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SZAKMAI KONFERENCIA

Az észlelő és jelzőrendszer
hatékony működtetése érdekében
2022. június 02. – 2022. június 03.

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek

megújítása” c. kiemelt projekt keretében vállalt feladatunk,

hogy a felállt ágazatközi munkacsoport tagjainak közös mun-

kája során kialakult szakmai megállapításait széles körben

ismertessük, elindítva az észlelő és jelzőrendszer működte-

tésében egy szemléletformáló hatást és az észlelő és jelző-

rendszer tevékenységének eredményes működtetésében

közös gondolkozás induljon el az ágazatok között.

A konferencián résztvevőket köszöntötte dr. Andráczi-Tóth

Veronika Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosz-

tálya főosztályvezetője, aki kiemelte a téma fontosságát és

örömét fejezte ki a jelentős érdeklődés láttán. A konferenciát

Bajkó Balázs Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet

Főigazgatói Kabinet projektkoordinátora nyitotta meg.

Kiemelt projekt és az országos hálózatok – Busi Zoltán

EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A

szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek

megújítása” c. kiemelt projekt szakmai vezetője köszöntötte

a résztvevőket. Busi Zoltán beszédében jelezte, hogy a pro-

jekt szerteágazó munkát végzett. Ismertette a megjelentek-

kel azon programokat, melyekben megvalósult szakma-

fejlesztés kiemelten azt, hogy a projektek mindegyike min-

den korosztály támogatásával foglalkozó szakembernek biz-

tosított információt, szakmai támogatást. Kihangsúlyozta,

hogy a projekt észlelő és jelzőrendszer eleme kiemelt fon-

tosságú, mert alapját adja a segítő szakmai tevékenységek-

nek, s mert a különböző szakmai ágazatok közös munkája

kell, hogy megjelenjen a szakmai folyamatokban. Az ágazat-

közi munkacsoport egyeztetését eredményesnek értékelte.

Ágazatközi munkacsoport munkája, rövid tartalmi összefog-

laló az eredmények tükrében címmel – Szabó Aliz ágazat-

közi munkacsoport vezető vette át a szót. A konferencián

megjelenteket, ismertette az előadó a programelem részle-

teivel, a közös gondolkozás kialakításának módszertanát,

szakmai eredményeket és hangsúlyokat határozott meg. Az

észlelő és jelzőrendszer tekintetében új rendszerben történő

gondolkozás lehetőségére hívta fel a figyelmet, melyben ki-

fejtette a célokat és a lényegi szakmai elemeket, hangsú-

lyozva a munkacsoport által megfogalmazott fókusz-

pontokat: észlelés, jelzés és együttműködés tekintetében. A

közös gondolkozásra, szakmai munkára, egyeztetések fon-

tosságára hívta fel a figyelmet.

Plenáris ülés előadásai:

Dr. Pátri László – házi gyermekorvos, Baranya megyei házi

gyermekorvos kollegiális vezető – Észlelő- jelzőrendszer: az

első vonalban címmel tartotta meg előadását, mely során

bemutatta a fontosabb adatokat a számok tükrében, majd

az egészségügyi területen megjelenő lényegi elemeket

hangsúlyozta, melyek az észlelő és jelzőrendszerhez kap-

csolódtak.

Buda Helga c. r. alezredes gyermekvédelmi főelőadó– Ész-

lelő- és jelzőrendszer a büntetőeljárásban című előadása
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során kiemelte a rendőrségen belüli szerepvállalását, mely-

ben az észlelő és jelzőrendszer hatékonyságának növelése

elsődleges célja. Bemutatta a rendészeten belül kialakított

szakmai folyamatokat és kiemelte a közös munka fontosságát.

Erdős Eszter Ráckeresztúri Drogterápiás Otthon intézmény-

vezető – Észlelés, Jelzés, Együttműködés és Hivatástudat.

Az előadás során a konferencián részt vevők belátást kaptak

egy általánosabb gondolatmenetbe, melyben kiemelt szerepet

kapott az érzékenység, felelősségvállalás és a hivatástudat.

A konferencia folytatásában a részvevők 3 szekcióban foly-

tatták a munkát:

A hatósági szekció vezetői, az ágazatközi munkacsoport tagjai

közül Dr. Kövesné Kósa Zsuzsanna, Buda Helga és Tóthné

Dr. Rácz Ágnes voltak. Általános egyeztetést követően három

helyen tárgyalták át a jelenleg alkalmazott jó gyakorlatokat és

átbeszélték az észlelő és jelzőrendszer szempontjából fontos

szakmai tartalmakat, mely a hatóság, rendészet oldaláról a

későbbiekben meghatározóak kell, hogy legyenek.

Egészségügyi szekció vezetője az ágazatközi munkacsoport

tagjai közül: Erdős Eszter és Dr. Pátri László. A jelenlévő

szakemberek a vezetőkkel két csoportban dolgoztak az ész-

lelő és jelzőrendszer egészségügyi felületével kapcsolato-

san. Kiemeltek olyan fontos elemeket, melyeket a

gyakorlatban már most is alkalmaznak, mint az esetkonfe-

rencia, éves tanácskozás. Továbbá egyeztetés valósult meg

egyéb szakmai elemeket illetően, mint a pszichiátriai gyógy-

szereket szedő fiatal, felnőtt és idős személyek speciális

helyzete, paxisközösségek speciális szerepe – szociális

munkások megjelenése az együttműködésben stb.

Oktatás/Szociális szekció vezetője az ágazatközi munkacso-

port tagjai közül: Károly Katalin és Szabó Aliz, továbbá se-

gítőként volt jelen Szentes Judit és Raffaelné Szalkay

Annamária. Word café módszerét alkalmazták a vezetők.

Négy csoportra bontották a szekciót és a tagokkal részlete-

sen elemezték az észlelést, jelzést és együttműködést, to-

vábbá a fejlesztés lehetőségeit a jelenben. A csoporttagok

újra gondolták a rendszer folyamatát. Megállapították a már

jelenleg is működő folyamatokat, kiegészítő gondolatokat fo-

galmaztak meg a hatékonyság növelése érdekében, to-

vábbá hangsúlyt kapott mindenkinek a saját szerepe a

munkafolyamatokban.

A szekciók az interprofesszinalitás jegyében lehetőséget biz-

tosítottak a különböző ágazat képviselőinek arra, hogy a

gyermekek és a felnőttek veszélyeztett élethelyzetére közö-

sen eredményesebb megoldásokat nyújtsanak.

forrás: www.szocialisportal.hu
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Szakmatámogató hálózat
hogyan tovább?!

EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A
szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek
megújítása” c. kiemelt projekt keretében a szakmatámogatás

újszerű megközelítéssel, több országos módszertani hálózat

létrehozásával és működtetésével valósult meg az elmúlt öt

évben. 

Az idősek ellátását, ezen belül a demencia kórképben szen-

vedő személyeket ellátását végző szociális szolgáltatók, in-

tézmények tevékenységét, szakmai munkáját segítő hálózat

(idősügyi hálózat) az ország teljes területét lefedte, 7 fő ré-

giós szakértő és 20 fő megyei szintű eseti szakértő hálózat-

építő tevékenységének köszönhetően a hálózat tagjai min-

den megyében elérhetők voltak a kollégák számára.

Az EFOP-1.9.4-VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú „A
szociális ágazat módszertani és információs rendszereinek
megújítása” c. kiemelt projekt keretében működő idősügyi

hálózat tevékenysége 2022. február 28-án lezárult, a háló-

zati tevékenységet kibővült feladatokkal az elmúlt év végén

megalakult Területi Szakmatámogatási Rendszer idősügyi

munkacsoportja veszi át.
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Boldog Gizella
szakmai nap

2022. május 05-én a Boldog Gizella Alapítvány „Hány cédula

az élet…” című XX. ünnepi szakmai tanácskozásával azo-

nos napon és helyszínen került megrendezésre az EFOP

1.9.4. projekt Szakmai Napjával. A Tanácskozásra korábban

már regisztrált résztvevők természetesen a Szakmai Napra

is hivatalosak voltak, és természetesen a Szakmai nap ven-

dégei is meghallgathatták a konferencia előadásait.

Az esemény megnyitója, Tarjáni István, Biatorbágy város

polgármestere, köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Eger-

vári Ágnes és Dr. Radnai János beszéltek az ünnep apropó-

járól, az alapítvány 21 évéről.

Az alapítvány vezetése elkötelezetten vallja, hogy a szolgál-

tatás minőségét alapvetően a szolgáltató értékrendje, erköl-

csi hozzáállása adja. Az intézményben dolgozó összes

munkatárs munkája, dolgozzon bármely területen (ápolás,

üzemeltetés, konyha…) azonosan fontos az ellátott jólléte

szempontjából. Az idősek, demenciával élők minőségi gon-

dozása kizárólag interprofesszionális team munkában kép-

zelhető el. Alapvető érték az ember, az emberi méltóság

tisztelete.

Mitől más ez az alapítvány, mint a többi szociális szolgáltató

– a válasz a miért akarjuk csinálni és hogyan akarjuk csinálni

kérdésében rejlik.

Válaszok pedig:működjön szakértelemmel, személyre sza-

bottan nyújtson szociális gondoskodást, keresztényi szem-

lélettel, legyen emberléptékű, flexibilis – a változó

elvárásoknak megfelelő.

A továbbiakban délelőtt az EFOP 1.9.4. projekt Szakmai

Napja keretében a résztvevők Dr. Tóth Tibor NSZI főigazga-

tójától értesülhetnek a projekt innovációiról az idősgondo-

zásban. Dr Egervári Ágnes pedig részleteiben ismertette a

„Demencia tanácsadó: új szakember az ellátórendszerben”

című előadásában demencia tanácsadó alprojekt eredményeit.

A rendezvényt gazdagította Dr. Lovász Irén Kossuth-díjas

előadóművész személyes hangvételű, dalokkal átszőtt elő-

adása, melynek címe a „ A zene ereje” volt.

A szociális ellátásban dolgozók saját személyiségükkel, mint

munkaeszközzel dolgoznak –a „hivatásszemélyiség” fejlesz-

téséről, karbantartásáról Dr. Bagdy Emőke tartott lebilin-

cselő, lendületes előadást. Délután, az alapítvány országo-

san akkreditált szakmai napján– nem csak szorosan a

szakmához kapcsolódó előadások hangzottak el, hanem a

lelki feltöltődésre is lehetősége nyílt a résztvevőknek.

Az előadások sorrendben a következőek voltak:

Dr. Csókay András idegsebész főorvos -  Lélekkel szolgálva,

a spiritualitás szerepe időskor kríziseiben, Dr. habil. Kovács

Éva Semmelweis Egyetem docense – Lendületben, fejlődő

módszerek, a fizioterápia szerepe a demencia megelőzésé-

ben, Mayer Richárdné -  Tartalmasan töltött napok, a men-

tálhigiénés tevékenység változása a Gizella Otthonban, Dr

Konta Ildikó klinikai szakpszichológus, Megérintve – a múló

idővel változó kommunikáció, Dr. Radnai János - A minőség-

biztosítás, a kockázatok elkerülése, Radnai-Zulauf Rita -Gul-

bert Ármin - GéSA, a kockás füzettől a Gondozást Segítő

Applikációig előadás és bemutató.
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„NEM VAGY EGYEDÜL"
összefogás az Alzheimer Cafék megújulásáért
workshop az Alzheimer/Memória Cafék szervezőinek a Belvárosi Alzheimer Café

és a Hegyvidéki Alzheimer Café szervezésében 

Időpont: 2022. 09.08. csütörtök 10-16h

Helyszín: Hegyvidéki Kulturális Szalon (1124 Budapest törpe utca 2.)

A rendezvény célja, hogy egy platform alá gyűjtse az Alzhei-

mer Cafék, Memória Cafék szervezőit annak érdekében,

hogy lehetőségük legyen tapasztalatcserére, a jó gyakorla-

tok bemutatására. átadására.

Program:

1000 : Regisztráció

1030 : Köszöntő 

Előadások:

1045 Dr. Egervári Ágnes neurológus, Boldog Gizella Alapít-

vány, a Szociális Klaszter elnöke

INDA hozzátartozói támogatási lehetőségei: a DIÓ prog-
ram folytatása

1100 Jeneiné dr Rubovszky Csilla Phd, jogász, szociálpoli-

tikus, Belváros- Lipótváros V. kerület alpolgármestere, Se-

gítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.

szakmai irányítója 

Időseket segítő innovatív programok Belváros-Lipótvárosban 

1115 Dr. Kázár Ágnes orvos, szociálgerontológus 

Idősgondozás otthon személyes jelenlét nélkül - Memo-
dom Gondosotthon Rendszerek 

1130 Dr. Fekete Márta orvos, egészségügyi közgazdász -

Dr. Kázár Ágnes orvos, szociálgerontológus 

Helyi hálózatok szerepe a gondozó családok támogatásában

1145 Somorjai Ildikó szociológus

Együtt töltött idő – játékok hozzátartozóknak otthoni fog-
lalkoztatáshoz

1200 Szendvics ebéd

1300 Tartalmas beszélgetés kiscsoportokban 

1. Helyzetértékelés 
World Café módszerrel. Az asztaloknál az előadók, akiktől

részletesen lehet kérdezni, javaslatot tenni az Alzheimer

Cafékkal kapcsolatban.

2. Hogyan tovább? Innováció a megújulás lehetőségeiről.

1530 Program zárás

A Hűség c. film alkotóinak – Gáspár Judit és Szekeres

Csaba - ajándéka az Alzheimer Café szervezőknek:

Suzanne Sandwiese: Demencia a gyakorlatban. Gyakorlati

útmutató demenciában szenvedők gondozásához. 

Facilitátorok: Jobbágy Mária, Kocsis Judit, Fige Gergely

A szakmai napon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz

kötött. Részvételi szándékát kérjük szeptember 6-ig jelezze! 

Probléma esetén írjon az alábbi e-mail címre:

kocsis.juditilona@hegyvidek.hu,

vagy hívja a 0670/938 96 26 telefonszámot.
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Gyalogló Klub
Számos kutatás látott már napvilágot az időskori séta jóté-

kony hatásairól. Változó, mennyit ajánlanak a szakértők,

annyi bizonyos, hogy 45 percnyi, a fizikai állapottól függően

intenzív séta a szabad levegőn már biztosan kifejti jótékony

hatását.

• csökkenti a mozgásszegény életmód miatt kialakuló be-

tegségek, túlsúly, II-es típusú diabetes kockázatát,

• javítja z anyagcserét

• csökkentheti a krónikus ízületi gyulladások előfordulását

• jótékony hatású a szív –érrendszeri megbetegedések

megelőzésében, 

• jótékonyan hat az emésztőrendszerre, bélmozgás aktivi-

tása növekedhet, csökkentve a krónikus székrekedés ne-

gatív hatásait

• csökkenti a zöldhályog kialakulásának kockázatát;

• társaságban végzett mozgás enyhíti az időskori elmagá-

nyosodásból származó pszichés terheket, 

• csökkenti a dementia kockázatát;

A sétához nem kell semmilyen különleges eszköz, ráadásul

űzhető egyedül, társaságban is.

MI az OGYIK? Az idősödők rendszeres testedzése, gyalog-

lása közösen klubokban. A klubok egy országos hálózatot

alkotnak, évente 1-2 alkalommal találkoznak egy-egy világö-

rökség helyszínén. Cél a hálózatot kiterjesztése a határon

kívül élő idősödő magyarokra is, akik szintén rendszeresen

klub-közösségben együtt gyalogolnak. Pár év múlva lehet

majd EU projekt is belőle...

Biztatjuk, ha még nem csatlakoztak valamelyik gyaloglóklub-

hoz, tegyék meg, vagy indítsanak egy sajátot! A Magyaror-

szágon működő klubokról tájékozódhatnak:

gyaloglo@csm.gov.hu

Biatorbágyi Füzes Gyalogló klub 2020 őszén csatlakozott a

Monspart Sarolta által megálmodott Országos Gyalogló Idős

Hálózathoz. Mozgalom célja, hogy a szép korúakat megis-

mertesse az időskori gyaloglás egészségmegőrző hatásá-

val, a klubszerűen végzett tevékenység közösségépítő

szerepével. Megalakulást követően nem tudtuk elkezdeni a

gyaloglásainkat, mert éppen akkor tombolt a pandémia.

Gyaloglásaink 2021 tavaszán kezdődhettek.

A gyaloglások, séták vezetőjének, a tapasztalt túrázót, Sa-

lamon Gabriellát kértük fel. Első tavaszi szezonunkban a bi-

atorbágyi Iharost jártuk be, egyre növekvő létszámmal. A

nyári szünetet követően 2021 őszén újult erővel vágtunk

bele gyaloglásainkba. Gabi kiváló helyismerete révén a Nya-

kaskő, Katalin hegy, Mézes hegy, lankáit járhattuk be. Több

alkalommal felmentünk a Csergezán Pál kilátóba is. Lelkes

csapatunk hétről hétre nagyobb létszámmal vett részt a gya-

loglásokon. 

2022 tavaszán már a második gyalogló szezonunkat indítot-

tuk. Közösségi média előnyeit kihasználva nagyobb reklám-

mal, ez által több új érdeklődőhöz eljutva, kezdtük el a

gyaloglásainkat, és természetes eljöttek a már réginek

mondható társaink is. Úgy gondoljuk, hogy igazi kis csapattá

váltunk. Most már egy-egy távolabbi helyre is eljutottunk, kö-

zösen egymást segítve autóval. Gyaloglásokon hosszú, tar-

talmas beszélgetések révén, barátságok szövődtek. Idei

tavaszi szezonzáró utolsó gyaloglásunk a pátyi Mézes he-

gyen volt. A sétát egy jó hangulatú, közös ebéd követette.

Nyári szünetet követően 2022 szeptemberében újult erővel

folytatjuk sétáinkat.
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