SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Községi Gondozási Központ
2021. évi működéséről

Készítette:
Borsányiné Szappanos Rita
intézményvezető

1. Az intézmény szolgáltatásai





Idősek tartós és átmeneti bentlakásos elhelyezése
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Nappali ellátás
Engedélyezett létszámok

Ellátás megnevezése
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Időskorúak nappali ellátása
Időskorúak gondozóháza
Tartós bentlakásos ellátás

Engedélyezve
nincs meghatározva
19 fő
20 fő
5 fő
20 fő

2. Idősek tartós bentlakásos elhelyezése és gondozóháza (átmeneti
elhelyezés)
2.1 Tárgyi feltételek
Férőhelyek, lakószobák és közösségi helyiségek
Kötelező előírás az 1 főre jutó 6 m2 lakóterület, amely az alábbiak szerint alakult.
1. FŐÉPÜLET (Szentháromság tér 6.)
Hrsz: 839
Lakószobák
Szobaszám Férőhely
Méret (m2)
1 főre (m2)
1.
2
12,07
6,035
2.
3
18,10
6,033
3.
3
18,10
6,033
4.
3
18,43
6,14
5.
4
24,48
6,12
6.
5
26,00
5,2
7.
3
19,10
6,36
Betegszoba 1
8,45
8,45
Összesen: 7 lakószoba+betegszoba összesen 24 férőhely
Közösségi helyiségek
Megnevezése
Társalgó
Imaszoba
Társalgó-étkező

Mérete (m2)
25,62
5,98
45,48
1

2. TELEPHELY (Deák F. u. 6.)
Lakószobák
Szobaszám Férőhely
1.
2
2.
3
3.
3
4.
2
ÖSSZESEN: 4 lakószoba 10 férőhely

Hrsz: 1010/1

Méret (m2)
15,2
17,1
18,0
13,8

Közösségi helyiségek
Megnevezése
Társalgó-étkező

1 főre m2
7,6
5,7
6,0
6,9

Mérete (m2)
4,8

Egy lakószobánk nem felel meg az előírásnak, ez egy főre jutó lakóterület száma 5,2 m2.
Ebben 5 fő férfi került elhelyezésre. Sikerült viszont 3 új férfi férőhelyet megtartanunk,
amelyet egy korábbi 3 ágyas női szobából alakítottunk ki. A férfi elhelyezést kérők száma
folyamatos.
2.2 Személyi feltételek
Szakdolgozói összetétel (2022. 06.15. napján)
Név

Végzettség, képesítés

Beosztása

Borsányiné Szappanos Rita felnőtt szakápoló, intézetvezető, eü. menedzser
pszichiátriai ápoló-gondozó
klinikai szakápoló
Holyevácz Lászlóné
körzeti közösségi szakápoló
szociális gondozó és szervező
Blága Vivien
ált. ápoló és asszisztens
Czakó Mónika
szociális gondozó és ápoló
Csikósné Zsinór Krisztina
ált. ápoló és asszisztens
Hajdú Mónika
szociális gondozó és ápoló
Kőszegi Istvánné
szakképzetlen
Ladányi Sándorné
szociális gondozó és ápoló
Lendvainé Földi Olga
ált. ápoló és asszisztens
Lévainé Hollósi Ilona
szociális gondozó és ápoló
Molnárné Nagy Judit
szociális gondozó és ápoló
Nyitrainé Józsa Erzsébet
szociális gondozó és ápoló
Szlezákné Gál Margit
szociális gondozó és ápoló
érettségi
Moravszkiné Horgos Éva
(képesítés folyamatban)

intézetvezető
intézetvezető helyettes,
vezető ápoló
ápoló-gondozó
ápoló-gondozó
ápoló-gondozó
ápoló-gondozó
gondozó
ápoló-gondozó
ápoló gondozó
ápoló-gondozó
ápoló-gondozó
ápoló-gondozó
ápoló- gondozó
mentálhig. munk.

A szakdolgozói összetétel 15 fő. Jelenleg 1 gondozói álláshely üres, de 2022. 07.01 napjától
betöltésre kerül. Szakképzettségi arány 93 %, 2 fő nem rendelkezik a munkaköréhez előírt
szakképzettséggel. Kőszegi Istvánnénak felmentése van, Moravszkiné Horgos Éva
megszerezte az érettségit, szakképzettség megszerzése folyamatban.
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2.3 Egyéb munkavállalók
 2 fő takarító
 1 fő mosónő
2.4 Idősek gondozóháza (átmeneti ellátás)
Az idősek gondozóházába azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg
személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban
időlegesen nem képesek gondoskodni. Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények ideiglenes
jelleggel, legfeljebb egy évi időtartamra teljes körű ellátás biztosítanak. Az átmeneti
elhelyezés különös méltánylást érdemlő esetben az egy évvel meghosszabbítható.
Az időskorúak Gondozóháza teljes körű ellátás részeként gondoskodik:






átmeneti elhelyezésről 24 órás felügyelet mellett
napi 3x1 étkezés, orvosi utasításra diéta biztosításáról
ruházattal és textíliával való ellátásával
egészségügyi ellátás biztosításáról
mentálhigiénés ellátásról.

Az ellátás igénybevételének módja és feltételei: kérelem alapján, jogszabály szerint.
Az Időskorúak Gondozóházában részesülők számának alakulása: az ellátottak éves átlaga
a tavalyi 3 főhöz képest 4 fő. A gyakorlat azt mutatja, az átmeneti ellátásra emelkedik az
igény (jelenleg 5 fö).
Az időskorúak gondozóházában kötelezően vezetendő dokumentáció:



Igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI)
ápolási-gondozási dokumentációk
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2.5 Ellátotti létszám alakulása
Az ellátásban részesülők számának alakulása (fő)
Átmeneti (fő)
Tartós (fő)
Összesen (fő)
Időszak (év és hó)
2020
2021
2020
2021
2020
2021
Január
3
26
29
4
26
30
Február
2
29
31
4
29
33
Március
2
29
31
4
28
32
Április
3
29
32
3
27
30
Május
3
31
34
3
27
30
Június
3
32
35
5
25
30
Július
2
32
34
3
29
32
Augusztus
2
31
33
3
29
32
Szeptember
2
31
33
3
29
32
Október
3
31
34
3
27
30
November
3
30
32
3
28
31
December
3
28
31
3
26
29
Átlag:
2,5
30
32,5
3,5
27,5
30,75
Az ellátásban részesülők számát 2020-ban nagy mértékben meghatározták a COVID
eljárásrendek, amelyek szerint egyáltalán nem, vagy később 2 db negatív PCR teszt
birtokában volt bárki elhelyezhető. 2021-ben folyamatosan feltölthetőkké váltak az üres
férőhelyek.

Az év folyamán beköltözött
Elhalálozott
Kiköltözött

Egyéb mutatók (fő)
2020
15
12
4

2021
11
9
1

Az év folyamán beköltözök számának alakulását, a megüresedett férőhelyek számának
alakulása határozta meg. Mind a kiköltözők, mind a halálozások száma csökkent.
2.6 Az ellátottak egészségi állapotának jellemzői

Egészségi állapot mutatói
2020
Átlag életkor (év)
77,7
Inkontinens, pelenkára szorul (fő)
21
Segédeszközt használ (fő)
21

2021
80
26
21

Az ellátottak átlagéletkorát tekintve magasabb, mint az előző évben. A legidősebb lakónk 95
éves. Sajnos az idősödéssel megnövekedett a fokozottabb gondozásra szorulók aránya is.
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Inkontinens a lakóink 80%-a, őket naponta 3 alkalommal kell letisztázni, betétet, illetve
pelenkát cserélni. A segédeszköz (tolókocsi, járókeret) használat nem változott. A
segédeszköz használata helyett sajnos, a megromlott egészségi állapot miatt ágyban kell őket
ellátni. Ez fokozott terhet ró az ellátó személyzetre.
Pelenka beszállító cég esetében változás történt, az egerszalóki székhelyű TZMO Hungary
kft. bonyolítja a szakorvosi javaslatoktól, a szállításig az inkontinencia termékekkel való
ellátást. A cégcserére azért volt szükség mert a termékek sokkal jobb minőségűek, nem kell
minden pelenka csere alkalmával teljes ágynemű cserét végezni. A pelenka ellátás ugyan úgy
zökkenőmentes és áttekinthető. A pelenka árát az ellátott fizeti, ami szintén nem változott.
A gyógyszerek beszerzése és felhasználása áttekinthető, minden lakó csak a szükséges, orvos
által felírt saját gyógyszereiért fizet. A helyi gyógyszertár biztosítja a szükséges
gyógyszerkészletet. Vannak olyan gyógyszerfajták, amelyeket az intézmény fizet, ezek köre
jogszabály által meghatározott.
2020-ban az éves gyógyszerszámla: 2.567.608, - Ft
2021-ben az éves gyógyszerszámla: 2.540.306, - Ft

3. Szociális étkeztetés
Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg
étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy
átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen






koruk
egészségi állapotuk
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
szenvedélybetegségük, vagy
hajléktalanságuk miatt napi egyszeri meleg étel, amely a főzőhelytől elvihető vagy
kiszállítással kérhető
A hét valamennyi napján biztosítani kell a meleg ételt.
Az ellátás igénybevételének módja: kérelem alapján, jogszabály szerint.
A szociális étkeztetésben részesülők számnak alakulása: 2020-ban a szociális étkezők átlag
létszáma 50 fő volt, 2021-ben 63 fő. Korcsoporti megoszlásban a 70 év felettiek aránya az
összes létszám 43 %-át tette ki, ez magasabb, mint az elmúlt évben.
Az étkezésért fizetendő térítési díj 820,- Ft.
Az étel házhoz szállítását 1 fő szociális segítő végzi azoknak a személyeknek, akik házi
gondozásban is részesülnek, számuk 2021-ban átlag 12 fő. A többi étkező vagy maga hordja
el az ebédet, vagy általa megbízott személy.
A házi segítésnyújtásban kötelezően vezetendő dokumentáció:


Napi étkezési nyilvántartás
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Igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI)

4. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell:
 az alapvető szükségletek kielégítését,
 az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,
 az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás
körülményeinek megtartásában való közreműködést,
 a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való
segítségnyújtást.
A házi segítségnyújtás célja: segítséget nyújtani a településen élő





idős,
beteg,
mozgásában korlátozott,
illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban,
lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik
megoldásában.
Az ellátotti kör, akik az időskorúak nappali ellátásába már nem tudnak bejárni, de szakosított
intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni. Segítséget kap minden olyan
igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő
képességeinek fenntartása mellett rászorul, és ragaszkodik megszokott környezetéhez.
A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.
Szociális segítés keretén belül:












takarítás, a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben
mosás
vasalás
bevásárlás
mosogatás
ruhajavítás
közkútról, fúrtkútról vízhordás
tüzelő behordása kályhához
télen hó eltakarítás és síkosság mentesítés a lakás bejárata előtt
kísérés
segítségnyújtás vészhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult
vészhelyzet elhárításában.
 szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítés
Személyi gondozás keretein belül:
 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
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ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében
gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés
ágyazás, ágyneműcsere
inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
haj és arcszőrzet ápolása
körömápolás, bőrápolás
folyadékpótlás, étkeztetés
mozgatás ágyban
decubitus megelőzés
felületi sebkezelés
sztómazsák cseréje
gyógyszer kiváltása
gyógyszeradagolása, gyógyszerelés monitorozás
vérnyomás és vércukor mérése
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül.
kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás
 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés
 háziorvos írásos rendelésén alapuló terápiás követés.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell az igénylő személy
gondozási szükségletét. A gondozási szükséglet vizsgálata a házi orvosok közreműködésével
történik. A vizsgálat keretében állapítjuk meg, hogy az ellátást igénylő esetében a szociális
segítés vagy a személyi gondozás indokolt-e.
Ellátásban részesülők:
 Átlag létszám az év folyamán 18 fő (segítés és gondozás együtt).
 Szociális segítésben részesültek éves átlaga 7 fő.
 Személyi gondozásban részesülők éves átlaga 11 fő.
A házi segítésnyújtásban kötelezően vezetendő dokumentáció:




Tevékenységnapló
Igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI)
Szakdolgozói összetétel
Név

Józsa Ferencné

Végzettség, képesítés
Általános asszisztens és
csecsemő- gyermek
gondozónő

Beosztás
személyi gondozó

Metes Gáborné

Érettségi

szociális segítő

Petróné Megyes Ildikó

Gyakorló ápoló

személyi gondozó
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5. Időskorúak nappali ellátása
A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő,
 tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt
szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek
 tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő
pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, részére biztosít lehetőséget a
napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai
szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak- ide nem
értve az idős személyeket- napközbeni étkeztetését.
Az igénybevétel módja: kérelem alapján, jogszabály szerint.
Az ellátás időtartama alatt vezetni kell a nappali ellátásban részesülők látogatási
eseménynaplóját, mely tartalmazza a tagok napi létszámát és a szolgáltatások szerinti
megoszlásukat.
A nappali ellátásban részesülők számának alakulása: az ellátásban részesülők éves átlaga:
2020-ban 3 fő, 2021-ben 3 fő. Erre a szolgáltatásra van jelenleg a legkisebb igény.
A nappali ellátásban kötelezően vezetendő dokumentáció:



Igénybe vevői nyilvántartás (KENYSZI)
Látogatási eseménynapló

Tápiógyörgye, 2022.06.22.
Borsányiné Szappanos Rita
intézményvezető
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