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ADATLAP 2.1 

 

Módszertan 4. tanulmányban meghatározott indikátorok méréséhez. 

A pilot során, negyedévente: 

 

Tájékoztatás: 

Ennek a kérdőívnek a kitöltésével az EFOP-2.2.0-16-2016-00002 „Gyermek és 

ifjúságpszichiátriai addiktológiai és mentálhigiénés ellátórendszer infrastrukturális 

feltételeinek fejlesztése” projektben megvalósuló, a helyi szintű, szektorokon átnyúló 

együttműködések feltérképezését, elősegítését célzó vizsgálat értékeléséhez nyújt segítséget. 

Az Ön által szolgáltatott adatokat kizárólag szakmapolitikai fejlesztéseket megalapozó 

elemzések készítéséhez használjuk. Az adatokat bizalmasan kezeljük. 

A kérdőíveket negyedévente gyűjtjük, az adatokat számítógépre visszük és csak összesített 

formában közöljük, az egyénekre, intézményekre vonatkozóan információkat nem elemezzük 

és nem adjuk át senkinek. 

 

A kérdések az adott járásban működő, a gyermek-és fiatalkorúak mentális egészségével 

kapcsolatos ellátásokra, szolgáltatásokra vonatkoznak a különböző szektorokban. 

Az egyes szektorok az alábbiak: egészségügyi szektor (egészségügyi alap-és szakellátás, 

népegészségügyi és egészségfejlesztési szolgáltatók); szociális szektor (szociális alap-és 

szakellátás), köznevelési szektor (állami és nem állami fenntartású köznevelési intézmények) 

egyéb a fenti szektorokhoz nem tartozó, de a jelzőrendszerben szereplő szervezetek, 

intézmények (pl. rendőrség) 
 

Név.:  

Dátum: 

 

1. Az elmúlt negyedévben hány közös gondozási esetmegbeszélésen vett részt?    …..db 

Közös gondozási esetmegbeszélés alatt projektünkben használt definíció szerint az alábbit 

értjük: „A kliensnél megjelenő problémákat feltáró, megbeszélő, illetve a gondozási folyamat 

feladatellátását egyeztető munkaforma, mely egy adott eset (gyermek vagy fiatalkorú) 

ellátásában az összes, az aktuális probléma megoldásában érintett szakember bevonásával 

történik. Célja a közös problémadefiniálás, az esetvezetés során vállalt feladatok tisztázása, a 

segítő folyamat együttes megfogalmazása, megtervezése." 

 

2. Az elmúlt negyedévben hány 

esetgondozási együttműködésben vett részt 

dokumentált módon? .........  db 

 Dokumentált helyi esetgondozási 

együttműködések alatt az alábbiakat értjük: 

Egy adott eset (gyermek vagy fiatalkorú) 

ellátásában, az aktuális probléma megoldását 
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célzó, a gondozási folyamat feladatellátását egyeztető munkaforma, melyen az intézmény 

munkatársai is dokumentált módon részt vett.” 

 

3. Az elmúlt negyedévben hány új együttműködés jött létre Ön és a gyermek-és 

fiatalkorúak mentális egészségével kapcsolatos ellátásokat, szolgáltatásokat végző egyéb 

intézmények között? …db 

3.1. Formalizált (együttműködési megállapodás, feladat-ellátási szerződés, stb.) :  ………. db 

 

3.2. Informális együttműködések (pl. az egyes intézmények szakemberek közötti telefonos, 

vagy online egyeztetése egy klienshez kapcsolódó ellátási folyamat tekintetében):  …….  db 

(a pilot vizsgálaton belül nem történt kliens adatlap1.kitöltése) 

 

4. Az elmúlt negyedévben hány új együttműködés jött létre ön és azonos szektoron belüli 

intézmények között?  

4.1. Formalizált (együttműködési megállapodás, feladat-ellátási szerződés, stb.)   …… db 

4.2. Informális együttműködések  …….  db 

(pl. az egyes intézmények szakemberek közötti telefonos, vagy online egyeztetése egy 

klienshez kapcsolódó ellátási folyamat tekintetében). 

(a pilot vizsgálaton belül nem történt klien adatlap1.kitöltése) 

 

 

5. Az elmúlt negyedévben hány együttműködés elősegítését célzó továbbképzésen, 

konferencián, workshopon vett részt?   ..........   db 

 A rendezvények alatt nem csak az akkreditált, pontszerzős képzéseket, konferenciákat értjük. 

 

 

 

 


