
 

 

Várólista – jelentkezési kérelem 

Az alábbi információk megadásával a jelentkező felvételét kéri az ún. „aktív várólistára”. A jelentkezési lap 
kitöltése a jelentkező részéről nem jár semmilyen kötelezettséggel, pusztán felvételi szándékát jelzi az 
otthon vezetősége felé. Kérjük vegye figyelembe, hogy minden kérelem külön kerül elbírálásra az otthon 
vezetősége részéről, a vezető főnővér és háziorvos bevonásával. A befogadás tényéről az elbírálás után 
tájékoztatjuk a jelentkezőt. Kérjük továbbá, hogy az értékelő adatlapot is töltse ki és a rendelkezésre álló, 
lehetőleg aktuális orvosi papírokkal együtt mellékelje kérelméhez.  
Házaspár jelentkezése esetén 2 külön példány kitöltése szükséges.  
 
Elhelyezni kívánt személy neve:           

Születési helye, ideje:            

Lakcíme:             

TAJ-száma:             

Egészségügyi állapota, segítségigénye:         

             

             

             

             

             

             

             

              

Egyéb információ:           

              

Elérhetőség:             

Kitöltő személy neve (amennyiben eltér a fentitől):        

Kelt:        Aláírás:      

A kitöltő személy aláírásával nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon szereplő információk a valóságnak 
megfelelnek, valamint egészségügyi állapotra, segítségigényre vonatkozóan teljeskörű tájékoztatást adott. 
A fenti adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a saját adatbázisunkban szerepeltetjük. 
 
A jelentkezési lap visszajuttatása történhet 

- elektronikus formában -aláírva, beszkennelve- a keresztpatrick@gmail.com email-címre,  
- vagy postai úton a Szenior Apartmanház – Iroda 7759 Lánycsók, Virág utca 4/A címre elküldve. 

További részletekért, valamint időpontegyeztetéshez hívja a +3620/806-4114 -es telefonszámot. 

mailto:keresztpatrick@gmail.com


 

 

Értékelő adatlap 

 

Név:           

Születési hely, idő:         

Lakcím:           

 

Tevékenység, funkció Értékeljen 0-4 pont között (a pontérték a szükséges segítség 

mértékével emelkedik) 

Pontszám 

Térbeli-időbeni tájékozódás 0: mindig, mindenkor térben, időben, személyeket illetően tájékozott 

1: esetenként segítségre, tájékoztatásra szorul 

2: részleges segítségre, tájékoztatásra szorul 

3: gyakran tájékozatlan 

4: térben-időben tájékozatlan 

 

Helyzetnek megfelelő 

viselkedés 

0: mindig, mindenkor a helyzetnek megfelelően viselkedik 

1: esetenként bonyolultabb helyzetekben segítségre szorul 

2: gyakran az adott helyzetnek nem megfelelően viselkedik 

3: nem megfelelő viselkedése gyakran kellemetlenséget okoz, reakciója 

nem kiszámítható 

- viselkedési kockázat 

4: nem képes az adott helyzetnek megfelelően viselkedni 

 

Étkezés 0: önmagát kiszolgálja, önállóan étkezik 

1: felszolgálást igényel, de önállóan étkezik 

2: felszolgálást és evőeszköz tisztításához segítséget igényel 

3: felszolgálás és elfogyasztáshoz részbeni segítséget igényel 

4: teljes segítséget igényel az étel elfogyasztásához 

 

Öltözködés 0: nem igényel segítséget 

1: önállóan végzi, de a megfelelő ruhaneműk 

kiválasztásához segítséget igényel 

2: egyes ruhadarabok felvételében igényel segítséget 

3: jelentős segítséget igényel az öltözködésben, megfelelő öltözet 

kiválasztásában 

4: öltöztetés, vetkőzés minden szakaszában segítségre szorul 

 

Tisztálkodás (személyi 

higiéné biztosítása) 

0: szükségleteit felmérve önállóan végzi 

1: szükségleteit felismeri, bizonyos feladatokhoz segítséget igényel 

2: szükségleteit felismeri, tisztálkodni csak segítséggel tud 

3: részlegesen ismeri fel szükségleteit, segítséget igényel 

4: nem ismeri fel szükségleteit, tisztálkodni önállóan nem képes 

 

WC használat 0: önálló WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait ellátja 

1: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés 

feladatokban ellenőrizni kell 

2: önállóan használja WC-t, de öltözködésben, illetve higiénés 

feladatokban segíteni kell 

3: segítséget igényel WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatok 

elvégzéséhez 

4: segítséggel sem képes WC használatra, öltözködésre, higiénés feladatok 

elvégzésére 

 



 

 

Kontinencia 0: vizeletét, székletét tartani képes 

1: önállóan pelenkát cserél, elvégzi a higiénés feladatait 

2: pelenka cserében, öltözködésben, illetve higiénés feladatokban 

alkalmanként segítséget igényel 

3: rendszeres segítséget igényel pelenka cserében, öltözködésben, higiénés 

feladatok elvégzésében 

4: inkontinens, teljes ellátásra szorul 

 

Kommunikáció 

Képes-e megfogalmazni, 

elmondani a panaszát, 

megérti-e, amit mondanak 

neki 

0: kifejezőkészsége, beszédértése jó 

1: kommunikációban időszakosan segítségre szorul 

2: beszédértése, érthetősége megromlott 

3: kommunikációra csak segédeszközzel vagy csak metakommunikációra 

képes 

4: kommunikációra nem képes 

 

Terápiakövetés 

Rábízható-e az előírt 

gyógyszerek adagolása, 

szedése 

0: az orvos utasításait, előírt gyógyszeres terápiát betartja 

1: gyógyszerelésben segítséget igényel, utasításokat betartja 

2: elrendelt terápiát tartja, segítséggel tudja tartani az utasításokat 

3: elrendelt terápiát, utasításokat ellenőrzés mellett tartja 

4: gyógyszer bevétele csak gondozói ellenőrzéssel 

 

Helyzetváltoztatás 0: önállóan 

1: önállóan, segédeszköz használatával 

2: esetenként segítséggel 

3: gyakran segítséggel 

4: nem képes 

 

Helyváltoztatás 0: önállóan 

1: segédeszköz önálló használatával 

2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel 

3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel 

4: nem képes 

 

Életvezetési képesség 

(felügyelet igénye) 

0: önállóan 

1: esetenkénti tanácsadás, részfeladatra betanítható 

2: személyes szükségletei ellátásában segítségre szorul 

3: személyes szükségletei ellátásában gyakran vagy rendszeresen 

segítségre szorul, belátási képessége hiányzik 

4: állandó 24 órás felügyelet 

 

Látás 0: jól lát, szemüveg használata nélkül 

1: jól lát, szemüveg használatával 

2: szemüveg használatára szorul, de elutasítja azt 

3: szemüveg használatával sem kielégítő a látása (pl. hályog, érbetegség) 

4: nem lát 

 

Hallás 0: jól hall, átlagos hangerő mellett 

1: átlagos hangerő mellett időnkénti hallásproblémái vannak 

2: hallókészülék használatára szorul 

3: van hallókészüléke, de nem képes használni vagy elutasítja 

4: nem hall 

 

 

Kelt:      

 

Aláírás:      


