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I. Bevezetés
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában álló Pest Megyei
Borostyán Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 5/A. (1) bekezdése alapján, a helyi
sajátosságok figyelembevételével, az alábbiak szerint határozza meg az Intézmény
székhelyének jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatainak ellátására vonatkozó
szakmai programját.
A szakmai program célja és tartalma
A szakmai program célja, hogy meghatározza a vonatkozó jogszabályok és az
intézményi sajátosságok alapján a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás
szakmai tevékenységét, ennek keretében pedig meghatározza
• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás célját,
• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében megvalósítandó program
konkrét bemutatását, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek,
tevékenységek leírását,
• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében a más intézményekkel történő
együttműködés módját,
• az ellátandó célcsoport megnevezését, jellemzőit,
• a fenntartó által biztosított szolgáltatáselemeket,
• az ellátás igénybevételének módját,
• a jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges rendszer leírását,
• a segítségnyújtás folyamatának leírását,
• a szolgáltatásokról való tájékoztatás helyi módját.
A szakmai program hatálya
A szakmai program személyi hatálya a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
szolgáltatást igénybe vevő személyekre, valamint a szolgáltatás nyújtásában
közreműködő személyekre terjed ki.
Az Intézményre vonatkozó általános adatok
Alapító okirat száma:
A-331-1/2022
Az Intézmény megnevezése:
Pest Megyei Borostyán Egyesített Szociális
Intézmény
Az Intézmény székhelye:
2711 Tápiószentmárton, Ady Endre út 35.
Az Intézmény e-mail címe:
igazgato@pmbeszi.hu, titkarsag@pmbeszi.hu
Az Intézmény fenntartója:
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Az Intézmény közfeladata:
Az Szt. alapján a személyes gondoskodás keretébe
tartozó szociális alapszolgáltatások közül az Szt. 65.
-a szerinti jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
biztosítása. A szakosított ellátások közül az Szt. 68.

Az Intézmény alaptevékenysége:

Kihelyezhető jelzőkészülékek
száma:
A
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás szolgáltatás ellátási
területe:

-a szerinti időskorúak tartós bentiakásos ellátása, a
68.
(4) bekezdése szerinti demens betegek tartós
bentlakásos
ellátása,
a
69.
szerinti
-a
fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása, a
71. -a szerinti pszichiátriai betegek tartós
bentlakásos ellátásának biztosítása, valamint az Szt.
99JB. -a alapján fejlesztő foglalkoztatás biztosítása.
Személyes gondoskodást nyújtó tartós bentlakásos
szociális
intézményi
ellátás keretében idős
személyek
értelmi
ellátása,
fogyatékos
és
mozgáskorlátozott személyek, valamint pszichiátriai
betegek teljes körű ápolása, gondozása; fejlesztő
foglalkoztatás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
60 db
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II. A szolgáltatás célja
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás célja, hogy a Saját otthonában élő,
egészségi állapota és szociális helyzete miatt rászoruló, segélyhívó készülékkel
ellátott időskorú vagy fogyatékos személy, illetve pszichiátriai beteg önálló életvitele
fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetet megelőzze, illetve elhárítsa. Elősegítse
és lehetővé tegye a hirtelen felmerülő egészségügyi jellegű problémák rosszullét,
lakáson belüli baleset, stb. azonnali, illetve rövid időn belüli megoldását. Növelje az
ellátott biztonságérzetét, csökkentse az egészségügyi ártalmakat, lehetővé tegye a
közvetlen kapcsolattartást az ellátó intézménnyel, hozzájáruljon a jobb
életminőséghez.
Az Intézmény elkötelezett a jogszabályi és szakmai követelmények teljesítése,
valamint a szakmai munka minőségének folyamatos fejlesztése iránt.
—

—

A feladatellátás során az Intézmény tiszteletben tartja az ellátottak alapvető jogait,
különösen az élethez, az emberi méltósághoz, a testi épséghez, a teljes testi, lelki és
szociális jólét állapotához, az egészséghez való jogát.

III. A megvalósítandó program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a
nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása

1. Az ellátási típus ismertetése
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatások közé tartozó
ellátási forma, mely az illetékességi területünkön, a Saját otthonukban élő, egészségi
állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő
használatára képes időkorú, vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek
részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása
céljából nyújt ellátást.
A szolgáltatás ellátási területe az lntézmény alapító okirata és a szolgáltatói
nyilvántartás adatai szerint Pest megye. Az Intézmény a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás szolgáltatást Pest megye közigazgatási területén belül Mende,
Sülysáp, Kóka, Tápiószecső, Tóalmás, Szentmártonkáta, Szentlőrinckáta, Nagykáta,
Farmos, Tápiószele, Tápiógyörgye, Tápiószentmárton, Tápióbicske, Pánd, Tápióság
településeken látja el az 1/2000. (1.7). SZCSM rendelet 28.
(4) bekezdésében
meghatározottakra is tekintettel.

2. Szolgáltatási kapacitások, tárgyi feltételek, infrastruktúra
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtáshoz szükséges tárgyi eszközök (alapvető
egészségügyi felszerelések az ápoláshoz, segélyhívás fogadásához készenléti
mobiltelefon, készenléti táska, a közlekedésre alkalmas gépjármű, GPS, számítógép),
az Intézmény rendelkezésére állnak. A feladatellátáshoz szükséges ügyeleti szoba az
Intézmény tápiószentmártoni székhelyének főnővéri szobájában található, ahol
zárható kulcsos szekrény és a készenléti táska van elhelyezve.
3. Kialakított egység
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatos készenléti rendszerrel igénybe
vehető szolgáltatás, biztosítása a mindenkori műszakba beosztott gondozóval és
gépjárművezetővel, valamint a koordinátorral történik. A gondozók rendelkezésre
állása reggel 7.00 órától este 19.00 óráig, illetve este 19.00 órától másnap reggel 7.00
óráig készenléti, ügyeleti rendszerben, szakképzett munkatársak beosztásával
történik. A munkakör betöltéséhez (koordinátor, szociális gondozó, ápoló gondozó)
az 1/2000 (1.7) SzCsM rendelet szerinti szakképesítés szükséges.

4. A nyújtott szolgáltatási elemek, tevékenységek leírása
Az Intézmény által nyújtott jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást és
tevékenységet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.

törvény (a továbbiakban: Szt.) és az 1/2000 (1.7.) SzCsM rendelet szabályozza. Az
Intézmény, feladatellátása során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy szolgáltatásait az
ellátást igénybe vevőknek az előírt követelményeknek megfelelően nyújtsa,
figyelembe véve a szakmai alapdokumentumokat, a jelen szakmai programot, a
szervezeti és működési szabályzatot, valamint az egyéb belső szabályozókat és az
irányadó jogszabályokat.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében felügyelet szolgáltatási elemet
biztosítunk, mely az igénybevevő lakó- vagy tartózkodási helyén, illetve a
szolgáltatásnyújtás helyszínén lelki és fizikai biztonságát szolgáló, személyes vagy
technikai eszközökkel biztosított kontroll.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás állami feladat, az ellátott részéről önkéntesen
igénybe vehető szociális alapszolgáltatás, amelynek keretében:
az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak
haladéktalanul meg kell jelennie a helyszínen,
a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges az
azonnali intézkedések megtétele,
szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezése
szükséges,
a veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése érdekében, a veszélyeztető
körülmények elhárítására kell törekedni,
az eredményesség érdekében fontos a segítői kapcsolat kialakítása és
fenntartása.
-

-

-

-

-

A szolgáltatás működtetésére kialakított rendszer folyamatos működése és
elérhetősége a nap 24 órájában biztosított, segélyhívó jelzés esetén a gondozók 30
percen belül a segélykérő otthonába sietnek, gondoskodnak a probléma elhárításáról,
a krízishelyzet megszüntetéséről.
A Saját környezetben töltött idő meghosszabbítása az ellátott számára megnyugvást,
az egészségügyi ellátórendszer számára könrtyebbséget, a szociális szakellátás
leterheltségének csökkenését jelenti.

4.1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során használt rendszer leírása
A Vivago DOMI otthoni használatra kialakított jelzőkészülék. A rendszert a Vivago
Domi bázisállomás és a Vivago CARE segélyhívó karóra alkotja.
A Vivago CARE óra az azt viselő személy állapot jellemzőit folyamatosan rögzíti és
az adatokat a Domi bázisállomáshoz rádiókapcsolaton keresztül továbbítja.
A Domi bázisállomás az állapot-adatokat, a segélykérések és a jelzések
információit mobil internet kapcsolaton keresztül juttatja el a Vivago Vista automata
diszpécserközponthoz.

A Vista diszpécserközpont a fogadott adatokat folyamatosan elemzi, és az állapot
megváltozása esetén automatikusan jelzést küld, valamint a készüléktől érkező
egyéb jelzéseket, segélykéréseket továbbítja.
A
jelzések
diszpécserközpontból hangüzenetben, és/vagy
a
Vivago
a
MOBILE mobiltelefon alkalmazás felületén keresztül jutnak el a kijelölt
személyekhez.
A jelzést fogadó személy a bázisállomásban elhelyezett SIM kártya telefonszámának
felhívásával, a
bázisállomáson
keresztül
automatikus
kihangosított
telefonkapcsolatot létesíthet a segélykérővel.
Riasztási helyzeten kívül a Vivago készülék kihangosított telefonként működik. A
bázisállomás felhívásakor csipogó hang, “telefoncsörgés” hallható, és a hívást a
Vivago óra viselője az óra nyomógombjának megnyomásával fogadhatja. A hívás
fogadását követően a bázisállomáson keresztül folytatható a beszélgetés.

Vivago CARE segélyhívó karóra
A segélyhívó karóra különleges érzékelő-rendszerével a
viselés során folyamatosan méri az azt viselő személy
általános-állapotának jellemzőit. A készülék rögzíti a csuklón
mért nagyobb mértékű mozgásokat, a bőrfelszín kismértékű
mikromozgásait, a testhőmérsékletet.
A Bodycode név
alatt szabadalmaztatott,
klinikailag
validált méréstechnológia biztosítja az aktivitás mérésének, és
az általános-állapot adatok megjelenítésének hitelességét.
Vivago Domi POINT bázisállomás
A bazisallomas radiohullamok utjan fogadja a Vivago
CARE segélyhívó karóra által küldött adatokat és
jelzéseket, és azokat mobil internet kapcsolaton keresztül
Vivago
a
Vista
automata
diszpécserközponthoz
továbbítja. A segélyhívó karóra adtainak fogadása mellett,
képes külső eszközök jelzéseinek fogadására és
továbbítására,
valamint további rádiós
egységek
illeszthetők hozzá, melyek a lakás elhagyását, vagy más
eszközök jelzéseit képesek továbbítani.

A telepített rendszer szolgáltatásai a következők:
Általános-állapot romlásának jelzése A Vivago készülék folyamatosan
figyelemmel kíséri használójának általános-állapotát. Ha az azt viselő személy
állapotának változása rövid- vagy hosszú távon romló trendet mutat, a
készülék automatikus jelzést küld.
-

—

-

-

Általános-állapot adatok megjelenítése
Az általános-állapotot mutató
görbék és áttekintő adatok a Vivago MOBILE alkalmazásban, vagy internet
böngészőben bármikor megtekinthetők. A családtagok, hozzátartozók,
ápolók-gondozók,
illetve
a
kezelőorvosok
folyamatosan
objektív
információkkal rendelkeznek a személy állapotáról, ami az ellátásban, a
kezelések eredményességének meghatározásában jelent nagy segítséget. A
Vivago rendszer információt ad a készülék használójának nappali
aktivitásáról, az éjszakai alvás mennyiségéről és minőségéről, valamint az
alvás-ébrenlét ritmus erősségéről. A megjelenített információk az aktivitási
görbékkel kiegészítve áttekintő képet adnak a készülék használójának
funkcionális állapotáról.
Ájulás, mozdulatlan állapot automatikus jelzése
A Vivago készülék
folyamatosan figyelemmel kíséri használójának általános-állapotát. Ha az
állapotban hirtelen változás következik be pl. ájulás, eszméletvesztés vagy
az állapot hosszabb távon romló trendet mutat, a Vivago rendszer
automatikus riasztást, illetve jelzést küld. Az általános-állapotot mutató
görbék a Vivago MOBILE alkalmazásban, vagy internet böngészőben
bármikor megtekinthetők, így a családtagok, hozzátartozók, ápolók
gondozók, illetve a kezelőorvosok folyamatosan objektív információkkal
rendelkeznek az igénybe vevő személy állapotáról, ami az ellátásban, a
kezelések eredményességének meghatározásában jelent nagy segítséget.
Azonnali segélykérés nyomógombbal A Vivago óra nyomógombjának
megnyomásával bármikor azonnali segélyhívás indítható, ha a Vivago
rendszer használója úgy érzi, hogy segítségre van szüksége.
Folyamatos viselés biztosítása Egy segélyhívó készülék csak abban az
esetben tudja feladatát betölteni, ha a kritikus pillanatban használójának keze
ügyében van. Független szervezetek által végzett tanulmányok alapján a
hagyományos nyomógombos jelzőrendszerek viselési aránya nem éri el az 50
%-ot. A lehető legnagyobb biztonság érdekében a Vivago óra érzékeli, ha
használója leveszi csuklójáról, és amennyiben 1 órán belül nem veszi vissza a
kezére, a készülék automatikus jelzést küld az óra levételéről.
Az óra viseléséről küldött információknak köszönhetően a Vivago óra
viselésének aránya 93 % feletti, mely adat a Vivago Vista diszpécserközponton
folyamatosan nyomon követhető.
Idősbarát működés, egyszerű kezelés az idős emberek nehezen kezelik a
technikai eszközöket. Ha egy eszközt rövid időközönként tölteni kell, vagy
gondozni szükséges, az az idősek általi felhasználás során gondot okozhat. A
Vivago CARE óra akkumulátora 4-6 hónapig biztosítja a működést, a segítség
nyújtók felé jelzi, ha a telepe merülőben van. Egy-két órányi töltés után az óra
ismét 4-6 hónapig működőképes.
Lakás elhagyásának jelzése Amennyiben a Vivago óra elhagyja az igénybe
vevő személy otthonában elhelyezett Domi bázisállomás 20-30 méteres
körzetét, és két órán belül nem áll helyre a két eszköz között a kapcsolat az
—

—

—‚

—

-

-

-

—

—

—

—

—

idős ember nem tér vissza otthonába a készülék automatikusan jelzést küld.
A lakás elhagyásának gyorsabb jelzése az ajtó nyitását érzékelő további
készülék ún. eszköz csatoló üzembe helyezésével oldható meg. Ebben az
esetben a lakás elhagyása 1 percen belül jelezhető. Ez a funkció az
elkóborlással veszélyeztetett idősek ellátásában jelent kiemelkedő segítséget.
Biztonságos, folyamatos működés áramszünet esetén is A Vivago Domi
bázisállomás beépített akkumulátorának köszönhetően áramszünet esetén 48
órán keresztül biztosítja a rendszer működését. Az áramszünetet, a hálózat
helyreállását és a biztonsági akkumulátor lemerülését a készülék jelzi a
segítők felé.
Igény szerinti értesítések a segélykérésekről Az automatikus és a kézzel
indított segélykérésekről a családtagok, hozzátartozók, gondozók, ápolók
szabadon megadható sorrendben kapnak értesítést. Az értesítés formája a
jelzés típusától és az igényektől függően lehet hanghívás, vagy a Vivago
MOBILE alkalmazás értesítési felülete.
Kihangosított telefonkapcsolat vészhelyzetben A segélyhívás elküldését
követő 15 percen belül a Vivago Domi készülék telefonszámának felhívásakor
a lakásban elhelyezett bázisállomás automatikusan felveszi a hívást és
kihangosított telefonkapcsolatot létesít a segélykérés fogadója és a segélykérő
személy között. A telefonkapcsolat lehetőséget biztosít a segélykérés
körülményeinek előzetes felmérésére, a segítséget kérő
személy
megnyugtatására.
Kihangosított telefonkapcsolat bármikor, kényelmesen
Segélykérési
helyzeten kívül, a Vivago készülék telefonszámának felhívásakor a Domi
bázisállomás csipogó hangot ad, mely hasonló egy telefon csörgéséhez. A
hívás fogadásához a készülék használójának elegendő a Vivago óra
nyomógombját megnyomnia, és a bázisállomás fogadja a hívást, biztosítja a
kihangosított telefonkapcsolatot.
Gyors és egyszerű üzembe helyezés A Vivago DOMI rendszer üzembe
helyezése nagyon egyszerű folyamat, bárki könnyedén elvégezheti. A
készülék kicsomagolását követően a bázisállomás adapterét csatlakoztatjuk a
bázisállomáshoz, majd a fali konnektorhoz. Ezt követően a bázisállomást
bekapcsoljuk, és a készülék indítási folyamatát követően a rendszer
működőképes.
Külső érzékelők csatlakoztatásának lehetősége
A Vivago Domi
bázisállomás külső érzékelők jelzését is képes fogadni pl. tűz-, füst-, szén
monoxid érzékelők
és a jelzéseket a diszpécserközponton keresztül
továbbítani.
A működés folyamatos tesztelése A Vivago rendszer folyamatos műszaki
önteszteket végez, és eltérés esetén automatikus jelzést küld.
Gondozói, ápolói tevékenység támogatása a Vivago Domi bázisállomás
‘Gondozó megérkezett’ és ‘Gondozó elment’ jelzőgombjainak használatával a
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4.2. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás folyamatának leírása
Segítségkérés fő okai:
pszichés probléma
magány érzése
félelem feloldása
rosszullét
elesés
betörés
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A karórán és a bázisállomáson leadott jelzéseket az automata diszpécserközpont
fogadja. Az automata diszpécserközponton keresztül a jelzések eljutnak a
műszakban lévő gondozókhoz a mobiltelefonos appiikáción keresztül,
segélyhívás esetén a gondozónak 30 percen belül kell az ellátott lakásán meg kell
jelennie.
A Vivago rendszer riasztásait az alábbi csoportokba soroljuk:
Magas prioritású riasztások: ezek a riasztások azonnali intézkedést
kívánnak
Riasztás típusa: kézi riasztás, passzív állapot, mozdulatlansági riasztás,
hypothermia riasztás
Értesítési csatorna: Vivago Mobile hangüzenet, SMS (mobiltelefonos és
számítógépes applikációra)
Rendszerhasználat jelzések: a segélyhívó használatáról adnak
információt, segítségükkel a készülék rendeltetésszerű használata
támogatható
Riasztás típusa: óra levéve, óra laza, óra lemerült, óra feltöltve, bázis
állomás tápellátási hiba, bázisállomás rövidesen lemerül, bázisállomás
használaton kívül
Értesítési csatorna: e-mail (mobiltelefonos és számítógépes appiikációra)
• Általános-állapot jelzések: az ellátott állapotának romlásáról adnak
információt
Riasztás típusa: napi ritmus gyenge, napi aktivitás csökken
Értesítési csatorna: e-mail (mobiltelefonos és számítógépes appiikációra)
• Technikai jelzések: a rendszer öntesztje alapján a készülék működésének
egyes hibáit jelzik
riasztás típusa: óra kapcsolati hiba, óra működési hiba
értesítési csatorna: hangüzenet Sonaris technikai ügyeletnek, e-mail
• Intézkedést nem kívánó jelzések: információt adnak, de azokkal
kapcsolatban intézkedésre nincs szükség

Riasztás típusa: ápoló megérkezett, lefedettségen kívül, lefedettségbe
visszatért, óra Újra a csuklón, óra töltés alatt, bázisállomás tápellátása
rendben, bázisállomás működése rendben
Értesítési csatorna: e-mail (mobiltelefonos éS Számítógépes applikációra)
Az egyes riasztás-csoportok vonatkozásában fontosságuktól függően különböző
értesítési rend került meghatározásra.
Teendők riasztás fogadása esetén
• Magas prioritású riasztás fogadása esetén az intézkedést azonnal meg kell
kezdeni, az ellátott azonnali visszahívása szükséges.
• Általános-állapot jelzések fogadása esetén az általános-állapot jelzésekről
a központ a riasztás értesítési email címre, illetve email címekre
elektronikus levélben küldi el az értesítést. Általános-állapot jelzés
fogadása esetén az ellátott visszahívása, állapotának ellenőrzése, a
hozzátartozók tájékoztatása szükséges.
• A rendszerhasználat jelzésekről a központ a riasztás értesítési e-mail
címre, illetve e-mail címekre elektronikus levélben küldi el az értesítést.
Rendszerhasználat jelzés fogadása esetén az ellátott visszahívása, a
rendeltetésszerű rendszerhasználatra való figyelemfelhívás, annak
biztosítása szükséges.
• A technikai rendszer jelzésekről a központ a Sonaris Kft. technikai
ügyeletét értesíti hangüzenet, illetve elektronikus levél formájában. A
technikai rendszer jelzésekről a központ a gondozókat közvetlenül nem
értesíti. SONARIS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS MŰSZERKERESKEDELMI
SZOLGÁLTATÓ KFT. 1158 Budapest, Rákospalotai határút 2. Tel: +36 (1)
800-1-800 I Fax: +36 (1) 414-6484 26 6.5.
• Az intézkedést nem kívánó jelzésekről a központ a riasztás értesítési
email címre, illetve email címekre elektronikus levélben küldi el az
értesítést. Az intézkedést nem kívánó jelzések vonatkozásában gondozói
teendők nincsenek, a jelzések információs jelleggel jutnak el a jelzéseket
fogadó gondozókhoz.
Teendők kivonulás szükségességének esetén
A gondozó, a helyszínre érkezéskor a bázisállomáson a „Gondozó megérkezett”
gomb megnyomását követően megkezdi a krízishelyzet felszámolása érdekében a
szükséges gondozási feladatokat.
Amennyiben a mentő hívása szükséges, megvárja az ellátott elszállítását, és
gondoskodik a lakás bezárásáról.
Ha elvégezte a feladatot, a segélyhívás jegyzőkönyvet kitölti, majd a bázisállomás
„Gondozó elment” gombjának megnyomását követően a helyszínt elhagyja.

A műszaki rendszer alkalmas az események dokumentálására, az önellenőrzésre, a
szociális gondozó helyszínre történő érkezésének nyugtázására, valamint kétirányú
kommunikációra.
Az ellátottnál elhelyezett segélyhívó készülék a csuklón viselendő, ütés- és cseppálló.
A gondozó rendelkezik az alapvető elsősegélynyújtó felszerelésen kívül
mobiltelefonnal, melynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt hív.
Az ellátott lakásába való bejutás érdekében elsősorban lakáskulcsot kérünk, azonban
az igénylőnek nem kötelező lakáskulcsot adnia. Ebben az esetben nyilatkozatot kell
aláírnia, hogy segítségkérés esetén, amennyiben nem tud ajtót nyitni, a bejutás
költségeit (zárj avító gyorsszolgálat) vállalja.
Működéssel kapcsolatos tudnivalók
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás folyamán fontos a bizalom,
az egész rendszer erre épül.
A személyes jelenlét nagyon fontos és meghatározó eleme a szolgáltatásnak.
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás alapvetően nem egészségügyi, hanem
szociális ellátás, a házi segítségnyújtásnak, mint a szociális alapellátásnak a
kiegészítő eleme.
-

-

-

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás fontos feltétele:
a pánikgomb az ellátott által elérhető legyen,
a rendszer használata által indokolt kezelési képesség,
bizalom megléte (lakáskulcs adása),
egészségi állapota és Szociális helyzete indokolja a 24 órás
biztosított felii gyelet biztosítását.
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jelzőrendszer által

-

A szolgáltatás működésének előnyei
A jelzőkészülék kicsi, csuklón hordható, nem akadályozza a viselőjét a
mindennapi tevékenységek elvégzésében.
Könnyen működésbe hozható, elég egy gombot megnyomni.
A nyomógomb használata esetén közvetlen riasztás érkezik az automata
diszpécser központba, ahonnan a jelzések továbbításra kerülnek elsődlegesen
a gondozók által kezelt mobiltelefonra és a JHS koordinátor által használt
mobiltelefonra, illetve a számítógépre feltelepített kliens programba.
A műszakban lévő gondozó a jelzés alapján telefonon tanácsadást Végez,
vagy kivonul a helyszínre, és a helyszínen győződik meg az ellátott
állapotáról. Amennyiben szükséges, megteszi a további intézkedéseket az
ellátott érdekében.
Minden egyes hívásról papír alapú dokumentáció készül,
A szolgáltatás az év minden napján, folyamatosan O órától 24 óráig működik.
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4.3. A szolgáltatás dokumentációja
Az Intézmény által biztosított jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást, mint
az Intézmény egyik alaptevékenységét az Intézmény alapító okirata tartalmazza. A
tartozó
szolgáltatáshoz
felépítéssel
szervezeti
kapcsolatos
szabályokat,
munkaköröket és feladatokat az Intézmény szervezeti és működési szabályzata
rögzíti. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás végzésére a
székhelyintézmény engedélyes határozatlan idejű bejegyzéssel rendelkezik a
szolgáltatói nyilvántartási rendszerben. A szolgáltatás dokumentációját képezi
továbbá az ellátást igénybe vevők és a várakozók nyilvántartása, valamint az
eHátottakkal kötött megállapodás.

Adminisztráció, alkalmazott dokumentációk:
KENYSZI és SZIA nyilvántartás
Riasztási jegyzőkönyv
Megállapodás
jelzőrendszeres
házi
segítségnyújtás
igénybevételére,
Adatkezelési, adatvédelmi, adatbiztonsági tájékoztató és nyilatkozat
Kulcs átvételi-átadási nyilatkozat
Szolgáltatási adatlap
Munkalap a készülékek bekötése, cseréje esetén
-
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Adatszolgáltatások:
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IV. Más intézményekkel történő együttműködés
Az Intézmény a hatékony működés érdekében együttműködik különösen:
az Intézmény fenntartójával,
a szolgáltatásban részesülő települési önkormányzatokkal,
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálattal,
családsegítő- és gyermekjóléti központtal,
alap- és szakorvosi ellátással,
további szociális szolgáltatást nyújtókkal (támogató szolgáltatás, közösségi
alapellátás, házi segítségnyújtó szolgálat, bentlakásos intézmények)
együttműködik.
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A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében a más intézményekkel történő
kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást a koordinátor és az Intézmény vezetője
biztosítja, ellenőrzi.

V. Az ellátandó célcsoport megnevezése, jellemzői
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a Saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és
szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára
képes időskorú vagy fogyatékos személyek illetve pszichiátriai betegek részére az
önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.
2022. január 1-én a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat igénybe
vevőkről elmondható, hogy 78 %-uk 80 év feletti, döntő többségük nő. Az
igénybevevők mindegyike időskorú, a legfiatalabbak is 70-74 éves korúak.
Többnyire egyszemélyes háztartásban élnek, gyenge egészségi állapotban vannak,
önellátási képességük jelentősen csökkent, társas kapcsolataik, érdeklődési körük
beszűkült. Legtöbbjük a mindennapokra házi gondozó ellátását veszi igénybe, akik
folyamatos gondozást biztosítanak. Az ellátási szükségletet elsősorban az ellátást
igénybevevők pszichés és fizikai állapota határozza meg. A szolgáltatást igénybe
vevő ellátottak időskorúak, néhányan mozgásfogyatékossággal élnek. Főbb
betegségtípusaik: cukorbetegség, magas vérnyomás, érrendszeri problémák, időskori
mozgásbántalmak, kezdődő demencia, nagyothaHás, látásgyengeség.

VI. Az ellátás igénybevételének módja
1. Az igénybe vételre jogosultak köre
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénylése esetén, a hatályos jogszabály
szerint a szociális rászorultságot vizsgálni kell. Az intézményvezető a szociális
rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét megelőzően megvizsgálja,
valamint
amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló körülmény
határozott ideig áll fenn az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően
felülvizsgálja. A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni az Szt. 65.
(4) bekezdés a) pontja szerinti személy esetén (az egyedül élő 65 év feletti személy).
—

—

A j elzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan
rászorult
• az egyedül élő 65 év feletti személy,
• az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy
• a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy
pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás
folyamatos biztosítását.
A rászorultság igazolása a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet alapján a következő
dokumentációval történik:

1. Az egyedül élő 65 év feletti személy esetén:
Az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben
feltüntetett adatok, az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány
másolata.
2. Az egyedül élő súlyosan fogvatékos személy esetén:
Az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben
feltüntetett adatok, a súlyos fogyatékosság igazolására a fogyatékossági támogatás,
vakok személyi járadéka, illetve magasabb összegű családi pótlék megállapítását,
illetve folyósítását igazoló határozattal vagy más okirat, vagy az ellátás
megállapításának alapjául szolgáló, a fogyatékosság fennállását igazoló
szakvélemény.
3. Az egyedül élő pszichiátriai beteg személy esetén:
Az egyedül élés igazolására a szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelemben
feltüntetett adatok, a betegségen alapuló szociális rászorultság igazolására két évnél
nem régebbi pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvélemény.
4. A kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti személy esetén, ha egészségi állapota
indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását:
Az életkor igazolására a személyazonosításra alkalmas okmány másolata, háziorvosi
igazolás.
5. A kétszemélyes háztartásban élő súlyosan fogyatékos személy esetén, ha egészségi
áUapota indokolja a szolgáVcatás folyamatos biztosítását:
Háziorvosi igazolás, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, illetve
magasabb összegű családi pótlék megállapítását, illetve folyósítását igazoló
határozattal vagy más okirat, vagy az ellátás megállapításának alapjául szolgáló, a
fogyatékosság fennállását igazoló szakvélemény.
6. A kétszemélyes háztartásban élő pszichiátriai beteg személy esetén, ha egészségi
állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását:
Háziorvosi igazolás, két évnél nem régebbi pszichiáter vagy neurológus szakorvosi
szakvélemény.
A kétszemélyes háztartásban élő rászorultak esetében a háztartásban élő kiskorú
személyt nem kell figyelembe venni.

2. Az igénybevételi eljárás rendje
-

Telefonos vagy személyes megkeresést követően a leendő ellátott vagy
hozzátartozója, illetve törvényes képviselője számára átadjuk a jogviszony

-

-

-

-

létesítéshez szükséges nyomtatványokat (személyesen, postai úton, e
mailben). A hiánytalanul kitöltött kérelmet és szükséges mellékleteit a kérelem
Intézménybe való érkezésének napjával nyilvántartásba vesszük, vagy
elutasítjuk. A kérelmezőt (és/vagy törvényes képviselőjét) a kérelem
bevételekor is tájékoztatni kell az ellátási formáról és igénybevétel
lehetőségéről, módjáról. Tájékoztatást adunk a tudnivalókról, térítési díjról.
Szóbeli kérelmezés esetén a kérelem benyújtásának tényét az elhelyezési
kérelmeket a JHS koordinátor munkatárs írásban rögzíti, melyet két tanú
aláírásával ellát. A rászorultságot igazoló dokumentumokat, orvosi
dokumentációt, és a majdani megállapodáshoz szükséges iratoknak
papíralapon rendelkezésre kell állnia, ezt a várakozó legkésőbb a
megállapodás megkötésekor átadja a JHS koorclinátor munkatársnak. A
folyamat többi része szóbeli kérelmezés esetén is azonos az írásbeli
kérelmezés folyamatával.
Az intézményvezető elvégzi a szociális rászorultság vizsgálatát. Amennyiben
a kérelmező jogosult az ellátásra, akkor ezt követően, amennyiben van
kihelyezhető készülék, úgy időpontot kell egyeztetni a felszerelés napjáról és
időpontjáról, a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, módjáról és a
jogorvoslati lehetőségekről.
Az ellátás megkezdésének napján az intézményvezető „Megállapodást” köt az
igénylővel, és értesíti az ellátottat a fizetendő személyi térítési díj összegéről.
A Megállapodást az ellátott indokolás nélkül, az intézményvezető
indokolással írásban mondhatja fel, a mindenkor hatályos jogszabályi keretek
között. A felmondási idő 15 nap. Ha a felmondás jogszerűségét az ellátott, a
törvényes képviselője, a térítési díjat vagy az egyszeri hozzájárulást megfizető
személy vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon
belül a fenntartóhoz fordulhat.
VII. A szolgáltatásokról szóló tájékoztatás helyi módja

Intézményünk szolgáltatásáról összeállítottunk egy tájékoztatót, melyet minden
érdeklődőnek átadunk.
A szolgáltatást igénybevevők részére telefonos megkeresésére is adunk
felvilágosítást, valamint tájékozódhatnak az interneten keresztül az Intézmény
honlapján, ahol a szakmai program is megtekinthető: http://pmbeszi.hu, valamint
személyesen az Intézményben.
Annak érdekében, hogy a szolgáltatásról a lakosság minél szélesebb köre tudomást
szerezhessen, szoros kapcsolatot ápolunk más szociális és egészségügyi
szolgáltatókkal, civil szervezetekkel.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról a jogosult és hozzátartozója számára az
intézmény az alábbiakról nyújt tájékoztatást:
• az Intézményben biztosított ellátások tartalmáról és feltételeiről,
az Intézmény által vezetett nyilvántartásokról,
• panaszjoguk gyakorlásának módjáról,
• a jogviszony megszűnésének eseteiről,
• a fizetendő térítési díjról, teljesítési feltételeiről, továbbá a mulasztás
következményeiről,
• a jogosult jogait és érdekeit képviselő szervezetekről, az ellátottjogi
képviselőről.
VIII. Térítési díj
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. A térítési díj
megállapítása az Szt. 116. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások
térítési díjáról szóló 29/1993. (11.17.) Korm. rendelet figyelembe vételével történik.
A személyi térítési díj nem haladhatja meg a jövedelem 2%-át. A jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás térítési díját havonta utólag kell megfizetni.
A térítési díj megállapításhoz szükséges dokumentumok:
• jövedelemigazolás
• a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999
(XI.24)
SZCSM
rendelet
1.
számú
melléklete
szerinti
jövedelemnyilatkozat.
Az intézményi térítési díj összegéről az intézmény szolgáltatását igénybevevő
személyeket, valamint az ellátási területén élő lakosságot tájékoztatni kell.
Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a
személyi térítési díj összegét vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri,
az értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fermtartához fordulhat.

IX. Az ellátottak és a szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos
szabályok
1. Az ellátottak jogai
Az ellátottaknak a szociális szolgáltatások biztosítása során joga van az egyenlő
bánásmódhoz.
Az ellátást igénybevevőnek joga van az Intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez, melyet az Intézmény

gazdálkodásáról szóló tájékoztatóban találhat meg, illetve szóban kaphat
felvilágosítást.
Az ellátást igénybe vevőnek nyújtott szolgáltatásokban figyelemmel kell lenni az
alapvető jogok / különösen az élethez, emberi méltósághoz, testi épséghez, testi-lelki
egészséghez / maradéktalan és teljes körű biztosítására.
Az ellátást igénybe vevőt megilleti személyes adatainak védelme, valamint a
magánéletével kapcsolatos titok védelme.
Panasz esetén az intézményvezető 15 napon belül köteles a panasztevőt írásban
értesíteni a panasz kivizsgálásának eredményéről.
Az ellátást igénybevevőnek joga van az állapotának felülvizsgálatával kapcsolatos
információk megismerésére, a felülvizsgálatot megelőzően, illetve azt követően
írásban.
A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az ellátott egészségi állapotával, személyes
körülményeivel, jövedelmi viszonyaival kapcsolatos információkról más ellátást
igénybe vevő, valamint arra illetéktelen személy ne szerezhessen tudomást, különös
figyelemmel az ellátást igénybe vevő szociális rászorultságáról.
Az ellátott jogairól bővebben az Szt. 94/E. -a rendelkezik, valamint a
hirdetőtáblákon is kifüggesztve található az Intézményben.

2. Az ellátottjogi képviselő
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást igénybevevő részére Segítséget nyújt jogai
gyakorlásában az ellátottjogi képviselő. Az intézmény vezetője az ellátottakat az
általuk hozzáférhető helyen, tájékoztatja az ellátott jogi képviselő által nyújtható
segítségadás lehetőségéről, az ellátottjogi képviselő nevéről, elérhetőségéről,
fogadóóráinak időpontjáról. Az ellátottjogi képviselő részére az ellátotti jogokat
érintő dokumentumokat a Szt.-ben meghatározott határidőben át kell adni.
Feladata, jogai:
Megkeresésre, illetve saját kezdeményezésre
• tájékoztatást nyújthat az ellátottakat érintő legfontosabb alapjogok tekintetében,
az intézmény kötelezettségeiről és az ellátást igénybe vevőket érintő jogokról,
segíti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét az ellátással kapcsolatos
kérdések, problémák megoldásában, szükség esetén segítséget nyújt az
intézmény és az ellátott között kialakult konfliktus megoldásában,
• Segít az ellátást igénybe vevőnek, törvényes képviselőjének panasza
megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását az intézmény
vezetőjénél és a fenntartónál, Segítséget nyújt a hatóságokhoz benyújtandó
kérelmek, beadványok megfogalmazásában,
• képviselheti az ellátást igénybe vevőt, törvényes képviselőjét,

•

•

az intézmény vezetőjével történt előzetes egyeztetés alapján tájékoztatja a
szociális intézményekben foglalkoztatottakat az ellátottak jogairól, továbbá e
jogok érvényesüléséről és a figyelembevételéről a szakmai munka során,
intézkedést kezdeményezhet a fenntartónál a jogszabálysértő gyakorlat
megszüntetésére,
észrevételt tehet az intézményben folytatott gondozási munkára vonatkozóan
az intézmény vezetőjénél,
amennyiben az ellátottak meghatározott körét érintő jogsértés fennállását
észleli, intézkedés megtételét kezdeményezheti a hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező hatóságok felé,

3. Személyes gondoskodást végző személyek jogai
A szolgáltatást végzők esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó
megbecsülést megkapják, tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi
jogaikat,
munkájukat
elismerjék,
valamint
munkáltató
a
megfelelő
munkakörülményeket biztosítson számukra. Intézményünkben a Szociális Munka
Etikai Kódexe alapelvei szerint végezzük a munkánkat. A dolgozók érdekét a
Közalkalmazotti Tanács, és a FESZ képviseli.
Záró rendelkezések
1. Jelen Szakmai Program a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Pest Megyei
Kirendeltsége igazgatójának jóváhagyását követő napon lép hatályba.
2. A Szakmai Programot az 1/2000. (1.7.) SZCSM rendelet 5/A. (1) bekezdése szerinti
elemeinek változása esetén módosítani kell.

Tápiószentmárton, 2022.
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