
A MESZK Szociális Szakmai Tagozat 
tevékenysége,  

az egészségügyi intézmények szociális 
szervezői feladatai  

Előadó: Gyöngyösiné Hoffer Szilvia 

MESZK Szociális Szakmai Tagozat vezető 

Forgalmazók az Egészségért Szövetség XVI. Országos Kongresszusa 

Eger, 2016.09.17. 



A MESZK célja 

• képviselje, védje és érvényesítse  a 
szakdolgozók jogait a 
hivatásgyakorlásukkal összefüggő 
ügyekben, 

• az egészségügyi tevékenységek 
hatékonyságának növelése,  

• működésével hozzájárul az 
egészségpolitika alakulásához, ezen 
keresztül a lakosság egészségügyi 
ellátásának javításához.  

 



Kamarai tag lehet, aki: 

• egészségügyi végzettséggel rendelkezik,  

• szerepel az alapnyilvántartásban,  

• egészségügyi tevékenységet végez, vagy 
kíván folytatni, 

• az Országos Hivatalnak  a kamarai tagdíjat 
megfizeti, 

• az Alapszabályban foglaltakat magára 
nézve kötelezően elismeri. 

 



A Szociális tagozat 2016. évi 
tevékenysége 1. 

• Együttműködés az Országos Elnökséggel, az Országos Hivatallal, a területi 
és helyi elnökséggel, a többi tagozat vezetőivel és képviselőivel, a 
tagsággal, 

• a Szociális Szakmai Tagozat érdekeinek képviselete, 

• részvétel a tagozatot érintő jogszabályok, előterjesztések 
véleményezésében, 

• szakmai tanácsadás, vélemény kialakítása, továbbítása, 

•  kapcsolattartás a tagozat képviselőivel, a tagok szakmai tevékenységének 
elősegítése, figyelemmel kísérése, 

• a tagok tájékoztatása, információk átadása, 

• részvétel etikai eljárásban, 

• a Szervezeti és Működési Szabályzat betartása, 

• tagozati taggyűlés összehívása, 

• írásos beszámoló készítése a tagozat munkájáról. 

• Kapcsolatfelvétel az EMMI szociális ágazatért felelős államtitkársággal, 
illetve az egészségügyi államtitkársággal, 

• a tagozat honlapjának frissítése, 

• munkamegosztás a tagozat küldöttei között, 

 



A Szociális tagozat 2016. évi 
tevékenysége 2. 

Az egészségügyi és szociális szakmai konferenciákon, 
továbbképzéseken való aktív részvétel megszervezése, és 
támogatása – többek között: 
• Budapest, 2016. április 21-24. Alzheimer Világkonferencia – „A demenciával 

élő betegek ellátási nehézségei Magyarországon” 

• Siófok, 2016. szeptember 08-10., III. Országos Tudományos Szakdolgozói 
Kongresszus, 

• Eger, 2016. szeptember 16-18., Forgalmazók az Egészségért Szövetség 
XVI. Országos Konferenciája – „Az idős-, fogyatékkal élő emberek 
ellátásának egészségügyi és szociális kihívásai”, 

• Budapest, 2016. október 13. Pszichiátriai Ápolók VI. Nemzetközi 
Konferenciája, 

• Budapest, 2016. október 14-15., Szakmai Tagozati Nap, 

• Budapest, 2016. november 16., Szociális Munka Napja I. Konferencia - „A 
szociális ellátórendszer változásai, aktuális kérdései.”  

 



Egészségügy 

4 lépcsős béremelés:  

• 2016. szeptember 1-jétől 26,5%, 

• 2017. november 1-jétől 12%, 

• 2018. november 1-jétől 8%, 

• 2019. november 1-től 8%. 

Cafetéria,  

Ágazati kollektív szerződés, 

Kamarai tagdíj átvállalása a munkáltató által. 

 



Szociális ágazat 

• Szociális ágazati bérpótlék 2014.01.01-től, 

• szociális ágazati kiegészítő pótlék 
2015.07.01-től, 

• 2016. december 1-től a két pótlékot 
összevonják, és határozatlan ideig   

  (szociális életpályamodell bevezetéséig)     
kötelezően kapják a munkavállalók. 

• Krónikus betegágyak áthelyezése. 

 



Demográfia  
(KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint) 

• Magyarország népessége 2001 óta 261 ezerrel csökkent. 

• Folyamatosan nő az időskorúak népességen belüli aránya:  

                                        1980-ban 17,1% 

                                        1990-ben 18,9% 

                                         2001-ben 20,4%.  

                                         2011-ben 23,6 % 

• Az ország minden 10. lakosa 70 éves, vagy annál idősebb. 

• A nemek arányát tekintve 1000 férfire 1106 nő jut átlagosan, a 70 év feletti 
korosztályban már közel kétszer annyi a nők száma, mint a férfiaké.  

• Nőtt az egyedül élők aránya, a legidősebbek 75,5%-a megözvegyült. A nők 86%-a, a 
férfiak 46 %-a özvegy. 

• Az egyszemélyes háztartásokban élő személyek több,  mint 50%- a időskorú, és minél 
idősebb személyről van szó, annál nagyobb ennek az esélye. A 60 év felettiek esetében 
az utóbbi 10 évben nőtt az egyedülállók száma: a nők 66%, a férfiak 31%. Budapesten a 
legmagasabb az arány. 

• A háztartások 27%-ban csak időskorúak élnek. 

• Az egészségügyi szolgáltatásokat leggyakrabban az idősebb korosztály tagjai veszik 
igénybe. Jellemző a multimorbiditás, a magas gyógyszerfogyasztás.  

• Az idős kor legnagyobb problémáját a krónikus megbetegedések okozzák.  A 70 évesek 
és idősebbek 85%-a jár rendszeresen orvoshoz, és 96%-a használ legalább egy 
gyógyszert. 



Az idősek egészségügyi és 
szociális ellátásai 



Egyén / család 

Pénzbeli ellátások: 
• Időskorúak járadéka 

• Emelt / kiemelt ápolási díj, 
• települési támogatás, 

• rendkívüli települési támogatás. 

 

Természetben nyújtott ellátások: 
• közgyógyellátás, 
• egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, 

• köztemetés. 

 



Szociális szolgáltatások 

• Önkéntesen vehető igénybe, kivételek! 

• Szóbeli/írásbeli kérelem alapján, 

• Személyi térítési díjat kell fizetni, 
kivételek! 

Az ellátott havi jövedelmének maximum:  

• étkeztetésnél 30%-a, 

• házi segítségnyújtás: 25%-a, 

• a kettő együtt: 30%-a, 

• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: 2%-a, 

• nappali ellátás: 15%-a, étkezéssel együtt: 30%-a, 

• átmeneti ellátás: 60%-a, 

• idősek otthona: 80%-a. 

 

 



Települési önkormányzatok 
feladat ellátási kötelezettsége 



Alapszolgáltatások 1. 

• Falu és tanyagondnoki szolgáltatás 
     tanyagondnoki szolgáltatás 70-400 fő, 

     falugondnoki szolgáltatás 400-600 fő   
lakosságszámnál. 

• Étkeztetés  
     Fajtái: - főzőkonyha, 

                - tálalókonyha, 

                - népkonyha. 

    Történhet: - helyben fogyasztással,  

                      - elvitellel (ételhordóban) 

                      - kiszállítással (ételhordóban). 

    Diétás étel is kérhető. 

 



Alapszolgáltatások 2. 

• Házi segítségnyújtás 
2016.01.01-től módosult a jogszabály:  

- Gondozási szükségletvizsgálat alapján 

szociális segítés és/vagy  

személyes gondozás, 

maximum napi 4 órában nyújtható. 

• Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
Biztosítása állami feladat. 

Célja a biztonságérzet növelése, 24 órában 
segítségnyújtás. 

Szociális rászorultságot vizsgálni kell. 

  



Alapszolgáltatások 3. 

• Nappali ellátás: demensek nappali ellátása 

                              idősek klubja 
Szakorvosi szakvélemény szükséges, enyhe és középsúlyos 
demenciában szenvedők számára, 

önállóan és integráltan is működhetnek, 

meghosszabbíthatja az otthoni ellátás időtartamát, 

lehetőséget biztosít a hozzátartozók számára a 
munkavégzésre. 

• Családsegítés 
Szociális vagy mentálhigiénés problémák, krízishelyzet esetén, 

jelzőrendszert működtet, 

segítséget nyújt az ellátásokhoz való hozzájutásban az 
időseknek, demenciával élőknek. 



Szakosított ellátások 1. 

• Átmeneti ellátást nyújtó intézmény – 
időskorúak gondozóháza (2023-ig) 

Önmaguk ellátására időlegesen nem képes időskorúak 
számára, 

maximum 1 évre, mely 1 évvel meghosszabbítható. 

Napi 24 órás teljes ellátást nyújtó, 

biztosítja a lakók fizikai ellátását, egészségügyi és 
pszichés gondozását, melynek tartalma az idősek 
otthona ellátásával megegyező. 

A idős személyt ellátó családot rövid időre 
mentesíti. 



Szakosított ellátások 2. 

• Idősek otthona 

Az önmaguk ellátására nem, vagy csak 
folyamatos segítséggel képes személyek 
számára, 

napi 24 órás teljes ellátást nyújtó ellátás. 

4 órát meghaladó gondozási szükséglet 
szükséges az ellátás igénybevételéhez, vagy 
jogszabályban meghatározott egyéb 
körülmények teljesülése. 
 



Zárógondolatok 

Fontos lenne: 

• Az idős ember minél tovább a saját 
környezetében élhessen, 

• a demencia korai felismerése, 

• a család, az ellátást nyújtó szakemberek 
képzése, oktatása, 

• a szolgáltatások, elsősorban az 
alapszolgáltatások fejlesztése, 

• az ágazatok közötti együttműködés. 



  

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
 
 


