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Szol~áltatásunk feladata 2010 évre:

Kunszentmiklós, Kunadacs, Kunpeszér, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt közigazgatási területén személyes gondoskodást nyújtó

ellátásban részesíteni, a saját otthonukban élo egészségi állapotuk, szociális helyzetük

miatt rászoruló idoskorú, valamint fogyatékos személyeket, részükre 24 órás készenléti

ellátás biztosításával.

A jelzorendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás muködtetésével az önmagát részben

ellátni képes egyedül élo idos és fogyatékos személyeknek biztosítani a biztonságos életvitel

feltételeit, továbbá krízishelyzetekben a gondozói elérhetoséget. A rendszer kiépítése a

családtagok aggodalmát csökkenti, hogy hozzátartozójuk probléma esetén hozzájut az

ellátáshoz. A meglévo szolgáltatás rendszere színvonalasabbá, biztonságosabbá válik.

Feladat azon ellátottak részére biztosítani otthonukban a biztonságos életvitel

feltételeit, krízishelyzetben gyors segítségnyújtást, akik az ellátást egészségi állapotuk,

szociális helyzetük, valamint fogyatékosságuk miatt igénylik.

Fontos cél a folyamatos táiékoztatás a lakossáf! körében a ielzorendszeres szolf!áltatás

lehetöséf!éröl • formáiáról • ;f!ényléséröl . A területen folyamatos ;f!ényfelmérés véf!zése

a szükséf!letek szempontiából .

Fo célunk hogy ellátottaink

Kunszentmiklós, Kunadacs, Kunpeszér, Apostag, Dunaegyháza, Dunavecse,

Szalkszentmárton, Tass, Újsolt - közigazgatási területén lakó, elsosorban egyedül élo

idoskorú , továbbá fogyatékossággal élo emberek, külterületen , hátrányos helyzetu,

leromlott infrastruktúrájú periférikus , rossz szociális ellátó rendszerrel rendelkezo
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település részeken élö, mozgásukban korlátozott személyek, akik egészségi állapotuk vagy

szociális helyzetük miatt személyes speciális alapellátást (jelzörendszeres házi

segítségnyújtást) igényelnek.

A jelzörendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult:

a) az egyedül élö 65 év feletti személy

b) az egyedül élö súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg sze~ély, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élö 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy

pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos

biztosítását.

Ezen szolgáltatásunkkal tovább javítjuk a házi segítségnyújtásban, a nappali ellátásban

lévök helyzetét, illetve még ellátásainkban be nem került emberek élet minöségét , mi által

egy komplexebb, jobb minöségu szolgáltatás nyújtását igényelhetik, élvezhetik .

A jelzörendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás fontos célja, hogy megelözze azt, hogy

egy elesés, rosszullét kapcsán több órán át, esetleg napokig segítség nélkül, kétségbeesve

kell várni az idös, fogyatékos személynek gondozóját. Baleset, rosszullét esetén gyorsabban

történik intézkedés, orvosi ellátás, ami nagyban javítja a teljes köru gyógyulás esélyét.

A szolgáltatás elösegíti, hogy minél tovább saját otthonukban, megszokott környezetükben

maradhatnak ellátottaink.

Szolgáltatásunk felépítése:

Felso-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérsézi Társulás( fenntartó) :

.:. a rendszer létrehozása, muködtetése intézménye által

.:. ellenörzése
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feladat, hatáskör gyakorló

központ muködtetése, szakmai irányítása

II-es típusnál diszpécserközpont üzemeltetése

szakmai, pénzügyi beszámolók készítése

tevékenységet végzö személyi állomány foglalkoztatása
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Fontos feladat pálvázati lelzetosé!!ekkel fei/eszteni a szol!!áltatás színvonalát,

szüksé!! esetén bovítések lelzetosé!!ének me!!teremtését.

A muszaki rendszerünk:

Az ellátás kétféle muszaki rendszerrel valósul meg:

1. Vonalas telefonhálózattal ellátott település részeken ellátottaknál - a Body Guard

Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosított rendszerrel.

Ezen rendszer keretében 115 készülék került kihelyezésre, a társult 9 település terület,

lakosságlétszám nagysága alapján elosztva.

II. Rádiós felügyeleti készülék - telefonhálózattal el nem látott település részeken.

Ezen rendszer keretében 30 készülék került kihelyezésre - ebben az esetben fo

feladatatunk, hogy valóban az elzárt település részekre, ellátottakhoz kerüljön a

készülék.

Vonuló szolgálat gépjármuveiben mobiI rádió - adóvevo készülék, mely alkalmas a

diszpécser központ és a rádiós felügyeleti készülékek jelzéseinek fogadására,

hangkapcsolat létesítésre.

Így aKistérségi Egyesített Szociális Intézmény Szakmai Központja keretében 145

idoskorú vagy fogyatékos személy otthonában lett, lehet segélyhívó készüléket

elhelyezni.

A gondozó saját felszerelése körében biztosított a mobiltelefon, készenléti táska!

felszerelése: homéro, RR-méro, VC-méro, kötszerek, lámpa, kutyariasztó/, továbbá a

gyors helyszínre érkezéshez szükséges közlekedési eszköz.

A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kéro nevének, címének, egyéb

elérhetoségének és a jelzett problémának a közlésével - értesíti a készenlétben levo

gondozót.

Fontos feladat a rendszer muszaki állapotának folvamatos karbantartása, a

!!épjármuvek állandó biztonsá!!os üzemeltetésének biztosítása.

A készenléti táskák, autók tartozékai nak szükséges pótlása, szinvonal megorzés,

fejlesztés .
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Szakmai feladataink:

Intézményünk - a jelzorendszeres házi segítségnyújtás felállásban - 2009.01.01.

napjától végzi egyéb szolgáltatásai mellett a jelzorendszeres házi segítségnyújtást. A

jelzorendszeres házi segítségnyújtás a meglévo házi segítségnyújtási, nappali ellátást

kiegészíto szolgáltatásként müködik olyan szolgáltatási formaként, amely biztosítja

a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak az erre a

célra biztosított SUZUKI IGNIS gépjármüvel a helyszínre történo haladéktalan

megjelenését - a helyszínre érkezés nem haladhat ja meg a maximum 30 percet,

b) A segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges

azonnali intézkedések megtételét,

c) Szükség esetén további - az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás

körébe tartozó ellátás kezdeményezését, egyéb probléma elhárítás kezdeményezése pl.:

rendorség, tüzoltóság, család stb.

A jelzorendszeres készülékkel rendelkezo ellátott krízis helyzet esetén testére (nyakra,

karra) elhelyezett készülékkel jelez a diszpécser központba.

A diszpécser a beérkezett jelzést a leheto legrövidebb idon belül továbbítja az

ügyeletben lévo gondozónonek, aki gondoskodik a krízis helyzet megszüntetésérol, a

szükséges ellátásról.

Feladat a kapcsolódó ellátásokkal, segítsé[!et adó , biztosító szolgáltatókkal ,

intézményekkel való folyamatos kapcsolat -ismeriük egymás feladatát , segítsük

egymás munkáiát .

EllátottKözpontEllátó

Táravi eszközök

asztali segélyhívó készülékvevóberendezésmobiltelefon

/ átjátszó berendezés

Személyhívó kísközpontKészenléti táska

távirányító

ügyeleti személyi számitógépRR-mérö, VC -mérö

1. -es muszakí

vezetékes telefon lázmérö , kötszerek

rendszer

Lámpa, kutyariasztó

II. -es muszaki

rádiós felügyeleti készOlékrádiós vevoberendezés

rendszer

- rádiós távindító gomb közlekedési eszköz

- rádiós segélyhivó adó

Autó -Rádióadóvevovel
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Feladatok

A készülék rendeltetésszerüA jelzés fogadása - megfeleloAz ellátott felkeresése

használata
helyre való továbbitásaA probléma szerinti feladat

novér

elvégzése

mento Rendorségorvos

Minden településen 1 - 1 fö gondozónö 24 órában történö elérhetösége munkajogi,

illetve polgárjogi szerzödés alapján valósul meg.

A feladat ellátás rendszeren belüli munka beosztással, helyettesítésseI történik.

Célo hoJ!V a településeken az ellátottak részére nyitva álló helviséI!ek. minden

munkaidoben elérhetok leI!venek.

A 11- es muszaki rendszerrel muködö szolgáltatás lehetövé teszi, hogy külterületen,

rossz infrastruktúrájú, telefonhálózat nélküli területeken élök is bekapcsolódjanak a

ellátási rendszerbe .

Havonta informálódunk az ügyeletet nyújtó gondozóktól a hívások számáról,

tartalmáról és a megtett intézkedésekröl, félévente felmérést készítünk azon ellátottak

körében akiknél a jelzökészülékek kihelyezésekre kerültek.

Ellátottak száma, jellemzoi :

Az ellátottak -elsösorban egyedül élö idös, mozgásszervi és érrendszeri

megbetegedésben szenvedök akik számára sokszor nélkülözhetetlen mások segítsége .

•:. Az ellátási körzetben élö 65 éven felüliek száma:20 352.-fö

.:. Az ellátásban részesülö súlyos fogyatékosok száma: 52

.:. Az ellátásban részesülö súlyos pszichiátriai betegek száma: 6

'.:. Két óránál nagyobb gondozási szükséglettel rendelkezö ellátottak száma: 17.-fö

.:. Bentlakásos intézményi ellátásra várakozók: 34.-fö

.:. Jelzörendszeres várólistások száma: 30

I . muszaki rendszerrel muködö ellátáshoz azok csatlakozhatnak akik vezetékes

telefonnal rendelkeznek

II. muszaki rendszerrel muködö ellátásba elsösorban külterületen, hátrányos helyzetu,

leromlott infrastruktúrájú periférikus, rossz szociális ellátó rendszerrel rendelkezö
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település részeken egyedül élö idös, mozgásszervi és érrendszeri megbetegedésben

szenvedök léptek, léphetnek be .

És a készülék rendeltetésszeru használatára képesek.

Szolgáltatást végzok:

A gondozónök 16 fö - a Szakmai Központ által foglalkoztatott.

A központ szakmai iránvításáért az

KESZI intézményvezetöje - szak vizsgázott szociális szervezö

FKDMTKT - kistérségi szociális referense - szociális munkás

KESZI - alapellátásért felelös ágazati vezetöje-szociális munkás

- felel

A szol!!áltatás szakmai személyzete számára biztosítiuk a. folvamatos

kapcsolattartást • a rendszeres eset. tapasztalat • eszmecserét.

Folvamatos feladat a tudás • ismeret bovítésre tanfolyam lehetoség biztosítása

Ef!Vik alapveto követelmény a szakmai szabályok pontos napra kész

követése.

A szol!!áltatás végzésével használatos nyomtatványok helves alkalmazása.

Az ellátottak és a szociális szolgáltatást vé!!zok iogainak védelmével kapcsolatos

szabályok ismerete. betartása.

A szolgáltatás térítési díja:

Az Sztv. 115-117 . § -aiban és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Kormányrendeletben foglaltak figyelembe

vétel éveI a fenntartó helyi rendeletben határozza meg.

Cél - a térítési díi olyan kialakítása. melv okán anva!!i okok miatt ef!V

i!!énvlo. rászorult sem záródik ki a szolgáltatás rendszerébol .
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