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2012. ÉV SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 
 
 
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon 
Tömörkény központjában található, 100 méteres körzetben az autóbuszmegálló, illetve 
élelmiszer és zöldségbolt, posta, gyógyszertár, orvosi rendelő, polgármesteri hivatal, 
művelődési ház könyvtárral, pénzkiadó automata van. 
 
Az intézményünk integrált formában működik:  
 
Alapellátás:  

- szociális étkeztetés 
- házi segítségnyújtás 
- nappali ellátás 
-  

Szakosított ellátás: időskorúak bentlakásos otthona 
 
A várakozók magas létszáma bizonyíték arra, hogy az ellátásokra nagy szükség van. 
 
Jelenlegi állapot bemutatása: 
-Szociális étkeztetés:  ágazati azonosító – S0001283S0213252 
                                   működési engedély – SZO2 1316-5/2010. (határozatlan idejű) 
-Házi segítségnyújtás: ágazati azonosító – S0001283S0213245 
                                     működési engedély – SZO2/190-1/2010.(9 fő - határozatlan 
idejű) 
-Nappali ellátás:   ágazati azonosító – S0001283S0213245 
                            működési engedély – VI-C-OO1/1466-1/2012.(70 fő- határozott  
       idejű (2014. 12. 31.) 
-Idősek otthona:  ágazati azonosító – S0001283 
                          működési engedély –VI-C-OO1/786-1/2012.(49 férőhely-ebből       
       emelt szintű 5fő) 
                                                                               (határozatlan idejű) 
                                             (demens szakvéleménnyel rendelkező: 28 fő) 
 
Személyi feltételek:  
A szakmai létszámunk a jogszabályi előírásnak megfelel. Minden dolgozó rendelkezik 
munkakörükre vonatkozó munkaköri leírással, amely figyelembe veszi a szakképzettségükből 
adódó kompetenciákat is. 
Tárgyi feltételek: 
A tárgyi feltételek javítását a folyamatos pályázatok benyújtásával szeretnénk megoldani.  
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Szociális étkeztetés, 6646 Tömörkény, Petőfi u. 9. 
Konyháink működését a HACCP rendszer szabályozza. Az ÁNTSZ és a Csongrád Megyei 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatóság, mint felügyelő szervek, folyamatosan ellenőrzik a konyha működését 
Ebben az évben a tárgyi feltételek nem javultak, de felmértük a hiányosságokat, és a 
következő évben kisebb beruházásokra kerül sor, az előírásoknak megfelelően. 
2012.-ben ellenőrizte a z ÁNTSZ az idősek otthonában fogyasztott ételek minőségét, 
változatosságát. Felhívta a figyelmünket a só fogyasztás csökkentésére. A változatossági 
mutatónk és az adag mennyisége megfelelő volt.  
Az étlap készítésénél figyelembe kell venni, hogy az étkezőink életkora 3-99. évig terjed. Az 
ellátottak kérését figyelembe vesszük az étel készítésénél. 
A szolgáltatást igénybevevők száma: 26 fő, várakozó nincs, minden igényt ki tudunk 
elégíteni. 
Szakmai létszám: 1 fő szociális segítő 
 
Házi segítségnyújtás, 6646 Tömörkény, Szabadság tér 1. 
Ezzel az alapellátási formával segítséget nyújtunk a szociálisan rászorulók részére saját 
otthonukban és lakókörnyezetükben az önálló életvitel fenntartásában, valamint az egészségi 
állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában. 
Annak érdekében dolgozunk, hogy az ellátott saját környezetében, megszokott életritmusában 
minél tovább, tartalommal teli életet éljen.  
A házi segítségnyújtás engedélye 9 fő ellátottra szól. Az év folyamán felvételt nyert 4 fő, 
elhalálozott 2 fő és szociális otthoni elhelyezésben részesült 1 fő. Az ellátás térítésmentes. 
A folyamatos ellátást egy szociális gondozó biztosítja, aki szakképzett szociális gondozó, 
tehát a szakképzettségi arány 100%. 
Gazdasági szempontokat mérlegelve, az államháztartásnak, az idősellátás akkor a legolcsóbb 
és leghatékonyabb, ha az a gondozott saját lakásán történik. A szociális alapellátás ezen 
területén kell leginkább felkészülni a növekvő ellátási igényekre. Az egészségügyi 
ellátórendszer teljes átalakításának egyenes irányú következménye volt 1996 -ban a kórházi 
ágyak számának csökkentésével illetve átalakításával, hogy az idős krónikus betegek ápolása 
gondozása, szervezett keretek között a szociális gondoskodás feladata lett, melyet az ellátottak 
otthonában kell elvégezni. Ez a tendencia az elmúlt években és az utóbbi időben is 
folytatódik. Az egészségügyi rendszer a mai napig átalakulóban van. Emellett a lakosság 
életkora kitolódott, egyre nő az időskorú emberek száma, amely óriási feladatot ró a szociális 
szolgáltatókra. Hónapról – hónapra nő a gondozásra szoruló emberek száma, akik állapota 
egyre súlyosabb, és egyre összetettebb. Képzett, szakmai tudással és gyakorlattal, önállóan 
dolgozni tudó munkatársak meglétét igényli. 
 
Nappali ellátás (Idősek klubja), 6646 Tömörkény, Szabadság tér 1.  
A saját otthonukban élők számára biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, 
társas kapcsolatokra, és az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az idősek klubja a 
szociális és mentális segítségre szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak 
napközbeni gondozására szolgál 
Az idősek klubjába felvehető az a 18. életévét betöltő személy is, aki egészségi állapotára 
való tekintettel mentális támogatásra szorul, önmaga ellátására részben képes 
Szolgáltatásai: 
- igény szerinti meleg élelem biztosítása 
- szabadidős programok szervezése 
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- szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátáshoz való 
hozzájutás segítése 

- hivatalos ügyek intézésének a segítése 
- munkavégzés lehetőségének a megszervezése 
- életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése 
- speciális önszerveződő csoportok támogatása, működésének, szervezésének segítése 
A szolgáltatás célja:  
Az ellátottak életkörülményeinek, életminőségének javítása, egészségi állapotának 
ellenőrzése, a tétlenséggel járó káros hatások megszüntetése, az egyedüllét feloldása, a 
harmonikus életvitel kialakítása. 
Az intézmény 70 fő férőhellyel rendelkezik. 2012. év elején a létszám alakulása 72 fő, a 
létszám 7 fővel növekedett az év folyamán. Ellátása megszűnt 5 főnek, 3 fő bekötözött a 
szociális otthonba, 1 fő elhalálozott, és 1 fő egészségi állapot romlás miatt házi 
segítségnyújtásban részesül, így az év végén ellátotti létszám 74 fő. 
Az ellátottakat gondozó dolgozók létszáma biztosítva van, egy fő klubvezető és három fő 
szociális gondozó személyében. 
Az ellátás térítésmentes. 
 
Személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás, ápolást,gondozást nyújtó 
ellátás idősek otthona, 6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8. 
Tartós elhelyezést nyújtó intézményünk 49 fő ellátotti létszámmal működik. Olyan idős, 
gondozásra szoruló személyek nyernek elhelyezést nálunk, akik önmagukat nem vagy csak 
folyamatos segítség mellett tudják ellátni. Gondozási szükségletük meghaladja a 4 órát.  
A bentlakásos intézményünkben biztosítjuk a napi 24 órás működéshez szükséges személyi és 
tárgyi feltételeket. 
Szolgáltatásainak célja, az igénybe vevő, gondozásra szoruló ember szükségleteihez igazodó 
segítségnyújtás biztosítása, melynek mértékét és módját mindenkor a segítségre szoruló 
ember egészségi,- szociális és pszichés állapota alapján határozzuk meg úgy, hogy az egyén 
individuális szabadsága a lehető legteljesebb mértékben érvényre jusson. 
Ellátási terület: Csongrád város, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény községek, valamint 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 
Kihasználtság: 100% 
Várakozó: 15 fő 
A szakmai létszám megfelel az 1/2000. (1.7.) SzCsM rendeletben előírt követelményeknek. 
Az intézmény alapszolgáltatásait igénybe vevők lesznek a bentlakásos otthon potenciális 
ellátottjai. 
Otthonunk tevékenységét áthatja a mentálhigiénés szemlélet, amely a feltétel nélküli 
elfogadásra, az empátiára, a hitelességre és a kreatívitásra építkezik. 
Fő célként az idős emberek napjainak minél magasabb színvonalú, gondtalan eltöltését tűztük 
ki. Az emberi érékekre helyezzük a hangsúlyt, amit az intézményünk minden munkatársa 
mindennapi munkájában, és az egész életszemléletében igyekszik kinyilvánítani. 
„Stratégiánk”, hogy a mindennapok során érjük el, majd folyamatosan tartsuk is fenn 
ellátottaink teljes körű megelégedettségét. 
Komplex gondozás keretében mindent megteszünk azért, hogy méltó körülmények között 
töltsék az ellátottak napjaikat. 
A teljes ellátás magában foglalja a lakhatást, a humanizált ellátást, a napi háromszori étkezést, 
a mosást, takarítást, fűtést, világítást, a hideg- és melegvíz-szolgáltatást, a rendszeres 
háziorvosi ellátást, a kábeltévé lehetőséget, a segítségnyújtást hivatalos ügyek intézésében. 
Ezen kívül igény szerint önköltségi alapon a női-férfi fodrászat, a manikűr-pedikűr is 
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biztosított az ellátottak részére. A lakók életkorának és egészségi állapotának megfelelő 
foglalkoztatás is folyik, mellyel igyekszünk ellátottaink életét színesebbé tenni. 
A gondozónőknek egyre inkább szembesülni kell azzal a ténnyel, hogy évről évre nő az 
ellátottak átlagéletkora, a gondozottak korának előrehaladtával, szaporodó nehézségekkel - 
veszteségekkel kell megküzdenünk. Ilyen veszteségek a testi erő, az alkalmazkodási képesség 
csökkenése, érzékszervek fogyatékossá válása, életfontosságú szervek csökkent működése, 
mely mind kihat az egyén pszichoszociális tényezőire.  
Az ápoló-gondozó tevékenység beleolvad a mindennapok ritmusába, szerves egységet alkotva 
a mentálhigiénés ellátással. Az intézmény feladatának a teljes körű, minőségi ellátást-
gondozást tekinti, melynek hátterében a magas szintű egészségügyi szolgáltatás is jelen van. 
Folyamatosan próbáljuk az ápolás színvonalát úgy alakítani, hogy megfeleljenek a 
standardoknak, melyre legjobb mérőeszköz lakóink elégedettsége, nyugalma, egészsége kell, 
legyen.  
Az önellátó képesség részbeni csökkenése folytán az ellátottak 35 %-a önellátó, 43%részben 
önellátó és 22% önellátásra képtelen. 
Az önellátó képesség nagymértékű csökkenése illetve teljes hiánya miatt az ellátottak igen 
nagy százaléka igényel fokozott segítséget.  
Mindebből világosan látszik, hogy a már korábban ellátásban lévő lakóinknál korukkal együtt 
járó állapotrosszabbodás tapasztalható. Ezen túlmenően az újként ellátásba kerülő lakóinknál 
már konkrétan meglévő fokozott gondozási szükséglettel találkozunk, amit egyértelműen 
meghatároz a részükre megállapított gondozási szükséglet szakértői véleménye. Az újként 
bekerülők fizikai státusza tehát általánosan lényegesen rosszabb, mint a régi ellátotti köré. 
A fentiekből értelemszerűen következik az ápolási feladatok erősödő intenzitása. 
2012. évben az elhunyt lakók létszáma 18 volt, új felvétellel 21 ellátottunk érkezett, 2 fő 
elköltözött. A létszámi adatokon is nyomon követhető, hogy egyre magasabb életkorral, egyre 
nagyobb gondozási igénnyel érkeznek az ellátottak. Az összes létszám több mint 50%-át 
teszik ki a demens ellátottak. Intézményünkben a vizsgált időszakban 28 demens lakót 
tartottunk nyilván. A demencia kórkép megállapítása a demencia centrumban történik, ahová 
előzetes bejelentés után kísérjük, illetve visszük a lakóinkat.  A demens ellátottak ápolási 
szükséglete teljes mértékben speciális, hiszen fizikai állapotuk megfelelő, szinten tartott, de 
szellemi hanyatlásuk következtében intenzív gondozást, a mindennapi életvitelhez kapcsolódó 
teendőkhöz folyamatos segítséget igényelnek. 
 

 Nemek szerinti megoszlás 
és átlagéletkor 2012 évben 

fő átlagéletkor 

férfi 17 82,31 
nő 34 79,91 
összes 51 81,11 

  
Ennek a korosztálynak nagy része rendszeres gyógyszerfogyasztó. Intézményünkben nincs 
olyan ellátott, aki nem szed gyógyszert. 
A bentlakást nyújtó részleg ápoló-gondozó személyzete 12 fős, munkájukat a vezető ápoló 
irányítja. 
A továbbképzéseken való részvétel folyamatosan szervezett és biztosított. A kötelező 
továbbképzéseket az előírt idő intervallumban minden dolgozó teljesítette.  
Az intézmény ápoló-gondozó tevékenységet ellátó szakmai egysége havi rendszerességgel 
munkaértekezletet illetve nővér klubokat tart, mely segíti a munkavégzés során felmerülő igen 
komplex és sokrétű problémák megoldását, a minél hatékonyabb ellátás megvalósulását.  
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A munka gördülékenységét a 2012 - es évben elősegítette a szabadságolások megfelelően 
tervezett ütemezése. A tapasztalat azt mutatja, hogy a szabadságok folyamatos kiadásával 
elkerülhető a gondozónők túlzott leterhelése az idő előtti kiégés, és elősegíthető a feszültségek 
oldása. 
Huzamosabb ideig fennálló betegség, táppénz sem okozott fennakadást munkánkban. 
 
2012. évben bevezetésre került a Központi Elektronikus Nyilvántartási a Szolgáltatást igénybe 
vevőkről (KENYSZI-TAJ alapú nyilvántartás): 
Intézményünkben 4 fő adatszolgáltató munkatárs rögziti a rendszerben naprakészen az 
ellátásokban részesülő ellátottak adatait. 
Idősek otthona részére: vezető ápoló, idősek nappali ellátása: klubvezető, szociális étkeztetés: 
élelmezésvezető, adatszolgáltatás koordinálását az intézményvezető végzi. 
Az adatszolgáltató munkatársak feladatai a munkaköri leírásban került rögzítésre.  
Az ellátottak nyilatkozatban hozzájárultak az adataik nyilvántartásához. 
Az adatszolgáltatás gördülékenyen történt, egész évben semmiféle fennakadás nem történt. 
 
Az intézmény rendelkezik esélyegyenlőségi tervvel. 
Deklaráljuk, hogy az intézményünk szervesen illeszkedik a Csongrádi Kisétrség Többcélú 
Társulása és a települési esélyegyenlőségi programhoz, egyetért annak céljaival. Feladatai 
elvégzéséhez segítséget nyújt. 
Az esélyegyenlőségi feladatok koordinálására az intézmény főnővére kapott megízást, aki 
tájékoztatja az intézmény dolgozóit és ellátottjait az esélytudatos viselkedéssel kapcsolatos 
tudnivalókról. 
Az intézmény dolgozói kommunikációjukban és viselkedésükben esélytudatosságot fejeznek 
ki, nem közvetítenek szegregációt, csökkentik a csoportokra vonatkozó meglévő előítéletket.  
Az ellátottakban tudatosítjuk az egyenlő bánásmódot, senkit nem részesítünk a társainál 
előnyösebb bánásmódban. Erősítjük a toleranciát és az elfogadást a különböző 
fogyatékossággal élőkkel szemben.  
 
Értékelés: 
Megállapíthatjuk, hogy az intézmény szakmai munkája jónak mondható: 
- a szakmai ellenőrzések során hatósági elmarasztalást nem tapasztalható 
- kiváló szaktudású, elhivatott, feladatkörükön túl is munkát vállaló munkatársakkal 

dolgozunk 
- a szakmai személyzet rugalmas, naprakész, ismereteit lehetőségei szerint bővítik 
- a lakosság a szolgáltatásokat jól ismeri  
- a dolgozók az ellátási igényeket jól ismerik 
- a társintézményekkel zavartalan kommunikáció, és információáramlás 
- a szakirodák, és a szakbizottsággal a kapcsolattartás megfelelő 
A szakmai tudás és gyakorlat, az elhivatott szakemberek jelenléte a segítő szakmákban 
nélkülözhetetlen. A szakemberekre jól lehet építeni a még gazdasági nehézségekkel küzdő 
intézmény működtetését is.  
 
Gazdasági nehézségek: 
Az intézmény minden területén elmondható a legszűkebb költségvetésű gazdálkodás. 
 
Hatékony működtetés: 
A bevételek növelése érdekében a bevételi forrásokat tovább kell keresni, minden pályázati 
lehetőséget ki kell használni, támogatókat megnyerni ahhoz, hogy gazdaságosan 
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működhessünk.  A pályázatok megvalósításán keresztül szeretnénk az intézmény energetikai 
hatékonyságát növelni. 
 
Szakmai elképzelések: 
Az intézményünk integrált formában működik, ezért nagy hangsúlyt fektetünk az 
„átjárhatóság”-ra.  A dolgozók átcsoportosítására több alkalommal sor kerül, az ellátottak 
részére is többször szervezünk - rendezvényeket. 
Egyre több alkalommal helyezünk el bentlakásos intézménybe az alapellátást igénybe 
vevőkből. 
Az ellátásaink az ellátási területen népszerűek, egyre többen érdeklődnek az ellátás 
igénybevétele iránt. 
Nagy hangsúlyt fektetünk a dolgozóink és ellátottjaink lelki egészségvédelmére: 
nagycsoportos, kiscsoportos foglalkozásokat tartunk, illetve egyéni segítő beszélgetéseket. 
Tudjuk, hogy a munkánk egyik elengedhetetlen eszköze a saját személyiségünk. 
A mentálisan leépült lakókkal való törődés kis és nagycsoportos formában történt, 
memóriagyakorlatokkal próbáltuk a gyors leépülést megakadályozni. Szeretnénk az 
intézmény udvarában demens parkot létrehozni pályázati forrás segítségével. 
2013-as évben megkérjük az engedélyt az egészségügyi szakfeladatok végzésére, és 
gyógyszerprogramot szerzünk be, ezzel is minél hatékonyabbá szeretnénk tenni a munkánkat.  
 
 
 
 
Tömörkény, 2013. január 23.      
 
 
                                                                                          Magonyné Gál Ilona 
                                                                                             Intézményvezető 


