
Kedves Szakápolásban Dolgozó Kolléga!
Az otthonápolási szolgálatot végző szakápolók, gyógytornászok 
munkájuk során időről-időre kapcsolatba kerülnek olyan  
gondozottakkal is, akik vizelettartási zavarokkal is küzdenek. 

Ilyen esetekben a betegnek hatalmas segítséget jelenthet, ha  
a szakápoló előtt megnyílhat a sok esetben rejtegetett tüneteiről.  
A meghallgatás mellett hasznos tanácsokra, javaslatokra is  
számíthat, elsősorban a tüneti kezelést jelentő védőeszközökkel  
kapcsolatban. 

A fentieket felismerve, a terület szakértőjeként az Essity Hungary Kft. szeretné felkínálni 
a segítségét. Az Essity több mint 60 év tapasztalatával világviszonylatban is első a felnőtt 
inkontinencia kezelés területén. Termékeivel 90 országban kínál egyénre szabott egész-
ségügyi megoldásokat. A vállalat célja minimálisra csökkenteni az inkontinencia hatását 
a mindennapi életre, egyúttal elősegíteni az emberi méltóság megőrzését, illetve az 
életminőség javulását. Az Essity számára kiemelten fontos az inkontinencia ellátásban 
dolgozó szakemberek munkájának támogatása. 

A szakellátást igénylő feladatok mellett az otthonápolás során gyakran válik szükségessé  
a gondozottak egyéb, a szakápoláshoz nem közvetlenül kapcsolódó szükségleteinek 
ellátása. Ilyen gyakori probléma a kezdetben sokszor rejtve maradó, vizelettartási 
panasz is. Rendkívül fontos azonban, hogy ezek a tünetek feltárásra, illetve mihamarabb 
szakszerű ellátásra kerüljenek, mert az inkontinencia több súlyosabb betegség jelző-
tünete is lehet.

Az otthonápolásban dolgozó szakemberek szerepe napjainkban különösen fontos, hiszen 
a járványidőszak során számos beteg nem látogatja rendszeresen háziorvosát, így 
vizelettartási zavarainak feltárása, illetve sok esetben a korábban feltárt betegségének 
a megfelelő utánkövetése sem történik meg. 

Tisztelettel, 
Essity Hungary Kft.

Ez az információs anyag kizárólag gyógyszer, gyógyászati segédeszköz rendelésére, használatának betanítására és forgalmazására 
jogosult egészségügyi szakemberek részére készült. 
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JELENTKEZÉS DÍJMENTES 
SZAKMAI KÉPZÉSRE

Az Essity ebben a betegnek és szakápolónak egyaránt kihívást jelentő helyzetben 
törekszik a gyakorlatban is jól hasznosítható szakmai segítséget nyújtani. 

Elérhetővé tette díjmentes, kreditpontos képzését, amelynek keretében  
Ön is megszerezheti az érvényben lévő szakmai protokollban rögzített,  

legfontosabb ismereteket.

A díjmentes, online, minősített továbbképzési program címe: 
Szakmai irányelven alapuló eredményes kontinencia-edukáció  

és inkontinencia-ellátás”

A pontértékkel bíró képzésre az alábbi hivatkozásra kattintva jelentkezhet. 
Ezután a tudnivalókkal felvesszük Önnel a kapcsolatot.

INKONTINENCIA AZ 
OTTHONÁPOLÁSBAN –

 KREDITPONTOS 
SZAKMAI KÉPZÉS 

TÁJÉKOZTATÓ

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jCAB8dM5ikyMx62JayWVT_MCr0sNhiVNu4Z9hGT_4JNUREhMOUU5Wlg0SU5PSzVJRjk4SlRBOFpWTi4u

