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Előszó 
 

Kedves Olvasó! 
 
 
A második Hírlevelet azzal a hittel készítettük számotokra, hogy segítse a szakmai 
feladatellátásotokat. 
 
A Hírlevelet úgy szerkesztettük, hogy az általunk működtetett hat célspecifikus 
munkacsoport mindegyike (még ha a megvalósítás miatt más-más ütemben hajtották 
végre a pályázatba tervezett feladatokat) képviselteti magát a kiadványban. 
Igyekeztünk informatív, különböző stílusú beszámolókkal bemutatni a már megtartott 
szakmai műhelyek hangulatát és tartalmát, valamint célunk, hogy tudásbővítésre 
alkalmas tartalmakat is megismerjetek. 
 
Ezúton is tájékoztatlak benneteket, hogy a területi egységen működő fenntartók-
szolgáltatók-intézmények részére elküldtük az online szükségletfelmérő kérdőívet. 
Kiemelten fontos konzorciumunk számára, hogy a közeljövő szakmatámogatási 
és szakmafejlesztési feladataink tervezését és megvalósítását a területről 
beérkezett szükségleti igények figyelembevételével lássuk el. 
 
Hírlevelünkbe továbbra is várjuk a területi egységen működő szociális, család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásokat ellátó szervezetek, fenntartók és intézmények jó 
gyakorlatainak, valamint pályázati tevékenységeinek bemutató beszámolóit. Azokat a 
szakmai anyagokat, melyek megismerése ötletet adhat, segíthet más szolgáltatók 
szakmai célkitűzéseinek elérésében. 
 
 

       a szerkesztő munkacsoport vezetők 
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Idősek alapellátása munkacsoport 
 

Töviskes Mária Magdolna – munkacsoport vezető: Beszámoló az idősek 
alapellátása munkacsoport által szervezett első szakmai műhelyről 

 
A „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok 
ellátása – 2021” pályázat keretében a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió – mint gesztor 
szervezet konzorciumi partnerek bevonásával Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyékben látja el a szakmai feladatokat. A munkavégzés hat munkacsoportban 
történik, ennek az egyik csoportja az idősek alapellátását nyújtó szolgáltatóknak, 
intézményekben dolgozó szociális szakembereknek nyújt szakmai támogatást.  
Az idősek alapellátása munkacsoporthoz tartozó személyes gondoskodást nyújtó 
szociális alapszolgáltatások köre az 1993. évi III. törvény alapján: 
 

- falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, 
- étkeztetés, 
- házi segítségnyújtás, 
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 
- nappali ellátás. 

 
Az idősek alapellátása munkacsoport által szervezett szakmai rendezvény 2022. 
március 24-én, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. szám 
alatt székhelyén került megrendezésre. Az első szakmai műhelyen 26 szakember vett 
részt, akik Hajdú-Bihar, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 
intézmények vezetői, dolgozói voltak. 
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A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részéről Oláh Péter módszertani munkatárs 
köszöntette a szakmai műhely résztvevőit, majd tájékoztatást nyújtott a területi 
szakmatámogatási rendszerről és bemutatta a szakmatámogatási feladatokat, mely 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében valósul meg. 
 
Ezt követően „Idősellátás Országos Hálózata” a mindennapokban címmel Kárándi 
Erzsébet, az idősek szakellátás munkacsoport vezetője, illetve volt megyei hálózati 
szakértő előadásában betekintést nyerhettünk a 2022. február 28-ig végzett hálózati 
munkavégzésről, annak tapasztalatait, eredményeit megosztotta a műhelyen résztvevő 
szakemberekkel.  
 
A szakmai rendezvény második részében, szünet után Töviskes Mária Magdolna, az 
idősek alapellátása munkacsoport vezetője moderálásával kiscsoportban végzett 
műhelymunka keretében „Szociális alapszolgáltatások prioritásai az idősellátás 
területén” téma feldolgozására került sor.  
 

 

 

A szakmai műhelyen résztvevők 3 csoportban dolgoztak együtt: 
 

1. csoport: étkeztetés – házi segítségnyújtás – jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
2. csoport: nappali ellátás (idősek és demens személyek) 
3. csoport: falu- és tanyagondnoki szolgáltatás 
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A szociális szakemberek által felvetett, mindennapi munkában jelentkező kihívások, 
esetleges akadályok és azok megoldási javaslatai, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. 
A műhelymunka során interaktív volt az együtt gondolkodás.  
 
Összegzés:  
A szakmai műhelyen résztvevő szakemberek megfogalmazták, hogy szakmai 
kapcsolatok építésére, a személyes kapcsolattartásra, az együtt gondolkodásra nagy 
igény van, mivel az utóbbi években kevés szakmai napon való részvételre volt 
lehetőségük. A szakmai műhely a szakemberek számára egy hiánypótló találkozást is 
jelentett.  
 

Idősek szakellátása munkacsoport 
 

Első szakmai műhely – egy meghívott intézmény vezetőjének szemszögéből 
Készítette: Tóthné Dr. Csohány Ágnes intézményvezető 

 
Meghívó érkezett, hogy részt vehetünk egy olyan szakmai napon, ami Hajdú-Bihar 
Megyében a bentlakásos szociális intézmények részére szerveződött. Nagyon 
megörültünk neki, hiszen egy bentlakásos intézményben dolgozó vezető tudja, hogy 
napi 24 órát elvesz az intézmény és így nehézkes más intézmények vezetőivel találkozni 
és beszélni a napi működésekről. Másodsorban jómagam 2021. decemberétől lettem 
kinevezve a Fazekas Gábor Idősek Otthonába intézményvezetőnek, így még több 
nehézséggel szembesülök, mint egy több éve vagy évtizede vezetőként dolgozó 
kolléga. 
 
Rövid előzmények: 
A Fazekas Gábor Idősek Otthona több, mint 25 éve működő bentlakásos intézmény, az 
elmúlt évtizedekben folyamatosan megújuló, modernizációra törekvő vezetősége, 
különös figyelmet szentelt annak, hogy az intézmény országosan elismert legyen a 
szakmai körökben. Az ellátottak nem csak 24 órás felügyeletet és egészségügyi ellátást 
kaptak, hanem a mentális egészségükre és fejlődésükre is nagy hangsúlyt fektettek az 
intézmény dolgozói.  
 
Számomra ez is komoly kihívást jelentett, hiszen egy igen magas lécet kellett átugrani. 
Emellett a kihívás mellett jogászként szembesülnöm kellett azzal, hogy az 
intézménynek a magyar jog útvesztőiben is el kell igazodni, gyakran igencsak elavult 
jogi normáknak megfelelni, már-már feleslegesnek tűnő adminisztratív feladatokat is 
elvégezni, miközben a napi feladatok is bőven egész embert igényelnek. Fontos 
probléma szintén, az elmúlt években a pandémia. A járványügyi helyzet szinte naponta 
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hozza magával a megoldandó feladatokat, kiemelve a látogatás változásait, az 
ellátottak hozzátartozóival való kapcsolattartás megoldása nehézkes, sokszor alapjog 
korlátozással jár, hiszen az egészségük megőrzése fontos szempont. Mentálisan mind 
az intézmény dolgozóit, mind a bentlakó időseket megviselte a bezártság tudata és az, 
hogy a kinti világ szinte a feje tetejére állt. 
 
Ezen előzmények után, nagy örömmel vettem a meghívást, hogy a tőlem gyakorlottabb 
intézményvezetőkkel beszélve, eszmét cserélve talán nem veszünk el a feladatokba és 
nagyobb hangsúlyt tudunk fektetni az ellátottjaink és azok hozzátartozóinak a 
meghallgatására, igényeik kielégítésére, nem elfelejtve, hogy a pandémián kívül még 
sok heti, havi és éves faladat elvégzése is ránk vár. Úgy érzem, hogy a világjárvány 
kihozta azon problémákat, amiket eddig nem vettek fel az intézmények, a rutinhoz 
tartozott, vagy csak elfogadták, hogy úgy sem lehet rajta változtatni.  
Összefoglalva az elvárásaim nagy részt az információ áramlás hiányának 
megszüntetése volt. 
 
Megérkeztünk a szakmai napra, rengeteg minden kavargott a fejünkben. A 
vendéglátók megfelelő, kellemes környezetben fogadtak bennünket, igazi magyar 
vendégszeretet volt.  
Hamar a lényegre tértünk probléma felvetések kezdődtek. A végére álláspontom 
szerint megállapítható volt, hogy a problémákat két fő csoportra lehet osztani: az egyik 
csoportot helyben lehet kezelni a másik csoport problémára országosan lehet 
megoldást keresni, nincs intézményvezetőként egyedül ráhatásom ezekre. A helyben 
kezelhető problémáknál is fontos, hogy ha valaki már talált rá megoldást, az 
információként minden érintett intézményhez eljusson. 
 
Példa a két fő probléma csoportra, ami minden intézménynél, fenntartótól függetlenül 
fennáll: 
A probléma felvetések a szakmai létszám hiánnyal kezdődtek, a megye minden 
területén érződik, hogy a 2022. január 01-től megemelt szociális ágazati pótlék ellenére 
nem jönnek szakápolók dolgozni az intézményekbe. Sok helyen még a szociális 
gondozó képzéssel rendelkezők sem jelentkeznek, hiszen más munkahelyen, akár 
segédmunkásként is lényegesen többet keresnek, gyakori eset, hogy a próbaidő alatt 
felmondanak, lehet újra keresni dolgozókat, akiket újra be kell tanítani. Itt látható volt, 
hogy a szociális szakma alul fizetése egyre nehezebbé teszi a megfelelő szintű ellátást. 
Szerencsére már voltak erre irányuló megoldások több helyről. Az intézményünket 
2017-ben regisztráltuk gyakorlati helyként és képző intézményként, így megismerjük a 
tanulókat ahogyan ők is megismerik a munkát nálunk. Ezzel a szociális gondozói 
munkakörök betöltése könnyebbé vált, azonban a szakápolók még így is nehezen 
jönnek dolgozni egy bentlakásos intézménybe. 
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A másik komoly probléma a szakmai anyagok, protokollok elkészítése körül 
jelentkezett, néhány esetben megállapítható, hogy túl sok az adminisztráció, nem 
egyértelmű az elvárás az intézmények működését szabályozó dokumentumok körül. 
Egy kisebb intézmény számára nehézséget okoz, hogy olyan protokollt gyártsanak, ami 
számukra felesleges, azonban időt és energiát von el a dolgozóktól. Megállapítottuk, 
hogy szükséges lenne jogalkotói szinten különbséget tenni az adminisztrációs 
elvárásokban figyelemmel az ellátottak működésére. Sajnos a jelenleg hatályos 
jogszabályok fenntartó szerint differenciálnak, nem létszám szerint. Ahogyan ez a 
probléma is és még sok másik is, az elavult jogszabályokból fakad, szükséges lenne a 
szociális szférát szabályozó jogi normák felülvizsgálata. 
 
Összegezve, nagy öröm részt venni egy ilyen szakmai napon, hiszen egymást segítve, 
támogatva könnyebben boldogul mindenki, a pandémia miatti bezártságot követően 
szakmailag támogatni szükséges az intézményeket, hiszen napi-heti szinten változó 
körülmények elveszik az időt a szakmai munkától.   
 

Idősek szakosított ellátása munkacsoport 2. szakmai műhelye. 
Témák: Infekciókontroll és „A demenciával érintettek és hozzátartozóik 

segítése” 
 
2022. április 21-én rendeztük meg az idősek szakosított ellátása munkacsoport 
második műhelytalálkozóját. Az elsőhöz hasonlóan, a Baptista Tevékeny Szeretet 
Misszió központjában találkoztunk az idős bentlakásos ellátás szolgáltatás vezetőivel, 
munkatársaival. 39 fő vett részt az alkalmunkon.   
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Oláh Péter módszertani munkatárs köszöntötte a megjelent szakembereket. Örömmel 
állapította meg, hogy nőtt a kollégák érdeklődése a szakmai műhelytalálkozó iránt.  
 
Elsőként Farkas Boglárka megyei vezető ápoló (Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Osztály) előadását hallgathatták meg a 
jelenlévők.  
 

 

Az előadó kitért arra, hogy a szociális intézményeknek ugyan nem kötelező 
infekciókontroll szabályzattal rendelkezni, azonban a mögöttünk lévő pandémiás 
helyzet is igazolja, hogy szakmai szempontból jó, ha rendelkezünk azzal. 
Természetesen a szakápolási engedéllyel rendelkező szociális intézményekben 
szükséges a szabályzat. Előadásában vázolta az infekciókontroll kézikönyv elemeit. 
E cikkben nem részletezem, mert az előadás teljes anyaga a www.btesz.hu honlapon 
elérhető. Javaslom a kollégák számára annak megismerését. Az előadást követően a 
jelenlévők kérdezhettek és kérdeztek az előadótól. Elsősorban arra voltak kíváncsiak, 
hogy a szakmai ellenőrzések során melyek a leggyakrabban előforduló hiányosságok; 
mire figyeljünk oda a napi munkavégzés során. Az előadó a jelenlévők figyelmébe 
ajánlotta a Bella standardot, mint lehetséges szakmai vonalvezetést. A Bella standard 
nem csupán az infekciókontroll kialakításában nyújthat segítséget a szociális 
intézmények vezetői számára, hanem több területen is, mint például: a döntéshozatal, 
a humán erőforrás, a kommunikáció, a dokumentáció stb. A standard is elérhető a 
honlapon. 
A szünet utáni műhelymunka témája egy jó gyakorlat bemutatása volt. Nagy Lajosné 
intézményvezető (Idősek Háza Debrecen) a Nefelejts (cs) kávézó működését 
mutatta be.  

http://www.btesz.hu/
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A kávézó Debrecenben, a Pallagi úton, az Idősek Házában működik. Célja a 
demenciával érintettek és hozzátartozóik segítése. Az előadás megtekinthető a 
www.btesz.hu/tszr oldalon. 
 

 
Csípőtáji törések szakmai protokollja idősek otthonában 

Készítette: Török Beatrix gyógytornász-fizioterapeuta, egészségügyi tanár 
 

Alapvető megfontolása: 

1.1 . Protokoll alkalmazási területe: 

Idősek otthona, ahol gyógytornász-fizioterapeuta nincs alkalmazásban. 

1.2 . Definíció: 

A combcsont proximalis végének ízületbe hatoló töréseit combnyaktöréseknek hívjuk. 
Felosztásuk: Garden és Pauwels szerinti beosztás alapján történik. 

A tomportáji törések csoportjába tartoznak a per- és subtrochanter törések, melyeket 
nem tekintünk ízületbe hatoló töréseknek.  

Az ilyen jellegű sérülések rendszerint idősebb korban alakulnak ki, úgynevezett 
„minimál-traumákra” úgy, mint elcsúszás, elesés, szék mellé ülés, hirtelen felállás, 
oldalra fordítás közben osteopéniás, osteoporotikus csontokon. Az idős korosztály 
érintettsége miatt nagyon gyakran találkozhatunk ilyen jellegű sérülésekkel idősek 
otthonaiban. 

http://www.btesz.hu/tszr
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2. Diagnózis 

Ha az idős ellátottnak csípőtáji törése van, több tünetet is tapasztalhatunk: 

- Végtaghossz különbség (érintett végtag rövidebb) 
- Erős fájdalom 
- Mozgáskorlátozottság 
- Mozgás/mozgatás során recsegő hang csípőtájékról 
- Kifelé rotált helyzetű alsóvégtag 

Előfordulhat, hogy nem ennyire szembetűnőek a tünetek, a járás nehezítettsége, 
sántítás és fájdalom járás közben, mint gyanújelek lehetnek. Amennyiben felmerül a 
gyanú csípőtáji törésre az anamnézis és a fizikális tünetek alapján értesíteni kell a 
mentőket. 

3. Terápia 

A csípőtáji combcsont-töréseket, mint minden csonttörést, lehet konzervatív eljárással 
(csontegyesítő műtét nélkül) és sebészi, operatív módon kezelni. Általánosságban igaz, 
hogy napjainkban a csípőtáji combcsont törések kezelése döntően csontegyesítő 
műtéttel történik, mert ezek ígérik a legnagyobb valószínűséggel a sérülést megelőző 
járás- és mozgásképesség visszanyerését, míg nyilvánvaló veszélyeik és kockázataik 
elenyészőek a konzervatív kezelés kockázataihoz képest. 

Amennyiben a töréstípus alapján műtéti beavatkozástól várható jobb eredmény akkor 
annak elvégzése sürgős. Combnyaktörés csontegyesítő műtéténél a néhány órán belül 
végzett műtéteknél egyértelműen kevesebb a csontgyógyulási zavarok száma. Idős 
betegeknél evidencia, hogy a 24 órán túl végzett műtétek szövődményei gyakoribbak, 
halálozási aránya is magasabb. 

A combnyaktörések és a tomportáji törések operatív ellátása, mozgásstabil vagy 
terhelésstabil csontegyesítéssel történik. A mozgásstabil rögzítés azt jelenti, hogy a 
műtött ízület mozgatható anélkül, hogy kilazulna a rögzítés, azonban a 
testsúlyterhelést nem bírja, így speciális járást kell a betegnek megtanítani. A 
terhelésstabil rögzítések a mozgatást és a testsúlyterhelést is bírják, a terhelhetőség 
mértékét mindig operáló orvos fogja meghatározni. 

Stabil töréseknél teljes terhelést, instabilnál részterhelést ajánlott.  

4. Szövődmények:  

Általános szövődmények:  

- Felső-és alsó légúti szövődmények 
- Cardialis szövődmények 
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- Vénás rendszer szövődményei (thrombosis, embolia) 
- Húgyuti infekciók 
- Decubitus 
- Kontraktúrák kialakulása 

Sebészi szövődmények:  

- Műtéti területben haematoma (vérömleny) 
- Műtéti terület fertőzése, a csont és a csípőízület fertőzése 

Késői szövődmény: 

- Álízület, aszeptikus combfej necrosis (elsősorban combnyak törést követően, de 
előfordulhat pertrochanterikus törés után is). 

- Protézis műtétet követően protézis luxatio, késői aszeptikus protézis lazulás, 
periprotetikus törés. 

 

5. Utókezelés: 

- Thrombosis prophylaxis. Csípőtáji törés esetén 6 hétig vagy a legalább fél- 
testsúllyal történő terhelés-képesség eléréséig a prophylactikus kezelés 
abszolút javallt. A jelenleg elfogadott vonatkozó ajánlások szerint elsősorban 
LMWH-val.  

- Antidecubitus kezelés/profilaxis, antidekubitor matraccal, gyopár-család 
termékekkel, rendszeres forgatással, mobilizálással. 

- Cardiorespiratórikus betegségek megelőzése.  
- Mozgásszervi rehabilitáció. A műtétet követő 2. naptól mobilizáció segédeszköz 

segítségével, gyógytornász irányításával a törés jellegétől és a műtéti ellátástól 
függően rész- vagy teljes terheléssel. Általánosságban elmondható, hogy 4 – 8 
hét után fokozatosan törekszünk a teljes terhelés elérésére. Tehermentesítésre 
könyök-, hónaljmankót, időseknél járókeretet használunk. Megfelelő a 
segédeszköz magassága, ha használata közben a könyökök nyújtott helyzetben 
vannak, vagy a markolatrész csípőmagasságban van.  

- Korai postoperatív szakban tilos a csípőízületi addukció, kirotáció, csipőflexió 
nyújtott térddel. Az addukció azt jelenti, hogy a műtött alsóvégtagot 
középvonalon túlvisszük, például keresztbe tesszük a lábakat. A kirotáció az 
alsóvégtag kifelé forgatását jelenti csípőből, a csípőflexió nyújtott térddel 
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nyújtott lábemelést jelent. Ezeket a mozdulatokat szigorúan tilos a műtétet 
követő első 6 hétben végeztetni a beteggel.  

Kontroll sebészi vizsgálatra szövődmény gyanúja esetén azonnal, szövődménymentes 
esetben a műtétet követően 6 héttel, 4 hónappal, egy évvel, majd évente kerül sor. 

 

6. Rehabilitáció megvalósulása idősek otthonában 

Az idős ellátott a kórházi tartózkodása alatt elkezdi a korai postoperatív rehabilitációját, 
melybe az idősotthonba történő visszaérkezése után az ápoló-gondozó személyzetnek 
be kell csatlakoznia a késői postoperatív szakban valamint a rehabilitáció időszakában 
az említett szövődmények elkerülése érdekében.  

 

6.1. Ápoló-gondozó személyzet feladatai mobilizálást illetően 

Általános cél a fizikai aktivitás javítása, általános kondíció javítás, napi önellátó 
gyakorlatok tanítása, hely-helyzetváltoztatás gyakorlása.  

Az idős ellátottnak, amint visszaérkezik az idősek otthonába-mivel már túl van a korai 
műtét utáni időszakon- és állapota engedi, minden nap fel kell kelnie. Az ápoló-
gondozó személyzetnek az ágyban való hely-és helyzetváltoztatást kell megtanítani, 
illetve gyakoroltatni. A korábbiakban említett tiltott mozdulat, a műtött végtag 
középvonalon túl mozgatásának elkerülése érdekében oldalra fordulás közben az 
ellátott alsóvégtagjai közé ékpárnát/sima kispárnát/paplant összehajtva kell tenni úgy, 
hogy megmaradjon a csípőszéles terpesz a két alsóvégtag között. Enyhén felhúzott 
alsóvégtagokkal a beteg könnyebben tud oldalra fordulni, az ápolóknak azt kell elérni, 
hogy minimális segítséggel, majd később teljesen önállóan tudjon oldalra fordulni a 
beteg. Felülés gyakorlásához érdemes egy kapaszkodót felszerelni az idős ágyának a 
lábrészére, mely segítségével, hamarabb visszanyerheti önállóságát. Cél, hogy minél 
többet üljön a beteg, napi étkezésekhez mindenképpen, azokon kívül minden 
napszakban üljön fél-egy órát legalább.  

A fizikai aktivitás javításához a felállás rendszeres gyakorlása és a járás gyakorlása is 
hozzátartozik. Felügyelet mellett és segédeszközzel naponta többször álljon fel a 
beteg, próbáljon meg minél tovább állni. Járásgyakorlás során figyelembe kell venni, 
hogy a terhelhetőséget illetően milyen javaslatot tett a kezelőorvos. Amennyiben 
terhelésstabil a rögzítés és fokozatos terhelésre vonatkozó javaslatot olvasunk a 
zárójelentésen a beteg segédeszközzel fájdalomhatárig terhelheti a műtött 
alsóvégtagját. A járás helyes sorrendje: segédeszköz-műtött alsóvégtag-ép alsóvégtag. 
Ha olyan javaslatot találunk a zárójelentésen, hogy részterhelés vagy terheléstilalom, 
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az azért van, mert a belső rögzítés nem terhelésstabil, csak mozgásstabil. Ebben az 
esetben imitált járást kell tanítani az ellátottnak, aminek a menete ugyanaz, mint az 
előbb említett sorrend, viszont, amint előrelép a műtött alsóvégtagjával, súlyt nem 
engedhet rá, a két karjára támaszkodva lépjen előre az ép lábával. Ilyenkor, a műtött 
láb csak hozzáér a talajhoz, a ráengedett súly minimális kell, hogy legyen. 

A műtétet követő 6. héttől a 12. hétig általában a teljes terhelés visszanyerése a cél. 
Fokozatosan többet kell sétálni, egyre nagyobb terheléssel. Ha az idős állapota engedi 
a segédeszközöket el lehet kezdeni leépíteni, majd elhagyni. Kezdetben a járókeretet 
lehet lecserélni három pontos támbotra, majd egy pontos támbotra. A bot mindig a 
műtött alsóvégtaggal ellenoldali kézben legyen, és a járás sorrendje ugyanaz lesz, mint 
az eddig említett sorrend. Segédeszköz elhagyását indikálhatja, ha az idős a műtétet 
megelőzően nem használt segédeszközt, járása és egyensúlya stabil.  

 

7. Vénás torna menete 

Az immobilizációs szövődmények ellen és az izomerő visszanyerése érdekében vénás 
tornát lehet alkalmazni. A vénás torna a gyógytornának egy speciális fajtája, melynek 
célja a vénás keringés javítása, ezáltal az egész keringési rendszer optimalizálása. 
Előnye, hogy könnyen betanítható és koordinálható. 

 

Menete: 

- Háton fekvő helyzetben, nyújtott alsóvégtagokkal két boka előrefeszít, 
hátrafeszít. Fél percig folyamatosan. 

- Bokákat hátrafeszít, két térdet leszorít, combizmokat megfeszít, farizmot 
összeszorít, néhány másodpercig megtart, majd ellazít. Egy percig folyamatosan. 

- Jobb lábat talpra húz, térd behajlít, vissza kinyújt, majd csere. Egy percig váltva 
mozgat a két láb. 

- Mindkét láb talpon van, ügyelünk a csípőszéles terpeszre. Jobb láb nyújt a comb 
folytatásába, térd kinyújt, boka hátrafeszít a levegőben, vissza letesz talpra. 
Csere a másik láb, egy percig folyamatosan váltva mozgat a két láb. 

- Ugyanaz a mozdulat, mint az előtt, csak a nyújtott alsóvégtagot megtart a 
levegőben, bokát mozgat előre-hátra folyamatosan. „Integető” mozdulatot 
végzünk. Egy percig váltva mozgat így a két láb. 

- Talpon maradnak a lábak. Jobb lábbal bicikliző mozdulat a levegőben fél percig, 
majd csere. 

- Fenékemelés. Legalább 10 darab.  
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A torna végén fel kell ülni és néhány mély levegőt venni, orron beszívva, szájon át 
kifújva. 

 

8. Gyógyulás időtartama 

Ideális esetben, ha nincsenek súlyos szövődmények a felépülés időtartama 3-6 hónap.
  

Hivatkozások: 

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Csípőtáji törések fizioterápiás 
kezelése  

,2008, Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága 

Csípőtáji törések ellátása – szakmai ajánlás AO/OTA törés beosztás szerinti 31-es régió,  
Dr. Bodzay Tamás Ph.D, Dr. Flóris István Ph.D, Dr. Mészáros Iván, Dr. Turchányi Béla 
Ph.D, Dr. Végh György 

 

 

Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport 
 

2022. 02. 24. Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport első szakmai műhelye - 
Püspökladány 

 

2022. február 24-én 1000 órától szakmai műhely valósult meg a püspökladányi 
Napfényes Sziget Integrált Intézményben 17 fő részvételével. 
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A Napfényes Egyesület nevében Kiss Róza – egyesület elnöke – köszöntötte a 
résztvevőket, akik Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyékből a különböző 
fenntartásban működő szociális intézmények képviselőiként vettek részt a 
rendezvényen.  

A köszöntést követően Hajdu Lajos intézményvezető prezentációjában be-mutatta a 
Napfényes Támogató Szociális Egyesület felépítését, az intézmény által képviselt 
módszertant, valamint az intézményi jogviszony létrejöttét megelőző felkészítési 
folyamatokat.  
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Az előadás után két csoportban mutatták be a házigazdák az intézmény 
tevékenységeit: a nappali ellátást, a támogatott lakhatást és a nagyon sokszínű fejlesztő 
foglalkoztatást. 

 

 

A vendéglátás során a résztvevők az intézményük képviseletében bemutatkoztak 
egymásnak és egyeztettek az előadás és az intézménylátogatás alatt felmerült 
szakmai kérdésekben.  

 

2022. április 13. – Fogyatékkal élők ellátása munkacsoport II. szakmai műhelye 
 

A munkacsoport II. szakmai műhelytalálkozóját Hajdúböszörményben a Szociális Szolgáltatási 
Központban rendeztük meg. Ez az intézmény a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió egyik 
konzorciumi partnere. 

Töviskes Mária Magdolna, a Hajdúböszörményi Szociális Szolgáltatási Központ 
intézményvezetője, a szakmai műhely házigazdája köszöntötte a vendégeket, majd röviden 
ismertette a meghívó alapján tervezett napirendi pontokat. A házigazda köszöntését követően 
Kiss Róza - Fogyatékossággal élők ellátása munkacsoport vezetője is köszöntötte a szakmai 
műhelyen résztvevő, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezett szociális 
szakembereket.  

Germann Gabriella, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió képviseletében tájékoztatta a 
résztvevőket a szakmatámogatási feladatok eddigi tapasztalatairól, majd a házigazda 
közreműködésével a szakmai műhely résztvevői bemutatkoztak egymásnak. 
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A köszöntés után Töviskes Mária Magdolna intézményvezető mutatta be a Szociális Szolgáltatási 
Központot, az ellátási terület sajátosságait és az intézmény szolgáltatásait. 
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Rimánné Kovács Tímea terápiás munkatárs „Ahogy mi csináljuk” címmel figyelemfelkeltő 
előadásával mutatta be az intézmény fogyatékos személyek nappali ellátásainak mindennapjait. 
Az előadást követően a jelenlévők megtekintették az épületet és a foglalkozások színtereit. 

 

 
 

A szünetet klasszikus műhelymunka követte, ahol a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyékből részt vevő munkatársak a fogyatékossággal élők ellátásának prioritásairól, a 
szolgáltatás nehézségeiről és annak megoldásairól tanácskoztak. Az összegyűjtött 
témajavaslatokat a később megrendezésre kerülő szakmai műhelyek során dolgozzuk fel, releváns 
előadók közreműködésével. 

A szakmai műhelyt a két megyéből 30 kolléga tisztelte meg jelenlétével. 

 

Hajdu Lajos-intézményvezető: Ne féljünk a pályázatoktól 

Napfényes Sziget Integrált Intézmény – Püspökladány 

 

Szociális szférában nem egy ismeretlen fogalom a forrás hiány. Nap, mint meg kell küzdenünk a 
korlátozott lehetőségekkel, amik rengeteg esetben kreatív megoldásokra sarkallják a szociális 
dolgozókat. Természetesen könnyebb hátradőlni, elfogadni, hogy ez a szakma ilyen és 
koncentrálni azokra a feladatokra, amik szűk környezetünkben körbe vesznek minket.  
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Sajnos a kreatív megoldások is sok esetben igényelnek valamilyen eszközt, amit be kell 
szerezzünk. Felkeressük a munkáltatót, közöljük a szándékunk, vázoljuk a gondolatainkat, hogy 
hogyan szeretnénk az ellátottjainknak színesebbé tenni a hétköznapjait, vagy milyen újítást 
lehetne bevezetni egy programon belül. A lehetőségek sora majdhogy nem végtelen, de a lényeg, 
hogy forrásra van szükségünk.  

Induljunk el azon a vonalon, hogy a munkáltató, vagy felettesünk meghallgat és két opciót kapunk 
a megkeresésünkre. Tud segíteni a megvalósításban és elkezdődhet a munka, vagy ami sűrűbben 
szokott elhangzani, „erre nincs pénzünk”. Ilyenkor visszatérhetnénk a szűk környezetünkbe, 
megküzdeni a kudarcélménnyel. De talán van más lehetőség is. A pályázatok. 

Nagyon sok esetben az emberek megragadnak az „ezt lehetne csinálni” gondolatnál és inkább 
csak a magot szeretnék elvetni, ami nem kerül sok kalóriába. Ez egy szűrő. Ki szeretne dolgozni a 
céljainak eléréséért és ki szeretne tenni a változásért. De sajnos ez nem ilyen egyszerű. Ha valaki 
szeretne egy pályázatot írni, akár csak egy segédeszköz beszerzéséhez, vagy rendezvény 
támogatására, ahhoz szüksége van a vezetőségre is. Viszont ahhoz, hogy részletesen kidolgozzuk 
a programot, megkeressük a kiírást és kész tervvel álljunk a főnök elé, amivel neki szinte már nem 
is kell dolgoznia, az nagyban feljavítja a lehetőségeinket a változás elérésére. 

Itt kezdődik a munka. Rengeteg keresés. Meg kell találnunk azokat a lehetőségeket, amik 
szórásába mi is benne vagyunk. Oldal az oldal után. Kiírás újabb kiírás után és ez idő. A kreatív 
gondolatot követően ez az a pont, amibe komoly energiát kell belefektetni. Ha elolvasunk egy 
pályázati kiírást, nem biztos, hogy a tervünknek megfelelő a támogatási feltétel, de lehet nyit egy 
újabb ajtót, ami egy újabb tervet alapoz meg. Nem születik senki pályázat írónak. De ez nem egy 
olyan képesség, amit nem lehet elsajátítani. Egy dolog biztos, ijesztő. Rengeteg csatolmány, 
feltételek, több mint tíz oldal, amit ki kell tölteni, több ezer karakter, nem beszélve az instabil 
online rendszerekről, amik kidobhatják az embert, ha sokat gondolkozik mentés nélkül, hogy 
hogyan fogalmazza meg az utolsó előtti mondatot.  

Nem könnyű feladat. De a szociális szféra sem az. Mindannyian megbirkózunk újabb kihívásokkal, 
nehéz esetekkel. Sokszor a lemondás kapujában oldunk meg komoly problémákat. Néha kudarcot 
vallunk, földre zuhanunk, de felállunk. Folytatjuk a munkánkat, elvégezzük a feladatunkat és 
készek vagyunk újra segíteni. A pályázat írás is ilyen. Nincs rá garancia, hogy valakinek sikeres lesz 
a pályázata. De fel kell állni és folytatni kell. Megtalálni a megfelelő helyet, ahol a gondolatunk 
csírája megfakad. Ijesztő lehet az egész, de nagyon fontos, hogy nem szabad félni a pályázatoktól. 
Munkánk során sokkal ijesztőbb helyzetekkel találkozhatunk, mint néhány oldal kitöltése. 

Legyetek bátrak kollégák és adjátok meg magatoknak a lehetőséget, hogy megteremtsétek azt a 
forrást, ami jelenleg nem létezik. 
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German Gabriella – munkacsoport tag: Beszámoló a Fogyatékkal élők ellátása 
munkacsoport III. szakmai műhelyéről 

 

A Fogyatékossággal élők ellátása munkacsoport által szervezett III. szakmai műhely 2022.05.12-
én a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió székhelyén került megrendezésre.  A szakmai műhelyre 
Hajdú-Bihar megyéből, és Jász-Nagykun-Szolnok megyéből 35 fő, területen dolgozó szakember 
érkezett.  

 

A résztvevők köszöntését követően Kiss Róza munkacsoport vezető, a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatójának előadását 
hallgathattuk meg, „Foglalkoztatási   rehabilitációs információk a fogyatékos személyeket 
előgondozó szakemberek részére” témakörben. 
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 A prezentáció segítséget nyújtott a résztvevők számára a különböző típusú ellátási formák 
megismeréséhez, az adekvát segítségnyújtás, és a célcsoport felé nyújtandó releváns információ 
biztosítása érdekében. Bemutatásra kerültek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, 
a fogyatékossági támogatás, a vakok személyi járadéka, és a rokkantsági járadék. Ezt követően a 
munkavállalói és munkáltatói kedvezményekről kaptunk tájékoztatást. Az előadás végén minden 
jelen lévő átvehetett egy információs füzetet, mely a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és 
Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. gondozásában, a TÁRS PROJEKT keretében 
került összeállításra. A kiadvány széleskörű információkat nyújt a fogyatékossággal élő, és 
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási, és ellátási formáiról, a munkavállalás 
lehetőségeiről, emellett számos linket tartalmaz, mely lehetőséget ad a téma iránt érdeklődők 
elmélyülésére, a benne foglaltak pedig iránytűként szolgálnak a célcsoport foglalkoztatása, és 
foglalkoztatási rehabilitációt végzők részére.  

A kiadvány az alábbi linken tekinthető meg:  

file:///C:/Users/user/Downloads/foglalkozasi-rehabilitacios-informaciok-i_-resz%20(1).pdf 

A szakmai műhely következő részében Kiss-Nagy Fruzsina, a DMJV Család-és Gyermekjóléti 
Központ szakmai vezetője, a fogyatékosságügyi tanácsadás koordinátora köszöntötte a jelen 
lévőket, majd tájékoztatást adott a tanácsadás rövid múltjáról és jelenéről.  Zakar Ferenc, és 
Baranyai György fogyatékosságügyi tanácsadók előadásából megtudhattuk, hogy 2018-2021 
között a MONTÁZS projekt keretében végeztek tanácsadói tevékenységet, melynek fő célja az 
volt, hogy a fogyatékos személyek számára, szükségleteikre reagáló, rendszerszerű 
szolgáltatásokat fejlesszenek ki és tegyenek hozzáférhetőbbé, melynek segítségével a fogyatékos 
személy életminősége javulhat, önellátó és életvezetési képessége-, valamint társadalmi inklúziója 
növekedhet.  
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A MONTÁZS projekt keretében 2018. év áprilisától épült ki az Információs és Koordinációs Pontok 
(IKOP) országos hálózata, melynek célja a fogyatékos személyek számára könnyen elérhető, 
releváns információkat biztosítása. A fogyatékosságügyi tanácsadók feladata az volt,  adjanak 
széleskörű tájékoztatást a különböző ellátásokról, támogatásokról, oktatásról vagy akár 
szabadidős tevékenységekről az érintettek részére. A projekt célja, hogy hálózatok és 
együttműködések generálásával, a szolgáltatások rendszerszintű támogatásával, információs 
csomópontok kialakításával, komplex szolgáltatások nyújtását elősegítő eszközök alkalmazásával, 
ellátási protokollok bevezetésével és továbbfejlesztésével, korszerű módszertanok alkalmazásával, 
valamint felkészítő programok kidolgozásával és megvalósításával elérjék a közszolgáltatások 
minőségének javulását és bővülését.  

A Montázs projekt keretében a fogyatékosságügyi tanácsadói szolgáltatás 2021. december 31-én 
megszűnt. A szolgálatás az Emberi Erőforrások Minisztere által kijelölt intézményekben (az adott 
intézmény szolgáltatásaként) folytatódott tovább 2022. január 1-től, mely Hajdú-Bihar megye 
tekintetében a DMJV Család-és Gyermekjóléti Központja. A korábban megkezdett munka 
folytatásaként, a projektben foglalkoztatott szakemberek kaptak megbízatást a folytatásra, immár 
rendes munkaszerződéssel történő foglalkoztatás keretében. Feladatuk a tanácsadás biztosítása a 
fogyatékos személyek és családtagjaik számára, a velük való kapcsolatfelvétel, az 
információnyújtás, a szociális készségek fejlesztése, az ügyintézés, valamint klubfoglalkozás és 
sorstársi csoportok szervezése, működtetése.  

A tanácsadók készséggel állnak a fogyatékossággal élő személyek-, és családtagjaik-, valamint a 
szakemberek rendelkezésére.  

A fogyatékosságügyi tanácsadók a DMJV Család-és Gyermekjóléti Központjában, 
http://debrecenicsaladsegito.hu/kapcsolat/  érhetőek el, telefonos elérhetőségük: Tel./fax: 06-
52/411-133, 06-52/ 447-724, Titkárság: 52/415-576 

A szakmai műhely harmadik, egyben utolsó előadását Hajdu Lajos, a Napfényes Sziget Integrált 
Intézmény intézményvezetője tartotta, „Ellátotti és dolgozói motiváció” témában.  

 

http://debrecenicsaladsegito.hu/kapcsolat/
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A motiváció témakörének feldolgozása Abraham Maslow szükséglethierarchia rendszerén 
keresztül került bemutatásra. Mind munkavállalóként, mind magánemberként mindannyiunkat 
foglalkoztat, hogy mi állhat az emberek viselkedésének a hátterében, mi és miért motiválja őket. 
Ezekre a kérdésekre egy lehetséges válasz a Maslow-piramis, mely az emberi szükségletek 
egymásra épülő hierarchiáját mutatja be.  A klasszikus tipológia szerint a szükségletek egy 5 
lépcsős szinten jelennek meg, melyben a magasabb rendű szükségletek csak akkor kerülnek sorra, 
ha az alacsonyabb rendű szükségleteket már részben (vagy teljes egészében) kielégítettük.  

Az előadásban példákon keresztül került bemutatásra egy-egy szituáció, és a lehetséges 
eszköztárak köre, a szükségletek bizonyos pontjain álló személyek esetében. Mind vezetőként, 
mind dolgozóként fontos, hogy tisztában legyünk a motiváció fontosságával, annak 
lehetőségeivel. Az előadásból megtudhattuk, hogy a szükségletpiramis szintjeinek 
figyelembevételével kell a motivációs készletből választanunk, mely minden ember esetében 
különböző. Ennek a megtalálása folyamatos figyelmet igényel a szakemberek részéről, azonban 
az értő figyelem eredménye a motiváció fenntartása, és növekedése. 

Az előadást követően a résztvevők műhelymunka keretében hozhattak példát a motivációval 
kapcsolatos kihívásaikra, és oszthatták meg a jelenlévőkkel sikeres motiválásuk történetét, mind a 
munkatársak közötti kapcsolat, mind pedig dolgozó-ellátott közötti kapcsolat vonatkozásában.  

 

Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport 
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2022. április 28. – Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport I. szakmai műhelye 
 

„Családias légkörben”, 13 fő résztvevővel a REFOMIX Nonprofit Kft. Debrecen, Bégány utca 4 szám 
alatti központjában rendeztük meg a munkacsoport I. szakmai műhelyét.  

Oláh Péter a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió munkatársa beszámolójában érintette a területi 
szakmatámogatási rendszert, a szakmatámogatás színtereit és feladatait, valamint ismertette a 
pályázat megvalósításának legfontosabb elemeit. 

 

 

 

Szemerédy Zsolt ügyvezető bemutatta a Refomix Nonprofit Kft. tevékenységét, a debreceni, 
valamint Hajdú-Bihar megyei hajléktalanellátás intézményrendszerét. Munkatársaival érintették a 
hajléktalanellátás aktuális kérdéseit, a megoldásra váró szakmai feladatokat és a COVID ellátásra 
gyakorolt hatását, annak következményeit. 
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Dabasiné Zsoldos Mónika a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 
hajléktalan ellátásért felelős munkatársa a Jász-Nagykun-Szolnok megyei hajléktalanellátás 
aktuális kihívásairól és az arra adott szakmai válaszokról számolt be a jelen lévő szakemberek 
részére. 

Hegyi Anita, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ 
intézményvezetője (aki a munkacsoport vezetője is) moderálásával készült egy problématérkép, 
valamint a jelen lévők meghatározták a következő műhelymunka témaköreit. 

 

2022. május 26. – Hajléktalan személyek ellátása munkacsoport II. szakmai műhelye 
 

A munkacsoport második szakmai műhelyének a Baptista Tevékeny Szeretett Misszió – mint 
gesztor szervezet – adott otthont a központi irodaházának földszinti tárgyalójában 10 fő 
részvételével.  
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A műhelytalálkozón két fontos, konkrét szakmai témát ajánlottunk a résztvevő szakemberek 
számára: elsőként „A hajléktalan ellátás szerepe a diszpécserszolgálat és a család- és gyermekjóléti 
központok együttműködés tekintetében” címmel. 

Hegyi Anita munkacsoport vezető az első téma moderátora – aki az országos munkacsoport tagja 
is – azzal a céllal is vezette a beszélgetést, hogy közben ötletekkel és konkrét javaslatokkal segítsék 
a kollégák az együttműködési megállapodás tervezetének elkészítését. 
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A műhelymunka másik témájaként „A hajléktalanellátásban jogszabály szerint kötelezettekkel 
történő kapcsolattartás javításának előkészítése” címmel folytattak a szakemberek kerekasztal 
beszélgetést. A közös gondolkodás témavezető-moderátora Pocsai Farkas Anikó, a Refomix 
Szociális és Egészségügyi Központjának intézményvezetője volt, aki a konkrét téma mellett a 
hajléktalanellátás aktuális kérdéseit és a szolgáltatás előtt álló feladatokat is „behozta” a szakmai 
beszélgetésbe. 

 

Pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport 
 

Bodnárné Rácz Erika – Támogatott lakhatás prioritásai 

Az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya együttműködésben a Slacta Margit 
Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által működtetett országos munkacsoportok részére 
meghatározásra kerültek azok a feladatok, amelyeket prioritásként kell kezelni.  Ezen elsődleges 
feladatként került meghatározásra a fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek 
ellátása vonatkozásában az országos munkacsoportok részére a Támogatott Lakhatás szolgáltatás 
Gyakran ismételt kérdéseinek átnézése, felülvizsgálata, újra gondolása, javaslatok 
megfogalmazása. 

(Gyakran ismételt kérdésekre már elkészített válaszokat, az EMMI, az NSZI, az SZGYF módszertani 
osztálya.) Az országos munkacsoportok vezetői részére több témakör is megjelölésre került. 
Addiktológiai országos módszertan témakörei: Megállapodások kérdései (ellátott- szolgáltatók), 
Térítési díj és szolgáltatási elemek kérdésköre, közös költség, belépési hozzáhárulás, ellátmány, 
költőpénz kérdésköre) 

Ezért a TSZR 2021. -1485 „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási 
feladatok ellátása Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” projekt keretében 

a munkacsoport által megszervezésre kerülő szakmai műhely keretein belül több alkalommal is a 
Támogatott Lakhatás szolgáltatás vonatkozásában.  A szakmai előadásokat követően interaktív 
konzultációkon lehetőség nyílik a szolgáltatók aktuális, a témakörhöz kapcsolódó problémáinak 
megvitatására is. 

 A szakmai műhelyek megszervezésével, a hasznos előadásokkal, hozzájárulunk ahhoz, hogy a 
szolgáltatást nyújtó intézmények minél hatékonyabb szakmai munkát tudjanak végezni. 
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2022. április 28. – pszichiátriai és szenvedélybeteg személyek ellátása munkacsoport I. 
szakmai műhelye 

25 fő jelenlétében rendeztük meg a munkacsoport első szakmai műhelyét Debrecenben a Baptista 
Tevékeny Szeretet Misszió irodaházában. A szakmai műhely központi témája a támogatott 
lakhatás volt, tekintettel arra, hogy a szakmatámogatási területi egységen belül egyre több 
szolgáltató munkáját segítheti a téma feldolgozása és a szakmai eszmecsere lefolytatása. 

 

A találkozó lehetőséget biztosított a jelen lévő szolgáltatók/intézmények képviselőinek és a 
képviselt intézmények bemutatkozására, melyet Bognárné Rácz Erika munkacsoport vezető 
moderált. 
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A szakmai műhely előadójának Serafin József a Baptista Egyház szociális módszertani vezetőjét 
kértük fel, aki a TL szolgáltatás vonatkozásában nagy szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
Előadásában többek között beszélt a Támogatott Lakhatás szükségességéről, a kiváltás 
folyamatáról, a szolgáltatási gyűrű által igénybe vehető szolgáltatásokról, jogszabályi háttérről.   

A szakmai műhelyen részt vevő szolgáltatók közül többen vannak, akik már működtetnek TL 
szolgáltatást, és vannak olyanok is, akik tervezik, hogy TL szolgáltatást szeretnének 
beindítani.  Azért tartjuk szükségesnek a TL szolgáltatások vonatkozásában a jó gyakorlatok 
megosztását a már működő szolgáltatások esetében, hogy segítséget tudjon nyújtani a még most 
induló új szolgáltatások vezetőinek, munkatársaknak. 

Oláh Péter a BTESZ munkatársa tájékoztatta a megjelent szakembereket a TSZR pályázat szakmai 
feladatellátásáról, bemutatta a konzorciumot, a módszertani munka színtereit, valamint a 
közeljövőben tervezett programokról is tájékoztatta a jelenlévőket. 

 

Család- és gyermekjóléti munkacsoport 
 

Töviskes Mária Magdolna munkacsoport vezető: Beszámoló a család- és gyermekjóléti 
munkacsoport első szakmai műhelyéről 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Shlachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai 
Intézet pályázatot hirdetett a „Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, 
szakmatámogatási feladatok ellátása – 2021 címmel.  

A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió – mint gesztor szervezet – hat konzorciumi partnerrel 
elnyerte és ezáltal ellátja a pályázat célkitűzéseit és szakmai feladatait Hajdú-Bihar és Jász-
Nagykun-Szolnok megyékben.  

A pályázat keretén hat munkacsoportban, munkacsoportonként három szakmai műhely 
szervezésével járulnak hozzá a területen működő szolgáltatók által jelzett szakmai témakörök és 
a szolgáltatási feladataikat érintő szakmai kérdések megoldásához.  

A család- és gyermekjóléti munkacsoporthoz tartozó gyermekjóléti alapellátások köre az 1997. 
évi XXXI. törvény alapján: 

- gyermekjóléti szolgáltatások (család- és gyermekjóléti szolgálatok és család- és 
gyermekjóléti központok) 

- átmeneti gondozást nyújtó szolgáltatások (gyermekek és családok átmeneti otthonai) 
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A család- és gyermekjóléti munkacsoport által szervezett szakmai rendezvény 2022. március 31-
én, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió Debrecen, Simonyi út 14. szám alatt székhelyén került 
megrendezésre.  

Az első szakmai műhelyre a Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében működő 
intézmények munkatársait hívjuk meg. A rendezvényünkre 61 fő fogadta el a meghívást. 

Oláh Péter módszertani munkatárs köszöntette a szakmai műhely résztvevőit, majd tájékoztatást 
nyújtott a területi szakmatámogatási rendszerről és bemutatta a szakmatámogatási feladatokat, 
mely Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében valósul meg. 

A szakmai műhely kiemelt témája a „Gyermekeink védelmében” elnevezésű informatikai rendszer 
(továbbiakban: GYVR) aktuális kérdéseivel foglalkozott.  

A téma szakértője és előadója Bulyáki Tünde, a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások 
Főosztályának szociális nyilvántartási referense volt.  

2021. július 1-től a gyermekjóléti szolgáltatást és a gyermekek átmeneti gondozását igénybe 
vevőkre vonatkozó igénybevételi jelentés a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai 
rendszerben (továbbiakban: GYVR) való rögzítésen keresztül történik. A GYVR a rögzített adatokat 
elektronikus adatkapcsolat keretében küldi meg az Igénybevevői Nyilvántartás (KENYSZI) részére. 
(Jogszabályi háttér: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és 
az országos jelentési rendszerről 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet). 

A közel egy éve bevezetett nyilvántartási rendszer használata a mai napig sok szakembernek jelent 
problémát, ezért az előadás közben interaktívan, illetve a végén is kérdések feltevésére és azok 
megválaszolására is sor került.  

A szakmai rendezvény végén Töviskes Mária Magdolna, a család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
munkacsoport vezetője tájékoztatta a szakmai műhely résztvevőit a munkacsoportban végzett 
eddigi munkáról és a munkacsoport tagjait, a 3 konzorciumi intézményt és annak vezetőit is 
bemutatta.   

 

Összegzés:  

A szakmai műhelyen résztvevők magas létszáma (61 fő) is azt mutatta, hogy a gyermekjóléti 
szolgáltatásban és átmenti gondozásban dolgozó szakemberek szakmai segítésére nagy igény 
van. A választott téma, a GYVR használata is nagyon aktuális volt. A résztvevők megfogalmazták 
azt is, hogy a család- és gyermekjóléti szolgálatoknak eddig kevés szakmai napon való részvételre 
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volt lehetőségük, a család- és gyermekjóléti központok szakmai találkozói viszont havi 
rendszerességgel voltak megtartva. A szakmai műhelyen lehetőség volt a személyes szakmai 
kapcsolatok építésére is.  

 

        

Általános információk, hírfolyam, jogszabály változások 
 

• Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet honlapja: 

     https://nszi.hu/ 

 

• Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázati lehetőségei: 

     https://nszi.hu/palyazatok 

 

“Területi szakmatámogatási rendszer létrehozása, szakmatámogatási feladatok ellátása 
Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megye területén 2021” Gesztor intézményének és 
konzorciumi partnereinek honlapjai: 

 

• Baptista Tevékeny Szeretet Misszió:  

     https://btesz.hu/ 

 

• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei „Angolkert” Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek 
Otthona és Rehabilitációs Intézmény: 

      www.angolkertotthon.hu 

 

 

https://nszi.hu/
https://nszi.hu/palyazatok
https://btesz.hu/
http://www.angolkertotthon.hu/
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• Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központja: 

     https://humanszolgaltato.hu/ 

 

• Szociális Szolgáltatási Központ: 

 www.hb-szszk.hu 

 

• Napfényes Sziget Integrált Intézmény: 

     http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/ 

 

• Debreceni SZETA Családok Átmeneti Otthona: 

     https://www.debreceniszeta.hu/index.htm 

 

• Debreceni Szociális Szolgáltató Központ: 

      www.dszszk.hu 

 

A műhelytalálkozókon elhangzott előadások és egyéb szakmai anyagok elérhetősége: 

 https://btesz.hu/tszr/ Hírek/információk 

 

Témák: 

- A szociális diagnózis jelentősége – Dr. Andráczi-Tóth Veronika előadásának anyaga; 
- DCSGYJ – fogyatékosságügyi tanácsadás – előadás anyaga; 
- DMJV VSZSZ- jó gyakorlat: Nefelejts (cs) kávézó; 
- Fazekas Gábor Idősek Otthona – jó gyakorlat; 
- JNSZM– fogyatékosságügyi tanácsadás – előadás anyaga; 

https://humanszolgaltato.hu/
https://hajduboszormeny.hu/www.hb-szszk.hu
http://www.napfenyesegyesulet.hu/napfenyes-sziget-integralt-intezmeny/
https://www.debreceniszeta.hu/index.htm
http://www.dszszk.hu/
https://btesz.hu/tszr/
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- JNSZM – Angolkert – jó gyakorlat bemutatása; 
- Magyarországi Segítő Szeretettszolgálat alapítvány – előadás anyaga; 
- Motiváció – előadás anyaga; 
- BELLA standardok; 
- Szociális diagnózis – minta diagnózis; 
- Infekciókontroll kézikönyv; 

 

Információ Magyarország 2023. Évi Költségvetésének tervezetéről: 

https://www.parlament.hu/irom42/00152/00152.pdf  

 

 

 

 

https://www.parlament.hu/irom42/00152/00152.pdf
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