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Képviselő.tes tü lete szźłmár a

Tisztelt Képviselő.testiilet!

L Tényállás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

A demenciaazérte|mi képességek lassú, folyamatos és egyre súlyosbodó hanyatlása, melynek
sorĺán az em|ékezés, a gondolkodás, valamint az íté|i5- és tanulási képesség kĺĺľosodása figyel-
hető meg. A demencia kialakulásának valószínűsége a kor előrehaladtával egyre nő.

A demencia leggyakoribb tiineteí kózé sorolható a memőriazava1 a koncentrációképesség
csökkenése, a nyelvi készségek zavara, a térbeli tájékoződás és a problémamegoldás Zavata _
azaz a demenciában szenvedő idős emberek máľ nem képesek úgy gondolkodni, Íigyelni, be-
szélni és emlékezni' ahogyan fiatalabb korukban. A betegséget jellemzi aszőta|á|ási nehézség
és a térbeli tájékoződás zavaÍa, vagyis a gyakori eltévedés, esetenként elkóborlás, ezen bete-
gek gyakľan nincsenek tudatában betegségtiknek, csupiĺn ktiľnyezetfü észleli azokat. A
demencia fenti tiineteihez gyak'ran másfajta hinetęk is taľsulnak (például az inger|ékenység,
lobbanékonyság, nyugtalanság, lehangoltság' szoľongás), amelyek tovább rontjrík a páciens
á||apotát és nehezítik az ilyen betegségben szenvedők gondozását. Mindeze|<re tekintettel, a
környezet jelęntős segítséget jelenthet a demens beteg számźra, mivęl képességeik renđszerint
a megszokott környezettikben a legjobbak' otthon..maĺ1fásuknak nincs akadá|ya, ugyanakkor
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Tárgy: Javaslat specÍális gondozást ĺgénylők segítésére

A napirendet nyílt ülésen kell tĺíľgyalni, a hataľozat e|fogadásźlhoz minősített szavazattobb-
ség szfüséges.

ElórÉszÍľo SZERVEZETI EGYSÉG: HuvĺÁNszoLGÁLTATÁSI
HuuÁNx.e,PCsoLATIInooe Kł.

KÉszÍrprrB : PoroRľyl VIrrónl,q.

PÉNzÜcu FEDEZETET lcÉľypl./ľeM IGÉNYEL, lcłzoLÁs. Ů-ž úú. LÁl.

Jocr ro*rRor.l: t\ 4"!^
t/.

BplBRĺeszrÉsnr ALKALMAS' \

ÜcyoszľÁI.y

-Jĺ.
,r\ł. .''

Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi

Emberĺ Eľőfoľrás Bizottság véleményezi

Hatfu ozati jav as|at a bizottság szźlmźra:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság / Emberi Erőforrás
testü letnek az e|óterje sztés me gtárgyal ását.
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folyamatos felügyeletet igényelnek, hiszen előrehaladottabb állapotban a demens személy már
ĺinmagĺíľa is veszélyes lehet.

A szakemberek hazĺĺnkban a đemenciával ktizdő idősek szźtmát 200.000 füľe becsülik. A ke-
ľĹiletben a Jőzsefuźtrosi Szent Kozma EgészségĹigyi Központ, valamint a felnőtt lakosságot
ellátó háziorvosoktájékoztatása alapjĺán 236 fő diagnosztizáltan demens. A Józsefuiíľosi Szo-
ciális SzolgáItatő és Gyeľmekjóléti Kĺizpont (JSzSzGyK) felismeľve az idősödéssel kapcsola-
tos, illetve az az'z'al összefüggésben e|őtérbe keľĹilő taľsadalmi problémfüat, 20|5. évben ki-
alakította a mentálhigiénés munkakört, mely tevékenység az idősellátás fontos része. A men-
tálhigiénés munkatárs heti 30 őrában 6 nappali ellátást biaosító intézményben taľt egyéni és
csoportos foglalkozásokat. Az intézmény idősek klubjaiban, a klubtagok ĺinkéntes ńsméte|é-
ve| e|végzett vizsgáLatok alapjan a résffievők esetében magas szőĺrlban jelentkeztek a
demenciára j ellemző mutatók.

A tapaszta|atok alapjan a demenciában szenvędő betegeknél előfordul, hogy elindulnak ott-
honľól minden a szemé|yazonosításra alkalmas irat, valamint telefon nélkül és eltévednek,
nem tudjak megmondani az adataikat, illefue azt,hogy honnan jöttek, emiatt az i|yen esetek-
ben a hozzźúartozóknak csak hosszas keresést követően sikeľĹil kiderítenifü az elhint idős
személy hollétét. A demenciźharl szenvedő, eltévedt személyek és hozzźltartozóik szźmlźra
segítséget nyújtana olyan szo|gá|tatás bevezetése, mely ingyenesen biztosítana a rászorulók
részére egy olyan adathordozót (p1. nyakba akaszthatő vagy csuklópant foľmában), mely az
éľintett személyes adatait és a vészhe|yzet esetén értesíteni szfüséges személy adataittarta|-
mazná.

A kerületben mfüödő Józsefuiíľosi Áldozatsegítő Szakmai Egytittmfüödési Rendszer
(JÁSZER), a ľendőrség, valamint a Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Kĺiz-
pont is tźlmogatjaa segítségnýjtás ezen foľmáját. A JÁSZER, mint az összes érintett szeľve-
zet <jsszefogója tagjain keľesztiil széles körben tudná az információt terjesĺeni a bevezetésre
keľülő, konferenciáin korábbiakban mĺĺľ felmeľĹilt segítségnyujtás ezen formáját tekintve.

Javasolt a demens személyek binonstryźnak megóvása, valamint a hozzźttartozőik, illetve
gondozásukat e||źúő személyek segítése éľdekében a JSzSzGyK Nappali Ellátás szakmai egy-
ségének bevonásával20|7. április 01. napjától egy olyan szo|gá|tatźts bevezetése, mely ingye-
nesen biztosít a segítségéľe szoruló demencia kórképet mutató személyek tészére egy (pl.
nyakba akaszthatő vagy csuklópĺĺnt foľmájú) személyes adatokat és a vészhelyzet esetén éľte-
síteni szfü s é ge s személy adatait tarta|maző adathordozót.

II. A beteľjesztés indoka

Az ti1 szo|gźitatáts bevezetésének ęlőkészületei érdekében szfüséges, hogy dcintését a Képvi-
selő-testĹilet a20I6. decembeľi 01. napjrín tartandó ülésén meghozza.

III. A diintés célja' pénzügyi hatása

A demens személyek részéte biztosított szolga\tatás előkészületei, valamint az adathordozó
e|i3á||ításapénzugyi fedezetet igényel 1.000.000,- Ft összegben. A fedezet biztosításźraelőze-
tes kötelezettségvállalás szfüség es 2017 -ti5| hatáĺozat|an ídóre az önkoľmĺínyzat mfüödési és
kĺizhatalmi bevételeinek terhére.

IV. Jogszabályi kłirny ezet

A Képviselő-testĹilet hatásköre Magyaľország he|yi ĺinkoľmĺínyzatairő| sző|ő 20|1. évi
CLXXXX. törvény 13. $ (1) bekezdés 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéť ük az a|ábbí határ o zati j avasl at e lfo gadás át. ia
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Határozati javaslat

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. 20|7, ápľilis 01. napjátóIhatáĺozat|an időre az onkormźnyzat fenntaľtásában lévő József-
viáľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kĺizpont Nappali Ellátás szakmai egysége út-
jar, a Józsefuĺírosban élő demens személyek részére téľítésmentesen adathotdozőt biztosít
ĺinként vállalt feladatként.

Felelős: polgáľmester, Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intéz-
ményvezetője
Határidő: 2016. december 01.

2. a hatźlrozat |. pontjában foglaltak feđezetére - önként vá||a|t feladat _ 2017 -tőI hatźnozat-
lan időre előzetes kötelezettséget vállal 1.000.000,- Ft ĺlsszegben a Józsefuĺĺrosi Szociális
Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ költségvetésében az onkormźnyzat mfüödési és
közhatalmi bevételeinek terhéľe.

Felelős: polgármester
Hataridtĺ: a20|6. decembeľ 01.

3. felkéri a polgráľmesteľt, hogy ahatározat 1.-2. pontjaiban foglaltakat a 2017. évi és az azt
követő évek kĺjltségvetésének tervezésénél vegye Íigyelembe.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: 20|7 . évi és az azt követő évek költsésvetésének teľvezése

A dtĺntés végľehajtását végző szervezeti erység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humán-
kapcsolati Iroda, Józsefuaľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

Budapest, 2016, november 23.

képviselő

Törvényességi ellenorzés:
Danada-Rimán Edina
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