LUMINAL-MED KFT
1086 Budapest, Dankó utca 22
luminalmed@gmail.com
36 70 605 45 45

ORVOSI RENDELKEZÉS
PÁCIENS ADATAI
Név: ………………………………………………….

Születési név: ……………………………………….

Születési hely-, idő: ………………………………...

Lakcím: ………………………………………………

TAJ: …………………………………………………..

Nytsz: LMOSZSZ – …………………………………

DG: …………………………………........................

BNO: …………………………………………………

AZ ELRENDELŐ ORVOS ADATAI
Név: …………………………………………………..

Pecsétszám: ……………………………………….

Munkahely: ………………………………………….

Tel / e-mail: ………………………………………....

OTTHONI SZAKÁPOLÁSRA VONATKOZÓ ORVOSI ELRENDELÉS


infúziós terápia



enterális táplálás



beöntés



portacath kezelés (PT -TPT)



katéter csere



egyéb: ...............................



sebkezelés



hólyagöblítés

...........................................



gyomorszonda csere



kanül csere

...........................................

AZ ORVOSI RENDELKEZÉS RÉSZLETEI

Dátum:
……………………………
aláírás / pecsét

Tisztelt Doktor Nő – Doktor Úr!
Az Ön Páciensének otthoni szakápolásához, bizonyos esetekben szükség van az Orvosi
rendelkezésére, mivel egyes beavatkozásokat kizárólag az orvos írásos elrendelése alapján
végezhetnek el klinikai szakápolóink a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében.
Az Ön által megadott elérhetőségeken tájékoztatjuk Páciense állapotáról.
Köszönjük megtisztelő bizalmát!
Dr Antal András

Varga Katalin

ügyvezető igazgató

ápolási igazgató

___________________________________________________________________________________________
A Luminal – Med Kft. Otthoni Szakápolási Szolgálata (székhely: 1086 Budapest, Dankó u. 22., elérhetőségek:
+36 70 605 4545, info@hazibetegapolas.hu, www.hazibetegapolas.hu, cégjegyzékszám: 01-09-958784, ÁNTSZ
engedély száma: BP-06R/024/01260/2013, adószám: 2394433-142, képviselő: Dr. Antal András ügyvezető
igazgató) a privát finanszírozású humán-egészségügyi szolgáltatásnyújtásához szükséges általános
szakmai felelősségbiztosítással, szakhatósági engedéllyel valamint személyi és tárgyi feltételekkel
rendelkezik.

Az otthoni szakápolás keretében ellátható feladatok


Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.



A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.



Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.



Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.



Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a
mozgás segítése.



Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai,
szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.



Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.



Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy
pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:
- gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
- mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
- hely- és helyzetváltoztatás segítése.



Szükség esetén kiegészítő speciális eljárások alkalmazása:
- UH inhalálás, légzésterápia,
- szívó alkalmazása,
- oxigénterápia.



Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.



A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.



Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.



A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:
- a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy
családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,
- ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,
- rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.



Otthoni parenterális táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus
bevonásával.

