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Budapest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő-testület e számára

Tisztelt Képviselő.testület!

A2I12OI1. (I.19.) szźtmuhatfuozatában a Budapest VIII. kerület Józsefuaľosi onkoľmźnyzat
Képviselő-testtilete úgy d<intĺitt, hogy 20111. január 01. napjátó| 2011. december 3|. ĺapjáíg
terjedő időtartamľa az ,,Idosbarát Péntek'' Pľogramot továbbfolýatja azzal, hogy fedezete az

,,Oszirőzsď' GondozószolgáIat 20|I. évi költségvetése. Tárgybarl hozot| határozat 3.

pontjában pedig arľól döntött, hogy a program további folytatásáról a Képviselő-testület 20II.
december havi ül é séľe készülj ön előterj esztés.

A népszám|áIási adatok szerint ma Magyarorczágon minden ötödik ember időskorunak
szźtmít, azazbetoltötte a 60. életévét, és egyre többen élik meg 100. sztiletésnapjukat. oregedő
társadalom lettiink, és eztlj kihívásokat jelent minden ágazat és település számára egyartnt. A
nĺivekvő é|ęttartamhatással van a külcjnboző e||átő és szolgáltató szervekĺe. A megn<ivekedett

életkorból adódó kihívásokľa stľatégiailag fel kell készülni.

ÉR KEZETT

' 1011 DEC06 1
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'LJ --

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testiileti ülés időpontj a:2011. decembeľ 15. . sz. napirend

Tárgy: Beszámo|ó az ,,Idősbaľát Péntek'' Program megvalĺósulásľól javaslat a pľogram
2012. évi folvatására

A napirendet ayĺItlzart iilésen kell tátgya|ru, a határozatlrendelet elfogadásához
egyszenĺ/m.lgfu(ę1Lt szav azattobbség sziikséges

ElórÉszÍľo.,u*u,,,,ĺpcysÉc:HumánszolgáltatásiÜgyosztály sE"^r{/A^)

KÉszÍľpľrB: Horváth Kľisztina egészségĹigyi referens, Humánszo|gá|tatásíÜgyosztáty

PÉuzÜcyl FEDEZETETĺcÉNypI./Nplr,ĺ lcÉNypl., lcłzoLÁs: i3

JocI roNrRoI-l: ffoę
TÖnvÉNwssÉcl BI,I,eNonzÉs :

Dn. MÉszÁnERIra
a. ĺecyzoľ HELYETTESÍIó elĺľcyzo

/.

Városgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi X
HumánszolgáItatási Bĺzottság véleményezi X
Hatáľ ozati j av aslat a bizottság' számár a:

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsäý Humánszolgá|tatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|oteriesńés megtáľgy a|ását.



Fontos, hogy a mai fiatalabb geneľáció számáĺa és a most idősebb generáció számźlta egyaĺánt
pozitiv lehetőségeket jelentsen a közeli- és távoli jövő.
A szép koru beteg és fogyatékos lakosság legnagyobb problémája, hogy a családjuktól távol,
egyeđül élnek. Az egyedĹillét miatt nagyobb szociális gondoskodást,.figyelmet igényelnek.
Nagy gondot jelent számukľa a mozgás (hivatalos tigyek iĺtézése, háziorvoshoz,
szakrendelésľe t<jrténő eljutás stb). Főként ezen okok miatt a mai társadalmi helyzetben és a
belátható jtivőben a VIII. kertilet szociális védelmének egyik alappilléľe kellene Iegyen az,

hogy lehetőséget biztosítunk az egészségi állapotuk miatt segítségre szoruló időskoruaknak.
Tevékenységünk źital a 60. év feletti lakosaink életminőségének a javulása a cél.
Idősbaľát egy onkormźnyzat akkor, ha aZ idősei otthonosan érzík magukat a

lakókörnyezetiikben. otthonosan éľzik magukat, mert jelen esetben segítséget kaphatnak a

személyes ügyeik ĺjnállóan történő intézéséhez, könnyen hozzáférhetővé válik sztlmllka az
egészségiigyi ellátás.

A Budapest Fővaĺos VIII. kenilet Józsefuaĺosi onkoľmanyzat Gazdálkodási,
KeľĹiletfejlesztési, Költségvetési és PénzngyiEIIenórző Bízottsćĺga az 155212010. (VIII.31.)
szán,Úhatározatában döntĺjtt a progľam bevezetésérőI}}I}. szeptembeľ 01-től.
A progľamban azok a Jőzsefvárosban élő idős lakosok vehętnek ľészt, akik háziorvosi
beutalóval ľendelkeznek, de betegségiikből adódóan csak kĹilső segítségnyújtással képesek
eljutni a Jőzsefvźrosi Egészségügyi SzoIgáIat szakĺendeléseire, illetve a Polgármesteri Hivatal
okmányiroda és Ügyfe|szo|gá|atiÜgyosztá|yán megjelenni és a szolgá|tatást igénybe venni.
Az idős emberek szti|itásźlt az ,,oszirőzsa'' Gondozó Szolgá|at bínosítja az intézmény
hasznźiatthan lévő egy személygépjárművel, amely fekvő beteg száIlítźsźlra alkalmatlan,
péntekenként 8.00-1 1.00 óra között.

A proqram meqvalósítása az alábbiak szeľint történik:
A kerületi felnőtt háziorvosok jelzést ktildenek a pľogramban érintett józsefuarosi lakosokról
a lőzsefvárosi Egészségügyi Szolgálat recepciója felé hetenként csütĺjrtök 12.00 őráig. A
bejelentésnektaĺtalmaznia kell a következő adatokat: beteg neve, szĺiletési hely, sziiletési idő;

anyja ÍIeve' lakcíme, TAJ kártyaszźlma, a beteg tęlefonos eléľhetősége, a).

vizsgá|atlszakľenđelés megnevezése. A ,,stirgős jelzéssel'' ellátott betegek pľioľitást élveznek.
A betegek száIlításának és vizsgálatźnak a koordinálásät a Józsefuárosi Egészségügyi
Szolgálat minőségiranyítási referęnse végzi, aki vizsgálati időpont egyeńetést követően
értesíti a betegek szźů|ítźsátvégző ,,oszitőzsď' GondozószolgáIatvezetőjét.
A gondozőszolgálat összesíti a bejelentéseket és kiértesíti az éľintettęket a szźůIítás

iđőpontjaľól. A kiszállított kerületi lakosok előre egyeńetett időpontban töľténő soron kívüli
fogadását mind a Józsefuarosi Egészségiigyi Szolgálat, mind a Polgármestęri Hivatal okmány
ésÜgyfélszolgá|atiTJgyosztáIyánakbiĺosítaruasztikséges.

Az ,,oszirőzsď' Gondoző Szo|gálat vezetője megktildte beszámolóját a pľogram 20II. évi
végrehajtásańl' 2011. november 29-ęIbezárőIag (melIéklet), mely szęrint 17 beteg szá|Iítási
kéľelme érkezeÍt be, akiknek a sztilítása minden esetbęn megtĺirtént. Egyre tĺjbb a megkeresés
a hét többi napjain történő szállításľa is, melyet felvállalni az íntézmény nem fud,
gépkocsivezető hlltnyában. Sok keľtileti lakos forđu| hozzźtjllk a kőrhź.zi kontľollra ttjrténő

szá||ítás végett, de a nehezen mozgő fekvő betegek széĺIIítása nem megoldható az effę
alkalmas gépj ríľmti hiĺĺnya miatt.

A Józsefuárosi Egészségügyi Szolgálat minőségiľányítási vezetője is megküldte beszámolóját
(melléklet), melýben tájéioztatást adott aľľól, hogy az ,,oszirőzsa'' Gondoző Szo|gá|atIa|

történő kommunikációjuk és együttmúködésiik zökkenőmentes. Tájékoztatása szeľint 11

hazioľvos élt a program nýjtotta lehetőséggel és igényelte betegei tészére ezt a szo|gáltatást.
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Tekintettel arra, hogy a Iőzsefvfuosi onkormźnyzat" kiemelt figyelmet fordított és fordít a
keľületben éIő idős személyekľe, életköriilményeikľe, azok javítźsára, szociális
támogatásukľa, az egészségi állapofuk megőrzésére, javaslom az onkormźnyzat önként vállalt
feladataként azIđősbarát péntek program folytatását 201'2, évben.

A program 20If. évi,,fo|ytatása _tekinteÍtel az elmúlt év tapasńalataira- többletköltséget nem
j elent. Fedezetę az,,oszlľőzsď' Gondoz ő Szo|gáiat 20 12. évi köItségvetése.

A lakosság széles kĺirét érintően javaslom a pfogram honlapon történő kozzétételét.

A Józsefvráľosi onkotmźnyzat a Képviselő-testület és Szervei Szewezetí és Mfüödési
SzabáIyzatnő| szőIő |912009. (V. 6') szźlmű rendeletének 4. $-ĺínak (4) bekezdés d) pontja
értelmében a Testtilet hatáskijréből át nem nlházhatő a kalrcěgvetés mególlapítása.

A fentiek alapján az a|ábbihatáłozati javaslatot teľjesztem a Tisztelt Képviselő-testület ęlé

elfosadásra.

H,ą.rÁnoza.Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testÍilet úgy dönt, hogy

1. elfogadja az ,,oszitőzsď' Gondozó SzolgáIatnak a beszámo|őját az ,'Idősbarát
Péntek,' Progľam 20I 1. évi végrehajtásáról.

2. e|fogadja a Jőzsefvaľosi Egészségügyi Szolgálatnak az ,,Idosbarát Péntek'' Progľam
20 1 l . évi végrehajtás ttőI sző|ő beszámolój át.

3. a2OI2. évben az Önkormányzat önként vállalt feladataként az,,Iďosbarát Péntek''
Programot tovább folýatja azzal', hogy többtetforľást nem biztosít az ,,oszirőzsď,
Gondozó Szolgálat 2012. évi költségvetésében.

felelős: 1.;2.; pontok esetében polgármesteľ
3. pont esętében a polgármesteľ és az,,oszitőzsď' Gondoző Szo|gá|atvezetője,
Józsefüárosi Egészségiigyi Szolgálat fóigazgatőja, Polgármesteri Hivatal
okmanyiroda és Ü gyfélszo l gálati |J gy o sztźiy

hatĺíĺidő: I.;2;3. poĺtok esetében azoĺlnal

Budapest, 201'I. decembeľ 15.

.ł.J-ń
Törvényességi ellenőrzés:
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Buđapest ťóváľos VIIĺ' keľtilet
Jl5zsęfuarĺrs í oxkoľmfu ły z,aĺ
PolgłĄrmestsľi } ĺi vztal
Humánszo l gałtÄźLsi Ü gyo sĺály

S zab cinć Fó nag-v ľľzsébet
Ügyosztályvezeto Asszony
ľészÉľę

TisztęIt Ügyĺ:sztłĺl1ľezető Asszony!

J ózsefv áľas i tnkoľÍI1 áľ.y xat
ősziri:ĺsa Ciondozi SzoIgá1at

I O89. Etudapest
(}ľczy út 41 .

Tel: 4'77 -O3-53, Fax:333 1*592
ł*ĺ '*ĺ:ł.ű ęb
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Á Hunrĺĺrrszolgáltatásí iĺgyosztláIy megkeľesósérs az,, Idős pénfek ,, miikČĺdćséltli
beszárnolómat. javaslatomät' ésŽľevételemet aŹ alábbiak szeľint ĺisszegaem:
201 1' janĺľĺľ Ü} - től, az ,-ldöbaľát Péntek'pľogľaln' 1 1 hónapja ala1t. 17 betęg szállítási
kéľelme đľkezett meg hozzĺnk, az Áuľóľa utcai rendęlo intézeten keľesľtiil. 5 beteg
h;ízioľľosa, vagy sr"emélyesen kérte az intézménytőla segÍtséget. Mĺndegyikĺik idĺĺpontját
lráĺjoľr,osa kéľte..Ezen fęlĹĺl az intézmóny eliátottiainak szä}lítását is rnegoldjuk-
osszesen 12 hazíoľvos és a Szigony ĺlapĺtv.ĺny éit jelzéssei az intézmĺĺny *ie' A betegek
szá]lítĺsa mindelr eset'ben megtłÍľtént.
Egyľe több megkeľesés van intézľrrényĺink felé, a hét mas napjain tö'téniĺ szállításľa, melyet
sajnos nem tuđtunk ťęlvállalni, nrivel a péntski szĺíllításokat gyigy masszőr koĺlégámmal
kö'zösęn oldjuk nreg, gépkocsivezętő hianyában. Több keľĺiieti lakos f'oľđult hozzánk kirhazi
kontľollra vďó szallíÍás tigyében is. Egyĺitt éľzęk a betegekkelpľoblćmájukban, hiszen a
ment{ĺ szĺ{llÍtaséľt Íizetni k*ll, đe idd hiĺínyĺíban ezt teiiesíteni nem tudtuk és a kĺÍltségĺ is
ieleľrtősen növekedne. ha nem a keľiileten bęlĺil kéľik a sziJlítást.'Észľevételem. 

Javasĺatom:
l! tęlefonon vďi jeĺzćs számunkĺa ttikéIetesen megfelel. Az sem jelent pľoblémát, ha a
haeioľvos jelzi a maľ megkért időpontot az intézmény fęlé. Pénteki napok.on allunk a keľiilet
lakosaínak. h:ázionęsaĺnak renđelkezÉséľę"
Az iđősęknęk nagy segíłségetjelent, sokuk nem tuđna eljutní szakon'osi ľenđelésľe, meľf
ta".Ĺiľa nem telít ós a mentő szállĺtás is pénzbe keľül.
Á fekvÖ betegek szallítasł{t sajnos továbbľa sem tudjuk megoldani. A nehęzen mozgi
betege}rrek sr:k esstbęn nehéz a szeĺnélygépkocsĺba be és kíszállni nrég segítséggel is.
Ame*nyiben az onkoľrnányzat a szolgáltatiásľa a fedszętst biztosítani ĺudja, a továbbiakban is
szĺvęsen seeítĹink a ľászoľulókon.

Budapest,20i l. novembeľ 29.
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I
Idöpont :'... .

ł011'Ü4.01
péntek

2, z0tl,ł4.f,?

J

Makuĺa JÓzs*fné

szeľd,a

ł011'.{}4.15.

1088 Baross u 45. fsz.

An: Vidák Julianna

péntek

4

Môzes Máľta

2011.05.20

Oľczi u +2Í,71

péĺrtek

5

Farkas Teľězix

mrLaí.f0

Rák czi rit. 11' Il.em.hátső udvaĺ
felól a bęiáľat

Idősbarát péntek pľojekt

osszeĺító ŻgĹl

Péntek

fi

}í.ul.ász Tános

S'iiJ.idíí

2011.06.03

Duľonics u 5. Il.eirr 31.

1950"05.01"

Péntek

tel: 266-8499

7

Tčiĺ k Gvulánć

2011.Ü6.03

Kiss ĺĺĺzscf u 5. Iĺ.eľn 27

Péntek

?iii

1'927.Đ9.26

Tb-.

Csviltics Mĺĺtia

'B

tel:313-5671

2 1Í.06.10

Féntek

1Ü88 Kľtidy Gy u 9'

1921.45.f7

9

tel:338-0832

Oĺszágh píIné

2t1I.Đ6.f4

1085 SĄoĺy u 10 5.em29

Péntek

1950.04.19

Wágneĺ Ruđolf
Százađosu.30/A.

Neuro|Ógia 1.1. 15-kor/idöpontĺ.ä

'Ib:098010945

TeI 786-5851

KardioľÓgĺa 12.00.kor /idöpontra

23-030-03

Neur 9.15

Folytovits Igtváĺné

rel;303-1205

I{aĺđio.9"40

10s6 U||ói u42.Y,4la

015-572-2Ü57

Orthop.8.30

ťel:266.Ü371

R-ľG/meilkas id'öpĺlĺt nem keli

r946"08.08

1935"01.0ú

FĹilészet/ idópont nem lĺeIl

'Ib:098453128

tél:314-6381

szemćszctĺe id pĺrnma iŕin 1iJ.50

tb:061-820-021

B*!ii|s$ hĺíłloľvos

|áĺni nehezeĺr tud

dr. Dobi Katalin??

tel:210-02-27

i{aľdiol giä 1idópont néllĺiil

Tb;1,{J1.^873-248

MRTG

1934.Ü9.08

tel:334-19J.2

Kaĺđiolőgia 9'20 idóponťľa ion

Dr. Kovács

ltleurolÓsĺa 8.30 idöpontľa ĺon

}-{iksu á th t'éľi ĺcndel

Szemészeu 9.15

fil: ĺab797.489

oľľhooedia 8.50

kaľđioloĺIia 9.45

Dľ.Ga||Ó Mária

IĺIeggyőgyzisfat 1 0.1 5

uĺolőgia 11.Ü0

Dr. Fodor lldik'Ó

Ultĺahaĺg:8.00

Szemésze.t: 8.45

Dr. Nagy NÓra

đr:. N{envhfut Gv'

Đĺ.T'ar{ ľéteľ

dľ. Péľeľ k'đit





10 2Ü71.Ö6.?1

HEIF

11 r$u.Ű7.l5

tu..'la

péntek

Beđi Lászlőné

2011.08.05

Korányi B/B

Péntek

13

Halász János

2011,g53Ű

Dugĺ:nics u 5- II.nnĺ 31.

HtTFŐ

Iľágnet &udolf
Százados u"30/^Ą'

,r.+
L900.01.14

Pétrtek

MáľkusJenđ

15

Idđsbaľát péntek prĺjekt

Fia Gábor:

201Í"08.26

tel; nincs

Wágnet Ruđolf

Szaz.ad,os u.30/Á.

Pćntek

L6

1.950;Ü4'19

2011.Ú8.26

-ľđ:786.5851

Gőtô János
Kálvária t, r 71, IÍI.em.2Ż.

ľEl*1Ü.0?.27

Péntek

n

Te| : Szomszéd: Pĺ ntĺłr Ernóné

2Üt1.08.26p

}15.572''205.ĺ

Némethy Ifftotyné

Łe|:3ol676-6v62

Diabctolôg'ia 14'30

18

Péntek

1ÜBó I{aľácsony S r.l2/c fsz.8.

2011.(}9.Đ2

tel:210.540&

Hallásvi.zsgÁlat B'30

tel:f10:02:27

Fazekas Zoltánně
1086 Magdolna u 20 3.em.

jáľĺi nehezcn tud

tel:333-543Ü

Üĺopédia 9.30.

1959.01.04

Mőzes Mfutł

ľ.ęl.l210-5941

t9I8,L2,Üf

DiabetolÓgiátĺ

tb:Ił4-934.5f4

Szig611' :\lanín"ĺinr'

Iđeggyőgyászat 9.30

nagyon kor'ćĺ, nehezen mozog szomszéd scgít inťoľrui} dni

Dr'Gaĺĺi Mária

tb:097-503-835

1931.07.0L

oĺth:10 őra

Dľ.lľaľĺ Péteĺ

EKG elótte Incm kell időpont

t927.Ü9.?,6

UFI: B-1 0ĺíľa kôző* hasi Uh

Koroknai FóigazgatÓ

rral egveztetve

Dľ.Taľi Pôteľ

Katc{ioiĺjpia

Rheuma

Sfięős ber:'talť:ĺ'ď jon, Hĺ:.fital mcgbeszé}vc

Dr. Ka

Neuĺ.B.15

pocska

Dr. Faľkas Csĺ||a

Erzsébet

Br. Kovács Mária





Pôntek

19 2Üt1'10.07

' ľéfitęk

ŻĐ
2011"10"07

Orczi u 4f I.11

Péntek

fĹ
2011.10.28

.+ff-

Folytovits Ístvánĺć
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