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EMLÉKEZTETŐ 2020 április 1 

Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület Idős Műhelye a Szövetség a 

Kiválóságért Közhasznú Egyesület rendezésében megtartott ülésről. 

 

Az ülés résztvevői 12 fő: 

Szabó Kálmán host,  

Kucsera Csaba ELTE 

Hubai László ELTE, HE 

Hegyesi Gábor ELTE HE,  

Hegyesiné Orsós Éva Életet az Éveknek Országos Szövetség 

Kovács Judit III kerület 

Kemény Vagyim III. kerület 

Mátics Katalin XI kerület 

Besenyei Zsófia II. kerület 

Büttl Ferenc FES 

Falus Ferenc meghívott orvos 

Talyigás Katalin HE 

 

Téma  

A korona vírus járvány idején az idősek ellátása. Kucsera Csaba Index-ben 

megjelent cikke alapján. 

Az első részben a bennlakásos intézményekben kialakult helyzet elemzése 

került szóba. Egyértelműen a cikkből és a kerületi beszámolókból is kiderült: a 

kerületek, az intézmények a nagyon nehézzé vált helyzetet, a nagyon nagy 

terhelést jelentő munkát saját erőből próbálják megoldani az 

önkormányzatok: pl: ahelyett, hogy minden nap haza menjenek az ápolók-

gondozók, önkormányzati lakásokat ajánlottak fel a dolgozóknak, elkülönítve 

a családjuktól ott lakhatnak. Van olyan kerület, ahol beköltöznek az 

intézménybe a dolgozók és kéthetes váltásban dolgoznak.   

A védekezéshez szükséges eszközöket a polgármesterek saját 

költségvetésükből igyekeznek megszerezni.  
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A korházak krónikus osztályainak bezárása, valamint a szociális 

intézményekben a felvétel szüneteltetése a családokra nagyon nagy terhet 

rótt. 

Pontos adatokra és fővárosi koordinációra lenne szükség Budapesten:  

az ápolásra szoruló idős betegek tekintetében, valamint az egészségügyi és 

szociális követelmények, protokollok kidolgozására a biztonságos ellátás 

érdekében.( Hegyesiné Orsós Éva) 

A második részben az alapellátást tekintettük át. Mind a három kerületből 

jelenlévő kolléga hangsúlyozta, hogy a kerületük vezetése átlátja a helyzet 

komolyságát, és ezért a kerületi hálózat megszervezését és fejlesztését 

elsőrendű, feladatként jelölték meg. (a II. kerület 100 millióFt- csoportosított 

át). 

A válság kezelési megoldások közé tartozik három féle csoport alkalmazása a 

házi gondozásban. A 70 év feletti időseket érintő  ellátásába bekapcsolják a 

civil szervezeteket, és önkéteseket (felkészítés után), azonban a súlyos 

betegek, mentálisan és fizikálisan akadályozott idősek és fogyatékkal élők 

ellátását szigorúan szakmai feladatnak tekintik. (III. XI kerület). A szakember 

hiány ugyanakkor jelentős (XI. kerület10 %). 

Mind a három kerületben megszűntek az idős klubok, a nappali ellátásban 

ismert programok. Ugyanakkor telefonos szolgálaton keresztül minden idős 

lakos rendelkezésére állnak: bevásárlás, gyógyszerkiváltás, étkeztetés, postai 

ügyintézés, pszichológiai segítség nyújtás stb. tekintetében. II. kerületben napi 

300-500 igénylés fut be, további jó gyakorlat a társasházak közös képviselőivel 

való egyeztetés arról, hogy kinek van szüksége segítségre.  

Probléma a házi gondozásban dolgozók délelőtti vásárlásának 

engedélyeztetése. ( XI. kerületben megállapodás jött létre: külön bejáraton 

jelentkezhetnek gyógyszertárakban). Hiányosak a védőfelszerelések: maszkok, 

kesztyűk, ruházat. Mind a három kerületben a polgármesterek igyekeznek 

beszerezni az egészségügyben és a szociális területen dolgozóknak. 

Falus Ferenc ismertette a célszerű védelmet nyújtó eszközöket. Egyértelművé 

tette a maszkok alkalmazásának szükségességét, a kézmosás, fertőtlenítés, a 

megfelelő távolság jelentőségét. 
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Ebben a kérdésben is javasolt a  koordináció a fővárosban. 

Kucsera Csaba felhívta a figyelmet egy másik cikkére is, 

https://index.hu/techtud/2020/03/20/idosek_az_utcan_jarvany_kornavirus_ma

gany/ 

szóba került a pszichológiai támogatás szükségessége mind a 

munkatársaknak, mind a klienseknek. 

Kemény Vagyim felajánlotta a III. kerület Idős Műhelye keretében 

folytathatóak a találkozások. Nemzetközi kapcsolatok fontosságára is 

ráirányította a figyelmet. 

 

Hegyesi Gábor a protokollok kidolgozásának fontosságát hangsúlyozta, 

valamint az egyházi és civil szervezetek részvételét is javasolta a válság 

megoldásokba. 

 

Sajnos ekkor a ZOOM felületről ki kellett lépnünk.  

Köszönöm, hogy eljöttetek, a visszajelzések szerint a találkozónk, éppen úgy, 

ahogy az Egyetemen élőben – hasznosnak bizonyult. 

Vagyim rendszerén keresztül folytatható, akiket érdekel a jó gyakorlatok 

gyűjtése. 

Amennyiben Ti is úgy gondoljátok, egy későbbi időpontban itt is 

találkozhatunk annak érdekében, hogy segítsük más kerületek és a fővárosi 

vezetés idősek ellátásával kapcsolatos munkáját. Az Idős Műhely az ELTE-n 

havonta egy alkalommal volt, május első hetére -május 7.-re amennyiben 

Hubai Laci és Kálmán egyért itt folytatható a virtuális találkozás. 

Magam a prevenciót nagyon fontosnak tartom, Kovács Juditnak ígértem 

néhány kezdeményezést, amelyeket Budapesten ismertünk meg,(XI kerület) 

és ajánlom Nektek is. 

1. Miutcánk: lokális közösségi platform, arra szolgál, hogy az egy környéken 

élők meg tudják osztani egymással az erőforrásaikat,  

jelenthet ez tárgyi erőforrásokat (lapát, fúró, stb.) vagy  

másféléket (pl. egymásnak bevásárlás, villanykörtecsere, stb.) Most  

kiemelten foglalkoznak a helyzettel, sok felhívást készítene arra  

https://index.hu/techtud/2020/03/20/idosek_az_utcan_jarvany_kornavirus_magany/
https://index.hu/techtud/2020/03/20/idosek_az_utcan_jarvany_kornavirus_magany/
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vonatkozóan, hogy hogy tudjuk egymást segíteni, és egy plakátot is  

 készítettetek, amit kirakhatunk a lakóházban, a környéken, amire fel  

tudnak iratkozni segítséget igénylők: 

ezen a linken letölthető a kinyomtatható plakát: 

https://s3.eu-central-

1.amazonaws.com/miu.prod.static/Harcolj+a+Miutc%C3%A1nkkal+a+korona

virus+ellen.pdf 

 

2. Meestory: ők eredetileg egy találkozásszervező alkalmazást fejlesztenek, 

most csináltak egy könnyen kezelhető felületet, ahol segítséget lehet kérni, 

plédául bevásárlásra, gyógyszerbeszerzésre, stb. https://miutcank.hu/hu.html 

https://nearbyhelp.eu/ 

 

3. Help in corona 

https://www.helpincorona.com/login 

Szintén hasonló elven alapuló weboldal, ahol könnyen adható és kérhető 

segítség. 

 

4. Az Életet az Éveknek budapesti szervezete együttműködést hozott létre a 

Szülök Háza Alapítvánnyal Napi Nagyi programra, a nagyik videón mesélnek 

a karanténban lévő bölcsődés- óvodás korú gyerekeknek, kis időre lekötve a 

figyelmüket.  

 

Még egyszer köszönöm a részvételt és nagyon vigyázzatok magatokra! 

Üdvözlettel: Talyigás K 
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