
Nappali ellátási részlegünk bemutatása 

A nappali ellátásokat biztosító részlegünk 2012. novembertől üzemel. 

Tevékenységi körünk jelenleg az alábbi 4 szakellátási területet foglalja magába: 

belgyógyászat, neurológia, reumatológia, fizioterápia. Részlegünk heti 40 órában áll 

betegeink rendelkezésére. 

A kezelések alatt szakorvosok és szakápolók biztosítják az állandó felügyeletet. 

Ellátási területünk 

Elsődlegesen a következő 10 település pácienseit látjuk el: Áporka, Délegyháza, 

Dunaharaszti, Dunavarsány, Halásztelek, Majosháza, Szigethalom, Szigetszentmiklós, 

Taksony, Tököl. Szívesen állunk azonban a Ráckevei járás területén élő többi beteg 

rendelkezésére is, ha ezt kapacitásunk megengedi.  

Az ellátás mindenki számára elérhető, aki rendelkezik érvényes biztosítási (TAJ) kártyával és 

életvitelszerűen él az ellátási területünkön.  

 Intézeten belüli elhelyezkedés 

Részlegünk 2310 Szigetszentmiklós, Viola utca 1. szám alatt, a Szakorvosi Rendelőintézet  

„A” épületének első emeletén helyezkedik el.  

Az ápolás 3 ágyas szobákban folyik, összesen hat ágy áll rendelkezésünkre. A szobák 

légkondicionáltak. A nappali ellátás végzésére az alábbi helyiségek állnak rendelkezésre: 

előkészítő helyiség, fektető helyiségek és a hozzájuk tartozó vizesblokk, nővérpult, közösségi 

tartózkodó. 

Nappali ellátás fogalma  

Nappali ellátáson olyan előre meghatározott időben és számban végzett terápiás jellegű 

tevékenységet értünk, amely ambuláns formában végezhető, a kezelés alatt és azt követően a 

beteg bizonyos időtartamú szakfelügyeletet igényel az erre a célra  kialakított fektetőben, 

vagy közösségi tartózkodóban, de 24 óránál kevesebb ideig tartózkodik az ellátó 

intézményben. Nappali ellátás keretében kezelést akkor végzünk, ha a beteg általános állapota 

jó, pszichés alkalmatlanság nem merül fel és írásban  hozzájárul a kezelés nappali ellátás 

keretében történő végzéséhez. 

Nem alkalmas a beteg a nappali ellátásra, amennyiben: nem beszámítható, állapota 

valamilyen oknál fogva nem stabil, alkohol vagy drog abúzusban szenved, hiányzik a 

kooperációs képessége, helyváltoztatásra önállóan nem képes, nem beállított 

kardiovaszkuláris, légzőrendszeri vagy anyagcsere rendellenessége van.  

 



Milyen kórképekben javasolható infúziós kezelés a nappali ellátás keretében? 

� Keringési zavarra visszavezethető tünetek gyógyítása, tinnitus, vertigo,      

      psychoorganikus syndroma melletti memória- és koncentrálási zavar, hypaesthaesia      

      n.cochlearis eseteinél pszichés és neurológiai tünetek csökkentése. 

     �    Diabetes neurpathia mikrocirkulációs tüneteinek mérséklése. 

     �    Ischemias eredetű cerebrovascularis és cardiovascularis betegek másodlagos   

           prevenciója 

� Gyöki és vertebrális, valamint reumatológiai és sebészeti/ idegsebészeti fájdalmak    

      csökkentése, a beteg életminőségének javítása.  

� Vérkeringési elégtelenségen alapuló egyes szemészeti és fülészeti kórképek kezelése,  

illetve ezek tüneteinek enyhítése. 

A betegek beutalási rendje 

Az alapellátásból érkező betegek beutaló köteles szakrendeléseinken háziorvosi vagy 

szakorvosi beutalóval jelentkezhetnek, de a nem beutaló köteles rendeléseinkről is 

átirányíthatók a nappali ellátásba. A szakrendeléseken előjegyzési lista és/vagy érkezési 

sorrendben fogadják a betegeket. 

A nappali ellátás szakorvosa kikérdezés és vizsgálat után, megalapozott indikáció esetén 

beutalja a beteget  a nappali ellátási részlegre, ugyanakkor tájékoztatja is a pácienst a kezelés 

lényegéről, átadja a „Betegtájékoztatót” és a „Beleegyező nyilatkozatot”. 

Betegfelvétel a részlegre 

A szakápoló a személyes adatok egyeztetése után megbeszéli a pácienssel a várakozási lista 

alapján a kezelés tervezett dátumát és kezdési időpontját. Elkéri a beteg és legközelebbi 

hozzátartozójának elérhetőségét. Megkérdezi, hogy „betegtájékoztató”-ban leírtakkal 

kapcsolatban van-e a páciensnek észrevétele, kérdése és erre választ ad. Ha ez utóbbit nem 

tudja megtenni, továbbítja a kérdést a szakorvos felé. 

 A kezelés napja 

A beteg az előre egyeztetett időpontban megjelenik a kezelésre.  A kezelés előtt a szakápoló 

azonosítja a beteget, majd átveszi a beteg által aláírt „Beleegyező nyilatkozat”-ot. 

Kikérdezi aktuális állapotáról, elhelyezi a kórteremben és segít előkészülni a szakorvosi 

vizsgálathoz. Ezt követően a pácienst a részlegen dolgozó szakorvos megvizsgálja, és ha 

ennek ellenjavallata nincs, beköti az előírt infúziót, majd a szakápoló felügyelete alá helyezi. 

Az infúziós kezelés végén a szakápoló megszünteti a beteg infundálását és tovább figyeli 

a pácienst a szakmailag indokolt ideig.     



A kezelést követő megfigyelési idő lejártával a szakorvos ismételten megvizsgálja a beteget 

és ha mindent rendben talál, megírja és aláírja a kezelésről szóló igazolást, illetve több napos 

kezelés esetén az utolsó kezelés után a zárójelentést, majd a pácienst otthonába bocsátja.  

 


