Határterületeken mozogva –
a Baptista szolgáltatórendszer határterületi
kérdései
Hogy is van ez?
Egészségügyi és szociális ágazatok együttműködése
XVII. Országos Szociális Szakmai Konferencia
2022. november 2-3., Zalakaros

dr. Heidl Beáta

Szociális ellátások Baptista fenntartóknál
A Magyarországi Baptista Egyházban
szociális szolgáltatási szakterületen 12
fenntartó működtet intézményeket

(Baptista Diakóniai Központ, Baptista Menedék Szolgálat,
Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy, Baptista
Tevékeny Szeretet Misszió, Debreceni Baptista Gyülekezet,
Magyarországi Baptista Egyház, Nyitott Ajtó Baptista

Központ, Országos Szociális Intézményfenntartó Központ,
Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet, Rákoscsabai Baptista
Gyülekezet, Regionális Szociális Intézményfenntartó
Központ, Sorsfordító Szolgáltató Központ).

A szolgáltatások napi átlagos igénybevétele: 26 770 fő.
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Határterületeken mozogva
Ápolni ápolók nélkül – megoldjuk…?
Meddig tart a kompetenciánk…..?
Eszközök nélkül is megoldjuk……?

Egyedül a terepen is megoldjuk…..?
Képes vagyok rá…..kié a felelősség?

Hová lettek a szakképzett munkatársak?

Határterületeken mozogva
A demens betegek jelenléte az intézményeinkben
Az idősellátásban évről évre nő a
demens betegek aránya

Próbálkozásaink
Továbbképzések (Egészségügyi szociális munka
mesterképzési szak, Gyakorló ápoló képzés, Demencia
tárgykörben továbbképzések)
Intézmények átalakítása a tárgyi feltételek
vonatkozásában
Speciális fejlesztési,
foglalkoztatási
formák kialakítása,
bevezetése

Határterületeken mozogva
A pszichiátriai és szenvedélybetegek jelenléte az ellátórendszerben
Szinte csak gyógyszer felírás
történik az orvos-beteg
kapcsolatban – kevés
pszichiáter
A pszichiátriai magánellátás
csak egy szűk körnek elérhető
Nagy távolságok miatt sokak
kiesnek az egészségügyi
ellátásból
Nagyon magas a depressziósok
aránya, csak az 50%-a
dokumentált
Kettős diagnózisok

A szolgáltatásaink fejlesztése az elmúlt években
a két célcsoport számára:
- támogatott lakhatás, nappali ellátások
- drogprevenciós programok
- alacsonyküszöbű szolgáltatások
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A hajléktalanellátás egészségügyi vonatkozásai 1.
Nehezítő tényezők, dilemmák

Utcai szociális munka
• A szociális szakember találkozik
először a kliens egészségügyi
problémájával
• Nyílt, fekélyes sebek, rüh, ruha és fejtetű okozta
sebek általános jelenség
• Pszichiátriai és mentális érintettség sok kliens
esetében, alkoholos epilepszia
• Jellemző az általános egészségügyi
elhanyagoltság

• Kliensek érdektelensége és bizalmatlansága
• Segítő szervek ellenséges hozzáállása
• Belátóképesség hiánya
• A képzés minimális egészségügyi gyakorlati
vonatkozással bír

• „Mit válasszak?”:
• Várjunk a mentőre akár órákat?
• Oldjam meg én a nyílt utcán, erdőben?
• Képes vagyok rá – kié a felelősség?
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Intézményi ellátás során

• Az intézményi ellátás feltétele – jellemzően az érvényes negatív tüdőszűrő lelet
• Az egyén vagy a többség érdekének előtérbe
helyezése?
• Általában van egészségügyi jelenlét legalább
heti egy alkalommal – intézmény típúsától
függően
• Általános, hétköznapi sérülések ellátása
• Érdektelenség feloldása, felelősségteljes
gondolkodás kialakításának elősegítése
• Együttélés és munka egy pszichiátriai
beteggel
• Gyógyszerelés figyelemmel kísérése

Nehezítő tényezők, dilemmák
• Nem tud vagy nem akar megfelelni az
elvárásnak – információ hiány, rossz tapasztalat
• Bizonytalan egészségügyi állapot miatt az ügyfél
kizárása az ellátásból a többiek érdekében
• Gyógyszerelésre, beutaló írásra, akkut
problémára jó megoldás, de a betegéletutat nem
követi
• Az én kompetenciám? Pl. sebkötözés,
gyógyszerelés
• Kinek fontosabb? Nem akarhatom a kliens
helyett - segítőt vagy megmentő attitűd –
• Egyéni esetkezelés az állapot függvényében,
közösség felkészítése
• Bízzam rá vagy lépjem át a kompetencia
határomat?
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Általános problémák
• Túlterhelt szakemberek mindkét oldalon
• Tapasztalattal nem rendelkező kórházi szociális
munkások, létszámhiány
• „Otthonába bocsájtható”

• Kevés kórházi vagy lábadozó férőhely

Lehetséges megoldások
• Érzékenyítő beszélgetések, szakmai találkozók
• Belső képzés, ellátórendszer megismerésére
irányuló szakanyagok biztosítása
• Közös munkára való törekvés a felelősséghárítás
helyett

• Lábadozók és hajléktalan ellátó egészségügyi
intézmények globális szabályozása szakemberek
bevonásával

• Globális szabályozás hiányosságai
• Forráshiány, képzés hiányosságai

• Legalább belső képzések indítása, szakmai
fórumok szervezése a „frontvonalban” dolgozók
számára

Határterületeken mozogva
ÉLET A TÁBITHA GYERMEKHOSPICE HÁZBAN 1.
Alapítás 2011 – magánszemély
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A Tábitha Ház küldetése
egyedülálló
Magyarországon.
Azon a területen nyújt
segítséget, amelytől a
legtöbben távol akarjuk
magunkat tartani, sőt
még a gondolatát is
kerüljük: ez pedig
minden dolog
legérthetetlenebbje, a
gyermek szenvedése és
korai halála.

1. csoport

2. csoport

Életet veszélyeztető
állapotok.

Az idő előtti halál
elkerülhetetlen.

A kuratív kezelés
sikeres vagy
sikertelen is lehet.

Sor kerülhet az élet
meghosszabbítását
cézó, hosszan tartó
kezelésre.

Pl.:
Pl.:
malignus
cisztás fibrózis,
komplex veleszülete
betegségek,
veleszületett szívbete
tt betegségek.
gségek.

3. csoport

4. csoport

Progresszív állapoto
Irreverzibilis,
de nem progresszív
k
állapotok.
Kuratív kezelési
lehetőség nélkül.

Komplex
ellátási
igény.

Pl.:
Anyagcsere
betegségek,
SMA.

Pl.:

Perinatális
bénulások,
baleset.
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Gyermek hospice-palliatív ellátás A Tábitha nem kórház, hanem egy teljes
körű ellátást biztosító otthon a
Magyarországon
gyógyíthatatlan gyerekeknek és
családjaiknak.

Évente Magyarországon több száz
családban történik meg, amitől minden
szülő a legjobban fél: kiderül, hogy a
gyermek betegsége nem gyógyítható, a
további gyógyító kezelések csak rontanák
az állapotát. Ilyenkor azzal kell
szembenézni, hogy a beteg földi élete
belátható időn belül véget ér.
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Mentesítő ellátás
Életet veszélyeztető és/vagy életet megrövidítő
betegségben szenvedő gyermeket ápoló családok
számára.
Tranzit ellátás
Kórházi tartózkodás után az otthonába bocsájtott
tartós ápolásra szoruló gyermek családjának
közbülső állomásként.
Életvégi ellátás
Terminális állapotban lévő gyermekek és
családjaik számára.
Kísérés, támasz és segítség az egész időszakban
és azon túl.
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A Tábitha Háznál az évek alatt több,
mint száz olyan család talált segítséget,
menedéket, akik gyógyíthatatlan vagy
krónikus betegséggel együtt élő gyermeket
nevelnek.
Akár a mentesítő szolgálat formájában,
amikor egy időre átveszük a gyermek
gondozásának terhét a kimerült szülőktől,
akár a tranzitellátás keretében, mikor az
otthoni ápolás módozatait „tanítjuk meg”.
Akár pedig, szükség esetén, életvégi ellátást
nyújtva – amikor arra törekszünk, hogy a
távozás, a búcsúzás lelki és fizikai fájdalmait
enyhítsük.

Multidiszciplináris ellátás
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A CSAPATUNK
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

CSAPATUNK
Orvosigazgató
Osztályos orvos
Nővéreink:
Diplomás ápoló
Intenzív szakápoló
Hospice szakápoló
Gyermek szakápoló
Segédápoló, gondozó
Pszichológus,
Gyászterapeuta
PR munktárs
Szociális munkás
Gyógytornász
Gyógypedagógus
Zeneterapeuta
Hospice kutyás terapeuta
Önkéntes koordinátor
Önkéntesek
•
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Kapcsolat a családokkal
• Első konzultáció , intézmények közötti referáció

• Gondozásba vétel az egyéni igényeknek és körülményeknek
megfelelő ütemben
• Közös programok
- Ünnepkörök
- Gyermeknap
- Majális
- Sportnap
- Tábitha Tábor
- Emlékezés nap
- Nyitott kapuk
• Csoportos foglalkozások
- Gyászcsoport
- Szülőcsoport
• Egyéni foglalkozások, konzultációk

Határterületeken mozogva – „Lépj ki a csónakból!”
„Ti adjatok nekik enni.”
25 éve működik a Baptista Szeretetszolgálat Szenczy Sándor
alábbi üzenetével:
”Ha meglátjuk a szükséget, nem várhatunk másra, nekünk
kell betölteni azt. Azzal kell indulnunk, amink épp van. Az
öt kenyérrel és a két hallal. Adni akkor kell, amikor
szükség van és talán mi is éppen szükségben vagyunk és
még nem látjuk, hogyan lesz…de a szükségre reagálni
kell. Ez az ami nem változik. Ha Jézust követve szeretjük
és szolgáljuk az embereket, akkor ma is megtapasztaljuk a
csodát…”

Köszönöm a figyelmet!

