
Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat 

1224 Budapest, Mátra u. 7. 

   Adósz. 14015715-2-43 

 www.gondos2000.hu, 

   Ápolási Szolgálat                              

Házhoz visszük az ellátást 

Ügyvezető: Schaffer Judit, gondos2000@t-online.hu ,  +36 20 932 4648 

Ellátás szervező: Gribek Magdolna, info@gondos2000.hu , +36 20 578 9773 

www.gondos2000.hu 

B E T E G T Á J É K O Z T A T Ó 

az otthoni szakápolási és hospice ellátásról 

 

A Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat szakápolók, gyógytornászok, pszichológusok, szociális 

munkások, szakorvosok és önkéntesek segítségével működik. Ellátási rendszerünk lehetővé teszi, hogy 

saját otthoni környezetében, a családtagjai körében gyógyulhasson, vagy megváltozott egészségi 

állapotához alkalmazkodjon. Munkatársaink Önnel és háziorvosával közösen alakítják ki az Ön 

igényeihez, elvárásaihoz, egészségi és szociális állapotához igazított ellátási programot.   

Tevékenységünket a háziorvos rendelte el és a társadalombiztosítás finanszírozza. Ez azt 

jelenti, hogy érvényes TAJ kártyával rendelkező betegek részére a szolgáltatásunk díjtalan, ám a 

térítésmentesen teljesíthető látogatások minőségét, időtartamát és számát rendelet szabályozza.  

OTTHONI SZAKÁPOLÁS 

Az otthoni szakápolás keretében rehabilitációs munkát végzünk szakápolók és gyógytornászok 

által. Szakápolási ellátást is a háziorvos rendelhet el, pl. sebek, katéter, drén, műtéti területek ellátása, 

folyadékpótló infúzió, oxigénterápia esetében, max. 4x14 alkalomra. Otthoni gyógytorna esetében a 

háziorvosi elrendelésen túl szakorvosi javaslatra is szükség van. Egy naptári évben, adott betegség 

esetén 2x14 alkalommal és max. 2 hónapon belül vehető igénybe gyógytorna ellátás. 

OTTHONI HOSPICE GONDOZÁS 

A gyógyíthatatlan, elsősorban rákbetegek életvégi ellátására szolgáló összetett gondozás, 

melyben szakorvos, szakápoló, gyógytornász, pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás és 

önkéntesek is részt vehetnek. A háziorvos elrendelése alapján 3x50 napon keresztül tudunk ellátást és 

támogatást nyújtani, nemcsak a betegünk, hanem az Őt ellátó családtagok részére is. Ellátási napnak 

az számít, amikor valamelyik munkatársunk látogatás keretében ellátja Önt az otthonában. 

Munkánk során első alkalommal felmérjük Betegeink állapotát, ellátási tervet készítünk, 

meghatározzuk a rövid-, és hosszútávon reálisan elérhető terápiás célokat. Javaslatot teszünk a 

szükséges ellátásra és gyógyászati segédeszközök beszerzésére. Az ellátásához szükséges gyógyszerek, 

kötszerek és segédeszközök költségei Önt terhelik, de szükség esetén, készletünk erejéig tudunk belőle 

biztosítani vagy segítünk ezek megrendelésében, beszerzésében és használatának tanításában. 
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Kérjük, ha Önnek feleslegessé vált segédeszköz van a tulajdonában, adományként ajánlja fel 

Szolgálatunknak, hogy térítésmentesen eljuttathassuk a rászorulóknak.  

Kérjük, akkor is forduljon hozzánk bizalommal, ha ismeretségi körében olyan betegek vannak, 

akiknek állapotát, gyógyulását munkánkkal segíteni tudjuk. 

Amennyiben az ellátással kapcsolatban bármilyen javaslata, kérése, kérdése vagy panasza van, 

kérjük, jelezze munkatársunknak vagy a szolgálatunk vezetőjének! 

Kérjük, értékelje munkánkat honlapunk (www.gondos2000.hu) bal oldalán található on-line 

elégedettségi felmérésében! 

Amennyiben támogatni kívánja munkánkat, banki átutalással vagy postai befizetéssel juttassa 

el hozzánk: Gondoskodás 2000 Kft. Bankszámlaszám 10102093-58362100-01000002  

Kérjük, a megjegyzés rovatban tüntesse fel: “Támogatás az ellátás fejlesztésére”, ez a garanciája 

annak, hogy befizetése az Ön által meghatározott célt szolgálja. Köszönjük szépen! 

Betegjogi képviselőjét itt találja: http://www.ijsz.hu/kepviselok1.html 

 

Bízunk abban, hogy munkánkkal hozzájárulunk mielőbbi gyógyulásához, közérzetének 

javulásához, jó erőt és egészséget kívánnak Önnek a 

Gondoskodás 2000 Ápolási Szolgálat 

munkatársai! 

 

 

……………………………………………. 

Önt ellátó munkatársunk 
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