OLVASÓK TOLLÁBÓL
Látogatáson a megújult Szolnok Televízió stúdiójában
A Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete nyilvános
meghívást kapott a Szolnok TV megújult új székhelyű
stúdiójába. A meghívás az Aranykosár műsorában
hangzott el a szerkesztők részéről. Városunkban nagy
nézettsége van ennek a zenés kívánságműsornak,
nyugdíjasaink is gyakran köszöntik szeretteiket a
szerkesztőség közvetítésével. A látogatáson Deák
Jánosné vezetésével 21 klub képviseletében 50 fő vett
részt.
Harcsa Béla cégvezető főszerkesztő, Torda Ferenc
szerkesztő és Szekeres Sándor operatőr fogadtak
bennünket. A főszerkesztő úr körbevezetett minket
beavatva a vezérlő szoba és a stúdió titkaiba.
Kipróbálhattuk a Híradó vagy az Aranykosár foteljeit, járkálhattunk a kamerák "kereszttüzében". A
tévénézéssel kapcsolatos számtalan kérdésünkre gyakorlatban jól hasznosítható válaszokat kaptunk.
A látogatásunk ötven perce alatt nagyon sok információval gazdagodtunk, ezután bizonyára egész más
szemmel nézzük a nézők minden rétegéhez szóló, változatos Szolnok TV adásait.
A látogatásunk befejeztével az új székhelyen folytatott munkához a főszerkesztőnek, az Aranykosár
szerkesztőinek, a Szolnok TV valamennyi munkatársának sok sikert kívántunk.
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1. szám
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és
a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar szervezésében
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Programok:
Debreceni Egy

Április 21. 14.00 óra
főorvos):
ász, geriáter és onkológus
Dr. Boga Bálint (belgyógy
és
s idősöd
Aktív idősödés – sikere
Május 5. 14.00 óra
szakorvos):
gyógyász-kozmetológus
Dr. Szalkai Iván (orvos, bőr
ugati gyógyászat
Keleti gyógyászat – ny

Deák Jánosné -elnök
Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok
Érdekvédelmi és Kulturális Egyesülete

Május 19. 14.00 óra
ke):
Kor Egyetem Alapítvány elnö
Dr. Dobos László (Harmadik
A 3. kor egyeteme

Jársz Te könyvtárba?
Már ma ünneplőbe öltözött a szívem, (lásd róka és kisherceg),
hiszen holnap könyvtárba megyek. Viszem vissza azokat a
könyveket, amelyeket az elmúlt időkben olvastam. Nehezen válok
meg Vámos Miklós: Anya csak egy van, vagy a Zenga zének
műveitől. Jaj, de élveztem ezt az utóbbit, hiszen korosztályom
gyermekkorát idézi fel, de az Anya is lenyűgözött a mániás
depressziójával. Még ma befejezem Kepes András gyűjteményes
könyvének utolsó novelláit. A magyar irodalom kitűnő íróinak
Szőllősy Enikő alkotása, mely Antoine de
elbeszéléseiről van szó. Istenem! Ha bármilyen nyelvre le tudnák
Saint-Exupéry A kis herceg című
regényének főhősét és barátját, a rókát
fordítani, úgy ahogy mi, magyarok értjük! Mikszáth, Krúdy,
ábrázolja, a szolnoki Fiumei úti Általános
Karinthy, stb. az irodalmi Nobel-díj várományosai lettek volna.
Iskola udvarán található. A felvételt Kósa
Károly készítette.
Holnap új könyveket hozok ki. Imádok könyvtárba menni! Szeretem
a könyvek illatát, a csendet, amit meg-megszakít a könyvtári
dolgozók tevékenysége. Ők mindenben segítenek: ajánlanak,
megkeresnek, ha valami nincs kint a polcon, már mennek is a raktárba, hogy az olvasó ne menjen el a
keresett könyv nélkül. Fáradhatatlanok, mosolygósak.
Gyere! Találkozzunk a könyvtárban! Szépkorúak lévén (- egyszer majdcsak elmagyarázza valaki, mitől
szép -) már ráérünk fülig merülni kitűnő művekben. Olvasni nagyon jó!
L. Rózsa
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A Szolnoki Idősek Lapjával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat várjuk a szabol@ph.szolnok.hu e-mail címre.

NYITÓ ELŐADÁS!!

Április 7. 14.00 óra
ácsadó, tanszékvezető
(dékán, tudományos tan
Prof. dr. Semsei Imre
vészete
): Az öregedés mű
etem Egészségügyi Kar

Június 2. 14.00 óra
Dr. Jászberényi József
(Zsigmond Király Főiskola

intézetvezetője, főiskolai

tanár):

– Ageizmus

Időskori diszkrimináció

Június 16. 14.00 óra
jnalka (Dr. Beauty
Dr. Kovácsné Magyari Ha
és kozmetikusa):
ika vezetője

Professzionális Arckozmet

knek

olyam nő
Az én stílusom - stílustanf

ése és információ:
Résztvételi szándék jelz

.szolnok.hu

56/503-481, szabol@ph

!
A résztvétel térítésmentes

Helyszín:

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ
5000 Szolnok, Hild János tér 1.

http://szepkoruakakademiaja.szolnok.hu

SZOCIÁLIS ELLÁTÁST ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS
Tájékoztatás a házi segítségnyújtás rendszerének változásáról
Az idősek által igénybe vehető egyik szociális ellátási forma a házi segítségnyújtás, melyről a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a rendelkezik. A jogszabály
ételmében a házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját
lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

1

2016. január 1-jétől a házi segítségnyújtás keretében
megkülönböztetésre: a szociális segítés és a személyi gondozás.

két

szolgáltatási

altípus

került

Szociális segítés keretében kell biztosítani: a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való
közreműködést, a háztartási tevékenységben való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának
megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást, szükség esetén a
bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.
Személyi gondozás keretében kell biztosítani: az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat
kialakítását és fenntartását, a gondozási és ápolási feladatok elvégzését, valamint a szociális segítés
keretében biztosított feladatokat.
A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A
szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért
szakértő végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata
keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi
gondozás indokolt, valamint a napi gondozási szükséglet mértékét. A megállapított gondozási
szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.
Értékelés
Fokozat

Értékelés

0.

Tevékenységeit
elvégzi

I.

Egyes
tevékenységekben
segítségre szorul

II.

Részleges segítségre
szorul

III.

Teljes ellátásra
szorul

Pontszám
0-19

20-34

35-39

40-56

Jellemzők
Az egyén a vizsgált tevékenységeket
el tudja végezni. A szolgáltatás a
szociális és egészségi állapot szinten
tartására korlátozódik.
Az egyén egyes tevékenységekben
hetente többször segítségre szorul
vagy figyelmet, irányítást igényel.
Az egyén bizonyos tevékenységek
elvégzésében napi rendszeres
segítségre szorul vagy napi szintű
kontrollt igényel.
Az egyén teljes ellátásra, folyamatos
gondozásra szorul, intenzív
odafigyelést és gyakori beavatkozást
igényel.

Az irányadó gondozási szükséglet: 0-19 pont: 1 órát el nem érő, 20-24 pont: napi 1 óra, 25-30 pont:
napi 2 óra, 31-34 pont: napi 3 óra, 35-39 pont: napi 4 óra, 40 ponttól: napi 4 órát meghaladó.
A vizsgálat eredménye alapján fennálló napi gondozási szükséglet szerint:
– szociális segítés
– szociális segítés a gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális
rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.)
SZMM rendelet 3/A. § (1) bekezdés szerinti egyéb körülmény alapján
– személyi gondozás
– idősotthoni elhelyezés nyújtható.

A házi segítségnyújtás gondozási tevékenységei és résztevékenységei
Szociális segítés keretében:
A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: takarítás a lakás
életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és
illemhelyiségben), mosás, vasalás.
A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: bevásárlás (személyes szükséglet
mértékében), segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében, mosogatás, ruhajavítás,
közkútról, fúrtkútról vízhordás, tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha
ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel), télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés
a lakás bejárata előtt, kísérés.
Segítségnyújtás
elhárításában.

veszélyhelyzet

kialakulásának

megelőzésében

és

a kialakult

veszélyhelyzet

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
Személyi gondozás keretében:
Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: információnyújtás,
tanácsadás és mentális támogatás, családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése, az egészség
megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés, ügyintézés az ellátott
érdekeinek védelmében.
Gondozási és ápolási feladatok körében: mosdatás, fürdetés, öltöztetés, ágyazás, ágyneműcsere,
inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése, haj, arcszőrzet ápolás, száj, fog és protézis
ápolás, körömápolás, bőrápolás, folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül), mozgatás ágyban,
decubitus megelőzés, felületi sebkezelés, sztómazsák cseréje, gyógyszer kiváltása, gyógyszer
adagolása, gyógyszerelés monitorozása, vérnyomás és vércukor mérése, hely- és helyzetváltoztatás
segítése lakáson belül és kívül, kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása,
karbantartásában való segítségnyújtás, a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése
(a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig).
A házi segítségnyújtást a megállapított napi gondozási szükségletnek megfelelő időtartamban, de
legfeljebb napi 4 órában kell nyújtani. Ha a gondozási szükséglet a napi 4 órát meghaladja, a
szolgáltatást igénylőt az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő tájékoztatja
a bentlakásos intézményi ellátás igénybevételének lehetőségéről, ebben az esetben a szolgáltatást
igénylő az intézményi elhelyezés időpontjáig napi 4 órában történő házi segítségnyújtásra jogosult.
Amennyiben a házi segítségnyújtás során szociális segítés biztosítása esetén személyi gondozási
feladatok ellátása válik szükségessé, a gondozási szükséglet vizsgálatát ismételten el kell végezni,
amennyiben szakápolási feladatok ellátása válik szükségessé, a házi segítségnyújtást végző személy
kezdeményezi az otthonápolási szolgálat keretében történő ellátást.
Szolnokon a házi segítségnyújtást az alábbi intézmények biztosítják:
• Szolnoki
Kistérség
Többcélú
Társulása
Egyesített
Szociális
Intézménye
5000 Szolnok, Kaán K. út 20., Tel: 56/410-000, Web: www.szktteszi.hu, E-mail:
esziszol@t-online.hu
• Magyarországi
Evangéliumi
Testvérközösség
Oltalom
Idősek
Otthona
5000 Szolnok, Napsugár u. 19., Tel: 56/887-000, 56/887-001, Web: www.metegyhaz.hu,
E-mail: metszolnok@wjlf.hu
További kérdés esetén forduljon bizalommal Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Szociális és Integrációs Osztályához az 56/503-479-es telefonszámon.
3

