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Talyigás Katalin, elnök elmondja a napirendi pontokat: 

 Honlap bemutatása 

 Házi gondozás jelen helyzetének ismertetése 

 Bentlakásos otthonok mai valóságának bemutatása 

 Klubok és orvosi vizsgálatok összekapcsolása 

 Mentor nagyi óvoda program 

 Mentor nagyi iskola program 

 Kirándulás 

 Sportesemények 

 Kulturális rendezvények 

 Harmadik kor egyeteme 

 

Zara Katalin, a honlap készítője bemutatta az Életet az éveknek Budapesti Szervezetének 

honlapját (www.bpeletetazeveknek.org). 

 

Szokoli Erzsébet, szociális munkás, szociálpolitikus ismerteti a házi gondozás jelen helyzetét. 

Alaptörvény: A felnőtt korú gyermekeknek kötelessége a szüleikről való gondoskodás. – Ez 

nagy nehézséget okoz. 

Nagyon sokan szeretnék öregkorukat az otthonukban megélni, ebben tud segíteni a házi 

segítségnyújtás. A jelenlegi mérőtábla, mely által egy idős személy bekerülhet a szociális 

ellátásba, vagy 40 pont felett bentlakásos intézménybe, nem elfogadható. Nincs benne szó a 

társadalmi kapcsolatokról, otthoni, illetve egyéni körülményekről.  

Az önkormányzat a kiesetteket elláthatná, de ehhez helyi rendeletben kell róla rendelkezni és 

nem járna utána normatíva. Ezt a szegényebb önkormányzatok nehezen teljesítik. 

A házi segítségnyújtásból sokan kiesnek (főleg a 65 év alatt krónikus betegek).  

Szó van arról, hogy a 4 órás gondozás időkorlátját eltörlik, ez is nagy nehézséget okozhat. 

http://www.bpeletetazeveknek.org/


A nappali ellátás (a klubok) a Szociális törvényben még benne van ugyan, de az 1/2000-es 

SzCsM rendeletben már nincs benne.  

Vidéken gyakran integrált klubok működnek (pl. fogyatékossággal élők és idősek együtt). 

Budapesten ezek külön, specializáltan működnek – most még.  

Intenzív nappali ellátást fognak bevezetni, amelyek a sürgős és súlyos betegséggel rendelkező 

idősek számára lesz fenntartva.  

Munkacsoport alakul Szokoli Erzsébet vezetésével: Kalina Éva, Sinka Katalin, Medveczki 

Aranka. 

Cél: állásfoglalás megfogalmazása 

Szokoli Erzsébet elérhetősége: erzsiszokoli@gmail.com 

 

Bakonyi László, Pesti úti idősotthon vezetője számol be a bentlakásos otthonok jelen 

valóságáról.  

1970-es években a Hungária körúton működött egy vizsgáló állomás, ami a bekerülésről 

döntött. Itt egy vegyes team vizsgálta az időseket (dolgozott a teamben pszichológus, 

belgyógyász stb.). Ma ez már nem így működik, pl. előfordulhat, hogy egy pszichiátriai beteg 

idősotthonba jelentkezik és bekerül oda, és csak idővel derülnek ki az egyéb problémák.  

(Egy pszichiátriai beteg gyógyszerköltsége is jóval nagyobb, mint egy általános idős 

személyé.) 

Maga a kontroll hiányzik, ami egy reális képet adna a rászoruló helyzetéről, állapotáról, 

költségeiről stb. 

A 4 órás gondozási idő bevezetésekor hatalmas teher nehezedett a bentlakásos otthonokra 

(2008 óta). A törvényt hamar a megjelenése után alkalmazni kellett, éppen ezért nem voltak 

megfelelőek a feltételek. Szükség lett volna egy hatástanulmányi vizsgálatra.  

10 ezerrel tervezik csökkenteni a kórházi ágyak számát. – Ebben az esetben is fontos lenne 

egy hatástanulmányi vizsgálat, a törvény bevezetése előtt. 

Ápoló-, gondozónő feladatai 3 hónap vonatkozásában: 

 Fekélyek ápolása 

 Katéter gondozás 

 Inzulin beadás 

 Kötözés 

 Mosdatás 

 Fürdetés 

 Szájápolás 

 Mobilizálás, aktivitás 

 Tálalás 

 Előkészítés vizsgálatra 

 Vizsgálati anyag vétele 

 Kanul gondozás 



 EKG 

 Etetés 

 Körömápolás 

 Bőrkezelés 

 Gyógyszerosztás, szájba adása 

 Szemcseppentés 

 Ágyazás 

 Folyamatos fertőtlenítés 

 Hozzátartozók 

 Fodrászat 

 Borotválás 

 Ágytálazás 

 

Ez csak néhány feladat volt az összes közül. Ezek közül sok egészségügyi hatáskörbe tartozó 

feladat, amit nem láthatnának el a gondozók, de kénytelenek. A gondozók túlterheltek, a 

személyzet száma alacsony, hiányos, fizetésük az egészségügyhöz viszonyítva is alacsony. 

A szociális ellátásban paraszolvencia sincs, úgy ahogy az egészségügyben. 

Cél: hatástanulmány készítése  

Fontos lenne a nyilvánossággal megismertetni az idősellátás helyzetét, amibe a média is 

bevonódna.  

 

Dr. Lakatos Judit, mutatja be az általuk szervezett orvosi vizsgálatot. 50 – 90 perces a 

vizsgálat. Első egy élő vércseppes vérvétel, majd az állapota alapján egy kezelést végeznek, 

végül egy újabb élő vércseppes vérvételt megnézve a változásokat. Negyedévente vissza lehet 

menni kontrollra. Ez a négy térítésmentes. A rendszeres kezelés már költségtérítéses, ami 

alkalmanként 3000 Ft. 

A vizsgálat helye: EMKE irodaház, Rákóczi út 42. 

Ezen felül vannak még termékbemutatók is, ahol meg lehet vásárolni különböző termékeket, 

de nem kötelező. 

Két típusú kérdőív van: gerincvédelmi program, kezelés 

Dr. Lakatos Judit elérhetősége: 30 70 639 7416    

 

Bors Ildikó beszél a mentornagyi programról. A gyermekek ellátogattak a Szabó Ervin 

könyvtárba.  

Ápr. 19-én lesz a Trio-trix artistacsoport előadása, melyre a gyermekeket is meghívták, 

ingyenesen (20 gyermek, 10 felnőtt kísérő).  

Kísérők lehetnek: Medveczki Aranka, Csizmás Klára, Talyigás Katalin, Fischer Rozi 

 



Medveczki Aranka: Föld napja programhoz kellene két ember segítsége! Később a hajléktalan 

iskolába havonta egyszer lenne szükség valakire, akinek van kézügyessége. (Granasztói 

Szilvia) 

 

Csohány Gábor: Kevesen jelentkeztek a kirándulásra. Az erdélyi útra jelentkeztek többen. 5 

nap, 4 éjszaka, teljes ellátás, gazdag programok, autóbusszal – 60-70 ezer forint. Dátum: 

szept. 4-8. Máj. 15-ig lehet rá jelentkezni, ekkor szükséges befizetni az első részletet, ami 

40%.  

Országos programkínálatát kiosztotta Csohány Gábor. 

Őrségi kirándulás (max. 24 fő) szept. végén a tökfesztiválon. 4 nap, 3 éjszaka, kb. 36-40 ezer 

Ft. 

 

Medveczki Aranka: 3 országos sportverseny: 1. jún. 16. Normafai túra, 5 km-es út, 5 fős 

csapatok; 2. jún. 30. tízpróba – még várják a 17. kerület engedélyét a sportpálya 

igénybevételére, 5 fős csapatok; 3. júl. 7. úszóverseny, valamint okt. 6. 10 órától gyalogló 

világnap 2-6 km közötti túra (a nevezés ingyenes, képeket kell róla küldeni és írni róla egy 

beszámolót) 

 

Simon Éva: Küldi a hírleveleket az aktuális 

 szinházi programokról. 

 

Tóth Kata: beszámolt a Harmadik kor egyeteméről, amely nagy érdeklődést váltott ki. A 

szerdai plenárisokra még várják a jelentkezőket. (Péntek – szeminárium, szerda – plenáris) 

 

Következő alkalom időpontja: máj. 9. (hétfő) 14 óra 


