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Bevezetés 
 

Az MPE Szelíd Misszió intézményeiben bentlakásos ápolási - gondozási szolgáltatásokat 
nyújtunk időskorúak és mozgásfogyatékosok számára, valamint idősek nappali ellátását, 
szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosítunk a hozzánk forduló embereknek. 
Ezeket a szolgáltatásokat mindenkor a rendelkezésre álló emberi és tárgyi erőforrásaink 
figyelembevételével a lehető legjobb minőségben igyekszünk megvalósítani. 
Intézményeinkben szakképzett munkatársaink által rendelkezésre áll a szükséges szakmai 
szakértelem az ápolási – gondozási, a szociális és a mentálhigiénés feladatok ellátásához. 
Munkatársaink rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken és intézményen belül 
is folyamatosan, illetve szükség szerint tartunk belső képzéseket annak érdekében, hogy 
kollégáink mindenkor friss, a szakterület legújabb ismereteit tartalmazó felkészültséggel 
végezhessék munkájukat. A tárgyi – infrastrukturális feltételeink folyamatos fejlesztés alatt 
vannak. Lehetőségeinkhez mérten évről évre javítjuk részlegeinken az ellátás tárgyi és 
technikai feltételrendszerét.  

Mindezen törekvéseink további fejlesztése érdekében elhatároztuk, hogy minőségirányítási 
rendszert alakítunk ki, melynek legfontosabb célja, hogy szolgáltatásaink minőségét 
folyamatosan fejlesszük, ezáltal ellátottaink életminőségét javítsuk és szolgáltatásinkkal való 
elégedettségét növeljük. Tudatában vagyunk, hogy a tökéletes szolgáltatás megvalósítása 
illuzórikus elképzelés, ugyanakkor a szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése nagyon is reális 
követelmény, melyet magunkénak érzünk. Ezt a törekvést számos módon igyekszünk 
megvalósítani, melyek között az egyik stratégiai fontosságú eszköz a minőségirányítási 
rendszer kialakítása és működtetése.  

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a demográfiai tendenciákat is, melyek Magyarország 
tekintetében a 65 éven felüliek számát a népességen belül egyértelműen növekvőnek 
mutatják. Egyes prognózisok szerint 2050-re arányuk eléri a 25%-ot. Ez a létszámbeli 
növekedési folyamat már napjainkban is érzékelhető és arra figyelmeztet, hogy most kell 
felkészülni az idősellátásban bekövetkező változásokra és megalapozni a jövőbeni működést. 
Ennek a működésnek pedig nem lehet más az alapja, csak a minőségi idős-ellátás szemlélete. 

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében indítjuk útjára minőségirányítási tevékenységünket, 
melynek szabályait a következő fejezetekben fektetjük le. 
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1. Általános rendelkezések 
 

1.1. A minőséggel összefüggő fogalmak meghatározása 
 

Ahhoz, hogy megfogalmazhassuk hogyan is értelmezhető a minőség az idősek gondozásában 
fel kell tennünk a kérdést, mi milyen öregkort szeretnénk megélni? Valószínűleg nem állunk 
messze az igazságtól, ha kijelentjük, hogy idős korunkban is szeretnénk boldogok lenni, 
szeretnénk jól érezni magunkat, szeretnénk az vélhetően egyre fokozódó testi korlátozottság 
ellenére megőrizni a méltóságunkat, szeretnénk kellemes, élhető körülményeket, jó 
társaságot, önállóságot és azt, hogy jól bánjanak velünk. A rövid felsorolásból látható, hogy a 
kívánságok többségének teljesülése alapvetően emberi dolgoktól függ. Tehát nem pénz 
kérdése, hanem azon múlik, hogy akik gondoskodnak rólunk milyen módon teszik ezt. 

 

A minőség fogalma 

Amikor tehát a minőség fogalmának megragadására teszünk kísérletet ez kell legyen az egyik 
kiindulópontunk. A másik pedig az, hogy mindennek intézményesített keretek között kell 
megvalósulnia. Az intézményes keretek pedig azt jelentik, hogy az idősek ellátására, 
gondozására vállalkozó intézménynek tudatosan kialakított minőségi szolgáltatások 
keretében kell megvalósítania vállalt feladatát. A minőség tehát legalább két megközelítésben 
vizsgálható: objektív és szubjektív megközelítésben. Az objektív megközelítés szerint 
minőségként ragadható meg egy adott szolgáltatáshoz kapcsolódó paraméterek, elvárások és 
az alkalmazás során létre jövő eredmények milyensége, ami nem függ az emberi érzékeléstől, 
megéléstől és megítéléstől. Ezzel szemben a szubjektív megközelítéspontosan az itt kizárt 
tényezőkre épül. A minőségi szolgáltatásnak fő összetevője a munkatársak viselkedése. Hogy 
mit tartunk megfelelő viselkedésnek, azt viszonylag jól körül lehet írni, de nem ez a fő kérdés. 
A minőség – bár ebből fakad, de – azok körében válik megtapasztalhatóvá és kifejezhetővé, 
akikkel a munkatársak foglalkoznak. Az ellátottak tehát azok, akik a maguk módján észlelik a 
munkatársak viselkedését, működését és az észlelés eredményeképpen mindenkiben 
egyénileg az aktuális megélésük alapján alakul ki egy kép a velük való foglalkozás minőségéről. 
Ilyen megközelítésben a minőség egy meglehetősen szubjektív benyomás függvénye, emellett 
függ a pillanatnyi érzelmi, mentális és fizikai állapottól is. Ez az, amit a mindenkire érvényes 
szabályok nem tudnak sem felmérni, sem pedig figyelembe venni, de a munkatársak képesek 
lehetne rá. Ez a megközelítés összhangban van a fentiekben említett kiindulópontokkal. Az 
intézménynek figyelembe kell vennie a rá vonatkozó törvényi előírásokat, a szakmai 
standardokat és protokollokat, ezektől nem térhet el, mert ezek biztosítják a szakszerűséggel 
összefüggő minőséget. 
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Arra kell törekednie, hogy a munkatársak, miközben szakszerűen végzik a tennivalóikat a 
viselkedésük megfelelő alakításával igyekezzenek az ellátottak által elvárt magatartást 
tanúsítani. mindezekből kiindulva a minőség fogalmának megfogalmazására az alábbiakban 
teszünk kísérletet: 

Minőségnek nevezzük a szociális szolgáltatásban azt a szubjektív élményt és a belőle keletkező 
értékelést, amely az ügyfélben alakul ki a szolgáltatás igénybevétele kapcsán. A minőség 
tartalmának fő összetevői a szakszerű szolgáltatás és annak nyújtása során megvalósuló 
munkatársi viselkedés. 

 

A minőségbiztosítás fogalma 

A minőséggel való foglalkozás akkor nyer igazán értelmet, ha tudatosan törekszünk az általunk 
megcélzott minőség elérésére és fenntartására. Ezt a törekvést nevezzük 
minőségbiztosításnak. A minőségbiztosítás egy folyamatosan végzett tevékenység, amelynek 
tartalmát elsősorban azt határozza meg, hogyan értelmezzük a minőség fogalmát. Az 
előzőekben ismertetett minőség felfogás tartalmazza az objektív és a szubjektív megközelítést 
egyaránt, ezért gondoskodnunk kell arról, hogy a minőségbiztosítási tevékenységünk során 
mindkettőt érvényre juttassuk. Az objektív megközelítés esetében rendelkezésre állnak azok 
az általános szakmai és intézményi szabályok, melyek betartása önmagában garanciát jelent a 
feltételek teljesülésére. A szubjektív megközelítés esetében pedig támaszkodhatunk bevált 
módszerek alkalmazására. Ilyen módszerek a munkatársak képzésének különféle formái, az 
önértékelés és az ellátottak elégedettségének vizsgálatának formái.  Mindezek alapján a 
következő definíciót tekinthetjük irányadónak a minőségbiztosítással kapcsolatosan: 

A minőségbiztosítás egy önértékelésen alapuló tudatos folyamat, amely az adott intézmény 
kitűzött céljainak és az intézményben megvalósuló munkának az egymáshoz való közelítése 
érdekében végzünk.  

 

A minőségirányítás fogalma 

A minőségbiztosítással azokról a tevékenységekről gondoskodunk, melyek a kitűzött minőség 
céljaink megvalósításához szükségesek. A minőségirányítás egy ennél komplexebb folyamat. 
A minőségirányítás tartalmazza egy adott szervezet vezetőségének a minőséggel kapcsolatos 
feladatainak a komplex rendszerét, melyek elvégzése elengedhetetlen feltétele a 
minőségirányítási rendszer működtetésének. Magában foglalja a minőségbiztosítási 
tevékenységek működését támogató vezetői intézkedéseket, a minőségfejlesztésre és a 
minőségirányítási rendszer fenntartására, a minőség célok elérésére irányuló intézményi 
törekvések megvalósítására irányuló vezetői intézkedéseket. Ezt az alábbi definíció foglalja 
össze a legegyszerűbben: 
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A minőségirányítás azoknak a folyamatoknak a koordinációját, összefogását és szervezését 
jelenti, amelyeket a minőségbiztosítás és a minőségfejlesztés megvalósítása érdekében 
végzünk. 

 

A minőségfejlesztés fogalma 

Ma már közhelyként emlegetjük, hogy csak a változás állandó, azonban ezt nagyon is 
komolyan kell vennünk, mert a változás valóban akár hétköznapjaink szintjén is megnyilvánul, 
érezteti hatását. Kézenfekvő példa, hogy az emberek általában sem jellemezhetők a nap mint 
nap megnyilvánuló állapotuk állandóságával. Különösen igaz ez az időkorúakra is, akik még 
érzékenyebbek az időjárás változásaira és minden természeti impulzus hatása befolyásolja a 
közérzetüket, megéléseiket. Emellett a kor előrehaladtával változnak a preferenciáik, igényeik, 
amihez nekünk tudnunk kell alkalmazkodni azzal együtt. Látható tehát, hogy pillanatnyilag 
fellépő tényezők és hosszabb távon megnyilvánuló változások is előidézhetnek a szokásostól 
eltérő észlelést, megélést. Ilyen körülmények között felértékelődik a minőségfejlesztési 
tevékenység, melynek segítségével követhetővé válnak főként a lassabban megnyilvánuló 
változások. Ez a tevékenység nem választható el a minőséggel, minőségi szolgáltatással 
kapcsolatos tennivalóktól. Támogatja a folyamatos alkalmazkodást azáltal, hogy eszközöket 
ad a változó igények nyomon követésére és ösztönzi azok kielégítését. A meghatározása a 
következő: 

A minőségfejlesztés az intézményen belüli tevékenységek és folyamatok eredményességének 
és hatékonyságának növelése az intézmény és a partnerek igényeinek mind teljesebb 
kielégítésére, elégedettségük növelésére. 

 

1.2. A minőségi szolgáltatás nyújtás feltételei 
 

A minőségi szolgáltatás nyújtás igénye feltételezi, hogy a megvalósításhoz szükséges feltételek 
rendelkezésre állnak, mert ezek hiányában az igény nem tud kielégülni. A feltételek 
teljességének megléte jelent biztosítékot arra, hogy a minőségi szolgáltatás nyújtás 
megvalósítható. Ezek a feltételek a következők: 

• ismertek a szolgáltatással szemben támasztott követelmények,  
• ismertek a szolgáltatással kielégítendő szükségletek, 
• tisztázottak az elégedettség eléréséhez szüksége s kritériumok 
• rendelkezésre áll a szolgáltatás nyújtásához megfelelően felkészült személyzet 
• biztosított a munkatársak továbbképzése, fejlődése 
• az igényeknek megfelelően kerül teljesítésre a szolgáltatás 

 



 
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.9.8-17-2017-00013 
A projekt címe: „Komplex ellátás-fejlesztés a minőségi  
közfeladat ellátásért Dél-Hevesben” 
Kedvezményezett: MPE Szeld Misszió Heves 
 

 

• a szolgáltatás teljesítésében résztvevők viselkedése, kommunikációja megfelel az 
elégedettség eléréséhez szükséges kritériumoknak 

• a munkatársak megbecsültek, munkájukat elismerik 
• biztosítottak a minőségi szolgáltatásnyújtás tárgyi és technikai feltételei 
• a munkavégzés, szolgáltatásnyújtás megfelel a jogszabályokban foglaltaknak 
• a szolgáltatást nyújtó intézmény gazdaságilag stabilan működik 
• a szolgáltatást nyújtó intézmény folyamatosan követi a szakmai változásokat 
• a szolgáltatásokat nyújtó intézmény folyamatosan dokumentálja a saját szolgáltatási 

körében azonosítható jó gyakorlatokat, valamint fejleszti kapcsolatrendszerét a 
máshol kialakított jó gyakorlatok felhasználása érdekében 

 

1.3. A minőségirányítási szabályzat célja 
 

A minőségirányítási szabályzat célja a minőség meghatározásán túl azoknak a folyamatoknak, 
tevékenységeknek az azonosítása és folyamatos fejlesztésének elősegítése, amelyek a 
szabályzatban meghatározott minőség elérése és javítása szempontjából kulcs szerepet 
játszanak. A szabályzat további célja a minőségbiztosítás és minőségfejlesztés feladatainak 
meghatározása és működtetésük szabályainak lefektetése.  

 

1.4. A minőségirányítási szabályzat hatóköre 
 

A minőségirányítási szabályzat hatóköre kiterjed az MPE Szelíd Misszió által Heves városban 
működtetett intézményekre, azaz a 

• Dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthonára 
• Fehér Hárs Idősek Otthonára, valamint a 
• Heves Gondozási Központra. 

Emellett a szabályzat hatálya kiterjed a felsorolt intézményekben megvalósított 
tevékenységek közül a szabályzatban felsorolt folyamatokra. 
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2. Az MMPE Szelíd Misszió bemutatása 
 

Az MPE Szelíd Misszió intézményei bentlakásos ápolási – gondozási szolgáltatásokat nyújtanak 
időskorúak és mozgásfogyatékosok számára, valamint idősek nappali ellátását, szociális 
étkeztetést és házi segítségnyújtást biztosít a hozzájuk forduló embereknek. Ezeket a 
szolgáltatásokat mindenkor a rendelkezésre álló emberi és tárgyi erőforrások 
figyelembevételével a lehető legjobb minőségben igyekeznek megvalósítani. 
Intézményeinkben szakképzett munkatársaink által rendelkezésre áll a szükséges szakértelem 
az ápolási – gondozási, a szociális és a mentálhigiénés feladatok ellátásához. Munkatársaink 
rendszeresen részt vesznek a szakmai továbbképzéseken és intézményen belül is 
folyamatosan, illetve szükség szerint tartunk belső tudásátadásokat annak érdekében, hogy 
kollégáink mindenkor friss, a szakterület legújabb ismereteit tartalmazó felkészültséggel 
végezhessék munkájukat. A tárgyi – infrastrukturális feltételeink folyamatos fejlesztés alatt 
vannak. Lehetőségeinkhez mérten évről évre javítjuk részlegeinken az ellátás tárgyi és 
technikai feltételrendszerét.  

Mindezen törekvéseink további fejlesztése érdekében elhatároztuk, hogy minőségirányítási 
rendszert alakítunk ki, melynek legfontosabb célja, hogy szolgáltatásaink minőségét 
folyamatosan fejlesszük, ezáltal ellátottaink életminőségét javítsuk és szolgáltatásinkkal való 
elégedettségét növeljük. Tudatában vagyunk, hogy a tökéletes szolgáltatás megvalósítása 
illuzórikus elképzelés, ugyanakkor a szolgáltatásaink folyamatos tökéletesítése nagyon is reális 
követelmény, melyet magunkénak érzünk. Ezt a törekvést számos módon igyekszünk 
megvalósítani. A tanulószervezeti működés elsajátításával a folyamatos tanulás és fejlődés 
szemléletét magunkénak érezve dolgozunk ellátottaink elégedettségének eléréséért. 
Stratégiai fontosságú eszközként tekintünk a minőségirányítási rendszer kialakítására és 
működtetésére. Ezeknek a gondolatoknak a megfogalmazásával indítjuk útjára 
minőségirányítási tevékenységünket, melynek szabályait a következő fejezetekben fektetjük 
le. 

Az MPE Szelíd Misszió Hevesen három intézményt működtet: a dr. Szegő Imre Idősek és 
Mozgásfogyatékosok Otthonát, a Fehér Hárs Idősek Otthonát és a Gondozási Központot. 
Bentlakásos intézményeink szakosított ellátás keretében gondoskodnak az időskorúak és 
mozgásfogyatékosok ápolásáról, gondozássáról. Ellátási területük országos.  

Az intézményben folyó szakmai, gondozási munkát a többször módosított 1993. évi III. 
törvény, a módosított 1/2000 (I. 7.) SZCSM rendelet és a 9/1999 (IX. 24) SZCSM rendelet 
alapozza meg. 
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3. Intézményeink 
 

3.1. dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona 
 

A dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona három részlegen 150 fő ellátott 
részére biztosítja szolgáltatásait. 

• Időskorú részleg (66 fő) 
• Demens részleg (44 fő) 
• Mozgásfogyatékos részleg (40 fő) 

Az intézményben komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, 
fizikai ellátás mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra. 
Megfelelő felkészültségű szakembereink (háziorvos, pszichiáter, rehabilitációs szakorvos, 
ortopéd szakorvos, szociális munkás, felső- és középfokú végzettséggel rendelkező gondozó-
ápoló személyzet, valamint technikai munkatársak (összesen 43 fő)) biztosítják naponta 
lakóink magas szintű, egyénre szabott ellátását. Az otthonban minden lakó meggyőződése 
szerint gyakorolhatja a hitéletet, mindenki számára biztosított az egyénre szabott bánásmód, 
a szabadidő kulturált eltöltésének lehetősége, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása. 
Az épület akadálymentes, az emeleti részlegre történő feljutást lift biztosítja. Az intézményben 
komplex gondozási munka folyik, nagy hangsúlyt fektetve az egészségügyi, fizikai ellátás 
mellett a pszichés gondozásra, mentálhigiénés tevékenységre, foglalkoztatásra. Megfelelő 
felkészültségű szakembereink biztosítják naponta lakóink magas szintű, egyénre szabott 
ellátását. Az otthonban minden lakó meggyőződése szerint gyakorolhatja a hitéletet, mindenki 
számára biztosított az egyénre szabott bánásmód, a szabadidő kulturált eltöltésének 
lehetősége, a családi és társadalmi kapcsolatok fenntartása. 

Az intézmény családias környezetben, kulturált körülmények között fogadja a beköltözőket. A 
részlegeken nővérhívó rendszer működik, minden lakószoba külön-külön telefonvonallal 
rendelkezik. 
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Szervezeti felépítés 

 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény megnevezése: dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona 
Az intézmény típusa: idősek ápoló-gondozó otthona, személyes gondoskodást 

nyújtó szakosított ellátás 
Az intézmény fenntartója: MPE Szelíd Misszió 

2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. 
Felügyeleti szerve: Heves Megyei Kormányhivatal                                                    

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 
Telephelye: 3360 Heves, Fő út 63. 
Működési területe: országos 
Az intézmény azonosító 
adatai: 

Ágazatai azonosítószám: S0011016 
Hatósági engedély száma: HE/SZGY/00100-15/2020 
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3.2. Fehér Hárs Idősek Otthona 
 

A Fehér Hárs Idősek Otthonában 50 fő ellátásáról gondoskodunk. Lakóink elhelyezése 1-2-3-
4 ágyas szobákban valósul meg. Az idős emberek kényelmét, magasított heverők, elektromos 
betegágyak, fekvőhelyzetből is elérhető nővérhívók, kiszélesített ajtók, átjárók, 
kapaszkodókkal ellátott, akadálymentes folyosók teszik élhetőbbé. A tágas szobák, a 
természetes megvilágítás, a falon elhelyezett polcok, beépített szekrények, a bőrbarát 
kárpitok mind-mind a beköltözők kényelmét szolgálják. Az igényes fürdőszobák mozgásukban 
akadályozott időskorú lakóink higiénés szükségleteinek kielégítését tökéletesen lehetővé 
teszik.  

A minden igényt kielégítően felszerelt teakonyha lehetőséget nyújt az ellátottak által történő 
egyéni használatra. A kényelmes társalgó elősegíti a közös beszélgetések, foglalkozások 
megvalósítását. A tágas étkezőben fogyaszthatják el gondozottaink a Dr. Szegő Imre Idősek és 
Mozgásfogyatékosok Otthona konyháján elkészített, és a higiénés szabályoknak megfelelően 
átszállításra kerülő ételt, amely a HACCP előírásoknak megfelelő tálalókonyhából kerül 
kiszolgálásra. 

A lakók számára folyamatosan biztosított az állandó nővéri felügyelet. Az intézmény 
egészségügyi felszereltségének magas színvonala lehetővé teszi az itt élők minőségi ellátását. 

Szervezeti felépítés 
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Az intézmény adatai 

 

Az intézmény megnevezése: Fehér Hárs Idősek Otthona 
Az intézmény típusa: idősek ápoló-gondozó otthona, személyes gondoskodást 

nyújtó szakosított ellátás 
Az intézmény fenntartója: MPE Szelíd Misszió 

2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. 
Felügyeleti szerve: Heves Megyei Kormányhivatal                                                    

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 
Telephelye: 3360 Heves, Kolozsvári út 10/A 
Működési területe: országos 
Az intézmény azonosító 
adatai: 

Ágazatai azonosítószám: S0231623 
Hatósági engedély száma: HE/SZGY/00101-13/2020 

 

 

3.3. Heves Gondozási Központ 
 

A Heves Gondozási Központ Heves városra kiterjedő ellátási területén az idősek száma jóval 
meghaladja az országos és a megyei átlagot. A Heves Gondozási Központ, mint intézmény 42 
éves múltra tekint vissza, idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást 
biztosít Hevesen a Fő út 63 szám alatt. Az épületet rendezett, parkszerű udvar veszi körül, az 
árnyas park ideális pihenőhelyként szolgál. Az épületbe történő bejutás gyalog és 
kerekesszékkel is megoldható. A hozzánk betérő leendő ellátottat, illetve hozzátartozóját 
otthonos kép fogadja, az itt dolgozók igyekeznek megteremteni a „valódi” otthont minden itt 
tartózkodó idős ember számára. Belső kialakítása a célcsoport mindennapi életvitelének 
megfelelően került megvalósításra, tágas társalgó, nappali, pihenőhelyiség, étkező, szociális 
helyiségek, találhatók benne. A működéshez a tárgyi feltételek adottak. Rendelkezik szolgálati 
autóval, mellyel az étel kiszállítása történik. A gondozónők kerékpárral látogatják az 
ellátottakat. A világos társalgóban kényelmes fotelek várják az érkezőket, televízió, 
számítógép, internet, telefon, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő áll az ellátottak 
rendelkezésére. A pihenő helyiségben heverőkön, kanapékon alhatnak a nap bármely 
szakában. Az étkező is jól felszerelt, minden igényt kielégít. Mosáshoz és vasaláshoz is 
rendelkezünk minden szükséges háztartási eszközzel.  
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A biztosított alapszolgáltatások: 

• Étkeztetés 143 fő 
• Házi segítségnyújtás engedélyezett férőhelyszáma: 72 fő, ezen belül személyi 

gondozásban ellátott személyek befogadott száma 36 fő. 
• Nappali ellátás, időskorúak nappali ellátása engedélyezett férőhelyszáma: 45 fő. 

Az alapszolgáltatást nyújtó szervezeti egységek munkáját az intézményvezető hangolja össze. 
Az együttműködés és ésszerű munkamegosztás lehetővé teszi a rászorulók szociális 
helyzetének korának és egészségi állapotának megfelelő ellátás biztosítását a különböző 
ellátási formákban. 

 

Szervezeti felépítés 

 

 

 

Az intézmény adatai 

 

Az intézmény megnevezése: Heves Gondozási Központ 
Az intézmény típusa: nappali személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátás 
Az intézmény fenntartója: MPE Szelíd Misszió 

2100 Gödöllő, Malomtó u. 8. 
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Felügyeleti szerve: Heves Megyei Kormányhivatal                                                    
Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztály 

Telephelye: 3360 Heves, Fő út 63. hrsz.:1875/2. 
Működési területe: országos 
Az intézmény azonosító 
adatai: 

Ágazatai azonosítószám: S0214942 
Hatósági engedély száma: HE/SZGY/00103-11/2020 
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4. A minőségirányítási rendszer  
 

A minőségirányítási rendszer célja, hogy iránymutatást adjon az intézmények részére, hogy az 
általuk meghatározott minőségi követelményeket hogyan, milyen formában és módon 
értelmezzék, mérjék, valamint szükség szerint további intézkedéseket hozzanak meg a 
minőség fenntartása és fejlesztése céljából. 

A MPE Szelíd Misszió a hatályos jogszabályok követelményeit és ajánlásait figyelembe véve 
alakította ki minőségirányítási rendszerét. A minőségirányítási rendszer felépítésében és 
működtetésében az egyes folyamatok és szervezeti eljárások meghatározása, valamint 
kapcsolódásaik egymással kölcsönhatásban szolgálják a szolgáltatások minőségének és a 
feltételek biztosításának visszajelzéseken alapuló folyamatos fejlesztését, a szolgáltatások 
igénybe vevői igényeinek mind magasabb szintű kielégítését, megelégedettségük elérését és 
növelését. Minőségirányítási rendszerben kijelölésre kerülnek azok az eljárások és módszerek, 
melyeket a minőségirányítási rendszerben rögzített követelmények vonatkoznak és az 
intézmény minőségpolitikájával összhangban álló eredmények eléréséhez szükségesek. 

A minőségirányítási rendszer felépítése, dokumentációja és működő elemei biztosítják a 
rendszeres és folyamatos ellenőrzést, mely lehetővé teszi a lehetséges hibaforrások 
észlelését, a hibák okainak feltárását, megszüntetését, valamint megelőzését, a folyamatos 
fejlesztést. 

A minőségirányítási rendszert a MPE Szelíd Misszió az alábbi tevékenységeire alkalmazza: 

• bentlakásos formában történő idősellátás, gondozás 
• az ellátottak számára szervezett szabadidős programok, foglalkozások 

E két fő terület részleteit a későbbiekben bemutatásra kerülő folyamatleírások részletezik. 

A minőségirányítási rendszert a következő elemek alkotják: 

• a minőség szemléletet megfogalmazó minőségpolitika 
• a minőségirányítás folyamata 
• a minőségfejlesztés folyamata 
• minőségirányítási terv 
• intézményi szolgáltatások folyamatleírásai 
• visszajelzési rendszer, minőségirányítási dokumentáció 
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5. Minőségpolitika 
 

Az MPE Szelíd Misszió célja, hogy magas minőségi színvonalú személyes gondoskodást nyújtó 
szociális ellátásokat biztosítson intézményeiben időskorúak, demens személyek és 
mozgásfogyatékos személyek számára, valamint nappali ellátást és házi gondozást az azt 
igénylők számára. 

Az MPE Szelíd Misszió folyamatosan törekszik szolgáltatásai színvonalának emelésére, ennek 
érdekében minőségügyi rendszert dolgozott ki, melynek elsődleges feladata az 
intézményeinkben végzett tevékenységek minőségének folyamatos javítása, a 
minőségfejlesztés elősegítése. Az MPE Szelíd Misszió törekszik jelenlegi és jövőbeni 
gondozottjai szükségleteinek igényeinek, elvárásainak megismerésére, azok teljesítésére, 
illetve felülmúlására. Ennek érdekében rendszeresen felméri a szolgáltatásaira vonatkozó 
igényeket, elvárásokat, valamint a gondozottak elégedettségét és gondoskodik arról, hogy az 
eredményekből követelmények és feladatok szülessenek, melyek elősegítik a szolgáltatások 
sínvonalának emelését. 

Az MPE Szelíd Misszió vezetése gondoskodik arról, hogy e célok teljesítése érdekében olyan 
szervezetet működtessen, mely a célokkal, elvárásokkal és a környezettel összhangban 
működve az elérhető legmagasabb felkészültségű emberi erőforrások alkalmazásával áll 
ügyfelei rendelkezésére. Az MPE Szelíd Misszió elkötelezett munkatársai felkészültségének 
fejlesztése és növelése tekintetében, mert ezt tartja a folyamatos minőségfejlesztés egyik 
pillérének, ennek érdekében belső képzési rendszert és tudásbázist működtet, valamint 
törekszik a tanuló szervezeti működés megvalósítására. Az MPE Szelíd Misszió vezetői számára 
fontos munkatársai elégedettsége, ami szintén fontos pillére a megfelelő minőségű 
szolgáltatás nyújtásának és fejlesztésének, ezért rendszeresen méri dolgozói elégedettségét 
és megteremti a feltételeket a jó hangulatú és eredményes munkához. 

Az MPE Szelíd Misszió minőségügyi tevékenysége által hozzá kíván járulni ahhoz, hogy 
intézményeiben megvalósuló szociális ellátás minősége lehetőségei határain belül 
folyamatosan közelítsen a nemzetközi színvonalhoz, gondozási, prevenciós tevékenységének 
szakmai, műszaki és környezeti feltétele, valamint az ellátás igénybe vevőinek, ellátási 
folyamata és az ezekhez szüksége háttér szolgáltatások minősége, mellyel az egész közösség 
érdekét kívánja szolgálni. 

Heves, 2021. december 1. 

 

                                        dr. Tóth Péter 
        IT elnők 
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6. A minőségirányítás folyamata 
 

A minőségirányítás folyamatának felépítéséhez alapul vettük a minőségi szolgáltatás nyújtás 
feltételeinek teljesüléséhez szükséges tennivalókat, a folyamatlírásokban foglaltakat, 
valamint az intézmények vezetésének ezzel kapcsolatos feladatait.  

 

6.1. A folyamat lépései: 
 

• A minőségirányítási tevékenység tervezése, előkészítése 
• A minőségirányítási tevékenységhez tartozó feladatok elvégzése 
• A minőségirányítási tevékenységhez tartozó feladatok ellenőrzése 
• Szükség esetén a megfelelő korrekció elvégzése 
• Az elvégzett feladatok eredményeinek összegyűjtése, elemzése és értékelése 
• A fenntartó tájékoztatása a minőségbiztosítási tevékenység eredményeiről 

 
A minőségirányítási folyamat során végrehajtásra kerülő különböző lépések tartalmát a 
következő táblázat mutatja be. 

Sorszám Lépés A lépés tartalma Kapcsolódó 
dokumentáció 

1. Tervezés, előkészítés 

A minőségirányítási célok és az 
elérésükhöz szükséges 
tevékenység, a 
minőségbiztosítási feladatok 
meghatározása, az 
elvégzésükért felelős 
munkatársak kijelölése, a 
végrehajtáshoz szükséges 
feltételek biztosítása 

Minőségirányítási 
szabályzat, 
Minőségirányítási 
terv, 
Minőségirányítási 
dokumentumok 
(szabályzat szerint) 

2. A tervezett feladatok 
elvégzése 

A meghatározott feladatok 
elvégzéséhez szükséges 
információk biztosítása, a 
feladat elvégzésére kijelölt 
munkatársak felkészítése és 
támogatása a végrehajtás 
során 

A feladathoz rendelt 
dokumentumok 
(minőségirányítási 
szabályzat szerint) 

3. Az elvégzett 
feladatok ellenőrzése 

A feladatok végzése közbeni 
ellenőrzés és a feladat 
végrehajtását követő 
ellenőrzés, valamint időszaki 
ellenőrzés 

A feladathoz rendelt 
dokumentumok 
(szabályzat szerint) 



 
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.9.8-17-2017-00013 
A projekt címe: „Komplex ellátás-fejlesztés a minőségi  
közfeladat ellátásért Dél-Hevesben” 
Kedvezményezett: MPE Szeld Misszió Heves 
 

 

    

4. A szükségessé váló 
korrekciók elvégzése 

Ha az ellenőrzés eltérést 
állapít meg, akkor dönteni kell 
arról, szükséges-e annak 
megszüntetése. Ha szükséges, 
akkor intézkedni kell róla. 

Eltérések 
dokumentációja 
(szabályzat szerint) 

5. 
Az eredmények 
összegyűjtése és 
értékelése 

A feladatok végzéséhez 
kapcsolódó dokumentáció 
vezetése, az bennük fogalt 
adatok, információk 
összesítése, elemzése és 
értékelése, az eredmények 
rögzítése. 

Az adott feladatokhoz 
kapcsolódó 
dokumentáció 
(szabályzat szerint) 

6. A fenntartó 
tájékoztatása 

A kialakult eredményekről 
szóló összefoglaló elkészítése 
és megküldése a fenntartónak, 
valamint a fenntartó igénye 
szerint személyes megbeszélés 
keretében az eredmények 
magyarázata. 

Összefoglaló 
dokumentáció 
(szabályzat szerint) 

 

A folyamatban résztvevők különböző feladat- és hatáskörrel, valamint felelősséggel 
rendelkeznek, melyek a következők szerint alakulnak: 

 

Beosztás Feladatkör Hatáskör 
Fenntartó az intézményi működés 

felügyelete, célok kitűzése 
Ellenőrzés, döntés 

Intézményvezető célok kitűzése, tervezés, a 
feladatok végrehajtásának 
koordinációja, ellenőrzés, az 
eredmények értékelése, 
fenntartó tájékoztatása 

a minőségirányítás teljes 
folyamatának irányítása, 
ellenőrzése, javaslattétel, döntés 

Szakterületi vezetők közreműködés a tervezésben, a 
feladatok végrehajtásának 
szervezése, részvétel a 
feladatok végrehajtásában, az 
eredmények rögzítése, 
adatszolgáltatás az 
intézményvezető felé 

a feladatok végrehajtásának 
irányítása, ellenőrzése, 
javaslattétel 

Munkatársak A feladatok végrehajtása a feladatok elvégzése, 
javaslattétel 
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6.2. Eltérések kezelése 
 

A mindennapi munka során előforduló eltérések fontos eszközök a minőségbiztosítás, a 
minőségfejlesztés és a minőségügyi rendszer működtetése szempontjából. Ennek megfelelően 
eszközként is kell kezelni, mégpedig a folyamatos javítás aktuális tárgyát megmutató 
eszközként. Az eltérés megállapítása és kezelése tehát elsődlegesen, mint jelzés és javító 
intézkedés kerül használatra, nem célja a hibázás szankcionálása. Ha szükség van valamilyen 
szankció alkalmazására az eltérés okozójával szemben akkor azt külön eljárás keretében 
bonyolítja le az illetékes vezető. 

A minőségirányítás folyamatában a munka közben esetlegesen előforduló eltérések 
kezelésének dokumentálására az erre a célra rendszeresített „Eltérést dokumentáló lap” 
elnevezésű nyomtatvány segítségével kerül sor. (A nyomtatvány a mellékletben található.) 

A nyomtatványon az erre szolgáló jelölő négyezekben és beviteli mezőkben fel kell tüntetni a 
megfelelő dokumentáláshoz szükséges információkat.  

Elsőként az eltérés sorszámát, ami minden évben 1-től indul. Formátuma az év 
száma/sorszám, pl.: 2022/1. Jelölni kell, hogy az eltérésre hogyan derült fény. Három 
lehetőség közül választhatunk. A szokásos belső ellenőrzések valamelyike során, vagy 
rendkívüli esemény formájában, illetve egyéb módon derült ki az eltérés. A „Egyéb” 
kategóriába soroljuk az ellátott, vagy hozzátartozója által jelzett észrevételt, reklamációt, a 
másik kolléga általi észlelést, a műszak átadás-átvételkor észlelt eltérést.  

Az „Észlelés” mezőben leírjuk pontosan mi volt a tapasztalat, amit eltérésként azonosítottunk 
és mi lehetett a kiváltó oka. Jelezzük, ki volt az észlelő és mikor történt az észlelés. Az itt leírtak 
alapján az illetékes vezető eldönti, hogy valóban eltérésről van-e szó és amennyiben igen, 
kezdeményezi annak korrekcióját. 

Az „Elrendelt intézkedés” mezőben rögzítjük, hogy pontosan hogyan kell megszüntetni az 
eltérést, illetve mit kell tenni annak érdekében. hogy lehetőség szerint többet ne fordulhasson 
elő. 

A többi mezőt értelemszerűen kitöltjük. A végellenőrzés során kerül megállapításra, hogy az 
elvégzett korrekció milyen eredménnyel zárult, majd pedig a magasabb szintű vezető értékeli 
az Eltérés megszüntetése érdekében lefolytatott eljárás milyen eredménnyel zárult. 
Lehetéséges eredmény a megfelelő, illetve nem megfelelő. Ha a végső minősítés nem 
megfelelő, akkor új Eltérést dokumentáló lapot kell kitölteni.  
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Az Eltérést dokumentáló lapokat szervezeti egységenként le kell fűzni annak érdekében, hogy 
azokat összesítve intézményi szinten levonhatók legyenek a megfelelő következtetések, 
melyek a megelőzést, a minőségfejlesztési szempontok érvényesülését és a nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó esetlegesen szükségessé váló javító beavatkozások 
meghatározását segítik. 

 

6.3. Reklamációk kezelése 
 

A reklamáció a közvélekedéssel ellentétben egy nagyon hasznos és pozitív esemény, amely – 
bár a reklamáló számára nyilvánvalóan kellemetlenségként megélt szituáció – fényt derít olyan 
megoldandó feladatokra, melyek eleddig nem derültek ki. Éppen ezért amikor reklamáció 
merül fel egy ellátott, vagy a hozzátartozója részéről, az minőségügyi szempontból pozitív 
esemény, mert lehetőséget ad a kiváltó ok kezelésére, megszüntetésére és az újbóli 
előfordulás esélyének minimalizálására. 

Az intézményeink életében előfordulhatnak olyan helyzetek, melyen nyomán az érintett 
ellátott, vagy a hozzátartozója reklamációval él. Tapasztalataink szerint a reklamációk egy 
része mögött valós ok húzódik meg, ami feltétlenül megoldást igényel. Vannak olyan esetek 
is, melyekben a reklamációt kiváltó ok valamilyen félreértésből adódik, vagy abból, hogy 
korábban dokumentáltan megbeszélt változásokat elfelejti az ellátott és hiányolja a 
megszokottat. Az ilyen, vagy hasonló okból felmerülő reklamáció kezelését sem szabad 
elmulasztani.  

A reklamáció kezelésének folyamatában elsőként rögzíteni kell a reklamációt az erre a célra 
rendszeresített Reklamációt dokumentáló lapon (lásd a mellékletben). A nyomtatványon fel 
kell tüntetni, hogy ki a reklamáló (ellátott, hozzátartozó, egyéb). A leírásban rögzíteni kell a 
nevét, a reklamációt kiváltó helyzet, jelenség időpontját és körülményeit, valamint azokat a 
történéseket, amelyek hozzá tartoznak. Ezt követően, tisztázni kell a kiváltó okot, amit szintén 
le kell írni. Fontos feltüntetni a reklamáció időpontját és a nyomtatványt kitöltő nevét. 
Következő lépésként meghatározásra kerülnek azok az intézkedések, lépések, melyek 
orvosolni hivatottak a reklamációban foglaltakat, illetve megszüntetik annak kiváltó okát. Ezek 
a tennivalók szinté rögzítésre kerülnek a Reklamációt dokumentáló lapon. 

A többi mezőt értelemszerűen kitöltjük. A végellenőrzés során kerül megállapításra, hogy az 
elvégzett korrekció milyen eredménnyel zárult, majd pedig a magasabb szintű vezető értékeli 
a reklamáció okának megszüntetése érdekében lefolytatott eljárás milyen eredménnyel 
zárult.  
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A Reklamációt dokumentáló lapokat szervezeti egységenként le kell fűzni annak érdekében, 
hogy azokat összesítve intézményi szinten levonhatók legyenek a megfelelő következtetések, 
melyek a megelőzést, a minőségfejlesztési szempontok érvényesülését és a nyújtott 
szolgáltatásokra vonatkozó esetlegesen szükségessé váló javító beavatkozások 
meghatározását segítik. 
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7. Minőségfejlesztés 
 

A minőségfejlesztés az a folyamat, melynek során a szolgáltatás keretében elvégzendő 
tevékenységek végrehajtásának módját a minőségre vonatkozó elvárásokhoz, kritériumokhoz 
igyekszünk közelíteni.  A minőségfejlesztés ebből következően egy folyamat, melyet időről 
időre el kell végezni annak érdekében, hogy az MPE Szelíd Misszió intézményeiben nyújtott 
szolgáltatások a bentlakók és hozzátartozóik minél nagyobb megelégedésére szolgáljanak. 

A minőségfejlesztés folyamatának a lépései a következők: 

• helyzetelemzés, a kiindulópont meghatározása 
• célkitűzés 
• a megvalósítás tervezése 
• megvalósítás 
• ellenőrzés 
• a korrekciók elvégzése, ha szükséges 
• az elért eredmények értékelése 

A folyamat első eleme a helyzetelemzés, melynek során rögzítjük a kiinduló állapotot, amihez 
képest fejleszteni szeretnénk. A helyzetelemzés elkészítéséhez több eszközt is segítségül 
hívhatunk. Felhasználjuk hozzá az ellátottak elégedettségét vizsgáló kérdőív válaszait, a 
lakógyűlések jegyzőkönyveiben foglaltakat, a dolgozói elégedettségvizsgáló kérdőívre kapott 
válaszokat, a minőségirányítási rendszer egyéb adatgyűjtő dokumentumaiból készült 
összesítések eredményeit. Az így kapott adathalmaz elemzését követően vonhatók le a 
szükséges következtetések, melyek megmutathatják a minőségfejlesztés szükséges irányait. 

A kiinduló állapot rögzítését követően kerül sor a minőségfejlesztés céljainak kitűzésére. Ezek 
a célok egy konkrét időintervallum (jellemzően egy naptári év) alatt teljesítendő, illetve 
elérendő állapotokat rögzítenek. A célkitűzés során törekedni kell arra, hogy minél 
pontosabban és minél plasztikusabban fogalmazzuk meg azt az elérendő állapotot, ahova 
szeretnénk eljutni. Ennek azért van jelentősége, mert segíti nemcsak a kitűzött cél megértését, 
hanem a vele való azonosulást is, ami a siker egyik fontos feltétele. 

A következő szakaszban megtervezzük azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennünk ahhoz, 
hogy a kitűzött fejlesztés megvalósuljon. A tervezés során részletesen meghatározzuk a 
konkrét feladatokat, kijelöljük az elvégzésük határidejét és megnevezzük a felelőst, akinek 
gondoskodnia kell azok végrehajtásáról. A határidők megállapítására azért van szükség, mert 
ez szab kereteket az elvégzendő feladatoknak. Közismert az a tapasztalat, hogy a munka addig 
terjeszkedik, amíg kitölti a rendelkezésére álló teret és időt. Ez azonban a hatékonyság 
rovására megy. Egy folyamat nem tarthat örökké, határokat kell szabni, amelyek megmutatják 
mekkora ez a tér és menyi a rendelkezésre álló idő. A felelősök kijelölésének is hasonló oka 
van. Amíg egy feladatnak nincsen dedikált felelőse, addig esetleges, hogy elvégzi-e valaki, vagy 
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sem. A felelős dolga arról gondoskodni, hogy a végrehajtás megtörténjen. Ugyancsak a 
tervezési szakasz része az ellenőrzés módjainak és gyakoriságának meghatározása.  

A következőben történik a megtervezett folyamat és a célok eléréséhez szükséges feladatok 
elvégzése. 

Az ellenőrzések célja a terv és a tény állapot közötti különbségek megállapítása és annak 
eldöntése, hogy szükség van-e valamilyen korrekcióra. Számos esetben a gyakorlat mutatja 
meg, hogy mi a megfelelő út. Ilyenkor nincs szükség a tervhez való visszatérésre és a 
tervezettek szerinti haladás biztosítására. Helyette inkább újra tervezés következik, melyet 
végig futtatunk az eredeti terven és az újonnan kijelölt útvonalon haladunk tovább. Amikor a 
tervtől való eltérés nem szolgálja a kitűzött célok elérését, meg kell határozni hogyan 
lehetséges az eredeti elképzeléshez történő visszatérés és meg kell szüntetni a különbséget, 
azaz korrigálni kell a tény állapotot. Ez a korrekció is része az ellenőrzés szakaszának. Ahhoz, 
hogy az esetleges különbségeket észre vegyük, jellemzően folyamatba épített ellenőrzésre és 
végellenőrzésre van szükség. A tervezés során már látható melyek lesznek a folyamatban azok 
a pontok, vagy mérföldkövek, amelyek elérése feltétlenül szükséges a sikerhez. Ezek lesznek 
azok a támpontok, melyekhez képest érdemes megállapítani az ellenőrzések ütemezését. 

Az elért eredmények értékelése a folyamat követése és a keletkező adatok elemzése mentén 
történik. Az értékelés nyomán válik láthatóvá, hogy a végrehajtás közben hol keletkeztek 
felhasználható tartalékidők, hol volt olyan túlterheltség, amit átgondoltabb ütemezéssel 
kezelni lehet, hol jelentkeztek előre nem látható nehézségek és azokat hogyan sikerült 
megoldani, és így tovább. Ezek az információk rendkívül hasznosak a következő tervezéshez. 
Minden ilyen elemzésen alapuló értékelés javítja a tervezés pontosságát, javítja a végrehajtás 
minőségét és eredményességét, ezért szerves része a minőségfejlesztésnek. 
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8. Az intézményi szolgáltatások folyamatleírásai 
 

Az intézményi szolgáltatások folyamatainak leírásai tartalmazzák részletesen azokat a 
tevékenységeket, amelyek megvalósítása együttesen képezik a nyújtott szolgáltatásokat. E 
szolgáltatások megvalósítása során bizonyos, jogszabályok által szabályozott tevékenységek 
esetében munkatársainknak szigorúan tartaniuk kell magukat a szakmai előírásokhoz. Ezeket 
az előírásokat a vonatkozó belső szabályzatok tartalmazzák, melyek a következők: 

1. Szervezeti és működési szabályzatok 

2. Szakmai program 

3. Házirend 

4. Iratkezelési szabályzat 

5. Érdekképviseleti fórum működésének szabályzata 

6. Számviteli szabályzat 

7. Pénzkezelési szabályzat 

8. Anyaggazdálkodási szabályzat 

9. Leltározási szabályzat 

10. Selejtezési szabályzat 

11. Vagyonvédelmi szabályzat 

12. Munkavédelmi szabályzat 

13. Gépjármű használati szabályzat 

14. Tűzvédelmi szabályzat 

A felsorolt dokumentumok az intézmények működését általánosságban szabályozó szerepet 
töltenek be a mindennapokban. Minőségirányítási szempontból értelmezendők, mert az 
intézmények által nyújtott szolgáltatásokat közvetlenül, vagy indirekt formában 
megalapozzák, illetve azokat kiegészítik. A szolgáltatások minőségére való hatásuk tehát nem 
megkérdőjelezhető, így ezek minőségügyi szempontú időszakos vizsgálata indokolt. Ezek 
mellett mindegyik intézmény rendelkezik saját szakmai programmal, melyek a 2. a 3. és a 4. 
számú mellékletben olvashatók. 
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E szabályzatok mellett kifejezetten a minőségirányítási rendszer kialakítása kapcsán a 
szolgáltatások tényleges megvalósulását közvetlenül bemutató a következő folyamatleírások 
készültek, melyek a 4. számú mellékletben olvashatók.  

 

• Intézményvezető által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Intézményvezető ápoló által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Osztályvezető ápolók által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Osztályokon naponta működtetett folyamatok összesített leírása 

• Terápiás csoport által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Gondozási Központ vezető által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Élelmezésvezető által működtetett folyamatok összesített leírása 

• Konyha részleg naponta működtetett folyamatainak összesített leírása 

 

A folyamatleírások részletesen tartalmazzák az adott folyamathoz tartozó tennivalókat és azok 
időzítését. A folyamatok működtetése ezeknek a tennivalóknak a szakszerű elvégzésével 
történik a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szakmai standardoknak és protokolloknak 
megfelelően. Az ezektől történő esetleges eltérések rögzítésére a minőségirányítási 
szabályzatban rendszeresített dokumentáció kitöltésével történik. 
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9. Visszajelzési rendszer, minőségirányítási dokumentáció 
 

A minőségirányítási rendszer kezeli a szolgáltatások nyújtása során előforduló nem 
megfelelően végrehajtott tevékenységeket, ideértve a munkatársak magatartására vonatkozó 
eltéréseket is, emellett, pedig az ellátottak elégedettségére, annak változására vonatkozó 
jelenségeket. Az eltérésekre a visszajelzési rendszer keretében derül fény, mely a következő 
elemekből épül fel: 

• minőségirányítási terv 

• reklamációk dokumentációja 

• műszakok átadás-átvételi dokumentumai 

• foglalkozásvezetői napló 

• ellátotti elégedettséget vizsgáló kérdőív 

• dolgozói elégedettséget vizsgáló kérdőív 

• önértékelési kérdőív 

• teljesítményértékelés 

• eltérések dokumentációja 

• összefoglaló jelentés a fenntartónak 

A visszajelző rendszer írásban dokumentált formában kerül működtetésre a 6. számú 
mellékletben található visszajelzésre szolgáló dokumentumok segítségével. A visszajelző 
rendszerben alkalmazott dokumentumok felhasználása a minőségirányítás folyamata című 
fejezetben foglalt feladat részletezés szerint történik. 

Megjegyzés: A foglalkozásvezetői napló egyaránt szolgálta az ellátottak számára szervezett 
foglalkozások és az intézmények dolgozói számára szervezett belső tudásátadások 
dokumentálására. 
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10. Minőségirányítási terv 
 

A minőségirányítási tervben jelöljük ki az adott évre vonatkozó minőségirányítási célokat és 
határozzuk meg azokat a szempontokat, amelyek az MPE Szelíd Misszió intézményeiben folyó 
szolgáltatások minőségbiztosítását hivatottak szolgálni. A minőség célok az adott évre 
vonatkozó aktuális feladatok alapját jelentik. A tervben felállított szempontrendszernek 
történő megfelelés a minőségirányítási rendszer által bevezetett dokumentumok segítségével 
vizsgálható. A megfelelés mértéke alapján eldönthető, hogy szükség van-e valamilyen 
beavatkozásra. Az elvégzendő feladatokat az intézmények szakmai terve és a folyamatleírások 
tartalmazzák. A szempontrendszer alapját a vonatkozó törvényi szabályozások, a szakmai 
standartok és protokollok, valamint a belső szabályzatok előírásai képezik. Ezek mellett pedig 
az ellátotti igényfelmérések eredményei, a dolgozói elégedettségvizsgálatok eredményei 
alapján határozhatók meg a további szempontok. A minőségirányítási terv mindezek alapján 
három fő témakörből épül fel, mely témakörök a továbbiakban a felülvizsgálat 
szempontjaiként is szolgálnak: 

• külső és belső szabályozók követelményei 
• a szolgáltatások működtetéséhez szükséges folyamatok megvalósulása 
• az igényfelmérések alapján kialakított minőségi szempontok 

 

10.1. A minőségirányítási dokumentumok felülvizsgálata 
 

A minőségirányítási terv végrehajtásának ellenőrzése a minőségirányítási dokumentumok 
felülvizsgálatával történik. A felülvizsgálat első szempontja az előírt dokumentáció meglétének 
ellenőrzése. Ennek a jelentősége abban áll, hogy a naprakészen vezetett dokumentumok 
biztosítják, hogy minden, a minőségi szolgáltatás nyújtás szempontjából lényeges információ 
rendelkezésre álljon.  

A második szempont a dokumentumok tartalmának vizsgálata. Ez azért fontos, mert a 
dokumentumok felépítésének megfelelő tartalom következetes rögzítése teszi lehetővé, hogy 
minden lényeges területre kiterjedjen az információgyűjtés. Ez alapján válik követhetővé 
mikor mi történt, az hogyan hatott a szolgáltatások minőségének alakulására, kinek a feladata 
volt az adott tennivaló elvégzése, adott helyzet kezelése és az hogyan valósította meg, kinek 
a feladata volt az ellenőrzés és az megtörtént-e, illetve a megfelelő eredményre vezetett-e? 
Mindezek az információk együttesen szolgálják aminőségi szolgáltatásnyújtást, valamint a 
minőségfejlesztést. 
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A harmadik szempont pedig a minőség célokkal való összehasonlítás, azaz a rögzített 
információk mennyire szolgálják a kitűzött minőség célok megvalósítását. Az információkból 
leszűrhető egyrészt, hogy reális célok kerültek-e kitűzésre, ha igen, hogyan történt a 
megvalósításuk és a megfelel-e a minőségpolitikának? Másrészt pedig, ha nem voltak reálisak 
a célok, akkor ez miből állapítható meg? Ez alapján lehet levonni a tanulságokat a következő 
évi célok kitűzéséhez. 

A minőségirányítási tervet naptári évre készítjük. A terv készítésének előfeltétele az előző évi 
terv megvalósulásának áttekintése, felülvizsgálata. Erre minden naptári évet követő januárban 
kerül sor.  

Soron kívüli felülvizsgálatra van szükség, ha olyan rendkívüli esemény, vagy olyan mértékű 
változás történik, amely jelentősen befolyásolja a szolgáltatás nyújtását, vagy annak 
feltételeit. Ilyen változás lehet például az intézményi infrastruktúrát érintő káresemény (pl. 
tűzeset), a szabályozó jogszabályok módosulása, az intézmények átszervezése, új szolgáltatás 
bevezetése, stb. Ezen kívül soron kívüli felülvizsgálatot kell végezni, ha a fenntartó, vagy az 
intézményvezető elrendeli. 

A dokumentumok felülvizsgálatának különböző eredményei lehetnek. Ha a felülvizsgálat 
mindent rendben talált, akkor az eredmény a tervnek megfelelő végrehajtás. Ha a 
felülvizsgálat a tervhez képest eltérést állapít meg, akkor az eltérés okait is meg kell vizsgálni 
és le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Ebben az esetben további intézkedésekre lehet 
szükség. Ilyen intézkedés lehet az okok újbóli előfordulási lehetőségének megszüntetése. Ez 
történhet az okok megszüntetésével, az érintett munkatársak ismereteinek bővítésével, 
felújításával stb. Szükség lehet a minőségirányítási dokumentumok módosítására, vagy új 
dokumentum alkalmazásának bevezetésére is.   

 

10.2. A minőségirányítási dokumentumok felülvizsgálatának folyamata 
 

A minőségirányítási dokumentáció éves, rendszeres, valamint a fenntartó, vagy az 
intézményvezető kezdeményezésére soron kívüli felülvizsgálatának folyamata magában 
foglalja azokat a lépéseket, melyek logikus sorrendben követik egymást, ezáltal biztosítják, 
hogy minden, a felülvizsgálat sikerességét biztosító lépés megtörténjen.  

A felülvizsgálat lépéseit a következő ábra szemlélteti: 
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A dokumentumok 
felülvizsgálatának 

előkészítése 

A dokumentumok 
felülvizsgálata a három fő 

szempont szerint 

A következtetések, 
tanulságok levonása, 

javaslatok, 
megfogalmazása 

Döntés a módosításról, 
vagy új dokumentum 

bevezetéséről 

A módosítás 
végrehajtása, új 

dokumentum elkészítése 

A módosítás átvezetése, 
új dokumentum 

beépítése a minőségügyi 
rendszerben 

A felülvizsgálat 
eredményének 

kommunikálása a 
munkatársakkal. 

Döntés a 
felülvizsgálat 

eredményének 
elfogadásáról 
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A minőségirányítási felülvizsgálat folyamatának első lépése a minőségirányítási 
dokumentumok előkészítése. Ebben a lépésben történik az összes, a szabályzatban is említett 
dokumentum naprakésszé tétele és összegyűjtése az átvizsgáláshoz. Ennek a lépésnek a 
megtörténtéért azok a munkatársak és vezetők felelősek, akik a dokumentumokkal dolgoznak. 

Dokumentum megnevezése Rövid leírás Felelős(ök) 
Reklamációk dokumentációja Ennek a dokumentumnak a 

segítségével rögzítjük és tartjuk 
nyilván az intézményekben 
felmerülő ellátotti, hozzátartozói 
és egyéb reklamációkat és az 
azokkal kapcsolatos 
intézkedéseket. 

Osztályfelelős ápolók, 
Intézményvezető 
ápoló, 
 

műszakok átadás-átvételi 
dokumentumai 

A napi két műszakváltáshoz 
kapcsolódóan a hét minden 
napjára külön kialakított átadás-
átvételi napló segítségével 
történik a műszakok átadása és 
átvétele. A dokumentum 
tartalmazza az elvégzett 
feladatokat, esetleges rendkívüli 
eseményeket és minden egyéb 
információt, ami a következő 
műszak számára fontos lehet.  

Ápolók,  
Osztályfelelős ápolók 

foglalkozásvezetői napló 
 

A foglalkozásvezetői naplóban 
kerülnek rögzítésre a 
mentálhigiénés és terápiás 
munkatársak által tartott 
foglalkozások lefolyásának 
információi. 

mentálhigiéné és 
terápiás munkatársak, 
Intézményvezető 

eltérések dokumentációja 
 

Az esetleg előforduló eltérések 
pontos leírására, az okok 
feltárására és a megtett javító 
intézkedések dokumentálására 
szolgál az eltérést dokumentáló 
lap. 

Ápolók,  
Osztályfelelős ápolók, 
Intézményvezető 
ápoló 

ellátotti elégedettséget 
vizsgáló kérdőív 

Évente kerül kitöltésre az 
intézményekben lakó ellátottak 
véleményét kutató kérdőív, 
melynek célja az ellátottak 
elégedettségének felmérése. A 
kérdőív felvétele az ellátottakat 
gondozó ápolók által történik. 
Azokkal az ellátottakkal kerül 
kitöltésre, akik képesek 

Ápolók, 
Osztályfelelős ápolók, 
Intézményvezető 
ápoló  
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érdemben válaszolni a 
kérdésekre.  

dolgozói elégedettséget 
vizsgáló kérdőív 

Évente kerül felmérésre a 
munkatársak elégedettsége az 
erre a célra kialakított kérdőív 
kitöltésével. 

Intézményvezető 

önértékelési kérdőív Évente, a minőségügyi tervezést 
megelőzően kerül kitöltésre az 
intézményi önértékelési kérdőív 

Intézményvezető, 
Intézményvezető 
ápoló, Osztályfelelős 
ápolók 

teljesítményértékelés A munkatársak teljesítményének 
értékelésére szintén évente, 
december hónapban kerül sor. Az 
értékeléshez használt 
dokumentációt a 
Teljesítményértkelési Kézikönyv 
tartalmazza. 

Intézményvezető, 
értékelő vezetők 

szakmai tervek, 
folyamatleírások 

A szakmai munkát meghatározó 
belső dokumentumok bevonása a 
felülvizsgálat folyamatába akkor 
történik, ha indokolttá válik a 
bennük foglaltak módosítása. 

Intézményvezető 
ápoló, 
Intézményvezető 

minőségirányítási terv A minőségirányítás terv minden 
év elején készül az előző évi terv 
teljesülésének felülvizsgálatát 
követően. 

Intézményvezető 

összefoglaló jelentés a 
fenntartónak 

A fenntartó számára összeállított 
jelentés éves szinte foglalja össze 
azokat az információkat, melyek 
alapján a fenntartó jóváhagyó, 
vagy elutasító döntést hoz, illetve 
meghatározza a következő év 
minőség céljait. 

Intézményvezető 

 

A felülvizsgálat második lépése a dokumentumokban foglalt információk elemzése a 
korábbiakban bemutatott három fő szempont figyelembevételével. Ennek a lépésnek a célja 
az eltelt időszak tapasztalatainak elemzése annak érdekében, hogy levonhatók legyenek a 
szükséges következtetések, megfogalmazzák a tanulságokat. 

A következő lépés során történik a következtetések levonása, valamint az így keletkezett 
tanulságok alapján a következő évre tervezett módosítási javaslatok kidolgozása és döntésre 
történő felterjesztése. 
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A soron következő lépésben a vizsgálat nyomán kialakult eredmények, illetve e 
megfogalmazott javaslatok igényelnek-e valamilyen módosítást a szolgáltatások 
megvalósításában, a szolgáltatások minőségbiztosítására vonatkozóan. Ha nincs szükség 
módosításra, akkor a fenntartó elfogadja a felülvizsgálat eredményeit. Amennyiben 
szükségessé válik bármilyen módosítás, akkor a javaslatok elfogadásáról dönt a fenntartó és 
elrendeli a módosítások végrehajtását. A módosítást eredménye kapcsán aktualizálásra kerül 
a minőségirányítási rendszer. 

A folyamat utolsó lépése a felülvizsgálat végeredményének kommunikálása a munkatársak 
felé. Fontos, hogy minden dolgozó informált és tájékozott legyen a minőségügyi és 
minőségbiztosítási rendszerben foglaltakról, mert ezeknek az információknak az tudatában 
várható el tőlük a minőségi szolgáltatások nyújtása. 

A minőségbiztosítási terv rendkívüli felülvizsgálata esetén elsőként meg kell állapítani, milyen 
minőségügyi dokumentumok áttekintésért indukálja a keletkezett változás. A rendkívüli 
felülvizsgálat során ezekkel a dokumentumokkal kerül végrehajtásra a felülvizsgálat 
folyamata.  
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Mellékletek 
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1. számú melléklet: Folyamatleírások 
 

Intézményvezető által működtetett folyamatok összesített leírása  
 

A következőkben felsorolt folyamatok az intézményvezető tevékenységi körében 
működtetett folyamatokat mutatja be gyakoriság szerinti bontásban. 

Gyakoriság Folyamatok 
Napi 
rendszerességgel, 
illetve 
folyamatosan, 
szükség szerint 
működtetett 
folyamatok:  
 

- az intézmény működésével kapcsolatos jogszabályok, 
szabályozások figyelemmel kísérése 

- szabályzatok elkészítése, munkavállalókkal történő megismertetése, 
aktualizálása 

- adatszolgáltatás a fenntartó, illetve ellenőrzést végző szervek felé 
- kérelmezők (érdeklődők) tájékoztatása az elhelyezés, illetve a 

bekerülés feltételeiről, az elhelyezési lehetőségekről a várható 
várakozási időről 

- az ellátás iránti kérelmek nyilvántartásba vétele 
- a soron kívüli elhelyezésre irányuló kérelmek indokoltságának 

elbírálása 
- az előgondozás elvégzése (elvégeztetése) 
- az ellátást kérelmező gondozási szükséglet vizsgálatának 

elvégzése (elvégeztetése) 
- a kérelmező jövedelem- és vagyonvizsgálatának elvégzése 
- az ellátást igénylővel megkötendő ellátási szerződés, 

nyilatkozatok, személyi térítési díj értesítő, temetési nyilatkozat 
megírása 

- megállapodás megkötése az intézményi ellátást igénybe 
vevővel, illetve törvényes képviselőjével. 

- a fizetendő napi személyi térítési díj megállapítása, arról az 
ellátott és/vagy törvényes képviselője írásban történő 
tájékoztatása 

- az ellátottak személyes adatait tartalmazó dokumentáció 
vezetése 

- állásinterjú lefolytatása 
- munkaszerződések, munkaköri leírások, tájékoztatások 

elkészítése 
- belső ellenőrzés lefolytatása, dokumentálása 
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- külső ellenőrzésekre való felkészülés megszervezése, az 
ellenőrzésen való részvétel, beadandó dokumentáció 
elkészítése 

- pályázatfigyelés, pályázatok elkészítésében való közreműködés 
- panaszok kivizsgálása, szükséges intézkedések megtétele 
- az intézmény gondozási, gazdasági és műszaki részlegei 

munkájának irányítása, összehangolása, ellenőrzése 
- a munkafegyelem és az etikai követelmények betartásának 

ellenőrzése, betartatása 
- az új képzési formák, gondozási módszerek, figyelemmel 

kísérése 
- a feladatok ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek 

biztosítása 
- a feladatellátás szakszerűségének és színvonalának folyamatos 

ellenőrzése 
- a rendkívüli eseményeknek az ezzel kapcsolatos 

jogszabályokban és utasításokban előírtaknak megfelelő 
jelentése 

- az elhunytakkal kapcsolatos teendők ellátásának szervezése és 
ellenőrzése 

- szükség esetén intézkedés kezdeményezése az elhunyt személy 
köztemetésének elrendelése ügyében. 

- kapcsolattartás a hozzátartozókkal, a társintézményekkel, 
valamint a gyógyító intézményekkel 

- az Érdekképviseleti Fórummal a Házirend, a Szakmai program 
és az ellátottak részére készült tájékoztatók véleményeztetése. 

- a KENYSZI rendszerbe történő napi adatszolgáltatás a lakók TAJ 
száma alapján a szolgáltatás igénybevételéről. 

- a személyes gondoskodást végző dolgozók adatainak működési 
nyilvántartásba vétele 

- a működési nyilvántartásba vett szakdolgozók 
továbbképzésének, a képzési követelmények teljesítésének 
biztosítása 

- a Szociális munka etikai kódexének betartatása a 
munkavállalókkal 

- az intézmény működési és kiadási költségeinek 
minimalizálásának betartása és betartatása  

- jelentési kötelezettség a fenntartó képviselője felé 
szabályszegések észlelése esetén 
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- a Vörös Kód Protokollban foglaltak alapján Tájékoztatás 
megküldése a regionális diszpécserszolgálat felé 

- Vörös Kód riasztás esetén az eljárásrend hatályba léptetése  
- külső ellenőrzésekre való felkészülés megszervezése, az 

ellenőrzésen való részvétel, beadandó dokumentáció 
elkészítése 

Heti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 

- előírás szerint elkészíti a szükséges jelentéseket a 
népegészségügyi szervek részére és elküldi azokat  

- szervezi és levezeti az osztályfelelős nővérek megbeszéléseit 
 

Havi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  

- A KENYSZI rendszerbe történő havi adatszolgáltatás a 
várakozók TAJ száma alapján. 

- gondozási napokról kimutatás készítése 
 

Éves 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- lakógyűlés, érdekképviseleti fórum ülés megszervezése és 
lebonyolítása (probléma esetén többször is) 

- munkaértekezlet tartása 
- éves statisztikai jelentés (ellátottak kora, neme, létszámának 

alakulása) készítése a KSH felé 
- éves szakmai beszámoló készítése a Fenntartó, illetve az 

Önkormányzat felé 
- az állami támogatás, összevont szociális ágazati pótlék 

igénylése, lemondása, elszámolása, folyamatos nyilvántartása 
- az intézmény szabályzatainak felülvizsgálata 
- a nyilvántartott elhelyezés iránti kérelmek évenkénti 

felülvizsgálata 
- a munkavédelmi-, és tűzvédelmi oktatás megtartásának 

megszervezése 
- adott évi bevétel-kiadás tervezet elkészítése a főkönyvi kivonat 

alapján 
- előző évi bevétel-kiadás alakulásának kimutatása a főkönyvi 

kivonat alapján 
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Intézményvezető ápoló által működtetett folyamatok összesített leírása  
 

A következőkben felsorolt folyamatok az intézményvezető ápoló tevékenységi körében 
működtetett tevékenységeket mutatja be gyakoriság szerinti bontásban. 

 

Gyakoriság Folyamatok 
Napi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- részt vesz az intézmény vezetésében, távolléte esetén 
helyettesíti az intézményvezetőt 

- irányítja és ellenőrzi a szakmai munkát, összehangolja a 
gondozási egységek működését 

- összefogja és irányítja a szakdolgozók munkáját 
- a napi feladatok, megbeszélése osztályfelelős ápolókkal 
- folyamatszabályozásokat készít és szakmai iránymutatást ad az 

ápolási és gondozási beavatkozások elvégzéséhez és ellenőrzi 
is annak betartását (Protokollok), szükség esetén elvégzi a 
beavatkozást 

- szakmai iránymutatást ad a veszélyhelyzetek észlelése és 
kezelése esetén, szükség esetén elvégzi azokat 

- folyamatszabályozásokat készít a higiénés követelmények 
meglétének érdekében és ellenőrzi is azokat (fertőtlenítés, 
sterilizálás, infekciókontroll kézikönyv, veszélyes hulladék 
kezelési utasítás, stb) 

- Infekciókontroll tevékenységet végez, vezeti a szükséges 
nyilvántartásokat, szükség esetén jelentést készít az illetékes 
szerv felé 

- az eseménynaplóban leírt információk megbeszélése, 
eseménynapló tartalmának ellenőrzése. 

- gondoskodik a napi gondozási és ápolási feladatok 
elvégzéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosításáról, 
beszerzéséről 

- folyamatosan figyelmet fordít a jogszabályokban rögzített 
előírások betartására  

- ellenőrzi az ellátottak étkeztetését az adagok mennyiségét 
 

Heti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 

- előírás szerint elkészíti a szükséges jelentéseket a 
népegészségügyi szervek részére és elküldi azokat  

- szervezi és levezeti az osztályfelelős nővérek megbeszéléseit 
 

Havi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- elkészíti a feladatellátási támogatás elszámolásához szükséges 
adatok havi nyilvántartását, elvégzi az előírt önellenőrzést  

- figyelemmel kiséri a szakdolgozók továbbképzéseit, vezeti a 
szükséges nyilvántartást 
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- figyelemmel kiséri a dolgozók alkalmassági vizsgálatait, vezeti 
a szükséges nyilvántartást 

- ellenőrzi, jóváhagyja a dolgozók munkabeosztását 
- megszervezi, kivitelezi a havi gyógyszer rendelést annak 

számlázását 
- elkészíti az alaplistát, vezeti a szükséges nyilvántartást 
- biztosítja a rendszeres kötszer ellátást, gondoskodik a 

beszerzésről 
- leadja havi záráskor a bevétel kiadás kimutatáshoz szükséges 

gyógyszer és gyógyászati segédeszközök, ápolási kellékek havi 
kiadás összesítését bontva 

 
Negyedéves 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  

- feladatellátási támogatás felülvizsgálata (igénylés-lemondás) 
- gondoskodik az inkontinencia termékek megrendeléséről, 

folyamatos biztosításáról 
 

Féléves 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- megszervezi a hőlégsterilizátor hatásfok vizsgálatát, vezeti 
annak dokumentumait 

 

Éves 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- éves intézményi beszámolók elkészítése  
- feladatellátási támogatás éves elszámolásának és igénylésének 

elkészítése 
- továbbképzési tervet készít a szakdolgozók részére, jelentést, 

nyilvántartásba vételt és kijelentést végez változás esetén 
 

Folyamatosan, 
illetve szükség 
szerinti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 
 

- problémamegoldást végez szükség esetén (szervez, átirányit 
stb) 

- előkészít és részt vesz az intézmény külső és belső 
ellenőrzésében (Államkincstár, ÁNTSZ, Kormányhivatal stb.) 

- részt vesz a pályázatok kidolgozásában és megvalósításában  
- részt vesz a vezetői üléseken, szükség szerint javaslatokat tesz 
- képviseli az intézményt más hatóságok és szervezetek előtt 
- rendszeres kapcsolatot tart az intézmény fenntartásához, 

működéséhez kötődő szervekkel, szervezetekkel  
- jogszabályfigyelés 
- szervezi a humánerőforrás meglétét a szakdolgozók körében 
- szervezi az intézményben folyó szűrővizsgálatokat, 

védőoltások kivitelezését 
- kapcsolatot tart a háziorvosokkal, szakrendelővel stb 
- elvégzi az MEP jelentéseket az ellátottak köréből, vezeti az ide 

tartozó nyilvántartást 
- megszervezi a gépek, berendezések biztonsági felülvizsgálatát. 

Vezeti annak nyilvántartását 
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- vezeti a veszélyeshulladék nyilvántartást, szükség esetén 
jelentést készít 

- vezeti az ellenőrzött szerek nyilvántartását 
- gondoskodik a demens betegek szakvéleményeinek 

beszerzéséről, vezeti az ide tartozó nyilvántartást 
- gondoskodik a gyógyászati segédeszközök beszerzéséről, 

vezeti a segédeszköz nyilvántartást 
- vezeti a kötelező védőoltások nyilvántartását,  
- megszervezi a részlegek munkafolyamatait, szükség esetén 

módosítja azokat 
- belső oktatások megszervezése, oktatások elvégzése, 

nyilvántartásának vezetése 
- vis maior esetek kezelése 
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Osztályvezető ápoló által működtetett folyamatok összesített leírása 
 

A következőkben felsorolt folyamatok az intézményvezető ápoló tevékenységi körében 
működtetett folyamatokat mutatja be gyakoriság szerinti bontásban. 

 

Gyakoriság Folyamatok 
Napi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- Osztály átadás szóban, írásba. 
- Az eseménynaplóban leírt feladatok elvégzésének megbeszélése, 

ellenőrzése. 
- A napi feladatok, megbeszélése, munkamenet elosztása. 
- A munkamenet folyamatos ellenőrzése, a szabályok betartásának 

és betartatásának figyelemmel kísérése, szükség esetén 
beavatkozás eszközlése. 

- Tájékozódás a lakók állapotáról, a problémák felmérése. 
- A felmerülő problémák sürgősségi besorolása után, sürgősségi 

fokozattól függően történő megoldása a kompetencia határokon 
belül. 

- Az ellátottak étkezésének felügyelete, az adagokat és a megfelelő 
diéta (diabétesz, epekímélő stb.) betartásának, betartatásának 
ellenőrzése. 

- A napi létszám változás jelentése az ételrendeléshez. 
- Az ellátottak személyi higiéniájának (tiszta ruházat, tisztálkodás,  
- körömvágás stb.) ellenőrzése és amennyiben hiányosság merül 

fel, annak elhárításáról történő gondoskodás. 
- A lakószobák, az ellátottak környezete tisztaságának (ágy 

tisztasága, éjjeli szekrények, asztalok lemosása stb.) ellenőrzése. 
- Felmerülő életveszélyes állapotok felismerése, azonnali 

intézkedés, kompetencia határokon belül. 
- Kapcsolattartás a mentálhigiénés munkatárssal. 
- Kapcsolattartás a hozzátartozókkal. 
- A gondozás-ápolás és annak dokumentációja folyamatos 

ellenőrzése, problémák esetén segítségnyújtás. 
- Szükség esetén részvétel az ápolási-gondozási munkákban. 
- Együttműködés a sebellátásban, kötözésben. 
- A fekvőbetegek teljes körű ápolásának felügyelete, szükség 

esetén részvétel a folyamatban, iránymutatás adása. 
- Esetmegbeszélések tartása az ellátottak, illetve a dolgozók 

felmerülő problémáinak megoldására.  
- Az ellátottak kórházba, vagy szabadságra történő távozásának 

dokumentálása az egész intézményben. 
- Intézeti szinten jelentem az iroda felé a napi létszámot. (új 

ellátottak, elhalálozottak) a TAJ alapú nyilvántartáshoz. 
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- Betegszállítás megbeszélése és a betegek kiszállítása a megfelelő 
szakrendelésre. Szükség szerint egyéb különféle szállítások 
szervezése. 

- Gyógyszeradagolás ellenőrzése. 
- Az orvosi vizitek lebonyolítása: keddenként és péntekenként házi 

orvosi vizitre, havonta 1 alkalommal pszichiátriai vizitre és 1 
alkalommal sebészeti vizitre kerül sor. 

- Beszámolás az intézetvezető főnővérnek az osztályon folyó 
munkáról, problémákról. 

- Biztosítom a napi munkamenethez a megfelelő ápolói 
személyzetet 

- Ellenőrzöm, vezetem, tűzjelző készülék napló dokumentációját 
- Intézményi gyógyszeres hűtő dokumentációját 
- Új ellátottakkal kapcsolatos folyamatok koordinálása, részvétel a 

beköltöztetésben. 
- Segítség nyújtása a beilleszkedéshez. 
- Részvétel a halott ellátással kapcsolatos teendők koordinálásában, 

iránymutatás a kollégák számára, szükség esetén besegítés. 
- Nyomtatványok biztosítása, pontos munkamenet betartása, 

betartatása. 
- Az osztályon felmerülő műszaki hibák, javítandók felmérése, 

dokumentálása. 
Heti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 

- Gyógyszerosztás: a heti dobozba 7 napra szükséges gyógyszerek 
kiosztása a az osztályon ellátottak számára. A kiosztott 
gyógyszerek adminisztrálása a gyógyszernyilvántartó és a 
gyógyszerosztó füzetben. 

- Gyógyszeres szekrényben lévő gyógyszerek lejárati idejének 
ellenőrzése, személyes gyógyszerek ellenőrzése, szükség esetén 
annak pótlása. 

- Gyógyszeres hűtő ellenőrzése. 
- A háziorvosi vizit előkészítése, a vizit igények felmérése, 

egyeztetés az ápolókkal. A betegek higiénés állapotának 
ellenőrzése, szükség esetén intézkedés a tisztálkodásról. Az 
egészségügyi dokumentáció előkészítése. Részvétel a viziten és a 
vizit után teendők elvégzése, az előírt terápiák egyeztetése az 
ápolókkal, az új gyógyszerek beszerzése, adagolásuk előkészítése. 

- Szakorvosi kezelés előírása esetén időpontegyeztetés a 
rendelővel, a szakorvoshoz jutás megszervezése, szükség esetén a 
beteg(ek) kísérése. 

- A készenléti gyógyszeres szekrény feltöltése a hétvégére, 
vételezés a raktárból. 

- A tiszta ruha raktár feltöltöttségének rendjének ellenőrzése, a 
szükséges intézkedése megtétele. 

- A munkavégzéshez használatos nyomtatványok rendelkezésre 
állásának ellenőrzése, gondoskodás a pótlásukról. 
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Havi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- Az osztály dolgozói havi munkabeosztásának elkészítése a napi 
munkaterveknek megfelelően. 

- Havi jelentést készítése az osztály munkájáról, felmerülő 
problémákról, havi statisztikával együtt a főnővér számára. 

- Szabadságolási terv készítése, a szabadság kiadásának 
ellenőrzése, szabadság nyilvántartás vezetése. 

- A dolgozok szakmai továbbképzésének figyelemmel kisérése. 
- A munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, a bejáró dolgozók 

elszámolásainak ügyintézése. 
- A gyógyszernyilvántartóval kapcsolatos folyamatok biztosítása: 

aktualizálása minden hónap végén, majd leadása az orvos 
írnoknak, aki ez alapján kiadja a következő havi 
gyógyszernyilvántartót. 

- A következő hónapra szükséges gyógyszerek felmérése, gyógyszer 
rendelés és a kapcsolódó elszámolások intézése. 

- A megrendelt és leszállított gyógyszerek tételes átvétele, 
nyilvántartásba vétele és elhelyezése a gyógyszerszekrényben. 

- Havonta 1 – 1 alkalommal sebész és pszichiáter főorvos vizitel, 
melyekre az ellátottak felmérése ellátásra való rászorultság 
szempontjából, illetve a vizsgálati igények rögzítése. Részvétel a 
viziten, a lebonyolítás segítése. Az egészségügyi kartonok 
vezetése. 

- A felmerülő problémák megbeszélése a munkatársakkal, 
iránymutatás adása a szakellátással kapcsolatban (kötözés, 
sebkezelés, gyógyszerelés, esetleges egyéb tennivalók stb.). 

- Amennyiben valamilyen tervezett szűrés történik (ortopédiai, 
látás vizsgálat, tüdőszűrő), a vizsgálatokhoz az ellátottak 
vizsgálatra jutásának megszervezése. 

- Részvétel az intézményben szervezett programokon, azok 
szervezésének segítése. 
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Terápiás csoport által működtetett folyamatok éves ütemterve havi bontásban 
 

A Terápiás csoport által működtetett folyamatok ütemtervében felsorolásra kerülő 
tevékenységek létre hozása és gyakorlati kivitelezése minden esetben előkészítő és lezáró-
befejező feladatok elvégzését igényli, melyeket a folyamatok részeként értelmezünk. Az 
előkészítő feladatok a következők: felkészülés a foglalkozásokra, a felhasználásra kerülő 
anyagok, eszközök biztosítása, szervezési és feltétel biztosítási tennivalók elvégzése, 
kommunikációs feladatok elvégzése, a leendő résztvevők felkészítése. A lezáró-befejező 
feladatok a következők: a helyszín rendbetétele, a szükséges dokumentációk elkészítése 
(foglalkozási naplók, visszajelző lapok, időközönként elégedettségi kérdőívek kitöltése). Ezek 
mellett sok kerül a szolgáltatásokhoz kapcsolódó minőségbiztosítás részeként havi 
összesítések, negyedéves, éves elemzések elvégzésére.   

Január 
• Újév köszöntése, fenyőfák, lakószobák, közösségi helyiségek díszeinek lebontása, tárolása: 

Január 2-3. 
• Katolikus szentmise: Január 13. 10.00.  
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Február 
• Katolikus szentmise: Február 10. 10.00.  
• Farsangi hagyományőrző nap: Február 23. 
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Farsangi 

dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön megvásárolt dolgok kiosztása. 
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Március 
• Nőnapi köszöntés: Március 8. 
• Katolikus szentmise: Március 10. 10.00 
• Nemzeti Ünnep alkalmából ünnepi megemlékezés: Március 11. 
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Hangokönyv klub igényfelmérés 3. hét 
• Hangoskönyv Klub teszt foglalkozások és 4. hét kedden, csütörtökön 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Tavaszi 

dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Április 
• Húsvéti készülődés, húsvéti dekorációk készítése. 
• Húsvéti hagyományőrző nap: Április 13. 
• Katolikus szentmise: Április 14. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a szabadban. (hétfő, 

péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Húsvéti 

dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Május 
• Májusfa állítása az intézmény udvarán, lakók bevonásával: május 1. 
• Köszöntjük az édesanyákat. Anyák napi műsor: Május 9. 
• Katolikus szentmise: Május 12. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
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• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a szabadban. (hétfő, 
péntek) 

• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Anyák napi 

dekorációk készítése, gyöngyfűzés) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Június 
• Katolikus szentmise: Június 9. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól.  
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a szabadban. (hétfő, 

péntek)  
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Július 
• Katolikus szentmise: Július 14. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Nyári dekorációk 

készítése) 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a szabadban. (hétfő, 

péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 



 
Projekt azonosítószáma: EFOP-1.9.8-17-2017-00013 
A projekt címe: „Komplex ellátás-fejlesztés a minőségi  
közfeladat ellátásért Dél-Hevesben” 
Kedvezményezett: MPE Szeld Misszió Heves 
 

 

Augusztus 
• Katolikus szentmise: Augusztus 11. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 15.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a szabadban. (hétfő, 

péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól.  
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Szeptember 
• Szüreti hagyományok, népszokások felelevenítése: időpont egyeztetés alatt 
• Katolikus szentmise: Szeptember 8. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 15.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Szüreti 

dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

Október 
• Idősek napja-meghívott vendégekkel: Október 3.  13.00 
• Katolikus szentmise: Október 13. 10.00.  
• Halottak napi megemlékezés és közös gyertyagyújtás az imateremben: Október 28. 
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Őszi dekorációk 

készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
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• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 
kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.)  

• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 
összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

November 
• Katolikus szentmise: November 10. 10.00.  
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Adventi és 

Mikulás dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 

 

December 
• Mikulás ünnepség: December 6.  
• Katolikus szentmise: December 08. 10.00.  
• Karácsonyi ünnepség – meghívott vendégekkel: December 21. 
• Óévbúcsúztató: December 31. 
• Imaóra és Biblia magyarázat minden héten pénteken 9.00-tól. 
• Ülőtorna és játékos feladatok minden héten két alkalommal 09.00-tól a tornaszobában. 

(hétfő, péntek) 
• Hangoskönyv Klub foglalkozások minden kedden és csütörtökön 14.00-től. 
• Manuális foglalkozás minden héten hétfőn, szerdán, pénteken 14.00-tól. (Karácsonyi 

dekorációk készítése) 
• Hivatalos ügyintézés naponta 8.00-15.00-ig. 
• Minden héten hétfőn, szerdán és pénteken 14.00-tól szabadidős foglalkozás (társasjáték, 

kártya, sakk, memóriafejlesztő játékok stb.) 
• Az intézményben élők vásárlásának segítése: minden héten pénteken a vásárlási igények 

összeírása, következő héten csütörtökön ezek kiosztása. 
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MPE Szelid Misszió bentlakásos intézményeiben naponta végzendő folyamatainak 
összesítő leírása 

 

IDŐSÁV MŰKÖDTETETT FOLYAMATOK 
06.10-06.45  Osztály átvétele szóban és írásban,  

 Ha az ellátottak valamelyike beteg és az állapota úgy kívánja ágy 
melletti átadás.  

 Gondozási és ápolási lapok áttekintése. Az eseményeket az átadó 
füzetben kell rögzíteni, melyet az átadók és átvevők aláírásukkal 
hitelesítenek. 

06.45-08.00  Az egyéni gondozási terv alapján kell biztosítani a testi, személyi 
higiéniát. Az ellátottak mosdatása, szájápolása, öltöztetés, kiültetés, 
ágy és környezet rendbe tétele.  

 Betegek ellátása. 
08.00-09.00  Inzulin beadása /sz.sz., VC., RR., mérés, eredmény rögzítése. 

 Reggeli a lakók részére, az étkezés segítése, szükség szerint etetés, 
aprítás, darabolás.  

 Az éjjeli szekrények, evőeszközök lemosása. 
 Szennyes edények összeszedése, a konyhába vitele.  
 Gyógyszerbeadás. A saját felelősséget vállaló és illetékes által 

engedélyezett lakó számára gyógyszerkiadás.  
 Szakfeladatok elvégzése, injekciózás, egyéb ellátás, orvosi utasításnak 

megfelelően a protokollban leírt módon. 
 Orvosi vizitre előkészítés kedd-szerda. Osztályvezető nővér vizitel, 

kiosztja az aznapi feladatokat. 
09.00-09.15  Dolgozók reggelije az osztály felügyeletének biztosítása mellett. 
09.15-11.15  Fürdőszobai fürdetés. Fennjárók felügyelete fürdetésnél.  

 Ütemterv szerinti ágynemű csere az ellátottak részére.  
 Kötözés orvosi utasítás szerint.  
 A lakók ruházatának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje. Személyes 

higiéné ellenőrzése. 
 
 A hét napjai szerinti bontásban ebben az idősávban: 
 Hétfő: Fürdetési tervszerinti fürdetés a folyasó jobb oldali szobáiban, 

felügyelet a fennjáró ellátottaknál szükség szerint. A lakók ruházatának 
ellenőrzése, szükség szerinti cseréje. Személyes higiéné ellenőrzése. 

 Kedd.: Fürdetési tervszerinti fürdetés a folyosós bal oldali szobáiban, 
férfiak borotválása, ill. segédkezés. Ütemterv szerinti ágynemű csere az 
ellátottak részére. Kötözés orvosi utasítás szerint. A lakók ruházatának 
ellenőrzése, szükség szerinti cseréje. Személyes higiéné ellenőrzése. 

 Szerda. Fürdetési tervszerinti fürdetés a megadott szobákban felügyelet 
a fennjáró ellátottaknál szükség szerint. Ütemterv szerinti ágynemű 
csere az ellátottak részére. Kötözés orvosi utasítás szerint. A lakók 
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ruházatának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje. Személyes higiéné 
ellenőrzése. 

 Csütörtök.   Éjjeli szekrények fertőtlenítő lemosása, poharak 
fertőtlenítő mosása. A lakók ruházatának ellenőrzése, szükség szerinti 
cseréje. Személyes higiéné ellenőrzése. Ruhás szekrények ellenőrzése 
az ellátott jelenlétében, szükség szerint szekrényrendezés. 

 Péntek: Férfiak borotválása, ill. segédkezés. . Ütemterv szerinti 
ágynemű csere az ellátottak részére. Kötözés orvosi utasítás szerint. A 
lakók ruházatának ellenőrzése, szükség szerinti cseréje. Személyes 
higiéné ellenőrzése. 

 Szombat: Közös használatú raktárok rendezése. Ápolási, gondozási 
feladatok adminisztrációja. 

 Vasárnap: Lakók között tartózkodás, beszélgetés, probléma megoldás, 
pszichés vezetés, ápolási-gondozási lapok adminisztrációja. 

11.15-12.00  Szükségletek kielégítése, komfortérzés biztosítása, foglalkoztatáshoz 
előkészítése, levegőztetés. 

12.00-13.00  Inzulin beadása/sz. sz, VC. ,RR, mérés, eredmény rögzítése.  
 Az ellátottak ebédeltetése, az étkezés segítése, darabolás, aprítás, 

etetés.  
 Szennyes edények összeszedése és azok konyhába vitele.  
 Az éjjeli szekrények, evőeszközök lemosása. 
 Gyógyszeradagolás. 

13.00-13.20  Ebéd a dolgozók részére az osztály felügyelete mellett. 
13.20-14.00  Délutáni szieszta biztosítása, szükségletek kielégítése, komfortérzés 

biztosítása inkontinencia pelenka cseréje. 
14.00-16.30  Köröm és lábápolás, mindig az azon napon végzett terv szerinti 

fürdetésnél hétfőn, kedden és szerdán. 
 
 Egyéb napokon ebben az idősávban: 
 Csütörtök: Az ellátottak ruhásszekrényeinek ellenőrzése, az ellátottal 

együtt. 
 Péntek: Környezeti és személyi higiéné biztosítása az osztályon. Éjjeli 

szekrények, gyógyászati segédeszközök fertőtlenítő lemosása. 
 Szombat: Napi rutin feladatok elvégzése mellett ruhás szekrények 

rendberakása az ellátottal. 
 Vasárnap: Napi rutin feladatok elvégzése, ápolási-gondozási lapok 

adminisztrációja. 
16.30-16.45  Inzulin beadása /sz.sz., VC.,RR. mérés, eredmény rögzítése. 
16.45-18.00  Vacsora az ellátottak részére étkezés segítése, darabolás, aprítás, 

etetés.  
 Szennyes edények összeszedése és azok konyhába vitele.  
 Az éjjeli szekrények, evőeszközök lemosása.  
 Gyógyszeradagolás.  
 Ápolási-gondozási lapok vezetése. 
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18.00-18.30  A házirendnek megfelelően a lakók esti lefekvéséhez való 
segítségnyújtás, ill. fektetés.  

 Szükségletek kielégítése komfort érzések biztosítása, inkontinencia 
pelenkacsere.  

 Osztályátadása az éjszakásnak, szóban, írásban, ha az ellátottak között 
van beteg és az állapota úgy kívánja ágy melletti átadás. gondozási és 
ápolási lapok vezetése.  

 Az eseményeket az átadó füzetben rögzíteni kell, melyet aláírásukkal 
hitelesítenek. 

18.10-06.45  Éjszakai műszak.  
 Az osztály átvétele után, a lakószobákban az ellátottak 

ellenőrzése/rácsok felhúzása, altatók beadása az előírásnak 
megfelelően, az adott ellátottaknál. Szükség szerinti pelenka, ill. 
ágynemű gyere.  

 Az éjszakás köteles óránként körbejárni, ellenőrizni a lakókat. 
Bármilyen probléma felmerülése esetén köteles a protokollnak 
megfelelően eljárni. (Ügyelethívás, mentő hívás, halott ellátás.) 

 Reggeli mosdatás a fürdetési tervnek megfelelően kacsák, vizeletgyűjtő 
zsákok kiürítése. Szükség esetén előkészítés vérvételhez, vizelet minta 
vétel.  

 Az ágyazó kocsi előkészítése a következő műszakra.  
 Ápolási-gondozási lapok vezetése. 
 A műszak végén átadás átvétel a fent leírtaknak megfelelően. 

 
 Az éjszakai műszakban a hét dedikált napjaira eső folyamatok: 
 Minden szerdán: Lavórok, kacsák, ágytálak fertőtlenítése. 
 Minden hónap első hétfője: Gyógyszeres dobozok fertőtlenítő 

kimosása. 
 Minden hónap első péntek: A lakók hűtőjének kiolvasztása, fertőtlenítő 

kimosása. 
 
Kiegészítés: 

A pandémiás időszakban a felsorolt folyamatok végzésén kívül kiemelt feladat a rendelkező 
szabályok betartása és betartatása, az előirt védőfelszerelések szakszerű használata, 
megfelelő fertőtlenítés, izolációs szabályok pontos betartása és betartatása.  
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Gondozási Központ intézmény vezető által működtetett folyamatok összesített leírása 
 

Napi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

- Napi jelentéseket leadja a KENYSZI-ben 
- Összefogja, irányítja és ellenőrzi a szakmai munkát, 

összehangolja az alapellátási egységek működését. 
- folyamatos figyelmet fordít a jogszabályokban rögzített 

előírások betartására  
- napi esetmegbeszélést tart 
- folyamatszabályozásokat készít és szakmai iránymutatást 

ad a működéssel és ellátással kapcsolatosan 
- pénzkezelést végez (bevétel-kiadás) a Gondozási Központ 

és a Konyha házi pénztárában, térítési díjak beszedése, 
kezelése, nyilvántartása 

- kezeli az TSZG alapszolgáltatási szoftvert 
- szakmai iránymutatást ad a veszélyhelyzetek észlelése és 

kezelése esetén, szükség esetén elvégzi azokat 
- gondoskodik a napi gondozási feladatok elvégzéséhez 

szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításáról, 
beszerzéséről 

Havi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 
 

- feladatellátási támogatás elszámolásához szükséges 
adatok havi nyilvántartásának elkészítése, önellenőrzés 
elvégzése a KENYSZI-ben. 

- ellenőrzi a gondozási naplók adatait 
- elvégzi a számlázáshoz szükséges adatbevitelt a TSZG 

alapszolgáltatási programban és az excel formátumban is 
- ellenőrzi számlázás előtt az adatokat 
- nyilvántartja az élelmezési napokat 
- elvégzi a számlázást a TSZG alapszolgáltatási szoftverben 

és a konyha számlázási programjában 
- Havi pénzügyi zárást végez a Gondozási Központ és a 

konyha házipénztárában 
- figyelemmel kiséri a szakdolgozók továbbképzéseit, vezeti 

a szükséges nyilvántartást 
- figyelemmel kiséri a dolgozók alkalmassági vizsgálatait, 

vezeti a szükséges nyilvántartást 
- ellenőrzi, jóváhagyja a dolgozók munkabeosztását 
- leadja havi záráskor a bevétel kiadás kimutatását 

Negyedéves 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  

- feladatellátási támogatás felülvizsgálata (igénylés-
lemondás) 

Éves 
rendszerességgel 

- éves intézményi beszámolók elkészítése  
- felülvizsgálja az intézményi térítési díjak összegét ellátási 

formánként 
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működtetett 
folyamatok:   

- elvégzi a szükséges évnyitást a TSZG alapszolgáltatási 
szoftveren 

- előkészíti az intézmény működését érintő bevétel kiadás 
kimutatást és az adott év tervezetét 

- feladatellátási támogatás éves elszámolásának és 
igénylésének elkészítése 

- továbbképzési tervet készít a szakdolgozók részére, 
jelentést, nyilvántartásba vételt és kijelentést végez 
változás esetén 

Folyamatosan, illetve 
szükség szerinti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 

- ellátja a nappali ellátás vezető feladatait 
- elvégez minden feladatot, mivel felettesei megbízzák 
- elkészíti a jogszabályban előírt szabályzatokat, 

megismerteti azokat 
- technikai, szervezési, humán erőforrás gazdálkodást érintő 

módosító javaslatokat tesz, szervezi a humánerőforrás 
meglétét a dolgozók körében 

- vezeti az ellátottak dokumentációját naprakészen 
- elvégzi a gondozási szükségleteket 
- előkészíti az dolgozók munkaszerződéseit, 

foglalkoztatáshoz szükséges iratokat 
- a fenntartó és az ellenőrző szervek felé adatszolgáltatást 

végez, statisztikát készít 
- gondoskodik a dolgozók egészségügyi alkalmassági 

vizsgálatainak érvényességéről 
- Iktatást végez 
- vezeti az ellátottak nyilvántartását (törzskönyvet) 
- problémamegoldást végez szükség esetén (szervez, 

átirányit stb) 
- előkészíti és részt vesz az intézmény külső és belső 

ellenőrzésében (államkincstár, Ántsz, kormányhivatal stb) 
- részt vesz a pályázatok kidolgozásában  
- részt vesz a fenntartói vezetői üléseken, szükség szerint 

javaslatokat tesz 
- képviseli az intézményt más hatóságok és szervezetek 

előtt 
- rendszeres kapcsolatot tart az intézmény fenntartásához, 

működéséhez kötődő szervekkel, szervezetekkel 
- jogszabályfigyelés  
- kapcsolatot tart a háziorvosokkal, szakrendelővel stb 
- belső oktatások megszervezése, oktatások elvégzése, 

nyilvántartásának vezetése 
- vis maior esetek kezelése 
- előre nem látható problémák megoldása 
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Élelmezésvezető által működtetett folyamatok összesített leírása 
 

A következőkben felsorolt folyamatok az élelmezésvezető tevékenységi körében 
működtetett folyamatokat mutatja be gyakoriság szerinti bontásban. 

 

Gyakoriság Folyamatok 
Napi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

• Napi feladatok teendők átbeszélése, munkamenet kiosztása. 
Munkafeltételek ellenőrzése. 

• Rendelések összeállítása, leadása.  
• Beszállítókkal történő kapcsolattartás.  
• Az érkező áru átvétele, minőségének és mennyiségének 

ellenőrzése. 
• Az elvégzendő folyamatok folyamatos ellenőrzése, a szabályok 

betartásának, illetve betartatásának figyelemmel kísérése. 
• Felmerülő problémák esetén a szükséges intézkedések 

megtétele a kompetencia határokon belül. Azon túl segítség 
kérése magasabb beosztású vezetőtől. 

• Az ételkészítés menetének felügyelete és ellenőrzése, 
probléma esetén segítségnyújtás. 

• Kapcsolattartás a dietetikussal, az osztályvezetőkkel és a 
mentálhigiénés kollégákkal. 

• Együttműködés az áruátvételben, az ételkészítési 
folyamatokban felügyelet és besegítés, illetve iránymutatás 
adása szükség szerint. 

• Esetmegbeszélések tartása az dolgozók körében felmerülő 
problémák megoldása érdekében.  

• Beszámolok az intézményvezetőnek a konyhán folyó 
munkáról, esetleges problémákról. Felmerülő problémákhoz 
iránymutatást kérek. 

• A napi munkamenethez szükséges megfelelő személyzet 
biztosítása, szükség szerinti átcsoportosítása például betegség 
esetén. 

• Nyomtatványok biztosítása, pontos munkamenet betartása és 
betartatása. 

• A konyhán felmerülő műszaki hibák, javítandók felmérése, 
intézkedés a javításokról, esetleges cserékről. 

• Számítógépes program kezelése: étlap előkészítése, rögzítése, 
szállítólevél alapján nyersanyagok, alapanyagok bevételezése, 
kiszabat készítése és kiadása, nyersanyagok, alapanyagok 
kivételezése a raktárkészletből. 
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Heti 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok: 

• A nyersanyag raktárak feltöltöttségének, rendjének 
ellenőrzése, szükség esetén gondoskodás a kívánt állapot 
eléréséről. 

• A munkavégzéshez szükséges nyomtatványok biztosítása.  
• A felmerülő problémák megbeszélése az intézményvezetővel, 

majd a megbeszéltek alapján iránymutatást adása 
kollégáimnak. 

 
Havi 
rendszerességgel 
működtetett 
folyamatok:  
 

• A konyha dolgozói havi munkabeosztásának elkészítése a napi 
munkaszükséglet tervnek megfelelően. 

• A szabadságolási terv elkészítése, a szabadság nyilvántartás 
vezetése, a szabadságok kivételének ellenőrzése, a szabadság 
nyilvántartás vezetése. 

• A munkaidő nyilvántartás ellenőrzése, a jelenléti ívek 
naprakész vezetésének figyelemmel kísérése. 

• Szükség szerinti részvétel a konyhai ételkészítési 
munkafolyamatokban. 

• A takarításhoz szükséges tisztítószerek megrendelése és 
kiadása. 

• A havi szükséges zárások elkészítése. 
• A munkatársak alkalomszerű ellenőrzése munkaidőben és a 

munkaidőmön kívül is. 
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Konyha részleg naponta végzendő folyamatainak összesítő leírása 
 

IDŐSÁV MŰKÖDTETETT FOLYAMATOK 
05.15-07.30  Megrendelt áru átvétele, raktározása, elhelyezése. 

 Alapanyagok tisztítása előkészítése a reggeli készítéshez 
 Reggeli készítése, kiadása tálalása. 

07.30-09.00  Reggeli utáni mosogatás, a munkaterület elrendezése.  
 Tízórai készítése kiadása.  
 Ebéd elkészítésének megkezdése.  
 Étkező terítése 

09.00-09.20  Munkaközi szünet,  
 dolgozók reggelije  
 az ételkészítés felügyeletének biztosítása mellett. 

09.20-11.30  Ételkészítés az élelmezés vezető utasításai szerint.  
 Előkészítés megkezdése a következő napra,  
 kiszállításra kerülő ebéd kiadagolása,  
 ellátotti ebéd kiadagolása, kiosztása, tálalása.  
 Uzsonna készítése. 

11.30-15.00  Ebéd utáni mosogatás, munkaterület elrendezése.  
 Következő napi előkészületek folytatása.  
 Uzsonna kiadása.  
 Vacsora előkészítése,  
 étkező terítése. 

15.00-15.25  Munkaközi szünet. 
15.25-16.30  Vacsora kiadása.  

 Napi takarítás megkezdése (konyha, előkészítők).   
16.30-18.00  Vacsora utáni mosogatás, munkaterület rendezés.  

 Napi takarítás befejezése. 
Hetente 
működtetett 
folyamatok 

 Falburkolatok, csempék ajtók tisztítása, lemosása, fertőtlenítése. 

Havonta 
működtetett 
folyamatok 

 Ablakok, raktárak, hűtők tisztítása, fertőtlenítése. 

 
Kiegészítés: 

Minden nap a beosztás szerinti szakács felelős a konyha zökkenőmentes működéséért, 
valamint az előírt védőfelszerelések szakszerű használatáért, a szabályok betartásáért és 
betartatásáért. 
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2. számú melléklet: Visszajelzést szolgáló dokumentumok 
 

Reklamációt dokumentáló lap  

ÉSZLELÉS 

A reklamáció leírása: 

Bejelentő:  Dátum:  

ELRENDELT INTÉZKEDÉS 

Hibajavítás, helyesbítő/megelőző tevékenység (felelősök és határidő megjeleölésével): 

 

Visszaellenőrzésért felelős: Határidő:  

Elrendelő aláírása: Dátum: 
 

A visszaellenőrzés végrehajtva.   Dátum:  Aláírás:  

Eredmény: 

 

A tevékenység ellenőrzése, hatékonyságának értékelése: 

  megfelelő 

        

Dátum/aláírás:  
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Műszak átadás-átvételi lapok 
 

HÉTFŐ NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Átadó füzetben adatok rögzítése, aláírása   
Napi mintavételek teljesítése   
Mosdatás   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Foglalkoztatáshoz való előkészítés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, vacsora)   
Csendes pihenő biztosítása   
Éjjeli szekrények lemosása, fertőtlenítése (pohár, 
evőeszköz stb.) 

  

Betegágyak lemosása, fertőtlenítése   
Kijelölt lakók fürdőszobai fürdetése   
Körömvágás   
Fektetéshez való előkészítés   

 

Egyéb közölnivaló Aláírás 
 

 
 
 
 

 

 

Heves, 2022. …………………………………………. 

 

………………………………………            …..………………………………… 
Átadó    Átvevő 
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HÉTFŐ ÉJSZAKA  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   

 

Egyéb közölnivaló Aláírás 
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KEDD NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Átadó füzetben adatok rögzítése, aláírása   
Napi mintavételek teljesítése   
Mosdatás   
Orvosi vizit előkészítése   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Foglalkoztatáshoz való előkészítés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Éjjeli szekrények lemosása, fertőtlenítése (pohár, 
evőeszköz stb.) 

  

Betegágyak lemosása, fertőtlenítése   
Férfi ellátottak borotválása   
Kijelölt lakók fürdőszobai fürdetése   
Fektetéshez való előkészítés    
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KEDD ÉJSZAKA  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Gyógyszeres dobozok fertőtlenítése   
Folyadék készítés    
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   

 

 

Egyéb közölnivaló Aláírás 
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SZERDA NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Átadó füzetben adatok rögzítése, aláírása   
Napi mintavételek teljesítése   
Mosdatás   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Foglalkoztatáshoz való előkészítés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Éjjeli szekrények lemosása, fertőtlenítése (pohár, 
evőeszköz stb.) 

  

Betegágyak lemosása, fertőtlenítése   
Körömvágás    
Kijelölt lakók fürdőszobai fürdetése   
Ágynemű csere   
Fektetéshez való előkészítés   
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SZERDA ÉJSZAKA 

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   
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CSÜTÖRTÖK NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Napi mintavételek teljesítése   
Mosdatás   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Foglalkoztatáshoz való előkészítés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Éjjeli szekrények lemosása, fertőtlenítése (pohár, 
evőeszköz stb.) 

  

Betegágyak lemosása, fertőtlenítése   
Fektetéshez való előkészítés   
Kijelölt lakók fürdőszobai fürdetése   
Körömvágás   
Ágynemű csere   
Ruhásszekrény ellenőrzés   
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CSÜTÖRTÖK ÉJSZAKA 

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   
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PÉNTEK NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Napi mintavételek teljesítése   
Mosdatás   
Orvosi vizit előkészítése   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Foglalkoztatáshoz való előkészítés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Éjjeli szekrények lemosása, fertőtlenítése (pohár, 
evőeszköz stb.) 

  

Betegágyak lemosása, fertőtlenítése   
Fektetéshez való előkészítés   
Kijelölt lakók fürdőszobai fürdetése   
Férfi ellátottak borotválása   
Ágynemű csere   
Ruhásszekrény ellenőrzés   
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PÉNTEK ÉJSZAKA 

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   
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SZOMBAT NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Átadó füzetben adatok rögzítése, aláírása   
Mosdatás   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Gondozási lapok adminisztrációja   
Közös használatú raktárak ellenőrzése   
Fektetéshez való előkészítés   
Ruhásszekrény ellenőrzés lakó bevonásával   
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SZOMBAT ÉJSZAKA 

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   
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VASÁRNAP NAPPAL  

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (éjszaka-nappal)   
Ápolási lap vezetés   
Átadó füzetben adatok rögzítése, aláírása   
Mosdatás   
Pszichés vezetés   
Gyógyszer kiosztás, beadás   
Kötözés   
Vércukor szint mérés, injekció beadás   
Rr mérés   
Levegőztetés   
Lakók étkeztetése (reggeli, tízórai,ebéd, uzsonna, 
vacsora) 

  

Csendes pihenő biztosítása   
Adminisztráció, hiányosságok pótlása   
Lakókkal való beszélgetés, probléma megoldás   
Fektetéshez való előkészítés   
Ellátotti hűtők ellenőrzése, szükség esetén 
olvasztása 
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VASÁRNAP ÉJSZAKA 

Feladat megnevezése Igen/Nem Megjegyzés 
Műszak, osztály átadás átvétel (nappal-éjszaka)   
Folyadék készítés   
Óránkénti ellenőrzés a lakószobákban   
Eszköz feltöltés   
Ágyazó kocsi feltöltés   
Szavatossági idők ellenőrzése   
Gondozási lap vezetése   
Vizelet gyűjtő eszközök ürítése   
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Foglalkozási napló 
 

Foglalkozás témája:  

 

 

A foglalkozás módszere:  Dátum: 

Helyszín:  

Foglalkozásvezető neve:  Beosztása: 

Aláírása:  

A foglalkozás lefolyása: 
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Eltérést dokumentáló lap  

Belső ellenőrzés:    Rendkívüli esemény:  Egyéb:     Sorszám:  

ÉSZLELÉS 

Az eltérés leírása, valószínű oka: 

 

Észlelő neve:  Dátum:  

ELRENDELT INTÉZKEDÉS 

Hibajavítás, helyesbítő/megelőző tevékenység (felelősök és határidő megjeleölésével): 

 

Visszaellenőrzésért felelős: Határidő:  

Elrendelő aláírása: Dátum: 
 

A visszaellenőrzés végrehajtva.   Dátum:  Aláírás:  

Eredmény: 

 

A tevékenység ellenőrzése, hatékonyságának értékelése: 

  megfelelő             nem megfelelő 

        

Dátum/aláírás:  
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Reklamációt dokumentáló lap  

Ellátotti reklamáció:    Hozzátartozói reklamáció:  Egyéb:     Sorszám:  

ÉSZLELÉS 

A reklamáció leírása, valószínű oka: 

 

Reklamációt felvevő neve:  Dátum:  

ELRENDELT INTÉZKEDÉS 

Hibajavítás, helyesbítő/megelőző tevékenység (felelősök és határidő megjeleölésével): 

 

Visszaellenőrzésért felelős: Határidő:  

Elrendelő aláírása: Dátum: 
 

A visszaellenőrzés végrehajtva.   Dátum:  Aláírás:  

Eredmény: 

 

A tevékenység ellenőrzése, hatékonyságának értékelése: 

  megfelelő             nem megfelelő 

        

Dátum/aláírás:  
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Összefoglaló jelentés a Fenntartó számára 
 

Az összefoglaló jelentés készítője:  Dátum: 

Aláírás: 

 

Az eltelt év általános összefoglalása: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az eredmények bemutatása: 
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Eltérések, reklamációk és javításuk bemutatása: 

 

Összefoglalás: 
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3. számú melléklet: A Minőségirányítási Szabályzat kiegészítő 
dokumentumai 

 
Ellátotti elégedettséget vizsgáló kérdőív 

 

A kérdőív kitöltése önkéntes és anonim, a megfelelő választ kérem X-el jelölje. 

 
1. Neme? 

□ Nő 
□ Férfi 

2. Életkora? 
□ 18-39 
□ 40-59 
□ 60-69 
□ 70-74 
□ 75-80 
□ 81-85 
□ 85 év felett 

3. Mióta veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait? 
□ 1-2 év 
□ 2-5 év  
□ 5-10 év 
□ 10 évnél több 

4. Melyik intézmény szolgáltatásait veszi igénybe? 
□ dr. Szegő Imre Idősek és Mozgásfogyatékosok Otthona 
□ Fehér Hárs Idősek Otthona 
□ Gondozási Központ 

5. Hogyan érzi magát az intézményben a mindennapokban? 
□ jobban, mint egy éve 
□ úgy, mint egy évvel ezelőtt 
□ rosszabbul, mint egy éve 

6. Ön szerint történt a szolgáltatás minőségében változás az elmúlt egy év alatt? 
□ igen, javult 
□ nem változott 
□ igen, romlott 

7. Az Ön véleménye szerint az ápolást végző személyzet hogyan végzi a munkáját? 
□ lelkiismeretesebben végzik, mint egy éve 
□ nem végzik lelkiismeretesen 
□ ugyan úgy, mint egy éve 
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8. Ön szerint az egy év alatt az ellátás minőségéhez szükséges eszközök/felszerelések 
biztosításában/korszerűsítésében történt változás?  

□ igen, javult 
□ igen, romlott 
□ nem változott 

 
9. Amennyiben problémája adódik az Ön véleménye szerint hogyan állnak 

rendelkezésre az intézmény dolgozói? 
□ Segítőkészebbek, mint egy éve 
□ Úgy, mint egy évvel ezelőtt 
□ Nem segítőkészek 

10. Ön az igényeinek megfelelő ellátásban részesül az intézményben? 
□ Igen  
□ Nem 

11. Ha nem, mi az oka? 
12. Elégedett Ön az igénybe vett szolgáltatás minőségével? 

□ Igen 
□ Nem 

13. Ha nem, mi az oka? 
14. Ön szerint mit tesznek az intézmény dolgozói azért, hogy Ön jobban érezze magát az 

intézményben? 
□ Kedvesebben viselkednek  
□ Többet foglalkoznak velem 
□ Jobban odafigyelnek rám 
□ Bővítették a programok kínálatát 
□ Növelték a komfortot 
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Dolgozói elégedettségi felmérés 
 

Kedves Munkatársam! 

Ahogy eddig is minden évben, ezúttal is szeretnénk felmérni a nálunk dolgozók munkával, 
munkahellyel kapcsolatos elégedettségét. Amint látható megváltozott a kérdőív, amitől azt 
reméljük, hogy pontosabb képet ad majd. 

 A feltett kérdések egy részére egyszerű Igen-Nem választással lehet válaszolni, a többire pedig 
1 – 6-ig terjedő skálán a megfelelő érték jelölésével. Ezen a skálán az 1-es érték az egyáltalán 
nem, a 6-os pedig a teljes mértékben válasznak felel meg. A válaszokat aláhúzással, vagy 
karikázással kérjük jelezni. 

A válaszadás névtelenül történik, semmilyen módon nem tartjuk nyilván ki hogyan töltötte ki 
a kérdőívet. A pontos képhez fontos, hogy mindenki a legjobb tudása szerint jelölje a válaszait! 

  

Mennyire ismeri az MPE Szelíd Misszió stratégiai céljait? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire tudja, mi a szerepe az intézmény céljainak elérésében? 

1 2 3 4 5 6 

 

Világos-e az Ön számára az intézmény küldetése? 

igen nem 

 

Mennyire képes azonosulni az intézmény küldetésével? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mit gondol, mennyire van lehetőség az egyéni karrier-fejlesztésre az Ön számára a 
szervezeten belül? 

1 2 3 4 5 6 
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Mennyire szeret együtt dolgozni a munkatársaival? 

1 2 3 4 5 6 

 

Hogy érzi, mennyire támogatják Önt a munkatársai a munkavégzés során? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire könnyen jut hozzá a mindennapi munkájához szükséges fontos információkhoz? 

1 2 3 4 5 6 

 

Van mindig valaki, aki gyorsan meghozhat egy fontos döntést az Ön számára, ha valami 
túllépi a hatáskörét? 

igen nem 

 

Tájékoztatja-e a vezetőség az Önt közvetlenül érintő újításokról és változásokról? 

igen  nem 

 

A vezetője mennyire világosan és szakszerűen kommunikál az Önnel szemben támasztott 
elvárásokról? 

1 2 3 4 5 6 

 

Ön szerint mennyire működnek kommunikációra lehetőséget teremtő hivatalos alkalmak 
az intézményben? 

1 2 3 4 5 6 
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Milyennek ítéli meg a feletteseivel való kapcsolatát? 

1 2 3 4 5 6 

 

Hogy érzi, a felettesei mennyire motiválják mindennapi munkájában? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire érzi magát elkötelezettnek a munkája iránt? 

1 2 3 4 5 6 

 

Hogy érzi, mennyire jutalmazza a vezetőség munkája iránti elkötelezettségét? 

1 2 3 4 5 6 

 

Hogy érzi, a vezetői mennyire hallgatják meg és értékelik véleményét? 

1 2 3 4 5 6 

 

Hogyan érzi, mennyire elegendő szakmai tudással rendelkezik a feladatai elvégzéséhez? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire van lehetősége a személyes fejlődésre, a képességeinek fejlesztésére és a 
szokásos feladatokon kívül más feladatok megtanulására? 

1 2 3 4 5 6 
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Mit gondol, a munkája mennyire befolyásolja pozitívan a magánéletét? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire tartják tiszteletben a vezetőség tajai az Ön személyes, családi idejét? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire kap konstruktív visszajelzést a vezetőjétől? 

1 2 3 4 5 6 

 

Dicséri a vezetője, ha jó munkát végez? 

igen nem 

 

Mennyire elégedett a munkahelyén nyújtott teljesítményével kapcsolatos 
visszajelzésekkel? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire elégedett a munkája erkölcsi elismerésével? 

1 2 3 4 5 6 

 

Ön szerint a munkakörnyezet mennyire segít megtalálni a megfelelő egyensúlyt a munka 
és a magánélet között? 

1 2 3 4 5 6 
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A munkája mennyire stresszes az Ön számára? 

1 2 3 4 5 6 

 

Ön szerint a vezetőség mennyire gondoskodik arról, hogy Ön elkerülje a munkahelyi 
kiégést? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mit gondol, a vezetője egyformán bánik a csapat minden tagjával? 

igen nem 

 

Mennyire érzi úgy, hogy a szervezet elősegíti az új munkatársak befogadását és megvédi a 
munkavállalókat a diszkriminációtól és zaklatástól? 

1 2 3 4 5 6 

 

Ön szerint a szervezetnek tisztességes előléptetési politikája van minden alkalmazott 
számára? 

igen nem 

 

Mennyire érzi jól magát, amikor kommunikál a feletteseivel és kollégáival munka közben, 
vagy problémák megoldásakor? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire támogatja csapata / osztálya / felettesei munkáját, hogy az intézmény a lehető 
legjobb eredményeket érhesse el? 

1 2 3 4 5 6 
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Mennyire érzi úgy, hogy az intézmény értékesnek tartja Önt? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire elégedett a fizetésével? 

1 2 3 4 5 6 

 

Mennyire érzi pozitívnak a hangulatot a munkahelyén? 

1 2 3 4 5 6 

 

Rendelkezik-e minden szükséges eszközzel és infrastruktúrával a munkája sikeres 
elvégzéséhez? 

igen nem 

 

A következő 2 évben tervezi, hogy továbbra is itt fog dolgozni? 

igen nem 
 
 

Mennyire ajánlaná az intézményt, mint munkahelyet barátainak és ismerőseinek? 

1 2 3 4 5 6 
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Önértékelési kérdőív 
 

1. Hogyan szolgálja a minőségi követelmények, a célok és a teljesítések közzététele a 
szervezet működésének a fejlesztését? 

2. Hogyan állapítja meg a szervezet folyamatosan az ellátottak igényeit és elvárásait? 
3. Hogyan határozta meg a vezetőség a tervezéssel és fejlesztéssel kapcsolatos 

folyamatokat, hogy biztosítsa a megfelelést az ellátottak és más érdekelt felek 
igényeinek és elvárásainak? 

4. Hogyan gondoskodik a vezetőség arról, hogy az szolgáltatási folyamatok figyelembe 
vegyék az ellátottak és más érdekelt felek igényeit? 

5. Hogyan használják fel a dokumentumokat és a feljegyzéseket a szervezet 
folyamatainak eredményes és hatékony működésének támogatására? 

6. Hogyan határozta meg a vezetőség az ellátottakkal kapcsolatos folyamatokat az 
ellátotti igények megfontolásának biztosítása érdekében? 

7. Hogyan határozta meg a vezetőség a más érdekelt felekkel kapcsolatos folyamatokat, 
hogy biztosítsa azok igényeinek és elvárásainak figyelembevételét? 

8. Hogyan elemzi a szervezet az adatokat működésének értékeléséhez és a fejlesztendő 
területek meghatározásához? 

9. Hogyan ad hangsúlyt a vezetőség a mérési, az elemzési és a fejlesztési tevékenységek 
fontosságának, annak biztosítása érdekében, hogy a szervezet működésének 
eredménye az érdekelt felek elégedettsége legyen? 

10. Hogyan használja a szervezet a minőségirányítási rendszerre vonatkozó önellenőrzést, 
hogy fejlessze a szervezet általános eredményességét és hatékonyságát? 

11. Hogyan használja a vezetőség a helyesbítő tevékenységet a működését befolyásoló 
feljegyzett problémák kiértékeléséhez és kiküszöböléséhez? 

12. Hogyan gondoskodik a vezetőség arról, hogy használják a módszeres fejlesztési 
technikákat és eszközöket a szervezet működésének fejlesztéséhez? 

13. Hogyan nyilvánítja ki a felső vezetőség iránymutató vezetői magatartását, 
elkötelezettségét és személyes részvételét?  

14. Hogyan gondoskodik a vezetés arról, hogy a szervezet munkatársainak felkészültsége 
megfeleljen a jelenlegi és a jövőbeli szükségleteknek? 

15. Hogyan gondoskodik a vezetőség arról, hogy a felelősségi körök meg legyenek 
határozva, és közölve legyenek a szervezet munkatársaival? 

16. Hogyan mozdítja elő a szervezet a munkatársak részvételét, és hogyan támogatja a 
munkatársakat a szervezet eredményességének és hatékonyságának fejlesztésében? 

17. Hogyan állapítja meg a szervezet munkatársainak igényét elismerésre, a munkával való 
elégedettségre, hatáskörre és egyéni fejlődésre?  

18. Hogyan gondoskodik a vezetőség arról, hogy a munkakörnyezet előmozdítsa a 
munkatársak ösztönzését, megelégedettségét, fejlődését és teljesítését? 

19. Hogyan gondoskodik a vezetőség arról, hogy az infrastruktúra megfelelő legyen a 
szervezet céljainak eléréséhez? 

20. Hogyan gondoskodik a vezetőség a célok eléréséhez szükséges erőforrások 
meglétéről? 
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21. Hogyan végzi a vezetőség a pénzügyi erőforrások tervezését, a róluk való 
gondoskodást, az ellenőrzést és a figyelemmel kísérést? 

22. Hogyan gondoskodik a szervezet a törvények és a szabályzatok követelményeinek 
figyelembevételéről? 
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Teljesítményértékelés 
 

A teljesítményértékelési rendszer kifejlesztése az összes értékelő vezető bevonásával történt. 
A fejlesztési folyamat során kialakításra kerültek az értékelési kritériumok és azok 
értelmezései annak érdekében, hogy minden értékelő vezető egységesen gondolkodjon az 
egyes szempontokról. 

A munkatársak értékelésének megalkotását a szolgáltatói attitűd jellemezte, az értékelési 
szempontrendszer megfogalmazásakor. Azt tartottuk szem előtt, hogy az intézmény 
munkatársai részéről mi befolyásolja leginkább az ellátottak és hozzátartozóik elégedettségét. 
Fontosnak tartottuk megjeleníteni az értékelésben az egyéni fejlődés és ezen keresztül a 
szervezeti tanuláshoz való hozzájárulással kapcsolatos szempontokat is. Kialakításra kerültek 
az értékeléshez szükséges dokumentumok is és készült egy Teljesítményértékelési Kézikönyv 
az értékelő vezetők számára, valamint egy Útmutató a munkatársak számára, hogy minden 
érintett megfelelően tájékozott legyen a teljesítményértékeléssel kapcsolatosan. 

Az teljesítményértékelési rendszer működtetése hozzájárul a tanulószervezeti működés 
fenntartásához, a szolgáltatásaink és azok minőségének fejlesztéséhez.   
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