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Szolgáltatás szükségessége 

 21. század demográfiai jellemzői 

o Átlagéletkor nő          elöregedő társadalmak 

o Idősek aránya nő a népességen belül 

 Idősödő társadalom egészségi állapota romlik 

 85 év felettiek 30%-a demenciával él 

 Megváltozott családszerkezet  

 Társadalmi védőháló fontossága 
 

o  Idősek nappali ellátása a 3000 főnél nagyobb településeken 

o  Demenciával élők nappali ellátásának biztosítása 

  

 

 

 

 



Szükségletek megismerése,  

szükségletfelmérés 

 A szolgáltatás kialakításakor figyelembe kell venni az 

ellátottak alábbi igényeit: 

 Biztonság, elfogadás, megértés iránti szükségletet 

 Tisztelet, elismerés, autonómia iránti szükségletet 

 Értelmes tevékenység iránti szükségletet 

 Az alapszükségleteken túl szükség van: 

 Szociális kapcsolatokra 

 Jó bánásmódra 

 Társadalmi integrációra 

 Stigmatizáció mentes befogadó környezetre 



Igényfelmérés 

Honnan tudhatjuk, hogy szükség van a 

demenciával élők nappali ellátására? 

Használható források: 

 Helyi népességi adatok, háztartások adatai 

 Egészségügyi alap és szakellátásokból megkért adatok 

 Felmérés a szociális szolgáltatásokat használók körében  

 Szűrések ( pl.: egészségnap) 

 



Napközbeni gondozás a tevékenységek, 

szolgáltatási elemek tükrében 1. 

Felügyelet: 

 Cél: a demenciával élő ember biztonságának 

megteremtése a legkisebb korlátozás mellett. 

 Eszközök: megfelelő berendezés, biztonsági 

korlátok, csúszásgátlók.  

 Szakképzett gondozó folyamatos jelenléte. 

 Fokozott figyelem a ki-és bejáratoknál. 

 Kiemelt figyelem étkezéseknél! 

 Gyógyszedés felügyelete. 

 



Napközbeni gondozás a tevékenységek, 

szolgáltatási elemek tükrében 2. 
 

Háztartási vagy háztartáspótló 

segítségnyújtás: 
 Segítség a reggeli készülődésben az ellátott 

otthonában: mosakodás, öltözködés. 

 Tisztálkodás segítése a nappali ellátáson belül. 

 Mosási lehetőség biztosítása, ellátott 

közreműködésével. 

 Segítés mindennapi ügyek intézésében: hivatalos 

levelek megírása, postai/hivatali ügyintézés, 

háztartás körüli segítségnyújtás, bevásárlás. 

 Cél: Együttműködés a gondozó családtagokkal 



Napközbeni gondozás a tevékenységek,  

szolgáltatási elemek tükrében 3. 

Szállítás 

 Az igénybevétel könnyebb, biztosabb, biztonságosabb, 

ha biztosítjuk az intézménybe való beszállítást és 

hazaszállítást, gondozónői kísérettel. 

 Szállítási szolgáltatás hiányában kétséges lehet a 

szolgáltatáshoz való hozzájutás 

 Szállíthatunk házi/szakorvoshoz  

 Mire figyeljünk a szállítás során?  

 Kapaszkodó, lépcső, biztonsági öv használata. 

 A szállításban közreműködők (sofőr) speciális 

képzsének fontossága! 


