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Május van. A virágok hónapja. Az utolsó, „lustább” 
gyümölcsfák mellett ilyenkor virághabossá válnak a 
vadgesztenyék és akácok, teljes lendülettel virágoznak 
a kertivirágok, és a hatalmas repce-táblák sárga virá-
góceánjai is az élet győzelmét mutatják. 
A virágok nemcsak utalnak az életre, hanem élnek is, a 
jelentésük, tartalmuk bennük van. Ahová virágot viszünk, 
virágot teszünk, ott az élet erejét akarjuk megragadni, ki-
fejezni. A virág a vigasz, a rosszon való felülemelkedés 

szimbóluma. Régi falusi igazság, hogy ahol a családi ház 
körül van gondozott virágoskert, ott az embereknek van 
jövőképe. A megözvegyült, gyermekeik, unokáik jelenlétét 
sokszor nélkülözni kényszerülő, mozogni is alig tudó falu-
si asszonyok minden erejüket latba vetve gondozzák kis 
virágoskertjüket, mert van jövőképük: nemcsak messzire 
szakadt családjuk pozitív jövőjének reménye él bennük, 
hanem az örök élet jövője is. 

MÓDSZERTANI
FUTÁR

Lelki morzsák - Májusi evangélium

A szakmai szabályzók teljes terjedelemben elérhetők a 
www.szeretetszolgalat.hu honlapon is, a Módszertan – 
Aktuális jogszabályok fül alatt.

A 2022. április 07-én a Hivatalos Értesítő 17. számában 
megjelent a 17071-1/2022/JIF iktatószámú Nemze-
ti Népegészségügyi Központ által kiadott új Eljárásrend 
SARS-CoV-2 okozta fertőzések esetén követendő jár-
ványügyi szabályairól.

Az új Eljárásrendben – többek között – az alábbi pontok 
kerültek módosításra:

• Epidemiológiai kritériumok
• COVID-19 fertőzésre gyanúsnak tekinthető az a sze-

mély, akinél az alábbi kettő epidemiológiai kapcsolat 
közül legalább az egyik fennáll:
1. A tünetek kezdetét megelőző 7. napban szoros kap-

csolatban volt COVID-19 fertőzött személlyel.
2. Olyan területen járt vagy él, ahol fennáll a közösségi 

terjedés.

• Elkülönítés
SARS-CoV-2 vizsgálat pozitív eredmény esetén elkü-
lönítésre az egészségügyi szolgáltató (alapellátás, já-
róbeteg-szakellátás) utasítása alapján kerül sor

• Az elkülönítés megszűnésének feltételei
Szociális otthonba a tünetek megjelenését követő 7. 
napon egészségügyi intézményből áthelyezhető, visz-
szahelyezhető a gondozott (Ag gyorsteszt vizsgálat 
nélkül).

• COVID-19 fertőzött egészségügyi dolgozók, szociális 
intézményben közvetlen ápolási tevékenységet végző 
dolgozók munkavégzésre vonatkozó korlátozás fel-
oldása

Az egészségügyi/szociális dolgozó az izoláció feloldását 
követően és az elkülönítés megszűnésekor Ag gyorsteszt 
és PCR vizsgálat nélkül a munkavégzéshez visszatérhet. 

2022. április 28. dátummal megjelent a Nemzeti Né-
pegészségügyi Központ 16947-1/2022/JIF számú, „Szo-
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ciális intézménybe történő felvétel, visszavétel, átvétel 
szabályai” tárgyú Körlevele, amely a Szociális Ágazati 
Portálon is elérhető:
https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2022/05/
Szocialis-intezmenybe-torteno-felvetel-visszavetel-at-
vetel-szabalyai.pdf

Jelen dokumentum hatályon kívül helyezi a 2021.12.09-
én kiadott 67883-2/2021/JIF iktatószámú NNK Körleve-
let, amely az új ellátottak felvételét szabályozta. Ennek 
értelmében beköltözés esetén az oltással nem rendelke-
zőktől sem lehet negatív PCR leletet kérni.
Azonban, ha az intézményi felvétel során a koronavírus 
fertőzöttség gyanúja fennáll, a háziorvos vagy az intéz-
mény által kötelezően elvégzett Ag gyorsteszt eredmé-
nyét kell figyelembe venni és a 17071-1/2022/JIF iktató-
számú Eljárásrendben foglaltak szerint kell eljárni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2022. március 07-én kiadott 
15144-2/2022/EÜIG NNK Határozat a látogatási tilalom 
visszavonásáról és a maszkviselés szabályainak megha-
tározása szociális intézményekben, illetve a 2022. április 

07-én kiadott fenti iktatószámú NNK Eljárásrend érvény-
ben van továbbra is.

2022. április 28-án a Magyar Közlöny 2022. évi 71. szá-
mában megjelent a Kormány 164/2022. (IV. 28.) Korm. 
rendelete a koronavírus elleni védettség igazolásáról 
szóló kormányrendeletek módosításáról.

A módosítás -többek között - érinti a koronavírus elleni 
védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. ren-
deletben foglaltak is, melyben arról is rendelkezik, hogy a 
vizsgálattal igazolt koronavírus elleni ellenanyag kimuta-
tása esetén, és a fertőzésből felgyógyulás során „kiállított 
védettségi igazolványok - a rajtuk fizikai úton megjelení-
tett érvényességi időtől eltérően - 2022. május 1. napján 
érvényüket vesztik.”

Életvitel tanács / Egészségrovat

A szociális ellátás területén tevékenykedve nagyon gyak-
ran találkozunk azzal, hogy az általunk segített személy 
vagy már használ, vagy állapotváltozása, egészségrom-
lása okán felírást követően fog gyógyászati segédeszköz 
igénybevételével élni. 
Jelen írásunkkal szeretnénk néhány fogalommeghatáro-
zással, és a segédeszközhöz jutás kritikus pontjaira való 
figyelemfelhívással segíteni az önök munkáját.
Gyógyászati segédeszköznek azt az átmeneti vagy vég-
leges egészségkárosodással, fogyatékossággal élő em-

ber személyes használatába adott orvostechnikai esz-
közt (az önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai 
orvostechnikai eszközt is), vagy orvostechnikai eszköz-
nek nem minősülő ápolási technikai eszközt kell érteni, 
amely használata során nem igényli egészségügyi szak-
képesítéssel rendelkező személy folyamatos jelenlétét. 
Tehát a gyógyászati segédeszközök a gyógyító eljárás 
során és a rehabilitációban is fontos szerepet töltenek 
be, a gyógyulási folyamatban a beteg életminőségének 
javítását szolgálják. 

Gyógyászati 
segédeszközök
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Ezek alapján:

• a természetes vagy mesterséges testfelszíni nyílással 
rendelkező testüregben (pl: hallókészülék, fogpótlás, 
fogszabályozó, sztómaterápiás zsákok)

• az eszköz testen viselése, alkalmazása (pl: gyógycipő, 
rögzítők, kötések, inkontinencia termékek), valamint a 

• test megtámasztására (pl: mankó, járóbot), 

• mozgatására szolgáló eszköz (pl: állítók, mopedek, 
betegemelő) igénybevétele:

1. diagnosztikus, 

2. terápiás, 

3. rehabilitációs, vagy 

4. ápolási céllal, valamint

• önellenőrzési célt szolgáló in vitro diagnosztikai or-
vostechnikai eszközök esetén az emberi szervezetből 
származó mintán alkalmazás is (pl: vércukormérők, 
tesztcsíkok). 

Tételezzük fel, hogy Sarolta néni otthonában elesett, és 
combnyaktörést szenvedett. A mentő kórházba szállí-
totta, ahol műtéti beavatkozáson esett át. Az operációt 
követően járókeret használata segíti a mozgását, melyet 
a szakorvos vényre felírt számára, és a kórház aulájában 
van lehetőségünk kiváltani. A kiváltásra azért van lehe-
tőségünk még az egészségügyi ellátás befejezése előtt, 
mivel a fekvőbeteg-gyógyintézetben kezelt beteg részére 
a rehabilitációjához, betanításához, végleges ellátásához 
már az ott tartózkodása alatt indokolt az eszköz alkalma-
zása és az nem a fekvőbeteg-ellátás keretében finanszí-
rozott. A gyógyászati segédeszközboltba sétálva tegyük 
meg, hogy egy pillantást vetünk a vényre, és ellenőrizzük 
gondozottunk adatait, hiszen a szabályosan kitöltött 
receptnek tartalmaznia kell: beteg nevét, lakcímét, szü-
letési dátumot, a rendelés dátumát, illetve, ha az orvos 
tb támogatással rendeli az eszközt, a beteg TAJ számát 
és a betegséget jelölő kódot (ún. BNO). Szerepelni kell a 
vényen a gyógyászati segédeszköz NEAK közleményben 
közzétett, pontos megnevezésének, darabszámának, a 
rendelés időpontjának és jogcímének (közgyógyellátott 
beteg esetén a közgyógyigazolvány számának), vala-

mint az egészségügyi szolgáltató 9 számjegyű ágazati 
azonosítójának, továbbá természetesen kell az orvosi 
pecsét és az orvos aláírása is. Amennyiben nyilatkozni 
szükséges arról, hogy ugyanebből az okból kifolyólag a 
sérült nem vett igénybe ugyanilyen eszközt, úgy a beteg 
aláírása is szükséges lesz, ezt többnyire a vény hátul-
ján kérik. Ez az eset tipikus példája az ártámogatással 
igénybe vett segédeszköz ellátásnak. Az eszközért a 
valódi ár töredékét kell Sarolta néninek fizetnie. Aki tár-
sadalombiztosítás által biztosított támogatást igénybe 
veszi, az köteles az eszközt rendeltetésszerűen, gondo-
san használni, annak épségét óvni. A vényre felírt gyó-
gyászati segédeszköz kiváltására vonatkozó szabály a 
felírástól számított 90 nap, és az eszköznek úgynevezett 
kihordási ideje is van, melyről a felíró, vagy a forgalmazó 
szintén tájékoztatást ad. 
A kórházból való távozást megelőzően ellátottunk jelzi 
számunkra, hogy a toaletthasználattal ebben az állapot-
ban problémája lesz, mivel a járókeret nem fér be a hely-
ségbe, és a wc is túl alacsony. Lehetősége van arra, hogy 
szakorvosi javaslat alapján az arra jogosult orvos felírjon 
számára wc magasítót, és falra szerelhető kapaszkodót. 
A szakorvosi javaslat kötelező elemei: a „szakorvosi 
javaslat támogatással történő gyógyászati segédeszköz 
rendeléséhez” szöveg, a szakorvosi javaslat kelte, idő-
tartama, a szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett 
ellátást azonosító naplósorszáma, a beteg neve, lakcíme, 
születési ideje és a TAJ-a, a betegség BNO kódja, a szak-
orvosi javaslatot adó orvos és munkahelyének azonosító 
adatai, megnevezése, kódja, a funkcionális csoport ISO 
kódja és megnevezése, a javasolt gyógyászati segéd-
eszköz szükséges mennyisége a kihordási idő figyelem-
bevételével, és az orvos saját kezű aláírása és orvosi bé-
lyegzőjének azonosítható lenyomata. 
Sarolta néni úgy döntött, hogy nem kéri a szakorvosi ja-
vaslatot, ezért ártámogatás nélkül, a gyógyászati segéd-
eszközt forgalmazónál vásárol ilyen eszközt.

Összegezve fontos figyelnünk:

• Rendelés esetén: támogatás mértékére, kihordási idő, 
NEAK-kal szerződött forgalmazónál való kiváltásra 90 
napon belül, szabályos VÉNYre 

• Tájékoztatás kapcsán: kihordási időre, helyettesíthe-
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tőségre, használati, betanítási tanácsok meglétére

• Kiváltás/vásárlás területén: gondosságra, rendelte-
tésszerűségre, támogatott szerviz lehetőségre, az 
átvételt aláírással igazolni kell, méretvétel alapján 
készült terméket az elrendelő orvossal véleményez-
tetni kell.

• Amennyiben mi magunk tisztában vagyunk ezzel a 
néhány szabállyal, sokkal hatékonyabban tudunk a 
ránkbízottaknak tanáccsal, segítséggel szolgálni, 
életminőségüket javítva ezzel is.

Forrás: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossag-
nak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_
gyogyfuro_tamogatas/gyogyaszati_segedeszkozok

A gondoskodás elemei
A gondoskodás szakmai-technikai szintje. Ez a magas 
szintű szakmai tudáson és technikai készségeken alapu-
ló eleme a gondoskodásnak. A gondoskodás ezen eleme 
biztosítja, hogy technikailag-szakmailag jól tesszük, amit 
teszünk. Ez a tudományos-elméleti megalapozottság, a 
szakszerűség szintje. Ez mindenfajta gondoskodás-segí-
tés alapvető feltétele, ezért a megfelelő szakértelem, hoz-
záértés, szakmai-technikai tudás megszerzése minden 
szakember egyik legalapvetőbb etikai kötelessége.

A gondoskodás érzelmi szintje. Ez a segítségre szo-
rulóhoz fordulást, az odafigyelést, ráhangolódást jelen-
ti. E szint követelménye, hogy egy segítő kapcsolatban 
ne csak a szakmai-technikai szempontokra figyeljünk, 
hanem a másik élményére is, arra, hogy ő hogyan éli át 
állapotát, az mit jelent számára. A gondoskodás megfe-
lelő érzelmi elemének biztosítása azt követeli meg, hogy 
a segítettel való kapcsolatunkban teljesen jelen legyünk 
számára, de úgy, hogy tekintettel legyünk arra, hogy a 
másik autonóm személyiség, akinek lehet, hogy más az 
értékrendje, mint a miénk.

Mentálhigiénés kalauz

mailto:modszertan%40szeretetszolgalat.hu?subject=
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/lakossagnak/ellatas_magyarorszagon/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfuro


KATOLIKUS MÓDSZERTANI KÖZPONT - modszertan@szeretetszolgalat.hu MÓDSZERTANI FUTÁR  7. SZÁM 5

2022. április 6 -án a Szociális Ágazati Portálon megjelent 
„Segédlet és tevékenységnapló a falugondnoki és tanya-
gondnoki szolgáltatáshoz”.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységé-
nek nyilvántartásához tartozó kitöltési útmutató mó-
dosítása:

A falugondnoki és tanyagondnoki tevékenységnaplót alá-
írásával igazolja az ellátott a szolgáltatás igénybevételét. 
Az aláírástól eltérni a kitöltési útmutatójának 9. pontjában 
meghatározottak szerint lehet:

• szolgáltatás jellege alapján (pl. falunap szervezése),
• valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) ve-

szi igénybe a szolgáltatást, 
• kiskorú és gondnokolt igénybevevő személy esetén.

Tevekenysegnaplo-a-falugondnoki-es-tanyagondno-
ki-szolgaltatashoz-2022.04.05..pdf (szocialisportal.hu)

Segédlet a falugondnoki és tanyagondnoki szolgálatok 
indításához és működéséhez: 
„A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától kapott forrás felhasználá-
sával elkészítette a „Segédlet a falugondnoki és tanya-
gondnoki szolgálatok indításához és működéséhez” című 
szakmai anyagot. A Segédlet, azon önkormányzatok ré-
szére kíván segítséget nyújtani, akik új falugondnoki vagy 
tanyagondnoki szolgáltatást kívánnak indítani, vagy a 
szolgáltatás működtetésében szeretnének tájékozottab-
bak lenni. A szakmai anyag az Emberi Erőforrások Minisz-

térium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások munka-
társai lektorálásával kerül közreadásra.”

Segedlet-a-falugondnoki-es-tanyagondnoki-szolgalta-
tok-inditasahoz-es-mukodesehez.pdf (szocialisportal.hu)

2022. április 06-án a Szociális Ágazati Portálon megjelent 
az Útmutató az utcai (lakótelepi) szociális munka biz-
tosítása a család- és gyermekjólét központokban című 
szakmai anyag, dr. Simon Attila István helyettes államtit-
kár Úr jóváhagyásával.
„Az útmutató a járásokban kialakítandó utcai (lakótelepi) 
szociális munka tartalmához, megvalósítandó optimá-
lis tevékenységéhez fogalmaz meg szolgáltatási keretet. 
Gyakorlati segítséget kíván nyújtani a család- és gyer-
mekjóléti központok számára az egységes szemléleten 
alapuló utcai (lakótelepi) szociális munka kialakításához.”

Utmutato-az-utcai-lakotelepi-szocialis-munka-biztosita-
sa-a-csalad-es-gyermekjoleti-kozpontban.pdf (szocia-
lisportal.hu)

2022. április 13-án a Szociális Ágazati Portálon megjelent 
Közlemény a fejlesztő foglalkoztatás 2022. évi mini-
málbér és garantált bérminimum I. ütemű kompenzá-
ciójára.

Államtitkár Úr döntése a fejlesztő foglalkoztatás 2022. évi 
minimálbér és garantált bérminimum I. ütemű kompen-
zációjára vonatkozóan az alábbi linken található.

dontesi-tabla_minber-I.pdf (szocialisportal.hu)

Módszertani kitekintő

Forrás: Szociális Ágazati Portál
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