
SZAKMAI VÉLEMÉNY 

ápolási díjra való jogosultság megállapításához  

az állandó és tartós ápolási, gondozási igény, illetve a fokozott ápolási igény 

vizsgálatáról (felülvizsgálatáról) 

1. Az ápolt személy személyes adatai 

1.1. Neve: ..................................................................................................................................... 

1.2. Születési neve: ....................................................................................................................... 

1.3. Anyja neve: ........................................................................................................................... 

1.4. Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................................... 

1.5. Ápolt személy lakóhelye: ...................................................................................................... 

1.6. Tartózkodási helye: ............................................................................................................... 

2. A vizsgálat adatai 

2.1. A helyszíni vizsgálat helye: 

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

időpontja: ........................................, időtartama: ....................................................................... 

2.2. A helyszíni vizsgálatot végző személy neve: 

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

3. A szakértői vizsgálat értékelési szempontjai és pontozási rendszere: 
 A B C 

1. Tevékenység, funkció Értékeljen 0 és 4 pont között (a pontérték a szükséges 

segítség mértékével emelkedik) 

Pontszám 

2. 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 

 

3. 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 

 

4.  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 

 

5.  WC használat 0: önálló a WC használatban, öltözködésben, higiénés feladatait 

ellátja 

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

feladatokban ellenőrizni kell 

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

feladatokban segíteni kell 

3: segítséget igényel a WC használatban, öltözködésben, 

higiénés feladatok elvégzéséhez 

4: segítséggel sem képes a WC használatra, öltözködésre, 

higiénés feladatok elvégzésére 

 



6. 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: teljes ellátásra szorul 

 

7. Lakáson belüli közlekedés 0: önállóan 

1: segédeszköz önálló használatával 

2: segédeszköz használatával, segítséget esetenként igényel 

3: segédeszköz használatával, gyakran csak segítséggel 

4: nem képes 

 

 

4. Értékelés a szakértői vizsgálat megállapításai alapján  
 A B 

1.  Értékelés Pontszám 

2. Nincs gondozási szükséglet, nem állapítható meg ápolási díjra való jogosultság 0-5 

3. Alap gondozási szükséglet áll fenn, amely alapösszegű ápolási díjra jogosít 6-9 

4. Fokozott gondozási szükséglet áll fenn, amely emelt összegű ápolási díjra jogosít 10-től 

5. A vizsgálatot végző megjegyzése: 

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

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

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

6. A szakértői véleményhez felhasznált hivatalos irat pontos megnevezése: 

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

kelte: ................................................ megállapítása: .................................................................... 

7. Szakértői vélemény 

7.1. A fent nevezett személy esetében állandó és tartós ápolási, gondozási igény (alapösszegű 

ápolási díj) 

7.1.1. □ fennáll, indokolás: ....................................................................................................... 

7.1.2. □ nem áll fenn, indokolás: .............................................................................................. 

7.2. A fent nevezett személy esetében a fokozott ápolási igény (emelt összegű ápolási díj) 

7.2.1. □ fennáll, indokolás: ....................................................................................................... 

7.2.2. □ nem áll fenn, indokolás: ............................................................................................. 

8. A szakértői vélemény érvényességi ideje: 20.... év......................... hó .... nap 

9. Kelt: ................................................................................., .......................................... 

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

a szakértő aláírása,  

 

Megjegyzés: 

- A megfelelő választkérjük X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatot kitölteni. 

 


