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BEKÖSZÖNTŐ

A Háló februári és márciusi számát egybe
szerkesztve nyújtjuk át Olvasóinknak. A két
szám két vezér-témája (a kórházi szociális
munka és a fogyatékkal élők segítése) azon
a cseppet sem jelentéktelen ponton fed át
egymással, ahol az ágazatközi együttműködések is ugyancsak dicegnek-döcögnek. Ott
ahol a kórházban szociális munkát végző
kollégák és a fogyatékkal élőket segítők nagyon hasonló egzisztenciális kérdéseket
tesznek fel maguknak:
vajon akkor „járnak-e jobban”, ha saját
helyzetüket az egészségügy saját szakmai
nyelvezetéhez igazodva „szociális nővér”-ként értelmezik;
vajon „jobban járnak-e” a fogyatékkal
élők, ha elfogadják a jobban finanszírozott egészségügyi ágazat dominanciáját a szociális ágazat által felajánlott segítségeket sokszor háttérbe szorítva?
A HÁLÓ jelen számával mindkét kérdésre
nemmel válaszolunk. Írásainkkal a magát
egységes szakmaként megfogalmazó szociális munka mellett állunk ki, és ebből a nézőpontból igyekszünk segíteni a kórházi szociális munkában is megjelenő specializációját.
Az ágazatközi együttműködések rendszerét
pedig ténylegesen egyenlő helyzetű, szakmai
partneri viszonyként szeretnénk látni.
E szakterületek kettősségeinek vizuális megjelenítése érdekében választottuk e lapszámba a kórházi szociális munka problémalistáját illusztráló „minden más” típusú képeket:
a kínai betűkké összeálló hajfürtöket,
a láncszemet helyettesítő harapófogót,
a szegecseket mintázó vízcseppeket,
a tükör által egésznek mutatott fél-létrát,
a fa erezete által kirajzolt gyufalángot,
a félig elszívott cigaretta-pánsípot,
a centiméter-beosztású kést,
az edényszárító utcai rácsot,
a tekercs papír illúzióját keltő reszelőt, és
a kettős rejtélyt szimbolizáló a „puzzle”labirintust.
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de a tevékenység nem, hiszen már régóta dolgoznak szociális
segítők a szociális munka legkülönbözőbb területein, pl. a családsegítő szolgálat, a gyermekvédelem, az idősgondozás helyszínein. Az egészségügyön belül a kórházak azok, ahol már évtizedek óta
foglalkoztatnak szociális nővéreket, gondozónőket. Az ott dolgozók
többnyire nővérekből, adminisztrátorokból kerültek ki, és csupán saját
ügyességükre, kreativitásukra, szociális érzékükre, tapasztalataikra hagyatkozhattak a betegek ügyeinek intézése során. Munkájuk ennek megfelelően szinte csak adminisztratív ügyintézésre, az osztály érdekeinek
közvetlen kiszolgálására szűkült. Igazi szakmai segítséget csak nagyon
ritkán kaptak, egymástól elszigetelve dolgoztak. A hetvenes évek elején
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola által indított „szociális szervező” képzés lehetőséget nyújtott a terepen dolgozók részére, hogy felsőfokú szociális képzettséget szerezhessenek. A képzésben résztvevők
kb.10 %-a dolgozott akkor kórházban. Ez nem hozott áttörést a kórházban dolgozók képzettségét illetően, de nagyon fontos első lépés volt. Az
igazi áttörést a nyolcvanas évek végén az ország több felsőfokú intézményében beinduló nappali szociális munkás képzés jelentette.
Később az ezen a területen dolgozó egyéb diplomásoknak is lehetősége
nyílt - másoddiplomás képzés keretében - szakirányú végzettség megszerzésére.
Napjainkban már a kórházakban dolgozó kollégák között is egyre többnek van felsőfokú általános
szociális munkás végzettsége.
Ezt a tendenciát erősíti az a
törvény is, ami meghatározza, hogy a szociális munkás
munkakört főiskolai vagy egyetemi szakirányú végzettséggel lehet ellátni. A képzés azonban a kórházi szociális munka szakmaisága
növelésének csupán szükséges, de nem elégséges feltétele. Szükséges lenne, hogy
az egészségügyi hierarchián
belül, ne az orvosnak alárendeltjei, hanem mellérendelt, azonos értékű tagjai
legyünk a gyógyító teamnek. Ezt mindenkinek a ma-
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ga módján, és lehetőségein belül kell kiharcolnia. Ez a
harc ott könnyebb, ahol egy kórházon belül többen vannak, esetleg külön csoportban dolgoznak, mert ott egységesen tudják képviselni a szakmai szempontokat.
A nemzetközi norma 100, az amerikai 50 ágyra tervez
1 szociális munkás státuszt, a hazai viszonyok ehhez viszonyítva nagyon siralmasak: sok helyen 1 kórházat 1
szociális munkás lát el. Ilyen körülmények között csak
tűzoltásról lehet szó.
A kórházban dolgozó szociális munkás esetmenedzselési
munkájához szükséges, hogy ismerje a szociális intézményrendszert, ezek működését, jogi és szociálpolitikai
kereteit, az egészségügyi ellátás rendszerét, a területi ellátás kapcsolódásait és a szükséges forrásrendszereket. A
kórházi szociális munka feladata a közvetlen kliensvezetés. Az esetmunka kórházi keretek között aktív, időben erősen behatárolt, problémaorientált. A munka fontos eleme a betegek hozzátartozóival, családjával történő foglalkozás a visszailleszkedés előkészítésére, és a híd szerep
betöltése, a területi szociális ellátás felé.
A kórházi szociális munkát jelentősen meghatározza a
kórház, vagy az osztály jellege (például általános kórház,
felnőtt, vagy gyermekkórház, onkológia, addiktológia,
pszichiátria; akut felvételes, krónikus osztály, nappali
kórház, rehabilitációs intézet).
A szakterület „fiatalságának” tudható be, hogy nincs igazán irodalma a hazai kórházi szociális munkának, ezért
én is csak arra vállalkozom, hogy azt mutatom be, ahogy
én dolgozom. Jó lenne, ha a különböző kórházakban és
osztályokon dolgozó kollégák is bemutatnák saját munkájukat, nehézségeiket,
dilemmáikat: ezzel segíthetnék egymás
munkáját és a szakma fejlődését.

lettem. Ki kell hangsúlyoznom, hogy ebben az időben
csak egy 60 ágyas osztályt láttam el, ami azért fontos,
mert ezt nem tehettem meg az azt megelőző és a későbbi
időszakban ellátandó osztályok mellett. Erre az időre
esett a főiskolai másoddiplomás képzésem szociális munkás szakon. Mindezek hozzájárultak szemléletbeli változásomhoz. Következetesen kezdtem ragaszkodni ahhoz,
hogy én határozzam meg, hogy milyen módon segítem a
beteget a szociális probléma megoldásában.
Feladatom: a kórházba kerülő betegek szociális gondjainak feltárása és megoldása, (a bekerülés után a beteg állapotától függően, minél hamarabb). A probléma feltárása
történhet csak a beteggel, de nagyon gyakran a család és
a közvetlen környezet (szomszédok,barátok), a háziorvos, az önkormányzat, a területi gondozás bevonása is
szükséges, hogy a szükséges információhoz jussunk, no
és később, a megoldásban is támaszkodhassunk rájuk.
Munkánkhoz elengedhetetlenül szükséges a különböző
szervezetekkel, intézményekkel a napi kapcsolattartás.
Vegyük sorra melyek a napjainkban leggyakrabban előforduló szociális problémák és a velük kapcsolatos segítségnyújtási formák!
Családi-, társas kapcsolatok megromlása,
elszigetelődés, hajléktalanná válás:
♠ Családi kapcsolatok felkutatása, kapcsolatok rendezése;
♠ Kapcsolatfelvétel a helyi szervezetekkel (idősek klubja,
egyházi szervezetek), információ-nyújtás azok igénybevételi lehetőségeiről;
♠ Tájékoztatás a hajléktalan-ellátásról.
Munkaviszonnyal kapcsolatos
problémák:
♠ Munkanélkülivé válás és az ebből adódó
szociális ellehetetlenülés kezelése;
♠ Tájékoztatás a munkanélküli ellátásokról, igénybevételük módjáról;
♠ Védett munkahelyek felkutatása és ajánlása,

E rövid áttekintés után rátérnék
a saját munkám bemutatására.
1989. márciusától dolgozom az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézetben. A védőnői pályát hagytam ott, az
általam alig ismert kórházi szociális
gondozói munkáért. Szerencsére akkor
már volt a kórházban szociális gondozási csoport és az akkori vezetőtől és az idősebb kolléganőktől megtanulhattam a
munkához szükséges jogi, szociális és egyéb ismereteket. Pár hónap után már ismét olyan önállóan tudtam dolgozni,
mint azelőtt, a védőnői pályán. Az akkori munkámat úgy jellemezhetném, hogy
a beteg érdekében, de nem vele próbáltam megoldani a gondokat. Az esetek
többségében az orvosok is úgy gondolták, hogy nekik kell megoldani mindent, nekem pedig
végre kell hajtani az utasításaikat. Éreztem, hogy ennek
nem így kell lennie. Egyre intenzívebben bekapcsolódtam
az osztály életébe, részt vettem a nagycsoportokon, szupervíziókon, esetmegbeszéléseken, lassan a team tagja

Anyagi ellátottság, illetve egyre
gyakrabban ellátatlanság:
♠ Betegség következtében kialakult munkaképtelenség enyhítése;
♠ Táppénzes ügyekben tanácsadás; táppénz
visszaigazolások, meghosszabbítások, passzív
jogú táppénzek intézése;
♠ Rokkantsági nyugdíjazás (= a minimális anyagi biztonság megteremtése);
♠ Ügyintézésben segítségadás, más nyugdíjszerű ellátásokról tájékoztatás.
Betegeink otthonukba való visszasegítésének nehézségei:
♠ Állapotuknál fogva önálló életvitelre részben, vagy teljesen képtelenek; családjuk nincs, vagy azok nem tudják
felvállalni a gondozást;
♠ Az egészségi állapot megismerése; elsődleges szem-
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áldatlan állapot megszűnik. Az önkormányzatnál javasolták neki, hogy kérje édesanyjának
gondnokság alá helyezését, majd pszichiátriai
betegek otthonában történő elhelyezését.
Amikor Kati néni ezt megtudta, öngyilkosságot
kísérelt meg. Ezután hosszabb ideig nem volt
szó az elhelyezésről. Én itt léptem be - a főorvosnő kérésére.
Első lépésben többször leültem beszélgetni vele,
majd fiával. Így sikerült megismernem őt és családi hátterét. A kezelőorvosával és a nővérekkel
folytatott beszélgetéseink során egyértelművé
vált, hogy semmi sem indokolja Kati néni pszichiátriai betegek otthonában történő elhelyezését. Tőle is megkérdeztem, hogy ő mit szeretne, hogyan rendezzük a helyzetét. Ő is úgy látta, hogy édesanyjával, - aki közel 90 éves nem tud együtt élni, de elmeszociális otthonba
nem akart menni. Viszont időskorúak szociális
otthonába - ha találnánk egy jót - szívesen beköltözne. Megnyugtattam, szó sincs elmeotthonról, különben is akarata ellenére nem teszünk semmit. Ekkor elmondtam neki a lehetőségeket, hogy hol és milyen otthonok vannak.
Választása egy Budapest környékén lévőre
esett, ahova aránylag rövid várakozás után kerülhet be. Szerettem volna elkerülni a korábbi
kudarcot, ezért felhívtam
az otthon igazgatóját és
elmondtam az előzményeket és a néni jelenlegi állapotát. Biztosítottak róla,
hogy tudják fogadni. Ezután indulhatott az elhelyezés adminisztratív része.
Pár hónap múlva telefonon
kerestek meg az otthonból,
hogy az új részlegükben
lenne hely. Kati néni nagyon örült a hírnek és fia
segítségével elfoglalta a
férőhelyét. Egy év elteltével érdeklődtem, és mondták az otthonban, hogy sikerült beilleszkednie. Azóta
sincs vele probléma. Sikerült olyan megoldást találni, ami a körülményekhez
képest számára a legjobb,
és ami legalább ilyen fontos, hogy mindez az ő
tevékeny részvételével történt.
BOROSNÉ TEGZE EMMA
szocmunkasok@opni.hu

pont, hogy betegünk minél előbb saját környezetébe térhessen vissza, akár pszichiátria betegről, akár idős emberről legyen szó. Be kell vonni - szükség szerint - a családot, a szomszédokat, a házi gondozót, és minden olyan erőforrást, ami ezt a célt szolgálja;
♠ Ha betegünket nem lehet az otthonában ellátni, akkor
jöhet szóba a szociális otthoni elhelyezés, melynek lehetőségeiről tájékoztatom a beteget és családját. Igyekszünk
a mindenkinek, de leginkább a betegünknek legjobb megoldást választani. Fontos, hogy állapotának megfelelő
szociális otthont ajánljam (idősek-, pszichiátriai betegek-,
értelmi fogyatékosok otthonát). Gyakran van szükség
gondnokság alá helyezésre. Én mindig megbeszélem a
beteggel, hogy ez mivel jár, és azt is, hogy kit szeretne
gondnokának, akiben megbízik.
A szociális otthonba készülőknek heti rendszerességgel
tartok 45 perces csoportokat, amíg nálunk vannak, hogy a
felmerülő félelmeiket, kérdéseiket megbeszélhessék egymással és velem. Ezzel úgy gondolom jelentősen megkönnyítem részükre a későbbi szociális otthoni beilleszkedést. Ez a csoport természetesen nem helyettesíti az
egyéni beszélgetést az elhelyezéssel kapcsolatban. Eddigi
tapasztalatom az, hogy szívesen jönnek a csoportba.
Haláleset
♠ Ha a család helyzete nem teszi lehetővé a manapság jelentős anyagi terhet jelentő temettetést, akkor tanácsot adok, hogy milyen segítséget kaphatnak az önkormányzattól a hozzátartozójuk temettetéséhez. Ha nincs hozzátartozó, akkor én intézem az önkormányzat családvédelmi irodáján a köztemetést.
Munkámat itt csak vázlatosan tudtam ismertetni, hisz az elmúlt 16 év alatt gyűjtöttem
babakelengyét, intéztem temetést és még nagyon sok mindent, ami a születés és a halál
között egy ember életében segítséget jelenthet.
Az alábbi eset ismertetésén keresztül jobban
látható a munka összetettsége, nehézsége és
nem utolsó sorban szépsége:

ESETISMERTETÉS
Kati néni korábban narkomán beteg
volt, közel húsz éve kezelték az osztályon. Idős édesanyjával élt, aki mindent megtett, hogy lánya a családi
problémák elől a kórházba meneküljön. Az osztályról indított elhelyezést is
meghiúsította, mivel a szociális otthont úgy tájékoztatta, hogy lánya elmebeteg, nem való normális közösségbe. Ezt látszott igazolni az egyre
hosszabb kórházi tartózkodása is.
Kati néni különélő fia is szerette volna, ha ez az
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segít abban, hogy társadalmi problémáikat jobban tudják kezelni és megoldani. Másrészt szociálpolitikai tevékenység is, mely társadalmi reformok elérését tűzi
ki célul. Legfontosabb eleme tehát a segítségnyújtás!
Az alacsony szintű szabályozás miatt, ma még kevesen vesznek részt egyenrangú szakemberként, a professzionális betegellátás team-munkájában. Ezért célként kell kitűznünk, hogy a kórházi szociális munkás jogszabályban előírt szakemberként - az ellátandó terület szakembergárdájának hasznos és nélkülözhetetlen tagjává válhasson. Mivel a szociális munkás nem
csak képzettségével, szaktudásával, de értékrendjével
is hozzájárul az egyén és a társadalom jólétéhez, ezért
fontos szerepe van a beteg ember melletti tevékenységének. Minden rászoruló joga, hogy segítséget kapjon.
Az egészség összetevőibe beletartozik a szociális jólét
biztosítása is annak érdekében, hogy a társadalmi/közösségi szerepek ellátásának mértéke legalább megtartható legyen. (Molnár, 1989).
Szükségesnek tartom, hogy a szociális munkások képzettségi szintjéhez és tevékenységi köréhez méltó autonómiát és hatáskört biztosítson a leendő jogszabály,
a megfelelő tárgyi feltételek biztosítása mellett. Ennek
a jogos igénynek az az alapja, hogy professzionális és
minőségi munkavégzéshez professzionális munkakörülmények kellenek. Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak számára, ma ezek a feltételek általánosan hiányoznak, a szociális szakemberek többnyire
magányosan, egymástól elszigetelten végzik felelősségteljes munkájukat, (Forrás: Magyar Zsófia: A magyarországi kórházi szociális
munka helyzete egy országos
kutatás tükrében. Esély 2004.
04.szám) és „hallgatnak, mint
a bárányok”. Általánosan
megállapítható, hogy a kórházi szociális munkások, formális intézményi keretei nem világosak nem egységesek,
nem tisztázottak. A szociális
munkások helye nem világos
az ágazatban, nincs önálló
szakmai kulcsszáma az egészségügyi besorolási rendszerben. Semmilyen szabályozás nem érvényesül, s így
szakképzetlen „szociális nővérek” és egyéb szakmaidegen végzettségű dolgozók is
ellátják a szociális munkás
feladatköröket. Ezért a tevékenységi köre sem helyesen értelmezett; nem ismert eléggé a betegek, kliensek de a kórházakban dolgozók
körében sem.
A szakma még nem tudja kellően képviselni önmagát,
pedig már dolgoznak szociális munkások a hazai

Miért nem ismert eléggé a szociális
munka a hazai kórházakban?
Napi munkám során, magam is tapasztalom, hogy hazánkban a kórházi szociális munka kevésbé ismert,
mind a magasan kvalifikált orvosok, mind a nővérek,
mind a betegek körében. Pontatlan megfogalmazásokkal azonosítják a tevékenységi kört, és különböző fogalomkörökbe helyezik a tényleges tevékenységet. A
leggyakrabban, a szociális nővérek és gondozók foglalkozásával azonosítják a szociális munkás tevékenységét. Egy kedves kolléga egy szekciós ülés alkalmával, azt mondta: „Tudjátok, mi a különbség a szociális munkás és a szociális nővér között? Az, ami az
orvos és a felcser között.”
Kórházainkban bizonytalanok a tevékenységi kör helyes értelmezésében, mert a szakma helye és kompetenciája sincs világosan meghatározva. A jelenlegi törvényekben nincs kötelezővé téve, hogy az egészségügyi intézményekben alkalmazzanak szociális munkást.
(Forrás: 60/2003 X.20 ESZCSM). Továbbá az sincs
deklarálva, hogy az egészségügy területén folyó szociális munka professzionális tevékenység, amely a
komplex betegellátás ügyébe beletartozó társszakma.
Hogy mit végez a gyógytornász, a diétás nővér, a helyes életmód tanácsadó, a pszichológus, azt már többékevésbé mindenki tudja, és egyféleképpen értelmezve
veszi igénybe e szolgáltatásokat. Éppen ezért, a szociális
munkásnak is meg kell határoznia kötelező szakmai protokolljait, világos szakmai
stratégiáját, és a tevékenység
ajánlásait, elérhetőségi pontjait. A törvényi szabályozásba az „ajánlott” helyett kötelező minimumként kellene bekerülnie a kórházi
szociális
munkának.
Miért? Mert a Magyar Köztársaság elismeri az ember
sérthetetlen és elidegeníthetetlen, alapvető jogait, és ezek tiszteletben tartása és védelme az állam elsőrendű kötelessége! (Magyar Alkotmány 8.§(1)). S ennek folytatásaként:” A Magyar Köztársaság területén élőknek joguk
van a lehető legmagasabb
szintű testi és lelki egészséghez. (MA 70/D §(1)).
Ez az a hivatás amely segít élni, megélni, felállni és
talpon maradni! Ez az a hivatás amely olyan profeszszionális humán szolgáltató tevékenység, amely egyéneknek, családoknak, csoportoknak és közösségeknek
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kórházakban! Arra az egyszerű kérdésre, hogy „Ön
szerint mivel foglakozik egy kórházi szociális munkás?”, a válaszolók nagy százaléka nem tudná a választ. Ma vagy el sem jut a betegekhez a szolgáltatásunk, vagy egy tévesen értelmezett feladatokkal felruházott tevékenységgel azonosítják.
A fenti tapasztalatok ösztönöztek arra, hogy tisztázzam: van-e egyáltalán probléma, és amennyiben van
probléma, azt megkeresve, gondolatot ébresszen a
szakma képviselőiben. Kérdésem tehát: „Miért nem
ismert a szociálismunka, a hazai kórházakban?”

munkájukra egyaránt. A szakma tele van új lehetőséggel, kihívással.
Segítsen ez a kutatás minden szociális munkást a kitartásban, a pályán-, a „talpon maradásban”, a jövőbeli
célok megfogalmazásában és azok kidolgozásában.
A kutatás célja továbbá, hogy választ adjon arra a kérdésre is, hogy eléggé hozzájárulnak-e a kórházi szociális munkások ahhoz, hogy egyenrangú résztvevői lehessenek a komplex kórházi team-munkának? Vajon
elég hatékonyak-e a kórházi szociális munkások, és
megtesznek-e mindent az elismertségük érdekében?
Az egészségügyben zajló gyógyító tevékenység komplex végzéséhez hozzátartozik a beteg személyes életében keletkezett, „megakasztó” problémák megoldása, hiszen ezek feltárásával és orvoslásával az ápolási
napok száma lecsökkenthető. A kórházból távozás után azok a betegek, akikkel volt szerencsém együtt
„dolgozni”, azoknak a későbbi életvezetésükben, valamint személyes sorsukban nagyobb esélyük, volt a
megkapaszkodásban, életesélyük kedvezőbben alakult.

A probléma
Mindenekelőtt saját magamnak kellett definiálom
munkámat és tevékenységi körömet: mi a kórházi
szociális munka, és milyen tevékenységet végeznek a
szociális munkások az egészségügyi ágazatban, napi
munkájuk során? Vajon mások miért nem ismerik
pontosan szakmánkat?
Esetemben: „a kórházi szociális munka egy alapdiplomához kötött foglakozás, amely a betegek (gyógyszerrel nem kezelhető) személyes és egyéni problémáinak megoldásában segít. A hozott probléma okainak
felkutatására stratégiai tervet készítve, segít helyreállítani a beteg problémamegoldó képességét - a családja
bevonásával. Család hiányában, pedig más természetes
és/vagy intézményi támaszrendszerek felkutatásával
segít. A forrásokat megkeresve, és megtalálva oldható
meg, hogy valaki „talpon maradhasson” illetve „megkapaszkodjon”.

A kutatás módszere
Feltett kérdéseimre egy erre a célra készült kérdőíves
kutatással kerestem a választ, 2004. júniustól kezdődően. Ennek során felkerestem 2 budapesti kórház orvosait, nővéreit, és az ott fekvő betegeket.
Mintaválasztásomban arra törekedtem, hogy azokat
célozzam meg kérdéseimmel, akik
válaszaikkal
hozzásegítenek
a
probléma megértéséhez. Összesen
60 kérdőívet osztottam ki, külön az
orvosok, külön a nővérek számára
készült
kérdőívekből;
továbbá
harmincat a betegek számára külön
készült kérdőívből. A megadott
határidőre 30 orvostól és 19 nővértől kaptam választ. A vizsgált
személyek két, a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
kórházban foglalkoztatott egészségügyi szakdolgozók, valamint orvosi
kezelés alatt álló betegek voltak, akik napi tevékenységük mellett találkozhattak már szociális munkással. Az előzetes mintavételi keretből
megkerestem 30 orvost, 30 nővért,
és 30 beteget.
Az intézmény két telephelyén összesen 21 manuális és nem manuális
osztályon végeznek gyógyító munkát. Kutatásom elvégzéséhez olyan szempontok alapján választottam ki az egyes osztályokat, hogy lehetőleg minden területről kapjak válaszokat. Így kiválasztottam a Traumatológiai-, a Belgyógyászati Osztályt,
az Égési Sérültek Plasztikai Sebészetét, és a Krónikus

A kutatás célja
A kutatás célja az volt, hogy e szerény mintakeretet tekintve feltárja azokat az okokat, ami miatt ez a szép
hivatás nem eléggé ismert és elismert az egészségügy ágazatban.
Vizsgálatomban arra törekedtem,
hogy a jelenlegi helyzetet megismerve, meg tudjak válaszolni, arra a
kérdésre, hogy milyen szerepe lehetséges a szociális munkásoknak,
ami miatt ez a jelenség tapasztalható? Mit kell ahhoz tennem, tennünk,
hogy ez megváltozhasson?
Célként említem meg, hogy a hazai
kórházakban jelenleg is tevékenykedő szociális munkások figyelme felkeltődjön, gondolatokat ébresszen a
jelenlegi helyzet megváltoztatásához. A kutatás célja továbbá, hogy bíztatást adjon azon
szakemberek számára, akik a jelenlegi helyzet miatt,
(csalódás, kiábrándultság, megfáradás) az ágazatot elhagyták. Az Ő számukra is van üzenet, remény, hogy
visszataláljanak a kórházakba. Szükség van rájuk és
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Belgyógyászati Osztályt. A kérdőívek osztályra való
eljuttatása előtt, előzetesen telefonon megkerestem az
ápolási igazgatót és az orvos-igazgatót, hogy tájékoztassam őket a kutatás céljáról.
Tudtam, hogy a vizsgált mintakeretben 5 fő szociális
ügyekkel foglakozó szakember dolgozik, közülük kettő diplomás végzettségű, kettő nem szakirányú végzettségű, egy fő pedig középfokú szakirányú képesítéssel végzi feladatát. Egymástól elkülönülten, különböző épületekben, különböző körülmények között látják el feladataikat.
Budapesten az önkormányzati fenntartású kórházakban mindösszesen 28, szociális munkát végző szakember dolgozik. Jól látható, hogy mely területeken vannak tisztában az orvosok a szociális munkás tevékenységével.

kevés történetiséggel rendelkezik, hogy éppen emiatt nem ismerik.
Egyáltalán mi hívja elő, mi kelti életre az egészségügyi ágazatban a szociális munkát? (Mert az biztos, hogy jelen van!)
Mit gondolnak a kórházban dolgozó szakemberek,
a szociális munkás tevékenységéről?
A kórházban dolgozó szakembereknek segítség,
vagy nyűg-e a szociális munka jelenléte?
A feladat azért tűnt nehéznek, mert nem tudtam összehasonlításokat végezni. Nem lehettem biztos abban,
hogy a kérdőívek alapján tényleg kiderül-e az orvosok
véleménye rólunk.
Kutatásaim eredményeit az összegezésben fejtem ki. A
válaszokból reményeim szerint kiderül, hogy hol működik a rendszer hibásan. A nem definiált kompetencia - határok, és a szerepek megfogalmazásának érdekében tett erőfeszítéseimnek remélem lesz visszhangja,
kritikája!
„Kinek a dolga lenne mindezeket megfogalmazni”?tettem fel magamnak a kérdést. A választ megtaláltam.

Hipotézis
Korábbi tapasztalataim alapján feltételeztem, hogy azért nem ismert eléggé a szociális szakma a kórházakban és a betegek körében, mert kevés szociális munkás
dolgozik az intézményben. Ám ahogy egyre több információ birtokába jutottam, az is felmerült, hogy ha
nem ismert a szakma, annak:
Ki vagy mi az oka?
Hol akad el az információ, egy olyan kórházban,
ahol vannak szociális munkások?
Kik azok akik tájékoztatják a betegeket a lehetőségről, hogy problémája esetén segítséget kaphat?
Szívesen vették-e a betegek, hogy a személyes jelenléten túl a tevékenységével is hozzájárult a szociális munkás a gyógyulásukhoz?
Amennyiben van szociális
munka a kórházban, miért
nem elfogadott gyakorlat
ez a gyógyító tevékenységek mellett?
Egyáltalán helyes-e az a
feltételezésem?
Lehet, hogy nincs is szükség szociális munkásra a
kórházakban, és csak a szociális munkás szakma erőlteti rá magát az egészségügyi rendszerre?
Feltételeztem továbbá,
hogy azért nem ismerik a
kórházi szociális munkát, mert nincs törvényben
rögzítve a tevékenység kötelező érvénye, és emiatt
a szakma képviselői, beletörődve sorsukba, magányosan, elszigetelődve végzik napi munkájukat.
De lehetséges az is, hogy a szociális szakma olyan

Elemzés
♦ Mióta dolgozik az egészségügyben?
Az egészségügyben eltöltött időt vizsgálva, a megkérdezettek nagyrészt 10 évnél több ideje dolgoznak az egészségügyben. Életkorukból kikövetkeztethető, hogy
mikorra tehető a
szociális
munkások megjelenése a kórházakban.
♦ Munkája során mikor találkozott először szociális
munkással?
Az eü. dolgozók zöme kb. 5 éve találkozott először szociális
munkás kollégával. (Akadt olyan is, aki még egyáltalán nem
dolgozott együtt szociális munkással.) Néhány orvos és nővér, már több mint tíz éve ismeri a szakmát.
♦ Ha ismeri a szociális munkát, mi a véleménye róla?
35 százalék szerint hatékony
segítséget jelent a szociális
munkás kórházi jelenléte; viszont 39 százalékban egyáltalán nem ismerték a szakmát
személyes tapasztalat alapján.
25 százalékosban úgy nyilatkoztak, hogy a szociális
munkás kollégák nem oldották meg a problémájukat.
♦ Szívesen megismerkedne-e a szakma tartalmi
követelményeivel?
Nagyobb százalékban megismerkednének a szakmá-
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val. Összesen 20 % nyilatkozta, hogy nem akarja, és
szintén 20 %, hogy nem tudja mit kezdjen vele.
♦ Ön szerint dolgoznak-e szociális munkások az
egészségügyben?
22 % azt mondta, hogy nem tudja. Az orvosok mindenestre jóval több információval rendelkeznek rólunk, mint a nővérek.
♦ Milyen végzettsége van a szociális munkásnak?
A megkérdezett orvosok közül 47 % tudja, hogy
felsőfokú képesítés szükséges, 50 % válaszolta, hogy
csak középfokú képesítés szükséges, a fennmaradó 3%
érettségihez kötötte a szakmát (helyesebben az általuk
elképzelt munkakört). A nővérek 52 %-a vélekedik
úgy, hogy felsőfokú képesítést igényel, 47 %-uk csak
középfokú végzettséget feltételez. Azt azonban mindenki úgy gondolja, hogy nyolc általánossal nem lehet
szociális munkát végezni.
♦ Milyen egészségügyi ismeretekkel kell
rendelkeznie egy szociális munkásnak?
Az orvosok 10 %-a úgy gondolja, hogy alapfokú eü.
végzettség is elég lenne, mások (10 %) úgy véli, hogy
egyáltalán nem szükséges egészségügyi ismeret, és 63
%-uk azt tartja, hogy középfokú egészségügy ismeretek szükségesek.
A nővérek 52 %-a középfokú egészségügyi ismeret
szükségességét fogalmazza meg a főiskolai képzés keretében.
Nem volt azonban olyan, aki egyáltalán ne tartaná fontosnak, hogy a szociális munkás medicinális
ismeretekkel is rendelkezzen. Továbbá olyan nővér sem volt, aki csak alapfokú ismereteket tartana szükségesnek.
♦ A társszakmák megítélése szerint milyen feladatokat látnak el a szociális
munkások?
Családgondozói feladatokat, egészségügyi
tervezést, pszichiátriai, és rehabilitációs
munkát határoztak meg. 35 % említi a hajléktalan ellátásban való részvételt, a megkérdezettek 90 %-a szerint az élet sok területén végezhet munkát.
Azt a válasz-lehetőséget senki nem jelölte
meg, hogy a szociális munkásnak semmi
köze az egészségügyi tevékenységekhez.
♦ Szükségét érzi-e szociális munkás segítségének, a saját munkája során?
24 % tud arról, hogy létezik szociális
munka, de nem gondolja, hogy neki is
szüksége lenne e szakma bevonására. 61 %
tudja, hogy van szociális munkás, és együtt
is dolgozik velük.
A megkérdezettek 14 %-a azt a választ adta, hogy
„nem tudtam, hogy van ilyen lehetőség”. Legyen ez
egy fontos figyelmeztető a szakmánknak!
♦ Ön szerint csak Magyarországon, vagy másutt
is létezik a szociális munka, mint szakma?

A válaszadók pontosan tudják, hogy más országokban
is létezik, sőt magas presztízsű a szociális munkás
helyzete. Hazai viszonylatban azonban ugyanez nem
mondható el. Vajon miért?
♦ Mi az EU standard?
Az EU szakmai protokoll szerint 100 beteg ellátásához
egy szociális munkásra van szükség.
E válaszra a megkérdezettek 8 %-a tudott pontos arányt megjelölni. A válaszadók 39 %-a 20-40 beteg
mellett foglalkoztatna 1 szociális munkást. További 18
%-uk 10 betegre 1 szociális munkást jelölt meg.
♦ Betegfelvétel alkalmával végeznek-e szociális
helyzet felmérést?
24 % fontosnak tartja a betegek komplexebb kezelését.
Örömre ad okot az is, hogy az orvosok szeretnének így
dolgozni, de nincsen rá szakmai kezdeményezés, bevezetett gyakorlat.
Sajnos vannak, akik ma is úgy gondolják, hogy a
kórházban nincs szükség szociális helyzetfelmérésre.
♦ Kinek a beosztottja legyen a szociális munkás?
82 % az ápolási igazgatót jelölte meg, 18 % az ápolási
igazgató és orvos-igazgató kizárásával képzeli el a
szociális munkás felettesét.

Mit tudnak a betegek a kórházi
szociális munkásról?
♦ Találkozott-e már kórházi szociális munkással?
A betegek körében 57 %-ban
vannak azok, akik kórházon
belül is ismerik a szociális
munkás tevékenységét.
A betegek 13 %-ához még el
kell juttatni az információt,
hogy lehetőség van, más jellegű problémák esetén ezt a
szolgáltatást igénybe venniük. 30 %-ról tudtuk meg,
hogy a kórházban még nem
találkozott szociális munkással.
♦ Tudott-e Önnek segíteni a
szociális munkás, amikor
problémájával hozzá fordult?
A bent fekvő betegek 50 %-ának van szociális jellegű
problémája, amely esetben 7
%-hoz nem jutott el a segítség. A fennmaradó 43 % szerencsére hozzájutott a szolgáltatáshoz, amivel számos
súlyos/középsúlyos probléma oldódott meg.
♦ Ki szólt Önnek, hogy igénybe veheti-e a szociális
munkás segítségét?
A betegek 27 %-ának a nővér és újabb 27 %-ának a
kezelőorvos szólt. Néhányan a takarítónőtől tudták
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meg, hogy kihez fordulhatnak. 37 % a betegtársaitól
értesült a szociális munkáshoz fordulás lehetőségéről.
♦ Mit tudott nyújtani Önnek a szociális munkás?
A megkérdezettek 24 %-a részére biztonságot jelentett
a szociális munkások jelenléte. A súlyos betegek szorongtak amiatt, hogy hogyan fogják ellátni magukat,
hazamenetel után, 13 %-uk segítséget tudott kapni a
szociális munkástól. A betegek 30 %-ának nem volt
szüksége a szociális munkás segítségére. A kórházi
kezelése alatt a betegek 33 %-a nem találkozott kórházi szociális munkással.
♦ A komplexebb betegellátás érdekében, szükségesnek tartja-e a szociális munkás tevékenységét?
A megkérdezettek 67 %-a tartja szükségesnek a
kórházi szociális munkát.

séghez kötött. A kórházi szociális munka nem egy laikus, emberbaráti segítség a rászorulóknak, hanem a
veszélyeztetett élethelyzetbe került beteg embernek ad
szakszerű segítséget, nagy elhivatottsággal. Ezért a
szabályozásnak kell - világos kompetenciával felruházva - kötelezővé tennie minden kórház számára a
szociális munkát.
A jelenlegi helyzetkép alapján azt látom, hogy sok a
veszélyeztetett élethelyzet, amelyek megszüntetéséhez
a fent említett követelmények elengedhetetlenek. A
szakmának mihamarabb, ki kell dolgoznia a saját stratégiáit, szakmai standardjait, melyet az érdemi
tárgyalásokon kell érvényre juttatni.
Szükségünk van a szociális szakmát reprezentáló Szociális Szakmai Szövetség segítségére. A legmagasabb
szintű tárgyalásokkal kell elérnünk azt, hogy jobb és
tisztázottabb körülmények között tudjuk végezni munkánkat. Fel kell ismernünk és meg kell látnunk az
ennek érdekében elvégzendő tennivalókat.
A betegek által megfogalmazott problémák jelölik ki a
kórházi szociális munkások feladatait, és ez az a hely,
ahol kevés a szakember.

Összegzés
A szociális munkás „közbeavatkozása” a kórházból távozó betegek személyes életkörülményeit, életesélyeit
javíthatja meg azzal, hogy minőségileg segít helyreállítani azt. A családi problémák, az egyéni, személyes
nehézségekkel ötvöződve kitesznek egy olyan halmazt, amivel az amúgy is betegségétől legyengült ember már nem tud egyedül megküzdeni, életvitelét öszszeroppanthatja. Ez az a terület, ahol a szociális munkás végzi napi harcát. Ezeket a problémákat meg kell
oldania, lehetőség szerint a gyógyítási folyamat végére. A hazai kórházakban nem gyakorlat, hogy a nem gyógyítással kapcsolatos, más jellegű szociális problémákat is felmérjék, vagy legalább feltegyenek a szociális helyzetével kapcsolatos néhány alapvető fontosságú
kérdést. Pedig a betegek 5 %-a problémahordozó, s emiatt szorongó, ami
kihat az egész gyógyulási folyamatra.
S itt nem csupán a betegségtől szenvedő ember szorongására gondolok,
hanem arra a halmozott szorongásra
is, amit orvosaik nem tudnak megoldani. A betegek családja és más természetes támaszrendszere pedig nem
teszi lehetővé e problémák megoldását. Magányukban gyengék, nem tudnak megoldásokat saját helyzetükre.
A betegek többsége informális kapcsolatokon keresztül jut el a szociális
munkáshoz, amely azt jelzi, hogy
bizony nem elég hatékony a szakmai
marketingünk, e téren sem.

Személyes megjegyzéseim
Milyen körülménye között dolgoznak a szociális szakemberek a kórházban? Nincs például a szakmai megbeszéléseikre kijelölt hely/fórum/időpont; ehelyett csak informális, baráti viszony áll fenn a kollégák között. Egymás
helyettesítését vállalják, de egyébként
nem folynak bele a másik dolgába. A
szakmai segítséget elfogadják egymástól
és segítik is egymást, amennyiben ezt
valaki igényli. Különböző és változatos
formában jelenik meg az alárendeltségük
és helyzetük az osztályaikon. Míg az
egyik diplomás szociális szakember alá
van rendelve az osztályos főnővérnek, és
az ápolási igazgatónak is, és szakmai felettese az osztályvezető főorvos, addig a
másik osztályon kizárólag a főorvos alá
tartozik a szociális nővér, de felügyeli
munkáját a főnővér is. Az ápolási igazgató ebben az esetben csak akkor avatkozik bele a szociális nővér munkájába,
ha valamilyen nézeteltérés támad a főorvos és a szociális nővér között, melyet
nem tud megoldani a főnővér sem. A
harmadik osztályon az orvosokkal egy teamben dolgozik a szociális gondozó végzettségű nővér, akinek
munkáját az osztályvezető főorvos vezeti. Munkáját
beszámítják, de önállósága erősen korlátozott.
A negyedik helyen a szociális munkát nem szakirányú
végzettségű dolgozó látja el, aki teljesen az ápolási igazgatónak alárendelve végzi munkáját a telephelyen.

Összefoglalva: A gyógyulás érdekében olyan akadályokat is le kell küzdenünk, melyeket a beteg már nem
képes egyedül megoldani, viszont a további sorsának
kimenetelét ezek fogják meg határozni. E problémák
elhárítása szakembert igényel, amely főiskolai végzett-
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Az említett dolgozók közül egy fő nyugdíjas, egy fő
nyugdíj előtt áll, 3 fő átlagéletkora 30-40 év közötti.
Próbálkoztak a teambe illeszkedéssel, de törekvésük
megrekedt. Úgy látják, hogy nehéz körülmények között végzik feladataikat, kiszolgáltatottnak érzik
magukat; érdekképviseletük sem az intézményen belül
sem azon kívül nincs. A hatékonyság mérőszámait
használva talán azt gondolhatnánk, hogy nem végeznek minőségi munkát ilyen rossz feltételek mellett,
azonban én tapasztaltam és láttam, miképpen állnak
helyt kreativitásukkal és emberszeretetükkel.
Bérezésük is a legkülönbözőbb formában történik. Az
egyik kolléga kap ágy melletti pótlékot, a másik nem,
és csak minimálbért kapnak. Ez a teljes diszkrimináció
igen megalázó és méltatlan.
A szakma autonómiája abszolút módon korlátozott. Ez
köszönhető annak a tévesen kialakult besorolási gyakorlatnak, ami a legkülönbözőbb végzettséggel kórházi szociális munkát vállalók miatt alakult ki.
Ami a tárgyi feltételeket illeti, meg kell említenem
annak a kollégának a helyzetét, aki egy ablak nélküli,
sötét, 3 négyzetméteres lyukban, egy asztal társaságában látja el feladatát, míg a másik szociális munkást
betették egy hideg, fűtés nélküli szobába, a cigarettázó
gazdasági nővér mellé.
A másik két szakember helyzete kedvezőbb. Irodájuk
ugyan van, de ők is kénytelenek azt megosztani más
kollégákkal. Az előző két szakember körülményeihez
képest az övék nagyságrenddel
jobbnak
mondható.
Telefon hozzáférést még
a gazdasági
igazgatóhoz
írt kérésre
sem kaptak,
így minden
egyes ügyben az orvosi irodákba
kell szaladgálniuk.
Úgy érzem,
hogy a tapasztalataim
és a kutatásom eredményei igazolták azt, hogy a szakma azért nem ismert eléggé, mert nem képviselteti magát kellően.
Nincs érdekképviseleti bázisa, és ennek köszönhetően igen szerény körülmények között kell végeznie a
munkáját.
A jogi szabályozásból hiányzik az egységes besorolás, és a személyi, tárgyi feltételek sincsenek megfo-

galmazva.
Zárásképpen meg szeretném ismételni, hogy írásommal az volt a célom, hogy felhívjam a figyelmet a
szakterület nem megfelelő helyzetére, és hogy nagyobb megbecsülést szerezzek a szociális munka kórházi képviselői számára - a társszakmák körében és a
társadalomban egyaránt.
Felhasznált irodalom:
60/2003. (X.20.) ESZCSM rendelet az egészségügyi
szolgáltatást nyújtó egyes intézmények szakmai
minimumfeltételeiről. Complex Cd Jogtár, 2003
Szabó Lajos (1994): Szociális munka a kórházban
In: Bóda Józsefné és Váradi Józsefné: A kórházi
szociális munka alapjai.
Dr. Szabó Lajos: Szociális szakember a kórházban:
15-21. ( A Szociális Munka Alapítvány kiadványa
VII. fejezet)
GRESKÓ ZSOLTNÉ

A KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKÁVAL
KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
(l.) A kórházi szociális munkások státusza nem rendezett.
♣ A kórházakban elengedhetetlen a szociális munkás állás
szervezése. Ne
legyen nővérstátuszon a szociális
munkás!
Szakmai felettese
ne az ápolási igazgató legyen!
♦ "Ahány ház,
annyi szokás", avagy ahány osztályvezető főorvos, annyi elvárással találkozik a
szociális munkás.
♠ A kórházi szociális
munkások
státusza nem rendezett:
sehová
sem tartozunk igazán, senki sem
vállal fel bennünket.
♥ Az emberek fejében (ideértve a kórházi dolgozókat is)
egyáltalán nem tiszta a szociális munkás, a szociális
nővér, a szociális ügyintéző és a szociális gondozónő
közötti különbség. Éppen ezért nem tudják, hogy milyen
feladatokat bízhatnak ránk. Sokszor olyasmit is megkapunk, amit egy adminisztrátor is könnyedén elvégezhetne.
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(2.) Az egészségügyi és a szociális terület egymástól elválaszthatatlan, s emiatt a kompetencia határok is
homályosak. A szociális munkások a szociális szférához sorolják magukat, de fontosnak tartják, hogy
egészségügyi szemlélettel is rendelkezzenek.
♥ Az egészségügyi és szociális dolgozók közös képzését
tartjuk fontosnak.
♦ Homályosak a kompetencia-határaik: nincs egyértelműen meghatározva a feladatkörünk; az osztályoktól és kórháztól is függnek. Egységes szabályozásra lenne szükség.

(5.) Szakmai továbbképzésekre és konferenciákra nem
tudnak eljutni a kórházi szociális munkások, mert
erre a kórház nem biztosít pénzügyi és időkeretet.
♥ Ha továbbképzésen/konferencián nem vehetünk részt,
akkor milyen jogon várnak el tőlünk professzionális, minőségi munkát?
♠ Amúgy is ritkán adunk be továbbképzés iránti kérelmet,
hiszen alig szerveznek ilyent.
♣ Szakmai továbbképzések: általában már az információ
sem jut el hozzánk, ha mégis, akkor anyagilag bennünket
terhel a dolog (időkeretet nálunk biztosítanak).

(3.) A túlterheltség érzése: ugyancsak a szabályozatlan
kompetenciából adódóan, mindenki mást gondol arról, hogy milyen feladatai vannak egy kórházi szociális munkásnak. Túl sok adminisztratív teendőjük
van, amelyet ők nem éreznek feladatuknak. A pszichés terheltségük is nagy mértékű.
♠ A pszichés túlterheltség, a kiégés elkerülése érdekében
ki kell harcolni a szupervíziót.
♣ Hivatalos szupervízió hiányában segít az egymás közötti beszélgetés (szociális munkás - szociális munkás között,
szociális munkás - pszichológus között).
♦ A túlterheltség: sokszor valóságos küzdelmet folytatunk
más intézményekkel (pl. hajléktalan ellátás, nyugdíjfolyósító, stb.) és gyakran ér bennünket frusztráció, vagy találkozunk sokkoló dolgokkal (pl. magukra hagyott, hajléktalan idősek, családon belüli erőszak), melyet szupervízió és
esetmegbeszélés híján magunknak kell feldolgoznunk. Az
osztályok részéről időnként irreálisak az elvárások (pl. biztonságot, helyet szerezni a hajléktalan betegnek, és ha lehet azonnal, stb.)

(6.) Az egyes kórházi osztályokon más igények jelentkeznek, a szociális munkások számát tekintve
♦ A protokollok kidolgozása elengedhetetlen.
♠ A szociális munkások száma: több mint 500 ágyunk
van, minderre ketten vagyunk, én félállásban.
(7.) A legtöbb esetben a megfelelő munkakörülmények
sem biztosítottak (nincs saját iroda, számítógép, telefon, fax, stb.)
♦ Az osztályokon csak a kórteremben (mások előtt), vagy
a folyosókon tudunk beszélgetni a betegekkel (nincs interjúszoba).
♣ Munkakörülmények: saját irodánk nincs, a szakszervezeti könyvtárban működünk, semmiféle irodai gépünk,
sem internet hozzáférésünk nincs. Mindezek eléréséhez
más osztályok szívességére kell hagyatkoznunk.
Kiegészítő gondolatok
(8.) Nagyon nagy gondot jelent
a nagyszámú hajléktalan beteg
ellátása, akiket - főleg a jobb
állapotban lévőket - nagyon nehéz bejuttatni bármilyen intézménybe, miközben a kórház elvárja, hogy minél hamarabb elrendezzük a beteg sorsát. A
kórházak, és a hajléktalan-ellátó rendszer közötti kommunikációt kellene fejleszteni.

(4.) A legtöbb kórház semmilyen pótlékkal nem honorálja a munkakörből adódó pszichés terheltséget.
Munkaruhát szintén nem
biztosítanak a dolgozók
számára. E téren van ugyan különbség a kórházak között, de központi
szabályozás nincs érvényben, e kérdéskörben sem.
♣ Munkaköri pótlék, útiköltség
térítés, és munkaruha biztosítása szükséges.
♦ Jogosnak érezzük az 50%-os,
ágy melletti pótlékot. Tudomásunk szerint több kórházban
megkapják a kollégák. Mi több
alkalommal sikertelenül kértük.
♠ Pótlékok hiánya: nálunk nem csak a pótlékok és a ruhapénz hiányzik, hanem az alapvető működéshez szükséges
anyagköltség is (pl.: irodaszer). Ezért kénytelenek vagyunk az önkormányzatokon és az osztályokon „tarhálni” (pl.: géppapírt) vagy, mindezt az önkéntesek költségvetéséből lefaragni.

(9.) Az egészségügyi dolgozóknak kötelező a kamarai tagság,
a kórházi szociális munkást azonban ebbe a kamarába nem
veszik fel.
(10.) A kórházi szociális munkások részére az előmenetel
szempontjából nincs kidolgozva a kreditpont-rendszer.

A KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK SEM AZ
EGÉSZSÉGÜGYHÖZ SEM A SZOCIÁLIS TERÜLETHEZ NEM TARTOZNAK, AKKOR HOVA?
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INTERJÚ SZABÓ ANDRÁSNÉVAL

JAVASLATAINK

AZ ICSSZEM ÁLLAMTITKÁRÁVAL

(1.) Törvényben kell rendezni a szociális munkások létszámának, normatívával megalapozott kórházi jelenlétét.

SZ.M.: A Fővárosi Önkormányzat 2003 márciusában
összehívta a kórházi szociális munkásokat. Ezen a megbeszélésen számos, aktuális problémát megfogalmaztak,
s ezt a problémalistát írásban is elküldték az akkor még
ESZCSM-nek nevezett minisztériumba. A problémák mellett megoldási javaslatokat is feltüntettek, de válasz vagy
érdemi lépés azóta nem történt. Most, hogy ismét feltesszük a majd’ két évvel ezelőtti kérdéseinket, szeretnénk választ is kapni rájuk, illetőleg intézkedést várunk
a problémáinkkal kapcsolatosan. Íme néhány problémánk:
a kórházi szociális munkások státusza nem rendezett,
hiszen munkánk alapján bennünket az egészségügy a
szociális szférához sorol (ezért nem regisztrálnak
minket Salgótarjánban), a szociális szféra pedig azért
utasít el bennünket, mert a munkáltatónk az egészségügy. Tulajdonképpen mindkettőhöz tartozunk, de
végül egyikhez sem. Szükséges volna tehát jogszabályban rögzíteni, hogy melyik minisztériumhoz tartozunk igazán.
Az is problémaként vetődik fel, hogy a kórház szervezeti felépítésében az ápolási igazgató alá rendelték
a szociális munkásokat, tehát olyan személy irányítja
és felügyeli a tevékenységünket, aki ezt nem tanulta,
már bocsánat, de nem ért hozzá. Ő az egészségügyi
tevékenységhez, az ápoláshoz ért, de a mi munkánkhoz nem, viszont beleszól. Hiába mondhatjuk el,
hogy a legtöbb helyen jó a
munkakapcsolatunk, mégis
sok vitánk keletkezik e miatt;
továbbá néha még akadályozza is a munkánkat ez a hozzá
nem értés. Szeretnénk, ha autonóm egységként működhetnénk és, hogy ezt szabályozza
a törvény, tehát ne a kórház
vezetésére legyen bízva, hogy
hol helyezkedünk el a kórházi
struktúrában. Ki kellene dolgozni erre protokollt, tehát,
hogy önálló szakmai egységet
képezzünk a kórházon belül.
Meg kellene határozni, hogy
bizonyos szociális munkás létszám fölött a csoportok önálló
szakmai vezetővel rendelkezzenek, pontosan úgy, ahogy
ezt a nyugati normák előírják.
Amerikában 50 ágyra, Nyugat-Európában 100 ágyra egy szociális munkást alkalmaznak, de ettől eltérő speciális megoldásra is
van példa, hiszen Finnországban a pszichiátriai osztályok 20 ágyasak, és ezt lehet még tovább specializálni.

(2.) Rögzíteni kell azokat a protokollokat, amelyek meghatározzák a kórházi szociális munkás konkrét feladatait, illetve biztosítják a kompetencia-határainak
betarthatóságát.
(3.) Az osztályos igények felmérése után kell meghatározni az egyes kórházi osztályokra helyezendő kórházi szociális munkások számát és feladatkörét.
(4.) Pályázati, központi finanszírozással kell biztosítani a
kórházi szociális munkások számára a szupervízió,
valamint a szakmai továbbképzés lehetőségét, a kórházon kívüli, a szociális és az egészségügyi ágazathoz kapcsolódó intézményekben.
(5.) Központi szabályozással szükséges rendezni a kórházi szociális munkásoknak járó pótlékokat és munkaruha költségeket - a munkaköri feladatokhoz igazodva.
(6.) A tartós bentlakásos intézmények férőhelyeinek bővítése, az átmeneti és nappali ellátás hiányainak pótlása, valamint az otthonápolás feltételeinek kedvezőbbé "vonzóbbá" tétele szükséges a túlápolás problémájának megoldása érdekében.
(7.) A kórházi szociális munkások munkakörülményeinek javítása a már említett szabályozás részeként
jelenjen meg.
(8.) A hajléktalan ellátás, kórházat terhelő plusz költségeit központilag kell finanszírozni.
(9.) A kórházakban minden
megkezdett 100 aktív, ill.
minden megkezdett 60
krónikus ágyra egy kórházi szociális munkást kell
foglalkoztatni.
(10.) Az 500 fölötti ágyszámmal rendelkező kórházak
esetében „Szociális munkacsoport”-ot kell létrehozni.

A KÓRHÁZI SZOCIÁLIS MUNKÁSOK SEM AZ
EGÉSZSÉGÜGYHÖZ SEM A SZOCIÁLIS TERÜLETHEZ NEM TARTOZNAK, AKKOR HOVA?
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A nővérek létszáma az ÁNTSZ által szabályozott ágyszámtól függ. Amennyiben kevesebb a nővér, bezárják
az osztályt. Ezzel szemben van olyan kórház, ahol 600
ágy mellett egy szociális munkás dolgozik, és ebből 300
ágy krónikus osztályon van. Európában 60 krónikus ágyra jut egy szociális munkás. Másik kórházban két 8 órás
és két részállású 4-4 órás szociális munkás van 1.500
ágyra. Ezekben a kórházakban úgy gondolkodik a vezetés, hogy úgy is elvégzik a munkát, nem kell több személyt felvenni. Ezen spórolnak. Nyugodtak, hogy így is
jól megy a munka, el vannak helyezve a hajléktalanok,
megoldjuk a gondját az időseknek, anyaotthonba elhelyezzük a kismamákat a babákkal, stb.
Fontos lenne meghatározni az általános normákat, tehát,
hogy hány ágyra, sőt milyen ágyra hány szociális munkást kell alkalmazni. Az osztályok specializációja is
lényeges, hiszen leterheltség szempontjából nem mindegy, hogy milyen jellegű betegekkel kell dolgozni.
Sok kórházban nincs a szociális munkásnak irodája, korlátozva van a telefonálási lehetősége (pedig a szociális
munkás egyik legfontosabb munkaeszköze éppen a telefon), nincs számítógép vagy internet hozzáférése, faxa,
stb. Mindezek megoldásához jó volna, ha a minisztérium
legalább ajánlásokat dolgozna ki.
Rendkívüli a munkánk során a pszichés terhelés. Azok a
szociális munkások, akik a kerületi gondozási központokban dolgoznak - és így egyértelműen a szociális szférához tartoznak - jár a pótlék, a pszichés terhelés miatt,
jár a ruhapénz, a bérlet, több helyen szakkönyv vásárlását is biztosítják bizonyos kereteken belül. Mi ezeket
nem kapjuk. Volt már rá példa, hogy a kolléga kifogásolta ezt a hátrányos helyzetet, mire a munkahelyi vezető követelte mutassa meg a jogszabályt, ha van ilyen előírás, akkor ő is megkapja. Sajnos azonban ilyen szabályozás a kórházi szociális munkásokra vonatkozóan
nincs. Az elmebetegek között dolgozó szociális munkás
sem kap pótlékot, holott az orvosnak és a nővérnek, az
egészségügyi törvény értelmében ez jár. Azzal a megfogalmazással viszont nem sokra megyünk, hogy „adható”, mert a spórolás jegyében azzal utasítják el kérésüket, hogy nem kötelező.
SZABÓ ANDRÁSNÉ: én az egész szociális szakmát hivatásnak tartom, mert úgy vélem, hogy megszállottság kell
ahhoz, hogy valaki mások segítségére vállalkozzon. Az
egész szakma nem túl régi múltra tekinthet vissza. Ebből
az következik, hogy szerintem, tényleg most kell kialakítani a szociális munka mérföldköveit, határköveit.
Amikor én a veletek való beszélgetésre felkészültem, és
több ismeretet szerezetem a ti munkátokról, akkor döbbentem rá, hogy a kórházi szociális munkások valóban,
egyelőre a senki földjén vannak, hiszen két minisztériumhoz is tartoznak, így tehát nincs gazdájuk. Országosan nincs nagy létszámról szó, hiszen nem ezrek foglalkoztatásáról beszélünk, de a felelősség annál nagyobb,
mivel ti azokon segítetek, akik a legrászorultabbak. Ezeket végiggondolva kijelenthetem, hogy én teljesen elköteleződtem abban a tekintetben, hogy a kórházi szoci-

ális munkások helyzetét illetően feltétlenül lépni kell.
Milyen irányban kell tehát lépni? Két irányt látok lehetségesnek:
1. Egy mondatot kellene a törvénybe betennünk, a minimum feltételek meghatározását, vagyis, hogy minden
100 aktív ágyra egy szociális munkást illetve, hogy
minden 60 krónikus ágyra egy szociális munkást kötelező alkalmazni.
2. A másik lépésirány, hogy az információ-felvétel is kötelező legyen a szociális szférával, tehát már az első
anamnézis felvételekor ki kell derülnie a beteg szociális hátterének, illetve problémájának, s ekkor kötelezően fel kelljen venni a kapcsolatot a szociális szférával, a megoldás érdekében. Ha ezt a minisztérium
kötelezően írja elő, akkor is elérhető a szociális munkások alkalmazása, hiszen ezt a tevékenységet nem
fogja sem a nővér sem az orvos elvégezni.
Egyeztetni fogunk az egészségügy tárcával, és biztos vagyok benne, hogy a Miniszter-asszony is támogatni fogja ezt az ügyet (normatív megjelenés, protokollok rögzítése, konkrét feladatok).
A továbbképzéseken való részvételeteket illetően olvastam egy kimutatást arról, hogy a szociális munkások
hány éve vannak a pályán, és hogy mikor vettek részt továbbképzésen, továbbá, hogy milyen komfort-feltételek
között dolgoznak. Ezek a tényadatok önmagukért beszélnek és tényleg siralmasak.
Ezek után kifejezem elkötelezettségemet a változtatás irányában. A minisztérium mindent el fog követni, hogy
változtasson, de hogy mikor, azt jelenleg nem tudom
meghatározni. Egyelőre ne legyenek illúzióitok, hiszen
ha előírunk valamely kötelező feladatot, akkor annak a
finanszírozási feltételeit is meg kell teremteni. Az OEPnél a HBCS-ben ez nem jelenhet meg.
SZ.M.: Az egyik kórház vezetése már felismerte, hogy
a szociális munkások bére nem a kiadási, hanem a bevételi oldalon szerepel. Az hogy a szociális munkás menynyi idő alatt tud pl. egy kisbabát elhelyezni csecsemőotthonban, vagy örökbefogadó szülőnél, az egyáltalán
nem mindegy a kórháznak. Az ápolási napok számát
jelentősen csökkentheti a jól végzett szociális munka,
akár idős ember ellátásáról, akár hajléktalan vagy pszichiátriai beteg elhelyezéséről legyen szó.
Az OEP egyetlen helyen említi a szociális munkást: a kiemelt rehabilitációs osztályon. Az egészségügyet pedig
csak a minimum feltételek megszabásával lehetne rákényszeríteni az ideális szociális munkás létszám alkalmazására. (Van olyan szociális munkás, aki egymaga lát
el 60 ágyas pszichiátriai osztályt, akut stroke osztályt, 30
ágyas mozgásrehabilitációs osztályt és memória klinikát.
SZABÓ ANDRÁSNÉ: Jó volna átlátni ezek közül legalább
az egyiknek a tevékenységi körét. Kérem, hogy segítsetek az érveket jól megfogalmazni az eredmény érdekében. Szerettem volna az Egészségügyi Minisztériumtól,
Dr. Kereszty Éva főcsoportvezetőt is meghívni erre a
beszélgetésre, mert azt látom, hogy a jelen átmeneti időszakban ennek az ügynek két gazdája is van, pontosab-
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ban hivatalosan csak az Egészségügyi Minisztérium a
gazdája. Én az ICSSZEM-ben sok olyan feladatot vállaltam magamra, ami tulajdonképpen köztes feladat,
vagy senki földje. Mindent el fogok követni, hogy ez bekerüljön a törvénybe, de miután a törvényhely sem nálunk van, hanem az Egészségügyi Minisztériumban, ezért ott kell elintézni.
A Miniszter asszonyt tájékoztatni fogom arról, hogy én
elköteleztem magam nektek, arra vonatkozóan, hogy
bombázzuk az Egészségügyi Minisztériumot a törvénymódosítási indítvánnyal.
SZ.M.: Bevalljuk, hogy nagyon szkeptikusak voltuk
idefelé jövet, mivel 2003 márciusa óta - amikor megfogalmaztuk és írásban is letettük a problémáinkat és a
megoldási javaslatainkat - semmi változás nem történt
ebben az ügyben. A jelenlegi beszélgetés nagy reményeket kelt bennünk, igen pozitívan értékeljük.
SZABÓ ANDRÁSNÉ: Nem akarok illúziókat kergetni, de
úgy érzem, hogy már meg vagyok győzve, és így könynyebben tudok harcba szállni az ügy érdekében. Tehát
kijelenthetem, hogy mi most egy oldalon állunk, hiszen
nekem is fontos, hogy az a beteg, aki kórházban van a
lehető legkevesebb időt töltsön szociális indikációval a
kórházban, és minél hamarabb találja meg a maga számára az optimális megoldást.
SZ.M.: Segítséget kérnénk abban is, hogy ne rekesztődjenek ki a szociális munkások a kredit-pont gyűjtésből
se. Félő, hogy devalválódik a diplománk, már most is érezzük, hogy megfelelő kredit-pont hiányában, szinte lehetetlen volna elhelyezkednünk a szakmán belül másik
munkahelyen - persze, ha el szeretnénk menni a jelenlegi helyünkről.
Kértük a felvételünket Salgótarjánba, de elutasították a kérésünket, arra hivatkoznak, hogy a szociális munkásoknak
általában nincs egészségügyi alapképzettségük ezért nem
kerülhetünk az egészségügyi dolgozók kamarájába.

SZABÓ ANDRÁSNÉ: Ha jól értem azért nem regisztrálnak
benneteket, mert nem szociális intézményben dolgoztok,
így kredit-pont szerzési lehetőségetek sincs?
SZ.M.: Igen. Mert a törvény azt mondja ki, hogy csak a
szociális intézményben dolgozó szociális munkást kell/
lehet regisztrálni.
További gondunk, hogy nem járhatunk továbbképzésekre, nincs szupervízió a részünkre, nincs lehetőségünk
személyiségfejlesztő- és kommunikációs tréningeken való részvételre sem. Ezt a kérdést is megoldaná talán, ha
autonóm szervezeti egységként működhetnénk.
Javasoljuk továbbá, hogy minden 500 ágyasnál nagyobb
intézményben legyen szociális munkacsoport.
A rendszeres esetmegbeszélések sem valósulnak meg,
holott ahol 8-9 szociális munkás dolgozik, és pl. vannak
új munkatársak, ott ők sokat profitálhatnának az esetmegbeszélésekből, de még a „régi motorosok” is tanulhatnának egymástól.
Szükségesnek tartanánk kórházi szociális munkásokból
egy országos szakmai szervezet létrehozását.
A bérezési feltételek rendezése is égetően szükséges,
mert jelenleg kórházanként a vezetés hozzáállásától függ
a szociális munkások fizetése. Egységesíteni kellene a
munkaköri leírásokat is, persze a helyi specialitásokkal
való bővítés lehetősége mellett.
SZABÓ ANDRÁSNÉ: Maradhatunk abban, hogy a Miniszter-asszonynak elkészítek egy összefoglalót a mai beszélgetésünkről. Leírom ezeket a változatlanul élő, és
aktuális problémákat. Ezeknek a megoldásában vállalunk elkötelezettséget és segítséget.
SZ.M.: Problémáinkat és megoldási javaslatainkat öszszeírtuk, itt hagynánk, ezt talán segít az összegzésben.
Köszönjük a pozitív hozzáállást, problémáink meghallgatását, és örömmel várjuk a minisztérium lépéseit ez
ügyben.
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legyenek kapcsolódási pontok, ne kelljen folyton hidakat
verni az egészségügyi és szociális szféra közé. A beteg jön
valahonnan, és kezelése után távoznia kell valahová.
Egészségügyi állapotának figyelembe vétele mellett meghatározó az a környezet, (személyi, tárgyi, szociális) amely
befolyásolja az ellátott állapotát, lehetséges rehabilitációját, későbbi életvitelét.
A kórházak finanszírozása elősegíti azt a tendenciát, hogy
a beteg fekvőbetegként mindaddig intézményi ellátásban
részesüljön, míg az OEP ezt megtéríti. Nehézkesen indul a
nappali ellátások rendszere, az egynapos sebészet, mivel a
választható lehetőségek közül az intézmények gazdasági
működéséért felelős vezetői, a legjövedelmezőbbet kell,
hogy válasszák. Ugyanakkor nem szívesen kerülnek szembe a megoldásra váró szociális problémákkal, melyeknek
se a finanszírozása, se a szakmai megoldása nem csak a
betegellátásért felelős szakemberekre tartozik. Azonban
nincs kibúvó, az ünnepek táján zsúfolásig megtelt aktív és
krónikus osztályok, az indokolatlan túlápolások, a betegek hazabocsátásának családi, szociális és környezeti akadályai mind-mind konfrontáció forrásai lehetnek a kórház, az adott terület szociális szakemberei, a hozzátartozók és nem utolsó sorban a betegek körében. Ez
azonban visszafelé is igaz, a bennlakásos szociális intézmények emelkedő számban látnak el tartós ápolásra szoruló betegeket, megfelelő tárgyi, személyi feltételek és alacsony finanszírozás mellett.
Ezen együttműködés érdekében 2002-ben elkészítettük a
támogatott életviteli programot, melyben a 65 éven felüliek személyre szabott egészségügyi és szociális ellátását
terveztük meg. 2003-ban az Idősügyi Tanács támogatásával lehetőséget kaptunk a programhoz kapcsolódó esetmenedzser képzés elindításához. Az informatikai, jogi háttérvizsgálatok megkezdése nem történt meg, mert a szociális
minisztériumi ágazat szakfeladatként ugyanezen dolgozott.
2004-ben 3 képzési program valósult meg, melyen az ország szinte minden régiója képviseltette magát. A tanfolyam résztvevői az idősellátásban dolgozó szociális és
egészségügyi, gyakorlati szakemberek voltak. Ritkán fordul elő, hogy a két ágazat szakemberei leüljenek egy asztalhoz, és azonos problémák kezelésében kompromiszszumra jussanak, holott az ellátotti kör a legtöbb esetben
azonos. Fontos lenne ezt a párbeszédet folytatva olyan
stratégiát kidolgozni, amely a két ágazat párhuzamosságait kiküszöbölve, az ellátásra szorulók szükségleteit kielégítve, költség-hatékonyan tudna együttműködni.

Az egészségügyi és szociális rendszer
együttműködésének lehetőségei

Az egészség-betegség és a szociális helyzet kölcsönös meghatározottsága közismert. A betegség, a fogyatékosság, a
megváltozott munkaképesség, mindig is szociális problémák okozója volt. A szociális problémák maguk is betegség-keltőek. Az egészség a társadalmi hierarchiának megfelelően egyenlőtlenül oszlik el a társadalomban. A kedvezőtlenebb helyzetű csoportok megbetegedési és halálozási mutatói, életkilátásai rosszabbak. Az általános társadalmi összefüggések értelmezhetők az egyén szintjén is. A
szociális problémák megzavarják, túlterhelik, destabilizálják a családot, elidegenítenek a rokonsági és közösségi
viszonyok terén. Nemcsak a szegénység, a marginális
helyzet, az izoláció közvetlen tényezői játszanak szerepet,
hanem létrejönnek a sajátos szubkultúrák, amelyek elmélyítik és fenntartják a bajokat. Ma már a hazai egészségügyi szakemberek közül is sokan látják, hogy a gyógyítás,
betegellátás együtt kell, hogy járjon szociális munkával és
a szociálpolitikai beavatkozások nélkül nincs esélye az
egészségmegőrzésnek, a megelőzésnek, de a gyógyítás sem
lehet elég effektív.
Célszerű a beteg szociális állapotát a gyógyítási folyamatban figyelembe venni, hiszen az egészségügyi ellátás során
a betegnek nemcsak orvosi terápiát kell nyújtani, hanem
teljes szomatikus-pszichés és szociális támogatást.
Ma hazánk lakosságának 14,5%-a 65 év feletti korban
van. Az előrejelzések szerint 2050-ben 10 emberből 5 lesz
60 évesnél idősebb, és fokozatosan emelkedik a 80 év felettiek száma is. Közülük ma is sokan élnek egyedül, és
napi életvitelükben egyre többen támogatásra szorulnak.
Ezeknek az embereknek arra van szükségük, hogy tervezett és szervezett körülmények biztosításával, aktív cselekvőképességük, önellátási lehetőségük, önbecsülésük,
minél tovább fennmaradjon. Lakókörnyezeten belüli ellátásuk hosszú távon biztosítható legyen úgy, hogy a reális
igényüknek, állapotuknak megfelelő szolgáltatásokat köréjük csoportosítsák. Ehhez szükséges a szolgáltatásokat
nyújtók (egészségügyi, szociális, lakókörnyezeti) jól szervezett, összehangolt, a párhuzamosságokat kiküszöbölő
együttműködése, és az igénybevevők tájékozott, tudatos
közreműködése. Az egészségügyi és szociális ellátás jövőjét a támogatott életviteli program és gondozás jelenti.
Alapja a szükségleteknek megfelelő, személyre szabott,
folyamatos és komplex ellátás szervezése és kivitelezése.
Célja a fekvőbeteg intézeti ápolás igényeinek csökkentése
elsősorban az idős lakosság körében. Fontos, hogy az intézetekre orientált ellátórendszer szolgáltatási köre a járó
beteg, illetve közösségi ellátás felé tolódjon el.
Az egészségügyi struktúraváltás párhuzamos velejárója a
szemléletváltás, amely figyelembe veszi a beteg holisztikus
ellátásán túl a makro- és mikrokörnyezetének hatásait,
melyek befolyásolják pszicho-szomatikus, szociális állapotát. A kórházaknak és a döntéshozóknak be kell látniuk
azt, hogy akinek egészségügyi problémája van, annak
szociális problémái is vannak, illetve előbb-utóbb lesznek.
Rugalmasabbá kell tenni a szociális ellátórendszert, hogy

INTEGRÁLT SZOCIÁLIS ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER (ISZER)
Célja: Elsősorban a 65 év feletti, önellátó képességében egészségügyi és/vagy szociális okokból korlátozottak szakszerű és költség hatékony ellátása, preventív szemléletű támogatása.
Működési elve: Állapot és szükségletfelmérést követően,
személyre szabottan készített ellátási és gondozási program. A rendszer szolgáltatóit - integritásuk megtartása
mellett, szerződésben foglalt feltételekkel - konzorciális
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szervezet fogja össze. Az egészségügyi és szociális ellátás
jövőjét a támogatott életviteli program és gondozás jelenti. A rendszer irányítói azok az esetmenedzserek, akik a
szükségletfelmérés alapján, személyre szabottan szervezik
az ellátást. Közöttük dolgozik jogász, közgazdász, informatikus, gerontológus, szociális és ápolási szakember.
A két szféra szakembereinek párbeszéde, a döntéshozók
összehangolt munkája új utat teremthet az ellátásban, és
ez a munka már nemigen tűr halasztást.

csóbban, csak költséghatékonyabban (beruházási költségek).
A bevezetés lépcsőfokai:
Jogszabályok vizsgálata, finanszírozhatóság megteremtése;
Előzetes igényfelmérés, szolgáltatások „beárazása”;
Gerontológiai képzés indítása az egységes szemlélet
kialakítása céljából;
Esetmenedzserek felkészítése, képzése;
SZESZI működési szabályainak, protokolljainak kidolgozása;
Informatikai rendszer tervének elkészítése;
Szolgáltatói szerződések kidolgozása
Ellátási protokollok elkészítése, összehangolása
Kutatói és megfigyelő, értékelő csoport létrehozása
A modellkísérlet engedélyeztetése utáni elindítása
A rendszer elindítása, mint mikro-térségi modell lehetőséget kínálna arra, hogy javítson a koordinálatlan szolgáltatások költséghatékonyságán azáltal, hogy az új, intézményi beruházási költségek helyett tartalmasabb, egyénre
szabottabb és színvonalasabb ellátást nyújthat. Ez egyaránt jó a személynek, települési önkormányzatnak és a
finanszírozó államnak. A tanfolyam résztvevőinek visszajelzése alapján Győr-Sopron megyében, Dorog térségében, Szederkényben, Csongrád megyében, Hajdú-Bihar
megyében, Budapest XIII. kerületében, a Myrai Szentegyház szervezésében Budapesten, elkészültek az előzetes
tervek a program megvalósítására.
Most ahhoz gyűjtünk támogatást, hogy a munka
folytatódhasson, úgy a képzések, mint a megvalósítás területén, és ezáltal egyre szélesebb körben legyen lehetőség
a racionálisan finanszírozható és az egyén valós szükségleteinek is megfelelő idősellátásra.
Szociális munka és közösségi gyógykezelés:
14,5 % 65 év felett;
2050-ben 10 emberből 5 lesz 60 évesnél idősebb, egyre
többen érik meg a 80 feletti éveiket.
Szükségletük:
aktív cselekvőképességük,
önellátási képességük,
önbecsülésük minél tovább fennmaradjon!
A szociális munka és az egészségügy kapcsolata:
szociális munka a kórházban:
A betegnek nemcsak orvosi terápiát kell nyújtani, hanem teljes szomatikus-pszichés és szociális támogatást.
Az egészségügyi szakembereknek rendelkezniük kell:
szociális érzékenységgel, empátiával, karitatív attitűddel.

Ápolás + gondozás = Gondoskodás - biztosítás (ISZER)
A rendszer új és már meglévő elemei:
Szociális és Egészségügyi Szükségletfelmérő Intézet
(SZESZI) (új)
Alapellátás: háziorvos, otthoni szakápolás, házi szociális gondozás
Akut egészségügyi ellátás: kórház, nappali kórház
Szakellátás (krónikus ellátás): ápolási intézmények,
gondozó házak, idősek napközi otthona, jelzőrendszerek, geriátriai/gerontológiai centrum
Bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények: szociális
otthonok, nyugdíjas házak, apartman ház, lakópark
Esetmenedzsment (új)
A rendszerbe történő bekerülés:
Önkéntes jelentkezés;
SZESZI ajánlása;
A nyugdíjba menetel időpontjában a TB által ajánlott
lehetőség;
Kedvezményes ellátás lehetőségének választása;
A rendszerből történő távozás semmiféle hátrányt nem
jelent.
A rendszer finanszírozása:
A jelenlegi egészségügyi és szociális költségek virtuális
fejkvóta (egyéni számla) jellegű rendelkezésre bocsátása.
A bevezetéssel kapcsolatos kutatási - adatgyűjtési oktatási feladatokat elkülönítetten szükséges finanszírozni.
Felmentés a rendszerben ellátottak részére a jelenlegi
finanszírozási szabályok alól. Az ellátáshoz szükséges
pénz a SZESZI kalkulációja alapján kerül felhasználásra.
Kiegészítő biztosítás segítségével, és/vagy saját pénzzel
kényelmet fokozó szolgáltatások is vásárolhatók.
A rendszer előnyei és várható hatása:
Előnye, hogy a jelenleg működő rendszerrel párhuzamosan működtethető; kilépés esetén az ellátottak mindenféle
veszteség nélkül a korábbi regionális rendszerben elláthatók.
A rendszer integráltsága következtében javuló szolgáltatások segítik az aktívan eltölthető életévek számának
növekedését. Az önálló életvitelt segítő szolgáltatásaival csökkenti a kliensek kiszolgáltatottságát, a tartós
intézeti ellátást igénylők számát.
Az egészségügyi és szociális ellátásra fordított összeg integráltabb felhasználás mellett - több és jobb minőségű szolgáltatás nyújtását tenné lehetővé, de nem ol-

Az egészségügyi ellátás megszervezésénél nem finanszírozó, vagy a szolgáltató, hanem elsősorban a kliens szükségleteit kell figyelembe venni.
Szociális munkások az egészségügyben:
1.) Kórházi szociális munka
2.) ISZER
3.) Önkéntes program
4.) Tolerancia program
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SZUPERVÍZOR SZAKIRÁNYÚ
2005 szeptemberéTOVÁBBKÉPZÉS
AZ ELTE-N
től az ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke szupervízió szakirányú (4 féléves,
heti 1 napos) továbbképzést hirdet, ahol a szupervízió európai és amerikai modelljét is oktatjuk. A felvételi beszélgetés alapjául szolgáló irodalmat lásd a: http://
szocialis.tatk.elte.hu, a Továbbképzések menüpont alatt. A
képzést sikeresen elvégzők szupervízor oklevelet kapnak.
Képzési feltételek:
Főiskolai vagy egyetemi szociális jellegű képzettség, valamint legalább 3 éves szociális szakmai gyakorlat, illetve
ettől eltérő egyetemi végzettség, ebben az esetben legalább
5 éves, folyamatos szociális szakmai gyakorlat. A felvételnél előnyt jelent a szociális szakmák területén szerzett
szupervízori tapasztalat. A hallgatónak a képzéssel párhuzamosan szupervízori munkát kell végeznie, ezen alapul a
szakdolgozati munka is.
Szupervíziós gyakorlatnak tekintjük:
a külső intézményben vezetett egyéni, csoport, ill. team-szupervíziót, esetmegbeszélő csoportot;
a tereptanári munkát;
a saját intézményben, munkahelyi vezetőként, kollégák
számára biztosított rendszeres segítő beszélgetéseket;
a felsőfokú szociális képzésekben, oktatási helyzetben
nyújtott szupervíziót.
A képzés második évében a szakirodalom olvasásához, az
előadások követéséhez szükség lesz az angol nyelv használatára is. A képzés tandíja 110.000 Ft/ félév. A jelentkezési lap letölthető a Tanulmányi Osztály honlapjáról:
www.szoc.elte.hu.
Jelentkezési határidő: 2005. július 29.
További információk: banyaiemo@ludens.elte.hu

Kórházi szociális munka:
Tevékenységi kör (I.):
viziten, osztályos megbeszéléseken való részvétel;
kapcsolattartás az egészségügyi szakemberekkel napi
szinten;
kapcsolatfelvétel a támogatásra szoruló pácienssel;
betegfelvétel, előjegyzés a Krónikus Osztályra;
betegelhelyezés ápolási idő lejárata előtt, hazabocsátási
terv előkészítés.
Tevékenységi kör (II.):
hajléktalan ellátás megszervezése;
kapcsolatfelvétel (hozzátartozó, szomszéd, ismerős, gondozó, ápoló);
környezettanulmány készítés;
Kapcsolattartás (szociális intézmények, háziorvos, otthoni
szakápolás, szociális gondozók, önkormányzatok szociális
osztályai, tartós ellátást nyújtó intézmények, önkéntes,
karitatív szervezetek, egyházi szervezetek)
Tevékenységi kör (III.):
segélyügyek intézése;
hivatalos okiratok beszerzése;
idősotthoni férőhely, gyámhatósági eljárások, gyámsággondnokság alá helyezés;
felmérések, betegelégedettség vizsgálat, kutatási programban részvétel;
oktatás, képzés, önkéntes munka szervezése.
Szociális munka a Nyírő Gyula Kórházban:
Szociális munkás és szociális ügyintéző létszám:
8fő / 724 ágy (= 90 fekvőbetegenként 1 szociális munkás)
Szakképesítés: 5 felsőfokú, 3 középfokú
Ellátandó szakterületek: Belgyógyászatok, Neurológia,
Addiktológia, Sebészet, Nőgyógyászat, Krónikus Osztály,
Pszichiátriák
Szervezeti egység: az ápolási Igazgató hatáskörébe utalt
szociális csoport, önálló irodákkal és tevékenységi körrel.
Szociális munka és mások elfogadása:
A szociális munkások szerepe a „ Tolerancia Programban” :
szükségletek felismerése, megfogalmazása;
megoldási módok kidolgozása;
oktatás
DR.FALUS FERENC főig.
JUHÁSZ JÓZSEFNÉ főig. h.
Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház

ÖNKÉNTES ÖNKÉNTESEKET KERESÜNK!
A Fővárosi Önkormányzat Nyírő Gyula Kórház Önkénteseket
keres karitatív munkára. Az önkéntes segítők feladata elsősorban a betegekkel való beszélgetés és lelki segítségnyújtás.
Betegeink közérzetének javítása fontos számunkra, hiszen a jó
kedv már a gyógyulás első lépése. A krónikus belgyógyászati
osztályon fekvő betegeinknek nagy szüksége lenne az önkéntesek karitatív jellegű munkájára. Már egy vers vagy novella felolvasása is segít elterelni gondolataikat a betegségükről. A felolvasás mellett kézműves foglalkozásokat is tartunk a betegeknek. Ilyenkor is fontos lenne több segítő kéz. Jó idő esetén, a
foglalkozásokat a kórház szépen gondozott parkjában tartjuk,
ahol az önkéntesek sétáltatással nyújthatnak segítséget a betegeknek.
A karitatív feladat nem a nővéri munkát helyettesíti. Az erre
szánt idő mennyiségét az önkéntes maga határozza meg, egy
szociális munkás koordinálásával. Érdeklődni lehet Rónaszéki
Szandra szociális ügyintézőnél, a 06-30-317-4578-as, valamint
a (06-1) 451-2600/2198-as telefonszámon (hétfőtől-péntekig:
fél 8-tól fél 4-ig), vagy személyesen a 1135 Budapest, Lehel u.
59. sz. alatt, a belgyógyászat épületének III. emeletén. (343-as
iroda). Minden érdeklődőt és segíteni vágyót szeretettel várunk!

Születésemtől vak vagyok. Rajzomban én így látom a SZOMORÚSÁG-ot:

Kamaszkoromban elég pattanásos voltam.
Egyszer elaludtam a könyvtárban és arra ébredtem,
hogy egy vak ember „olvassa” az arcomat.
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ÖNKÉNTES SEGÍTŐK
A NYÍRŐ GYULA KÓRHÁZBAN

INGYENES ON-LINE

Önkéntes segítőinkkel lezajlott első
pár hetünk - mint
minden kezdet - bizony nehéz volt, hiszen a betegeknek még
nem volt bizalmuk az önkéntesek iránt. Ez mára teljesen megváltozott és már fejből tudják, hogy mikor és melyik segítő
megy az osztályra. Nagyon szeretik őket.
Teri, Ildikó és Viktória olyan karitatív jellegű „munkát” végeznek az osztályon, amelyért a fizetségük egy mosoly, vagy
jó kedv, azoktól az idős emberektől, akik már nem nevetnek
annyit, mint fiatalabb korukban. Az osztály 74 ágyán, olyan idős emberek fekszenek, akiknek családja nem tudja gondozni
őket, vagy koruk miatt már állandó felügyelet szükséges számukra. Az idős embereknek nem csak egészségügyi gondozásra van szükségük, hanem a lelkükre is oda kell figyelni. Ha a
betegeknek jó kedvük van, és nem csak a betegségükkel foglakoznak akkor talán a gyógyulás is könnyebben megy.
Sajnos, 74 ágyra ők hárman nagyon kevesen vannak, hiszen ez
csupán a hét három napját jelenti. Kedden Ildikó, csütörtökön
Teri, vasárnap pedig Viktória az, aki egy kis örömet jelent a
betegeknek.
Az önkéntesek azzal tudják a legnagyobb boldogságot okozni
a bent lévő betegeknek, hogy meghallgatják őket, felolvasnak
nekik. Amikor valamilyen ünnep közeleg, akkor a betegek a
segítőkkel együtt, valamilyen ajándékot készítenek a hozzátartozóknak, nővéreknek. Ilyenkor mindig jó a hangulat, és a betegek egy kicsit meg is feledkeznek a betegségeikről, problémáikról. Nagyon sok emléket idéznek fel a betegek a beszélgetés, és a kézimunka során. Boldogok, amikor elmesélhetik ezeket az élményeket, emlékeket. Az önkéntesek pedig örömmel
hallgatják őket.
A nővéreket kérdeztem az elmúlt pár hétben, hogy miként látják a betegeket most, hogy önkéntesek segítenek az osztályon.
Mindannyian azt mondták, hogy a betegek megváltoztak: vidámabbak lettek, többet beszélgetnek, és nagyon várják az önkénteseket.
Ők hárman szívvel lélekkel végzik ezt a feladatot, és cserébe
nem fogadnak el semmit. Abban lelik örömüket, hogy ha csak
rövid időre is, de vidámabbá tehettek egy beteg embert.
A segítők saját maguk osztják be az idejüket és nem a nővérek
munkáját helyettesítik. Olyan feladatokat látnak el, amelyekre
a nővéreknek nincs idejük, mint például meghallgatni az idős
embereket, akik nagyon szeretnek mesélni az életükről. Az ilyen jószívű, odafigyelős meghallgatást nem is úgy élik át a
betegek, hogy az önkéntesek „foglalkoznak” velük, pedig valójában erről van szó, hiszen számukra ez az idő a gyógyulás
része.
Az önkéntesek feladatát bárki el tudja látni, akiben van egy kis
empátia, és emberszeretet. A főnővérrel beszélik meg, hogy
melyik az a beteg, akivel foglakozni lehet. A „munka” csupán
annyira szervezett, hogy egy szociális munkás irányítása alá
tartoznak az önkéntesek. Havonta megbeszéléseket tartunk, ahol mindenki elmondhatja az örömeit, esetleges problémáit.
Kapcsolatunk az önkéntesekkel nagyon jó, és szinte már kis
közösségé formálódtunk a nővérekkel és a betegekkel közösen.
Nagyon nagy szükségünk lenne még önkéntesekre, hiszen 74
ágyra hárman nagyon kevesen vannak.
Ha esetleg érdekelné Önt ez a karitatív munka, akkor a 4512600/2198-as telefonszámon (Rónaszéki Szandra szociális
munkásnál) bővebb felvilágosítást kaphat.

ÚJSÁGÍRÓI TANFOLYAM SÉRÜLTEK SZÁMÁRA

Vidéken és külföldön élő, az újságírás gondolatával kacérkodó,
a fogyatékossággal élő emberekről szívesen publikáló önkénteseket keres a Sérültek.hu Magazin. A fogyatékos emberek életét bemutató információs portál folyamatos megjelenési lehetőséget biztosít azok számára, akik másokkal is szeretnék megosztani környezetük híreit, de eddig nem tudták, hogyan és hol
tegyék ezt. Az ingyenes on-line tanfolyam során a magazin az
internet segítségével oktatja hallgatóit. A távoktatás keretében
indított képzés megismerteti a tanulni és publikálni vágyókat az
írott sajtó elméleti és gyakorlati alapjaival, a sajtóműfajok közötti különbségekkel, hozzásegíti a vállalkozó kedvűeket az
újságíró-nyelv elsajátításához. A megszerzett tudás segítséget
nyújthat olyan szervezetek számára is, amelyek - saját forrás
hiányában - sajtókapcsolataikat önállóan, szakember nélkül
kívánják fejleszteni.
A tanfolyamok anyagait a szerkesztőség elektronikus levélben
juttatja el a hallgatókhoz. Egy-egy blokk lezárásaképpen - a tanultak alapján - a különböző sajtóműfajoknak megfelelő írásokkal számolnak be a hallgatók. Részletes tájékoztatás és
jelentkezés:
HORVÁTH LÁSZLÓ e-mail: tanfolyam@serultek.hu,
Fax: 20/329-5257, Tel.: 250-5915, 20/320-5646

SZUPERMODELLEK ARANYKÖPÉSEI
A SZEGÉNYSÉGRŐL

(Beverly Johnson szupermodell)

- „Mindenkinek kell legyen egy plasztikai műtét elvégzésére elegendő pénze.”
A BELSŐ BÉKÉRŐL

(Tyra Banks szupermodell)

- „Imádom azt az önbizalmat, amit a szépítőszerek kölcsönöznek nekem!”
A PÉNZRŐL

(Linda Evangelista szupermodell)

- „Én fel se kelek az ágyból tízezer dollár alatt.”
A GYÁSZMUNKÁRÓL

(Veronica Webb szupermodell)

Amikor az Azzedine márkájú dzsekim kimúlt, akkor szépen becsomagoltam egy dobozba, ráírtam, hogy honnan származik, és odaadtam az Üdvhadseregnek. Ez bizony nagy veszteség volt nekem.”

TERÁPIA - A ZENÉLÉS ÖRÖMÉN ÁT
A Zene Mindenkié Egyesület 10 éve, a német ULWILLA speciális zeneoktató módszereket és a hozzá tartozó hangszereket
átvéve, a Down Alapítvány szekciójaként indult. Lényege,
hogy a megszokott kotta helyett a hangfejek színei mutatják a
hang magasságát, s ezek a színek megjelennek a kottán túl a zeneszerszámokon is. A speciális, főként pengetős hangszereken
így könnyebb a játék.
A Zene Mindenkié Egyesületet gyógypedagógus szakemberek
és szülők hozták létre. Ma speciális zeneiskolaként működik, ahol lelkes, a zene iránt elkötelezett gyógypedagógus hallgatók
önkéntes, vagy névleges költségű zeneoktatása révén immár súlyosan értelmi sérült gyermekek és felnőttek százas nagyságrendű csapata élvezi tevékenységük eredményeit. Van végre
egy olyan iskola, ahol ezzel a módszerrel tanító zene- és énektanárt alkalmaznak.
További felvilágosítás: ERDŐS KATALIN
e-mail: erdoskati@yahoo.com
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A Hallássérültek Rebátortalanabb, anHARKE KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING HALLÁSSÉRÜLTEKNEK
habilitációjáért Küznak még inkább
dők Egyesülete (HARhasznos olyan tréKE) alapító tagjai, hallássérültek vagyunk, akik felismertük azt,
ningeken részt venni, ahol az önbizalma nőhet. A tudás, a bölhogy „láthatatlan fogyatékosságunk” ellenére elért eredményecsesség sokszor pótolhatja az egyéb területen elszenvedett hiáinkkel példát kell mutatnunk a nehézségekkel küzdőknek:
nyokat.”
Angyalné Várszegi Éda: „Felnőtt hallássérültek fejlesztésére
a felnőtt korban hallásukat elvesztetteknek,
sajnos ritkán van lehetőség, pedig akinek a hallása nem tökélea fiatalon felnövő siket, nagyothalló gyermekeknek,
tes, annak hiányzik beszéd közben az auditív visszajelzés. A
az integráltan felnövőknek,
hallásnevelésnek is megvan a maga módszertana. Az érthető
a speciális iskolákban felnövő sorstársainknak
beszéd kialakításában nagy szerepe van a hallásnak. Élmény
a teljes értékű beilleszkedéshez, érvényesüléshez. Ezért saját
volt ezzel a néhány emberrel együtt dolgozni, akik az esti órákhonlapot indítottunk: www.harke.hu címmel, ahol a hallásveszban, fáradtan is képesek lelkesen dolgozni az érthetőbb beszéd
tés gyakorlati következményeit taglaljuk, hazai és külföldi
kialakításáért.”
szakszövegeket teszünk közzé. Honlapunkon található dr. BorEgy résztvevő: „Ez a tréning akkor éri el igazi célját, ha megsos Terézia hallássérült sorstársunk virtuális szájról olvasási
tanulunk alkalmazkodni a hallók világában, és segítőtársai lehetréningje is.
tünk más hallássérültnek. A legfontosabb, hogy a hallók minél
Kommunikációs és önismereti tréningre nyertünk támogatást a
pozitívabb képet kapjanak rólunk hallássérültekről, és megtaBelügyminisztérium közszolgáltatások fejlesztésére kiírt pályánulják azt, hogy hogyan igazodjanak problémáinkhoz.”
zatán. Tréningjeink beszédjavító, jogi és személyiségfejlesztő
Mottónk volt: „Ha egy ember csak azt csinálja, amit elvárnak
elemekből álltak. Egy kölcsönbe kapott laptopon a „Varázsdotőle, akkor rabszolga. De ha többet tesz, mint amit elvárnak
boz” (forgalmazó: Robot Control Software Ltd.) elnevezésű
tőle, akkor szabad ember.” (kínai közmondás).
beszédszoftvert is kipróbálhattuk. A sorstárs résztvevőket a következő mottóval toboroztunk:
Tapasztalataink:
”Vegyél részt az egész világban!
könnyen elfogadtuk beszédhibáinkat, és hogy ezeket fejleszNe zárj ki fölöslegesen semmilyen lehetőséget sem!
teni is lehet;
A világ lakosságának kilencven százaléka hall és beszél.”
sőt a „Varázsdoboz” szoftverrel, magányosan is lehet gyaOktatóink szerint legalább 3 havi intenzív munkára van szükség
korolni;
ahhoz, hogy valaki ráébredhessen a beszédhibáira és javításuk
egymástól biztatást kaptunk és lelkesedést tapasztaltunk.
módjaira, de e javítás automatizálódásához akár több évre is
Rájöttünk, hogy:
szükség lehet! Így tehát most is a figyelemfelkeltésre, a problénekünk is vannak emberi értékeink;
ma-tudatosításra összpontosítottunk, hisz tudjuk, hogy a hallásérdemes fejleszteni beszédünket;
sérült, a hallás hiánya miatt nem rendelkezik megfelelő kontrola beszéd „örömforrás”;
lal, s ha ráadásul még hallókészüléket sem hord, vagy nem hall
társas kapcsolataink javulhatnak, ha jobban beszélünk;
vele tökéletesen, akkor csak zajokat, zörejeket tud beazonosítatöbb figyelmet kérhetünk egymástól, ha megtanuljuk kívánni és nem tudja a beszédét önállóan, segítség nélkül karban tarságainkat is előadni.
tani. Programunk 13 résztvevője viszont komoly segítséget kaA résztvevők közül egyesek jelezték, hogy önerőből áldozva a
pott a fejlődéshez, a családias hangulatú tréningen.
szakemberek munkájára, folytatni szeretnék a munkát.
Hely hiányában most csak a legnagyobb érdeklődésre számot
tartó beszédjavító órákat részletezem, melyek 3-5 fővel, 3
Miért fontosak a fejlesztő tréningek? Mert egyre több, jó képescsoportban zajlottak. S hogy miből is áll egy hallásápolás ségű, ép intellektusú, képzett hallássérült, diplomával a kezében
beszédápolás - logopédia szakanyag? Helyes légzés kialakítása,
nem talál munkahelyet, rokkantnyugdíjassá válik, s így már a
relaxáció, magánhangzók, mássalhangzók szájképének felismemunkaügyi központban se regisztrálják, és emiatt a támogatott
rése, kiejtése, egyéni sajátosságoknak megfelelően a beszédképzéseken sem tud már részt venni. Úrrá lesz rajta a magatehangok helyes ejtésének kialakítása, gyakorlása, arcmozgáshetetlenség, a magány. A megélhetési nehézségek miatti féleügyesítő gyakorlatok, szógyakorlatok, mondatgyakorlatok, verlemtől még a maradék vállalkozó kedve is elszáll. Görcsösen
sek hangsúlyos olvasása, ritmusgyakorlatok. Javasolták azt,
ragaszkodik megszokott életviteléhez, és tart a változásoktól.
hogy soha ne feledkezzünk el a rekesz légzésről, a beszélővel
Kerüli az embereket, nem teremt kapcsolatokat. Családtagjaikszükséges állandó szemkontrollról, a lassabb tempójú beszédtól elzárkózik, ismeretségi köre beszűkül. Vagy, mint egyikünről. Ne szégyelljük halló barátaink, családtagjaink javítását,
ket a csoportból - bár munkáját kiválóan végezte már 16 éve
tanácsát beszédünkről kikérni és el is fogadni. Hallókészülékeegy bankban -, a tréning ideje alatt küldték el a munkahelyéről.
inket használnunk kell és rendszeresen karban tartani. TanulA munkáltatók általában félnek attól, hogy számukra gazdasági
junk meg relaxálni, maradványhallásunkat tartsuk karban.
hátrányt jelent egy hallássérült foglalkoztatása.
Álljon itt néhány tréning-értékelő mondat:
Mindezek miatt a HARKE igyekszik a szociál- és foglalkoztaTréningjeink jelentősége túlmutat a hallás - nem hallás kérdétáspolitikai támogatásokból olyan új szolgáltatásokat finanszísén. A hallássérülteknek különösen fontos a nehéz kommunikároztatni, melyek segítségével olyan hozzáállás alakulhat ki a
ció miatti kapcsolatteremtés során fellépő nehézségek feldolgotöbbségi, ép hallásúakban, hogy a hallássérült bár nem hall, és
zása. Fejlett szociális hálózattal rendelkező országokban ez már
beszédkészsége sem tökéletes, mégis ugyanúgy lehetnek innoközismert tény.
vatív ötletei -, csak lehetőséget kell kapnia ennek kipróbálására.
dr. Hardy F. Gábor: „A résztvevőknek bátorságot adtak a tréA tréningek a sorstársak számára biztatást és fejlődést hoznak,
ningek. Ha valaki valamiben hiányt szenved, és ezért már eleve
elkeseredésükben kiutat. Hitet, hogy van mód az érvényesülés-
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a költségvetés takarékosságát.
Ellenérdekeltté teszi a munkáltatókat abban, hogy súlyosabb
fogyatékossággal élő embert alkalmazzanak.
Nem teszi lehetővé a segítő, támogató környezete, a személyi
segítés, szállítás, betanítás stb. megvalósítását.
Nem teszi lehetővé a védett munkahelyek átalakulását, az átmeneti jelleg, a nyílt munkaerő piaci kiutak megvalósítását.
A 17 oldalnyi jogszabályt és magyarázatot olvasva, kétségbeesve és saját értetlenségemben reménykedve teszem fel a kérdéseket:
Jól látom-e, hogy megszűnik a dotációnál a különféle fogyatékosságok, egészségkárosodások és súlyosságuk szerinti
differenciálás? Azaz, ennek következményeként a minél
enyhébb károsodású/betegségű/állapotú emberek alkalmazása lesz az előnyösebb?
Jól látom-e, hogy ezzel az új rendszerrel párhuzamosan és azonnal nem lép be az ellenőrzött módon, de segítő (szállító/
mentor/stb.) körülményeket teremtő pályázható vagy lehívható támogató rendszer? Azaz valóban utcára kerülnek az
emberek?
Jól látom-e, hogy úgy indították tárcaközi körözésre a jogszabálytervezetet, hogy nem tették mellé a szociális intézményben lakó/dolgozó/foglalkoztatott emberek ugyancsak
változó, de ettől mintegy független dotációs rendszerét? Így
viszont nehéz átlátni, ki esik ki a rostán.
Jól látom-e, hogy a legfőbb igény az 52 milliárdon belül maradás, és nem az igazságos elosztás és a valódi tevékenység
ellenőrzése?
Jól látom-e, hogy az érintett érdekvédelmi szervezetek - hivatalosan - nem véleményezik a tervezetet?
A védett szervezetek/munkahelyek érdeke nem azonos a védett szervezetekben dolgozókéval! Akkor sem, ha van, ha lehet átfedés.
Hol van az ezzel mindenképpen párhuzamosan hatályba lépő
újféle munkahely-akkreditáció, amely átalakítja a célszervezetek és mások számára a megváltozott munkaképességű
dolgozók alkalmazásának lehetőségeit, és valóban a védettből a nyílt munkaerőpiac felé segíti mindazokat, akikben rövid vagy hosszútávon ott szunnyad ez a lehetőség? Azaz, amely lehetővé teszi, hogy akár egyetlen megváltozott munkaképességű után is járjon dotáció - ha megfelelő munkát és
ahhoz szükséges segítséget, körülményeket kap?
Tudom, hogy vannak visszaélések, hogy költségvetési rohammunka folyik, ez mégis, ilyen formában, a helyzet komplex
rendezése helyett csak egyetlen kiragadott elem olyan átalakítása, amely az érintett és potenciálisan érintett emberek számára
rengeteg hátránnyal járhat.
Ugye csak rosszul olvastam és félreértettem a lényeget?
Ha mégsem: kérem mindazokat, akik tehetnek e jogszabály
megváltoztatásáért, tegyék meg. Kérdezzék meg hozzáértő
szakembereiket.
Kérem mindazokat, akik egyetértenek velem, tegyék meg. Hátha közösen még javíthatunk a helyzeten. Így, a tárcaközi egyeztetés után.
CSATÓ ZSUZSA
Az egészségkárosodott emberek képviselője
Szociális Tanács
zsuzsa.csato@ncsszi.hu

re, és az elszánt küzdelemnek előbb-utóbb eredménye lesz.
Ezért:
Felméréseket készítünk a hallás- és beszédápolási tréningek iránti igényekről, és a foglalkoztatás- és képzés terén
jelenlévő szükségletekről – kérjük, segítsenek terjesztésükben!
Kezdeményezzük, hogy (az Országos Egészségügyi Pénztár, az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium és a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium összefogásával), a szociálisan rászorulók számára térítési lehetőséget is igénybe vehető szolgáltatások alakulhassanak ki, szervezett keretek közt, a lakóhelyhez közeli beszédjavító központok közreműködésével.
Kezdeményezzük a szociális ellátórendszer átdolgozását, a
személyiségfejlesztő, rehabilitációs szolgáltatások bevezetését, hogy a sérüléssel, de még jó munkabírással rendelkezők
aktív tagjai maradhassanak társadalmunknak. A hallássérült
nem akar a szociális ellátások részese lenni - ha kap munkalehetőséget. Ehhez szükséges az erős civil kontroll, a vállalkozói szellemű, piaci viszonyok között is működni képes
szolgáltatások elindítása, az állami kontroll jogszabályi környezet kialakításában történő segítése.
FULLAJTÁR ILDIKÓ
fullajtar@freemail.hu

LEVÉL
A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ DOLGOZÓK
DOTÁCIÓJÁT VÁLTOZTATÓ JOGSZABÁLYRÓL

Évek óta napirenden van, hogy a többségében megváltozott
munkaképességű embereket alkalmazó célszervezetek dotációs
rendszerét meg kell változtatni. Egyrészt, az ilyen módon kiáramló milliárdok nem elég hatékonyak, másrészt, mert a dotációs rendszer nem felel meg az EU elvárásainak, harmadrészt,
mert a létszámkorlát nélküli támogatás óriási terhet jelent a
költségvetés számára.
Ezért az elmúlt években több munkacsoport és szakemberek
készítettek elő olyan javaslatokat, amelyek átalakítják EU-konformmá teszik a rendszert, ugyanakkor a megváltozott munkaképességű emberek jobb ellátását szolgálják. Kidolgozták a védett munkahelyeken, a segítő környezet és komplex rehabilitáció lehetőségeit, a nyílt munkaerőpiacra való átmeneteket és
mindezek sokféle módozatát stb.
Mindebből a mostani tervezetben semmi sem maradt. Ez a terv
egyetlen célt szolgál. A pénz kiáramlásának megakadályozását,

! Következő számunkban: a FMM válasza !
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ÁTLÁTHATÓBBÁ VÁLHAT
A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁS

FELAVATTAK EGY LIFTET!
Akadálymentes lett a napközi. És az ellátás?

A megváltozott munkaképességűek integrált foglalkoztatása érdekében egységesíti a rehabilitációs célú foglalkoztatás gyakorlatát és szakmai feltételeit az ISzCsEM.
Göncz Kinga szerint a 2005-ös év azért „átmeneti”, mert
leghamarabb 2006 januárjától léphetnek életbe a módosítások. Az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlőségi Minisztérium foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos
feladatairól és intézkedéseiről beszélt az Országgyűlés
Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottsága előtt Göncz
Kinga miniszter.
A tárca a jövő évtől új elven szervezi át a rehabilitációs
célú foglalkoztatást. 2001-ben a szociális törvény módosítása tűzte ki célul azt, hogy az ellátáson kívül a rehabilitációs intézmények biztosítsák az ellátást igénybe vevők
(megváltozott munkaképességű vagy fogyatékkal élő személyek) fejlesztő felkészítését, képzését, foglalkoztatását.
Ennek az intézkedésnek a bevezetését - csakúgy, mint a
rehabilitációs intézményekre vonatkozó más intézkedésekét - közben 2003. június 1-ről 2006. január 1-re módosították.
A fogyatékos személyek, a szenvedélybetegek és a hajléktalanok intézményeiben végzett rehabilitációs tevékenységről 2002-ben és 2004-ben végeztek átfogó felmérést. 2002-ben, a megvizsgált 52 intézmény 3.056 ellátottjából 2.039-en vettek részt rehabilitációs foglalkoztatásban, 2004-ben 273 intézmény 29.417 ellátottjából
17.763 főt foglalkoztatnak.
Az integrált foglalkoztatást nehezíti, hogy a kedvezmények ellenére sem szívesen alkalmaznak megváltozott
munkaképességűeket: a közel 18.000 foglalkoztatottból mindössze 927-en dolgoznak integráltan, azaz nyílt
munkaerő-piaci formában. A legtöbben bentlakásos
intézményekben működtetett műhelyekben dolgoznak,
amelyek elzárják az ellátottakat a külvilágtól, és nehezítik
az esetleges visszatérést a társadalomba.
Göncz Kinga szerint a megváltozott munkaképességűek
foglalkoztatása jelenleg rendkívül pazarló, a munkáltató
akár 200.000 forintot is kaphat egy-egy foglalkoztatott után, amelynek csak kis százaléka jut el valóban a munkavállalóhoz.
2005-ben, a rehabilitációs intézmények reformjaként a
foglalkoztatás minőségének biztosítása érdekében megkezdődik a foglalkoztatási és képzési formák egységesítése és szakmai felülvizsgálata. A szaktárca kétféle tevékenység elkülönítését javasolja:
fejlesztő felkészítő foglalkoztatást azok esetében, akik
számára a munkaerő-piaci integráció a fejlesztés célja,
és
munka-rehabilitációt azok számára, akiknek a foglalkoztatás terápiás - azaz gyógyító - funkciót tölt be.
Az átszervezés 2005-ben modellprogramként indulhat el
néhány intézményben - erre a jövő évi költségvetésben
félmilliárd forintot különítettek el -, majd 2006-tól kiegészítő normatíva segítené a fejlesztő felkészítő és a rehabilitációs foglalkoztatást végző intézményeket.
< http://www.magyarorszag.hu >

Felavatták a 3 budai kerület közös fenntartású napközijének
liftjét, amely végre lehetővé teszi, hogy 10 év múltán a 25 idejáró súlyos, halmozottan sérült gyermek a kétszintes Ménesi úti
villa felső szintjét is használhassa. Az ünnepséghez kapcsolódó
konferencián, az iskolai körülmények között, osztályban, a
jelenlegi szabályozás és körülmények közt nem „fejleszthető”
gyermekek és felnőttek helyzetét elemezték a szakemberek.

A KSH adatai, a nemzetközi adatok és a Kézenfogva
Alapítvány kutatásai szerint mintegy 10.000 ilyen gyermek és felnőtt él Magyarországon.
A konferencián Márkus Eszter és Bartholy Judit
gyógypedagógusokkal minden jelenlévő egyetértett: teljesen mindegy, hogy egy gyermek az oktatás vagy a szociális ellátás körébe kerül: a lényeg, hogy mit kap, pontosabban jelenleg mit nem kap.
Mindannyiuknak szüksége van ápolásra, gondozásra, fejlesztésre és közösségre. Ezt jelenleg az erre rászorulók
töredéke, biztosan kevesebb, mint 10 %-a kapja meg.
Aki az iskolából kirekesztettek közé tartozik, annak többnyire az élet szinte minden órájában segítségre van szüksége. Falatról-falatra etetik, kortyonként itatják, öltözte-

tik, pelenkázzák, gyakran fekvő helyzete változtatására
sem képes egyedül. Ez már önmagában rengeteg fizikai
és lelki erőt és időt igényel gondozóitól - legyen az szülő, gondozó, ápoló vagy tanár.
Túl az önkiszolgáláson, mindennapi életvitelében szükséges van fizikai állapotának őrzésére és fejlesztésére: ez
gyakran masszázs, mozgatás vagy gyógytorna, és döntőek a főként számukra kifejlesztett terápiák, fejlesztő foglalkozások.
Ugyanakkor többségüknek agyi károsodása és kommunikációs akadályai vannak. Így egyrészt speciális kommunikációs eszközökre, pl. BLISS-re, vagy sajátos jelnyelvekre van szüksége, másrészt értelmük, figyelmük, értésük, stb. sajátos egyéni képességektől minden más csoportnál jobban függő tervezésre és fejlesztésre.
Ezentúl igénylik a közösséget, a többiek közötti létet. S
bár hazánkban döntően csak egymás között vannak, vannak országok, ahol legalábbis a jobb képességű értelmileg akadályozott gyermekek között, tőlük tanulva, segítve fejlődhetnek.
Mindezekhez szükség van arra, hogy megfelelő tudású,
képességű és hozzáállású dolgozók, szakemberek legye-
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nek. Bár az ezirányú felsőfokú képzés már elkezdődött, a
velük foglalkozók döntően gondozónők - így számukra sajátos szakmai képzések, tréningek kialakítására lenne
szükség.
Ezentúl azonnal szükség lenne arra, hogy az ilyen intézmények az ellátott emberek igényei, fogyatékosságok súlyossága szerint kapjanak normatív támogatást. Jelenleg az
enyhe, tanulásban akadályozott, önállóan munkába járó
ember után a felülni sem tudó értelmi sérülttel azonos normatívát kapnak. Holott nem kell különösebb képzelőerő
ahhoz, hogy lássuk: etetni, pelenkázni, öltöztetni, fejleszteni - valódi ellátást nyújtani, csak akkor lehet, ha erre a dolgozónak ideje is van. Azaz legalább két, de akár egy
gyermekre egy gondozó kéne.
A jelenlegi finanszírozási szabályozás szinte ellenérdekeltté teszi a hagyományos értelmi sérült napköziket,
hogy a nehéz eseteket felvegyék.
Mindeddig csak a sérült gyermekekről, felnőttekről volt
szó, holott ezekben az esetekben a családtagok is fizikailag
és mentálisan egyaránt nehezített körülmények között élnek. Számukra valóban 24 órás a „műszak”.
A képzésen és a finanszírozás megváltoztatásán túl szükség lenne számukra a megfelelő körülmények, szállítás,
személyi segítés, otthoni körülmények javítására, a családok speciális segítő rendszerére.
Szülők és szakemberek egyaránt áhítják a változást, a feladatarányos finanszírozást és a segítő körülményeket, új ellátásokat. Legalább ötezer ilyen problémákkal sújtott család él ellátás nélkül.
Megfelelő ellátást még 10 %-uk sem kap - a szerencsén és
a véletlenen múlik, hogy ki kapja közülük.
Van hivatalos válasz: évi 10-20, jó esetben 40 új ember ellátása kerül a rendszerbe – ezek cseppek a tengerben.
Vajon, ha a róluk szóló döntések meghozóit akárcsak néhány órára szülői vagy gondozói helyettesítésre kérnénk
(ahogyan egyre többen beülnek a kerekesszékbe), az segítene?
Vagy továbbra is társadalmi
hasznosságuk a döntő kérdés?
Nos az is van nekik, és ideje
lenne megbecsülni! A többieket arra tanítják, emlékeztetik, hogy mi az emberség,
hogy van még tiszta, érdek
nélküli szeretet és a munka
karrierjén túli életpálya is.
És ennek értéke, ahogyan
egyre többen magyarázzák,
miért nincs idejük csak a
munkájukra, felértékelődik.
Én, bármily nehéz néha,
gyakran szomorú, de többségében, az átlagnál messze
tisztább emberek között élhetek – szeretetben. Szerencsés
vagyok.
CSATÓ ZSUZSA
zsuzsa.csato@ncsszi.hu

Mi lenne, ha egyszer Vajda Pál főpolgármester helyettes felelősségre vonatna azért, amit tesz - illetve nem
tesz? Alighanem meglepődnénk. Mert ugyebár az még
csak hagyján, hogy Demszky helyett ő fogadja az akadálymentességért tüntető kismamákat - elvégre ő a
közlekedésért felelős vezető - de hogy azt merészelje
válaszolni nekik, hogy "A közhasználatú épületek nem
a Fővároshoz tartoznak", tehát semmit sem tehetnek
az ügy érdekében, hát az mindennek a teteje.
Ön, tisztelt főpolgármester helyettes úr, szíveskedett a
hannoveri villamosok törvénytelen behozatalakor - is azt ígérni, hogy a járdaszigetek átalakításával megoldják
a toronymagas járművek megközelíthetőségét. Persze,
semmit sem tettek. Az Ön irodájától nem messze, a Városháza informatikai ügyosztálya például ugyancsak nem
közelíthető meg akadálymentesen, mint ahogyan az újonnan átépített utak járdáira is csak felugratni lehet, és se
szeri se száma azoknak a kórházaknak (fővárosi tulajdon)
és oktatási intézményeknek, melyek megközelíthetetlenek.
Mindennek egy oka van. Nem a törvény, hanem egy törvényi szakasz hiánya. Tudniillik az önkormányzatok,
busz és villamos tulajdonosok, alul és felüljáró birtokosok és más középületek gazdái törvényt sértenek, ha nem
teszik akadálymentessé mindezt, de ezért nem jár büntetés.
Kedves Ellenzék. Önök is méltán lapítanak, amikor a
főpolgármestert és embereit terepjárókért és sok minden
másért izélgetik, de nem javasolnak szankciós szabályokat a törvénysértőkre. Mert Önök is négy évig lapultak és
semmit sem tettek.
Kedves
Kormánypártok.
Önök jó pofát vágnak és
kedélyeskednek a tüntetőkkel. Miközben az esélyegyenlőségi kormányhivatal
- farizeus módon - bájosan
támogatást ígér a további
megmozdulások szervezéséhez, Önök sem hoznak személyre szóló szankciókat.
Mi lenne, ha legközelebb
azért tüntetnénk, hogy az
országgyűlés marasztalja el
és büntetni rendelje a mulasztókat? Erre mi lenne a
válasz? Az, hogy az ország
nem az országgyűlés tulajdona?
No, ennek örülök.
(2004.09.22.)

DR. DERERA MIHÁLY
derera@chello.hu
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ket az embereket.
A súlyos halmozottan sérült embereknek is joga van fejlesztéshez, közösségi élethez és örömet okozó szabadidő programokhoz.
Ezért a fenti állandó otthonlét és kéthavi szabadság lehetősége
legyen kiváltható egy a fentinél jóval hatékonyabb megoldással. Az értelmi sérült gyermekek és felnőttek napközi otthonai
legyenek kötelesek felvenni napi négy órában a halmozottan
sérült embereket, és biztosítsák az ennek megfelelő ellátástfejlesztést, közösségi létet, szállítást is.
Ehhez arra lenne szükség, hogy a súlyos és halmozottan sérült
emberek napi 4 órás normatívája a jelenlegi, alapvetően középsúlyos értelmi sérült (és enyhébb autista) emberekre számított
duplája legyen, azaz a jelenlegi 445.000 forint/év, napi 4-5 óra
ellátással. Hiszen nyilvánvaló, hogy azok, akik pelenkázásra,
etetésre, öltöztetésre, mozgásukban és minden tevékenységükben segítségre szorulnak, mind emberi erőforrásban, mind eszközökben többet kívánnak, a hozzájuk képest igen önálló, önkiszolgálásban alig segítséget igénylő, méréskelten értelmi sérült embereknél,
márpedig döntően ők járnak ÉNO-kba
értelmi sérült napközi otthonokba.
Azok számára, akik hozzájutnak
ehhez a napi 4 órás ellátáshoz, járjon a rendes munkában töltött időnek megfelelő kb. 2-4 heti szabadság is.
Úgy gondoljuk, bár e dologban lehetetlen és talán nem is szükséges
indulatok nélkül beszélni, a megoldásban csak a tisztességes, átgondolt és konkrét javaslatok és
tárgyalások segíthetnek.
Csupaszívek Társasága

JAVASLAT AZ ÁPOLÁSI DÍJ
FOKOZATOS EMELÉSÉRŐL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ JOGOSÍTVÁNYOKRÓL
(2004. november 27.)

A Csupaszívek Társaságának az ápolási díjról, annak emeléséről szóló eddigi utolsó javaslata 2002-ben született. (Az első
1992 táján, a MEOSZ-szal közösen, s azóta is számos érdekvédő szervezet kérte az ápolási díj rendezését, együtt is külön is.)
Ebben az ápolási díj emelése és differenciálása, s mindezek fokozatos bevezetése mellett áll ki.
Ismereteink szerint a jelenleg a Parlament előtt lévő 2005 évi
költségvetés tervezete már tartalmazza, hogy a legsúlyosabb
állapotú fogyatékossággal élők ápolói számára 2005-ben egyharmadával emelik az ápolási díj minimumát. (Az önkormányzatoknak jogában áll ezt felső korlát nélkül kiegészíteni.)
A minisztérium szándéka szerint ez az ápolási díj fokozatos
emelésének kezdete.
Az Egyesület és az érintett szülők, a korábbiakhoz hasonlóan,
továbbra is az ápolási díj minimálbérre való fokozatos emelését kívánják. Vannak
azonban egyéb szempontok is az
ápolási díj rendezésével kapcsolatban.
(1.) Jelenleg „teljes” ápolási díjat
kaphat a fogyatékkal élőt, beteget,
időset ápoló egyaránt, tekintet nélkül arra, valóban 24 órás-e az ápolásgondozás igénye. Így tehát az ápolási
díj emelésével párhuzamosan - annak
előkészítéseként - szükség van arra,
hogy differenciálják, az ápolás igényétől függővé tegyék az ápolás díját.
(2.) Az ápolási díjon töltött idő ma is
munkában eltöltött időként beszámít,
hozzáadódik a nyugdíjhoz szükséges időhöz és jár vele egészség- és nyugdíjbiztosítási jogosultság is. Ezek a leglényegesebb, a munkaviszonnyal járó előnyök és
alapvető jogok.
(3.) Továbbra is a korábban megfogalmazott
véleményünket látjuk járható és kiszámítható útnak - a fokozatos és átgondolt eljárásmóddal és ellenőrzéssel járó bevezetés mellett.
(4.) Az ápolási díjon töltött idő a nyugdíj kiszámításánál
munkaviszonyban eltöltött időként beszámíttatik, viszont
az így kiszámítható nyugdíj rendkívül alacsony. Ismereteink szerint ugyanakkor létezik nyugdíjminimum, és ebben
az esetben kötelezően a minimálbérnek megfelelő nyugdíjat folyósítsák.
(5.) Ugyanakkor van egy alapvető hiányosság, amelyet
ideje lenne orvosolni. Ez pedig az, hogy a munkaviszonynyal szabadság, pihenés jár. Túl ezen, az alapvető emberiesség
is azt diktálja, hogy azok, akik a hét minden napján, 24 órában
vannak „ügyeletben”, ennek megfelelő pihenéshez jussanak.
Szükséges, hogy az állam jogszabályokban, megfelelő lehetőségek biztosításával és a hozzá szükséges finanszírozás rendezésével biztosítsa, hogy a 7x24 órás= azaz heti 168 órás munkaviszonynak megfelelően évi 2 hónapi szabadság illesse meg eze-

VÉGRE VALÓBAN
PARKOLHATNAK
SÉRÜLT EMBEREK

Mióta parkolási díj van, meg-megújuló tárgyalások, botrányok és visszaélések tarkítják a harcot, amelynek célja,
hogy valóban a mozgásukban, önálló közlekedésükben
korlátozottak jussanak ingyenes parkolási lehetőséghez,
azaz valóban ők parkoljanak. Ehhez két dologra van szükség: egyrészt, hogy az álmozgás sérültek elveszítsék a parkolás lehetőségét, másrészt, hogy ők maguk biztosan bizonyít-

22

„FOGYI” - HÁLÓ
hassák, hogy rászorulnak. A harMIRE VAN SZÜKSÉGE A SÉRÜLT EMBEREK NEK ÉS CSALÁDTAGJAINKNAK?
madik már apróság: legyen elegendő és valóban hozzáférhető hely.
2003 őszén véget értek a tárgyalások és megjeSzükséglet /
Megoldás
Intézmény
lentek a jogszabályok: eszerint az eddigi köny- Problémák
/ igény
nyen hamisíthatókat fokozatosan, de kötelezően
Speciális munka
hologrammos és fényképes és meghatározott Elszegényedés Megélhetés
Jövedelem
az érintettek és
ideig, és az EU-ban mindenütt érvényes igazolcsaládjaik számára
ványok és új matricák váltják fel. Az ezekhez
Gondozó szolgálat
Gondoskodás /
való hozzájutás is szigorúan szabályozott és
Gondozó
Önellátás
/ helyettesítés
ellenőrzött. Az okmányokat az okmányirodák Fizikai
Családsegítő /
hiánya
Étkezés biztosítása
állítják ki, de az érdekvédő szervezetek, aho- gyengeség
/ támogató szolgálat /
Ügyintézés
gyan eddig, ezután is részt vesznek a matricák/ önálló élet központ
hoz juttatásban.
Otthoni társ
A dokumentumokat ezután nem ellenőrizhetik a
Otthoni beszélgetés
Magány
Társaság
Telefon
parkoló őrök, csak közterület-felügyelők és
Kölcsönös önsegítés
Lelki gondok Lelki támasz
Közösség
rendőrök.
Foglalkozások
Szegregáció
Terápia
Mentál-Pszicho
Időközben végre valahára egy másik áldatlan
Terápia
szakember
állapotot is rendeztek. Hosszú-hosszú éveken át
Otthoni és
Komplex otthonsegítő
Ápolás
közlekedési támogatást, jogosultságokat csakis
Gondozás
ambuláns
rendszer
a mozgásukban fogyatékossággal élők kaptak.
Otthoni
és ambulánsBetegség
Rehabilitációs
ápolás
és
Most végre teljesült egy régi kívánság: azok is
közösségi
ellátás és
tevékenységek
Szakápolás,
hozzájussanak, akik önállóan, mások kísérete,
mindezek
szervezése
Fejlesztés
Gondozás
segítsége nélkül nem képesek járni, illetőleg
azok is, akik fogyatékosságuk miatt a tömegközlekedést nem
képesek használni. Közlekedési jogosultságokat, így parkolási
SÉRÜLT EMBEREK INTEGRÁLT
engedélyt kaphat többek között értelmi fogyatékossággal és
SZOCIÁLIS ÉS KOMPLEX ELLÁTÁSA
autizmussal élő emberek és családjaik is.
Akit visszaélésen kapnak, annak akár egy évre bevonhatják az
(1.) Az egészségügyi ellátásukkal kapcsolatosan
engedélyét és az újért már fizetnie kell.
Mindezeken túl új országos nyilvántartó rendszert készítettek,
Az egészségügyi ellátás során, mint minden állampolgár, a prehogy megakadályozza, hogy a ma szokványos egy sérült - több
venció, gyógyítás és rehabilitáció terén várnának segítséget.
matrica visszaélést elkerüljék, az engedélyeket ellophassák,
Mindhárom területen gondot jelent, hogy sem a hozzáférés,
vagy továbbadhassák.
sem az egyenlő bánásmód, sem a speciális ellátások nem, vagy
Remélhetőleg – végre-valahára - valóban azok és ott fognak
nem kellő mértékben biztosítottak. Szükség lenne tehát:
parkolni, akiknek és ahol szüksége van rá.
a meglévő ellátások bővítésére és specializálására, új terüleCSATÓ ZSUZSA
tek és módszerek bevezetésére;
a prevenció, a gyógyítás és a rehabilitáció koordinálására;
az egészségügyi ellátás és a többi ellátás összekapcsolására,
komplexszé alakítására, a hiányzó láncszemek kiépítésére.
STATISZTIKA - A SÉRÜLT EMBEREKRŐL
Többek között pl. a kórházban induló fejlesztő és foglalkozási rehabilitációra stb.
Magyarországon 577.000 ember vallja magát fogyatékkal élőnek - a 2001. évi népszámlálás szerint. Közülük
(2.) Az oktatásuk és fejlesztésük során
124.000 nem azonosít konkrét fogyatékosságot, így bi2002-ben
64.000
sajátos szükségletű gyermek járt iskolába,
zonytalan, hogy valóban fogyatékkal élők-e. A biztosan
közülük
46.000
gyógypedagógiai
iskolába. Jelenleg a speciális
sérült 453.000 ember 55 %-a mozgáskorlátozott, 83.000
szükségletű
tanulók
különleges
normatívája
sajátos igényeik
látássérült, 55.000 hallássérült és 57.000 értelmileg akakielégítését
hivatott
biztosítani,
akár
szeg-regált,
akár integrált
dályozott.
iskolába
járnak.
Az
iskoláskorú
fogyatékkal
élők
speciális
iskoHa ehhez hozzávesszük a nemzetközi szóhasználat szelákban
való
oktatása
több-ségében
megoldott.
Megoldatlan
rinti egészségkárosodott, azaz a súlyos, mindennapi életazonban az oktatáshoz való hozzájutásuk. Legalább ötezer, az
vitelben akadályozott krónikus betegséggel élő embereiskolai rendszerben nem képezhető gyermek oktatása hiányos
ket is, akkor ezek száma kb. 3-500 000. (A nemzetközi
vagy egyáltalán nem megoldott.
kutatások szerint a lakosság legalább 15 %-a egészségKorai fejlesztésben részesül kb. 2000 0-6 év közti gyermek,
károsodott és ennek kb. 10-20 %-a súlyos állapotú.)
de e szolgáltatásnak kb. ennek ötszörösére lenne szükség.
Azaz Magyarországon kb. 800.000 súlyos egészségkároNincs megoldva a nem nagyvárosban lakó gyermekek iskolásodott (fogyatékkal és krónikus betegséggel élő) ember
ba jutása.
él, ami családjukat is számbavéve, szerényen is legalább
Bár az „integráló isola” koncepciója már modellezési szamásfél millió embert érint.
kaszban van, de minél súlyosabb a károsodás, annál kisebb az
esélye az integrált iskolába kerülésnek.
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A krónikus betegséggel élő gyermekek általában - értelmi képességeiknek megfelelően - „normál” iskolába járnak, de sokat
hiányoznak, sok a gyenge tanuló és az otthonmaradó édesanyák
és a betegségek miatti szegény család, így végeredményben
szellemi képességeiknél gyengébb teljesítményt nyújtanak,
rosszabbak az élet- és karrier esélyeik.
Esetükben főként az otthonukban zajló speciális felzárkóztatásra, korrepetálásra stb. lenne szükség.
Szükség lenne arra, hogy a fejlesztés minden érdekelthez eljusson, hogy megfelelő minőségű és integrált legyen, megfelelő szakember és szakértelem biztosításával, a befogadás
elősegítésével.
Szükség lenne a most induló, „életen át tartó fejlesztés” széles
körű megvalósítására. E területen különös figyelmet érdemel,
az értelmi sérült emberek helyzete, mert fejlesztés nélkül az ő
képességeik rohamosan csökkennek.

a megfelelő jövedelmen túl szükség van
sajátos lakáshitel-rendszer kidolgozására.
(5.) Emberi jogvédő és befogadást
segítő rendszer nézőpontjából
Bár az ellátásjogi képviselet 2004. évi indulása, az ombudsmani
hivatallal és a jelenlegi civil érdekvédő szervezetekkel komoly
előrelépést jelent, mégis biztos, hogy az egyenlő bánásmód
esélyét a törvényen túl elsősorban az emberi hozzáállás, az
attitude, a szemlélet és az ehhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek és tapasztalatok szervezésével lehet elősegíteni. E
téren szükség lenne:
szervezett, vonzó és hatékony ismeretterjesztésre;
a média és a közszolgálat embereinek elhivatottá és képzetté
tételére;
mindennapi tapasztalatokra, a természetes környezet megnyerésére;
hatékony és többirányú jogvédő rendszer biztosítására.

(3.) A foglalkoztatásuk terén
Jelenleg védett munkahelyen dolgozik 35-40.000 egészségkárosodott ember. Becslések szerint – nincs konkrét a-dat - kb. fele
hagyományos fogyatékkal élő. Összességében 86.000 ember
egészségkárosodott ember dolgozik, az aktív korúak 15-20 %-a.
Szükség lenne:
az integrált munka biztosítására, annak egyszerűbb formáinak
(nevezetesen a részmunka, távmunka, rugalmas munkaidő
stb.) hatékonyabb elterjesztésére, az ehhez szükséges, szaktudás, technikai és mentális körülmények biztosítására;
a védett munkahelyek átmenetibbé tételére, a fejlesztéssel és
egyéb ellátásokkal való összehangolására, az ott végzett munka nívósabbá, változatosabbá, kreatívabbá tételére;
az egészségüggyel, oktatással, lakhatással, szociális ellátórendszerrel összehangolt komplex, egyénre szabott ellátásra.

A SZOCIÁLIS ÉS EGYBEN
KOMPLEX ELLÁTÓRENDSZER FELADATAI
A jelenlegi rendszer helyi közösséget segítő elemei: házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszer, értelmi sérültek napközi
otthonai, pszichiátriai közösségi ellátás és a speciális segítő
szolgálat, a támogató szolgálat. Egy integrált komplex ellátórendszerben a feladatai a következők:
(1.) Hozzájutás – a mindenki számára működő ellátások - és
szervezésük, a különféle ellátások koordinációja
A különféle ellátásokhoz (egészségügy, foglakoztatás, oktatás) való hozzájutás biztosítása, mind technikai értelemben –
ideértve az akadálymentességet, a kísérést és a speciális közlekedési eszközöket, mind pedig mentális értelemben, a befogadást elősegítő rendszerek biztosításával.
(2.) Segítségnyújtás
Fizikai és mentális segítségnyújtás elsősorban az élet természetes színhelyein: otthon, munkahelyen, iskolában, szabadidő
színtereken. Az otthoni életet kiegészítő segítő rendszerek
biztosítása: otthonsegítő és családon kívül segítő rendszerek.
Ez utóbbihoz tartozik a pót, avagy helyettes családok biztosítása, a napközbeni néhányórás és napközi jellegű, egyénre szabott ellátások, az átmeneti, pihenést biztosító, krízist megoldó
otthonok működtetése. Ezek lehetőleg családi méretűek, átmenetiek, a családba való visszatérést biztosító rendszerek.
Végleges elhelyezésnél is a lehető legcsaládszerűbb megoldások, a helyi közösségen belüli élet, kapcsolatok fenntartásával.
(3.) A járadékrendszer és a megélhetés
A különféle járadékoknak egyrészt az önálló, nem bentlakásos
intézménybeli megélhetést és az egészségkárosodással járó
többletköltségeket kell biztosítania (azaz: lakás és fenntartása,
az ember mindennapi életvitele és a speciális kiadások). Ezen
túl az Önálló életvitel elveinek megfelelően magának az
egészségkárosodott ember kezébe kell adni a döntést. Neki
kell megválasztani, hogy kinek, milyen eszközöknek a segítségét veszi igénybe.

(4.) A lakhatásukkal kapcsolatban
Ma bentlakásos intézetben él több mint 45.000 fogyatékkal élő
ember, többségében anyagi(!) okokból, akik megfelelő jövedelem mellett az otthoni segítségnyújtást fizetnék meg.
A jelenlegi jövedelmi viszonyok között az egészségkárosodott
fiatalok százezernyi táborának esélye sincs, hogy önálló lábra
álljon, saját lakása legyen. Az ehhez szükséges feltételek között:
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Intézmény
Otthonsegítő

Szállító
Kísérő
Segítő
Tájékoztató
Tanácsadó
Ügyintéző
Napközbeni
foglalkozások
Átmeneti
bentlakás

Tartós
bentlakás

Mit nyújt
Ápolás
Gondozás
Fejlesztés
Lelki támasz
Szabad mozgás
Munka, oktatás
Szabadidőprogram
(sport, kultúra)
Mentális segítség
Hozzájutás,
ismeretek,
lehetőségek,
választások,
Közösség
Fejlesztés, oktatás
Foglalkoztatás
Munka
Pihenés
Rehabilitáció
Gyógyulás
Végleges
Szegregált

Előnyei
(lehetnek)
Természetes
közegbeli,
önálló
életvitel

Hátrányai
Kirekesztettség

Hozzájutás
minden külső
lehetőséghez
Integráció

Drága
Kevesekhez jut el

Integráció
Családi
életvitel

Gyakran bentlakás helyett veszik igénybe,
így félmegoldás

A többi
rendszer
kiegészítője
Végső és a
jelenlegi
elvekkel
szemben
menetelő
megoldás

Jelenleg itt csapódik
le az egyéb megoldások hiánya
Nincs visszaút, mire
kiderül: megfelel-e
Drága
Kirekesztő/szegregáló
Nem családszerű
Nem természetes

INTEGRÁLT VAGY SPECIÁLIS
GONDOZÁS?
INTEGRÁLT:
egymást segítő rendszer alakítható ki
így kevesebb a felesleges ember
természetesebb, család-közelibb
(munkamegosztás stb.)
otthon-közelibb
kis helységben is megoldható
közösségi
sokszínű tevékenységek szervezhetők
egymás másságát is megismerik
szakmailag nagyobb kihívás
a többféle tevékenység többfelé figyelést igényel
SZEGREGÁLT:
sorstársak, sorstársi közösségek
homogén társaság, hasonló igényűek
szakmailag könnyebb megoldások
egysíkúbb ellátás
az igényekhez könnyebb alkalmazkodni, kielégíteni
valószínűleg olcsóbb
távolabb kerül az otthonától,
hiszen megfelelő számú hasonló társ kell
unalmasabb

LÁBADY ISTVÁN: LOVESPECIAL
Fotók arról, hogy élhetnek teljes életet
(Népszabadság • 2004. december 13.)
"Néhány éve történt a seattle-i paralimpiai játékokon. Kilenc, testileg vagy
szellemileg sérült versenyző állt fel a 100 méteres futás rajtvonalánál. A
pisztolylövésre mindnyájan nekilódultak, ha nem is éppen vágtában, de
mindenképpen azzal a szándékkal, hogy végigfussák a döntőt, és nyerjenek.
Mindnyájan, pontosabban egy fiút kivéve, aki megbotlott, néhányat bukfencezett, majd sírni kezdett. A többiek meghallották a fiú sírását. Lelassítottak, és hátranéztek. Aztán mindannyian megfordultak, és visszamentek.
Mindannyian...
Egy Down-kóros lány lehajolt, megpuszilta a fiút, és így szólt hozzá:
- Ettől majd elmúlik.
Aztán mind a kilencen kart karba öltve a célvonalig sétáltak.
A stadionban mindenki fölállt, percekig tartott az éljenzés. A jelenlevők
azóta is mesélik ezt a történetet."

Hipergyors fogyókúra!
Amputáltasson!

Ez az idézet Lábady István Lovespecial című könyvéből van. A
könyv fotografikus lenyomata, hogy
miként élnek teljes értékű életet azok, akiktől ezt az ember a legkevésbé várná.
K.R.
Dyslexiások egybesüljetek!
www.dyslexia.moc
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mindezidáig feneketlen zsákok, soha be nem tömött lyukaiba.
A valóban hátrányban élők, tehát hátrányban is maradnak, a
halmozottan sérültek és akadályoztatással élők, mindig is akadályozottak lesznek. A többség pedig széttárja kezét, ennyit tehettünk. A továbbiakban kéretik türelem és megértés. Akik kiszolgáltatottak, azok nem is tehetnek mást, várnak a jobb időkre.
Kérem, ne értsenek félre! Nem az eddig elvégzett munka kritikai minősítése ez részemről. Viszont szerintem a többségi társadalom átlagemberei ma sem látják a reálisan a helyzetünket.
Számukra a „reális látásmód” abban merül ki, hogy többnyire
tudomást sem vesznek rólunk. Elhárítják, kerülik a szembesülést velünk. Talán azért, mert önnön félelmeiket látják a mi
helyzetünkben megtestesülni. Igen, érthető, hogy ha a kiszolgáltatottság rémképe jelenik meg, az sokszor félelmet szül.
A szociális szakma pedig úgy kezeli a segítséggel élők kérdését, mintha tojásokon járna, mondván „vékony ez a jég”, vagy a
határ: nehogy a különböző társadalmi rétegek-, csoportok
szembeforduljanak a segítséggel élők társadalmával.
A média különböző ágaiban legalább beszélnek a témáról: láthatatlan társadalomról, két külön világról szólnak. Miközben
bevallhatnák, hogy az egész önámítás, és az egyik téves mítoszt
helyettesítjük be a másikkal. Fontos lenne, hogy ne csak a segítségre szoruló, a támogatást kérő ember képét mutassuk
be, mert ezzel csak a szánalmat erősítjük irántuk, nem pedig az el- és befogadásukat. Az elfogadásra kellene a hangsúlyt helyezni. Azt erősíteni, az „így is lehet élni” példa-képe
helyett. Mert, „a példa-kép is élni akar”, nem csak lenni! Mert
pusztán „lenni” lehet, de abból megélni bizonyosan nem. Elfogadás nélkül ugyanis, nem létezik befogadás sem, valós, reális
megismerni-akarás nélkül pedig ki sem alakul az előző két lépcsőfok sem. Bármelyik lépés kihagyása pedig ismételten csak a
torzkép és torz helyzet továbbélését erősíti. Egyáltalán nem
segítve ezzel, a ma meglévő helyzeten.
Kitörési pontot pedig nem lehet találni a képmutatás és álszentség kettős szorításában. Ott, ahol elfogadunk, de csak egy határig. Segítünk, fogjuk a kezed, de csak azért, hogy látványosan
demonstráljuk a társadalmi támogatottságot.
Hol is állok én ebben a kavalkádban? A zűrzavar láttán, azt
mondanám: valahol középen, azaz „kinn is vagyok, meg benn is
vagyok”. A segítséggel élő társaim egyre gyakrabban mondják
nekem: „Elfelejtettél minket! Már Te is olyan vagy, mint egy
segítő.” A segítők meg inkább a segítséggel élőt látják bennem,
mintsem a kollégát.
Persze ahhoz, hogy tudják, mi mindent csinálok immár 2 éve,
szoc.munkásként, állás nélkül (!), nem csak a felszínt kéne
nézni, hanem a dolgok mélyét látni is. Egy-két kolléga, „már
megtanult látni” (és ők bátorítanak, hogy fel ne adjam - köszönet nekik érte!), a többség azonban még mindig csak méreget és
néz.
Nálam pedig mindez elsőre úgy „csapódott le”, hogy na tessék
már megint jól kifogtad: „segítőnek túl fogyi vagy, fogyinak
meg túl segítő”. Belátható, hogy ez bizony nem valami boldogító állapot: innen is, onnan is kilógni egy életen át. Ide se, meg
oda se tartozni igazán.
Kétségbeesett pillanataimban gyakran fohászkodom Istenhez:
„Uram szüntesd meg ezt a helyzetet. Adj fix állást, tudásom
után, amit tőled kaptam, biztos megélhetést, tisztességes keresetet….”
Aztán józan pillanataimban azt mondom, „Igen Uram, ha jól

KINN IS VAGYOK, BENN IS VAGYOK
(a példa-kép is élni akar)

A halmozottan sérült és az akadályoztatással élők helyzete ma
ténylegesen megoldatlan Magyarországon. Sehova nem tartozik
igazán, és mégis mindenhol előkerül. Ez abból adódik, hogy a
már létező érdekvédelmi szervezetek helyzete is bizonytalan,
helyzetük megnyugtató rendezése máig megoldásra vár. Belső
strukturális átalakításuk pedig tovább már végképp nem elodázható. Sem, társadalmi sem gazdasági értelemben nincs még olyan erős védőháló, ami makro-, mezo- és mikro szinten is valós módon érzékeltethetné pozitív hatásait, miközben a rendezetlen állapotok, egyre inkább éreztetik hatásukat a segítséggel
élők különböző csoportjaiban és egyéni sorsában.
Divattá vált az esélyegyenlőségről beszélni. Nyilván azért is,
mert EU-s mércével mérve, a honi helyzet nyugodtan nevezhető siralmasnak. Kormányoktól és aktuálpolitikai helyzettől függetlenül logikus lépésnek tűnik központi prioritást élvező célnak nevezni minden helyzetjavító megoldást. Kivált, ha erre
EU-s pályázati pénzek is igényelhetők. A kirekesztés és a szegénység elleni küzdelem azonban körülöleli a problémát - lassan bilincsbe zárja azt. Ennek elkerülésére vagy komplex problémakezelésre van szükség (ekkor az alulról jövő kezdeményezésekre adott reális válaszokat, a felülről jövő tényleges változtatás szándékával kell párosítani, és megteremteni ennek anyagi
bázisát is), vagy a kígyó véglegesen a saját farkába mar, és az
elégedetlenség mértéke eléri a társadalmi igazságtalanságból adódó közel 40 évnyi csúcsát, és a robbanás elkerülhetetlenné
válik. Aki ugyanis 4 napja, 40 napja, 40 hónapja, vagy 40 éve
van hátrányban, és e mellé egyre nagyobb mértékű, és mélységű kilátástalanságba kerül, az más-más léptékkel és értékkel,
netán közönyös fásultsággal vagy indulattal reagál az unásig
hallott - „húzni kell egyet a nadrágszíjon” - ki tudja hányadszor
elhangzó mondatára.
Magam kb. 25-30 éve hallom ugyanazokat a mondatokat, a
társadalmi figyelemfelhívás és a gondolati gátak feloldásának fontosságáról. Persze mindig más-más köntösbe bújtatva.
A szemléletváltozás folyamatának meggyorsítására, pedig a
többszörösen döglött ló, ki tudja hányszor lehúzott bőrét is mindig képesek vagyunk újra és újra megrágni, lenyelni. Közben
pedig semmi sem változik, csak a szakma jókat polemizál.
Most éppen arról, hogy melyik szektornak, mi is ebből a problémahalmazból a dolga. (Eközben ’98 óta van esélyegyenlőségi
törvényünk, ami mostanra már a végrehajtási szak egyik időpontjához ért. Sebaj, majd odébb toljuk a törvényben megjelölt
határidőt, hivatkozási alapot úgyis találva/teremtve rá. Nincs itt
egy kis fáziskésés? Na nem sok, csak egy néhány évtized...
S mi megnyugodva hátradőlünk, a munkaterv teljesítve, a pénz
elköltve, majd jövőre is lesz egy programsorozat. Arra majd
újra pályázunk, addig is mi jól megélünk. Akikért meg szerveződtünk, azok meg vannak, ahogy vannak. (Pl. abban a családban, ahol a szülők nap mint nap csendben teszik a dolgukat, és
nevelik az egy szemére vak, mozgásában korlátozott, értelmileg
akadályozott fiukat, lakonikus nyugalommal, jegyzik meg: „Én
már hányingert kapok, amikor az esélyegyenlőségről beszélnek,
mert így sosem fog megváltozni semmi” - és az ő szemszögükből nézve igazuk is van!)
A lényeg, hogy nekünk jó így is. A segítséggel élők helyzetének látványos javulására tett halovány erőfeszítések pedig,
hamvukba hullanak el - nem kis pénzeket mozgósítva imígyen,
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S ha ezt szóvá teszik, akkor az üzletvezető azzal érvel, hogy:
„Cégünk központilag áldoz karitatív célokra”, s részükről az
ügy ezzel le van tudva. Persze mindezt kulturált csomagolásban
elmondva... Tehát ezekben a fejekben a segítséggel élők meg
sem jelennek, mint potenciális vásárlók/hívők/emberek? Vagy
„ez a tétel már nem tétel”?
De tovább megyek: próbálnák csak használni a metrót „tolókocsisként” - le se tudnának jutni az aluljáróba! Próbálnának
csak ugyanezt gyerekkocsival vagy öregen, két bottal! Próbálnának csak bevásárolni vakon, ahol a töménytelen áru mellett
sehol sincs pontírásos tájékoztató! Próbálnának csak fizetni a
bankban, a postán, a lottózóban -, de a pontírás olyannyira megkopott a papírpénzeken, hogy már kitapinthatatlan a címlete!
Vinnék csak el villamosozni a 2 éves gyermeküket, aki még
sosem ült a vilin - ahogy ő mondja -, de mindezt féloldali bénaként - fel se tudnának szállni a gyerekkel!
Marad tehát, hogy meg kell kérni a kedves szomszédot, aki barátságból segít. Segít(?): egy siketnéma házaspár új lakásba költözött, de a közös képviselő sosem „csönget” be hozzájuk,
mondván: „Ők úgyse hallják!”. Így lett pár hónap alatt tartozásuk, pedig előtte sose volt. Az, hogy a közös képviselő felírhatná egy papírra, hogy hánykor jön, és bedobhatná a postaládába
pár nappal előbb? Hát ez eszébe se jut...
Képzeljék csak el azt a helyzetet, hogy autista fiuknak fogfájása van, de ahová tartoznak, ott az orvos altatásban csak akkor
végezhet beavatkozást, ha előtte fekvőbetegként felveszi a fiút
a kórház. Ehhez pedig a területileg illetékes Pszichiátriai Klinika írásos engedélyével/szakvéleményével kell rendelkezniük. S
hogy az, a falujuktól több száz kilométerre van? Utazzanak
oda!
El tudják-e képzelni, hogy egy gyereket a gyógypedagógus segített szakorvoshoz vinni? Azért, mert az orvosi rendelőből a
héten harmadszor küldték haza a 3 gyerekét egyedül
nevelő anyát, aki, értelmileg akadályozott,
hangosan síró gyermekével kivárta a
sorát, de mindig éppen akkorra telt le a
rendelési idő.
Meddig lennének Önök „kinn is, benn
is”, azaz itt se, ott se?
Gondoljanak csak mindebbe bele! És
gondolkodás közben lépjenek csak egyegy lépcsőfokkal feljebb. Ha nem sikerül,
forduljanak bátran és bizalommal programjaink felé. Jobb, mint egy nyomon követéses
hatásvizsgálat! Az eredményességi mutatók
azonnal mérhetők! Gazdasági szempontból
pedig kifejezetten nyereséges, pénzügyi értelemben pedig null-szaldós!
A szakma a szemléletváltás szükségességét
harsogja, de saját, régi struktúráit görcsösen védi,
ragaszkodik hozzájuk. Fél beengedni a soraiba a megszokottól
eltérőt, újat, s ezzel önmaga megújulásának esélyét késlelteti,
vagy dobja el. Olyan, mintha egy megkövült elefántot keltene
életre a porcelánboltban. Arra azonban nem számított, hogy ez
a bölcs teremtmény, fájó lábait ki akarja nyújtani, mert a sokéves várakozás közben azok elzsibbadtak. Nem akar a porcelánbolt tulajdonosnak kárt okozni, csak lépései esetlenek, suták
még. Szándékai tiszták, lehetőségei korlátozottak.
KOVÁCS BEÁTA
Általános Szociális Munkás

működő lábakat adtál volna, láthatnám-e mindezt akkor is, és
elmondhatnám-e? Hála és köszönet érte.”
A realitás azt mondatja velem, híd szerepet kaptam, átjárhatóvá kell tennem mindent, ami tőlem telik. Ez a sorsom. A többit,
amivel meg nem bírok, rábízni az égiekre. Igen, én egyszerre
vagyok mindkettő. Mert mindaddig, amíg a közintézmények akadálymentesítése ilyen csiga tempóban halad, amíg épülhetnek
és állnak úgy lakóépületek, oktatási intézmények, szórakozó és
munkahelyek, szállodák, templomok, orvosi-, egészségügyi létesítmények, fitness-termek stb., ahol és ahová az önálló el-, kiés bejutás megoldhatatlan feladat, és mindig egy másik személy
bevonását teszik szükségessé, addig könnyen mondható: „igen
ők segítséggel élnek”.
Ahol egy átalakított autó megvétele milliós nagyságrendeket
jelent, ott a mindennapi közlekedés eszköze családi vagyontárggyá lép elő, amiért mindenkinek áldozatot kell hoznia, hiszen kevés segítséggel élő „szaladgál” milliókkal a zsebében.
Hónapokon, esetleg éveken át- törlesztve a kölcsönt, és mindeközben megfosztva a szabad rendelkezés jogától, hiszen a jelenleg 300 ezer Ft állami támogatással szerzett autó évekig el
nem adható, és ha a megadott határidőn belül egyszeri hosszabbítás után sem tudja a család az utalványt felhasználni (ez vonatkozik az átalakításra is) akkor az utalvány érvényét veszti.
Tehát kezdődik minden elölről: új kérvény, ismételt várakozás.
Győz a bürokrácia, a legszegényebbekre itt is igazzá válik a József Attilai gondolat „aki szegény, az a legszegényebb”, hiszen
ők hátrányaik ellenére sem tudnak ebből a támogatási formából
részesülni, amíg a tömegközlekedés igénybevételi lehetőségei
olyanok amilyenek, amíg a benzin-árak rapszodikus változásai
úgy hatnak, ahogy azt mindenki a maga pénztárcáján érezheti.
Addig csak csukott szemmel gondolhatunk egy
olyan
világra, ahol mi is, boldogulhatunk az egyenlőbbnél is egyenlőbb esélyeinkkel.
Csak azt tudnám miért nem akkora gond ez
Ausztriában, a Skandináv országokban vagy
Amerikában? Igen, valóban nem más határozza meg, hogy mennyire leszünk hátrányos helyzetűek, hol kapunk állást vagy
hol nem, mint az, hogy mikor és hová
születünk, milyen végzettségűek a szüleink, milyen a családunk kapcsolati tőkéje, milyen informális és formális kapcsolati háló övezi? Tehát pusztán az
számít, hogy milyen a szerencsénk?
Miért természetes része mindez a
társadalmi kultúrának a fent említett
országokban, és itthon miért nem?
Igen hölgyeim és uraim, ha egy szép napon fordított világra ébrednének, Önök lennének halmozottan sérült és
akadályoztatással élők egy Láthatatlan-Világban, GondozóHázakban, Lakó-Otthonokban, a különböző intézményesített
formák valamelyikében, vagy csak otthon, a társadalom tagjaiként. Nap mint nap, hátránnyal és megkülönböztetéssel, hol
nyíltan, hol meg burkoltan. Hol egy nagymisén, ahol a prédikáción a pap azt mondja: „Azért, vannak fogyatékos gyermekek,
mert a szülők vétkeik miatt így bűnhődnek Isten előtt.” Hol egy
ruházati boltban, ahol egy műkörmös „pláza-cica” közli, hogy:
„Önt nem tudom kiszolgálni”. Hol egy éppen megnyílt hipermarketben, ahol a hatalmas eladótérben legszívesebben leülnének vásárlás közben, mert már nem bírja a lábuk, de nincs szék.
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túrában betöltött funkcióival nem igen vetünk számot. Márpedig, ha igazán számot vetnénk, talán pozitívabb kicsengésű
konklúziója lenne annak, amit itt csak röviden jeleztem” mondta Szalai Júlia, majd hozzátette, hogy a szociális segélyezés helyett valami mást kellene létrehozni a mai viszonyok között és ő boldogan bekapcsolódna egy ilyen reform-munkába.
„Ha már emberek nagy csoportjai be vannak zárva az informális munkák világába, akkor ezek a munkák társadalmilag valamelyest elfogadottá kell, hogy váljanak és mint ilyenek tagozódjanak be a munkák világába. De tudunk-e valamit mondani arról, ha a munkák világában megszokottá válnak az atipikus
foglalkoztatási formák, akkor mik lehetnek azok a foglalkoztatási formák, amelyeket meg kell illetve meg lehet honosítani?
Mit lehet elérni e munkák adóterheinek csökkentésével, speciális programokkal? Ezeknek révén talán a segélyezési csapdából egy kicsit ki lehetne jönni új programokkal, reformokkal?
Nem a segélyezés reformja vezet el a segélyezés reformjához
ez ma egy viszonylag egyértelmű dolognak látszik, én legalábbis így látom ezt a magyar világot” – mondta Szalai Júlia.
Ferge Zsuzsa véleménye szerint „ez talán az utóbbi évek legfontosabb cikke”, mert mindazon túl, hogy mindenki számára
érthető, élvezhető olvasmány, összefoglalja a segélyezési rendszer társadalmi funkcióját. Megfogalmazza, hogy az „elkülönítés, egy olyan alsó középosztály létrehozása, amely maga is érdekelt a segélyezésben, a kérdésnek olyan kezelése, amely fizikailag is eltávolítja a szegények legrosszabb helyzetben lévő
csoportjait attól, hogy az ember beleütközzön az egész problémába” – emelte ki Ferge Zsuzsa.
Megemlítette még, hogy a tanulmányból nagyon érzékletesen
látszik az, hogy a társadalom kettészakadt, akik „beszorultak”
nem tudnak önmaguktól kikerülni helyzetükből, vagyis a mobilitás, a segélyezésből való ki-be mozgás nagyon korlátozott.
Ferge Zsuzsa úgy véli Szalai Júlia tanulmányában új szavakkal
mond el legalább két dolgot: „azt, hogy segélyekből nem lehet
megélni, valamint azt, hogy „fehér munka” se égen se földön
nincs, a közmunka mind időtartamban mind pedig fizetésben olyan bőkezűen van szabályozva, mint valamikor a háború előtt
az ínségesek közmunkához való hozzáférése!”A kérdések és
hozzászólások kapcsán szóba került a szociális szakmákat képző szakemberek felelőssége, a szociális munkások felelőssége,
illetve az utóbbiak lehetetlen szorongató helyzete. Mindazok a
szociális munkások, akik a munkájukat végzik, nem képesek
végleges, megnyugtató segítséget nyújtani. Vannak emberek, akiket nem lehet visszavezetni a munka világába, s ezzel szembe
kell nézni. Nem lehet csak a munkára, a munkához juttatásra
összpontosítani, valami más megoldásra van szükség. A jelen
lévők egyetértettek abban, hogy a probléma lassan megoldhatatlanná válik.
BUJDOSÓ JUDIT

„AZ UTÓBBI ÉVEK LEGFONTOSABB CIKKE...”
= = = SZOCKAFÉ A SEGÉLYEZÉSRŐL = = =
A Szociális Szakmai Szövetség SzocKafé sorozatának keretében, 2005. január 18-án a segélyezés kérdéseiről Ferge Zsuzsával és Szalai Júliával beszélgettünk. A beszélgetés aktualitását
Szalai Júliának az Esély folyóiratban „Jóléti fogda” címmel
megjelent írása adta. Indításul ennek rövid összefoglalóját hallgathattuk meg. Szalai Júlia tapasztalatai szerint sajátos folyamatnak vagyunk részesei, hiszen a hosszas reformfolyamat
kapcsán számos változás történt, mindeközben valami mégsincs
rendjén ezekkel a reformokkal. „Megszűnt a beszélgetőképesség egyes alapvető társadalmi kérdésekről, a szociális munkások sokszor elég rossz érzésekkel végzik a munkájukat, be vannak zárva a maguk rossz érzéseibe anélkül, hogy artikulálni
tudnánk - akár egymás számára is – saját rossz érzéseinket. Ezek az alkalmak módot adnak arra is, hogy ezen érzések alapjairól elkezdjünk beszélni (..)”.
Szalai Júlia az elmúlt évek kutatásai alapján - melyek túlnyomórészt roma kutatások voltak - kifejtette véleményét, miszerint a legjobb szándékú politikák ellenére is koncentrálódnak a
problémák a cigányság „gettóba zárt” helyzetében, továbbgondolkodásra javasolta azt a kérdést, hogy mi a szerepe a szociálpolitikának a kialakult szituációban, vagy inkább a helyzet kialakulásában? A jelenség megközelítésével kapcsolatban hangzott el az a vélekedés, „ha önmagában ezt a deprivált világot
nézzük, akár úgy mint sokgyermekes családok sokféleségének
világát, a munkanélküliség sokféleségének világát, a rossz egészségi állapotban lévő embereknek a csoportjait, akkor a
helyzetet regisztrálni tudjuk, de olyan módon, mintha egy külön
világot elemeznénk, mintha egy tőlünk eltávolított térről lenne
szó, amelyhez nincs közünk”. A gondolatsort kifejtve Szalai Júlia elmondta, hogy természetesen - akár kutatóként, akár szociális munkásként – sokan, sokat dolgoznak azon, hogy ne jöjjön
létre ez a helyzet. Azonban kevésbé gondolkodunk el azon a kínos kérdésen, hogy „miközben meg akarjuk szüntetni ezeket a
helyzeteket, talán mi magunk is aktívan közreműködünk ezeknek a helyzeteknek az előállításában!” E közreműködés megjelenési formái között említették „egy hatalmas új iparág: a
szociális segélyezés”. Szalai Júlia kiemelte, hogy „ez a segélyezési világ is kettéválik: a láthatatlan segélyezés középosztályi-, és a látható segélyezés intézményesen is megfogható
szociális segélyezés formáira.” Ezen belül az etnikai dimenzió mentén tovább tagolódik, számos társadalmi konfliktusnak
ad teret, sőt az etnikai tagolódás bizonyos makrotársadalmi
funkciókat is betölt. „Megrázó dolog, hogy miközben a szociális segélyezés jobbá tételén, kevésbé gettósító hatásúvá tételén
fáradozunk, aközben ezt úgy tesszük, hogy ennek a segélyezési
iparnak az új társadalmi struktúrában és munkaerő-piaci strukBevételek 2002-ben
Országgyűlés
V. kerületi Önkorm.
Viacom Rt.
Magyar Távközlési Rt.
OTKA
SzJA 1 %
Kamatbevétel
Összesen:

Kiadások
Ft
Ft-ban
KÖZLEMÉNY:
A Civil Ombudsnő Program Alapítvány
2002-ben
90.000
(adószám: 18089903-1-41, cím: 1056 Budapest Szerb u. 8. IV.)
2.000
50.000 ezúton ismerteti a 2002. évi közhasznú tevékenységének főbb adatait és szolgáltatási igénybevétel- Taxi költség
Bankköltség
11.580
100.000 ének módját. A Civil Ombudsnő Program Alapítvány a 2002. évben:
Ösztöndíjak
200.000
100.000
140.000 Ft költségvetési támogatásban részesült, amely összeget működési költségeinek
Postaköltség
7.226
819.000
fedezésére használta fel.
Telefondíj
123.724
107.395
200.000 Ft cél szerinti juttatást nyújtott kutatási cél megvalósítására.
Könyvelési díj 382.500
5.708
A 2001. évi 1 %-os felajánlást nem használta fel, hanem 2003. évben kívánja felhasználni.
Összesen:
727.048
1.272.103
Vezető tisztségviselői részére sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem nyújtott.
A Kuratórium 2003. évben is az Alapítvány alapítói céljainak megfelelően kutatói ösztöndíj támogatásokat nyújt.
A 2002. évről készült jelentés az Alapítvány székhelyén megtekinthető.
ADAMIK MÁRIA, a COPA elnöke
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MI BÉKÉBEN ÉLÜNK
Ők azonban az érintettek legfeljebb egyharmadát
jelentik. A válás kb. 60 %-os, az apák többsége eltűnik a ködben. Az édesanyák megélhetésük miatt
kénytelenek hetes, bentlakásos intézménybe adni a
gyermeket. Az már csak hab a tortán, hogy a szakemberek erre beszélik rá őket.
A testi-lelki terhen túl ott fenyeget a szegénység,
az éhezés veszélye. Mindig mindenütt minden szülőnek másoknál jobban kell teljesítenie, különben
az első alkalommal repül: a gyermek gyakran beteg, az iskolába érte kell menni, külön órákra jár –
tehát ok van, amennyit csak akar.

Mások szemében többnyire sajnálnivalók, avagy
szentek, mártírok vagyunk. Szerintem szerencsések. Bármily nehéz néha, mégis: sérült vagy beteg
gyermekeinknek, köszönhetően szeretetre képes
emberek maradtunk.
Sokak számára rövidebb élet rendeltetett. S ez, bár
fájdalmas, az élet és pillanatainak igazi megbecsülését hozza magával.
Karácsony előtt, a Szeretet ünnepének vásárlási
őrületté alakulását, eközben mosolygós, ajándékokat készítő tündérlányainkat nézegetve, mögöttem
több mint 50 évvel kérdeztem meg magamtól: Vajon mások vagyunk?
Intézetben?
Vajon az „intézet vagy otthoni élet” dilemma komoly kérdés lehet-e a kezdet-kezdetén, közvetlenül
a szülés után? Kelletlenül, de megtanultam, hogy
bizony lehet, mert sokan vannak, akiket a félelem
vagy az önzés könyörtelenségre ragad, s gyakorlatilag megtagadják gyermeküktől az otthon melegét.
Azóta megtanultam megbocsátani is. Látom: erre
nyomasztja őket családjuk és az ellátórendszer
egyaránt. Látom, hogy sokan ezt tartják természetesnek. S azt is, örökös titkolt bűntudattal élik,
gyakran vezeklik le életüket.
Tetszik, nem tetszik, sokféle ember van. S van, aki
mindennapi színházlátogatás, vendégség nélkül
nem tud élni. Ha erről le kell mondania, olyan emberré válik, amelyben már nem lenne köszönet –
gyermeke számára sem. Adjon hát, amennyit tud.
Mégis, ma is így tartom: a világ legtermészetesebb
dolga, hogy édesapja, édesanyja szereti, gondozza,
neveli gyermekét, hogy minél esendőbb, annál jobban segít, ragaszkodik hozzá, s valóban: többet ad
magából.
Mártírok?
Vajon mitől lesz ebből a természetes szerepből
mártírium?
Segíti ezt az állami segítség, az otthoni életet segítő
szolgáltatások hiánya, s emiatt és általában a teendők és az állandó készenlét, a fizikai terhelés megnövekedése. Ebbe az irányba visz a lelki teher, a
stigmával való élet, a nem kívánt különlegesség
mindennapjait kolonca. Ide irányítanak a remek
magyar elvárások. A „Hogy vagy” kérdésre adott
mindenkori panasztenger.
Mások vagyunk?
Legyünk egy pillanatra őszinték. Azok és csak
azok nem veszítik el eredeti munkahelyüket, akiknek végzettsége legalább felsőfokú és gyermekük
születésekor már nem kezdő, van szakmai presztízsük. Azok és csak azok nem lesznek átlagnál szegényebbek, akiknél volt alapvagyon és a nagycsalád segít.

Másképpen látunk
És mégis, mégis. Áldott a mi életünk: a mi gyermekeink esendőbbek, de sohasem értelmük dönti el,
kit szeretnek. Ők megtanítottak minket arra, hogy
az élet elsősorban nem autókból, rózsadombi villából és vezérigazgatói állásokból áll. Arra, hogy ez
az agyoncsépelt szó: szeretet, mégiscsak vezérelheti életünket. Arra, hogy álljunk meg és örüljünk a
napsütésnek és a hónak. A zenének és a táncnak.
De legfőképpen: örüljünk egymásnak, hogy barátaink, szeretett embereink vannak, akik egymásnak
is, nekünk is örömet adnak. Mindennap, de így
karácsonytájt különösen: ne hagyják feledni azt:
nem az ajándék a lényeg, hanem a készítés, a szándék, s a szív, amivel adják. Mi tőlük kaptuk azt a
szemüveget, amely megváltoztatott: mindennél
többre becsüljük az emberi jóságot és szeretetet. A
gyermekeink megtanítottak, átalakítottak. S szeretnék, ha a világ többi polgára a Szeretet Ünnepén
egy kicsit megirigyelne – nálunk mindennap ilyen
ünnep.
Ha Ön vágyik az élet eme oldalára, mi szívesen
fogadjuk és elmegyünk, ha ez a másik világ, amely
döntően elzárkózott előlünk, hív magához. Ne feledjék: bár megvagyunk és sok az örömünk, mégis
úgy szeretnénk élni, mint bárki más.
CSATÓ ZSUZSA
zsuzsa.csato@ncsszi.hu
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VESSZÜK A JELZÉST!

Sikeres szakmaközi együttműködések
a gyermekvédelmi alapellátásban
(SzocKafé - 2004. december 8.)

Révész Magda vitaindítójában egykét pozitív példával
állt elő, amellyel vitára késztette a jelenlévőket. A be-

nak, akik a szakmaközi együttműködést kérdésesnek tartják,
akár még azonos intézményen belül is. Darvas Ágnes utalt egy
érdekes esetre, amikor az egyik hallgató megjegyezte: minden
szakmának van készletrendszere, és ő bizony nagyon szeretné
látni „a szociális munka készletrendszeré”-t, melynek használatáról egy adott intézményben fel lehessen ismerni, hogy ki
a szociális munkás.
Révész Magda elmondta, hogy a gyermekjóléti szolgálatok
megjelenésekor nagy volt az ellenállás a különböző szakmák például a védőnők - részéről, de ez a tartózkodás azóta érezhetően csökkent (ez alól egyedül az oktatási intézmények képeznek kivételt).
A beszélgetés további részében különös – sokszor egymásnak
ellentmondó – tapasztalatok kerültek szóba a gyermekorvossal,
gyermekpszichiáterrel, védőnővel kapcsolatban.
Az oktatási intézményekkel kapcsolatos problémák többször is
terítékre kerültek. Igen tanulságos volt például annak a sokszor
felmerülő kérdésnek a felvetése, hogy: az iskolai gyermekvédelem az szociális munka-e vagy pedig egy pedagógiai kiegészítő feladat?
A mára kialakult helyzetben igen nagy a szociális ágazat felelőssége, leginkább ez a probléma az oka annak, hogy a gyermekvédelmi alapellátásban dolgozók nem tudnak kielégítően
együttműködni egymással. Azonban több hozzászóló beszélt
pozitív tapasztalatokról, kiemelték, hogy nem szabad így általánosítani az oktatási intézményekkel kapcsolatban. Az együttműködés sikerességén sokat lendíthetnek a rendszeres találkozások, tapasztalatcserék és egymás megismerése is.

szélgetést Darvas Ágnes moderálta.
Révész Magda beszélt arról, hogy a gyermekvédelmi törvény
megszületésekor a szakmában mindenki tartott attól, hogy a
gyermekjóléti központokban dolgozó szociális munkások idővel kvázi-hatóság szerepet fognak betölteni. Véleménye szerint
„arról lenne érdemes beszélgetni, hogyan érheti el a jelzőrendszer azt, hogy amitől fél, hogy a gyermekjóléti szolgálat azzá is
válik majd, amivé válhat”. Valójában erről szóltak a hozott példák is.
Ezután szóba kerültek gyermekbántalmazással kapcsolatos
esetek, amelynek kapcsán a résztvevők bemutatták a gyermekvédelmi alapellátás és szakellátás közötti együttműködés pozitív példáit, de egyúttal azt is megemlítették, hogy az oktatási
intézményekkel még mindig nehézkes az együttműködés. A
résztvevők többségének tapasztalata szerint sokszor az iskolai
gyermekvédelmi felelős személyén és szándékain múlik az
együttműködés milyensége, illetve az is, hogy egyáltalán van-e
együttműködés. Hangsúlyozták, hogy a jelzőrendszer a szakmaközi együttműködésnek csak az egyik része. A másik rész
azzal van kapcsolatban, hogy milyen módon történik a gyermekek visszahelyezése a családba. Ilyenkor egyfajta
„versenyfutás” indulhat el a jelzőrendszer egyes tagjai között,
arra vonatkozóan, hogy például mely intézmény szakembere
jogosult a kérdést vizsgálni: a gyermekjóléti szolgálat pszichológusa vagy az iskola pszichológusa?
Darvas Ágnes megemlített egy - a szociális munkásokról készülő felmérést -, amelyben rákérdeznek a sikeres esetekre is.
Kiemelte, hogy a válaszok között megjelenik: akkor érzi sikeresnek magát egy szociális munkás, ha együtt tud működni más
intézmények, más végzettségű szakembereivel. Emellett van-

A beszélgetés záró részében elhangzott az a javaslat, hogy
szükséges lenne a vita folytatásaként - egy újabb SzocKafé
keretein belül - beszélgetni az iskolai szociális munka problémáiról is úgy, hogy legyenek jelen az oktatási intézmények
képviselői és maguk az iskolai szociális munkások is.
BUJDOSÓ JUDIT

FIZESS ELŐ
A HÁLÓ-RA!
Szeretnéd-e, hogy munkatársaid is ugyanolyan informáltak legyenek, mint Te? Hogy
szakmai téren félszavakból is megértsétek
egymást?
FIZESS ELŐ
A HÁLÓ-RA!
250.-FT/HÓ X 12 HÓ =
3.000,-FT/ÉV
Előfizetési feltételek
a 32. oldalon!

Védett Szálló
A Nógrád Megyei Alkohol Ellenes Klubok Tagjai Egyesületének fenntartásában Védett Szálló működik: 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125-127. sz. alatt, amely átmeneti elhelyezést
biztosít pszichiátriai és szenvedélybetegek részére. 2005. január 1-től 12 fő elhelyezését biztosítjuk. Az intézményi térítési díj
az önköltséggel azonos: 2.747,Ft/nap, azaz 82.400,- Ft/hó. Az
ellátást igénybe vevők jövedelmük 60 %-ig személyi térítési
díjat fizetnek.
CSILLIK JÓZSEFNÉ
intézményvezető
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CUNAMI

Feltehetnénk a kérdést, hogy "miért?" De így utólag ez már értelmetlen és történelmietlen is. A végzet a paradicsomban is arathat! Kérdezzünk inkább így: "van-e élet a végzet után?" A
karácsonyt követő napok tétlen bizonytalansággal teltek: mi is
történt valójában, egyáltalán megtörténhetett-e ez a szörnyűség... Majd lassan ráeszmélt a világ: nincsenek távolságok, a fe-

lelősség és az együttérzés képes megfordítani a megfordíthatatlant, visszaadni a hitet az emberség, az emberiesség erejében.
Ahogy felveti a fejét a kiszáradt sivatagban az első esőcsepp
megjelenése után a kis zöld növényecske, ahogy szerveződik
újjá az ökoszféra, a táplálkozási lánc, ahogy elnyeri gazdag önképét a természet! Mindebben mi is ott vagyunk mindannyian.
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