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Szenvedélybetegek részére nyújtott 
közösségi ellátás megvalósítása a 

szolgáltatási elemek tükrében



Szenvedélybetegek közösségi 
ellátásának indokoltsága

 Helyi közösség erőforrásának felhasználása a felépülés 
érdekében – egyénre szabottan a családi és közösségi 
rendszerek figyelembe vételével valósul meg a szociális 
ellátás. 

 Komplex és integrált - együttműködés más szociális ellátóval, 
háziorvossal, védőnővel, gyerekorvossal, családtagokkal, és a 
helyi közösséggel.

 Könnyű hozzáférhetőség (addiktológiai ellátás lehetősége akár 
a legkisebb településen is).



A Szolgáltatást igénybevevők köre

 F10-19 BNO kód 

 30%-ban elszámolhatók a többnyire 
viselkedési addikcióval érintett mentális és 
viselkedési zavarban szenvedő kliensek  
(társfüggőség!)



Közösségi ellátás célja: 

 Egyénre szabott támogatás – személyre 
szabott, hatékony rehabilitáció

 Csökkenteni az addiktív problémákkal küzdő 
csoportok sérülékenységét

 Aktivizálni képes a kliens támogató 
rendszerét

 Növeli az anyagi, egészségügyi, szociális 
lehetőségekhez való hozzáférést



Közösségi ellátás szolgáltatási 
elemei

• 1/2000 SZCSM rendelet  39/J§ alapján a 
szenvedélybetegek közösségi ellátása a 
következő szolgáltatási elemekkel dolgozik:

 a) tanácsadás

 b) esetkezelés

 c) készségfejlesztés

 d) gondozás

 e) megkeresés



Szolgáltatási elemek - Tanácsadás

Jogszabályi megfogalmazásban:

Az igénybevevő lehetőségeit figyelembe vevő, kérdésre reagáló, 
élethelyzetének, szükségleteinek megfelelő vélemény-, 

javaslatkialakítási folyamat, a megfelelő információ átadása 
valamilyen egyszerű vagy speciális felkészültséget igénylő 

témában, amely valamilyen cselekvésre, magatartásra ösztönöz, 
vagy nemkívánatos cselekvés, magatartás elkerülésére irányul.



Szolgáltatási elemek - Tanácsadás

Fontos hangsúlyozni, hogy a tanácsadás szolgáltatási elem, 
elsősorban egy-egy esetben felmerülő kérdésre ad választ, vagy 
egy-egy információt ad át.

A folyamatos támogatást a tanácsadási szolgáltatás elem nem 
tudja biztosítani, azonban kiemelkedő jelentősége lehet a 
szenvedélybetegek megfelelő ellátáshoz jutásában, illetve a 
hozzátartozók és a támogató környezet kérdéseinek 
megválaszolásában és a velük kezdődő támogató munkában.





Tanácsadás, mint szolgáltatási 
elem a gyakorlatban jelentheti:

 az információkhoz jutás lehetőségét, amely bármilyen úton történhet (szóban, 
telefonon, interneten illetve más az ellátott számára elérhető eszközzel is).

 azt, hogy az ellátott hiteles, a témában felkészült segítőtől kapjon a kérdéseire 
választ. 

 azt a segítői munkát, amelyben az információgyűjtéssel és a meglévő, 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos adatbázisokat használják a segítők.

 az ellátóhely más szolgáltatókkal kialakított kapcsolati hálóját, ami segíti 
további szakemberek becsatornázását a folyamatba.



Esetkezelés

A jogszabály szerint:

Az igénybe vevő, vevők szükségleteinek kielégítésére 
(problémájának megoldására, illetve céljai elérésére) irányuló, 
megállapodáson, illetve együttműködésen alapuló, tervszerű 

segítő kapcsolat, amely során számba veszik és mozgósítják az 
igénybe vevő, vevők saját és támogató környezete erőforrásait, 

továbbá azokat a szolgáltatásokat és juttatásokat, amelyek 
bevonhatók a célok elérésébe, újabb problémák megelőzésébe.



Esetkezelés

 Az esetkezelés szolgáltatási elem, amely mindig hosszabb folyamatra 
épít, több találkozási alkalmat biztosít az igénybevevő számára.

 Az ellátást kérő a folyamatra a segítővel szerződik, ennek 
megfelelően közösen kialakítják azokat a lépéseket, amelynek mentén 
haladnak a kliens céljai felé. 

 Ebben a szerződésben közösen felmérik, ki illetve mi lehet az ellátást 
kérő segítségére, mi támogathatja a szükséges változásokat, 
változtatásokat. 

 Az erőforrások felmérése esetén kiemelt figyelmet kell hogy kapjanak 
a kliens  hozzátartozói és a lakókörnyezetében lévő olyan személyek 
és szolgáltatók, akik hosszú távon tudják segíteni az ellátottat a céljai 
elérésében.



Esetkezelés

 Az esetkezelés folyamatának megkezdése előtt minden 
esetben szükséges a kliens helyzetének, fizikai és mentális 
állapotának teljes körű megismerése, a szociális kompetenciák 
és az ellátott szociális helyzetének számbavétele, valamint 
annak a célnak a kliens általi megfogalmazása, amelyért a 
segítővel közösen együttműködnek a folyamatban.

 Az esetkezelés szolgáltatás elem tehát minden esetben 
összetett és a mentális támogatás mellett konkrét erőforrás-
bevonást és egyéb támogató tevékenységeket végez. A 
folyamatban a segítői kapcsolat az együttműködésre, a 
bizalomra és a titoktartásra épít.



Gondozás

Az igénybe vevő bevonásával történő, tervezésen alapuló, célzott 

segítés mindazon tevékenységek elvégzésében, amelyeket saját 

maga tenne meg, ha erre képes lenne, továbbá olyan rendszeres 

vagy hosszabb idejű testi-lelki támogatása, fejlesztése, amely 

elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését, 

illetve családban, társadalmi státusban való megtartását, 

visszailleszkedését..



Gondozás

 A gondozási tevékenység esetében a hangsúly a fizikai szükségletek kielégítésén 
van, illetve a kliens fizikai és egészségügyi állapotának rendezésén és 
megtartásán dolgozik együtt az igénybevevő, illetve a segítő.

 A gondozási tevékenység a következőket foglalja magába:

 a szerhasználatból eredő ártalmak csökkentése, a káros következmények mérséklése,

 a lakókörnyezet rendezettségének megőrzése, helyreállítása,

 a napi rutin kialakítása támogatással,

 a testi higiéniát biztosító tevékenységek ösztönzése, elérése  ill. megtartása,

 önellátás biztosítása, ösztönzése,

 egészségügyi ellátáshoz juttatás (háziorvos, addiktológiai gondozó, sürgősségi ellátás stb.),

 szükség esetén más szociális ellátó bevonása,

 szűrővizsgálatok ösztönzése,

 mentális és pszichés státus mérése,

 rehabilitációs szükségletek felmérése és az ezzel kapcsolatos ügyintézés végzése,

 az egészségügyi és szociális gondozási tevékenységek koordinálása.



Készségfejlesztés

 A jogszabály szerint:

 Az igénybe vevő társadalmi beilleszkedését segítő 
magatartásformáinak, egyéni és társas készségeinek kialakulását, 

fejlesztését szolgáló helyzetek és alternatívák kidolgozása, 

lehetőségek biztosítása azok gyakorlására.



Készségfejlesztés

 Egy aktív szenvedélybeteg számos olyan hátránnyal küzd a 
viselkedése és a mindennapi működése következtében, amely az 
évek során tanult negatív mintákból ered, és amely jól korrigálható 
készségfejlesztő módszerekkel.  

 A készségfejlesztési szolgáltatási elem kapcsán a kliens céljainak 
eléréséhez szükséges készségeket tartja szem előtt, amelyek segítik 
az absztinencia elérésében és fenntartásában. 

 A szenvedélybetegség következtében számos olyan pont van az 
igénybevevő életében, amelynek fejlesztése, támogatása, a kliens 
életvitelében javulást eredményez, a környezetével való kapcsolatot 
megerősíti, és segíti a józan életmód fenntartását.



Készségfejlesztés

 Néhány készségfejlesztő technika/lehetőség, melyeket természetesen 
a kliens igényeinek figyelembevételével érdemes alkalmazni:

 önellátásra való képesség javítása,

 visszaesés megelőzése,

 stresszkezelő technikák biztosítása,

 új, egészséges, józan kapcsolatok kialakítása: csoport-, munka-, foglalkoztató-
terápiák,

 hozzátartozói csoportok,

 a tagadás mérséklése, új, józan logikai struktúrák, attitűd és attitűd 
kibontakoztatása,

 problémamegoldó képesség,

 visszautasítás készsége,

 önérvényesítés készsége,

 kommunikációs készségek.



Megkeresés

 Jogszabály szerint:

 A megkereső munka olyan segítő tevékenység, amelynek célja 
az ellátási területen élő  vagy ott életvitelszerűen tartózkodó, 

vagy az ellátási területen meghatározott céllal megjelenő, 
„rejtőzködő” segítő intézménnyel kapcsolatot nem tartó szer 
addikciós problémákkal küzdő  egyénekkel, csoportokkal, 

közösségekkel történő kapcsolatfelvétel.



Megkeresés

 Közvetett megkeresés: 

 tájékoztatás a szolgáltatásról – amely lehet információk 
eljuttatása a média segítségével

 a célcsoport rendszeres informálása,

 szórólapok, plakátok elhelyezése a társintézmények 
épületeiben, közösségi tereiben, plakátok, szóróanyagok 
kihelyezése, pótlása,

 partnerintézmények felkeresése, kapcsolatfelvétel és 
együttműködési megállapodások megkötése a 
partnerintézményekkel – tájékoztatók, konzultációk.



Megkeresés

 Közvetlen kliens megkeresés esetén tanácsadás 
szolgáltatás:

 a szűrések, tesztek felvétele,

 rövid intervenció keretében összegző visszajelzés, választási 
lehetőségek          számbavétele,

 tájékoztatás a szolgáltatásról,

 tanácsadás, az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz 
való hozzájutásról.



Dokumentáció

 A közösségi ellátás működtetése során alkalmazandó 
dokumentációs rendet a hatályos, szolgáltatásra vonatkozó jogi 
szabályozás valamint a szenvedélybeteg közösségi ellátás 
szakmai ajánlása határozza meg.

 A kötelezően vezetendő dokumentáción túl a szolgáltató 
szabadon határozza meg saját dokumentációs rendjét, ennek 
során ugyanakkor figyelemmel kell lenni arra, hogy jogosulatlan 
adatkezelés nem valósulhat meg, a dokumentációs 
rendszerben akár papíralapon, akár elektronikus módon 
rögzített adatok esetében az adatvédelemről a szolgáltatónak 
gondoskodnia kell. 

 A kötelezően vezetendő dokumentumok a Szakmai ajánlás 
mellékletét képezik



Dokumentáció – Esetkövető lap

 Az esetkövető lap az igénybevevővel való találkozásokat segíti nyilván 
tartani szolgáltatási elemenként.

 A táblázat találkozásonként vezetendő. 

 A szenvedélybetegek közösségi ellátásában a perc alapú elszámolása 
megmaradt az előzőeknek megfelelően, így az esetkövető lapokon a 
régi kapcsolattartó lap vezetéséhez hasonlóan a percet az adott 
szolgáltatási elem mellé érdemes feltüntetni. 

 Az esetkövető lapot az esetvitelért felelős munkatárs (gondozó, 
terápiás munkatárs, szociális munkatárs) vezeti, az igénybevett 
szolgáltatási elem aláhúzással kiemelésre kerül.

 A gondozási folyamatban az adott alkalommal tapasztalt esetleges  
előre lépések, visszaesések szövegesen összefoglalásra kerülnek a 
táblázat utolsó kitöltő részében a „”gondozás összefoglalása” címszó 
alatt, amely egy rálátást ad az adott alkalommal tapasztaltakra. 



Esetkövető lap



Dokumentáció – Esetkövető lap



Esetkövető lap



Esetkövető lap



Esetkövető lap



Esetkövető lap



Dokumentáció – Félévi és Éves 
gondozási és eseménynapló

 Félévi és Éves gondozási és eseménynapló 
(Kötelező a melléklet szerinti formát használni!)

 A dokumentáció ezen részében a féléves és éves 
jelentések kerülnek rögzítésre a havi esetkezelő lap 
és a KENYSZI rendszerbe felvitt adatok összesítése 
alapján. 



RE1

RE2



29. dia

RE1 Találkozások száma a hónapban
Rév Eger; 2018. 11. 26.

RE2 Nyújtott szolgáltatások találkozásonként
Rév Eger; 2018. 11. 26.



Gondozási terv



Köszönöm a figyelmüket!

Főegyházmegyei Karitász Központ Eger
RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat

Cím: 3300 Eger, Kolozsvári út 49.
Tel: 36/518-328 Mob: 30/692-5785

Email: egerrev@t-online.hu
egerrev.hu


