koruakkal összefüggı szociális mutatók és feltételek
Egészségügyi kiadás US$, GDP % (2005)
8.5%, 1440 US$
Ápolási otthonok kiadása (2005)
2.8%
az
egészségügyi
kiadásból
Idısgondozás kiadása (GDP %)
0.381 %
Idısellátás kiadása (OECD)
GDP 8.9% -a
65 év fölötti esetében a szegényésgi ráta kockázata
6%
Nık %-a a 15-64 éves alkalmazottak között (2007)
50.9% a teljes lakossságból a
15-64 év közötti nık száma
Gyermekek fizetnek kötelezı szülıi hozzájárulást
Nem kötelezı
Hozzáállás
az
idıskorhoz
és
az
informális 48% egyetért, 49% nem ért
gondozáshoz
egyet
Elınyben részesített idısellátás 1.2.4.11 & 1.2.4.12
(1: 36%) (2: 12%) (3: 35%)
(4: 11%) (5: 0%) (6: 6%)

OTTHONÁPOLÁS SZABÁLYAI ÉS IRÁNYELVEI
OTTHONÁPOLÁS IRÁNYÍTÁSA

Ismert szabályozás
Különbözı törvények szabályozzás az otthongondozást. Megállapítják, hogy mik a
feltételek, tevékenységek, valamint a konkrét dokumentációt. Az otthonápolás
dolgozóit a Magyar Egészségügyi DSzakdolgozói Kmara közösségi és hospice
szakápolási tagozata kpévislei. Adatokkal is rendelkeznek adaolgozókról. Az
intézmények számára kötelezı az eves jelentés készítése, az otthonápolási
tevékyenségek legfıbb mutatóiról. A jelentésben szerepelni kell: otthongondozottak
száma, vizitek nemekre osztva, korcsoportr aosztva, és a finanszoirpozási forma
szerint.

Az otthonápolás elérhetısége
Otthonápolás & személyes gondoskodás
Egy szakmai testület dönti el (vagy maga a szolgáltató), hogy ki részeülhet a
szolgáltatsában.
Minden szolgálat egységes nemzeti szinten szabályozott
•

Az otthonápolás az alábbi formákat foglalja magába:

•

Otthoni gondozás: szociális alapellátási forma, amikor a személy nem képes
ellátni önmagát a saját otthonában, mint pl. pszichiátriai beteg,
mozgáskorlátozott személy, függıségben élık, akiknek segítség szükséges az
önálló életvitel biztosításához.

•

Idısek klubja: napközi ellátást biztosít olyan idıs emeberk számára, akik nem
maradhatnak felügyelet nélkül napközben, szociális és mentális támogatásra
szorulnak, valamint a táplálkozásban segítségre szorulnak, valamint szükségük
van alapvetı higiéniai szükésgletük segítéésre.

•

Napközi otthon fogyatékosok számára: fogyatékos és autista emmberek
számára 3 éve skor fölött biztosítja a saját otthonukbanvaló lakást, és nincs
szükség napközi intézeti ellátásra, a páciens fenntartja
atársadalmi
kapcsolatait, ellátja lapvetı higiéniai szükségleteit és kérésre napi étkeztetésben
részeül.

•

Az intézeti ellátás az alábbiakat foglalja magába:

•

Hosszú ellátást biztosító idısek otthona: az intézet folyamatos ellátást biztosít,
nappali és éjjeli ellátás, ápolás, gondozás és rehabilitáció azoknak akik szociális
támogatást igényelnek.

Otthoni segítség
Odaítélés a háziorvos döntése alapján (nem kötzelezı csak ajánlott) és ajegyzı
döntése alapján
Minden szolgálat egységes nemzeti szinten szabályozott
A folyamat és az erdemény minısége
A folymat rendelkezésre állása és az otthonápolás kritériumainak minısége
A szolgáltatások minıségének felmélrése minıségfeltételek alapján történik

Rendelekzsére álló (kötelezö) akkreditációs tervek az otthongondozsát nyújtók
számára
Otthonápolás & személyes gondoskodás
Otthoni segítség
Az otthonápolási szolgálatok mőködését a 20/1996. (VII.26) NM rendelet
szabályozza. A személyi és tárgyi feltételek, pályázat/elérhetıség, vizitek száma
szintén szabályozott ebben a rendeletben.
A legtöbb szolgáltató akkreditált. Legtöbbje rendelkezik ISO tanusítvánnyal és
minden szolgáltatónak meg kell felelni a belsı minıségbiztosítási elıírásoknak.
Bármelyik településen több szolgáltató is mőködhet a NHIFA finanszírozása alapján.
Ugyanakkor a finaszírozás bizsonyos számú vizitekre korlátozódik. Különbözı
szolgálttaók közötti verseny megengedett. Az otthongondozás folyamatát
folymatosan ellenırzik. Csak az ellenırzés után leeht jelenteni a teljesített viziteket.
A rendszernek érvényes egységes jelentési szerjkezete avan az egséz országban,
az NHIFA felé. A szolgálat vezetıje és a háziorvos minden 14. visit után ellenörzi az
ápoló munkáját, és kötelezıen felállítanak egy ujabb ápolási tervet. A 20/1996.
(VII. 26) Rendelet szabályozza a az otthongondozási szabályokat.

Minıségi követelmény
Oktatás
Általános ápolói végzettség megfelelı az otthonápolási munka végzéséhez.
Képzésük a hivatalos képzési szerkezetbe illeszkedik. A diploma az önkormányzati
felügyelet elfogadja. A BSc képzésben az otthonápolás egy tantárgy, az MSc
képzésben közösségi ápolás van beépítve. A középfokú szakképzésben (OKJ a
neve) szintén tanulják a tanulók az otthonápolást és a közösségi ápolást.
Az otthonápolásban a magasabb szint elvárt, de az otthoni segítségnyújtásban az
ilyenfajta elvárás nem szükséges.
Formális feladatok közötti különbségek. Hogyan valósul meg a különbség az
otthongondozás szakmában?
Az otthongondozást a háziorvos igazolása alapján biztosítják a pácines otthonában,
vagy lakóhelyén. A fı cél, az hogy lerövidüljön, vagy helyettesítsék a kórházi
ellástát, abban az esteben, anincvsen szükség folymnatos kórházi felügyeletre.
Törvény szabályozza hogy a dolgozóknak milyen szalkmai /iskolázottsági szintre
van szükségük. Az otthonápolási tevékenységeknek 2 szintje van, melyek között a
törvény különbséget tezs, otthonápolás és házi segítségnyújtás. A tevékenységeket
a szerint is osztályozzák, hogy otthongondozás és a a dolgozók képzettsége szerint.
A folymatos képzés kompenzációja
Nem, az államilag finanszírozott cégek fizetik a továbbtanulást, amely kötelezı a
dolgozók számára. Ezeket a tanulási költségeket magáncégek ritkán fizteik.
Ugyanakkor a szolgáltatást nyújtó nem fizet a további kurzusokért.
Ápolók bizonyítványainak megujítási folyamata (beleértve a személyes gondozók
továbbtanulásának feltételeit)
Nincs külön regsiztráció az otthongondozók számára. Hasonlóan más
gondozói/ápolói tevékenységekhez, 5 éves megujítás szükséges, nincs kiegészítı
rendelkezés.
Ösztönzık a otthonápolási szolgáltatók samara (beleértve a lehetséges
versenyt)
Otthonápolás & személyes gondoskodás

Az otthonápolásban végzett vizitek 98.16%-a az NHIFA által finanszirozott. Egy
adott településen számos szolgáltató is mőködhet a HNIFA finanszírozással.
Otthoni segítség
Egy adott településen számos szolgáltató is mőködhet a HNIFA finanszírozással.
Azonban a finanszírozás csak bizonyos számú vizitekre korlátozódik. Különbözı
szolgáltatók közötti verseny megengedett.

Továbbfejlesztések irányvonala
Az otthongondozási szektot távlatai
Fıbb problémák melyek a finanszírozáshoz, szervezéshez és az otthongondozás
nyújtásához kapcsolódnak
Nincsen egyértelmően meghatározva, hogy milyen esetek igényelnek kórházi
kezelést és ápolást. Ezért lehetnek olyan szituációk amikor az egsézségbiztosító
visszavonja a már teljesített vizitekért járó kifizetést az ellenırzést követıen.
Gyakorlati tapasztalat szerint nehéz különbséget tenni és meghatározni hogy mi
tartzozik az egészségügyi és mi tartozik a szociális szektorok hatáskörébe.
Összegezve a finanszoirozás és szabályozás fı problémáit: az egsézségügyi
gondozás és a szociális ellátások párhzamosak, nincsen egy elıremutató és
kiegészítı render. A látogatások finanszírozása teljesen eltérı a támogató alapján:
a szakápolásban a vizitek ingyenesek (NHIFA fizeti) egy meghatározott számú
vizitekig havonta. De az otthoni segítség estében (melyet a szociális szektor
finanszíroz) három pénzügyi forrás van: az állami költségvetésbıl kormányzati
normativa, hozzájárulás a pácinestıl, és a finaszirozó hozzájárulása (helyi
önkormányzat).
Egybeesések, párhuzamos mőködések, nem elırelátható rendszer, ösztönzık

FINANSZÍROZÁS
Általános finanszírozási mechanizmus
NHIFA hatásköre az otthongondozási szolgáltatásokat fizetni, a helyi szinten pedig a
Megyei Egészség Biztosító Költségvetése fiztei. A szolgáltató szerzıdést köt a
regionális egészségondozó költségvetéssel. Elıremeghatározott havi vizitek számát
finanszírozza. (43/1999 Kormányrendelet)
Otthongondozást nyújtó szolgálatok finaszírozási módja
Az otthongondozó szolgáltatókat egy fix pénzösszeggel finanszírozzák, ezt az
összgeet a települések biztosított lakóinak száma határozza meg. A kifizetések a
pontosan lejelentett vizitek száma alapján történik. A kor nem jelent differenciálást.

Otthongondozás és napküzi ellátás kiadásai (2006)
Egészségügyi kiadásnak otthonápolásra fordított része
Az otthoni gyógyító és rehabilitációs kiadási ráta
Az otthoni hosszú idejő ápolás rátája
Magán ráfordítás (otthongondozás és napközi ellátás)
A nappali ellátsá kiadása a teljes egészségügyi kiadsához viszonyítva
%-ban, és a gyógyitó rehabilitációs napközi ellátsá teljes összege

0.2 %
0.1 %
0.1 %
0%
0.8 %

Államilag finanszírozott otthongondozói szolgáltatók

Államilag finanszírzzott otthongondozói
szolgáltatók

Otthoni segítség szolgáltaók
Háztartási tevékenységek
Bevásárlás (napi szükségletek)
Személyes gondoskodás
Mosakodás segítése, és kikisérni a fürdıszobába
Öltözködés segítése és ápolás
Segítés az étkezésben
Otthonápolási szolgálatok
Az egészséggel kapcsolatos oktatás és informálás
(pl. diéta)
Egyéb szakmai segítés mint foglalkozás/
pszichoterápia (megtanulni megbírkózni a
betegségnek a következményeivel)
Segítségnyújtás a protézisek és más elasztikus
harisnyák, és más eszközök felvételében
Mozgás segítése és mozgatás egyik helyrıl a
másikra
(ágyból ki és be)
Stoma és katéter zsák cseréje és segítség
hólyagkatéterezésben
Börgondozás, fertıtlenítés, felefekvés megelızése
Segítség a gyógyszerelésben/ápolásban
Gyógyászati segédeszközök
Adaptáció
(lépcsı-lift, tolókocsi, rámpa)

Államilag
finnanszí
rozott

Korlátozások
(pl. életkor,
jövedelem)

Hozzájáru
lások

X

Nem

X

Nem

X

Nem

X

Nem

X
(személyes
finansszírozs
ában
megoldható)

X

Járókeret biztosítása
Egyszerő segédeszközök biztosítása (bot és
mankó)
Speciális szolgáltatsáok csökknette viteldíjjal
(mint tolószéket szállító taxi )
Személyi hívó/telefon
Ajtófigyelı rendszer
Video/web kamera ellenırzés
Lakáson kívüli ellenırzés, figyelés
Átmeneti gondozás
Egyéb támogató rendszer
Ételkiszállítás (házhozszállítás)
Szociális tevékenységek segítése
Az otthoni adminisztrációban való segítés
Pszicho-szociális (tanácsadás, konfliktus kezelés)
Megelızést szolgáló otthoni látogatások

Ármegállapítása az otthonápolási tevékenységeknek
A díja pontosan megállapított az éves állami büdzsében mint normativa.
Az alap nem az igazi költsége az ellátásnak, hanem a betervezett tevékenységek
volumenétıl függ.

OTTHONGONDOZÁS SZERVEZÉSE ÉS NYÚJTÁSA
Szükségletek felmérése
Szükségletek felmérése
Háziorvos beutalója szükséges
Felmérést végzı dolgozó
A felméréshez szükséges eszközök, standard és egységes megléte
Otthonápolás & személyes gondoskodás
Otthoni segítség
A szükségletek felmérése egy független bizottság feladata, az alap a háziorvos vagy
az ápoló véleménye. A szabályok az egész országban egységesek, és fedezik a
teljes eljárást a szükségletek felmérésében és az ellenırzésében egyaránt.

A szolgáltatás jellemzıi
Magán/állami, non-profit/profit, központosított/nem központosított, helyi vagy
regionális monopólium vagy nem összett ellátás, mindkettı otthonápolás &
személyes gondoskodás és otthoni segítség szolgálata
állami, non-profit, a legtöbb ellátó a NHIFA által támogatott
Verseny megengedett.

Otthongondozás kordinációja és integrációja
• Szervezeti/intézeti integráció az otthoni segítség szolgáltaások és az
otthongondozó szolgáltatások között, beleértve az otthongondozó csomagok
megvalósításának módszereit.
• A kliensek otthonában nyújtott szolgáltatások múködésének kordinálása
A közösségi gondozás nem közvetlen része az otthoni gondozásnak, de sok
esetben kiegészítenek feladatokat, mint pl. utógondozás. A közösségi ápolók
által teljesített látogatások nem tartoznak az otthongondozói látogatások közé,
hanem inkább a gyakorlati látogatások közé tartoznak.
•

Koordináció és együtttmőködés más szintekkel és szektorokkal
 Strukturális kapcsolatok az alapellátásban
A strukturált kapcsolatok léteznek: az alapgondozás rendeli el a szakápoli
viziteket. 84.2%-a az összes otthonápolási látogatásoknak a háziorvos által
elrendelt.
 Strukturált kapcsolatok a kórházakkal

Az otthonápoláscélja lerövidíteni és kiváltani a kórházi ápolást
Hosszútávú gondozás kapcsolata: 2006-ban 189 498 hosszútávú gondozást igénylı
páciens volt kórházban, ebbıl 170 779 eset volt felmérve az FNO kód alapján
igazoltan volt funkcionálisan fogyatékos. Ebbıl a kórházi tartózkodás túllépte a 6
hónapot 2554 esetben.
Remarkable overlaps in functions
Strukturális skapcsolatok az ápolóotthonok és otthongondozást nyújtó szolgálttaók
között

Jelentıs átfedések a funkciokban
Otthongondozsában résztvevık és felelısségeik

Otthonápolás & személyes gondoskodás
A legfontosabb résztvevık: pácines, háziorvos,
logopédus. Mostanában a dietetikus szakmeber is.
Humánerıforrás az otthongondozásban (év)
Otthoni segítık száma
Otthoni személyes gondozók száma
Otthonápoló ápolók száma lebontva
szeintekre amennyiben adott

szakápoló,

gyógytornász,

Magyarország
358 otthonápolási szolgálat (2007)
5095 (2005)

Otthoni segítség
Beteg, háziorvos, jegyzı, szociális munkás, család
Humánerıforrás az otthongondozásban
Otthonápolásban részesülı beteg
Az otthongondozás olyan páciesek számára biztosított akiket úgy diagnosztizáltak,
hogy otthon gyógyíthatók, ezzel lerövíditve a kórházi tarózkodást. Közösségi
egészségondozást olyan páciensek számára biztosítanak, akiknek arra szüksége
van, és ezt az ápoló végzi a saját praxisában.
Ápolók, szociális gondozók és otthoni segítık alkalmazási státusza
Ápolók, gondozók az esetek nagy részében részmmunkaidıs alkalmazottak, vagy
egészségügyi vállalkozók. Azok akik házi segítséget nyújtanak nem tartoznak az
otthongondozók közé (külön vannak választva az otthoni ápolók és segítık).
Otthoni szakápolást magasan képzett szakápolók nyújtanak, míg házisegítség
alapvetı ellátások és szociális gondozáshoz tartozik. Sok esetben ez a két terület
öszekeveredik, nincsenek szétvélasztva. A házisegítségnyújtók és az otthoni
segítségnyújtók lehetnek fı és részmunkaídıs alkalmazottak.
Az otthoni gondozásban dolgozók munkafeltételei
A minimumfeltételeket a törvényben szabályozott (20/1996. NM rendelet). A fizetés
is szabályozva van a 43/1999 NM rendelet által. Nincsen meghartározott fizetési
szint, az a szolgáltatótól függ. Ha valakit az állami szolgáltató alkalmaz akkor az
otthongondozó fizetése az érvényes köztisztviselıi fizetési besorolás alapjőn
történik. Ez a szociális gondozókra is ugyanigy vonatkozik. A munkafeltételeket
egységesen országos szinten dokumentálják. Különbözı foglalkozásokra különbözı
szabályok vonatokoznak (ápolók, gondozók). Az anyagi feltételek is szabályozva
vannak, valamint a felszerelés használat is, pl. bizonyos felszereléseket csak a
szakápoló használhat.
Az otthoni gondozásban dolgozók fizetése a dokumentumban meghatározott
Nincsen külön törvény erre, az alkalmazottak számára az általános törvények
érvényesek (köztisztviselık).

Telefonos használat
Milyen fajta telecare használnak az országban és milyen betegek esetében.
Csengı-riasztó rendszer, kijelzıs házisegítség rendelkezésre áll. Ez államilag
finaszírozott, ugyanolyan módom mint más szociális gondozási szolgálatok.

Minıségbiztosítás
Gondozói folyamat ellenırzése
Klines panaszának elintézése (önkéntes, kötelezı és mennyi van belıle)
Rendszerezett viszajelzések a kliensektıl vagy megelégedettségi kérdıívek:
önkéntes, vagy kötelezı
Kliensek
szolgáltatásokkal
való
megelégedettségének
és
tapasztalatanak
nyilvánossá tétele.
Otthonápolás & személyes gondoskodás
Otthoni segítség
A 20/1996. (VII.26) NM rendelet rögzítettek az otthongondozás feltételei. Nincsen
lekülönített
újraregisztrációja
az
otthongondozóknak.
Hasonlóan
más
gondozói/ápolói tevékenységekhez, 5 éves megujítsára van szükség nincsen
kiegészítı szabály. Államilag finanszírozott cégek rendszerint fizetik a dolgozók
számára a folyamtos kötelezı oktatást. Magáncégek ritkán fizetik ezeket az oktatási
költségeket, azonban a szolgáltató nem fizet a továbtanulásért.
Az otthonápolás folyamatát folymatosan ellenırzik. A teljesíett látogatásokat le kell
jelenteni de csak az ellenırzés után. A rendszernek van egy érvényes egysége
jelentési rendszere az egyész országban (NHIFA felé). Az otthongondozó szolgáltató
vezetıje és a háziorvos irányítja az ápolási tevékyenséget, minden 14. visit után és
kötelezı a gondozó/ápoló számára hogy elkészítsen egy ujabb ápolási tervet. A
20/1996. (VII.26) NM rendelet szerint az otthongondozói szolgáltatások rögzítettek.
A legtöbb otthongondozói szolgáltatás engedélyhez kötött, sok rendelkezik ISO
bizonyitvánnyal. Az összes egészségügyi gondozást végzı szolgáltatónak
rendelekeznie kell belsı minıségbiztosítási rendszerrel.
A beteg panaszok kezelésére betegjogi képviselı dolgozik. Az Egészségbiztosító
költségvetés, (kapcsolódik az NHIFA-hoz), Népegsészgyügiy Hivatalnokok nemezeti
rendszere nyilvános

Betegutak egyedi esetekben
(Kérdésekre adott válaszok alapján)

1. Eset
Idıs házaspár 80-as évei közepén, az
asszony enyhe demenciával,
csipıtörése volt

2. Eset
91 éves özvegy aszony,
növekvı
mozgásproblémákkal, lassú,
ragaszkodik otthonához

3. Eset
Házas 65 éves férfi, utolsó
stádiumu gyomorrák, nehéz
pszichés helyzet, nem
hivatásos gondozók

4. Eset
Súlyosan fogyatékos férfi, 23
éves, szüleivel él, egyedül akar
élni, átalakított lakásban

Ki kezdeményezi a
gondozás igénylést?

Szociális gondozást igényel,
családtag kezdeményezi, ha
egészségügyi gondozást akkor
a körzeti orvos, vagy más
szakorvos, kevésbe valószínő,
hogy a beteg maga

Nincs meghatározva,
bárki megtehete,
valószínőleg a család,
de a háziorvos is
kezdemémnyezheti, e
lehetıségek száma
nagy

A beteg háziorvosa

A beteg maga

Hova kell beadni az
igénylést?

Az egészségügyi szektorban a
háziorvos rendelıjébe, vagy az
otthongondozó szolgálatnak,
aki speciális otthoni gondozást
nyújt.
Szociális gondozást igényel,
akkor családtagnak kell
benyújtani az igénylést a helyi
önkormányzatnak, vagy más
szolgáltatást nyújtó
tulajdonosának, attól függıen,
hogy a beteg milyen
szolgáltatást igényel.

Ha az otthoni segítség
szükséges, akkor a kérvényt a
helyi önkormányzat
jegyzıjének kell benyújtani.
(Abban az esetben, ha
intézetbe kell adni, vagy más
szolgáltatást nyújtóra van
szükség amely nem a helyi
önkormányzathoz tartozik,
akkor a kérvényt közvetlenül
a szolgáltatónak kell
benyújtani.

Egészségügyi gondozás
esetében, a háziorvos
kezdeményezi, (a speciális
otthongondozást és hospice
gondozást otthon – ingyenes)
Szociális gondozás esetében az
önkormányzat jegyzıjéhez,
otthoni segítség és otthoni
ellátás területén.

Szociális gondozás:
Egészséggondozás: háziorvos
és a speciális otthongondozást
nyújtó szervezet képviselıje; a
körzetiorvos kezdeményezheti
az egy 14 vizitbıl álló

Szociális gondozás: a
jegyzı által vezetett
önkormányzati testület.
Egészségügyi gondozás
esetébe: körzeti orvos, és
a szakápolás képviselıje.
Ellenırzés: a pénzügyi

Szociális gondozás: a
jegyzı által vezetett
önkormányzati bizottság,
az egészségondozás
esetében a háziorvos és a
szolgáltatást nyújtó
képviselıje.

Betegutak jellemzıi
(legvalószínőbb
helyzetek)

Gondozás igénylése

Szükségletek
felmérése
Ki méri fel a
szükségleteket?

Jegyzı, és az önkormányzat
bizottsága
Ellenörzés

Választhatóság
szubjektív vagy
objektív kritériumai?
Egyformák-e?

csomagot, (30-180perc lehet
alkalmanként) ha további
gondozás szükséges akkor a
járóbeteg és kórházi szakorvos
ajánlása szükséges, ebben az
esetben 3-szor 14 vizitet
kaphat a beteg.
Szociális gondozás esetében
szociális munkás és a jegyzı
által vezetett önkormányzati
testület tagja.
Ellenörzés: a folymat pénzügyi
ellenırzése egyértelmő és a
szakmai ellenırzés kevésbé
átlátható és kevésbé formális.

ellenırzés rendezett, a
szakmai ellenörzés ad hoc
alapon zajlik, nem elıre
kijelölt személyek által.

Ellenırzés: az
egészségügyi gondozás
esetében az
egészségbiztosító ellenırzi
a viszatérítést, mint ahogy
az egészséggondozás
egyéb területein.
ANTSZ felelıs a gondozás
szakmai részének
felügyeletéért.

Mind az egészség és szociális

Iráynelvek (feltételek)
országos szinten vannak
meghatározva, kötelezı a
törvény által, “valós
helyzetet” azonban nem
felügyelik, és adatokat
sem győjtenek errıl.

Nyilvánosak az iráynelvek
és a feltételek, melyeket a
törvény határozza meg.

Nyilvános irányelvek és
kritériumok.

Inkább nem, de ad hoc alapon
(néhány területen biztosítanak a
családok számára oktatást)

Szakemberek heterogén
válaszokat adnak, ahol igen,
ott a gyerekek szerepe
tükrözıdik vissza. (De a
törvény szerint nem kötelezı)

Inkább no

Inkább nem

Szociális gondozás területén: ez a
legfontosabb tényezı a szociális
gondozás területén, HUF/fı, (ha
nincs HUF bevétel/a családtagoké
számít) A szakápolást fizeti-e az
Egészségbiztosítási Alap?

Igen, ez a legfontosabb
tényezı a döntési
folyamatban, attól
függetlenül, hogy szociális
szolgáltatást nyújtanak-e,
és bizonyos mértékik
fedezik, hozzájárulás

gondozásban a választhatósági
feltételek nyilvánosak és ismertek –
különbözı miniszteri rendeletek teszik
ezt nyilvánossá, az Egészségügyi,
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
hivatalos közlönyeiben.

A gondozás
garanciája
Figyelembe veszik-e a
nem hivatásos
gondozókat?

Pénzügyi helyzet
figyelembevéte?

Igen, de hozzájárulást kell
fizetni a beteg bevételének
maximum 20%-ig. Az
otthonátalakítást teljes
mértékben fedezik, vagy
részben a páciens jövedelmétıl
függıen.

Ki dönt a gondozás
biztosításában?

Milyen szolgáltatásokat
nyújtanak beleértve
(telecare,
lakásátalakítás, stb.)

Adminisztráció, ez általános és
nem jövedelemfüggı.
Egészségügyi gondozás: háziorvos
vagy a beteg más orvosai
Szociális gondozás: a jegyzı, és a
jegyzı által vezetett helyi
önkormányzat testülete.

Nyújtható
A szolgáltatások és a gondozás
széles skálája áll rendelkezésre és
biztosított, beleértve az otthoni
segítségnyújtást, szociális
étkeztetést, ebéd-házhozszállítást)
gyógytorna, gyógyászati
segédeszközök szállítását,
telefonos segítség, lakásátlakítás.
A szolgáltatás nem mindenki
számára hozzáférhetı, és fizetike, attól függ, hogy milyen az adott
helyi önkormányzat pénzügyi
helyzete és döntése. A fedezet
kevesebb, mint 100%.
Létfenntartó elátás: olyan
szolgáltatások, mint otthoni
segítségnyújtás,
ételházhozszállítás, takarítás,
bevásárlás, csak munkanapokon
biztosított.
A lakás átalakítást nem feltétlenül
fedezik, ez nagymértékben a helyi
önkormyánzat döntésétıl függ.

fejében az adott beteg
számára.
Az önkormányzat jegyzıje,
amelyet a jegyzı által
vezetett testület
véleményére alapoz.

Jogosult-e az otthoni
segítség kapásában
(szociális), de nem
jogosult otthoni
szakápolást kapni,
Létfenntartás: otthoni
segítségnyújtást
rendszerint biztosítanak,
takarítás, bevásárlás,
mosás, öltöztetés).
Egy jól mőködı ellenörzı
rendszer sokat segítene
abban, hogy megismerjük
a szükségleteket, és a
nyújtott szolgáltatásokat,
és hogy tanulmányuzzuk a
kettı közötti
kapcsolatokat.

Egészséggondozás: a
háziorvos és az otthoni
szakápolást nyújtó
képviselı. Ez a szolgáltatás
ingyenes.
Szociális gondozás: a
jegyzı által vezetett helyi
önkormányzati testület.
Speciális otthongondozás,
segítésgnyújtás, hospice
gondozás. Gyógyászati
eszközök: wc, speciális
ágy, felfekvést megelızı
matrac.
Létfenntartás: szakmai
otthongondozás és
teljeskörő otthoni
segítségnyújtást
biztosítanak rendszerint
Telecare: nem biztosított,
és gondozási segélyt
biztosítanak a beteg
feleségének.

ORSZI jegyzıi bizottsága,
melyet az adott
önkormányzat jegyzıje
vezet.

A szolgáltatásokat rendszerint
biztosítják.

Személyes gondozás
költségei?

Igen pl. lakásátalakítás,
tolószék, fogyatékos
személynek auto, és otthoni
segítségnyújtás biztosított.
Magán szállítás, pl. taxi

Milyen gondozást és
szolgáltatást nem
biztosítanak?

Lakásátalakítást nem fedezik
mindenki számára, néhány
önkormyányzat ezt a fajta
szolgáltatást is fedezi.
Az emeleti feljutást nem
támogatják.

24 órás szolgáltatást nem
biztsoítanak, és gondozást
sem, napi 1x –nél
többször. És rendszerint a
lakásátalakítást sem
biztosítják.

Mi lehet az
elképzelhetı
alternativa ha
gondozást nem
nyújtanak?

Bejutás az idısek otthonába a
házaspár számára, ha szükségük
több mint 3 óra naponta – ez a
legvalószínőbb megoldás,
amenyiben van üres hely.
Családtag, pl. idıs házaspár lánya
kaphat havi gondozási segélyt, ha
munkaképes koru, de csak abban
az esetben ha abbagyja a fizetéses
munkáját.
A gondozási szolgáltatások
megvásárlása a piacon, a páciens
vagy családja által és egy
lehetıség ha ezt megtudják
fizetni, vagy egyáltalán nem
kapnak segítséget.

Idısek otthonába való
bejutás a legvalószínőbb,
vagy a páciens vagy
családja által fizetett
személyes gondozási
szolgáltatások – ez
kevésbé valószínő.

Gondozó, otthoni segítı, szociális
munkás, háziorvos, családtagok,
szomszédok, barátok (a felsorolt
sorrendben csökken)
Korlározva van a vizitek
gyakorisága, és az idıtartam
melyet a gondozó a páciens

Szervezett otthoni segítség
és családtagok.

Háziorvos, ápoló, otthoni
segítı

Szociális munkás,
rehabilitációs specialista,
szülık

A szolgáltatás biztosított.
Korlátozások.
A szolgáltatás csak napi 1

Otthoni szakápolás korlátozott
számban áll rendelkezésre
(max 4x14 alkalom) nincs 24

A szolgáltatás biztosított

Otthongondozási
szolgáltatás vagy
személyi
hozzájárulás adása
vagy nem adása
Ki nyújtja a
szolgáltatást?

Különbségek a jogosult
és a kapott
szolgáltatások között?

Nem biztosítottak:
- pszichiátriai vagy
pszichológiai szolgáltatást,
24 órás szolgáltatást,
lakásátalakítást, tolószéket
és más gyógyászati
segédeszközöket.
Kórházi felvétel

Fogyatékosok számára
speciális otthonba való
felvétel, vagy nincs változás
és továbbra is marad a
családdal.

otthonában tölthet, ezek
kevesebbek mint amire szükség
van. (minıség és szükséglet
probléma) Több mint egy visit
naponta gyakorlatilag lehetetlen.

alkalommal biztosított – nem
lehetséges.

órás szolgáltatás, hospice
szolgáltatás csak bizonyos
helyeken áll rendelkezésre, a
legtöbb ember nem részesül
hospice gondozásban – és a
pszichiátriai otthoni
szakgondozás nem hosszab
napi 4 óránál.

Nem biztosított: 24 órás
gondozás, és a kisebb
önkormányzatok kevésbé gyakori
és rövidebb idıtartamú gondozást
tudnak nyújtani. Nagy eltérések
vannak az önkormányzatok között
azon a területen, hogy milyen
gondozást tudnak nyújtani, mit
fizetnek, milyen mértékben és
milyen gyakorisággal részesül a
gondozsában.
Kliensek hozzájárulása
megoldható-e?

Szociális gondozás: a hozzájárulás
jelentıs és a pácines és családja
jövedelmétıl függ,
Egészségügyi gondozás: az otthoni
szakápolás ingyenes, nincs
hozzájárulás

Igen, hozzájárulást fizetni
kell, a klines jövedelmétıl
függıen, (lakásátlakítás
problémát jelent, rendszerint
nem támogatják: amennyiben
otthoni szakápolásra van
szükség, ezt az
egészségbiztosítási alap
fedezi.

Egészségügyi gondozás: nem
Otthoni segítség: igen, a
páciensnek fizetni kell egy
bizonyos összeget, max
jövedelmük 30%-ig.

Igen, az otthoni segítséghez
hozzájárulás szükséges, a
pácins jövedelmétıl függıen.

Problémák és
különlegességek
ebben az adott
esteben.

A helyi önkormányzat nagysága a
fı meghatározó tényezı
(költségvetés és a szakdolgozók
száma). Magyarországon több
mint 3500 település van, melynek
pénzügyi kapacitása alacsony
(demenciás páciens felesége nem
kap segítséget, és a fürdıszobába
való feljutáshoz az emeltre sem
adnak segítséget)

A segítségkapás esélye a
lakásátalakításhoz nagyon
kicsi (legalább is csak
részleges átalakítást
támogatnak)

Otthoni szakápolást és
segítséget nem
biztosítanak mindenhol
Magyarországon, A
nagyobb városok szélesebb
skálájú szolgáltatást
nyújtanak, melyek vidéki
területen nem
megkaphatók.

Hozzájárulás –
lakásátalakítás és tolószék
Otthoni segítség nem
biztosított mindenhol
Magyarországon

KLIENSEK & INFORMÁLIS GONDOZÓK

Otthoni gondozást kapok száma
LTC kapók az otthonban (2006)
Összesen
Nı
Férfi
18-64
65+
80+

Abszolut szám
245.273
158.002
87.271
68.938
176.335
62.516

Ha lehetséges összehasonlítás a LTC kapókkal az otthonápolásban és az idısek otthonaival
LTC kapok intézeti gondozásban (2006)
18-64
65+
80+

Abszolut szám
Nincs adapt
49.055
23.775

Forrás: OECD

Coverage and unmet care needs
A gondozási szükésgletek lefedettség és kielégítettlensége
Lefedettségi hiány az otthonápolásban
A válaszok alapján
A1. A vizitek gyakorisága és az összege korlátozott, a gondozó kevesebb idıt tölthet a beteg otthonában mint amire neki szüksége lenne,
pl. a 24 órás gondozás nem kivitelezhetı, a kisebb önkormányzatok kisebb gyakorisággal és rövidebb ideig biztosítják a gondozást.

A2. A szolgáltatás csak napi egy alkalommal
A3. -

Az otthoni szakápolási feladatok korlátozott számban végezhetık (maximum 4x14 esetben) és a folymatos ellátás sem megoldott.
A hospice ellátás cask néhány településen biztosított – a legtöbb beteg nem kaphat hospice ellátást – pszichiátriai ellátást csak
napi 3 óra/nap.

A4. Minden tipusú gondozás biztosított

Az adatbázis alaján:
Lefedettségi hiány elıfordul, fıleg a kisebb településeken (a helyi önkormányzatnak nincs elegendı pénzügyi forrása, hogy kötelezıen
megvalósítsa.
Tekintettel az alap szolgáltatásra országosan a hiány nem tipikus.
Megfelelıssége az elvégzett szolgáltatásnak. Eurobarométer válaszok alaján “Megelégedettség az elkülönített gondozással” az
adatbázisban adatai a megvalósított gondozással kapcsolatban: megelégedettség a választott gondozással: megfelelı segítséget és
hosszú-idejő gondozást kapott a beteg szükségleteinek megfelelıen (akár maga vagy valaki más végezte) 90% (igen) 9%(nem).
Megbízás az otthongondozással
Választék a szolgáltatók között
Hely választás a gondozáshoz
Pénzügyi finanszírozás választása
Döntéshozatalban támogatás
az elérhetı információk (lehetséges) a kliens számára segíti az összehasonlítást, a rangsort
a szolgáltatók mőködése segíti a klienseket a szolgáltatók megválasztásában
A pácines szabad döntése a szolgáltató megválasztása. A legtiıpikusabb korlát döntéseikben, hogy a szolgálttaók között hiány van a nemállami szolgálttaókból. Több lehetıség van, de a választás szabad. A NHIFA-val való biztosítás kötelezı, és a páciens joga a nyilvános
szolgáltatók között a választás (ha lehetséges).
A szolgáltató megválasztása szabad választás (a háziorvos ajánlása alapján)
A személyes gondozás büdzséje
Az éves jelentés alapján csoportosítják az otthonápolási szolgálatok és ellátók adatait, ez a lista nem elérhetı a gondozók számára
(NHIFA jelentés alapján)

Nem hivatalos gondozók
Elismerése a nem hivatalos gondozóknak
Az informális gondozók nyilvántartsá nem megoldott, ha ık nem fıállásban dolgoznak. Nagyon szigorú szabályok léteznek rendeletekben
és törvényekben, hogy az ápolási díjat lehessen egy családtagnak, vagy rokonnak adni, aki otthonmarad. Ez egy félig-meddig
alkalmazotti státusz mert beszámít a gondozó munkaéveibe.

Nem hivatalos gondozók költségeinek elıfordulása
Feladtad valaha munkádat azért, hogy idıs szüleidet ápold?
7% igen, 92% nem

II. STATISTICS COMPARISON

Statisztikai összehasonlítások
Élettartam
Év
1970
2000
2005
2007

Index
Öregdési index
Aktív népesség
szerkezeti indexe
Függetlenségi index
Születési arány
Születésszám

Születéskor
Férfi
66,3
67,1
68,6
69,2

Nyíregyháza

60 évtıl
Nı
72,1
75,6
76,9
77,3

Sz-Sz-B Megye
75,8 (2008)
89,2
46,0 (2008)
10,9
6 210 (2008)

Férfi
15,2
15,3
16,0
16,3

Magyarország
107,6 (2008)
105,85
(2008)
45,3 (2008)
9,7 (2007)
97 613
(2007)

Nı
18,2
20,0
20,9
21,2

EU 25
104,85
96,16
49,16

III. A JÓLÉTI RENDSZER ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ELEMZÉSE

Az otthoni szakápolásban a betgek, az ellátott esetek és vizitek száma és megoszlása az ellátás tipusa szerint
Év

Szakápolás
Szám

%

200
7

23 866

50,7

Szakirányú terápiás szolgáltatás
Gyógytorna
Fizioterápia
Logopédia
Szám
%
Szám
%
Szám
%
betegek
18 915 40,2 4 147
8,8
118
0,3

200
7

62 037

62,4

30 998

31,2

200
7

749
996

62,6

372 681

31,1

Összesen
Szám

%

47 046

100

esetszám
6 008
6,0
vizitek
72 312

6,0

330

0,3

99 373

100

4 011

0,3

1 199 000

100

Az otthoni szakápolásban egy betegre, illetve egy esetre jutó vizitek száma az ellátás tipusa szerint
Év

Szakápolás

2007

31,4

2007

12,1

Szakirányú terápiás szolgáltatás
Fizipterápia
Logopédia
Gyógytorna
Egy betegre jutó vizitek száma
19,7
17,4
34,0
Egy esetre jutó vizitek száma
12,0
12,0
12,2

Összesen

25,5
12,1

A házisegítségnyújtás legfontosabb adatai

Év

1980
1990
2000
2005
2006

Az
ellátottak
száma
35 146
84 720
40 292
45 130
48 088

Of which
Férfi
Nı

12 093
13 154
13 949

28 199
31 976
34 139

Tízezer 60 éven
felüli lakosra jutó
ellátott
192
428,2
193,7
209,2
221,6

A térítési díjat fizetı
ellátottak száma

34 774
36 908
37 765

Házi gondozók száma
Év

1995
2005
2006

Ápolók száma
Hivatásos

Tiszteletdíjas

4 738
5 399
5 100

7 442
1 747
1 206

Egyéb címen
foglalkoztatott
268
455
279

összesen
12 448
7 601
6 585

Ebbıl
szakképzett
2 654
4 043
3 919

Az egy gondozóra
jutó ellátottak
száma
3,6
5,9
7,3

Magyarország két fajta lehetıséggel bír a kliensek/betegek segítéséhez/támogatásához. A táblázat mutatja a legfontosabb különbségeket.
Az otthoni szakápolásban az ápoló szakápolói feladatokat végez, a házisegítségnyújtásban a háziápoló az alapápolási feladatokat végzi.

Ki rendelheti?
Ki fizet érte?
Mennyibe kerül?
Milyen feladatokat
látnak el?
Ki a végrehajtó?
Milyen gyakran?
Ki szervezi?
Mi a célja?
Ki kaphatja?
Milyen hosszú egy
gondozás?
Ki a tulajdonosa a
szolgáltatónak?

Otthoni szakápolás
A kórházi orvos javaslata
alapján a háziorvos
Egézségbiztosítási Pénztár
Csak szakápolási feladatok

Házisegítség
Háziorvos, szomszéd,
családtag, kliens
A kliens
A kliens bevételétıl függ
Alapvetı szükségletek

Ápoló – felsıfokú
képzettséggel
4 x 14 vizit
Egészségbiztosítási pénztár
és az otthonáplási szolgálat
Megrövidíteni a kórházban
tartózkodást
Akinek speciális ápolásra van
szüksége
Max 3 óra/naponta

Segító, ápolási aszisztens –
alacsony képesítéssel
Minden munkanap
Helyi önkormányzat

Magántulajdon vagy helyi
önkormányzat vagy kórház

Segíteni a kliensnek a saját
otthonában
Akinek a napi életvitelhez van
szükésge segítségre
Nincs korlátozás reggel 8 és
délután 4 óra között
Helyi önkormányzat

