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Tisztelt Képviselő-testület!

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Gondozási Központ a településen élő rászorulók
részére, szociális alap-és szakosított ellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat
biztosít integrált szervezeti formában.
Az intézmény által biztosított szolgáltatások és ellátások a következők:
~ család- és gyermekjóléti szolgáltatás
~ étkeztetés
~ házi segítségnyújtás
~ idősek nappali ellátása
~ idősek bentlakásos ellátása
~ védőnői szolgáltatás
~ mintavételi hely működtetése
A fenti szolgáltatásokat az intézmény Medgyesegyháza Város közigazgatási területére
kiterjedően biztosítja. Ettől eltérően az Idősek Otthona működési területe Békés megye.
Az elmúlt évben a COVID-19 fertőzés okozta humánjárvány miatt az intézményünk által
biztosított szolgáltatásoknak jelentős kihívásokkal kellet megküzdeniük, melyek a mindennapi
működés rutinját a korábbiakhoz képest gyökeresen megváltoztatták. A mindennapi feladatok
a Kormányhivatal, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, és az Emberi Erőforrások
Minisztériuma által kiadott határozatok, eljárásrendek, és utasítások alapján kerültek
megszervezésre.
SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Álláshely kimutatás 2020. december 31.-én
intézményegység

Álláshelyek
száma

betöltött álláshelyek száma

Szakdolgozók száma
szakképzett szakképzetlen

Technikai
munkakörben
dolgozók

Idősek Otthona

18

14

4

Idősek Kiubja

3

2

1

Étkeztetés

1,5

1,5

Házi

3,5

3,5

3

2

2

2

üres
állás helyek
száma

segítségnyújtás
Család-

és

1

gyermekjóléti
Szolgálat
Védőnői Szolgálat

Az álláshelyek betöltése 31 dolgozó foglalkoztatásával kerültek betöltésre, köiülük 2’7 teljes
munkaidőben foglalkoztatott 4 fő részmunkaidőben foglalkoztatott dolgozó, megváltozott
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munkaképességű dolgozó.
Az elmúlt év során 7 fő munkavállaló munkaviszonya szűnt meg, 4 fő munkavállaló esetén
(helyettesként aLkalmazott védőnő, és terápiás munkatárs, valamint takarító munkakörben) a
határozott lejárta miatt, 2 fő munkavállaló (ápoló, takarító) esetén közös megegyezéssel, 1 fZ5
munkavállaló esetén (takarító) felmentéssel a dolgozó nyugdíjazása miatt került sor.
A kinevezett dolgozók mellett intézményünk szakmai feladatainak ellátást rendszeresen
segítik közfoglalkoztatottak, számuk a tavalyi évben 5 fő volt, melyből 2 fő az étkeztetés
házhoz szállításában, 2 fő a bentiakásos ellátásban takarítóként, 1 fő az orvosi rendelőben
takarítóként segítette munkánkat. Megbízási szerződéssel foglalkoztattuk a Mintaátvételi hely
asszisztensét.
Az intézmény dolgozóinak szakképzettségét vizsgálva elmondható, hogy az intézmény
megfelel a jogszabályokban meghatározott szakképzettségi arányoknak. Az elmúlt évben 3 fő
dolgozó vett részt képzésen, ketten szociális ápoló- és gondozó, egy fő pedig felsőfokú ápolói
szakképesítést szerzett.

TÁRGYI FELTÉTELEK
Az intézmény által biztosított szolgáltatások az intézmény székhelyén, valamint két
telephelyén működnek.
Tárgyi feltételek tekintetében az intézmény által biztosított
szolgáltatások nagy része megfelel a jogszabályok által támasztott követelményeknek. Az
elmúlt évek beruházásai jelentősen javították a telephelyek állagát, és részben az elhelyezési
körülményeket.
Mindezek mellett továbbra is szükséges a tárgyi feltételek javítása:
~ Az Idősek Kiubja belső tereinek burkolatai a sokéves használat során
elhasználódtak, a résmentesség nem biztosított. Az intézmény mosdó- és
fürdő helyiségeinek állapota leromlott nem felelnek meg a kor, és a
rendeltetésszerű használat követelményének. Az épületnek helyt adó
udvar állapota szintén leromlott, a járdák, épített utak idősek számára
nehezen használhatók, így célszerű lenne az udvar felújítása közösségi
használatra alkalmassá tétele. (utak, járdák, kialakítása, kiülők, padok
elhelyezése stb.).
~ Az intézmény valamennyi épületén szükséges lenne a tetőcserepek cseréje,
felújítása. A tetőcserepek leromlott állapota miatt gyakoriak a beázások.
~ Az Idősek Kiubja gépjárműve jelentős mértékben elhasználódott, műszaki
állapota a biztonságos, kiszámítható üzemeltetés követelményének nem
felel meg. Az elmúlt évben az autó javításának költségei jelentősek voltak,
így gazdasági szempontból is fontos lenne a gépjármű cseréje, különösen
azért mert a gépjármű a szociális ellátások mellett egyéb feladatok
eflátásában is rendszeresen részt vesz.
Az Idősek Otthonában a jogszabályokban előírt egy ellátottra jutó alapterület, a működést
engedélyező bejegyző határozatban szereplő 30 fZ5 férőhelyszámra, nem biztosított. Az
intézményben külön betegszoba nincs kialakítva, az egy ellátottra jutó 6 m2 lakóterület öt
lakószobában nincs biztosítva, valamint egy lakószobában 4 főnél több személy kerül
elhelyezésre. A Békés Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya a 2018. márciusában
lefolytatott ellenőrzése során tapasztalt, a tárgyi feltételek fent részletezett hiányosságai miatt,
2019. augusztus 10. napján kelt határozatában kötelezte a fenntartót a tárgyi feltételek
hiányosságainak megszüntetésére az alábbiak szerint:
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a lakószobákban gondoskodjon egy ellátottra legalább 6 m2 lakóterület meglétéről
egy lakószobában legfeljebb 4 ellátott kerüljön elhelyezésre
gondoskodjon betegszoba kialakításáról

2020. február 24.-én a Békés megyei Kormányhivatal a fenti tárgyban utóellenőrzést tartott az
intézményben és kötelezte a fenntartót a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedési
terv benyújtására. A benyújtott intézkedési terv alapján 2020. április 23.-ám Hatósági
szerződés került aláírásra, az alábbi tartalommal:
a fenntartó vállalta a lakószobákban az egy ellátottra jutó 6 m2 lakóterület kialakítását
2020.év szeptember 1.-ig a fenntartó vállalta, hogy a Hivatal részére megküldi az intézmény
átalakítására vonatkozó építész által készített tervezői dokumentációt
a fenntartó vállalta, hogy december 31.-ig elvégzi a tervezett átalakítások előkészítését
a fenntartó vállalta, 2021.06.30.-ig egy Új lakószoba kialakítását, az orvosi szoba
funkcióváltásával, és egyidejűleg nővérpult kialakításával, 2021.12.31.-ig a hatágyas szoba
megosztását, 2022.06.30.-ig további lakószobát alakít ki, és 2022.12.31.-ig elvégzi a
betegszoba kialakítását.
-a fenntartó vállalta, hogy a szakmai szabályok biztosítása érdekében a szerződés aláírásának
napjától nem vesz fel Új ellátottat, mindaddig, míg nem biztosítja a férőhelyek
betöltöttségének arányában a rendelet előírásait.
-

-

-

-

A fent részletezett szerződés 2021. évben módosításra került, a módosítást a Képviselő
testület 2021.08.3 1. —éntárgyalta. Döntés száma: 33/2021.(08.31) Kt. határozat
Az intézmény valamennyi szolgáltatásában, de az idősek otthonában különösen- jelentős
terhet rótt az intézményre a védőfelszerelések, tisztítószerek, és fertőtlenítőszerek beszerzése.
Az eszközök és takarítószerek ára a járványhelyzet kialakulásával a korábbi árak
többszörösére nőtt, és e mellett beszerzésük is akadályozott volt. Egy-egy védőfelszerelés,
vagy tisztítószer beszerzése sokszor hosszas utánajárás, és sok esetben több hetes várakozást
követően tudott megvalósulni.
Jelentős segítséget jelentett a mindennapi védekezésben, hogy az Operatív Törzs döntése
értelmében az idősek bentiakást nyújtó, majd a második hullámban a szociális
alapszolgáltatást biztosító intézmények is, a központi keretből heti rendszerességgel
részesültek a védekezést szolgáló védőeszköz készletből. Igy intézményünk valamennyi
szociális szolgáltatása részére havi rendszerességgel érkezett jelentős mennyiségű egyszer
használatos maszk, gumikesztyű, alkoholos kézfertőtlenítő, felületfertőtlenítő.

SZAKMAI MUNKA
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében intézményünk az alábbi segítő
szolgáltatásokat biztosítja az igénybevevő számára:
~ rövid, egyszeri, első interjúval lezárható segítő szolgáltatás
~ alapellátás keretén belül történő folyamatos, tervszerű családgondozás
~ hatósági kötelezésen alapuló családgondozás: védelembe vétel esetén a hatóság a
család-és gyermekjóléti központ esetmenedzserét jelöli ki a gondozási terv
elkészítésére. Az esetmenedzser a gondozási tervben kijelölt célok megvalósításába a
szolgálat családsegítőjét is bevonhatja.
~ családból kiemelt gyermek családba történő visszagondozásában a szolgálat
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családsegítője szintén bevont segítőként vesz részt.
információnyújtás
tanácsadás
más szolgáltatásokhoz való irányítás
családlátogatás
környezettanulmány készítése
hivatalos ügyekben való közreműködés
esetkezelés

A szolgáltatás gondozási tevékenységének 2020. évi adatai:

24f’ó
19fZ5
O fő
10 fő

Alapellátás keretén belül gondozott:
Védelembe vett:
Ideiglenes hatállyal elhelyezett:
Nevelésbe vett:

2020. évben a gondozási tevékenység a kezelt problémák típusai szerint a következőképpen
alakult:

probléma megnevezése

családok száma az elsődleges hozott
probléma alapján

életviteli
családi-kapcsolati konfliktus
családon belüli bántaLmazás
elhanyagolás
gyermekintézménybe
való
beilleszkedési nehézség

3
O
O
4

7

magatartás-

és

1

teljesítményzavar
anyagi
(megélhetési,
lakhatással összefüggő)

4

gyermeknevelési

2

A szolgálat szakmai tevékenységének adatai:
Megnevezés

Információ nyújtás

Segítő beszélgetés
Tanácsadás
ügyintézéshez

segítségnyújtás
Családlátogatás
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
esetkoniultáció

Szakmai
tevékenységben
részesülők
száma
42
13
28
47

Szolgáltatásban
részesülők
száma

122
4
1
19

57

42
10
18
47

3
9
6

Adomány közvetítés
Közvetítés ellátásokhoz való
hozzáférésben -pénzbeli
Közvetítés eHátásokhoz való
hozzáférésben -természetbeni
Kömyezettanuhnány
elkészítésében
való
közreműködés

2
25

30
25

5

5

12

33

A szolgáltatásban részsülő családok helyzetét vizsgálva elmondható, hogy elsősorban
életviteli- életvezetési problémák társulnak családi kapcsolati zavarokhoz, konfiiktusokhoz.
Sajnos az utóbbi időben jelentős a családi kapcsolati zavarok miatt segítséget kérő kliensek
száma. Az elmúlt évben a biztosított szolgáltatások között jelentős arányt képvisel a
családlátogatások száma, hiszen az alapellátásban részsülő családok esetén a jogszabály havi
átlagban 3 találkozást Ír elő a család- és a családsegítő között. Az elmúlt évben a
kapcsolattartás többnyire telefonon valósult meg.
Az anyagi problémák enyhítése céljából a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat az elmúlt
évben is folytatta adomáhygyűjtő-és osztó tevékenységét.
Az elmúlt évben 2 alkalommal került sor ruhaosztásra, a megjelentek száma összesen 30 fő
volt.
Az elmúlt évben, a járványra való tekintettel, elmaradt a szolgálat szokásos szünidei
programjainak megszervezése.
A gyermekjóléti szolgáltatás szervező tevékenységei körében észlelő- és jelzőrendszert
működtet, mely a különböző szakterületek szakemberei bevonásával a gyermekeket általában
veszélyeztető okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben
történő felismerését teszi lehetővé. Az elmúlt évben az észlelő- és jelzőrendszer tagjai részére
4 alkalommal került sor szakmaközi megbeszélés szervezésére.
°
Témák:
o A fejtetvesség által okozott problémák (Szakálné Balázs Erika járási vezető védőnő)
°
Jelzőrendszeri munka értékelése (éves tanácskozás)
o Eves jelzőrendszeri intézkedési terv megbeszélése
• A veszélyhelyzet alatti munkarend tapasztalatai, egymás munkája segítésének
lehetőségei
A jelzőrendszer tagjai részéről az elmúlt évben 31 jelzés érkezett. A jelzőrendszer tagjai
részéről érkező jelzések száma az elmúlt 3 évben az alábbiak szerint alakult:
Jelzést küldő
Ovoda
Köznevelési intézmény
egészségügyi szolgáltató
rendőrség
Gyámhivatallönkormányzat
Pártfogó
Személyes gondoskodást nyújtó intézmény
állampolgár

2018.
2
35
4
1
3
O
O
1

2019.
0
25
12
2
0
O
0
3

2020.
2
16
9
0
1
O
1
2

A jelzőrendszer tagjaitól érkezett jelzések száma az elmúlt évhez képest csökkent.
Ez várható is volt, hiszen a gyermekek kevesebb időt töltöttek a múlt év során a nevelési
oktatási intézményekben.
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A leggyakrabban jelzett problémák:
• igazolatlan hiányzások;
• a digitális oktatás nem teljesítése;
• a gyermek, illetve lakókörnyezetének nem megfelelő higiéniája;
o gyermeknevelési hiányosságok;
o anyagi okokból eredő problémák.
A legtöbb jelzés Írásban érkezett, de előfordult az is, hogy először szóban jelezték a
problémát, telefonon, és később került sor az írásos jelzés átadására/megküldésére.
Előfordul, hogy a szülő tagadja a jelzett probléma femiállását, vagy fel sem ismeri. Emellett
gyakran reagálnak indulatosan, másra hárítva a felelősséget.

Az EMMI által kiadott eljárásrend alapján az ügyfélfogadást meg kellett szervezni, de az
elsősorban telefonos és elektronikus kapcsolattartás keretén belül történt. Személyes
megjelenésre csak halaszthatatlan okból volt lehetőség a szolgálatnál, a korábbiakhoz képest
lecsökkentett ügyfélfogadási időben. Személyes megjelenés előtt időpont egyeztetés volt
szükséges, annak érdekében, hogy a szolgálat irodájában egyidőben tartózkodók számát
minimalizáljuk. A személyesen megjelenő ügyfelek számára kötelező volt a felügyelt
kézmosás, az ügyfél távozását követően a felületeket fertőtleníteni kellett. A gyermekek
veszélyeztetettségével kapcsolatos jelzéseket fogadni kellett, a jelzőrendszeri tagoktól a
jelzéseket elsősorban elektronikus csatornákon vártuk. A jelzésekkel érintett családokkal
történő kapcsolatfelvétel elsősorban elektronikus formában történt, családlátogatásra, a
jelezett személyek személyes felkeresésére csak sürgős, vagy krízishelyzet esetén került sor.
Környezettanulmány csak az azonnal sororikívüliséget igénylő ügyeknél, az ideiglenes
hatályú elhelyezés esetén, a nevelésbe vétel, a gyám-és gondnokkirendelés esetén kellett
elkészíteni.
A vészhelyzet ideje alatt intézményünkhöz 8 jelzés étkezett, a jelzett személyek száma 17 fő.
Ebből az általános iskola 10 gyermek estén tett jelzést a digitális tanrendben teljesítendő
kötelezettségek elmulasztása miatt. Családsegítőirik 10 esetben kerestek fel családokat
otthonukban segítségnyújtás céljából.
A 46/2020. (111.16.) Kormányrendelet szerint azoknak a 70 év feletti lakosoknak az
ellátásáról, akik vállalják, hogy a vészhelyzet idején lakóhelyüket nem hagyják el, a
polgármester feladata gondoskodni. Intézményünk dolgozói és önkéntesek részt vettek a 70
év felettiek felkeresésében, az ellátási igények felmérésében. A felmért igények alapján
intézményünk 14 háztartás részére nyújtott folyamatosan segítséget, személyes szükségleteik
kielégítéséhez (bevásárlás, gyógyszerkiváltás, csekkfizetés stb.) összesen 101 alkalommal. A
segítségnyújtásban intézményünk 6 dolgozója, a családsegítők, a gépjárművezető, a
karbantartó, az intézményvezető helyettes, és az intézményvezető vett részt napi feladataik
mellett.
A Szolgálat részt vállalt a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság RSZTOP program
keretén belül bonyolított élelmiszercsomagjainak szétosztásában.
ÉTKEZTETÉS
Az étkeztetés keretében az önkormányzat helyi rendeletében meghatározott szociálisan
rászoruló személyek egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik intézményünk. Az étkeztetés
a lakosság szükségleteinek megfelelően helyben fogyasztással, elvitellel, illetve lakásra
szállítással vehető igénybe. Az étkeztetés keretén belül egyféle menü kerül kiszolgálásra,
választásra nincs lehetőség.
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Az ellátást i2énybevevők adatai

I

~______________________________

2019. december3l-én
2020. év folyamán ellátásba
vettek

2020. év folyamán
kikerültek

2020. évben:
Étkeztetésben részesül
Helyben fogyasztja vagy
elviszi

Lakására szállítják

26

17

4

3

9

8

j

ellátásból

2020. december 31-én

I~

21

12

A szociális étkezetetést igénybe vevők jelentős hányadának szociális rászorultságát
életkora határozza meg.
Az elmúlt évekeben a szolgáltatás népszerűsége jelentős mértékben lecsökkent az
igénybevevők körében. Az elmúlt évre is jellemző, hogy a szolgáltatást lemondók száma
meghaladja az Új igénylők számát, mely az átlagos igénybevételi adatok csökkenéséthez, és
ezáltal az igénybe vehető állami normatív támogatás csökkenéséhez vezet. A településen
más szociális szolgáltató is biztosít étkezetetést kedveő áron, házhoz szállítással, ők
jelentős konkurenciát jelentenek intézményünk részére. Különösen azért, mert a
szolgáltatásból kilépők jelentős része minőségi kifogások miatt nem igényli az étkezetetést,
így kilépés után gyakran a másik szolgáltatónál igényelnek étkezést.
Az elmúlt tíz évben az étkezetetés igénybevevők száma a következőképpen alakul:
szoc~áíís étkezetetést ~génybevevők át’agos
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201.9
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201.7
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A vészhelyzet ideje alatt a szociális étkeztetés biztosítása folyamatos volt, a helyben
fogyasztás és az étel elvitelének lehetősége azonban átmenetileg megszüntetésre került. A
vészhelyzet idején kizárólag kiszállítással történt az ételadagok kiszolgálása.
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HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
A házi segítségnyújtás településünkön 4 gondozási körzetben biztosított, ezek közül 3 körzet
Medgyesegyházán, és 1 körzet Bánkúton került kialakításra. A szolgáltatás működését
engedélyező bejegyző határozatban meghatározott férőhelyszám 36 flu.
A szolgáltatást az igénylő fizikai- mentális állapotának, és egyéni szükségleteinek megfelelő
óraszámban kell biztosítani, az ellátás igénybevételét megelőzően elkészített gondozási
szükséglet vizsgálat eredményei alapján.
Az ellátást i2énybevevők adatai 2020. évben:

[

Ellátottak_száma

I

2019. december3l-én

21

2020. év folyamán ellátásba vettek

13

2020. év folyamán eliátásból
kikerültek

11

2020. december 31-én

23

Az ellátást igénybe vevőkről elmondató, hogy jelentős hányaduk a 70 év feletti korosztályból
kerül ki. Legtöbbjük egyszemélyes háztartásban él, sokuk családja más településen él, így
gondozásukat nem tudják megoldani. Az ellátottak körében magas a krónikus betegségben
szenvedők aránya is.
A szolgáltatást megelőző szükségletfelmérés alapvetően meghatározza, hogy az egyén milyen
szolgáltatásokat vehet igénybe, a részére biztosít házi segítségnyújtás keretén belül. A
szükségletfelmérés alapján az igénybe vevők részére szociális segítés vagy személyi gondozás
nyújtható.
Az ellátottak összetétele 2020. évben
szociális
részesülők

segítésben

személyi gondozásban részsülők

gondozási szükséglet
vizsgálat alapján

fó

gondozási
vizsgálat alapján

0.fokozat

7

0.fokozat

I.fokozat

I. fokozat

II.fokozat

II.fokozat

szükséglet

f’ő

—
15

A szolgáltatás keretén belül személyi gondozás annak nyújtható, akinek gondozási
szükséglete a napi 1 órát meghaladó mértékű. Annak, akinek gondozási szükséglete a napi egy
órát nem éri el kizárólag szociális segítés nyújtható.
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Az elmúlt évben a szociális segítés keretén belül összesen 57670 percet töltöttek a gondozók
az alábbi megoszlásban:

Szociális segítés keretén belül leggyakrabban végzett tevékenységek: a bevásárlás, a takarítás,
és a mosogatás.
Személyi gondozás keretében eltöltött percek száma 244045 perc volt az alábbiak szerint:

Személyi gondozás estén a leggyakrabban biztosított gondozási tevékenységek a következők:
takarítás, bevásárlás, mosogatás, étel előkészítésében való segítségnyújtás, az ágyazás,
ágyneműcsere, gyógyszer kiváltás- és adagolás, a vérnyomás- és vércukormérés valamint
mentális támogatás.
A koronavírus járvány miatt kihirdetett vészhelyzet idején a házi segítségnyújtás során
igyekeztünk a személyes kontaktus minimálisra csökkentésére. Az ellátás során
kockázatelemzést végeztünk, mely során az igényelt segítségnyújtás rangsorolva lett, oly
módon, hogy a halasztható tevékenységek (p1: nagytakarítás, lakókörnyezet rendben tartása
stb.) elvégzését a minimális szintre csökkentettük. Mindez a törekvés a fenti diagrammok
11

adatairól is leolvasható, hiszen a járvány első és második hullámának tetőpontján áprilismájus, illetve november-december hónapokban volt a gondozási idő a legalacsonyabb. A
személyes kontaktust igénylő gondozási feladatok elvégzéséhez dolgozóink részére
folyamatosan védőruházatot, fertőtlenítő szereket biztosítottunk. Az ellátás során törekedtünk
arra, hogy az idős ellátottat folyamatosan Ugyanaz a szakember látogassa, ezzel is csökkentve
az érintkezések számát, a fertőzés kockázatát. A vészhelyzet idején 4 Új ellátottat vettünk
gondozásba, közülük 1 fő krónikus kórházi ellátásból került hazahelyezésre.
A szolgáltatás kihasználtságának javítása érdekében a szolgáltatást évek óta ingyenesen
vehetik igénybe ellátottjaink. Továbbra is meg kell említeni, hogy a településen működő
civil szolgáltató jelentős konkurenciát jelent intézményünknek.

IDőSEK KL UBJÁ
Az Idősek Klubja keretében a szolgáltatást igénybe vevő személyek részére szociális,
egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.
A helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a
közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.
Az Idősek Klubja engedélyezett férőhelyeinek száma 30.
Az ellátást i~énybevevők adatai 2020. évben:
EHátottak száma
2019. december 31-én

19

2020. év folyamán eHátásba
vettek

4

2020. év folyamán ellátásból
kikerültek

5

2020. december 31-én

18

12
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Az idősek nappali ellátásának igénybevételi adatai, évek óta jóval elmaradnak az
engedélyezett férőhelyszámtól. Bár volt néhány év, amikor az igényvevők száma 20 fő felett
volt, az elmúlt években ismét folyamatosan csökken az átlagos létszám. A nappali ellátás
területén is érezhető a civil szolgáltató konkurenciájának hatása, hiszen a nappali ellátást
népszerűsítő rendezvényeinken gyakran tapasztaljuk, hogy azok, akiket a klubba szeretnénk
invitálni, a másik szolgáltatónál már házi segítségnyújtásban részsülnek. Mindezek miatt a
kilépő ellátottak helyére nehéz Új ellátottakat találni.
A nappali ellátás lehetőséget nyújt, a napközbeni tartózkodásra, ebéd elfogyasztására, a társas
kapcsolatok ápolására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást
igénybevevők számára folyamatosan biztosított a gondozói felügyelet, illetve szükség esetén
az orvosi ellátáshoz való hozzáférés. Az ellátottak magas átlagéletkorából és megromlott
egészségi állapotából, leromlott szociális körütményeiből adódik, hogy a nappali ellátás során
is fokozott szerepet kap a űzikai ellátás, és gondozás. A napi gondozási feladatok jelentős
részét képviselik a személyi higiéné fenntartását segítő tevékenységek (fürdés, ruházat
tisztításának segítése, körömápolás stb.), valamint a gyógyszer szedés nyomon követése,
vérnyomás- vércukor ellenőrzés, mobilizálás segítése.
A vészhelyzet idején az idősek nappali ellátásának teljes átalakítása volt szükséges. A járvány
első hullámában a nappali intézmény épületében nyújtott szolgáltatásokat teljes mértékben fel
kellett függeszteni. Az ellátottak részére az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges
szolgáltatások kerültek biztosításra: bevásárlásban való segítségnyújtás, gyógyszerkiváltás,
csekkfizetés stb. saját otthonukban, mindezek mellett telefonos kapcsolattartás történt a
gondozottjainkkal. Az alapszo lgáltatások (étkezés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás)
adminisztrációja a vészhelyzet kihirdetését követően a Művelődési Ház épületében történt,
hiszen az Idősek Kiubja épülete a bentlakásos ellátás izolációs helyiségévé lett átalakítva. Az
első hullámot követően a nappali ellátás ismét megnyílt az igénybevevők részére, úgy hogy az
egyszerre az engedélyezett létszám 50%-a tartózkodhatott az épületben, a járványügyi
intézkedések betartása mellett. A novemberi második hullám idején a nappali ellátás ismét
részlegesen felfüggesztésre került, az intézmény a személyes jelenléttel összefüggő
szolgáltatáselemeket, így a felügyeletet, közösségi fejlesztést, és a készségfejlesztést, nem
biztosította. A nappali ellátásban részsülő ellátottak számára az intézmény 2020. november 9.
napjától a tanácsadás, a háztartási-vagy háztartást pótló segítségnyújtás és a gondozás
(kizárólag az ellátott otthonában) szolgáltatáselemeket biztosította. A személyes jelenléthez
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kötött szolgáltatáselemek biztosításának felfüggesztése a harmadik hullám lecsengéséig
tartott.

IDŐSEK OTTHONA
Az Idősek Otthonában a napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, de
rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. A napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglet
hiányában a kérelmező felvétele a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények
fennállása esetén lehetséges.
Az intézményben való ellátás magába foglalja a lakók, fizikai- egészségügyi és
mentálhigiénés ellátását.
Az intézmény engedélyezett férőhelyeinek száma 30.
Az ellátottak adatai
Ellátottak száma
Ellátottak száma 2019. XII.31.-én

29

EHátásból kikerültek összesen

11

ebből

Gondozásának indokoltsága megszűnt O
Más intézménybe került

1

elhunyt

rio

Felvételt nyertek összesen

2

ebből

Új felvétellel

2

~ Más szociális intézményből

O

EHátottak száma 2020. XII.31.-én

20

Az eliátottak összetételét vizsgálva továbbra is elmondható, hogy a nők létszáma jelentősen
meghaladja a férfiakét. A magas átlagéletkorból, illetve az intézményi felvételhez szükséges
napi 4 órát meghaladó gondozási szükségletből adódik, hogy az intézmény lakóinak körében
gyakoriak a krónikus betegségek, magas az intenzív gondozást, ápolást igénylő krónikus
betegek aránya. A leggyakrabban előforduló krónikus betegségek a következők: magas
vérnyomás, diabetes, ISZB, demencia. A leromlott egészségi állapotú lakók gondozása
gyakran jelentős kihívások elé állítja a gondozást végző szakembereket. A napi gondozási
tevékenység során egyre gyakoribb, hogy a gondozás mellett alapápolás (pelenkázás,
sebkezelés, injekciózás, mobilizálás, stoma kezelés, gyógyszerelés) biztosítása is szükséges.
A lakók jelentős része segítséget igényel a tisztálkodás, mobilizálás, terén.
A koronavírus világjárvány leginkább az Idősek Otthona tekintetében alakította át a
mindennapi működést, jelentős kihívások elé állítva az intézményt.
e

2020. március 8.-tól június 3.-ig, majd 2020. szeptember 7.-től Újra, az Országos
tisztifóorvos határozata alapján az intézményben látogatási tilalom volt elrendelve.
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Ettől az időponttól látogatók nem jöhettek az intézménybe, egészen az elrendel tilalom
enyhítésének, majd feloldásának napjáig. A hozzátartozókat a látogatási tilalommal
kapcsolatos rendelkezésekről, azok módosításáról valamennyi esetben telefonon, és
kifüggesztett tájékoztatókon értesítettük. December hónapban az ünnepekre való
tekintettel, szigorú járványügyi szabályok betartása mellett, időszakosan biztosított
volt a hozzátartozók részére az ellátottakkal való kapcsolattartás, az erre a célra
kijelölt látogató szobában.
2020. március 17.-től június 18.-ig, majd 2020. szeptember 7-től Újra, az Országos
tisztiföorvos határozata alapján a látogatási tilalom mellett kijárási tilalom és felvételi
zárlat is elrendelésre került az intézményben, melyről az intézmény ellátottjai
személyesen, és kifüggesztett tájékoztatón is értesítve lettek. A kijárási tilalom
egyetlen alkalommal sem került megszegése, bár a rendszeresen kijáró lakók
különösen az időszakok vége felé nehezen viselték a bezártságot.
2020. 04.27. napján a Magyar Honvédség elvégezte az intézmény teljes körű
fertőtlenítését. A fertőtlenítés megkezdését megelőzően az intézmény valamennyi
helyiségében el kellett pakolni, úgy hogy a bútorzaton kívül, minden tárgyat, eszközt,
textíliát el kellett zárni, pakolni. A fertőtlenítés idején az épületet áramtalanítani
kellett, ott senki nem tartózkodhatott. Mindezek miatt, a fertőtlenítés idejére az
ellátottakat az intézmény udvarán felállított sátrakban helyeztük el. Az ellátottak csak
este, a fertőtlenített épület átvétele kitakarítása, és kiszellőztetése után térhettek vissza
lakrészeikbe, ahol a tárgyak eszközök visszapakolása még több napig eltartott.
Az esetleges fertőzés kialakulásának megelőzése érdekében az ápoló személyzet
fokozottan monitorozta a lakók egészségi állapotát, a minisztérium által kiadott
eljárásrendben foglalt teendőket beépítettük a mindennapi munkafolyamatokba. p1.:
napi kétszeri lázmérés, tünetek követése, kézfertőtlenítés szabályainak
megismertetése, ellenőrzött kézmosás elvégeztetése stb.
o

Az eljárásrendben meghatározott takarítási feladatok elvégzése érdekében átalakult az
intézmény takarításának rendje, írásban rögzítetteknek megfelelően kialakításra került
a folyamatos fertőtlenítő takarítás és felületfertőtlenítés.

•

Az igénybevevők közötti interakciók minimalizálása céljából átalakításra került az
étkezések korábbi gyakorlata. Az étkezések megszervezése úgy történt, hogy az
ellátottak között a 1,5 méteres távolság biztosítható legyen. Ennek érdekében az
ebédlőben étkezők számát lecsökkentettük, és a többi lakó a lakószobákban elhelyezett
asztaloknál étkezett.

o

A minisztériumi eljárásrend kötelezővé tette az intézmények számára a COVID- 19
fertőzés gyanújeleit mutató ellátottak izolációjának átgondolását, és biztosítását. Az
izolációs tervet írásban is szükséges volt rögzíteni. Mivel intézményünk építészeti
sajátosságai nem teszik lehetővé a szakmai iránymutatások szerinti zsilipes izoláció
kialakítását, így a szünetelő nappali ellátás épületét, az Idősek Klubját jelöltük ki az
izolációra. Az Idősek Klubjában kialakított izolációs szobák száma 2 db, izolációs

szobákban elhelyezhetők száma 4 fő. Az épületben izolációs szobaként pluszként
kijelölhető szobák száma 1, az abban elhelyezhető személyek száma 4 fő.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ által közreadott a bentlakásos intézmények
COVID- 19 fertőzéssel kapcsolatos felkészülés és infekciókontroll feladatai című
eljárásrendnek megfelelően az intézményben kijelölésre kerültek az esetlegesen
kialakuló járványokkal kapcsolatos feladatok ellátásért felelős személyek. Erre a
feladatra az intézmény orvosa, és vezető ápolója lett kijelölve. A vezető ápoló
elkészítette az intézmény infekciókontroll eljárásrendjét, mely a fertőzésre utaló
tüneteket produkáló gondozottak észlelésével, bejelentésével, elhelyezésével
kapcsolatos helyi eljárásrendet és szabályokat tartalmazza.
•

2020.04.17.-én az intézmény valamennyi dolgozója részére infekciókontroll oktatást
szerveztünk, ahol az intézmény orvosa, és a vezető ápoló ismertette a dolgozókkal a
koronavírus fertőzéssel kapcsolatos tudnivalókat, az ezzel összefüggésben elkészített
szabályzatokat, eljárásrendeket, az infekciókontroll szabályokat. Az elméleti oktatás
mellett a dolgozók részére bemutatásra került a védőfelszerelések helyes használata,
valamint a fertőtlenítő kézmosás protokollja. A képzés zárásaként a résztvevők
feladatlapot töltöttek ki megszerzett ismereteikrő 1.

•

A járvány megelőzésére tett intézkedésekről, és az infekciókontroll feladatok
teljesítéséről, különösen a járványhelyzet kezdeti időszakában, mindennapos feladat
volt a hatóságok, minisztérium felé történő adatszolgáltatás, jelentések, nyilatkozatok
elkészítése, mely a napi feladatok elvégzése mellett jelentős többletfeladatot jelentett.

•

A járvány első hullámában, az intézmény 4 ellátottja esetében alkalmaztunk izolációt.
Egy esetben az ellátott kórházból való hazaérkezésekor került sor az elkülönítésre, 14
napra. Két ellátott elkülönítésére, lázas állapot miatt került sor. Az Ő járványügyi
elkülönítésüket a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatalának
Népegészségügyi Osztálya rendelte el. Mindkét ellátottnál az eljárásrendeknek
megfelelően két-két alkalommal mintavétel történt, melyek eredménye negatív lett,
így 3 nap elkülönítés után a Népegészségügyi Osztály megszüntette az elkülönítést. Az
elkülönítés mindhárom esetben az Idősek Klubjában történt. ebben az időszakban élt
az intézmény a 24 órás műszak elrendelésének lehetőségével. A negyedik ellátott
esetében a járványügyi szakemberek nem rendelkeztek a mintavételről és
elkülönítésről, így ő visszahelyezésre került a közösségbe.

•

A járvány második hulláma intézményünket is érintette, melynek következtében 15
ellátott produkált pozitív eredményű PCR tesztet. Mindezek miatt a Békés Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Osztálya 2020. november 26. napjától kezdődően
járványügyi zárlatot rendelt el az intézményben. A nagyszámú megbetegedés miatt a
pozitív esetek elkülönítésére az Idősek Klubjában nem volt lehetőség, így az izolációt
a járványügyi szakemberekkel egyeztetve az épületen belül oldottuk meg. Kijelölésre
kerültek a covidos betegek ellátást végző dolgozók, akik 24 órában teljesítettek
szolgálatot. Mivel a járvány alatt dolgozók is megfertőződtek, a lecsökkent dolgozói
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létszám miatt, 24 órás munkarendet vezettünk be, mely jelentős fizikai és pszichés
terhelést jelentett a dolgozóknak. A járványügyi zárlat feloldására az eljárásrendben
szereplő előírásoknak megfelelően 21. nap után került sor.
o megfertőződött ellátottak száma: 15 fö
kórházba került:
elhunyt:
gyógyult:
o megfertőződött dolgozók száma: 9 fő

8 fő
6fő
9fó

Az intézmény 2020.11 .20.-tól folyamatosan heti rendszerességgel szervezte meg az
ellátásban dolgozók tesztelését. A gyorstesztek levételét az intézmény orvosa végezete.
A teszteléssel kapcsolatos adminisztrációt, és jelentéseket intézményünk készítette az
illetékes hatóságok részére.
Az intézményi életformából adódó hospitalizációs ártalmak, és izoláció megelőzése,
csökkentése érdekében intézmény szabadidős programokat, rendezvényeket szervez, az év
elején elkészített foglalkoztatási terv, valamint a lakók egyéni gondozási terve alapján. A
közösségi programok, foglalkozások szervezését nagymértékben nehezíti, hogy az intézmény
építészeti sajátosságai nűatt, nincs közösségi együttlétre alkalmas helyiség. Foglalkozások,
rendezvények szervezésére kizárólag az ebédlőben, jó idő esetén, az udvaron van lehetőség. A
koronavírus járvány miatt az intézmény az év legnagyobb részében zárt volt a hozzátartozók
előtt, a kapcsolattartásra telefonon, elektronikus csatornákon volt lehetőség. Az karácsonyi
Ünnepi időszakban időszakos kapcsolattartásra adtunk lehetőséget, az épületen belül
kialakított látogató szobában szigorú szabályok betartásával látogathatták a hozzátartozók az
időseket. A látogatási tilalom, és az intézményelhagyási tilalom tovább növelte az
intézményben egyébként is előforduló hospitalizációs ártalmakat, melyek fokozódtak, hiszen
a szociális távolságtartás szabályai miatt, foglalkozásokat, rendezvények nem tarthattunk. A
lakók foglalkoztatása és mentális gondozása az elmúlt évben kis csoportokban valósult meg, a
szobaközösségek keretén belül. A nagyobb ünnepeket igyekeztünk megünnepelni, a
szobaközösségen belül, az egész lakóközösség részvételével zajló ünnepségek elmaradtak.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

A védőnői ellátást évtizedek óta biztosítja a Magyar Állam annak elősegítésére, hogy minden
polgára a lehető legkedvezőbb körülmények között egészségben, biztonságban, szeretetben
foganhasson, születhessen és nevelkedhessen. A védőnők fő célkitűzése az általuk gondozott
családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, űatalok egészségének védelme,
megőrzése, fejlesztése. A védőnő fő tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett
megelőzés, humánus szemléletű, segítő értékrend alapján végzett családközpontú gondozás,
amelynek alapelemei: a segítségnyújtás és az elfogadás. A védőnői ellátás meghatározó eleme
az esélyegyenlőség biztosítása. A Védőnői Szolgálat arra törekszik, hogy az általa nyújtott
ellátásokból senki se maradjon ki, és az minden érintett számára elérhető legyen. E célok
megvalósítása érdekében a védőnő térítésmentes ellátást nyújt és területi ellátási
kötelezettsége alapján azok körében, akik adott területen életvitelszerűen tartózkodnak
Országos lefedettséggel működik.
Medgyesegyháza 2 védőnői körzetből áll. Ezek vegyes körzetek, vagyis a területi ellátás
mellett az iskola ellátása is területi védőnők feladata.
2020-ban az I-es körzet védőnői teendőit Giliczó-Deák Andrea, Botyánszki Anita és Bán
—

—
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Katalin, a Il-es körzetet pedig Botyánszki Anita látta el.
Körzeti munka:
csecse,nó~o,idozás adatai
Az elmúlt évben a településen 36 csecsemő született. A 2020-as évi születésszám az elmúlt
évek adataival összehasonlítva:
50
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40

40
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—

—

23

~
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Az elmúlt évben 6 koraszülés történt.
Veszélyeztetett: összesen 10 fő
egészségügyi ok: 5
szociális ok: 4
egészségügyi és szociális ok: 1

n Egészségügyi
ok
5~

Szociális ok
Egészségügyi
és szociális ok

: Nem
veszélyeztetett

1-3 évesek gondozásának adatai
1-3 éves gyermekek száma: 45 fŐ.
Veszélyeztetett: összesen 8 fő
~ egészségügyi ok: 1
szociális ok: 3
egészségügyi és szociális ok: 4

c~ Egészségügyi
ok

~ Szociális ok
Egészségügyi
és szociális ok

Nem

ye szé lyeztett

3-6 évesek gondozásának adatai
A 3-6 éves gyermekek száma: 102 fő.
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Veszélyeztetett: összesen 37 fő
egészségügyi ok: 11
szociális ok: 18
egészségügyi és szociális ok: 8

11

Egészségügyi ok
Szociális ok

65

___

8

Egészségügyi
szociális ok

és

Nem
Veszélyeztetett

A csecsemők- és kisgyermekek gondozása családlátogatások és tanácsadások keretein belül
történik.
A 2020-as év márciusától kezdődően a járványügyi helyzet miatt a védőnői szolgálat
működésével kapcsolatban is változások történtek.
Az aktuális iránymutatások szerint a védőnő-gondozott találkozások számának
minimalizálására kellett törekednünk, illetve a távkonzultációt kellett előtérbe helyeznünk.
Tanácsadáson való megjelenés csak indokolt helyzetben, kizárólag telefonos egyeztetés
alapján történhetett, elkerülve ezzel a zárt térben történő tömeges megjelenést.
A családlátogatásokra egyéni mérlegelés alapján, illetve halaszthatatlan esetekben kerülhetett
sor.
A tanácsadások feladata a gyermekek fejlődésének nyomon követése, a táplálás, gondozás
aktuális kérdéseinek a megbeszélése. Szükség esetén szakrendelésekre irányítás.
Az életkorhoz kötött státuszvizsgálatok (1,2,3,4,6,9,12,15,18 hónapos és 2,3,4,5,6, és iskolába
nem járó 7 éves) elvégzésére szintén a tanácsadásokon kerül sor. A státuszvizsgálatok során a
gyermekek testi fejlődésének (súly, hossz, fej- és mellkörfogat), érzékszervek működésének
(hallás és látásvizsgálat), pszichomotoros fejlődésének vizsgálata történik.
A tavalyi évben a két körzetben összesen 55 veszélyeztetett gyermek élt. A veszélyeztetettek
gondozása kiemelkedő feladatnak minősül. Fontos a szoros együttműködés a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálattal, valamint a jelzőrendszer tagjaival. Ezeknél a családoknál a
járványügyi helyzetben is indokolt lehet a védőnők és a családgondozó együttes
családlátogatása, kiemelten fontos az egységes álláspont kialakítására való törekvés, a
problémák együttes megoldása.
Családlátogatások alkalmával a védőnő fő feladatai a következők:

~
~

A család felkészítése az újszülött fogadására
Az anya felkészítése a csecsemőgondozási feladatokra
Táplálással kapcsolatos tanácsadás
Nevelési kérdésekben segítségnyújtás
A gyermekek szomatikus és érzelmi fejlődésének a nyomonkövetése, segítése
Az elváltozások időben történő felismerése, szakemberhez irányítás,
közreműködés az utógondozásban
Krónikus beteg gyermeket nevelő családok segítése
Családok tájékoztatása a védőoltásokkal kapcsolatban
Baleset megelőzés, elsősegélynyújtás oktatása
Caries, rachitis megelőzése
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majd

Várandósgondozás adatai
2020-ban nyilvántartott várandósok száma: 51 fő
Veszélyezetett: összesen 32 fő
egészségügyi ok: 27
19
szociális ok: 3
egészségügyi és szociális ok: 2

Egészségügyi ok
...

Szocialis ok
Egészségügyi és

3

veszélyeztetett

Önálló védőnői tanácsadásokon a vizsgálati eredmények dokurnentálása, megbeszélése
történik, illetve adott esetben további vizsgálatokra való irányítás. Várandósgondozáson a
védőnő által elvégzett vizsgálatok a következők: vérnyomás és testsúly mérése,
vizeletvizsgálat, a terhesség 20. hete után magzati szívhang hallgatása. Szintén itt történik az
egyes vizsgálatok idejének, módjának megbeszélése, aktuális kérdések megválaszolása.
Várandósok és gyermekágyas anyák ellátásával kapcsolatos teendők, családlátogatások
feladatai:
Szülésre felkészítés
Szoptatással kapcsolatos ismeretek átadása, szoptatás szorgalmazása, támogatása
A család felkészítése az újszülött fogadására
Várandós anyák tájékoztatása az őket megillető jogokról, különböző szociális
juttatásokról
Helyes életmód és napirend kialakításában segítségnyújtás
Tanácsadás családtervezéshez
Bánkút csatolt község. Itt hetente egy alkalommal, előzetes megbeszélés alapján van
tanácsadás, a védőnői látogatás a járványügyi helyzet miatt itt is egyéni mérlegelés alapján
történt. A múlt évben 1 csecsemő született a településen.
Tanácsadások és családlátogatások adatai:
Csecsemők
Tanácsadáson való
személyes
megj elenések
száma
Távkonzultáció
útján
tanácsadásban
részesültek száma
Családlátogatások
száma

1-3 évesek

3-6 évesek

299

127

111

175

712

110

42

39

31

222

196

93

52

50

391
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Terhesek

Összesen

Óvodai és iskolai munka:
A munkát a 19/2009. EÜM rendelet szabályozza. 2020. őszén megtörténtek az iskolai
szűrővizsgálatok a páros évfolyamok osztályaiban. A szűrővizsgálatok idejéről a szülők
előzetesen írásos tájékoztatót kapnak. A vizsgálat lebonyolítása után a gyermekek szülei
szintén Írásban kapnak tájékoztatót a szűrővizsgálat eredményéről, eltérés esetén a javasolt
szakorvosi kivizsgálásról. A tapasztalat az, hogy sok szülő a javaslat ellenére nem viszi el
gyermekét a szükséges kivizsgálásra, illetve a gondozásba került gyermekek szüleitől sem
érkezik visszajelzés a szakorvosi vizsgálat eredményéről és a további teendőkről.
Az iskolai munka másik jelentős részét a kampányoltások teszik ki. Az iskolások oltása a 6.
évfolyamon MMR (mumpsz, kanyaró, rózsahimlő) és D i-Per-Te (torokgyík, szamárköhögés,
tetanusz) emlékeztető oltásából, valamint a 7. évfolyamon Hepatitis-B elleni oltássorozatából
áll. Az oltások idejéről, az adott oltásról és a lehetséges mellékhatásokról a szülők előzetesen
Írásbeli tájékoztatót kapnak.
A 2014/15-ös tanévtől a méhnyakrák elleni kampány részeként, az általános iskola 7.
évfolyamát végző lányok térítésmentesen igényelhetik a HPV elleni védőoltást.
A 2020/2021-es tanévben először nyílt lehetőség arra, hogy az ugyanebbe a korcsoportba
tartozó fiúk is önkéntes HPV elleni védőoltásban részesüljenek.
Az oltás propagálása, az igényfelmérés, valamint az oltás szervezése, dokumentálása az
ÁNTSZ-szel szorosan együttműködve, védőnői feladat volt. A jogosult tanulók nagy része
felvette a védőoltást. A két oltásból álló oltássorozat első része ősszel, a második része
tavasszal kerül beadásra.
Az óvodások szűrése egyénileg, a szülővel együtt megjelenve, az adott életkor betöltésének
hónapjában történik. A szűrővizsgálat idejéről a szülők előzetesen tájékoztatót kapnak. A
tapasztalat szerint a szülők
néhány kivételtől eltekintve- pontosan megjelennek
gyermekeikkel a szűrővizsgálaton.
Az iskolában és az óvodában tisztasági vizsgálat végzése minden év január, április és
szeptember hónapjában történik. A járványügyi helyzet ezen vizsgálatok kivitelezésén is
módosított. A kiszűrt esetekben minden alkalommal értesítést kapnak a szülők.
-

E2Véb munka:
A területi munka, az óvoda és az iskola ellátásán túl feladatunk a sokrétű
dokumentáció pontos, naprakész vezetése
Havi, negyedéves és éves jelentések határidőre történő elkészítése és leadása
Szakmai fórumokon, munkaértekezleteken való megjelenés
Kapcsolattartás és együttműködés a házi gyermekorvossal, háziorvossal, oktatási
intézmények, gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítést végző intézmények
szakembereivel.
Szűrések szervezése, lebonyolítása

A védőnői munka tár~yi feltételei:
A védőnői tanácsadó felszereltségét a területi védőnői ellátásról szóló, 49/2004. ESZCSM
rendelet szabályozza. A 2017. szeptembertől bevezetésre kerülő új szűrésvizsgálati
rendeletben [ 51/1997. (XII.18.) NM rendelet 4.~ b), 8.~; 49/2004. (V21.) ESZCSM rendelet
3.~ dd)] meghatározott módosított szűrések elvégzéséhez a tárgyi feltételek jelenleg
teljeskörűen adottak.
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A tanácsadó kialakítása megfelel a rendeletben foglaltaknak. Külön bejárattal rendelkezik, a
védőnők számára munkaszoba biztosított, valamint külön tanácsadó helyiség, váró és
babakocsitároló is megtalálható.

LABOR
A vérvételi hely szerdai napokon 8.00 órától 10.00 óráig működik, ekkor történik a vérminták
levétele. A levett vért intézményünk autója a Pándy Kálmán Kórház laborjában szállítja,
vizsgálatukra ott kerül sor. A postán visszaérkező leleteket a háziorvosok osztják ki a
betegeknek.
A vérvételi hely működésére folyamatosan igény mutatkozik a településen, hetente átlagosan
40-50 beteg érkezik vérvételre, a beszállított vérminták száma 70-80 minta.
A járvány első hullámában a vérminták levételére a vészhelyzet alatt, szerdai napokon a
szokásos helytől eltérően a felnőtt háziorvosi rendelőben került sor. A vérvételek során
alkalmazkodtunk a minták vizsgálatát végző Központi Kórház eljárásrendjéhez, így kizárólag
az általuk meghatározott esetekben került sor a mintavételre. (p1.: orikológiai, hematológiai
beutalóval érkezők, INR vizsgálatra szóló beutalóval rendelkezők, kismamák, sürgős
beutalóval érkezők stb.) Az első hullám lecsengését követően a vérvételi hely visszaköltözött
eredeti helyére, a vérminták levétele azonban előzetes időpontegyezetetést követően történt, a
j árványügyi előírások betartásával.
ELLENŐRZÉSEK
Védőnői Szolgálat szakmai ellenőrzése
~ A tavalyi évben egy alkalommal történt a Járási Vezető Védőnő által szakfelügyelet.
Az ellenőrzés alkalmával szakmai hiányosságok nem kerültek megállapításra, a
szolgálat működése megfelelő.
Szociális szolgáltatások ellenőrzései:
~ 2020. február 24.-én a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi-és Igazságügyi
Főosztálya utóellenőrzést tartott a Hivatal 2018. évben lefolytatott hatósági
ellenőrzése során megállapított hiányosságok megszüntetésének kivizsgálása céljából.
Az utóellenőrzés megállapította, hogy az Idősek Otthona tárgyi feltételei továbbra sem
felelnek meg a szakmai jogszabály által támasztott követelményeknek, így intézkedési
terv benyújtására kötelezte a fenntartót, hatósági szerződés megkötése céljából. A
hatósági szerződés 2020.04.23.-án aláírásra került.
~ 2020.02.25.-én a Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság az Idősek Otthonában
helyszíni ellenőrzést tartott az ellenőrzött szerek tárolása, nyilvántartása tárgyában. Az
ellenőrzés rendészeti szempontból hiányosságot nem tárt fel.
~ 2020. április 29.-én a Békés Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztálya, valamint az Orosházi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya ellenőrzést
tartott az Idősek Otthonában. Az ellenőrzés célja az intézményben folyó ápolás
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gondozási tevékenység, az orvosi ellátás, valamint az infekciókontroll eljárásrendek
alkalmazásának vizsgálata volt. Az ellenőrzés megállapításait idézem:
„A bejárati ajtónál a látogatási tilalornra figyelmeztető tábla kihelyezésre került. Az
izolációs szobákat külön épületben a jelenleg nem működő idősek kiubja helyén
(Medgyesegyháza Luther u. 9.) alakították ki. Betegszoba kialakítás alatt áll.
Takarítási rend van. A kézmosónál tájékoztató táblák ki vannak helyezve. Az
intézmény higiénés állapota megfelelő.
A fenntartó által hatóságoninak megadott adatok részben megegyeznek, a pluszként
kijelölhető szobákban elhelyezhetők száma 6 helyett 4. Az izolációs szobák egy
teljesen külön álló épületben a települési Idősek Klubjában kerültek kialakításra.
kézmosó itt 1 szobában található. Az intézményben, az izolációs szobákban 4 fő került
elhelyezésre a vészhelyzet kihirdetése óta. Az intézményben dolgozók az összes
COVID- 19 utasítást megismerték, dokumentáltan oktatásra került, illetve az ellátottak
is tájékoztatására is sor került. Védőfelszereléssel rendelkeznek, a higiéniai feltételeket
betartják. betegszoba jelenleg kialakításra vár, azonban erre hatósági szerződést
kötöttek a Békés Megyei Kormányhivatallal, mely 2020.04.23.-án került aláírásra.
2020.04.29.-én a Magyar Honvédség teljes körű fertőtlenítést végzett az
intézményben”
~ 2020.10.20-án a Békés Megyei Kormányhivatal, mint működést engedélyező szerv,
soron kívüli ellenőrzést folytatott le az Idősek Otthona telephelyen a tárgyi- és
személyi feltételek teljesítése tekintetében. Az ellenőrzés megállapításai a következők
voltak: „Látogatási- és intézményelhagyási tilalom van elrendelve az intézményben. A
dolgozók a szájmaszkot szabályosan viselik. A fertőtlenítés az intézményben
folyamatos, az ellátottak is viselnek maszkot a közösségi terekben. A bejáratnál és az
intézményben több helyen kézfertőtlenítő van kihelyezve. az intézmény biztosít
egyszer használatos védőköpenyt, lábzsákot, szájmaszkot, gumikesztyűt. Az ellenőrzés
a járványüggyel kapcsolatosan hiányosságot nem tárt fel, a személyi tárgyi feltételek a
fentiek szerint biztosítottak.”

Pénzügyi jellegű ellenőrzések:
~ 2020.08.31. napjától a Magyar Államkincstár hatósági ellenőrzést folytatott a
fenntartónál a 2019. évi központi költségvetésből származó támogatások, így a
szociális normatíva, elszámolásának megalapozottsága tárgyában. A szociális
normatívák felhasználást megalapozó intézményi dokumentációk, és az elszámolás
adatai között eltérést nem tapasztaltak, visszafizetési kötelezettség nem keletkezett.
~ 2020. október 14.-én a nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő ellenőrzést indított a
040097521 kódszámú területi védőnői szolgálat tekintetében a 2020. március és 2020.
augusztus 31. közötti időszakra kiutalt bértámogatás felhasználásának tárgyában. Az
ellenőrzést megállapította, hogy a szolgálatban dolgozó védőnő keresőképtelensége
miatt, részére munkabér kifizetés és számfejtés nem történt, így a kiutalt támogatásra
intézményünk nem volt jogosult. Mindezek miatt 681.804,- Ft visszafizetési
kötelezettséget állapítottak meg. Intézményünk az ellenőrzés megállapításaival nem
értett egyet, és azokra észrevételt tettünk. Kértük az Alapkezelőt, hogy indokaink
alapján, az ellenőrzés megállapításait szíveskedjenek felülvizsgálni, és a finanszírozási
összeg visszafizetésétől szíveskedjenek eltekinteni! Az Alapkezelő 2021. január 6.-án
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arról tájékoztatott, hogy észrevételünket elutasítja, és a visszavonásra került összeget a
következő havi finanszírozási összeg kiutalásakor levonja.
CÉLOK, FELADATOK
1. Tárgyi feltételek javítása:
Idősek Kiubja belső felújítása, az elhelyezési körülmények javítása
Epületek tetőburkolatának javítása, cseréje
-Idősek Otthonában a hiányzó tárgyi feltételek megteremtése a Hatósági szerződésben
foglaltaknak megfelelően
2. Szakmai munka biztosításához szükséges személyi feltételek javítása:
dolgozók képzése, továbbképzése
kapcsolattartás, tapasztalatcsere más intézményekkel
dolgozók ösztönzése magasabb szintű szakképesítés megszerzésére
3. Család- és Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós tevékenységének erősítése:
ismeretterjesztő fórumok elérhetővé tétele a településen (szülői fórumok,
prevenciós előadások stb)
jelzőrendszer szakmai hatékonyságának növelése (képzések, továbbképzések a
jelzőrendszer tagjai részére, tapasztalatcsere, konzultáció lehetőségének
-

-

-

-

-

-

-

megteremtése)

4. Szociális alapszolgáltatások, elsősorban a nappali ellátás kihasználtságának növelése
ellátás célcsoportjának tájékoztatása ösztönzése az szolgáltatás igénybevételére
Új tevékenységek bevezetése az ellátás biztosítása során (közösségi programok,
klubfoglalkozások elérhetővé tétele)
-

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy intézményünk beszámolójának megvitatására és
elfogadására!

Medgyesegyháza, 2021. 10. 19.
sné Hrubák Mária
intézményvezető
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