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A 2011. évi CDOC(X. törvény (me|y Magyarország he|yi önkormányzatairó| szól) II. fejezet

13. 5 (1) 4. pontjában kötelező fe|adatként jelö|i meg az egészséges é|etmód segrtését cé|zó

szo|gá|tatások e||átását, me|yet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata L992 óta az

Egészségm egőrzési Központ á|ta| is megva|ósít.

Az intézményÜnkben működő szakmai team komp|ex módon érte|mezi a prevenciót és ennek

sze||emében segíti a dunaújvárosi lakosságot fogantatástól idős korig egészségneve|ési és

mentá|higiénés tevékenységei során. 2011. január l-jétő| a védőnői hálózatta| bővü|tÜnk, mely

óríási lehetőség, hiszen a védőnők mel|ett o|vos, mentálhigiénés szakember együttműködése

támogatja a csa|ádokat, a városban működő szakemberek közötti kommunikációt, a szakmai

munkát és a je|zőrendszer hatékonyabb működését.

Az Egészségmegőzési Központ pénzügyi he|yzete 2017-ben stabi| vo|t.

Intézményen belü| továbbra ís bérfeszü|tséget okoz, hogy je|entős kÜ|önbség Van a védőnői,

otvosi és az egészségneve|ői-mentá|higiénés munkakörben fog|alkoztatott közalkalmazottak

fizetése között, melynek oka, hogy az egészségÜgyi bérrendezés rájuk nem Vonatkozott.

2016.ban emiatt három tapaszta|t mentálhigiénés (több dip|omás) munkatársunk ment e| másik

munkahe|yre. Sikerü|t fe|vennünk a he|yÜkre három nagyon motivá|t fiata| szakembert, akik

20L7-re beletanu|tak ebbe a nagyon izga|mas, vá|tozatos, de gyakran megterhe|ő munkába.

Egy munkatársunk nyugdíjba vonu|t, helyére nem tudtunk új munkatársat fe|venni, meft

annyira a|acsony a köza|ka|mazotti bér, hogy még egy dip|omáva| sem vá||alták be a

je|entkezők. Kihívást je|entett számunkra, hogy ezek a változások nem mehettek az

i ntézményben fo|ytatott tevékenységei nk szakmai színvona |á na k rovásá ra.

Az érdek|ődők a www.egeszsegmegozesikozpont.hu.

intézményünkrő| és minden fontos eseményrő|.

honIapon tájékozódhatnak

I. Isko|ai egészsegnevelési, prcvenciós foglaIkoások 1.12. évfulyamos diákoknak

DMJV önkormányzata o|yan prevenciós szakmai szo|gáltatást nyújt az Egészségmegőzési

Központ munkatársai á|ta| a Dunaújvárosban tanu|ó diákokna( me|y Magyarországon

egyedÜ|á||ó. Szolgá|tatásaink segítik, kiegészítik az oktatási intézmények részére a ,,nevelési-

oKatási intézmények működésérő| és a közneve|ési intézmények névhaszná|atáró|'' szóló

2ol2Ot2.(VII.31.) EMMI rénde|et 131.s. és 132.5 szerint előírt feladatok te|jesÍEését.

2017-ben is megva|ósu|t az a cé|un( hogy tervezhetően, az isko|ák számára át|átható módon

tudjuk a programokat aján|ani. Megtartottuk a két szakmacsopott sajátosságait: az

Egészségmegőzési Központ isko|avédőnői csoportja egészségügyi, mentálhigiénés csoportja
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pedig pszicho|ógiai (szemé|yiségfejIesztő) szempontok szerint végezte egészségnevelő
tevékenységét Du na újvá ros á lta |á nos és középisko|ái ba n.

1. Iskolai órák

A fiata|ok |e|ki egészségének megőrzése érdekében készrtettÜk e| isko|ai programunkat. Cé|unk
a prevenció. A diákok é|etkori sajátosságaihoz |eginkább il|eszkedő témákat do|gozunk fe| a
fogla|kozásokon, ezért minden éWo|yamon más a tematika. Í9y biztosrtju|í hogy a gyerekek
isko|ai é|etÜk során minden témáva| a |ehető |egmegfe|előbb időben ta|á|kozhassanak.
A táb|ázatokban |átható( hogy a témákat me|y évfo|yamokon, hány órában, mi|yen
szakemberre| tervezzÜk. Ezek az információk és a szakmai cé|ok is megta|á|hatók az
osztá|ytőnökökhöz e|juttatott szakmai anyagban, me|ynek segítségével a diáko( pedagógusok
és szÜ|ők tájékozódhatnak programjainkró|.

Az rsrour ónnr rÉMÁr És ómsáMAI ÉvFotYAMoK sZERINT
Á|talános isko|a

(I'
No
c't
nt

L'

.o
1l)

osztá|y Mentá|higiénés témakör iraszám Védőnői témakör óraszám
1. Mesecsoport I. 3x2 Napirend, tisztá|kodás 2
2. Mesecsoport II. 3x2 Egészséges táp|á|kozás I. 2
3. Társas kapcso|atok I. 5 Ba|esetek megelőzése 2

4. Veszé|yes helyzete(
ártaImas szokások 4 Serdülőkori vá|tozások I. 4

+)(o
No
Ol
(I'
+)
ro
vl
6
IL

5. Onismere!
közösségépítés 5 Egészséges táp|álkozás II. 2

6. Társas kapcso|atok II 5 Káros szenvedé|vek 2
7. Függőségek 4 Serdü|őkori vábások n. 2

8. Kamaszkori kapcsolatok 4 Fe|e|ősség a szere|emben 2

Középiskola

(I'

o
-\z.9
o-.c)
N:o
\z

osáá|y Mpntálhigiénés témakör iraszám Védőnői témakör iraszám
9. KözösségépÍtés 5 Káros szenvedé|ye( vagy

foqamzásqát|ás 3

10. FÜggőségek 4 Fogamzásgát|ás, vagy
káros szenvedé|vek 3

11. Szere|em, párkapcso|at 4 Aboftusz- és
daqanatprevenció 4

t2. Fe|nőtté vá|ás 4 Szexuá|is úton terjedő
betegséqek' aboftusz 1
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Az EeÉszsÉcureőnzÉsr Közponr rcÉszsÉenrvrtÉsr' PREvENcIós rrvÉxenvsÉcr
DunnÚrvÁnos Álrnúnos És xözÉprsroúrsnN

(urmÁlnrerÉnÉs És vÉoőnőI FoGLALKozÁsox sául összestu)

Év A|talános isko|a
óraszám

KözépiskoIa
óraszám

Osszesen
óraszám

20L4 597 540 Lt37

2015 590 734 L324

20L6 541 668 L209

20L7 475 524 999

2017-ben szemé|yi vá|tozás miatt át ke||ett gondo|nunk az isko|ai mentá|higiénés

fog|a|kozásokat. Mivel nem szerettünk vo|na igénye|t isko|ai órát visszamondani kapacitási

prob|éma miatt, ezért vá|toáattunk az őraszámokon. Így az 5 órásra teruezett programjainkat

4 órában tartottuk meg' ennek köszönhetően sikerü|t e|jutnunk minden osztá|yba, aho| az

osztá|ytőnök kérte a fogla|kozásokat.

MrnrÁlxrerÉnÉs FoGLALKozÁsoK sáMA 2017.grN

Évfo|yam osztálv Alkalom Fő összesen

L. 7 42 154

2. t 6 23

3. 6 23 147

4. 3 T2 67

5. L6 60 369

6. 10 39 2L4

7. 18 65 372

8. LL 37 256

9. 30 726 677

10. L7 58 323

tt: 18 68 396

12. 3 12 48

tsszesen: 140 s48 3 040
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lsxouvÉoőnőr roeulxoásox sáun 2017.srN

M e nrÁlnrcrÉn És roc ulroásox rÉ mn szE RI NTI l.l rcosz úsn 20 1 7. gr ]t

Évfolyam osztá|y Alkalom Fő összesen

1. 0 0 0

2. 5 18 103

3. 0 0 0

4. 15 60 383

5. 10 20 228

6. 20 52 762

7. 12 40 252

8. 1. L 23

9. 25 89 6s6

10. 22 76 538

11. 26 79 609

L2. 13 16 323

összesen: 1,49 45L 3877

Évfo|yam Mentálhieiénés téma Öraszám
L. Mesecsoport l. 42

2. Mesecsoport l l . 6

3. Társas kapcso|atok |. 23

4. Veszé|yes he|yzetek, ártalmas szokások L2

5. önismeret, közösségépítés 60

6. Társas kapcso|atok || 39

7. Függőségek l 65

8. Ka maszkori ka pcsolatok 37

9. Közösségépítés L26

10. Függőségek 58

tL. Szerelem, pá rka pcsoIat 68

L2. FeInőtté vá|ás L2

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységérő|



IsxouvÉoőnőr roc ul.xozÁsox rÉun SZERINTI u tcoszúsn 201 7- grN

Evfolyam Védőnőitéma oraszám

L. Napirend, tisztá|kodás 0

2. Egészséges táp|á|kozás |. 18

3. BaIesetek mege|őzése 0

4. Serdü|őkori vá|tozások l. 60

5. Egészséges táp|á|kozás Il 20

6. Káros szenvedélyek 52

7. Serdü|őkori vá|tozások | | 40

8. Fe|e|ősség a szere|emben 7

9.
Káros szenvedélyek 53

Fogamzásgát|ás 36

10.
Fogamzásgát|ás 43

Káros szenvedé|yek 33

LL, Abortusz- és daga natprevenció 79

12. Szexuá|is úton terjedő betegségek 16

2. Men tá lh igÍén és konzultáciq életm ód-ta nácsadás kcizépÍskolákba n

A középisko|ák munkatársai (tanárok) és az iskolavédőnők évek óta rendszeresen

irányítottak/irányítanak intézményÜnkbe diákokat és szülőket mentá|higiénés konzu|tációra.

Ezért gondoltu( hogy az isko|ákban tartott fogadóóra segíti a diákokat, abban, hogy igény

esetén e|jussanak egy szakemberhez a prob|émájukka|. Ennek megfe|e|ően az

Egészségmegőrzési Központ mentálhigiénés szakemberei heti egy a|kalomma| három órás

időtartamban konzu|tációt (segÍtő beszé|getést) biztosítottak több középiskq|ában 2017-ben

is, melynek kereteit és szabályait az egyÜttműködési megá||apodások rögzítik.

Az együttműködésben részt vevő isko|ák:

DSZC Kereskede|mi és Vendég|átóipari Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája

DSZC Du naferr Sza kgi m názi u ma és Sza kközépisko|ája

DsZc Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Ko||égiuma

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2ot7. évi tevékenységérő|



A konzu|tációra a diákok önként je|entkezhetne( és ehhez segítséget kapnak az

osztá|yfőnököktő|, iskoIavédőnőktő|.

Az isko|ai mentá|higiénés beszélgetések az egészséges szemé|yiség optimá|is fej|ődését

prevenciós módszerekke| támogatják.

Tapaszta|ataink szerint a prob|émák hátterében, |egtöbb esetben diszfunkcioná|is csa|ádi

működés van.

A leggyakrabban megje|enő nehézségek:

csa|ádi (anyagi nehézségek a családban, e|vá|t szÜ|ők_kal|ódó gyere( a|koho|izmus a

csa|ádban, e|hanyago|ás)

é|etkori/kamaszkori nehézségek (iskolai, ko||égiumi bei||eszkedés, magatartási, tanu|ási

nehézsége( baráti konfl iktusolg hangu|atzavar)

szorongás, pszichoszomatikus (,,pá ni k') tÜ netek

fÜggőségek

önértéke|ési gondok

öngyi|kossági késáetés

II. Mentálhigiénésprogramok

1. TluÁanoÁsog sretrő arszÉtcErÉsEK

. Életvezetési tanác'sadás/mentáthÍgiénés konzultáció

Segítő kapcsolat me|y |ehetőséget teremt arra, hogy a pszichésen egészséges

emberek saját erőforrásaikat hatékonyabban kiaknázzák, fej|ődjön önismeretük,

öne|emző képességüK problémamego|dó készségÜk.

.,,llégyiiléses konzultáció,, setdiilőknek

A kamasz korosztá|y fej|ődési sajátosságaihoz aIkaImazkodó módszer, mely

segíts{get nyújt a je|entkező fiata|okna( hogy végiggondo|ják aktuá|is problémáik

pszichéS motívumait.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2017' évi tevékenységérő|



. Mediáctltí

Speciá|is konflíktuskezelési e|járás, mely segítséget nyújt a konfliktus

tisztázásában, és olyan mego|dás megta|á|ásában, me|y mindkét fé| számára

e|fogadható és megva|ósítható. Igénybe vehető: csa|ádi, párkapcso|ati,

szü|ő-gyere( vá|ási, gyermek-e|he|yezési, munkahe|yi konfliktusok esetén, i||eWe

intézményi mediációként.

. TáplálkozásÍtanácgdás

A táplá|kozási tanácsadás az egészségmegőrzést szo|gá|ja egyénre szabottan.

. Sziilő konzultáció

SzÜ|őknek nyújt segítséget e|sősorban neve|ési kérdésekben'

. DrogtPnevencióstanáedás

Konzu|tációs Iehetőség fiataIokna( szü|őkne( pedagógusoknak a fÜggőség

kia|aku|ásáró| és je|eirő|, a kü|önfé|e szenvedé|ybetegségekrő|. Segítséget nyújtunk

a kapcso|atfe|véte| ben az M RE Újvárosi Drogambulancía szakembereive|.

Megtartott tanácsadások téma, nemek és é|etkor szerinti megosz|ása

Intézményünk szakembereinek fogadó kapacitását a segítő beszé|getésekre az a|ábbi

körü | mények befo|yáso|ják:

o munkatársak száma

o szakkéFzettség

o kompetencia határok figye|embe véte|e

. Ieterhe|tség

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Közpon r',o,-,. e,,tevékenységéró|

Élet-
kor

Pszichológioi,
élelvezetési
ionócmdós

Addikio|ó9ioi
lonicsodis, drog

konzU|ióció

Tóp|ólkozósi
tonócsodis szÜ|ó konzu|.tició Medióció

Né9yÜléses
konzultóció
serdÜ|óknek

Gyermek
konzU|tóció

Mentólhi9iénés
konzuItóció

tssresen

ÍenI no férfi no férfi térf| no férfi no férÍi no férfi no Íenl no Íeíl no

0-5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ó-l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I l -15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I ó
|ó-n ,n 33 0 0 ó 5 3 0 0 0 ) 7 25 50 ó5
21-25 l ó 38 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 l ó tl3

26-30 25 33 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 I 0 2ó 3ó
31-35 4 3ó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 37
3ó-40 t2 59 0 0 0 0 2 a 0 0 0 0 0 0 0 0 l4 ó,l

41-45 8 49 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 12 57
4ó-50 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2ó
5i-55 8 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 il

5ó-ó0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 5 f

ó]-ó5 4 t3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 r3
65-70 v 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l2 34
7U 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I
f,332.: 117 u2 0 3 ó 3 7 17 1 I 0 3 5 2 I 26 148 $4

El
LT



2. KÉezÉsag rnÉutruetr

. Kortárcsqítő képzés

E|ső koftárssegÍtő képzésünket az l999l2000-es tanévben indítottu( me|y azóta is minden

évben megszeruezésre kerü|t.

Cé|, hogy a jelentkező diákokat fe|készítsÜk a kortársaikkal va|ó egyÜttműködésre a segítő
tevékenységben.

A képzésen a környezetre irányuló értékek közÜ| a szo|idaritás, a másokon való segítés, a
kommunikációs készség és a prob|émamego|dó képesség megerősÍEésére, támogatására

törekszünk.

A be|ső éttékek közü| az önismeret, önbizalom, önmagukka| kia|akÍEott jó viszony
megerősítését és fejlesztését ta fi u k kü |önösen fontosna k.

A képzés speciá|is cé|ja, hogy a fiata|ok megerősödjenek a drogmentes pozitív é|etstí|us
kiaIaku|ásában.

A középiskolák érettségiző osrtá|yaibó| érkező tanu|ókná| |ehetőségÜnk van - az isko|ákka|
kötött együttműködési megál|apodás a|apján - beszámítani a közösségi szo|gá|atba a
kortárssegítő képzésen és klubban va|ó részvéte|t.

2Ou.arl't nz EGY HETES ronrÁnssrchő rÉpzÉsÜrurÓru 28 oIÁr vrrr nÉszr.

3. Ktuao4 csorcRToK

. Kortiírssegítő Klub

IntézményÜnkben kétheti rendszerességge| KortárssegÍEő Klub működik.

A k|ub fog|a|kozásain tovább mélyü| az önismereti, a szemé|yiségfej|esztő fo|yamat, eme|lett

a diákok megismerik és e|sajátítják az esetmegbeszélés, esetkonzu|táció technikáját.

A csoportfog|alkozások tematikájának e|készítésekor figyelembe vettük a kortárssegÍtők
javas|atait is. Az iskolákban megtörtént esetek fe|do|gozásában is segíEséget kaptak.

o Kamasz Csoport(önismereti csoport)

A csoportot 2017-ben is meghirdettÜk az összes dunaújvárosi kcizépisko|ában, a 14-18 éves

korosztá|ynak.

A csoportve zetőkheti rendszerességge|, másfé| óra időtartamban talá|koztak a diákokka| az

Eg észség m egőrzési Központba n.

A fog|alkozásokon megismerkedhettek hason|ó korú fiata|okkal, beszé|gethettek az őket

érintő témákró|, jobban megismerhették önmagukat és segítséget kaphattak problémáik

megoIdásához.

Beszámo|ó az Egészségmegőnési Kozpont 2ot7. évi tevékenységérő|



Tapaszta|atunk szerint a támogató, odafigye|ő, érdek|ődő és e|fogadó |égkör képes a

csoporttagok távo|ságtartó, |aza, kamaszos vise|kedését pozitívan befo|yáso|ni.

o Kismama-Kispapa Klub

20l7-ben 3 csoportot szerueztünk: év e|ején, majd tavaszi és őszi kezdésse|.

A csoportban hason|ó é|ethe|yzetben |evő pároknak, csa|ádoknak adtunk lehetőséget arra,

hogy a gyermekvárás során fe|merülő kérdéseikre, kéte|yeikre vá|aszt kapjanak. Biztonságos

keretek között beszél gethette( bizonyta |a nság u ( feszü |tségü k, féle| m ük csökkent.

A fe|do|gozott témák között szerepe|t a várandósság fizikai és mentá|is á||omásai az

édesanya és az édesapa szemszögébő|, a szü|és, a születésé|mény, a kórházi protoko||, a

gyermekágyas időszak kihívásail az anYatejes táp|á|ás, és az ,,e|ég jő szÜ|ő,, mintája.

A gyakor|ati fog|a|kozásokon a gyermekgondozás a|apjainak megszezésében is segítettÜnk.

A Kismama-Kispapa K|ubban 20U-BEN Összrstru 351 rŐ vrrr nÉsn. A megje|ent várandós

anyukák több, mint a fe|e a párjáva| érkezett.

Kismama- Kispapa Klub 20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

2017.
évben

Résztvevők száma 236fő 284 fő 293 fő 351fő

. Sziilők t.skolája

2017-ben négy csoport indu|t, me|yek szeptembertő| júniusig működtek. Ad átlagos

csoport|étszám a|ka|manként 10-12 anya a gyermekéve|.

Már az előző évben vá|tozás indu|t a szü|ői hozzáá||ásban, és az édesapák is bekapcso|ódtak

a csopoftmunkába. Rendszeresen, közösen do|goztak a csoportban a párok, sőt e|őfordult

néhány csa|ád esetén, hogy az édesanya munkába á||ása után apuká( il|. nagymamák

hozták a gyermeket/unokát a fogla|kozásokra.

SzüIők Iskolája csopoÉ 20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

20L7.
évben

Résztvevők száma 535 fő 433 fő 555 fő 52o Jő

A kihívást 2017-ben is a magas résrvéte| okozta, új eszközökke| és technikákkal ke||ett

do|goznunk úgy, hogy a csoport megtartó funkciója ne csorbu|jon.

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Közpon t zo1.7' eiitevékenységérő|



4. EsnarearszÉtő coponr

A szociá|is és egészségügyi terü|eten do|gozó szakembereknek hirdettük meg az

esetmegbeszé|ő csoportot, me|ynek cé|ja a résóvevők szakmai szemé|yiségének fej|esztése.

Egy-egy prob|émás he|yzet megbeszé|ésével a szakemberek tisztábban |átták az esetben

szerep|ők helyzetét á|lapotát, a |ehetséges teendőket. A szakemberek kö|csönösen segítették

egymást megosztották tapaszta|ataikat ísv új szempontokat kaptak az eset érte|mezéséhez

a kompetenciahatárok és a tenniva|ók terÜ|etén.

Az esetmegbeszé|ések cé|ja a gyermekke| kapcso|atba kerülő szakemberek

egyÜttműködésének e|ősegítése és hatékonyabbá téte|e, a kompetenciahatárok megismerése

és összehango|ása volt.

A je|zőrendszer működésének biztosítása a|apvető prevenciós fe|adat. Fontos, hogy a
gyermekek védelmében a szakemberek miné| korábban ész|e|jék és je|ezzék a prob|éma

kialakulását, ezze| segíwe a gyermekjó|éti szo|gá|at munkáját.

Az aktuá|is eset ismertetése után, me|ynek körü|ményeit rész|etesen fe|tártu|g a tényeket
pontosítottu( mely a|apján közösen megfoga|maztuk az esette| kapcso|atban fe|merü|t

kérdéseket prob|émákat. Ezekre építve határoztuk meg a konkrét feladatoka! teendőket.

Az egyes estek a|aku|ását fo|yamatosan nyomon követtük.

EsrrMtcgrszÉLÉsEK ALKALMAI Az EGYES SZAKMAI rrnÜmrrrEN 2017.BEN

Megtaftott esetmegbeszélő csoportok:
_ Zengő-Bongó Bö|csőde: három alkalommal
_ Terü|eti védőnők: januártól decemberig havonta egy a|kalomma|
- Iskolai védőnők:

Itr. védőnői szolgálat

januártó| decemberig havonta egy a|ka|ommal

Az Egészségmegőrzési Központ 2011. január 1-jétő| végzi a védőnői fe|adatok e||átását.

A Védőnői Szo|gá|at t4 területi védőnői és 9 isko|avédőnői körzette| rende|kezik.

A 14 közetet 12.terÜ|eti védőnő, a 9 isko|avédőnői körzetet 9 főá||ású isko|avédőnő látja e|.

A védőnői fe|adatok.e||átásának fedezetét az Nemzeti Egészségbiztosítási A|apkeze|ő
(N EAK) biztosítja a 43 | L999. (III. 3. ) Korm á nyrende|etben meg hatá rozottak a |a pjá n.

A terü|eti védőnők fe|adatait a terÜ|eti védőnői e|látásró| szó|ó 49l2004.(V.21.) ESzCsM

rende|et szabá|yozza. E rende|et a|apján a védőnő köte|es e||átni az e|látási terü|etén

|akcímme| rende|kező szemé|yeket, va|amínt a körzetében jogszerűen tartózkodó azon

személyeket, akik az e||átás iránti igénytiket a védőnőné| beje|entik.

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Közpon,,o,., . eitevékenységérő| mt
Lf



A védőnők az egészségügyi a|ape||átás részeként nyújtják szolgá|tatásukat, szakmai

szabá|yok és iránymutatások mel|ett, a gondozottak igényeit figye|embe véve. A k|asszikus

védőnői e||átás színtere a családok otthona, a he|yi környezet, aho| kia|aku| az é|etmód,

m egtörtén i k a szokásrend, vise| kedés megerősítése.

1. Terii|eti védőnők

Év Gondozottak
össz|étszáma

A gondozottak
létszámának váItozása
aze|őző évhez képest

20L4. szept. 30-ai á||apotnak megfele|ő adat 3183 fő

2015. szept' 30-ai á||apotnak megfele|ő adat 299I fő - Lgzfő

2016. szept. 30-ai á||apotnak megfele|ő adat 3366 fő 375 fő

20L7. szept. 30-ai á||apotnak megfe|e|ő adat 3335 fő -3Lfő

Várandós. és nővédelmi gondozás: A gondozott várandósok száma 9olo.ka| csökkent 2016-

hoz képest,Zlo/o.ka| csökkent az újonnan megje|ent terhesek |étszáma. Nem vo|t gondozat|an

terhesség. A fokozott gondozottak aránya ís csökkent. A gondozottak 36olo-a (2016-ban 42o/o)

veszé|yeztetett.

A környezeti okból fokozott gondozást lgény|ők aránya nem vá|tozott. A dohányzók

aránya sajnos ismét emelkedett a 2016. évhez viszonyítva. Három 18 éven aluli
gondozott is volt.

A |átogatások aránya nem vá|tozott. A védőnői tanácsadáson va|ó megje|enés kis mértékben

csökkent. A 2014.ben kiadott rende|et lehetővé teszi, hogy az egészséges várandós

kevesebbszer (min.,3-szor) je|enjen meg a védőnői tanácsadóban. A team munkában végzendő

várandós gondozást bzrJ|ész-nőgyőgyász szakoruos, háziolvos és védőnő végzi. A tava|yi évben

sikerü|t elérni a várandósokat tájékoztatva -, hogy csak a rendeletben fog|a|taknak

megfe|e|ően végezzék a terÜ|eti védőnők a fe|adataikat, azaz más szakterÜ|et fe|adatát nem

vá||a|juk fe|. A nővéde|mi |átogatások száma szinte nem vá|tozott.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2ot7 ' évi tevékenységérő|



Ev Várandósok
száma

Veszé|yeztetettek
száma

(egészségügyi +
környezeti + mindkét

ok)

Dohányzó
várandósok

száma

20L6 702 294 (265 + 16 + 13) 55

20L7 629 229 (20L + t4 + s) 51

Csecsemő gondozás

Minden újszü|ött gondozott terhességből jött vi|ágra! 9,So/o-ka| kevesebb gyermek szÜ|etett,
mint tavaly, a koraszü|öttek aránya nem vá|tozott (8olo). A látogatások és a tanácsadáson va|ó
megje|enések száma eme|kedett.

2017 szeptember óta egy mé9 rész|etesebb, időigényesebb szűrővizsgá|ati rendszer |épett

életbe. A szü|ő megfigye|éseit és a saját tapasáalatainkat mér|ege|ve ke|l a szíjrővizsgá|atot

e|végezni, e|térés esetén a háziolvost értesíteni. Az eddigi 9 státuszvizsgá|at helyett 16-szor ke||

a gyermekeket szűrni.

Ev Ujszülöttek
szám

Ebbő!
koraszü|ött

2016 409 33

20L7 393 31

1 éves korban a gyermekek majdnem 100o/o-nál megtörtént a státuszvizsgá|at. A megvizsgá|t
gyerekek So/o-a tú|sú|yos, t4o/o-o vékony, 4o/o-ná| va|amilyen mozgásbe|i e|térés tapaszta|ható.

Egyéb eltérések: beszédfej|ődés, |átás, ha||ás esetében 4.5 gyermek van fe|tüntetve. Az említett

eltérések miatt a gyermekek 3o/o-át ke||ett fokozott gondozásba venni. 4o/o-ka| eme|kedett a

6 hónapos korig taftó, kzárő|agos szoptatás aránya, de nem éri e| az 50o/o-ot. Eme|kedés

|átható az 1 éves koron tú| szoptatott kísdedeknél (360lo).

Év 1 évesek
száma

Meg-
vizsgáltak

száma

TúIsúlyos
(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Mozgás.
fej!ődés
eltérése

(fő)

Beszéd.
fej|ődés
eltéÉse

ífő)

Látás
probléma

(fő)

2016 348 -340 L7 24 L4 3 2

20L7 400 399 2L 56 19 5 4

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2oI7. évi tevékenységérő|



1.3 évesek gondozása

Megfigye|hető, hogy egyre gyakrabban kerü|nek bö|csődébe már az 1 éven a|u|iak is, 2 éves

korban a gyermekek 9Oo/o-a közösségben Van. Lényeges vá|tozás nincs a |étszámok

a|aku|ásában, sajnos a veszélyeztetettség sem csökkent. A |átogatások száma és a

tanácsadáson va|ó megje|enés több |ett, amit va|ószíníi, hogy az űj szíjrési protokol|nak is

köszönhető. A közösségbe járó gyermekekrő| folyamatosan érdek|ődnek a bölcsődéket e||átó

ko||éganők.

Ev 3.6 évesek szám
Veszélyeztetettek szá ma

(egészségügyi + környezeti +
mindék ok)

20L6 7L4 77(45+28+4)

20t7 705 75(s6+16+3)

A 3 éves kori védőnői szíjrővtzsgá|atra a szÜ|ők 96o/a-a e|hozta gyermekét. A beszédfejlődés

késése, e|maradása a |egá|talánosabb e|térés, az eszközze| végzett |átás- és hal|ásprob|éma

kifejezettebb, mint a korábbi é|etkorokban. A tú|súlyosok száma eme|kedett (60/o), viszont az

át|agná| vékonyabb gyermekek aránya nem vá|tozott. Látás problémát sokka| több

kisgyermekné| észle|tek. Ebben az é|etkorban eszközös vizsgá|atok is történnek

(vérnyomásmérés, hal|ásvizsgá|at |átás vizsgá|at). Ilyenkor még eset|eges a gyermekek

együttműködése a védőnőve|, ez nagyban fÜgg attó|, hogy a szÜ|ő mennyire készíti fe| a

gyermeket a vizsgá|atra.

3-6 évesek gondo2ása 
.

A 2016.os |étszámhoz képest stagná|ás tapaszta|ható. Csökkent a fokozott gondozást igény|ők

aránya, ami azért is |ehetséges, mert az óvodába kerü|ésse| a gyerekek az óvodapedagógusok

látókörébe kerü|nek. Így a problémák ész|elésére ők tudnak fókuszá|ni.

Ev 3 évesek
száma

Meg-
vizsgáltak

száma

Tú|sú|yos
(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Beszéd.
fejlődés
eltérése

(fő)

l.atás
probIéma

(fő)

HaIlás
probléma

(fő)

2016 332 308 T4 29 18 7 3

20t7 3s9 345 22 34 20 24 6

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Közpon, zott' e,itevékenységérő|



Év 3-6 évesek szám
Veszélyeztetettek szá ma

(egészségügyi + környezeti +
mindék ok)

z0L6 1258 LzL (70 + 44 + 7)

20t7 1234 94(68+24+2)

A kötelező, 5 éves kori szűrésen a gyermekek 95o/o-a megje|ent. Ennek a korosztá|ynak a
szűrése - ha csúszássa| is - mindenképpen megtörténi( mert az isko|ai beíratásná| a
gyermeknek rendelkezni ke|| e dokumentummal. A do|gozó szÜ|ők, a téli, gyakoribb

megbetegedések és a gyermekek elfog|a|tsága miatt nehézkesebb az időpont-egyeztetés.
Az e|múlt évben a kiszűrt e|vá|tozások aránya e|érte a 48o/o-ot, azaz majdnem minden
2. gyermekné| tapaszta I ható va la m i |yen e|vá |tozást.

7.18 évesek gondozása

Az e|múlt évben nem vo|t oktatási intézménybe nem járó gyermek. Azok az óvodások, akik
e|mú|tak 7 évese|g de még nem mentek e| isko|ába,22l-en vo|tak. Ez je|entős csökkenést
mutat a 2016. évhez viszonyítva.

Év 7.18 évesek
száma

2016 315

z0L7 22t

Családok

A csa|ádok és csa|ád|átogatások száma stagná|t. Sajnos a
gyermekbánta|mazás nem történt.

Év 5 évesek
száma

Meg-
vizsgáItak

száma

Túlsúlyos
(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Beszéd.
fej!ődés
eltérése

(fő)

l.atás
probléma

(fő)

HaIlás
prob|éma

(fő)

20t6 287 266 16 2L LZ 2L L4

20L7 311 294 26 38 17 27 24

Beszámo|ó az Egészségme gőrzésiKözpont zorz. évi tevetenységérő|
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Ev Családok
száma Dohányzás Gyermek-

bántaImazás
Gyermek-

elhanyagoIás

Gyermek-
védeImi

intézkedés

2016 207r 509 2 7 76

2017 2033 575 o 6 66

Egészségneve|és

Szü|ők iskolája, Kismama- Kispapa K|ub, Születés hete program' Őszi pikni( babamasszázs,

babás ta|á|kozók összesen 164 a|kalomma|, 1531 fő részvételéve| zajlotta|Í többfé|e szakember

bevonásáva|.

Bölcsődei, óvodai gondozás

A kötelező, 3 havonta végzendő szűrővizsgá|atokon tú| az óvodákban a jelzőrendszer hatékony

működése érdekében konzultációk keretében egyeztető megbeszé|ések zaj|anak az

egységvezetőkke|, havi rendszerességgel, a prob|émát mutató gyermekek ügyében.

A bö|csődevezetőkkel is ez a rendszer működik.

GyermekvédeIem

Az esetje|zések okai az a|ábbi táblázatban |áthatók:

Esetjelzés oka útkeresés SegÍtő
Szo|gálatnak GyámhivataInak

Erintett
gyermekek/
várandósok

száma
FiataIkorú várandós 3 0 3
A| u|gondozott várandós (nem
eqvüttműködő) 1 1 1

Csa|ádi konfliktus 4 6
SzÜ|ő foqvatékossáqa
Szü|ői e|hanvaoo|ás 6 1 L2
Gvermekneve|ési orob|émák
Család életvítele 7 13
Családon belü|i bántaJmazás 3 6
Szü|ők szenvedé|y beteqséqe
Gyermek fogyatékossága,
retardációia
Hai|éktalan várandós
EqyÜttműködés hiánya 3 3
Osszesen:
(a lent felsorolttal eqylitt) 29 esetje|zés

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Központ zo17 . eiitevékenységérő|



Fentieken kívÜ| 20 he|yzetéftéke|és készü|t p|. a kórház fe|é újszÜ|ött haza adásához.
pE. Útkeresés Segitő Szolgá|atná| esetkonferencián, védelembe véte|i tárgya|áson
14 a|kalomma|, a gyámhivata|ban 12 a|ka|omma| ke||ett a ko||éganőknek részt venni. Brroságra
egyszer kéftek írásos vé|eményt. Rendőrségi kiha||gatásra egyszer kerÜ|t sor.

Sajnos a szü|ő é|etvite|e, e|hanyago|ó magataftása miatt 3 gyermeket ki kel|ett eme|ni egy
csa|ádból, 2 újszülött neve|őszü|őhöz kerü|t.

Fo|yamatos a kapcso|attartás a gyermekvéde|mi je|zőrendszer szakembereive|, gyakran közös
csa |ád |átogatásokka I erősítve egyrnás m u n káját.

Védőnői szakmai megbeszé|ésre hetente, estemegbeszélésekre az intézményvezető és helyettes
vezetéséve| havonta kerÜ| sor. ot munkaértekez|et vo|t a szakfe|ügye|ő szervezésében.

összefogIalva

Magyarországon a gyermekvédelmi törvény, az egészségügyi jogszabá|yo|í a védőnőkre
vonatkozó szakmai protoko|| adott. Ezen jogszabá|yok betartásának garantá|nia kel|ene, hogy a
gyermekek biztonságban és egészségesen fej|ődjenek. Amennyiben ez mégsem történik meg,
ott egyéni mu|asztás történiK elsősorban a szü|ő részérő|. A gyerekekke| kapcso|atba kerülő
szakemberek (otvos, védőnő, bö|csődei gondozónő, óvodapedagógus, gyermekvédeImi

szakembereb gyámhivatal szakemberei, eset|eg rendőrség) kel|, hogy lássák (ha figye|nek), ha
e9y 9yermek veszé|yben van. Az ő eszközrendszerüket |enne érdemes bővíteni, eset|eg a
hatályos jogszabá|yokat átgondo|ni azért, hogy az e|hanyago|ó szülő ne árthasson a
gyermekének.

Egyre több a családon be|i'i|i erősza( nehéz a fe|ismerése. A környezet csak akkor jelez a
gyermekvédelem fe|é, ha már nagy a baj; nehezen vá|la|ják fe| a je|zést, annak e|lenére,
hogy a gyermekjó|éti szo|gá|at titkosan keze|i a bejelentéseket.

A gyermekoruosok hozzáá||ása több esetben aggá|yos, p|. ígazo|ások indoko|at|an kiadása,
prob|émák bagate||izá|ása (tú|terhe|tség, fé|elem, oruoshiány miatt).

A gyámhivatal éb. a gyermekjó|éti szo|gá|at szakembereinek kezében kevés eszköz Van az
a|ulmotivá|t szÜ|ők esetében, hiszen a háttér|ehetőségek kor|átozottak (a neve|őszü|ői
há|őzat, csa|ádotthonok száma, szakembere( fejlesztő pedagógusok hiánya stb.).

A véde|embe véte|í tárgya|ásokon, esetkonferenciákon törvényben e|őírt fe|téte| a
szakemberek,,sokasága,,, de ez nehezített kommunikációs he|yzetet teremt a szülőknek.

A prob|éma gyökere nem szűnik meg azza|, hogy véde|embe kerü| egy gyerek'

tnl)r
Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2017' évi tevékenységérő|



. A csa|ádokban _ akár generációkon át - újratermelődik a meg nem o|dott szocia|izációs

deficit (huszonéves nőkben 5.6 gyermek szü|ése után sem alakítható ki a szü|ői fe|e|ősség,

í9y a gyermekek kieme|ésre kerü|nek).

o { gyermekeket érintő veszé|yeztető tényezők nagyon egyedie( csa|ádfüggőeK és a

szakemberek ingerküszöbe nagyon különböző, ami gyakran vezet játszmahe|yzetek

kia|aku|ásához vagy orientációs zavarhoz (a védőnő ezt mondta, a csa|ádgondozó meg azt, a

pedagógus meg egy harmadik fé|é0.

. iriási az adminisztratív teher, ami a kliensekke|, gondozottakka| fo|ytatott munkátó| viszi e|

azidőt és az energiát.

. Szakemberhiány, tú|terhe|tség, bűnbakképzés, kiégés veszé|y jel|emzi a gyermekvéde|mi

je|zőrendszerben do|gozókat, me|yet már pénzze| sem |ehet kompenzá|ni.

Az EMMI 20L7. szeptember l-jétő| rende|etben határozta meg a 7 év alatti gyermekek védőnői

szűrővizsgá|ataivaI kapcso|atos megfigye|ések é|etkorhoz rende|t módszertanát.

A bevezetett új kérdőívekke! kapcsolatos tapaszta|ataink:

1. A kérdőívekke| kapcso|atos tarta|mi észrevéte|ek

. A kérdőíveken több kérdés nem az adott é|etkornak megfele|ő.

. 1 db ,,flefÍ(,válasz esetén már küldeni ke|| a gyermeket a háziorvosához. A gyermekek

fejlődési üteme 2-3 hónapos különbséget mutathat, nem é|etszerű, hogy minden vá|asz

,,igen,,. A kérdőív nem enged meg tűréshatárt, annak el|enére, hogy nagyon

kü|önbözőek a gyerekek.

. A 7 éves vizsgálatnak nincs érte|me. A testméretek fe|véte|én kívü| o|yan kérdéseket

tesz fe| a kérdőív, amit az óvónő tud, |át. Viszont megfonto|andó |enne az eszközös

ha||ás-, |átásvizsgá|at, hiszen 2. osztályban Van i|yen legköze|ebb.

z. A kérdőív fe|Véte|éve| kapcso|atos nehézségek

. A szü|ők elfe|ejti|q Vagy nem akarják kitölteni a szÜ|ői kérdőíveket, nem értilg miért van

erre szükség.

. A rizikó kérdőívek tarta|ma nagyon to|akodó! Egy ötéves gyermek vizsgálatáná| a szü|ő

a következő megjegyzést tette: ,,Ez nem is vizsgá|at, hanem va|latás!,,.
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. Az óvodáskorú gyermekek szűréséné| az óvőnő |átja napi szinten a gyerekeket, így ők
h iteIesebbek jelzésadáskor.

. A dunaújvárosi Egészségmegőrzési Központ Védőnői Szo|gá|atáná| (me|y köze| 3000 fő
7 év a|atti gyermeket gondoz) nagyságrendekke| eme|kedett a szűrésre köte|ezettek
száma, me|y p|usz időt kíván a tanácsadásokon.

. Akérdőívfelvéte|eidőigényes,ezértmegke|| növe|ni atanácsadásraszántidőt,ami a
|átogatások rovására megy.

. Új tanácsadót ke|| kia|akítani a megnövekedett terhe|és miatt.

. A heti 40 órás munkaidőbe nem fér be|e minden fe|adat, nő a hibázás |ehetősége.

. A megnövekedett gyermekvédelmi fe|adatok és az ezze| kapcso|atos adminisztráció a
családokró|, a gyerekekről viszi e| a figyelmet, így pont a cé| e||en hat (észrevenni,
kiszűrn i, je|ezni a va |a m i |yen szem pontbó| veszé|yeztetett gyerekeket).

A védőnői munkával kapcsolatos további tapasztatatok:

. A 30.40 éves, elavu|t nyomtaWányokat nem korszerűsít]k.

. Az ingyenes számítógépes program legalább 20 éve készÜ|.

. A városokban a méhnyakrák szűrésébe a védőnőket érte|met|en bevonni, hiszen vannak
e|érhető köze|ben nőgyógyászok.

. iriási a |eterhe|tség, évrő| évre p|usz feladatot kapna|g de e| nem vesznek a meg|évőbő|.

o Feszültek' kimerÜ|tek a védőnők.

Dunaújvárosban az Egészségmegőzési Központ munká|tatóként nagy hangsú|yt fektet arra,
hogy védőnői és mentá|higiénés szakemberei a mege|őzést szem e|őtt tafuva a mindennapi
gya kor|atba n hatékonya n m ű ködjenek a gyerm ekvéde| m i je|zőrendszerben.

Ennek érdekében:

o \7 Egészségmegőrzési. Központ a töruényben meghatározott fe|adatokon tú| már a
fogantatás pi||anatátó| ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető szo|gá|tatásokkal
(kismama-papa k|ub, szü|ők isko|ája, é|eWezetési tanácsadáso( mediáció,
személyiségfej|esztő isko|ai programok stb.) segíti az egészséges gyermekek születését, a
csa |ádok kiegyensú |yozott m ű ködését Duna újvá rosba n.
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A kís sú|yú újszülötteket a védőnők e|kÜ|dik a Pedagógia Szakszolgá|at szakembereihez

vizsgá|atra, hogy ne maradjanak ki a korai fej|esztésbő|.

A védőnők fo|yamatosan kapcso|atot tartanak a je|zőrendszer szakembereive|, gyakran közös

csa|ád|átogatásokka| adnak nyomatékot az egységes gyermekvéde|mi e|várásoknak a

gyerekek érdekében fiátszmá lí |avírozás e| kerü |ése érdekében).

A státuszok fe|véte|ének szempontrendszerét, egységes, jó szakmai színvona|ú e|végzését a

munkáltató és a szakfe|Ügye|ő is kontrol|álja.

A munkáltató rendszeres esetmegbeszé|ésekkel, egyéni konzu|tációs |ehetőségekke| segíti a

védőnők szakmai munkáját, fej|ődését.

Munká|tatóként a sza}szerű, támogató, biztonságos munkavégzési fe|téte|ek megteremtéséve|

is nehezen enyhíthető a terü|eti védőnő munkatársakná| a tú|terheltsé9, és az abbó| adódó

kiégés is reá|is veszé|yt jelent.

2, Isko|ai védőnők

Iskolavédőnői tevékenység

A főá|lású isko|avédőnők fe|adata az oktatási intézményekbe járó gyermekek egészségügyi

e||átása, szűrése, egészségneve|ési fe|vi|ágosítása. Munkájukat az oktatási intézményekke|

egyeztetett munkateru szerint végzi( me|y tarta|mazza a szíjrővizsgálato( védőo|tások

teruezetét, az isko|a teruezett egészségfejlesztési programjait. Egész évben fo|yamatos az

ifjúságvéde|mi fe|e|ősse| a kapcso|attartás, a gondozott diákok nyi|vántartásba véte|e,

va|amint a veszé|yeztetett tanu|ók á|lapotának nyomon követése.

összrsÍrrrr LÉrsáMnonror

El|átott iskolai tanulói létszám
szept. 30.i állapotnak megfelelő adat

(általános és középiskola)

Vá|tozás aze|őző
évhez képest

.2014. év 8485 fő

2015. év 8077 fő - 408 fő

2016. év 7555 tő - 522fő

20t7. év 7479 Íő -76Íő
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20t7-ban az á|ta|ános és középisko|ákban 9 főá||ású isko|avédőnő |átta e| az isko|avédőnői
feladatokat. Betö|tet|en státuszhe|y nem vo|t.

pQ. öná||óan végzett fe|adatokhoz a minimum feltéte|ek va|amennyi védőnő számára
biztosÍlottak vo|tak.

A Móra és a Bocskai isko|ában megtörtént a tisztasági festés, a Hi|d isko|ában és a Rudasban
ab|akokat cseréltek és kifestettek. A Vasvári iskola és a Petőfi isko|a felújrtasa fo|yamatban Van'
az ab|akokat kicseré|i( várhatóan a tisztasági festés is meg fog történni a védőnői szobákban.
20t7 őszétő| bővü|t a védőnők á|ta| e||átandó fe|adatok száma, Pente|ei Mentá|higiénés
Á|ta|ános Isko|a Szakképző Isko|a és Gimnázium néven álta|ános isko|áva| és 27 fő ellátotta|
bővü|t a korábbi intézmény.

A védőnői szűrések |ebonyo|ítása e|őírás szerint megtörtén! a tanu|ók 98,5olo-át sikerü|t
megszűrni. Leginkább a Pente|ei és az Bocskai iskolákban je|entett prob|émát a védőnői
szűrések végrehajtása, mert a tanu|ók nem járnak rendesen isko|ába.

A középisko|ákban megva|ósu|ó mentá|higiénés tanácsadás sikeres, sokan kÍvánnak élni a segÍEő
beszé|getés lehetőségéve|. Az á|ta|ános isko|ai korosztá|ybő| 2}t7-ben is sok tanu|ót irányrtottak

a védőnők az Egészsé gmegőrzési Központba, mentá|higiénés tanácsadásra.

Egyre gyakoribb a csa|ádokon be|ül a szociá|is prob|éma, eme|kedik a mentá|is prob|émákka|

küzdők száma, ugrásszerűen nő az isko|ai agresszivitás' a magatartási prob|émákbó| adódó
konfliktusok száma. Sajnos eme|kedik a képi anyagga| vagy videó fe|véte|ekke| való visszaé|ések

száma, a közösségi médiában fe|e|őtlenül és nem megfe|elő tarta|mak megje|entetése'

2017 májusában va|amennyt, a 20L7ll8-as tanévben 9. évfo|yamon Dunaújvárosban szakmát
tanuló nyolcadik osztá|yos gyermek elsőfokú pá|yaalka|massági olvosi vizsgá|ata megtöftént az
isko|avédőnők aktív közreműködéséve|.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységérő| a;'l
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IsrouevÉoónőr roel.nxoásox sául 2017.srN

Evfolyam osztá|y Alkalom Fő összesen
L. 0 0 0
2. 5 18 103
3. 0 0 0
4. 15 60 383
5. 10 20 228
6. 20 52 762
7. L2 40 252
8. 7 L 23
9. 25 89 656
10. 22 76 s38
11. 26 79 609
L2. 13 16 323

Osszesen: L49 45t' ?877

IsrouvÉoőnőr roe uLKoásoK rÉml szERINTI M EGoszúsA 201 7. srÍ{

Évfo|yam Védőnőitéma óraszám
1. Napirend, t isztá|kodás 0
z. Egészséges táp|á|kozás |. 18
3. BaIesetek mege|őzése 0
4. Serdü|őkori vá|tozások |. 60
5. Egészséges táp|á|kozás | 1. 20
6. Káros szenvedé|vek 52
7. Serdü|őkori vá|tozások Il 40
8. Fe|e|őssée a szere|emben L

9.
Káros szenvedé|vek 53
Foeamzássát|ás 36

10.
Fosamzássát|ás 43
l(áros szenvedé|vek 33

11. Abortusz- és daga natprevenció 79
L2, Szexuá|is úton teriedő betegségek t6

Az isko|ai kampányo|tások |ebonyolítása megtörtént, 2000 fő o|tásának e|őkészítésében Vettek

részt a ko||éganők.

A HPV o|tás 2017 őszi kampányban a korábbiakná| mé9 a|acsonyabb száza|ékban igényelték az

o|tásra jogosu|tak az ingyenes oltóanyagot. Ebben egyértelműen szerepet játszott a közösségi

o|da|akon megje|ent o|táse||enes kampányok hatása.

2OL7-ben 3 főt o|tani ke||ett a nÍo programban, mert korábban nem kapták meg' a szÜkséges

védőo|tásokat, 2 fő pedig kÜ|fö|drő| érkezett és hiányosak vo|tak a magyar o|tási sémában
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szerep|ő o|tásaik. Sport miatt növekvő számban érkeznek környező országokból tanu|ók

á|ta|ános és középisko|ába is. Az ő o|tásaik nyomon követése nehézkes, időigényes.

Kieme|t fe|adat a tanu|ók személyi higiénéjének e||enőaése' 14 ezer tisztasági szűrést

végeztünk 2017-ben. Ez a szám a korábbi évhez képest ezer szíÍréssel emelkedett. A tanu|ók

szemé|yi higiénéje az e|őző évhez képest minimá|isan romlott. Az e|szegényedett, nem törődöm

csa|ádokban a szü|ők együttműködése nem megfele|ő többszöri kérés e||enére sem.

A védőnői fogadóórán megje|entek száma 2062fő vo|t. Ez át|agosan 229 fő védőnőnként. Ez a

szám a középisko|ákban nagyobb, |e|ki problémákkal is rendszeresen megkeresík a ko|léganőket

a tanu|ók. Az á|ta|ános isko|ákban |eginkább a pedagógus vagy ifiúságvédelmi fe|e|ős je|ez a
gyermek miatt, vagy szűrésen derü|nek ki problémá( kevesebb az önmaguktól segítségért

fo|yamodók száma.

A tanu|ók e|hanyago|t szemé|yi higiénéje bizonyos szakmacsoportok betö|téséné| komo|y
prob|émát je|entett a 20l7-es évben is. Fogadóórák a|ka|máva|, négyszemközti kapcso|atban

segítettek a ko||éganők.

A védőnők tantestületi értekezleteken 25 a|ka|ommal, szÜ|ői értekez|eteken

32 a|ka|ommal vettek résü., 18 a|ka|omma| a városi e|sősegé|ynyújtó Versenyre va|ó

fe|készrtesben vá||a|tak szerepet. A nyári szünetben az isko|avédőnők komoly szerepet vál|a|tak

a terÜ|eti védőnőknél a napi Ügyelet e|látásában, i||etve az irattár Egészségmegőrzési Központba

va|ó áthe|yezésében.

Iv. Ifjúság.egészségügyi e|Iátás

Az ifiúság-egészségÜgyi e||átás is az Egészségmegőzési Központ keretein be|ü| töfténik, me|y
gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépisko|ai, valamint szakképzésben résztvevő tanu|ókra

terjed ki.

Az ifjúsági otvosok tevékenységüket a törvények és jogszabá|yok betaftása me||ett a Fejér

Megyei Kormányhivata| Dunaújvárosi Járási Hivata| NépegészségÜgyi osztá|ya á|ta| megkövete|t

és e||enőzött szakmai követe|ményeknek megfe|e|ően végzik. A rende|és isko|ákra |ebonNa

meghatározott időben történik.

Év közben megtörtént a páros évfo|yamok köte|ezően előírt preventív je||eg (j szűrővizsgálata,

va|amint a szakképzésben résztvevő tanu|ók szakmai a|ka|massági vizsgá|ata. A 2011. évi

cLncWII. szakképzési törvény a|apján tanu|ószeaődéssel fog|a|koztatott tanu|ókná|

fog|a|kozás-egészsé9Ügyi vizsgálat is szükséges, me|yet a gyakorlati oktató he|y szeruez meg'
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míg az együttműködési szerződésse| fogla|koztatott tanulók esetében az isko|a á|ta|

megszeryezett otvosi vizsgá|atokat az Egészségmegőrzési Központ oruosai végzik el.

Az osztá|yvizsgá|atok e|őre egyeztetett időpontban történtek. A szűrések a Fejér Megyei

Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi osztá|ya engedé||yel rende|kező

isko|ai rende|őkben, va|amint az EMK rende|őjében zaj|ottak (azon isko|ák tanulóit, ame|yekben

isko|aoruosi rendelő kialakíEása nem történt meg). A vizsgá|atró| a tanu|ók az errő| sző|ő
jogszabá|ynak megfe|e|ően írásos |eletet kapta|q ez egyben a szülő tájékoztatásául is szo|gá|,

me|y az esetlegesen kiszűrt e|térések tovább kÜ|dési javas|atát (háziolvoshoz,

szakrende|ésekre) is tartalmazta. Akíkné| szakmai aIkaImasságot befo|yáso|ó e|téréseket

ta|á|ta( szakrende|ésre beuta|óva| |áttak el, és az e|ső fokú szakmai a|ka|massági vé|eményt

már a visszahozott szakoruosi vé|emény a|apján adták ki az oruosaink' Tapasztalat, hogy a

tanulók a csak javaso|t szakvizsgá|atokra 50-60o/o-ban mentek €|, mí9 a szakmai

alkaImassághoz szÜkséges egyéb vizsgálatok 95olo.ban megtörténtek. Év közben több

a|ka|omma| a szÜ|őkke| te|efonon egyeztetni ke||ett a vizsgá|atok fontossá1áró|. Az orvosi

fogadóórákon szemé|yes szü|ő-orvos ta|álkozások is rendszeresen történtek.

A |eggyakoribb rende|lenességelg me|yek a szűréseken kiderÜ|tek:

o hanya9 testtartás,

. gerincferdü|és,

. |údtaIp,

. fénytörési rendelIenességek,

. tú|sú|y,

ha||ás csökkenés,

fogszuvasodás.

Egyre több diákná| métek szakembereink emelkedett vérnyomás értékeket.

A vizsgá|atok során szerzett tapaszta|atok azt bizonyítjá( hogy je|entősen befo|yáso|ja a

tanulók egészségi ál|apotát:

o a mozgásszqgény életmód,

. a számÍEógép gyakori haszná|ata,

o .EtZ €9Yo|da|ú és rendszefte|en táp|á|kozás.

Szemé|yes tanácsadás keretein belÜ| az ész|e|t e|térésnek megfe|e|ően felvilágosítás történt és

közÜ|ük többüket visszahívtak kontro|| vizsgá|atra is.

a

a

t;;]
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Sajnos, egyre több a fiata|kori magas vérnyomás betegségben szenvedő, gyógyszeres

keze|ésben részesülő diák. Nagy részük tú|sú|yos is, me|y e|térés egyérte|műen kockázati
tényezőként érte|mezhető. or nehezen motivá|hatók a rendszeres sporttevékenység
megkezdésére, i||eWe a megfe|e|ő diéta bevezetésére.

Az otvosok munkájához tartozik a köte|ező védőo|tások meg|étének e||enőzése, és az e|maradt
védőoltások pót|ó|agos beadása.

Erre mindig az EMK rende|őjében kerü|t sor, az adott o|tási protoko||nak megfe|e|ően, melyet
dokumentá|nak a tanuló o|tási könyvében, a rende|őben vezetett o|tási naplóban, ezenkívü|
je|entést kü|denek ró|a a Fejér Megyei Kormányhivata| Dunaújvárosi ]árási Hivata|
NépegészségÜgyi osztá|ya számára.

Feladataik közé taftozik az iskolai sportrendezuényeken résztvevő diákok vizsgá|ata és ezt
követően a versenyhez szükséges oruosi engedé|y kiá||Ítása. Ez szervezett kereteken be|Ü|
történik fé| évente, a felkészítő testneve|ő tanárra| történt egyeztetés után. Betegség miatti
hiányzás esetén, va|amint balesetet e|szenvedett tanu|ókná| soron kívÜ|i vizsgá|atot végeztek az
oryosok.

Testneve|ési órák a|ó|i fe|mentések elbírálását iskolai szinten, e|őre meghirdetett időpontokban
végezté( szakoruosi javas|at a|apján. Több isko|ában évek óta megszeruezésre kerü|t a
gyógytestneve|és azon tanu|ók részére, akikné| szakoruosi javas|at á||t rende|kezésre, i||etve
régóta fenná||ó a|apbetegségük miatt normá| testneve|és órán nem vehettek részt.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységérő|



z0L6. évi adatok

lskola
BeíÍatott
tanu|ók
|étgáma

Megvizscá|t
tanu|ók

Beuta|ók
száma

OMFI
8.

osztályosok
szűrése

Sportorvosi
vizs8álatok

íftít lÍő| Ídbl lÍő| fiő| ítrt

Dszc HiId József
Szakgimnáziuma és
Szakközéoisko|áia

427 424 16 0 66 91

Du naújvárosi Széchenyi
István Gimnázium és
Kol|éeium

451. 310 7 0 0 31

DSZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és
Ko||ésiuma

618 6U 10 0 32 7L

Dunaújvárosi Rosti Pá|
Gimnázium, Ált .  Isk ' ,
Szaksimnázium és Szki.

26L 98 2 0 0 0

PenteIei  MolnárJános
Me ntál  higiénés Á|ta|ános
Isko|a és Szakképző |skoIa

L62 L4L 19 L 19 0

DSZC Lorántffy Zs.
Szakgi mnázi uma, Szakközé p
isko|áia és Kol|éeiuma

492 469 L7 0 58 19

DSZC KereskedeImi és
Ve ndég|átóí pari  Szakgi mn.
és Szakközépisko|áia

585 6L4 61 0 t32 0

DSZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és
Szakközé oiskolá ia

LLLg 1 0s1 77 L 196 27

DSZC Bánki Donát
Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma

537 490 4 L 37 6

összesen 4652 428L 213 3 54o 245

geszá mo|ó az Egészségmegórzési Központ 2077' é;itevékenységérő|



2017. évi adatok

lskola
Beíratott
tanu|ók
létszáma

ífő)

Megvizsgá|t

tanu|ók

Ífől

Beuta|ók
száma

ídbl

OMFI

(fő)

8. osztá|yosol
szűrése

ffől.

Sportorvosi

vizsgá|atok

ífől

DsZc Hi|d József
Szakgimnáziuma és
Szakközépiskoláia

349 365 4L 0 LOz 49

Dunaújvá rosi Széchenyi Istvá n
Gimnázium és Ko||égium

436 265 tz 0 0 t7

DSZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Ko||égiuma

537 523 27 0 51 67

Dunaújvárosi Rosti Pá|
Gimnázium és Á|ta|ános lsko|a

745 83 4 0 0 0

PenteIei Mentálhigiénés
Á|ta|ános Isko|a, Szakképző
|sko|a és Gimnázium

L40 L27 12 0 51 0

DSZC Lorántftv zs.
Sza kgimnáziuma, Szakközép-
isko|áia és Ko||éeiuma

345 298 2t 0 88 7

DSZC KereskedeImiés
Vendég|átóipari Szakgimn. és
Szakközépiskolá ia

534 49L 36 0 109 37

DSZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és
Szakközépisko|á ia

856 809 37 3 1.65 25

DSZC Bánki Donát Gimnáziuma
és Szakgimnáziuma

448 413 9 L 33 r.8

Osszesen 3 790 3374 199 4 599 220

Szemé|vi feltételek

A fe|adate||átására a szemé|yi minimumfeltételek biáosítottak vo|tak. 2 főát|ágj isko|aoruos,

asszisztens, Va|amint az isko|ai védőnők segítségével tötént a középisko|ák tanu|óinak iskola-
egészségügyi e||átása.

ÉpíBészeti feltéte|ek

Az orvosi rende|ők és a várakozó he|yiségek esztétikusa|' méretük szabá|yos. A védőnői

he|yiségek á|lapotának felmérése, ezt követően a szÜkséges fe|újÍtások elvégzése időszerű
|enne. A Dunaferr isko|ában szükséges |enne az oruosi rende|ő kia|akítása a távo|ság miatt.

Beszá mo|ó az Egészségmegőnési Közpon t 2ol7 . é;itevékenységérő|



Tárgyi feltételek

A berendezéseink közÜ| szintén az oruosí rende|ők vonatkozásában megúju|ásra kerü|t sor,

ame|y a fe|adate|látás fe|téte|eihez igazodott (íróaszta|ok beszezése, vizsgá|őágy áthúzatás/,

A védőnői szobák tekintetében mérlege|endő a berendezések újítása. Az otvosi eszközöket a

minimum fe|téte|ek a|apján e||enőriztÜk, hiányosságot nem tapaszta|tunk. A fogyóeszközök és

gyógyszere( vegyszerek beszezése fo|yamatos, zökkenőmentes a szükség|eteknek

megfeIelően.

Informati ka i feltételek
pc isko|a-egészségügyi e||átás során ko||égáink Sanus programma| do|gozna( melynek

rendszeresen frissítése megtörtént. Az informatikai háttér bár rende|kezésre á||, a mindennapos

munka megkönnyítése érdekében az iskolavédőnői és orvosi tevékenységek számÍtogépes

összehango|ása fo|yik.

Közegészségügvi helvzet

Járványos fertőző megbetegedés nem fordu|t e|ő.

Rühesség miatt intézkedésre volt szükség, de e|végeztük az érintett osztá|yok szűrését, a

kiti|tást, háziolvoshoz utalást és a keze|és utáni kontro|lt.

Az infekciókontro|| biztosított a közegészségÜgyi e|őírásoknak megfele|ően.

A veszé|yes hu||adék gyűjtése és szá|lítása szintén a szabá|yoknak megfe|e|ően történt.

A 2ot,7, évben elIátott feladatköreink:

Alapszűrések: törvény szerint a 10. és 12. évfo|yam szűrése, va|amint a 16 évesek zárő

á||apotvizsgá|ata (mozgásszervek vizsgá|ata, be|gyógyászati vizsgá|at). A védőnők minden

orvosi vizsgá|at e|őtt e|végzik a védőnői szűrést, korrekt és szakmai|ag mega|apozott

adatokka| fo|ytatódik az orvosí munka. A védőnők tevékenysége során az oruosi |eletekke|

történő visszarende|és egyes tanu|ók hanyagsága miatt prob|émát okoz.

Szakmai a|ka|massági vizsgálat a szakközépisko|ai, szakgimnáziumi, va|amint a speciá|is

szakképzésben 
.részwevő 

tanu|óknál. A 201l-es szakképzésí törvény a|apján az

egyÜttműködési szerződésse| gyakor|aton részvevő diákokná| az I. fokú alkalmassági

dokumentációt az isko|aoruosnak ke|| biztosítania az iskola fe|é. A szakképzési törvénynek

megfe|e|ően a tanulók munkahe|lye| kötött tanu|ói szerződései a|apján a gyakor|atra történő

aIkaImassági vizsgá|atokat a munkahe|yek fogIalkozás-egészségügyi otvosai végezték.

A védőnők ebben az esetben is a szükséges e|ővizsgá|atokat megszervezték.

Beszámo|ó az Egészségme gőrzési Központ zo17' eiitevékenységérő|



- Az iskolaoruos hatáskörébe taftozik a testneve|és, gyógytestnevelés és a részleges fe|mentés
e|bírálása szakoruosi |eletek a|apján'

_ Akut betegek ambu|áns e||átása, gyógyszere|ése, balesetet szenvedő tanu|ók e|sősegé|yben
részesítése, amennyiben szü kséges, szakrende|ésre irányí!ása.

- Védőoltások meglétének e||enőzése, az e|maradt vakcinák pótlása, dokumentálása és
je|entése a Fejér Megyei Kormányhivata| Dunaújvárosi Járási Hivatal NépegészségÜgyi
osztálya fe|é. A nÍo répzésben résztvevő tanu|ókná| fordu| e|ő döntő többségben, akik a
korcsoporthoz kötött o|tásokbó| a tanulmányi eredményeik miatt kimaradtak. Pót|ásuk is
nehézségekbe Ütközi( mive| nem, vagy csak alig |átogatják a tanórákat.

_ Iskolai sportrendezvényeken részWevő diákok spottoruosi vizsgá|ata, me|y a 18. é|etévet
betöltött tanu|ókná| évente egyszer' a kiskorú tanulókná| pedig fé|évente történik meg.

Az intézménybe járó tanu|ók gondozása a gyermek é|etkori egyéni szÜkség|eteinek figye|embe
véte|éve| történiK a pedagógusok és a szÜ|ők szükség szerinti bevonásával. Tapaszta|ataink
a|apján egyre több a tú|sú||ya| küszködő tanu|ó, va|amint.a mozgásszervi betegségek (hanyag
testtaftás, gerincferdülés, |údta|p) is egyre nagyobb arányban fordu|nak e|ő. 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 diákná| ész|e|tünk magasabb vérnyomáséftékeket, többen tartós gyógyszeres terápiára is
szorulnak emiatt.

Egészségügyi könyl kitö|tése, érvényesítése azon szakképzési terÜ|eteken, aho| a gyakor|aton

va|ó részvéte|nek ez a|apfeltéte|e. Egyes szakmákná| (kisgyermekgondozó, ápo|ó) az érvényes
tüdőszűrés |e|eten kÍvül negatív szék|et bakteriológiai és negatív TPHA szűrés eredményre is
szükség van. A vizsgálatok e|végzéséhez a beutalókat mi bocsájtjuk ki a tanu|ók részére, i||etve
szoros kapcso|atot ápolunk városunk laboratóriumáva|, hogy megfe|e|ő ütemben történjenek
meg a vizsgá|atok.

- Várandós tanu|ók.gondozása, testneve|ésóra a|óli fe|mentése, gyakor|aton va|ó részvéte|ük
isméte|t e|bírá|ása.

Leendő 9. osztá|yosok beiskolázás e|őtti vizsgá|ata (május-június).

HÍD programban részWevő tanu|ók beiratkozás e|őtti vizsgá|ata.

_ Technikusi képzésre je|entkezők fe|vétel e|őtti szakmai a|kalmasÍEása.

Beszámo|ó az Egészségme gőrzési Központ zorz' évítevékenységérő| t;]tr



Új raé|esztési a |a pismeretek e| méleti és gyakor|ati oktatása.

Fo|ytatódott a BLS (E|sősegé|y) gyakor|ati órák megtartása. Az óráknak köszönhetően mind a

diákokka|, mind a tanárokka| közvet|en szemé|yes kapcso|at alakult ki.

Isko|ai büfék e|lenőzése megtöftént, me|y során a higiénés e|őírások és a kíná|at el|enőzése

történt meg, mindegyik bÜfé éruényes regisztrációva| és működési engedél|yel rende|kezik.

_ Tanév végije|entés e|készítése az Á||ami Egészségügyi El|átó Központ fe|é.

osztá|yvizsgá|atok temati kája l

2017. január:

11. gimnáziumi és szakgimnáziumi évfo|yamosok szűrése, a második félévben kezdődő

gya kor|atokhoz egészségü gyi könyv éruényesítése.

2017, február:

10. éWolyamos tanulók otvosi vizsgálata, va|amint a 18. é|etévet még be nem töltött tanu|ók

isméte|t sportoruosi vizsgá|ata. Igény szerint szakképzésre je|entkező 8. osztályos tanu|ók

részére tanácsadást tartunk előzetes beje|entkezés a|apján a fogadóórák keretein be|ü|.

2017. március:

9. évfo|yamosok vizsgá|ata. ttÍo programos e|ső évfo|yamos tanu|ók szűrése.

2017, április:

13. évfolyamos technikusok szűrése. Pótszűrése( va|amint a leendő 9. osztályos tanulók

beisko|ázási vizsgá|atainak megteruezése és egyeztetése az adott isko|ákka| (vizsgá|ati

időpontok átadása).

2017, május és június eleje:

Beisko|ázási vizsgá|at |ebonyo|ítása.

2017. júnÍus vége:

Leendő 13. osztá|yos technikusok a|ka|masítása.

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Közpon t zon . eiitevékenységérő|



2017. jtilius:

A HÍD programba újonnan fe|véte|t nyert tanu|ók szakmai a|ka|massági vizsgá|ata a modul

képzésekre (ABC e|adó, festő).

A tanévre vonatkozó köte|ező je|entés elkészítése és megküldése az Áerr relé.

2017. szeptember:

Nyáron beiratkozó új tanu|ók vizsgá|ata, testneve|és fe|mentés e|bírálása, egészségügyi könyvek

érvényesítése.

201 7. okóber-november:

Yégzős t2. évfo|yamos tanulók szűrése (gimnázium, szakgimnázium), va|amint a végzős

speciá|is szakképzésben részWevő diákok vizsgá|ata.

2017. december:

11. éWo|yamos végzős szakközépisko|áso( 14. osztá|yos technikusok, valamint a HÍD program

második évfolyamos tanÚ|ók a|ka|massági vizsgá|ata történt meg.

Dunaújváros középfokú tanintézményeinek ifiúság oruosi e|látását 16. éve végezzük az

Egészségmegőrzési Központ keretein belü| az isko|a-egészségÜgyi e||átásró| sző|ő26lL997. (IX.

3.) NM rende|et maradékta|an betartásáva|, va|amint a határidők figye|embevéte|éve|.

Jogsza bá |vok' rendeletek az iskola.egészség iiovi el Iátá sró| :

. 2611997. (Ix.3.) NM rende|et az isko|a.egészségÜgyi el|átásró|
o 1997. évi CUV. törvény az egészségÜgyrő|

. I5l2005. (V. 2.) ELIM rende|et az egészségügyí szolgá|tatók szakmai fe|Ügye|etérő|

. Testneve|ési kategória elbírálásához: A testneve|ési kategóriába soro|ás egészségügyi

szempontjai

o OGYEI 2407.

. 2011. évi CL}O$VII. töruény a szakképzésről

A Fejér Megyei Kormányhivata| Dunaújvárosi Járási Hivata| Népegészségügyi osztá|ya á|ta|

kiadott működési engedély és az oEP szeződéseink aktua|izá|ásra kerÜ|te( hatá|yosak.

Beszá mo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2ot7' évi tevékenységérő|



V. Szakmai kapcso|ato|g együttműködő intézmények
a

a

a

o

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Dunaújváros álta|ános és középiskolái

K|ebe|sberg Intézményfenntartó Központok

Dunaújvárosi Szakképzési Centrum

Útkeresés SegÍtő Szo|gá|at

Dunaújváros bölcsődék

Dunaújvárosi óvodák

Háziorvosok

Gyermekoruosok

Pedagógia Szakszo|gá|at

MRE Újváros Drogambulancia

orszá gos A|a pel |átási, Szövetség

Du na újvárosi ]á rási Hivata I Já rási Népegészség ügyi osztá ly

Dunaújvárosi Járási Hivata| Járási Gyámhivata|

Magyar Egészségügyi Szakdo|gozói Kamara

Dunaújvárosi KábítószerÜgyi Egyeztető Fórum

Szent Panta|eon Kórház

Du naújvárosi Rendőrka pitányság

. Egészségfej|esztésí Iroda (EFI) Dunaújváros

Egyéb szakmai tevékenységeink:

Iskolai egészségnapokon e|őadások tartása

Fe|kérésre előadások tartása

Kórházi szü |ésfe| készÍEő ta nfo|ya mon e|őadások tartása

MRE Újváros Drogambulancia szakmai napján kortárssegítő csoport bemutató

fogIaIkozás

Me||rák e||eni sétán aktÍv közreműködés

Dunaújváros, 2018. február 20.

-*o,i Y
K|einné Németh

intézményvezető

a

a

a

o
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