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Az Egészségmegőrzési Központ szakterü|etei

lskolaiegészségnevelési, prevenciós foglalkozásokL-tZ. évfolyamos diákoknak

L. |sko|aiórák
2. Pszicho|ógiai/mentálhigiénés konzultáció,  é|etmód-tanácsadás középiskolákban

Pszichológiai/mentál higiénés programok

1.. Tanácsadások
_ É|etvezetési tanácsadás, pszicho|ógía i/mentálhigiénés konzultáció
-, ,Négyü|éses,, konzu|táció serdü|őknek
- Mediáció
_ Táp|á|kozási tanácsadás
- SzÜ|ő konzu|táció
- Addikto|ógiai  tanácsadás, drogprevenciós konzu|táció
- Pszichológiai/mentá |higiénés konzu|táció kozépisko|ákban

2. Képzések, tréningek
- Kortárssegítő képzés
- Közösségépítő és konf|iktuskezelési tréningek

3. Klubok, csoportok
- Kortárssegítő K|ub
- Kamasz Csoport
- Kismama-Kispapa Klub
- Szülők |sko|ája
- É|etmód k|ubok

4. Esetmegbeszé|ések

Védőnői szolgálat
1. TerÜ|et ivédőnők
2. |sko|aivédőnők

lfjúság-egészségügyi eI látás

Szakmai kapcsolatok

Pályázatok

1i l .

lv.

V.

VI.
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2o.].1.. évi CLXXX|X. t ö rvény (me|y Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|) l| .  fejezet 13. 5 (1)

4. pontjában köteIező feladatként je| ö| i  meg az egészséges é|etmód segítését cé|zó szo|gá|tatások
e||átását, me|yet Dunaújváros Megyei Jogú Város onkormányzata 1992 őta az Egészségmegőrzési
Központ á|taI is megva|ósít.
Az intézményünkben működő szakmai team komp|ex módon értelmezi a prevenciót és ennek
sze||emében segíti a dunaújvárosi |akosságot fogantatástó| idős korig egészségnevelési és
mentá|higiénés tevékenységei során. 201'1'. január 1'-jétő| a védőnői há|ózattal bővültÜnk, mely óriási
|ehetőség, hiszen a védőnők me||ett orvos, mentá|hígiénés szakember együttműködése segít i  a
csa|ádokat, a városban működő szakemberek köz ö tt i  kommunikációt,  a szakmai munkát és a
jeIzőrendszer hatékonya bb m űködését.
Az Egészségmegőrzési Központ pénzÜgyi he|yzete 2016-ban stabil vo|t'
Intézményen be|ü|továbbra is bérfeszü|tséget okoz, hogy je|entős kü|önbség van a védőnői,  orvosiés az
egészségneve|ői-mentá|higiénés munkakörben foglaIkoztatott k özaIkaImazottak f izetése köz ö tt ,
me|ynek oka, hogy az egészségÜgyi bérrendezés rájuk nem vonatkozott. 2O16-ban emiatt három
tapaszta|t mentá|higiénés (t öbb dipIomás) munkatársunk ment eI másik munkahe|yre. SikerÜ|t
fe|vennünk a he|yükre három nagyon motivá|t f iataI szakember, de a vá|tozás előnnyel és hátránnyaI is
járt' Az új munkatársak új színt hoztak, ugyanakkor a betanu|ási idő miatt a régebben itt do|gozókra
plusz fe|adatok háru|tak. Fontos kihívást je|entett számunkra az is, hogy ezek a vá|tozások nem
mehettek az intézményben fo|ytatott tevékenységeink szakmai színvona|ának rovására.

Az érdeklődők a www.egeszsegmego_rzesikozpont.hu. hon|apon tájékozódhatnak intézményünkről  és
minden fontos eseményrő| '

Az Egészségmegőrzési Központ szakterületei

Iskolai egészségneve|ési, prevenciós fog|aIkozások 1.-I2. évfo|yamos diákoknak

Pszicho|ógiai/mentá |higiénés programok

Védőnői szo|gá|at

Ifjúság-egészségÜgyi e l |átás

Szakmai kapcsolatok

Pá|yázatok

lskoIai egészségnevelési, prevenciós fog!aIkozások 1-12. évfo|yamos diákoknak

DMJV önkormányzata o|yan prevenciós szakmai szolgá|tatást nyújt az Egészségmegőrzési Központ
munkatársai á l taI a Dunaújvárosban tanu|ó diákoknak, mely Magyarországon egyedÜlá||ó.
Szo|gáltatásaink segítik, kiegészítik az oktatási intézmények részére a ,,nevelési-oktatási intézmények
működésérő| és a közneve|ési intézmények névhaszná|atáró|,, szó|ó 2o/2o1'2'(v|||.3]..) EMMI rende|et
131.'5. és 1.32.5 szerint e|őírt feladatok teljesítését.

2016-ban is megvalósu|t az a cé|unk, hogy tervezhetően, az isko|ák számára át látható módon tudjuk a
programokat aján|ani. Megtartottuk a két szakmacsoport sajátosságait: az Egészségmegőrzési Központ
isko|avédőnői csoportja egészségügyi, mentá|higiénés csoportja pedig pszicho|ógiai
(szemé|yiségfej|esztő) szempontok szerint végezte egészségneve|ő tevékenységét Dunaújváros á|talános
és középisko|áiban.

t .

i l.

i l t .

tv.
V.

vt.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységérő|



P(E
N

(o
P

!

osztá|y Mentá|higiénés témakör iraszám Védőnői témakör i raszám

I, Mesecsoport 3x2

2. Mesecsoport 3x2 Egészséges életmód,
veszé|yes helyzetek 4

3. Mentá|higiéné 6

4. Drogprevenció 4 Serdü|őkori  vá|tozások 4
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5. Mentá|hígiéné 5 Egészséges táplá |kozás 2

6. Társas kapcsoIatok 5
Káros szenvedé|yek,
dohányzás, aIkohoI

2

7. Drogprevenció 5
Serdü|őkori vá|tozások -

fogamzásgát|ás
3

8. Szexedukáció 5

7. Iskolaiorók
A fiata|ok |e|ki egészségének megőrzése érdekében készítettÜk el isko|ai programunkat. Célunk a
prevenció. A diákok életkori sajátosságaihoz |eginkább i||eszkedő témákat do|gozunk feI a
fog|alkozásokon, ezért minden évfo|yamon más a tematika. így biztosítjuk, hogy a gyerekek iskotai életÜk
során minden témávaI a lehető |egmegfe|előbb időben talá|kozhassanak.
A táb|ázatokban |áthatók, hogy a témákat me|y évfolyamokon, hány órában, mi lyen szakemberrel
tervezzÜk. Ezek az információk és a szakmai célok is megta|á|hatók az osztá|yfőnökökhöz e|juttatott
programfüzetÜnkben, meIynek segítségéveI a diákok, pedagógusok és szÜ|ők tájékozódhatnak
programjaínkró|.

Az lsrow ónÁx rÉruÁl És lneszÁruat ÉvpolvnuoK szERlNT
Álta|ános iskoIa

KözépiskoIa

Az EeÉszsÉcMEGőRzÉsl Közporur EGÉszsÉGNEVELÉs|, PREVENclÓs rrvÉrrruYsÉee. 
DurunÚryÁRos ÁlrnlÁruos És rözÉptsroLÁtanr{

(rurrurÁt.nte tÉruÉs És vÉoőruőt roomlxozÁsox szÁrun összrsrru}
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osztá|y Mentá|higiénés témakör óraszám Védőnői témakör óraszám

9. Mentá|higiéné 5
Ká ros szenvedélyek, vagy

foeamzáseát|ás
4

10. Függőségek 5
Fogamzásgátlás, vagy ká ros

szenvedé|yek
4

L1.. Szexedukáció 5
Abortusz. és

daganatprevenció 4

L2. FeInőtté vá|ás 5
Szexuá|is úton terjedő
betegségek, abortusz

2

Év
Á|talános iskoIa

óraszám
KözépiskoIa

óraszám
tsszesen
óraszám

201,4 597 540 1t37
201,5 590 734 1324
2.016 54L 668 tzog

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi torékenységérő|



ÉvfoIvam osztá|v Alkalom Fő összesen Fiú Lánv
t. 5 30 118 56 62
2. 4 18 97 6L 36
3. 8 34 193 87 106
4. 7 28 t73 82 81
5. 15 66 374 183 l_31
6. 16 64 378 181 L97
7. 10 36 L75 86 89
8. 1I 52 278 r28 I43
9. 32 128 746 313 423
10. 33 130 705 321 384
11. T 65 423 158 265
12. 15 61. 329 1,41 188

Osszesen: L73 7LZ 3929 L797 2LOs

2016.ban a t öbbször i  személyi vá|tozás miatt át ke||ett gondoInunk az iskoIai mentá|higiénés
fog|a|kozásokat. Mivel nem szerettÜnk volna igénye|t isko|ai órát v isszamondaní kapacitási  prob|éma
miatt, ezért vá|toztattunk az őraszámokon. Így (ideig|enesen) az 5 órásra tervezett programjainkat 4
órában tartottuk meg, ennek kösz önhetően sikerü|t e|jutnunk minden osztá|yba, aho| az osztá|yfőnök
kérte a fogIa Ikozásokat.
tsszességében így is tobb osztá|yban tartottunk mentá|higiénés órákat, mint tava|y (2015-ben 143
osztá|yban összesen 693 őrát, míg 2016.ban ].73 osztályban összesen712 órát|.

M ervrÁu to l É ru És roculrozÁsox szÁrun 2016-anr{

lsxot-nvÉoőruót roe wrozÁsox szÁun 2016-snÍ{

ÉvfoIvam osztá|v Alkalom Fő összesen Fiú Lány
z. 7 28 169 85 84
4. 16 52 316 168 I48
5. 16 32 352 189 163
6. L7 46 347 r87 160
7. L7 55 408 193 215
9. 31 118 755 373 382
10. 21, 75 447 247 zI8
11. 17 65 423 L58 265
L2. 16 26 401 r.50 251

Osszesen: 158 497 3 618 1 750 1 886

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységérő|



ÉvfoIvam Mentá|hie iénés téma óraszám
1.. Mesecsoport l . 30
2. Mesecsoport l l 18

3. Me ntá| hiei é né - tnisme ret, veszé |yes he IVzete k 34
4. Drosorevenció - Eeészséses vá|asztások erősítése 28
5. Mentá|hie iéné - tnismeret,  társ ismeret 66

6. Társas kapcsoIatok - Csa|ád, barátság, köz össég 64

7. Drogorevenció - ' ,Mondi nemet!.. 36
8. Szexedukáció - KamaszszereIe m, inti mitás 52
9. Mentá|higiéné - tnismeret, közösségépítés rz8
10. Drogpreve nci ó - Függősé ge k, veszé lyes he Iyzete k 130
n. Szexed ukáció - Sze re I e m, párkapcsoI at, szexuaI itás 65
12, Felnőtté válás 6T

MrrurÁlule lÉruÉs roe nxozÁsox rÉun szER|NTl mre oszlÁsa 2016-snn|

IsronvÉoőruől roe wxozÁsox rÉrun szERINTl rureoszt-Ása 2016-snN

2. PszichoIógiai/mentólhigiénés konzultóció, életmód-tanócsadós középiskolókban

A középisko|ák munkatársai (tanárok, iskoIavédőnők) évek óta rendszeresen irányítottak/irányítanak
intézményÜnkbe diákokat és szü|őket pszicho|ógiai  tanácsadásra/mentá|higiénés konzu|tációra.

Ezért gondoltuk, hogy az isko|ákban tartott fogadóóra segít i  a diákokat, hogy könnyebben e|jussanak

szakemberhez i l robléma esetén. A korábbi években e|őször három középisko|ában működött
pszicho|ógiai/mentálhigiénés konzu|táció, majd 2014 őszétő| már hat isko|ávaI kötött intézményünk

együttműködési szerzőtlést az isko|ák fe|kérése nyomán. Ennek megfe|elően az Egészségmegőrzési

Központ mentá|higiénés, iI l .  pszicho|ógus szakemberei het i  egy aIkalommaI három órás időtartamban

konzu|tációt (segítő beszélgetést) biztosítottak ezekben a középiskolákban 201.6-ban is, me|ynek

kereteit és szabályait az együttműködési megá|lapodások r ögzít ik.

ÉvfoIvam Mentá|hie iénés téma óraszám
2. Egészséses é|etmód 28
4. Se rd Ü| őkori vá|tozások 52
5. Egészséges táp| á| kozás 32
6. Káros szenvedé|vek 46

7. Se rd Ü | őkori  vá|tozások 55

9.
Káros szenvedé|vek 63
Foeamzásgát|ás 55

10.
Fogamzásgát|ás 54

Káros szenvedé|yek 20
11,. Abortusz- és daganatpreve nció 65

rz. Szexuá| is úton ter iedő betegséeek 26

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységérő|



Az egyÜttműködésben részt vevő iskolák:

Me ntd l h ig ié nés konzu ltóció :
Dunaújvárosi Széchenyi lstván Gimnázium és Ko||égium
DSZC Lo rá ntffy Zsuzsa n na Sza kgim ná ziuma,Sza kközé pisko |ája és Ko | |égi u ma
DSZC KereskedeImi és Vendéglátó ipa r i  Sza kgim náziuma és Szakközépísko|ája
DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája
DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Ko||égiuma
DSZC HiId józsef Szakgimnáziuma, Szakközépisko|ája és Szakiskolája

A konzu|tációra a diákok önként jelentkezhetnek, és ehhez segítséget kapnak az osztá|yfőnököktő|,
iskoIavédőnőktől .
Az iskolai  segítő beszé|getések prevenciós módszerekkeI segítík az egészséges személyiség optimá|is
fej|ődését'
2016-ban összesen 104 alkalommal vették igénybe a diákok ezt a |ehetőséget.
Tapaszta|ataink szer int a prob|émák hátterében, |egt öbb esetben, diszfunkcionál is csa|ádi működés
|átható.

A |eggyakrabban megjeIenő nehézségek:

csa|ádi (anyagi nehézségek a családban, e|vá|t szÜ|ők-ka|lódó gyerek, a|koho|izmus a csa|ádban,
eIhanyagolás)
é|etkori/kamaszkori  nehézségek ( iskoIai,  kol|égiumi bei||eszkedés, magatartási ,  tanu|ási
nehézségek, barát i  konf l iktusok, hanguIatzavar)
szorongás, pszichoszomatikus (, ,pánik,,) tÜnetek
függőségek
önértéke|ési gondok
öngyiIkossági késztetés

I|. Mentá|higiénés programok

1". TntvÁcsaonsorc, srcírŐ atszÉtonÉsrx

Életve zetési taná csa dó s/me ntőth ig i énés konzultá ci ó
Segítő kapcso|at, me|y |ehetőséget teremt arra, hogy a pszichésen egészséges emberek
saját erőforrásaikat hatékonyabban kiaknázzák, fej|ődj ön önismeretük, öneIemző
képességü k, prob|émamegoIdó készségÜk.
,,N égyii I éses konzu ltáci ó,, se rd ü lőknek
A kamasz korosztá|y fej|ődési sajátosságaihoz a|ka|mazkodó módszer, mely segítséget
nyújt a jelentkező f iata|oknak, hogy végiggondo|ják aktuá|is prob|émáik pszichés
motívumait
MedÍáció
Speciá|is konf|iktuskeze|ési e|járás, me|y segítséget nyújt a konf|iktus tisztázásában, és
olyan mego|dás megta|á|ásában, me|y mindkét fé| számára e|fogadható és
megvalósítható. |génybe vehető: csa|ádi, párkapcso|ati, szÜ|ő-gyerek, vá|ási, gyermek-
eIhelyezési, .  munkahe|yi konf| iktusok esetén, i||.  intézményi mediációként.
Tá plá l kozási ta nácsa dá s
A dietet ikaitanácsadás az egészséges emberek számára az egészség megőrzését szolgá|ja.
A va|amilyen betegségben Vagy kóros á||apotban szenvedő embereknek egyénre szabott
táp|á|kozási és é|etmód-tanácsadást je|ent.
SzüIő konzultácÍó
SzÜ|őknek nyújt segítséget eIsősorba n neve|ési kérdésekben.

7Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységérő|



Elel-

kor

Pszichológioi,

é|elV ezel ési

tonócsodós

Addiklo|ógioi

onócsodós, drog

konZU|.ióció

Tóp|ó|kozósi

Íonócsodós
sZÜ|ő konZUItóció Medióció

NégyÜ|éses

konzUItóció

serdÜ|őknek

Gyermek
konzu||óció

Mentó|higiénés

konzuIlóció
tsszesen

ÍeílI no Íérfi no érfi no ÍérÍi no rérfi no férÍi no Íérfi no ferÍi no ÍérÍi no

0-5 0 0 0 0 o o o 0 U (.) o (_) o o
ó- l0 o U U o 0 0 0 l 3 0 4

I 0 0 4 Á o o 4 o 3 2íJ 21 4l
l  ó-2a ó0 o o (.) 6 U 34 U 3ó 3ó 97 12!

t-25 3 U U U 0 0 0 2 0 o o o 0 o 32 7i
2ó.30 t9 45 o 0 l 3 o (.) (_) 2 o o U o o 2E 5(

1-35 28 48 o o J U 0 2 0 0 o 0 2t 5t

)6- 4U 5U 3 0 I ] 0 4 4 o o o (.) o 58 5l
4\-45 ó 49 o o o A 4 U U U o 0 0 l l 5Í

+ó-5U J 4 U t 0 0 o 0 0 o 0 o o o l l 2!
5r -55 3 24 0 0 7 9 o (.) U (.) (.) o o IC 3i
5ó-ó0 29 o 0 U z U 0 0 U 0 0 0 o 3r
5|-ó5 U IB 0 0 2 5 o o o o 0 0 o U o U 2i
ó5-7a 0 o o o t) o 0 0 o o o 0
70- 0 t3 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 la

203 427 4 0 21 42 I 5 t2 l ó 5 39 2 ó 43 ó l 291 59r

Drog prevenciós ta nú csa dós
Konzu|tációs lehetőség f iataloknak, szülőknek, pedagógusoknak a függőség kialaku|ásáró|
és je|eirő|, a kÜ|önfé|e szenvedé|ybetegségekrő|. Segítséget nyújtunk a
kapcsoIatfe|VéteIben az M RE Úpárosi Drogam bula ncia szakembereive|.
P s z i ch ol óg i a i / m e ntá I h i g i é n és ko n z u ltó ció kö zé piskol á kb a n
Segítő beszé|getés Iehetősége diákoknak a szerződött középisko|ákban.

A megtartott tanácsadások száma

Év 2014. 2015. 2016.

alkalom 1223 1258 887

Az intézményÜnk szakembereinek fogadó kapacitását a segítő beszé|getéseken befolyáso|ja:
. új munkatársak száma
o szakképzettség
o kompetencia határok f igye|embe véte|e
o leterhe|tség

Ta nácsadások összesítése:

2' KÉpzÉsrx,rnÉNnteru

o Kortárssegítő képzés
E|ső kortárssegítő képzésÜnket az l999/2000-es tanévben indítottuk, mely azóta is minden évben
megszervezésre kerü|t.
cé|, hogy a je|entkező diákokat feIkészítsÜk a kortársaikkaI va|ó együttműködésre a segítő
tevékenységben.
A képzésen a környezetre irányu|ó értékek közÜ| a szoIidaritás, a másokon va|ó segítés, a
kommunikációs készség és a prob|émamego|dó képesség megerősítésére, támogatására t örekszünk.
A be|ső értékek kozÜ| az önismeret, önbizalom, önmagukkaI kia|akított jó v iszony megerősítését és
fejlesztését ta rtjuk kü|önösen fontosna k.
A képzés speciá| is cé|ja, hogy a f iataIok megerősödjenek a drogmentes pozitív é|etstílus
kiaIaku|ásában.
A középisko|ák érettségiző osztá|yaibó| érkező tanu|ókná| |ehetőségÜnk van _ az iskolákka| kötött
egyÜttműködési megálIapodás aIapján _ beszámítani a köz össégi szo|gá|atba a kortárssegítő
képzésen és k|ubban va|ó részvéte|t.
2016.ban az egy hetes kortárssegítő képzésÜnkön 28 diák vett részt.

8
/Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységérő|



o Közösségépítőés konf|iktuskeze|ési tréningek:
- Hátrányos he|yzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, i||etve tanulási  nehézségekke| küzdő tanulók

fejIesztését szo|gá|ó tréning 25 diák bevonásávaI
- Konf| iktus- és agressziókeze|ésitréning 24 diák részére

3. KLUBoK, csoPoRToK

o Kortárssegítő KIub
IntézményÜnkben kétheti  rendszerességgeI Kortá rssegítő K|u b működik.
A k|ub fog|a|kozásain tovább mé|yÜ| az önismeret i ,  a szemé|yiségfej|esztő fo|yamat, eme||ett a diákok
megismerik és e|sajátítják az esetmegbeszélés, esetkonzu|táció technikáját.
A csoportfogIaIkozások tematikájának eIkészítésekor f igyeIembe vettÜk a kortárssegítők javasIatait is.
Az isko|ákban megtörtént esetek feIdo|gozásában is segítséget kaptak.

o Kamasz Csoport (önismereti csoport)
A csoportot 2016-ban is meghirdettÜk az osszes dunaújvárosi k özépisko|ában, a 14-18 éves
korosztá |ynak.
A csoportvezetők het i  rendszerességge|, másfé| óra időtartamban ta|á|koztak a diákokkal az
Egészségme gőrzési Központba n.
A fog|a|kozásokon megísmerkedhettek hason|ó korú f iata|okka|, beszélgethettek az őket érintő
témákró|, jobban megismerhették önmagukat és segítséget kaphattak prob|émáik megoIdásához.
Tapasztalatunk szerint a támogató, odafigye|ő, érdek|ődő és e|fogadó |égkör képes a csoporttagok
távo Iságta rt ó, |aza, ka maszos viseI kedését pozitíva n befo |yáso I n i.

c Kismama-Kispapa KIub
2016.ban 3 csoportot szerveztÜnk: év e|ején, majd tavaszi és őszi  kezdésse|.
A csoportban hason|ó é|ethe|yzetben levő pároknak, csa|ádoknak adtunk |ehetőséget arra, hogy a
gyermekvárás során feImerÜ|ő kérdéseikre, kéte|yeikre vá|aszt kapjanak. Biztonságos keretek között
beszé|gethettek, bizonyta Ianságuk, feszÜltségÜk, fé|elmü k csökkent.
A fe|do|gozott témák köz ö tt  szerepe|t a várandósság f iz ikai és mentá| is á||omásai az édesanya és az
édesapa szemszögéből,  a szÜlés, a szÜletésé|mény, a kórházi protoko||, a gyermekágyas időszak
kihívásai, az anyatejes táp|álás, és az ,,e|ég jó szú|ő,, mintája. A gyakor|ati fog|aIkozásokon a
gyermekgondozás a|apjainak megszerzésében is segítettÜnk.
A Kismama-Kispapa Klubban 2016-ban összesen z93 tő vett részt úgy, hogy a megje|ent várandós
anyukák t öbb, mint a fe|e a párjáva| érkezett.

Kismama- Kispapa Klub
20L4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

Résztvevők száma 236 fő 284fő 293 fő

C Szülők iskolája
201.6-ban négy csoport indu|t, me|yek szeptembertő| júniusig működtek. Az át lagos csoport|étszám
a IkaIma nként I)-LL a nya a gyermekével.
Már az előző évben vá|tozás indu|t a szú|ői hozzáá||ásban, és az édesapák is bekapcso|ódtak a
csoportmunkába. Rendszeresen, köz ösen dolgoztak a csoportban a párok, sőt előfordu|t néhány
csa|ád esetén, hogy az édesanya munkába ál lása után apukák, i||.  nagymamák hozták a
gyermeket/unokát a fogIaIkozásokra.
Az év második fe|ében |étszámeme|kedés volt érzéke|hető a csoportokban. (Előfordult,  hogy egy
fogIaIkozáson 30-a n vo|tak.)

Szülők lsko|ája csoport
20t4.
évben

20L5.
évben

2015.
évben

Résztvevők száma 535 fő 433 fő 555 fő
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A kihívást 201.6-ban is a magas részvéteI okozta, új eszköz ökke| és technikákkaI kelIett do|goznunk
úgy, hogy a csoport megtartó funkciója ne csorbuljon.

. ÉIetmód klubok
* Felnőtteknek: 2016. március 16-átó| május 25-ig het i  rendszeressége| (, ,Tavaszi megúju|ás,,)

A fog|alkozások témái köz ö tt  szerepe|tek az egészséges táp|á|kozás, a táp|á|kozássa| összefÜggő
betegségek, a kÜ|önböző mozgásformák, a mentá|ís egészség.
A program célja a résztvevők öne|fogadásának megsegítése, egészséges énképének megerősítése
volt.

* Diákoknak: 2016 januártó| ápr i| is ig kéthetente a Lorántffy ko||égiumban
A foglaIkozások témája aIkaImazkodott a diákok érdek|ődéséhez, é|etkori  sajátosságaihoz.
Az egészséges é|etmód, egészséges vá|asztások mel|ett a résztvevők önismereti tapaszta|atokat is
szerezhettek.

4. ESETMEGBESZÉL1 CsoPoRT

A szociá| is és egészségügyi terÜleten do|gozó szakembereknek hirdettük meg az esetmegbeszé|ő
csoportot, me|ynek cé|ja a résztvevők szakmai szemé|yiségének fej|esztése' Egy-egy prob|émás

helyzet megbeszé|ésével a szakemberek t isztábban |átták az esetben szereplők he|yzetét, á||apotát, a
lehetséges teendőket. A szakemberek kö|csönösen segítették egymást, megosztották
tapaszta|ataikat, így új szempontokat kaptak az eset értelmezéséhez a kompetenciahatárok és a
tenniva|ók terÜletén.
Az esetmegbeszé|ések cé|ja a gyermekke| kapcso|atba kerü|ő szakemberek együttműködésének
elősegítése és hatékonyabbá tétele, a kompetenciahatárok megismerése és összehango|ása vo|t.
A je|zőrendszer működésének biztosítása a|apvető prevenciós fe|adat. Fontos, hogy a gyermekek

véde|mében a szakemberek miné| korábban ész|e|jék és jelezzék a probléma kia|aku|ását, ezze|
segítve a gyermekjó|éti szo|gálat munkáját.
Az aktuá|is eset ismertetése után, me|ynek körÜ|ményeit rész|etesen fe|tártuk, a tényeket
pontosítottuk, me|y a|apján közösen megfogaImaztuk az esetteI kapcso|atban fe|merÜ|t kérdéseket,
prob|émákat. Ezekre építve határoztuk meg a konkrét feladatokat, teendőket.
Az egyes estek a|aku|ását fo|yamatosan nyomon követtÜk.

EsETMEGBEszÉt-Ése r alrnlMA| Az EGYEs szAKMAl TERÜLETEKe N 201G-snN

2016-ban megtartott esetmegbeszé|ő csoportok:
- Zengő-Bongó Bö|csőd e:2016, januártó| decemberig havonta egy aIkalommaI
_ TerÜlet ivédőnők: 2016' januártó l  decemberig havonta egy alkaIommal
- |sko|ai védőnők: 2016. januártó| decemberig havonta egy a|kalomma|.

I l l .  VédőnőiszolgáIat

Az Egészségmegőrzési Központ 2011. január 1'- jétő| végzi a védőnői feladatok e||átását. AVédőnői
Szo|gá|at ].4 terü|eti védőnői körzettel és 1.0 isko|avédőnői körzetteI rendeIkezik. A 14 körzetet
12 terÜ|et i  védőnő, a ].0 isko|avédőnői k örzetet pedig ápri| istó l  9 főá||ású isko|avédőnő |átja el .
A védőnői fe|adatok e||átásának fedezetét az Egészségbiztosítási Alap biztosítja a 43/1999. (|||.3.)

Kormányrende|etben meghatá rozotta k aIapján.
A terÜ|eti védőnők fe|adatait a terü|eti védőnői el|átásról sző|ó 49l2o04.(V.21.) ESzCsM rende|et

szabá|yozza. E rende|et a|apján a védőnő köteles e||átni az e||átási terü|etén |akcímme| rende|kező

szemé|yeket, va|amint a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyeket, akik az e| látás iránt i

igényüket a védőnőnél beje|entik.
A védőnők az egészségÜgyi a|ape||átás részeként nyújtják szo|gá|tatásukat, szakmai szabá|yok és

iránymutatások me||ett,  a gondozottak igényeit f igye|embe véve. A k|asszikus védőnői el|átás

színtere a csa|ádok otthona, a he|yi k örnyezet, ahol k ia|aku| az é|etmód, megtörténik a szokásrend,
viseIkedés megerősítése.
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A terÜ|et i  védőnők fe|adata a város óvodásainak e||átása is.

1. Terület ivédőnők

Ev
Gondozottak
össz|étszáma

A gondozottak létszámának
vá|tozása aze|őző évhez képest

2014. szept. 30-aiá||apotnak megfe|elő adat 3183 fő

2015. szept. 30-ai á||apotnak megfe|e|ő adat 2991'fő - I92fő

2016. szept. 30-ai á| lapotnak megfe|e|ő adat 3366 fő 375 fő

Várandós gondozás
A várandósok tanácsadása és |átogatása e|őre egyeztetett időpontban t örténik. A védőnő a

munkáját gondozási terv alapján végzi,  melynek során f igyeIembe veszi a gondozott test i ,  IeIki ,

sze|lemi, szociá| is szükség|eteit .  A várandós csa|ád|átogatások gyakoriságát rende|et írja e|ő, me|y

a|apján a várandóság ideje a|att |ega|ább 4 aIka|omma|, a fokozott gondozást igénylők esetén

szÜkség szerint, i l |etve havonta egy aIkalommaI köte|ező. A várandósok vizsgá|atát, tanácsadáson

va|ó megjelenését szintén jogszabá|y ír1a e|ő, A várandósok |étszáma, a veszé|yeztetettek, a

dohányzó anyák száma alig tér el a tavalyi adatoktó|. Az egészségÜgyi és környezeti

veszé|yeztetettség aránya 39%. Kieme|endő, hogy az egészségÜgyi okbó| veszé|yeztetettek köre

rendkívü| magas: 89%. 
^ 

tapasztalatok azt mutatják, hogy az anyák é|etkora egyre magasabb, 45 év

fe|ett is még tudatosan készÜlnek a gyermekvá||alásra'

Öt f iata|korú várandós, és négy gondozat|an kismama vo|t a városban. A f iata|okná| je| lemző vo|t az

aIuIiskolázottság, a fe|e|ősség hiánya.
A 2O1.6-ban nyi|vántartásba vett várandósok száma: 430 fő. A táb|ázat tartalmazza az e|őző évrő|

áthúzódó és a városba bekö|t öző várandósok számát is.

Várandós- és nővédeImi gondozás

A gondozott várandósok száma l2%-ka| eme|kedett. Az e|őző évhez képest közú|úk 42%

veszélyeztetett (12%-os növekedés) _ egészségÜgyi szempontbó| 90%, környezeti okbó| 5%,

mindkét ok egyÜttesen Van jelen.kb. 5%-ná|.
A dohányzók aránya sajnos l8%-ka| eme|kedett a 2oI5. évhez viszonyítva. Két 18 éven alu|i

gondozottunk is volt .
A |átogatások száma nem vá|tozott '  A védőnői tanácsadáson való megje|enés kis mértékben

emelkedett.
A nővédeIr4i |átogatások száma csökkent.
A team munkában végzendő várandós gondozást szÜ|ész-nőgyógyász szakorvos, háziorvos és

védőnő végzi. A 2014-ben kiadott rende|etet, várandós könyvet már többször módosították,
próbá|juk a feladatokat ennek a|apján végezni, a felmerÜlő prob|émákat mego|dani.

Csecsemő gondozás
1'L%-ka| több gyermek szü|etett, mint tava|y, s a koraszÜ|öttek aránya csökkent. Minden újszÜlött
gondozott terhességbő| jott vi|ágra. Ezze| arányosan a |átogatások és a tanácsadáson va|ó

megje|enések száma is eme|kedett. A védőnők gyakran végeznek méréseket a csa|ád otthonában is,

nemcsak a tanácsadóban.

Év
Várandósok

száma
Veszélyeztetettek száma

(egészségügyi+környezeti+mi nd két ok)
Dohányzó várandósok száma

2015 62lÍő 242fő (195+26+21) 45Íő

2016 7o2Íő 294 fő (265+16+13) 55 fő
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1 éves korban a gyermekek 98%-ná| e|végeztÜk a státuszvizsgálatot. A megvizsgált gyerekek 5%-a
tú|sú|yos, 3,S%o-a soványnak mondható, 4%-ná| va|ami|yen mozgásbeIi  e|térés tapasztaIható '  Egyéb
e|térések: beszédfej|ődés, |átás, ha||ás esetében 1--3 gyermek van fe|tüntetve.
Va|amive| emelkedett a 6 hónapos korig tartó, k izáró lagos szoptatás aránya, de nem éri e| az
50%-ot. 5%.os eme|kedés |átható az 1 éves koron tú| szoptatott k isdedekné|' Ezen a téren van
tenniva|ónk, hogy az országos adatokhoz köze|ítsÜnk.

1-3 évesek gondozása
Míg korábban je||emzően csak 2 éves kortó| mentek a gyermekek köz össégbe, most már az
1--1,5 éves kor bet ö|tésekor bö lcsődébe kerü|nek a gyermekek az extra GYED-nek kösz önhetően.
Rendkívü| ritka, hogy egy kisgyermek csak 3 éves kortó| járjon közösségbe.
Lényeges változás nincs a |étszámok a|aku|ásában, sajnos a veszélyeztetettség sem csökkent.
A |átogatások száma va|amive| kevesebb |ett,  amit va|ószínű, hogy a köz össégi é|et korai
megkezdése is indoko|. Ezekrő| a gyermekekrő| a bö|csődét eI látó ko|léganőktő| értesü|ünk.

A 3 éves kori védőnői szűrővizsgá|atra a szü|ők 93%-a e|hozta gyermekét. A beszédfej|ődés késése,

elmaradása a legá|ta|ánosabb e|térés, az eszközze| végzett |átás- és hal|ásprob|éma kifejezettebb,
mint a korábbi é|etkorokban. A tú|sú|yosok száma nem vá|tozott (4%|, viszont az át|agná|
vé ko nya bb, sová nya bb gyermeke k kevese bben va n na k (14%+ó| 9%-ra).

Bölcsődei gondozás
Rendszeres, havi kapcsolatot tartunk fenn a bö lcsődei vezetőkke|, ahol a védőnőkke| átbeszélik a
prob|émás eseteket és a megteendő intézkedéseket.

3-6 évesek gondozása
2015-ben és 2016-ban is csökkenést tapaszta|unk a gyermekek |étszámában (5%). Ezzel arányosan
kevesebb lett a látogatás és a tanácsadáson va|ó megje|enés is.

Év
1 évesek
száma

Megvizsgáltak
száma

Tú|súlyos
(fő)

Vékony/sovány
(fő)

Mozgásfej|.
eItérése

(fő)

Beszéd-
fejlődés
eltérése

(fő)

Látás prob|éma
(fő)

201.5 375 Íő 375 fő 13 55 8 3 2

2016 348fő 34oÍő 17 24 1.4 3 2

Ev 1-3 évesek száma
Veszélyeztetettek száma

(egészségügyi+környezeti+mi nd két ok)

20L5 7t3tő 8otő (43+26+1'1)

2016 7L4ti i 77 Íő (45+28+4)

Ev
3 évesek
száma

Megvizsgá|tak
száma

Tú|sú|yos
(fő)

Vékony/sovány
(fő)

Beszéd-
fej|ődés

e|térése (fő)

tátás
probléma

(fő)

Hal|ás
prob|éma

(fő)

201.5 329tő 3t2fő 13 42 26 1.4 10

zoL6 332Íő 308 fő 1.4 29 18 7 3
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A veszé|yeztetettek aránya nem vá|tozott, csökkenést mutat a környezeti ok, de emeIkedett az

egészségügyi tényező.

A köte|ező, 5 éves kori szűrésen a gyermekek 93%-a megje|ent. Ennek a korosztá|ynak a szűrése
- ha csúszássaI is _ mindenképpen megtörténik, mert az isko|ai beíratásnál a gyermeknek

rende|kezni ke|| e dokumentumma|. A do|gozó szü|őve| nehézkesebb az időpont-egyeztetés, i l | '  a

té|i, gyakoribb megbetegedések és a gyermekek elfogIa|tsága is gáto|ja.

Az e|múlt évben a kiszűrt e|vá|tozások aránya e|érte a 43%-ot| Legje||emzőbb a |átás- és

ha||ásprob|éma.

óvodai gondozás
Minden körzethez tartozik óvoda is. Rendszeresen úégzünk t isztasági szűréseket, ahoI igény|ik,

egészségneve|ő progra mot szervezünk'

7-18 évesek gondozása
oktatási  intézménybe nem járó gyermek 1 van a városban . Az ő védőnői szűrését a terü|et i

ko||éganő végzi e|. Azokaz óvodások is, akik e|mú|tak 7 évesek, de még nem mentek e| iskolába,

hozzánk tartoznak, tavaly 315-en voltak. Ez jeIentős csökkenést mutat a 2015-höz hason|ítva.

Ev 7.18 évesek száma

201,5 497 tő

2016 31.5 fő

CsaIádok
A csa|ádok és csa|ád|átogatások száma stagná|t. Sajnos a dohányzás emeIkedett.

GyermekbántaImazásró| 2 esetben értesü|tÜnk. A védőnői intézkedések, je|zések száma a dup|ájára

eme|kedett| Egyre nagyobb prob|émát je|entenek a gyakran kö|t özködő csa|ádok, akik ezt nem
jelz ik a védőnőnek. Sok utánajárásba kerü| az ő fe|derítésÜk. A társ intézményekkeI va|ó jó kapcso|at

is segít megta |á|ásukba n.

Ev 3-6 évesek száma
Veszélyeztetettek száma

(egészségügyi+környezeti+mind két ok)

20L5 L323Íő I22fő (68+44+10)

201,6 t258fő tzlfő (70+44+7)

Év 5 évesek
száma

Megvizsgá|tak
száma

Túlsú|yos
(fő)

Vékony/sovány
(fő}

Beszéd.
fei|ődés

e|térése (fő}

tátás
prob|éma

(fő}

Ha|!ás
prob|éma

(fő)

201,5 301fő 295fő 18 34 7 17 18

2016 287 fő 266tő I6 21 L2 21. 1,4

Év
Családok

szama
Dohányzás

Gyermek-
bántalmazás

Gyermek
eIhanyago|ás

Intézkedés

20L5 2093 440 0 7 38

2016 207r 509 2 7 76
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Esetjelzés oka
Útkeresés

Segítő
Szolgálatnak

Gyám-
hivatalnak

Érintett
gyermekek/
várandósok

száma

FiataIkorú várandós 3 2 3

A|ulgondozott várandós (nem együttműködő) 3 3

Családi konf| iktus I 2

Szü|ő fogyatékossága L 1 várandós

Szü|ői  eIhanyago|ás 9 3 10

Gyermekneve|ési prob|émák 3 3

Csa|ád életvite|e 8
11+ 3

várandós

Csa|ádon belÜl i  bántaImazás 1, t

Szü|ők szenvedé|y betegsége 1. 1 várandós

Gye rme k fogyatékossága, reta rdációja L !

HajléktaIan várandós 3 L 3

Összesen: (a lent feIsorolttaI egyÜtt) 41csa|ád

Egészségnevelés
Szülők isko|ája, Kismama-Kispapa K|ub, Születés hete program, őszi  piknik, babamasszázs, babás

ta|á|kozók összesen 131 a|ka|ommal t örténtek, ezeken 1455 főt regisztrá ltunk. A programokat

önál|óan vagy más szakemberekkel együtt tervezzük és bonyo|ítjuk |e.

Az ÚrrenrsÉs Seeírő SzoleÁlnr relÉ rÜloörr esenruÉser összgroe wÁsa
2oL6.Év

A fentieken kívÜ| 10 esetben történt je|zés a kórház fe|é újszÜ|ött hazaadásához, egyszer csecsemcj

a nyaotthonból va |ó hazaadáshoz'
15 aIka|ommaI vettÜnk részt az Útkereső Segítő Szo|gá|atná| megtartott esetkonferencián.

A gyámhivata| 5 esetben kért tájékoztatást gyermekrő|, bíróságra egy aIka|ommal kértek írásos

vé|eményt, va|amint bíróságra tanúskodni egyszer keIlett menni.
Rendőrség kérésére ]- írásos vé|emény készült, egyszer vo|t kol|éganő kihaIlgatáson.

Az Útkeresés Segítő Szo|gá|attal, a bö|csődék, óvodák vezetőive| közösen is beszé|tÜnk aktuá|is

feIadatokról. A Pedagógiai Szakszo|gá|attal kétszer Ü|tünk össze egyeztetésre. Bírósági megkeresésre,

tárgyalásra írásban, i l | .  szemé|yesen is megje|entünk. A csa|ádok átmeneti  otthonában a kol|éganő

rendszeresen konzu|tá| az ott do|gozó szakemberekke|.
Tavassza| az MRE Újváros Drogambu|ancián megrendezett workshop.on is részt vettÜnk a
jelzőrendszer tagjaként.

összefoglaIva
Korszerű, jó| fe|szere|t tanácsadóban fogadják a csa|ádokat a terü|et i  védőnők. 2 he|yiségben Van

k|íma, a tanácsadók tisztasági festése is megtörtént. Minden ko||éganő ,,fiata|,, IaptoppaI

rendelkezik.
A körzetekben a |akosság összetétele nagyon vá|tozó' A szÜletések száma évrő| évre hu||ámzik'

2 körzetet he|yettesítÜnk fo|yamatosan. Az év végén nehézség vo|t még két ko||éganő átmeneti

heIyettesítése is.
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Több mint 9 ezer tanácsadáson va|ó megje|enést adminisztrá|tunk a tavalyi  évben (át|agosan,
szü|őveI együtt napi 70 ember).
Egyre sűrűbben ke|| haj|éktaIan várandóssaI fogIaIkozni és nem ritka a droghaszná|ó sem.
Gyakrabban ta|á|kozunk mentál is prob|émákka| is. A csa|ádi erőszak, a gyermek bánta|mazásának
időben t örténő feI ismerése ór iás i  feIadatunk!
Minden státusz vizsgá|aton felhívjuk a szülő f igye|mét, hogy gyermeke 6 éves koráig végzünk
szűrővizsgá|atokat, mégsem keresnek minket az adott hónapban.
Ehhez sok t[jre|em, megértés, önbiza|om, határozottság szÜkséges, ezért intézményi szinten
rendszeresen tartunk esetmegbeszé|éseket. Az Útkeresés Segítő Szo|gá|at csa|ádgondozóivaI köz ös
látogatások, szakmai konzultációk a szakmai színvonaI eme|ésén tú| a kiégés mege|őzését és a
gyermekek, csa|ádok szakszerű e||átását szo|gá|ják'  A mentá|higiénés támogatás a csa|ádok,
szakemberek számára is adottak az Egészségmegőrzési Központban.
Folyamatos a kapcso|atunk a gyermekvéde|em minden szakemberéve|, a je|zőrendszer tagjaival
esetme8beszé|éseken, esetkonferenciá kon, tárgya |ásokon is.

lntézkedés
76 esetben t örtént va|ami|yen intézkedés: esetjeIzés az Útkeresés Segítő Szolgá|at Vagy a
Gyámhatóság fe|é, gyámhatósági tárgya|ásra írásos tájékoztató készítése, i||. részvéte|, bírósági
megkeresésre vé|emény írása, esetkonferencia.

2. Iskolaivédőnők

lskolavédőnői tevékenység

A főá||ású isko|avédőnők fe|adata az oktatási  intézményekbe járó gyermekek egészségügyi e||átása,
szűrése, egészségneve|ési feIvi|ágosítása. Munkájukat az oktatási intézményekkel egyeztetett
munkaterv szerint végzik, me|y tartalmazza a szűrővizsgá|atok, védőo|tások tervezetét, az isko|a
tervezett egészségfejIesztési programjait. Egész évben folyamatos az ifjúságvédeImi fe|e|ősseI a
kapcsoIattartás, a gondozott diákok nyi lvántartásba véte|e, va|amint a veszé|yeztetett tanu|ók
á ||a potá na k nyomon követése'
Az iskolavédőnők egészségfejIesztő tevékenység e az isko|ákban szervezett véradások,
egészségnapok szervezéséve|, azokon va|ó részvéte||e|, a tanulók eIsősegé|ynyújtó, egészséges
é|etmódró| szó|ó versenyekre va|ó feIkészítéséveI vá|ik te|jessé.
2016-ban az á|ta|ános és középiskolákban 9 főá||ású isko|avédőnő |átta eI az ískolavédőnői
feIadatokat. A 10. státusz áprilistó| helyettesítésseI került betö|tésre, mert egy ko||éganő
Mezőfa|vára ment do|gozni.  A beíratottak |étszámának csökkenését tapaszta|tuk
201.6 szeptemberében, így 2017 januárjátó| szükségessé vá|t a he|yettesítéssel e||átott státuszhe|y
megszÜntetése. 

összrsÍrrrr LÉTSZÁMADAT.K

E|]átott iskolai tanulói létszám
szept. 30-i á||apotnak megfele|ő adat (á|ta|ános

és középisko|a)

Vá|tozás az előző évhez
képest

201,4. év 8485 fő
2015. év 8077 fő - 4o8fő
201'6'  év 7555 fő -  5z2Íő

Az öná||óan végzett fe|adatokhoz a minimum fe|téte|ek va|amennyi védőnő számára biztosítottak
voltak.
2016 decemberében ' 'A roma köz össégekben do|gozó védőnők munkafe|téteIeinek javítása,, projekt
keretében két ko||éganő |aptopot kapott.

A Hi ld ískolában és a Kereskede|mi isko|ában megtörtént a t isztasági festés. A Pente|ei isko|a
kiaIakított a nyáron egy tágas, vi|ágos, fe|újított védőnői szobát.
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Több he|yen azonban továbbra is prob|éma, hogy festés akár 5-10 éve t örtént uto|jára. A Vasvár i

Pá| Á|ta|ános |sko|a orvosi szobája régóta fe|újításra szorul,  a Petőf i  Sándor Á|ta|ános lsko|ában és a

Móricz Zsigmond Álta|ános Isko|ában is nagyon szÜkséges |enne t isztasági festés.
A Dunaferr isko|ában segítséget je|entene egy iskolaorvosi szoba kia|akítása az isko|a és az

Egészségmegőrzési Központ (je|enIeg a vizsgálatok a központban zajIanak) nagy távoIsága miatt.

A védőnői szűrések lebonyo|ítása előírás szerint megtörtént, a tanulók 97%-át sikerü|t megszűrni.

Az ADU isko|ában problémát jelentett a szakisko|ások védőnői szűréseinek végrehajtása, mert a

tanu|ók nem járnak rendesen isko|ába. A szűrésre köte|ezettek 65%.át nem sikerÜlt a ko||éganőnek

leszűrnie. Sajná|atos módon az iskoIaorvossaI nem vo|t kapcsolatuk az ADU-t el|átó védőnőknek.

Az iskolai kampányo|tások |ebonyo|ítása megtörtént, köze| 2000 fő oltásának e|őkészítésében

vettek részt a ko||éganők.
A HPV o|tás 2016 őszi  kampányában a korábbiakná| a|acsonyabb száza|ékban igénye|ték az o|tásra
jogosu|tak az ingyenes o|tóanyagot. Ebben egyérte|műen szerepet játszott a köz össégi o|da|akon

megje|ent o|táse||enes kampányok hatása.
A HíD programban tanu|ókná| és a középisko|ák fe|zárkóztató évfo|yamain nagy a j övés-menés.

Ná|uk az o|tások e||enőrzése okozott nehézséget, mert a tanulók az o|tási  k önyveket nem őrzik meg,

nem tudják bemutatni.  2016.ban 3 főt o|tani ke||ett a HíD programban, mert korábban nem kapták

meg a szÜkséges védőo|tásokat.
2016 májusában valamennyi, a 20!6l l7-es
tanu|ó nyo|cadik osztályos gyermek elsőfokú
isko|avédőnők aktív közreműködéséve|.

A védőnői egészségfej|esztési órákat az Egészségmegőrzési Központ á|ta| kiadott programfÜzet

aIapjá n igényeIhették az osztá|yfőnökök.

IsronvÉoőt.tőt roowxozÁsox szÁun 2016.gnr{

Évfolvam osztá|v Alkalom Fő összesen FiÚ Lánv

2. 7 28 1_69 85 84

4. L6 52 3l_6 1_68 1.48

5. 16 32 352 L89 163

6. L7 46 347 L87 160

7. L7 55 408 193 2L5

9. 31_ 1_1_8 755 373 382

L0. 2t 75 447 247 2L8

11. L7 65 423 158 265

L2. 1_6 26 40L 1_50 25L

összesen: 158 497 3 618 1750 1 886

|sronvÉoőtrtőt rocwxozÁsor rÉrun szERINT| ru gooszt.Ásn 2016.snll

tanévben 9. évfo|yamon Dunaújvárosban szakmát
pályaa|ka|massági orvosi vizsgálata megtörtént az

ÉvfoIvam Mentá|hie iénés téma óraszám

2. Esészséges é|etmód 28

4. Se rd Ü | őkor i  vá|tozások 52

5. Eeészséges táp|á| kozás 32

6. .Káros szenvedé|Vek 46

7. SerdÜ|őkor i  vá|tozások 55

9.
Káros szenvedé|vek 63
Fosamzássát lás 55

10.
Fogamzásgát|ás 54

Káros szenvedé|yek 20

LL. Abortusz- és daganatpreve nci  ó 65

12. Szexuá| is úton ter iedő betegségek 26
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Kieme|t fe|adat volt a tanulók szemé|yi higlénéjének el lenőrzése' Koze| 13
végeztünk 2016-ban.

ezer t isztasági szűrést

Á|ta|ános iskolákban egyértelműen tapasztaIható, hogy eIenyésző a fejtetvesség miatt
kontro||vizsgá|at cé|já bó| védőnőkhöz fordu|ó családok száma.
EmeIkedett az eIhanyago|t gyermekek száma, a növekvő szegénység szembetűnő'
A védőnőifogadóórán megjelentek száma 2247 fő vo|t. Ez átlagosan 24g fő védőnőnként, de ez a
szám a középisko|ákban nagyobb, míg az á|talános iskolákban kevésbé keresik meg a tanu|ók a
védőnőt a prob|émákka|. Á|ta|ános isko|ákban az jeI lemzőbb, hogy a pedagógus Vagy i f júságvédeImi
feIe|ős je|ez a gyermek miatt,  i||etve szűrés aIkaImávaI deri i lnek ki  prob|émák. Fogadóóra
aIkalmáva|, négyszemközt i  kapcsoIatban próbá|tak segíteni a kol|éganők' Ha a prob|éma a
kompetenciakörüket megha|adta, akkor a megfelelő he|yre tovább irányították a tanu|ókat '
A középisko|ákban megva|ósuló mentálhigiénés konzultáció s ikeres, sokan é|nek a segítő
beszé|getés |ehetőségéve|' Az á lta|ános isko|ai korosztá|ybó| 2016-ban 10 tanulót i rányítottunk az
Egészségmegőrzési Központba mentá|higiénés tanácsadásra, sajnálatos módon ebben a

. korosztá|yban is nő a mentá| is problémákkaI küzdők száma'
].1.0 esetben ke||ett e|sősegélyt nyújtaniuk a védőnőknek, de mindannyian tapaszta|ták, hogy az
elsősegé|y nyújtási feladatok e||átásához szÜkséges |ádák fe|töltésére, javítására ke|| feIhívni a
figyelmet.
A tantestületi értekezleteken 23 esetben voltak jeIen védőnők. ott Iehetőséget kaptak
munkájukró| beszámo|ót tartani és a pedagógusokat az á|taIuk tapaszta|takró l  tájékoztatni.
Az Egészségmegőrzési Központ mentá|higiénés munkatársaivaI rendszeres esetmegbeszé|éseken
konzu|tálnak az iskoIaí védőnők.
Májusban, majd júniusban segítették egymást a védőnők mind az á|talános, mind a középiskolai
beiratkozásokná|, könnyebbé téve egymásnak az adminisztrációs feIadatokat'
A 2016-ban 20 a|ka|omma| va|ósu|t meg Dunaújvárosban iskolai  véradás a szÜ|ők és a nagykorú
tanu|ók részvéte|éve|. Fontosnak tart juk ezt a kezdeményezést, hiszen a jó Ügy érdekében
tanúsított pozitív szü|ői minta a gyermekek számára nagyon fontos, továbbá jövő véradói
kerü|hetnek ki a végzős középisko|ás tanulókbó|. A köz össégi sze|lem gyakran hozott új véradókat.
Sajnos a középiskolás véradók száma csökkent, mert csökkent a ].8 év fe|ett még középiskolai
tanuImányokat fo|ytató tanu|ók összes |étszáma a korábbi évekhez képest.
Részt vettek a városi elsősegé|ynyújtó versenyre való fe|készítésben, ahoI mind az á|ta|ános, mind a
középisko|ák sikerreI szerepe|tek. Megyei Versenyen városi csapatok mindkét korosztá|yban
képviseItették magukat.
A nyár i  szünetben az isko|avédőnők besegítettek a terü|et i  védőnőknek a napi i igye|et e||átásában.
2016. október 8-án a védőnők aktívan részt vettek a mel|rák e|leni sétán és az azt követő szakmai
napon.
Védőnői szakmai napok Dunaújvárosban három a|ka|omma| kerü|tek megrendezésre az alábbi
időpontokban: 2016. március 4.én,201'6. szeptember 16-án és 2016' december 9-én
Jó aIkaImak vo|tak ezek szemé|yes kapcsoIatfe|véteIre a ko||éganőkke|, a védőnők betekintést
nyerhettek a helyi  kapcso|atrendszerekbe, mindig ha||hattak számukra hasznos előadásokat és
értékes információkhoz juthattak'

lV. |fjúság-egészségügyiel|átás

Az ifjúság-egészs'égügyí e||átás is az Egészségmegőrzési Központ keretein be|Í.i| történik, me|y
gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépisko|ai,  va|amint szakképzésben résztvevő tanulókra terjed ki .
Az ifjúsági orvosok tevékenységüket a törvények és jogszabá|yok betartása mel|ett a' Árursz áttat
megköveteIt és e||enőrzött  szakmai követeIményeknek megfeIe|ően végzik '  A rendelés isko|ákra
lebontva meghatározott időben történik.
Év közben megtörtént a páros évfo|yamok köte|ezően e|őírt preventív je|legű szűrővizsgá|ata, valamint
a szakképzésben résztvevő tanu|ók szakmai a|kalmassági vizsgá|ata. A201'1'. évi CLXXXVI|. szakképzési
t örvény a|apján tanu|ószerződésse| fog|alkoztatott tanu|óknál fog|a|kozás egészségügyi v izsgá|at is
szÜkséges, melyet a gyakor|ati oktató he|y szervez meg, míg az egyÜttműködési szerződésse|
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fog|aIkoztatott tanu|ók esetében az iskoIa á|taI megszervezett orvosi v izsgá|atokat az Egészségmegőrzési

Központ orvosai végzik e|.
Az osztá|yvizsgá|atok e|őre egyeztetett időpontban t örténtek. A szűrések az ÁrutSZ engedé||yeI

rendelkező isko|ai rende|őkben, vaIamint az EMK rende|őjében zaj|ottak (azon isko|ák tanu|óit ,

ame|yekben iskoIaorvosi rende|ő kialakítása nem történt meg). A vizsgálatró| a tanu|ók az errő| szó|ó

jogszabá|ynak megfe|e|ően írásos |eletet kaptak, ez egyben a szÜ|ő tájékoztatásáuI is szo|gá|, me|y az

esetIegesen kiszűrt e|térések tovább kir ldési javas|atát (háziorvoshoz, szakrende|ésekre) is tartalmazta.

Akikné| szakmai aIkalmasságot befo|yáso|ó e|téréseket ta|áltak, szakrendelésre beuta|óva| |áttak e|, és az

első fokú szakmai alka|massági véleményt már a visszahozott szakorvosi vé|emény alapján adták ki  az

orvosaink' Tapaszta|at, hogy a tanu|ók a csak javaso|t szakvizsgá|atokra 50-60%-ban mentek e|, míg a

szakmai aIkaImassághoz szÜkséges egyéb vizsgálatok 95%-ban megtörténtek' Év közben t öbb

aIkalommal a szÜlőkkeI teIefonon egyeztetni keIlett a vizsgálatok fontosságáró|. Az orvosi fogadóórákon

sze mé lyes szÜ |ő.orvos ta lá lkozáso k is rendsze resen történtek.

A Ieggyakoribb rende||enességek, me|yek a szűréseken kiderÜ|tek:
o hanyag testtartás,
o gerincferdÜ|és,
o lúdtalp,
o fénytörési rendelIenességek,
o tú|sú|y,
o hal|ás csökkenés,
o fogszuvasodás.

Egyre t öbb diákná| mértek szakembereink emeIkedett vérnyomás értékeket.

A vizsgá|atok során szerzett tapasztaIatok azt bizonyítják, hogy jeIentősen befo|yáso|ja a tanu|ók

egészségi á||apotát:
o a mozgásszegény életmód,
. a számítógép gyakori haszt
o az esvo|.laIr,r és rendszerteI

számítógép gya kori haszná|ata,
az egyo|da|ú és rendszerte|en táp|álkozás.

Szemé|yes tanácsadás keretein be|i . j l  az ész|e|t eltérésnek megfe|e|ően felv i|ágosítás t örtént, és közÜ|ük

többÜ ket vissza h ívta k kontro| | vizsgá latra is.
Sajnos, egyre több a fiatalkori magas vérnyomás betegségben szenvedő, gyógyszeres kezelésben

részesÜlő diák. Nagy részük tú|sú|yos is, mely eltérés egyértelműen kockázat i  tényezőként értelmezhető.

Ők nehezen motivá|hatók a rendszeres sporttevékenység megkezdésére, i||etve a megfe|e|ő diéta

bevezetésére' Több a|ka|omma| az íntézményÜnkben do|gozó dietet ikussa| konzultációt javaso|tunk,

ahoI egyéni|eg, il|etve szÜ|ővel egyÜtt jeIentek meg.

Az orvosok munkájához tartozik a köte|ező védőo|tások meg|étének e||enőrzése, és az e|maradt

védőo|tások pót|ó|agos beadása. Erre mindig az EMK rende|őjében kerl j|t sor, az adott o|tási

protoko||nak megfe|elően, me|yet dokumentá|nak a tanu|ó o|tási  k önyvében, a rendelőben vezetett

o|tási  nap|óban, ezenkívÜljelentést kÜldenek rő|a azÁmrsz számára.

Fe|adataik közé tartozik az iskoIai sportrendezvényeken résztvevő diákok vizsgálata és ezt követően a

versenyhez szÜkséges orvosi engedély kiá|lítása. Ez szervezett kereteken be|ül történik fé| évente, a

fe|készítő testneve|ő tanárraI történt egyeztetés után. Betegség miatti hiányzás esetén, va|amint

baIesetet e|szenvedett tanu|ókná| soron kívü|i  v izsgá|atot végeztek az orvosok.

Testneve|ési órák . aló| i  fe lmentések eIbírá|ását iskoIai sz inten, e|őre meghirdetett időpontokban

végezték, szakorvosi javas|at a|apján. TÖbb iskolában évek óta megszervezésre került a gyógytestneve|és

azon tanu|ók részére, akikné| szakorvosi javas|at á||t rendeIkezésre iI letve régóta fenná|ló aIap

betegségük miatt normá|testneve|és órán nem vehettek részt '

t8.,
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lskola

Beíratott
tanu|ók
|étszáma

lÍől

Megvizsgá|t
tanu|ók

lÍől.

Beuta|ók
száma

ídb)

OMFI

ftő|

8.
osztá|yosok

szűrése
ftő|

Sportorvosi

vizsgá|atok

íftíl

DsZc HiId József
Szakgimnáziuma és
Szakközé oiskoláia

427 424 16 0 66 91,

Dunaújvárosi Széche nyi
|stván Gimnázium és
Ko||éeium

451. 310 7 0 0 31

DSZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és
Ko||égiuma

618 684 10 0 32 71,

Dunaújvárosi Rosti Pá|
Gimnázium, Á|t.  lsk. ,
Szakgimnázium és Szki .

261 98 2 0 0 0

Pentele i  MoInárJános
Mentá| hig iénés Á|ta|ános
Isko|a és Szakképző |skoIa

162 r41 19 1 19 0

DSZC LorántffyZs'
Szakgi m názi uma, Sza kközé p.
isko|á ia és Ko||ésiuma

492 469 17 0 58 19

DSZC KereskedeImi és
Vendég|átó i  par i  Szakgi mn.
és Szakközépisko|áia

585 6t4 61 0 132 0

DSZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és
Szakközé pisko|áia

1,I19 1 051 77 L 196 27

DSZC Bánki Donát
Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma

537 490 4 l. 37 6

Osszesen 4652 4281 2L3 3 540 245

Szemé|vi feltéteIek
A feladatel|átására a szemé|yi minímumfe|téte|ek biztosítottak vo|tak' 2 főá||ásl j  iskoIaorvos,
2 asszisztens, vaIamint az iskolai  védőnők segítségéveI t örtént a középisko|ák tanuló inak iskola
egészségügyí eIlátása.

Építészeti feltételek
Az orvosi rende|ők és a várakozó helyiségek esztétikusak, méretÜk szabá|yos' A védőnői he|yiségek
á|lapotának fe|mérése, ezt követően a szükséges fe|újítások etvégzése időszeríi |enne. A Dunaferr
isko|ában szükséges lenne az orvosi rende|ő kia|akítása a távo|ság miatt '

Tárgvi feltételek
A berendezéseink közü| szintén az orvosi rende|ők vonatkozásában megúju|ásra kerü|t sor, amely a
fe|adatel|átás fe|téte|eihez igazodott (íróaszta|ok beszerzése, vizsgá|óágy áthúzatás/. A védőnői szobák
tekintetében mér|ege|endő a berendezések újítása. Az orvosi eszkozöket a minimum fe|téte|ek a|apján
e||enőriztük, hiányosságot nem tapaszta|tunk. A fogyóeszközök és gyógyszerek, vegyszerek beszerzése
fo|yamatos, z ökkenőmentes a szükség|eteknek megfe|e|ően.
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I nformatikai feltételek
Az iskoIa egészségÜgyi Sanus programot használ juk, rendszeresen fr issítésre kerÜ| sor, haszná|ható a
program. A számítógéppark minden ko||éga részére rende|kezésre á||, de nem haszná|ják a védőnők a
programot. Az asszisztensek hiányta|anuI ismerik és a|ka|mazzák a program minden szÜkséges e|emét.
A védőnők a szakmai anyagaikhoz, órá ikhoz haszná|ják a gépeket, mér|ege|endő a védőnői szűrések
gépen történő vezetése.

Közeeészséeügvi helvzet
Járványos fertőző megbetegedés nem fordu|t elő.
Rühesség miatt intézkedésre vo|t szÜkség, de elvégeztÜk az érintett osztályok a szűrését, a kiti|tást,
háziorvoshoz uta|ást és a kezelés utáni kontro||t.
Az infekciókontro|| biztosított a közegészségügyi e|őírásoknak megfe|e|ően.
A veszé|yes hu||adék gyűjtése és szá| lítása szintén a szabályoknak megfe|e|ően t örténik'

A 2016-os évben el|átott feladatkörelnk:

Alapszűrések: törvény szerint a 10' és 12. évfo|yam szűrése, valamint a ].6 évesek záró
á|lapotvizsgálata (mozgásszervek vizsgá|ata, be|gyógyászati vizsgálat). A védőnők minden orvosi
vizsgá|at e|őtt e|végzik a védőnői szűrést, korrekt és szakmaiIag megaIapozott adatokat kapunk.
A védőnők tevékenysége során az orvosi Ie|etekkel történő visszarende|és egyes tanu|ók hanyagsága
miatt prob|émát okoz.
Szakmai aIkalmassági v izsgálat a szakközépisko|ai,  szakgimnáziumi, va|amint a speciá| is
szakképzésben résztvevő tanulókná|. A 2011-es szakképzési t ö rvény alapján az egyÜttműködési
szerződésseI gyakor|aton részvevő diákoknál az |. fokú alkaImassági dokumentációt az iskoIaorvosnak
ke|| biztosítania az isko|a fe|é. A szakképzési t ö rvénynek megfe|e|ően a tanu|ók munkahel|ye| köt ö t t
tanuló i  szerződései a|apján a gyakorlatra t örténő alkaImassági v izsgá|atokat a munkahe|yek
foglaIkozás-egészségügyi orvosai végezték. A védőnők ebben az esetben is a szÜkséges
e|ővizsgá |atokat megszervezték.
Az isko|aorvos hatáskörébe tartozik a testneve|és, gyógytestneve|és és a részleges fe|mentés
elbírá|ása szakorvosi |eletek a|apján.
Akut betegek ambu|áns e||átása, gyógyszere|ése, balesetet szenvedő tanu|ók eIsősegélyben
részesítése, amennyiben szükséges, szakrende|ésre irányítása.
Védőo|tások meg|étének el lenőrzése, az elmaradt vakcinációk pót lása, dokumentá|ása és je|entése az
Árursz fe|é. A HÍo képzésben résztvevő tanu|ókná| forduI e|ő döntő többségben, akik a korcsoporthoz
köt ö t t  o|tásokbó| a tanu|mányi eredményeik miatt k imaradtak. Pót|ásuk is nehézségekbe ütköz ik,
mive| nem, vagy csak al ig |átogatják a tanórákat '
Iskolai sportrendezvényeken résztvevő diákok sportorvosi vizsgá|ata, me|y a 18. életévet betö|tött
tanu|ókná| évente egyszer, a kiskorú tanulókná| pedig fél évente t örténik meg.

Az intézménybe járó tanulók gondozása a gyermek é|etkori  egyéni szÜkségIeteinek f igye|embe véte|éveI
tÖrténik, a pedagógusok és a szü|ők szÜkség szerint i  bevonásáva|. Tapasztalataink a|apján egyre t öbb a
tú|súl|ya| küszkodő tanu|ó, va|amint a mozgásszervi betegségek (hanyag testtartás, gerincferdü|és,
|údtalp) is egyre nagyobb arányban forduInak elő. Ezen kóros e|vá|tozások hátterében a mozgásszegény
é|etmód kieme|kedő szerepét |átjuk, a rendszeres mozgásra va|ó haj|andóság pedig kifejezetten
csökkent.
Sok diáknál ész|eltÜnk magasabb vérnyomásértékeket, t öbben tartós gyógyszeres terápiára is szoruInak
emiatt.

Egészségügyi könyv kitö|tése, érvényesítése azon szakképzési terÜ|eteken, ahoI a gyakor|aton való
részvéte|nek ez a|apfe|téte|e. Egyes szakmáknál (kisgyermekgondozó, ápo|ó) az érvényes tÜdőszűrés
|e|eten kívÜ| negatív szék|et bakterio|ógiai és negatív TPHA szűrés eredményre is szükség van.
A vizsgá|atok elvégzéséhez a beuta|ókat mi bocsájtjuk ki a tanu|ók részére, i||etve szoros kapcsoIatot
ápoIunk városunk |aboratór iumával, hogy megfele|ő ütemben t örténjenek meg a vizsgá|atok.
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- Várandós tanu|ók gondozása, testnevelésóra aló| i  feImentése, gyakor|aton va|ó részvéte|Ük isméte|t
eIbírá|ása.
Leendő 9. osztá|yosok beisko|ázás e|őtt i  v izsgá|ata (május-június).
HÍD programban résztvevő tanu|ók beiratkozás e|őtt i  v izsgálata.

_ Technikusi képzésre je|entkezők fe|véteI előtt i  szakmai alkalmasítása.
Újraé|esztési alapismeretek e|mé|eti és gyakor|ati oktatása. Ú1 e|emként lett bevezetve a BLS
(E|sősegé|y) gyakor|at i  óra megtartása. A Bánki isko|a te|jes tanu|ói  |étszáma részesü|t az oktatásban.
Az óráknak kösz önhetően mind a diákokka|, mind a tanárokka| közvet|en személyes kapcso|at a|akult
ki .
|sko|ai bÜfék e||enőrzése megtörtént, me|y során a higiénés e|őírások és a kíná|at e||enőrzése t örtént
meg, mindegyik bÜfé érvényes regisztrációva| és működésiengedél|yeI rendeIkezik.

- Tanév végijelentés e|készítése az Á||ami EgészségÜgyi E||átó Központ fe|é.

osztályvizsgálatok tematikája :

2016. január: 11. gimnáziumi és szakgimnáziumi évfo|yamosok szűrése, a második fé|évben kezdődő
gya ko rIatokhoz egészségügyi kö nyv érvé nyesítése.
2016. február: 10. évfo|yamos tanu|ók orvosi v izsgálata va|amint a 18. é|etévet még be nem t ö l t ö t t
tanu|ók isméte|t sportorvosi vizsgá|ata. |gény szerint szakképzésre jelentkező 8. osztáLyos tanu|ók
részére tanácsadást tartunk e|őzetes beje|entkezés a|apján a fogadóórák keretein be|ül.
2016. március: 9'  évfo|yamosok vizsgá|ata. HÍD programos e|ső évfo|yamos tanu|ók szűrése.
2016. ápr i| is: 13' évfolyamos technikusok szűrése. Pótszűrések, va|amint a |eendő 9. osztá|yos tanu|ók
beisko|ázási vizsgá|atainak megtervezése és egyeztetése az adott isko|ákka| (vizsgá|ati időpontok
átadása).
2016. május és június e|eje: beisko|ázási v izsgá|at |ebonyo|ítása
2016. június vége: |eendő 13. osztá|yos technikusok aIkaImasítása.
2016. júl ius: R Hío programba újonnan fe|véte|t nyert tanu|ók szakmai a|kalmassági v izsgá|ata a modu|
képzésekre (ABC eladó, festő).
A tanévre vonatkozó köte|ező jelentés eIkészítése és megkü|dése az ÁEEt< fe|é.
201'6'  szeptember: nyáron beiratkozó új tanulók vizsgá|ata, testnevelés feImentés eIbírálása,
egészségügyi könyvek érvényesítése.
2016. október.november..végzős 1.2. évfo|yamos tanulók szűrése (gimnázium, szakgimnázium), va|amint
a végzős speciá|is szakképzésben résztvevő diákok vizsgá|ata.
2016. december: 11. évfo|yamos végzős szakközépiskolások, 1"4. osztá|yos technikusok valamint a HíD
progra m második évfolyamos tanu|ók a Ika Imassági vizsgá |ata történt meg.
Dunaújváros középfokú tanintézményeínek ifjúság orvosi e||átását 16. éve végezzük az
Egészségmegőrzési Központ keretein belü|az isko|a-egészségÜgyie||átásró|szó|ó 26/Lgg7. (|X.3.) NM
rendeIet maradékta|an betartásáva|, va|amint a határ idők f igye|embevéte|éve|.

JogszabáIvok, rendeletek az iskola-egészségiipvi elIátásró|:
26/1997 . (|X. 3.) NM rendelet az iskola.egészségÜgyi e||átásró|
1997. évi CLlV. törvény az egészségügyrő|
15/2005. (V.2.) EüM rende|et az egészségÜgyiszo|gáltatók szakmaife|ügyeletérő|
Testneve|ési kategória eIbírálásához: A testneve|ési kategóriába soro|ás egészségügyi szempontjai
oGYEt 2007.
20].1. évi CLXXXV||. törvény a szakképzésrő1

A Népegészségügyi Hivata| (ÁNTsz) á|taI kiadott működési engedé|y és az oEP szerződéseink
aktuaIizá|ásra kerÜ|tek, hatá|yosak.
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V. Szakmai kapcsolatok, együttműködő intézmények
o Dunaújváros á|ta|ános és középisko|ái
o KlebeIsberg Intézményfenntartó Központok
o DunaújvárosiSzakképzésiCentrum
. Útkeresés Segítő Szo|gá|at
o Dunaújvárosbö|csődék
o Dunaújvárosi óvodák
o Háziorvosok
o Gyermekorvosok
o PedagógiaSzakszo|gá|at
o MRE Újváros Drogambu|ancia
o országos A|ape||átási  Szövetség
o Dunaújvárosi Járási  HivataI Járási  NépegészségÜgyi Intézet
o Dunaújvárosi Járási  HivataI Járási  Gyámhivata|a
o MagyarEgészségügyiSzakdo|gozói Kamara
o Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
o Szent Panta|eon Kőrház
o DunaújvárosiRendőrkapitányság
o Egészségfej|esztési Iroda (EF|) Dunaújváros

Egyéb sza kma i tevékenységeink:
o |sko|ai egészségnapokon e|őadások tartása
o Fe|kérésre e|őadások tartása
o Kórházi szülésfe|készítő tanfo|yamon e|őadások tartása
o MRE Újváros Drogambulancia szakmai napján kortárssegítő csoport bemutató fog|alkozás
o MelIrák el|eni séta szervezési, tanácsadói feladatok e||átás

vt. Pá|yázatok

TAMOP-3. 1 .4. C- 1,4-ZOr5-0503
Hátrányos/ha|mozottan hátrányos he|yzetű, i||etve tanu|ási nehézségekkel küzdő tanu|ók
fejIesztését tá mogató tanácsadás

TÁM o P-3' ]. .4. c.t4-2o1'5-0503
Konf|iktus és agressziókeze|ési programja

Duna újvá ro s, 2017 . február 13.

tu
intézményvezető
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