2. oldal

Jelzőrendszeres házi gondozás
kialakulásának története

vevőket és a hozzátartozóikat olyan információval
is ellássam, amiről eszükbe sem jutott volna
kérdezni, viszont a készülékért vállalt anyagi
felelősségüknek még inkább meg tudtak felelni.

A rendszer bevezetésének előzményei:
A szolgáltatás létrehozásában a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat nagy segítséget nyújtott, mint
mentor.
2013. április 25. II. évfolyam 2. szám

Köszöntő
Tisztelettel köszöntök minden kedves Olvasónkat
a
következő
kiadványunk
megjelentetése
alkalmából. Ezen újság tartalma kicsit eltér az
eddigi szokástól, hiszen nagy terjedelemben
mutatunk be egy szolgáltatást, amely a
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás.
E
témaválasztás apropója, hogy egy sikeres
pályázatnak köszönhetően sikerül bővíteni a
készülékek számát, mely több idős személy
életminőségének javítását célozza meg. Fogadják
szertettel kiadványunkat és ezeken a sorokon
keresztül
szeretném
megköszönni
azon
személyeknek a munkáját, akik bármilyen
formában
hozzájárultak
e
szolgáltatás
fejlesztéséhez. Így a pályázat íróknak, a projekt
menedzsmentjének,
a
városnak,
akik
hozzáállásukkal és a finanszírozás biztosításával
segítették elő a megvalósítást, továbbá Újszentes
szakembereinek, valamint a szakmai munka
megvalósítóinak és a kedves ellátottaknak is.
Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:
Puskásné Halál Ágnes
Intézményvezető

HELP
Szentes
városban
2002-ben
indult
a
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Ennek a
szolgáltatásnak a beindítása nagy előrelépést
jelentett a város szociális hálójának az
erősítésében, hiszen, karöltve

a többi alapellátással, egy jobb életminőséget
eredményezett az arra rászorulók életében.
A kezdeti 25 készülék mára már 54-re bővült,
viszont a folyamatosan hosszú várakozólista jelzi,
hogy nagyobb lenne az igény e szolgáltatás iránt.
Éppen ezért nagy örömünkre szolgált, amikor a
város vezetése rábólintott arra a pályázati
lehetőségre, amely a Romániai Temes megyei
Újszentes Önkormányzata és Szentes Város
Önkormányzata által benyújtott Határon Átnyúló
Együttműködési Program keretében jött létre. A
pályázat címe:”Európai segítség az egészséges
közösségekért Újszentestől Szentesig”. Ennek
kapcsán újabb 10 készülék felszerelésére kaptunk
lehetőséget.
Az újszentesi delegáció már több alkalommal járt
Szentesen,
amely
látogatások
célja
a
magyarországi szociális ellátórendszer, ezen belül
a szentesi jelzőrendszer megismerése. Több
szakmai rendezvényen vettek részt, melynek
keretében Puskásné Halál Ágnes, a Gondozási
Központ Igazgatója megismertette őket a város
szociális ellátórendszerével, valamint a Gondozási
Központ tevékenységével. A gyakorlatban is
megismerkedhettek a jelzőrendszer működésével,
több ellátott otthonában jártak, részesei lehettek
próbariasztásoknak, így élesben is láthatták a
készülék működését. (képek a mellékletben)
2013. április 4-én hivatalosan is megtörtént a
projekt megnyitása, melynek alkalmából a két
település
polgármestere
méltatta
az
együttműködés fontosságát.
A következő hetekben még több szakmai
találkozóra lesz lehetőség, ahol a román és a
magyar munkatársak kicserélhetik szakmai
tapasztalataikat.
Tököli Ildikó
jelzőrendszeres koordinátor

A kezdeti nehézségeket követően több elméleti
oktatáson vettünk részt a kollégáimmal, mielőtt az
első készülékeket felszerelték volna az igénybe
vevőknél.
Így
belgyógyászatról,
pszichés
zavarokról, elsősegélynyújtásról és a riasztáskor
kivonuló mentális felkészülés módjairól kaptunk
információkat. Ezeket az információkat eljuttattuk
a majdani készenlétet vállaló kollégáknak; de
számukra
ez
információfrissítést
jelentett
leginkább: ugyanis házi segítségnyújtóként,
megfelelő végzettséggel dolgoztak.
És mivel az akkori jogszabályok azt kérték, hogy
a jelzőrendszert igénybevevők nagy százaléka
házi gondozott legyen, a majdani riasztási
helyszínek alapos ismeretével is bírtak.
A jelzőrendszeres szolgáltatás igénybe vételéhez a
körzeti orvosnak ki kellett töltenie egy igazolást a
jelentkező egészségi állapotáról – ez jó alkalmat
adott arra, hogy informáljuk a rendszerrel
kapcsolatos tudnivalókról. Természetesen nem mi
voltunk az elsődleges információközlők, de mi
voltunk azok, akik már gyakorlati tapasztalattal is
rendelkeztünk.
Mivel a házi gondozás révén már volt egy jó
kapcsolatunk a körzeti orvosokkal, az orvosi
ellátást igénylő jelzőrendszeres riasztások
alkalmával tovább tudott mélyülni ez a jó
kapcsolat. Eljutottunk odáig, hogy a körzeti
orvosok kérték, hogy a várólistánkra vegyük fel a
rászoruló ellátottaikat.
Természetesen a technikai részeket is meg kellett
ismernünk.
A riasztásokat kezelő program használatának a
megtanulása volt talán a legnehezebb. Az otthoni
számítógépek száma akkor még jóval kevesebb
volt. A szoftver szó pedig elég agresszíven
hangzott. De a muszáj és a telefonos segítségek
gondoskodtak a rendszer megfelelő működéséről.
Kezdetben mindig nagy izgalommal, tollal és
papírral felszerelkezve vártuk a készülékek
telepítőit: mert mindig rengeteg kérdésünk volt.
De jó tanulók voltunk! Önállóan le tudtam
szerelni úgy egy készüléket az újratelepítés előtt,
hogy abban ne keletkezzen műszaki és más
jellegű kár! Ezek az ismeretek megkönnyítették
azt is, hogy az igénybe

Földi Zsoltné
területi szociális gondozás vezetője

Külterület, biztonság, segítség!
Szentes 2005-óta folyamatosan, egymásra épülve
alakítja ki a külterület ellátását segítő
tanyagondnoki hálózatát, melyet a Szentesi
Családsegítő Központ működtet. Célja, hogy
minden tanyasi lakos megkaphassa ezt a nagyon
hatékony és emberközeli szolgáltatást. Segítséget
nyújt Szentes város külterületi, tanyavilágában élő
lakosai számára mindennapi életvitelükben.
Feladatellátásuk során igyekeznek megkönnyíteni
a támogatási lehetőségekhez való hozzájutást,
egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tenni
az ügyintézést, ezzel is csökkentve a vidéki lét
hátrányait, hozzájárulva a tanyasi életforma
fennmaradásához, élhetőbbé tételéhez. Rendszeres
megjelenésük
biztonságérzetet
és
kiszámíthatóságot jelent az egyedül élő idős
emberek számára is.

A tanyagondnokok munkájuk során ivóvizet
visznek, bevásárolnak, orvoshoz szállítanak,
ügyintézésben segítenek, illetve együttműködnek
a város szociális
szolgáltatóival, rendőrséggel, polgárőrséggel, és
civil szervezetekkel.
Kaiser Andrea
Szakmai vezető Családsegítő Központ
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„furcsa idegenek”
Úgy gondolom, hogy többen észrevették, hogy az
elmúlt hónapokban fel-fel bukkan egy-egy idegen
ember, akik eltöltenek nálunk pár napot, kicsit
kertészkednek, kicsit takarítgatnak. Látjuk őket
pár napig, majd ahogy jöttek el is mennek. Na kik
is ők?
Ők a közérdekű munkát végző emberek, nem
összekeverendő a már jól megszokott közmunkát
végző emberekkel, akik rendszeres munkát
végeznek nálunk kocsikísérőként, szociális
segítőként, hónapokig, akár évekig is.
Mi is az a közérdekű munkavégzés?
A közérdekű munka a Büntető Törvénykönyvben
meghatározott három fő büntetésnem egyike. A
szabadságvesztésnél
enyhébb,
de
a
pénzbüntetésnél súlyosabb ítélet, amit a
szabálysértőre
kiszabhatnak.
A
Büntető
Törvénykönyv lehetővé teszi, hogy a kiszabott
pénzbüntetést vagy helyszíni bírságot ki lehet
váltani közérdekű munkavégzéssel.
Intézményünk csatlakozott azon intézmények
közé, akik lehetővé teszik a szabálysértést
elkövető emberek számára, hogy hasznos
munkavégzéssel ledolgozhassák büntetésüket.
Az elmúlt öt hónapban a Munkás utcai
klubunkban öt fő dolgozta le büntetését.
Szabálysértéseik:
• úttesten való szabálytalan közlekedés és
csendháborítás ittas állapotban 70 ezer Ft
• csendháborítás (saját otthonában hangos
zenehallgatás) 30 ezer Ft
• ittas állapotban történő kerékpározás két fő
50 és 60 ezer Ft
• a kerékpár kötelező tartozékainak (első és
hátsó lámpa vagy villogó) hiánya 10 ezer Ft
Tapasztalataim azokkal az emberekkel
kapcsolatban, akik közérdekű munkát végeztek a
klubunkban:
•
•

többnyire motiváltak a munkavégzésre
mindannyian irreálisan nagynak érzik a rájuk
kiszabott büntetési tételt
• szégyellik tetteiket
• nem ez az első olyan eset, amikor szabálysértést követett el.
Azt gondolom, hogy ezek az emberek különös
odafigyelést igényelnek a részünkről, mégpedig
azért, mert segítségre van szükségük ahhoz, hogy
változtatni tudjanak életükön.

Hogyan segítsünk?
•

hasznos, vagyis tényleges munkát adjunk
nekik, amitől érzik, hogy „súlya” van a
tetteiknek
• beszélgessünk el tetteikről, azoknak okairól,
a társadalomra való káros hatásairól
• segítsük őket abban, hogy hogyan tudnak
megszabadulni esetleges függőségeiktől
• mutassunk példát
Az, hogy a közérdekű munkavégzés mennyire
hasznos a szabálysértést elkövető, vagy a
társadalom számára, azt az olvasó elgondolására
bízom.
Lévainé Bódi Szilvia
KNPE szakmai vezetője

Tavaszköszöntés-hóval
Március 27-én ünnepséget tartottunk a 3-as
klubban, melynek apropója a névnapok közös
megünneplése volt, valamint tavaszköszöntő-lett
volna. Az időjárás ugyanis megtréfált bennünket,
mert a várva-várt napsütés helyett hóval
ajándékozott meg bennünket a természet. Emiatt a
bográcsos pörkölt nem az udvaron főtt, hanem
garázsban, de ez nem rontott az élvezeti értékén.
A hideg idő sem ártott a hangulatunknak, hiszen a
finom ebéd és sütemények elfogyasztása után
mindenki
jókedvűen
ünnepelt.
Tököli Ildikó

„Virágos álom”
Virágos álom címmel kézimunka kiállítás
megrendezésére került sor a II. sz. Idősek
Klubjának társalgó helyiségében. A kiállítás
anyagát klubtagjaink szebbnél-szebb munkáiból
állítottuk össze. Érdekességként meg kell, hogy
említsük a kékfestő ruhába és hímzett köténykébe
öltöztetett játék babákat, amelyek az ellátottaink
játékai voltak gyerekkorukban. A babákhoz
hasonlóan öltöztek fel a gondozónők is. Szirbik
Imre Szentes Város Polgármestere személyes
élményeket és emlékeket is idézve nyitotta meg a
kiállítást 2013. április 9.-én. A szakma részéről
Szemerédi Endréné Irénke Művelődési Központ
Díszítő Művészeti szakkörének vezetője beszélt e
tevékenység szépségéről, hasznáról. Irénke
végezetül egy Várnai Zseni verset szavalt el
Szolgálj szívem címmel. A megnyitó alatt Nagy
Levente a Szent Erzsébet Katolikus Általános
Iskola 8. osztályos tanulója szolgáltatta a zenei
élményeket bariton kürtön. A kiállítás két hétig
április
19-éig
fogadta
a
látogatókat
munkanapokon 9-15 óráig.

