
                                                
 

 

 
Képzési kurzus idősellátásban dolgozó szociális szakgondozóknak  

 

 

 

 

 

MODUL 3 - HÁZTARTÁS, LAKÓKÖRNYEZET ÉS MOBILITÁS IDŐS 

EMBEREK SZÁMÁRA KÖZÖSSÉGI KÖRNYEZETBEN  



                                                
 

 

 

1. Tanulási egység: Kognitív és gyakorlati készségek az idős 

emberek követelményeinek és szükségleteinek felméréséhez, a 

háztartás, otthoni segítségnyújtás és mobilitási szolgáltatások 

területén 

 

 

1. Élelmiszer tárolás és étel előkészítés megszervezése. Követelmények és 

szükségletek. Ételek és italok előkészítése és felszolgálása. A kulturális referenciák, 

az erőforrások és orvosi indikációk fontossága (diéta, allergia, stb). Az idős ember 

receptjeinek ízvilágának és szokásainak figyelembe vétele. A helyi konyha 

megismerése. 

 

1.1 Az öregedés folyamata befolyásolja a tápanyagigényeket. Milyen módon? 

(a) egyes tápanyagok igénye csökkenhet, másoké nőhet  

(b) minden tápanyag igény csökken 

(c) minden tápanyagigény nől 

1.2 Az ételek elkészítésénél és szervírozásánál, fontos hogy: 

(a) az idős ember elvárásait vegyük figyelembe  

(b) harmonizáljuk az idős ember elvárásait és a szükségleteit   

(c) cask az idős ember szükségleteit nézzük  

 

 

1. A lakószobák és kert takarításának, gondozásának a megszervezése. Követelmények és 

szükségletek. Otthon tervezés, design. Az idős emberek bevonásának fontossága a 

folyamatokba.  

 

2.1 A takarítás megszervezésének legfőbb oka egy idős otthonában, az az, hogy:  

(a) kevésbé legyen rendetlen a környezet és könnyebben találjuk meg és 

használjuk a szükséges dolgainkat 

(b) maximalizáljuk a helyet 

(c) vizuálisan tiszta legyen a lakás 

2.2 Mialatt megszervezzük a takarítást, hogy megkönnyítsük az idősek életét, jobb, ha: 



                                                
 

(a) rendbe rakjuk a dolgokat 

(b) a dolgokat a helyére rakjuk 

(c) bedobozoljuk a dolgokat 

1.3 Milyen mértékben vonjuk be az idős embert a házimunkába? 

(a) Az idős embernek maga kell, hogy csináljon mindent   

(b) Az idős embernek koordinálnia kell a folyamatot 

(b) Az idős ember ne csináljon semmit  

 

2. A szennyes rendezése. Követelmények és szükségletek  

3.1 A szennyes rendezése az idős számára: 

(a) sok tekintetben hasonló mindenki máséhoz, csak vannak dolgok, amiket 

egyedül már nem tudnak elvégezni,  

(b) bonyolult folyamat különböző követelményekkel 

(c) nem szükséges folyamat 

3.2 Mialatt rendezzük a szennyest az idősek számára, próbáljunk meg: 

(a) csak olcsóbb termékeket használni. 

(b) természetes, házi készítésű termékeket használni.  

(c) a legjobb minőségű vegyszereket használni.  

 

 

3. A higiéniai, egészségi és biztonsági sztenderdek biztosítása. Követelmények és 

szükségletek. Az egészségi állapot fontossága a higiéniai szükségletek esetében  

 

4.1 Az idősek higiéniájának biztosításakor, melyik állítás helyes: 

  (a) Gyengeség vagy mozgássérültség megnehezíti a higiéniai szükségletek elvégzését 

önállóan és biztonságosan  

 (b) Az idősek önállóan el tudják végezni higiénés szükségleteiket, ha akarják 

 (c) Csak a mozgássérültség nehezíti meg a higiénés szükségletek önálló és biztonságos 

elvégzését 

 

4.2 Ha az idős ember megpróbálja eltitkolni a bél és hólyag feletti kontroljának hiányát a 

szakemberek elől, a gondozónak ajánlatos:  

 (a) érzékenynek lennie az idős ember érzéseivel kapcsolatban és említse meg ezt egy 

orvosnak 



                                                
 

 (b) nem tenni semmit, a bél és hólyag feletti kontroll elvesztése része a normál öregedési 

folyamatnak 

 (c) elmesélnie az idős ember testvéreinek 

 



                                                
 
 

2. Tanulási egység: Kognitív és praktikus készségek, ahhoz, hogy 

hogyan segítsük az idős embereket és családtagjaikat/rokonaikat 

az otthoni teendőikben  

 

 

 

1. Az idős embereknek való tanácsadás sajátosságai. Az önrendelkezés jogának és a 
kliensek autonómiájának elfogadása. 

 

1.1 Az idősek gondozási etikájának központi elve, hogy: 

(a) Az idősek önrendelkezési jogának és autonómiájának tiszteletben tartása 

(b) Csak kompetens személyeknek szabad eldönteniük, melyik orvosilag is indikált 

eredményes eljárás a megfelelő az időseknek  

(c) Csak a z idős ember családjának és gondozójának a véleménye számít  

1.2 Az idősek általában azt érzik, hogy: 

(a) minden döntés tipikusan nélkülük történik.  

(b) mindent egyedül kell megcsinálniuk 

(c) a családtagjaik “inkompetensek” 

 

2. Az idős embereknek való tanácsadás az otthoni követelményekről. Szükséglet alapú 

beállítások felajánlása az idős embereknek. 

    

2.1 Ha tanácsot adunk az idős embereknek az otthoni környezetet illetően, ennek keretében  

milyen tanácsokat adhat a gondozó a szociális környezetet illetően? 

(a) Hogy csökkentse a kapcsolatai számát más idősekkel, mert az negatív hatással 

lehet az életére 

(b) Hogy maradjon otthon, hogy csökkenjen a balesetveszély 

(c) Hívjon át barátokat vagy járjon el egy helyi közösségbe 

 

2.2  Az időseknek az otthoni környezettel való tanácsadással kapcsolatban mely 

állítások nem igazak:  

(a) A gondozónak be kell vonnia az idős ember barátait és kedvenc szociális 

tevékenységeit, orvosait, stb a megelőző  

(b) A gondozónak ismernie kell az idős jogi helyzetét 



                                                
 

(c) A gondozó egyedül adjon tanácsot pénzügyekben 

 

 

3. Az idős emberek családtagjainak/rokonainak való tanácsadás sajátosságai. Az idős ember 

önrendelkezési jogának megértésének fontossága a család/rokonok által. 

 

3.1 Ha a gondozó konfliktusra érkezik meg az idős ember és a családtagjai között:  

(a) Legyen közvetítő az idős ember és a családja között 

(b) Az idős ember pártján legyen 

(c) A család pártján legyen 

 

3.2 Ha a gondozó azt érzi, túl sokat foglalkozik az idős emberrel:  

(a) Fontolja meg, hogy megbeszéli a testvérekkel vagy más családtagokkal 

(b) Normális, ha a gondozó úgy érzi az idős ember családja nem segít a gondozásban 

(c) Váltson klienst 

 

4. Az idős emberek családtagjainak/rokonainak szóló tanácsadás a szükségleteiktől függően, 

a mindennapi teendőkben való segítésről, az egészségi állapotukról. 

     

4.1 A gondozó minden szituációban egymaga adjon tanácsot az idős ember családjának? 

(a) Igen, a gondozó az idős ember minden problémájára reagáljon 

(b) Ne, a családtagok adjanak tanácsot a gondozónak az idős ember otthoni és más 

igényeiről 

(c) Ne, a gondozó lépjen kapcsolatba más szakemberekkel és az idős ember családjával.  

   

4.2 Néha, az idős ember csadádja úgy érezheti, hogy elveszíti a kontrollt, a gondozó: 

(a) Tegyen meg mindent, hogy elkerülje az ilyen a szituációkat  

(b) Ne tegyen semmit, az ilyen helyzet normális, mert a gondozó több időt tölt az idős 

emberrel  

(c) vállaljon még több feladatot.  

 



                                                
 
 

3. Tanítási egység: Az idős emberek ellátási és mobilitási problémái  

 

 

1. Az idős emberek problémái otthoni és közösségi környezetben: háztartás, mobilitás. Az 

etikai irányelvek, minőség és biztonság fontossága. 

 

1.1 Melyik állítás igaz az idősek ellátásával kapcsolatban? 

(a) Az idős emberek minden otthoni és közösségi környezeti igényére egyszerre van 

szolgáltatás 

(b) A szolgáltatott otthoni és közösségi környezeti alapú gondozás általában az emberek 

alap igényeire fókuszál és cask néhány szociálisra.  

(c) A szolgáltatott otthoni és közösségi környezeti alapú gondozás biztosítja az összes 

szociális igényét egy idős embernek.  

 

1.2 Mely állítás igaz az emberi jogokkal kapcsolatban az időse emberek gondozásában? 

(a) Az emberi jogok megsértése megtörténhet mind a közösségi mind az otthoni gondozás 

területén.  

(b) Az emberi jogok megsértése csak a közösségi gondozás területén történhet meg. 

(c) Az emberi jogok megsértése csak a közösségi bentlakásos gondozás területén 

történhet meg 

 

2. A mobilitás minőségi tervezése  

 

2.1 A mozgás támogatása történjék: 

(a) Mind a közösségi szinten és mind az egyéni szinten 

(b) Csak közösségi szinten  

(c) Csak egyéni szinten 

 

2.2 A mozgás tervezésénél figyelembe kell venni: 

(a) Csak fizikai gyakorlatok legyenek 

(b) Csak támogatott gyakorlatok 

(c) Fizikai és támogatott gyakorlatok legyenek és a szociális korlátok csökkentése   

 

3. A mobilitás minőségi segítése  



                                                
 

3.1 Mi vezethet felgyorsult mobilitási visszaeséshez? Melyik válasz nem igaz?   
(a) Környezeti akadályok 
(b) Csökkent fizikai aktivitás 
(c) Félelem a kimozdulástól  

 
3.2 A gondozó akkor segítse az idős embert a mozgásában, ha: 

(a) Csak ha az idős ember kéri 
(b) Csak, ha az orvos ajánlja  
(c) Akkor mikor úgy tűnik, az idős embernek szüksége van támogatásra.  

 

  

 



                                                
 

 

4 Tanítási egység: Berendezések, intézmények, szolgáltatási 

rendszer a háztartási és mobilitási szolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan  

 

1. Az együttműködéshez szükséges alapvető képességek más szereplőkkel és hálózatokkal a 
közösségben. Kapcsolódó intézmények. Az idősek erőforrásainak fontossága, biografikai 
és kulturális referenciák. 
 

1.1 Mely kapcsolatok a leghasznosabbak, ahhoz hogy mobilizáljuk az erőforrásainkat?  

(a) Mind a közösségeken, szervezeteken és társadalmakon belüliek és kívüliek 

(b) A közösségeken belüliek és kívüliek 

(c) A társadalmakon belüliek és kívüliek 

1.2 Mely állítás nem igaz a hálózatépítésről (kooperációról)? 

(a) A hálózatépítési tevékenységek magukban foglalják a kereskedelmi vagy szakmai 

találkozók látogatását, önkénteskedést közösségi munkáknál. 

(b) A hálózatépítési tevékenységek magukban foglalják mások szociális klubjainak, vallási 

gyülekezetinek társakkal való látogatását és beszélgetést másokkal a közösségben. 

(c) A hálózatépítési tevékenységek magukban foglalják a kórház és egészségügyi 

önkéntes szervezetek látogatását 

 

2. A szolgáltatási rendszer kihasználása és a szabályoknak való megfelelés.  Hasznos 
szolgáltatások, igények támasztása. 
 

2.1 Milyen jellegű szolgáltatásokat biztosít az állam? 
(a) Csak alapszintű szolgáltatásokat 
(b) Csak közösségi szolgáltatások vannak 
(c) Széles skálán elérhetőek szolgáltatások minden országban 

 
2.2 Sok szolgáltatás elérhető ingyenesen: 

(a) Csak azon időseknek akiknek magas a jövedelmük 
(b) Csak azon időseknek akiknek alacsony a jövedelmük 
(c) Különböző szolgáltatások függően a jövedelemtől  



                                                
 

 

5. Tanulási egység: A tanulás fogalmai és módszerei, valamint 

tanulási technikák  

 

 

1. Önmagunk menedzselésének és szupervíziójának gyakorlata összefüggésben az 

egészségügyi ellátással és a vele kapcsolatos szolgáltatások kiszámíthatatlan 

változásával. 

1.1 A gondozók:: 
(a) Elég ha alap készségeket sajátítanak el 
(b) Szükséges, hogy cask azokat a munkákat vállaják el, amik a kompetencia határaikon 

belül vannak  
(c) Szükséges, hogy széles szaktudással rendelkezzenek minden kapcsolódó területen 

 
1.2 A változások menedzselése a folyamat komplexitásának kezelését jelenti. Melyik folyamat 

nem gondozási menedzsmentről szól? 
(a) kiértékelés, tervezés, műveletek végrahajtása 
(b) taktikák és stratégiák és annak ellenőrzése, hogy a változás érdemi és releváns  
(c) az idős ember mindennapjainak, mozgásának és egészségügyi teendőinek 

megtervezése  
 

1.3 Önmagunk menedzselésének fő gondolata:  
(a) Megtanulni túljutni az akadályokon és megbírkózni a káosszal, ami természetes 

módon létrejön a változás complex folyamatában  
(b) Új készségeket tanulni  
(c) A gondozói felelősséget és feladatokat menedzselni 
 


