Ert6kel6 adatlap
Szem6lyes adatok:

N6v:
Sziilet6si hely, id6:
Lakcim:
Tiirv6nyes k6pvisel6j6nek neve, el6rhet6s6ge:

M616t6bla
Tev6kenys6g,

funkci6
T6rbe1i-id6beni
t6jdkoz6d6s

6rt6keljen G4 pont kiiztitt(a pont6rt6k a
sziiks6ges segits6g m6rt6k6vel
emelkedik
0: mindig, mindenkor t6rberu id6beru
szem6lyeket illet6en taj0kozoft 1.:
esetenk6nt se gits6 gre, tdjlko ztatilsr a
szorul 2: rilszleges segits6gre,
tiljdkoztatilsra szorul 3: gyakran
tajOko zatlan 4 : t6rben-id6ben
helyzetrek

Helyzebrek megfelel6

0: mindig, mindenkor a

viselked6s

megfelel6en viselkedik
1 : esetenk6nt bonyolultabb
helyzetekben segits6gre szorul

2: gyakranaz adotthelyzetrek nem
megfelel6en viselkedik
3: nem megfelel6 viselked6se gyakran
kellemetlens6get okoz, reakci6ja nem
kiszdmithat6 - viselked6si kock6zat
4: nem k6pes az adott helyzetrek
Etkez6s

0: tinmag6t kiszolg6lja, tindll6an 6tkezik
'1,:
felszolgdlilst ig6nyel, de on6116an

6tkezik
2: felszolgdlilst 6s ev 6eszkd z
trsztltAs 6ho z se gits6 get ig6nyel
3: felszolgillits 6s elfogyas ztAshoz
r6szbeni segits6get ig6nyel
4: teljes segits6get ig6nyel az 6tel

Oltozkodes

0: nem ig6nyel segits6get
1: iin6ll6an v,6gzi, de a megfelel6
ruhanem{ik kiv illasztdsdhoz se gits6 get

ig6nyel
2: egyes ruhadarabok felv6tel6ben

ig6nyel segits6get
3: jelent6s seglts6get

Tiszt6lkod6s,
szem6lyi hygiene
megtart6sa

ig1nyelaz

tiltiizkiid6sben, megfelel6 olt<izet
kivdlasztdsilban
4: oltciztet6s, v e*6 zfls minden
szakaszdb an se gits6 gre szorul
0: sziiks6gleteit felm6rve <in6116an v6gzi
1: sztiks6gleteit felismeri, bizonyos
feladatokhoz segits6get ig6nyel
it felismeri, tiszt6lkodni
1

Int6zm6nyvezet6

Hiziorvos

csak segits6ggel tud
3: r6szlegesen ismeri fel sziiks6gleteit
segtts6get ig6nyel
4: nem ismeri fel sziiks6gleteit

WC haszndlat

tisztdlkodni cindll6an nem
0: tin61l6 WC haszndlatban,
iiltozkod6sben, higi6n6s feladatait el76t1a
1: cin6ll6an hasznilja WC-t, de
tiltdzkod6sben 6s vagy higi6n6s
feladatokban ellen6rizni kell
2: tindll6an hasznfllja WC-t, de
tiltozkdd6sben 6s vagy higi6n6s
feladatokban seglteni kell
3: seglts6get ig6nyel WC haszndlatban,
dltozkod6sben, higi6n6s feladatok
elv6gz€s6hez
4: seglts6ggel sem k6pes WC
has znillatr a, iilttizkri d6sre, higi6n6s

Kontinencia

0: vizelet6t, sz6klet6t tartani k6pes
1: cin6ll6an pelenk6t cser61, elv6gzia

higi6n6s feladatait
2: pelenka cser6ben, dlttizktid6sben 6s
vagy higi6n6s feladatokban

alkaLnank6nt segits6get ig6nyel
3: rendszeres segits6get ig6nyel pelenka
cser6ben, dlttizkod6sben, higi6n6s

feladatok elv6gz6s6ben
4: inkontinens, teljes ellitasta szorul
Kommunikdci6
K6pes-e

megfogalmazni,
elmondani a
panaszdt, meg6rti-e,

amitmondanak Neki
Terdpiakiivet6s
Rdbizhat6-e az el6irt
gy6gyszerck
adagolilsa, szed6se

0: kifejez6k6szs6ge, besz6d6rt6se j6
1: kommunik6ci6ban id6szakosan

segits6gre szorul
2: b eszlddr t6se, 6rthet6s6ge me gro mlott
3: kommunik6ci6ra csak seg6deszkdzzel
vagy csak metakommunik6ci6ra k6pes
4: kommunik6ci6ra nem
0: az orvos utasit6sait, el6rtgy6gyszeres

ter6pidt betartja
1":

gy 6gyszerel6sben segits6get ig6nyel,

utasit6sokat betartja
2: elrendelt terdpiflt tartja, seglts6ggel

tudja tartani az utasitdsokat
3: elrendelt terdpiilt, utasitdsokat
ellen6rz6s mellett tartja
4: gy6gyszer bev6tele csak gondoz6i
ellen6rz6ssel

Helyzetv6ltoztatds

0:tin6ll6an
1

: tin6ll6arU seg6deszk0z

haszndlatfv al

2: esetenk6nt segits6ggel

3: gyakran segtts6ggel

Helyv6ltoztat6s

0: tin6ll6an
1 : seg6deszkdz cin6l16 haszndlatdv al 2z
se g6deszk<iz haszndlatAval, se gits6get

esetenk6nt rg6nyel
3: segddeszkilz haszndlatdvaf gyakran
csak segtts6ggel
4: nem k6pes
2

letvezet6si k6pess6g

(feltigyelet ig6nye)

0: on6116an

1: esetenk6nti tan6csad6s, r6szfeladaka

betanithat6
2: szem6lyes sziiks6gietei elldtdsdban

segits6gre szorul
3: szen-L6lyes sziiks6gletei elldt6sdban
gyakran vagy rendszeresen segits6gre
szorul, bel6.t6si k6pess6ge hi6ny zik
4: 6lland6 24 6r6s fe
0: j61l6t, szemiiveg haszndlata n6lkiil 1:
j61 Lat, s ze rntiv e g has znllatdv al
2: szemiiveg haszndlatdra szorul, de

L.dt6s

elutasitja azt
3: szemiiveg hasznllatdval sem kie16git6
a ldt6sa (pl. h61yog, 6rbetegs6g)
4: nem 1dt

hall, 6tlagos hanger6 mellett 1:
6tlagos hanger6 mellett id6nk6nti

0: j61

Ha116s

hail6sprobl6m6i vannak
2: ha116k6szii16k haszn6lat6ra szorul 3:

van hail6k6sztil6ke, de nem k6pes
haszndlni vagy elutasitja
4: nem halI
Int6zm6nyvezetd 6s az orvos 6ltal adott

Fokozat:

Tev6kenys6geit

0.

0-19

elvdgzi
Egyes

I

20-34

tev6kenys6gekben
segits6gre szorui6

Az egy6n a vizsgdlt tev6kenys6geket el tudja
v6gezni, A szolg6ltatds a szocilTis 6s eg6szs6gi
dllapot szinten tartdsdra korldtoz6dik.
Az egy6n egyes tev6kenys6gekben hetente
tobbsz<ir segits6gre szorul vaW figyelmet,
irdnvltdst is6nvel.

Az

egy6n bizonyos

il.

R6szleges
segits6gre szorul6

35-39

tev6kenys6gek
e1v6gz6s6ben napi rendszeres segits6gre szorul
vaqv napi szint1 kontrollt ig6nyel.

lll.

Teljes e116t6sra
szoru16

40-56

Az egy6n teljes ell6t6sra, folyamatos
gondoz6sra, |pol(tsra szortl, intenziv

-AzlE
0-19

nyad6

-goh-d

pont: ..

20-24 pont:
25-30 pont: "
31.-34 pont:
35-39 pont:

40

pontt6l:

odafisvel6st 6s syakori beavatkoz6st ig6nyel
o

fii5i

szUks,

16rdt el nem

616

napi 1 6ra
napi 2 6ra
napi3 6ra
napi 4 6ra

napi4 6riit meghalad6

Ddtum:

orvos aldirdsa 6s pecs6t

