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Az Egészségmegőrzési Központ szakterüi|etei

Iskolai egészségnevelési, prevenciós fog|alkozások 1.12. évfoIyamos diákoknak

1. Isko|ai órák
z. Mentá|higiénés konzu|táció a középisko|ákban

Pszicho|ógiai / mentálhigiénés progra mok

1. Tanácsadások
- É|ewezetési tanácsadás, pszicho|ógiai/mentá|higiénés konzu|táció

,,Négyü |éses'' konzu |táció serdü|őknek
- Mediáció

Táp|á|kozási tanácsadás
Szü|ő konzu|táció
Mentá|higiénés konzu|táció középisko|ákban

2, Képzések, tréningek
Koftárssegítő képzés

- tnismereticsoportok

3. Klubok, csoportok
- Koitárssegítő K|ub
- Kamasz Csoport

,,Mesék Kútja''
- Kismama-Kispapa Klub

Szü|ők Isko|ája
Éetmóa k|ubok

4. Esetmegbeszé|ések

Védőnői szolgáIat
1. Terü|etivédőnők
2. Isko|aivédőnők

l

Ifjúsá9.egészség ügyi elIátás

Szakmai kapcsotatok

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2018. éyi tevékenységérő| i t - l
ty



Az Egészségmegőrzési Központ munkatársai immár 25. éve szolgálják' támogatják
tudásukka|, tapasztatataikkal a Dunaújvárosban születő gyerekeket, az itt é|ő családokat, a
városban tan uló d iá kokat,és mű ködteti k sza kmai együttm ű ködései ket.
A 2011. éviCDcfiIX. törvény (mely Magyarország he|yíönkormányzatairól szó|) II. fejezet 13. s (1) 4.
pontjában köte|ező fe|adatként je|öli meg az egészséges é|etmód segítését cé|ző szo|gá|tatások
e||átását, melyet Dunaújváros Megyei Jogú Város tnkormányzata 1993 óta az Egészségmegőuési
Kozpont á|ta| is megva|ósít.
Az intézményünkben műkodő szakmai team komp|ex módon érte|mezi a prevenciót, és ennek
sze||emében segíti a dunaújvárosi |akosságot fogantatástól időskorig egészségneve|ési és
mentá|higiénés tevékenységei során. 2011. január l-jétő| a védőnőí há|ózatta| bővü|tün( me|y óriási
lehetőség, hiszen a védőnők me||ett orvos' mentálhigiénés szakember együttműködése támogatja a
csa|ádokat, a városban működő szakemberek közötti kommunikációt, a szakmai munkát és a
je|zőrendszer hatékonyabb működését.
Az Egészségmegőrzési Központ pénzÜgyi he|yzete 20lB-ban stabi| volt.
Intézményen be|Ü| továbbra is bérfeszü|tséget okoz, hogy je|entős kÜ|önbség van a védőnői, orvosi és
az egészségneve|ői-mentá|higiénés munkakörben fog|alkoztatott köza|kalmazottak fizetése között,
me|ynek oka, hogy az egészségügyi bérrendezés rájuk nem vonatkozott. Egy ifjúsági orvos távozott
tő|ünk, aző 40 órás munkáját 20 órában he|yettesítéssel 20 órában megbízássa| |átja e| egy-egy o|vos.
2018 szeptemberétől a mentá|higiénés csoportba két pályakezdő ko||éga érkezett, így te|jes |étszámma|
tudjuk el|átni a fe|adatainkat.

Az érdek|ődők a www.egeszseqmegorzesikozpont.hu hon|apon tájékozódhatnak intézményÜnkrő| és
minden fontos eseményről.

I. Isko|ai egészsegnevelési' prcvencifo fog|alkozások 1.12. érrfolyamos diákoknak

DMJV önkormányzata olyan prevenciós szakmai szo|gáltatást nyújt az Égészségmegőrzési Központ
munkatársai á|ta| a Dunaújvárosban tanuló diákokna|q me|y Magyarországon egyedÜ|á|ló' Aján|ataink
segítik, kiegészítik az oktatási intézmények részére a ,,neve|ési-oktatási intézmények működésérő| és a
közneve|ési intézmények névhaszná|atárő|,, sző|ó 20lz012.(vIII.31.) EMMI rendelet 131.$' és 132'$
szerint e|őírt fe|adatok te|jesÍtését.

2018.ban is megva|ósult az a cé|unk, hogy tervezhetően, az iskolák számára át|átható módon tudjuk a
programokat aján|ani. Megtartottuk a két szakmacsoport sajátosságait: az Egészségmegőrzési Központ
isko|avédőnői csopoaja egészségügyi, mentá|higiénés csoportja pedig pszicho|ógiaí
(szemé|yiségfej|esztő) szempontok szerint végezte egészségneve|ő tevékenységét Dunaújváros
álta|ános és középiskoláiban.

1, Iskolai órák
A fiata|ok |e|ki egészségének megőrzése érdekében készítettük el iskolai programunkat. Cé|unk a
prevenció. A diákok é|etkori sajátosságaihoz leginkább i||eszkedő témákat do|gozunk fe| a
fog|a|kozásokon, ezért minden évfo|yamon más a tematika. Így biztosítjuk, hogy a gyerekek isko|ai
é|etÜk során minden témával a |ehető |egmegfe|e|őbb időben ta|á|kozhassanak'
A táb|ázatokban |áthatók, hogy a témákat me|y évfo|yamokon, hány órában, mi|yen szakemberre|
tervezzÜk' Ezek az ínformációk és a szakmai cé|ok is megta|á|hatók az osztályfőnökökhöz e|juttatott
szakmai anyagban, me|ynek segítségéve| a diákok, pedagógusok és szü|ők tájékozódhatnak
programjainkró|.
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Az rsxour inÁx rÉuÁr És ónnszÁufi ÉvrolvnMoK sZERINT
Áta|ános iskola

KözépiskoIa
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osztá|y Mentá|higiénés témakör óraszám Védőnőitémakör iraszám

1. Mesecsoport I. 3xZ Napirend, tisztá|kodás z
2. Mesecsoport II. 3xZ Egészséges táp|á|kozás I. 2

3. Társas kapcso|atok I. 5 Ba|esetek megelőzése 2

4.
Veszé|yes he|yzetek,
ártaImas szokások

4 Serdü|őkori vá|tozások I. 4
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cÍl
íI'

P

ro
-9c)
tL

5. Ön ismeret, közösségépítés 5 Egészséges táplá|kozás II. 2

6. Társas kapcso|atok II 5 Káros szenvedé|yek 2

7. Füg9őségek 4 Serdülőkori vá|toások II. 2

8. Ka maszkori ka pcsolatok 4 Fele|ősség a szere|emben 2
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osztá|y Mentá|higiénés témakör óraszám Védőnői témakör óraszám

9. KözösségépÍtés 5
Káros szenvedé|yek, vagy
. fogamzásgátlás

3

10. FÜggőségek 4
Fogamzásgát|ás, vagy káros

szenvedé|yek
3

11. Szerelem, párkapcso|at 4
Abortusz- és

daganatprevenció 4

12. Fe|nőtté vá|ás 4
Szexuá|is úton terjedő
betegségek, abortusz

1

Az EoÉszsÉGMEGőRzÉsr Kozponr EGÉszsÉGNEvEtÉsI, pnevrncrós rrvÉrrnvsÉer
DuuÚrvÁnos Álrnúnos És rözÉprsrollralN

(uenrÁlureIÉnÉs És vÉoőnőr roauxozÁsox szÁt'n összesen)

i l
4

Év A|ta|ános isko|ai
óraszám

KözépiskoIai
óraszám

Osszesen
óraszám

2074 597 540 r 137
2015 s90 734 t 324
2016 547 668 t209
2017 475 524 999
2018 524 502 1 026
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Evfolyam osztá|v Alkalom Fő összesen
1. 5 27 87
2. 4 24 73
3. 4 16 80
4. 4 16 100
5. 15 75 357
6. 11 52 232
7. t2 47 278
B. 10 3B 278
9. 32 ua 717

10. 22 84 515
11. 15 59 302
12. 2 7 55

Osszesen: 136 585 3 014

MenrÁurerÉnÉs roeulKoásoK szÁMA 2018.BAN

IsxouvÉoőnőr rocumoásor szÁlal 20 18. slt{

MrnrÁurerÉnÉs roe ulxozÁsox rÉuA SZERINTI ureoszúsl 2018.BAN

. Evfolvam Mentá|hiqiénés téma oraszám
1. Mesecsoport I. 27
2. Mesecsoport II. 24
3. Társas kapcso|atok I. 16
4. Veszé|yes he|yzete|í árta|mas szokások 16
5. Önismeret, közösségéprtés 75

.6. Társas kapcso|atok tr' 52
7. FÜggőségek I. 47
B. Kamaszkori kapcsolatok 3B
9. Közössésépítés 140

10. Füqqőséqek tr' B4
11, Szere|em, párkapcso|at 59
12. Fe|nőtté vá|ás 7
Osszesen: 585

l ; .) r

Evfolyam osztá|y Alkalom Fő összesen
1 11 22 L77
2. t2 28 2s2
3, 5 11 109
4. 11 44 250
5. 74 28 338
6. 14 28 333
7. 19 3B 428
B. 15 30 323
9. 22 68 s63

10. 22 63 538
11. 2I 60 584
12, 2I 2I 516

Osszesen: 787 44r 4 4It
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IsxouvÉoőnőr roeulxoásor rÉMl SZERINTI ueeoszlÁsl 2o18.snN

Evfolyam Mentálhiqiénés téma oraszám
1. Na pi rend, tisztá | kodás 22
2. Egészséges táp|á|kozás I. 28
3. Ba|esetek meqe|őzése 11
4. Serdü|őkori vá|tozások I' 44
5. Egészséges táp|á|kozás tr. 28
6. Káros szenvedé|yek 28
7. SerdÜ|őkori vá|tozások tr. 3B
B. Fe|e|ősséq a szere|emben 30

9.
Káros szenvedé|yek 3B
Foqamzásqát|ás 30

10.
Foqamzásqát|ás 29
Káros szenvedélvek 34

11. Abortusz- és daga natprevenció 60
12. Szexuá|is úton terjedő betegséqek 2L
Osszesen: 44r

2, Mentá Ih ig iénés konzultáció, életmód-ta nácsadás kcjzepiskolá kba n

A középisko|ák munkatársai (tanárok) és az iskolavédőnők évek óta rendszeresen
irányította|íirányÍtanak intézményünkbe díákokat és szülőket mentá|higiénés konzu|tációra.
Ezért gondo|tu( hogy az ísko|ákban tartott fogadóóra segíti.a diákokat abban, hogy igény esetén
e|jussanak szakemberhez a problémájukkal. Ennek megfe|elően az Egészségmegőrzési Központ
mentálhigiénés szakemberei heti egy a|ka|omma| három órás időtartamban konzu|tációt (segÍtő
beszé|getést) biztosÍtottak több középisko|ában 2018-ban is, me|ynek kereteit és szabá|yait az
egyÜttműködési megá||apodások rögzítik'

Az együttmíÍködésben részt vevő ísko|ák:
- Dunaújvárosi SzéchenyiIsWán Gimnázium és Kol|égium
- DsZc Kereskede|mi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája

DSZC D u naferr Sza kgimnáziu ma és Sza kközépisko|ája
_ DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Ko||égiuma
- DsZc Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája

A konzultációra a diákok önként je|entkezhetne( me|yhez segítséget kapnak az osztá|yfőnököktő|,
iskoIavédőnőktő|.
Az isko|ai mentá|higiénés beszé|getések az egészséges személyiség optimá|is fej|ődését prevenciós
módszerekke| támogatjá k.
Tapaszta|ataink szerint a problémák hátterében - |egtöbb esetben - diszfunkcioná|is csa|ádi
működés van.

A |eggyakrabban megje|enő nehézségek:
csa|ádi (anyagi nehézségek a családban, e|vá|t szü|ők-ka||ódó gyere( alkoho|izmus a
családban, e|hanyago|ás)
é|etkori/kamaszkori nehézségek (iskolai, ko||égiumi bei||eszkedés, magatartási, tanu|ási
nehézségek, baráti konfliktusok, hangu|atzavar)
szorongás, pszichoszomatikus (,,pán i k') tÜ netek

- függőségek
önértékelési gondok
öngyil kossági késztetés

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2018' évi tevékenységéről b
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II. MentáIhigiénésprogramok

1, TlrvÁcsloÁsor, sreÍrő arszÉtenÉsx

Életvezetési ta nácsadás/ mentáth ig iénés konzuttáció
Segítő kapcso|at, me|y |ehetőséget teremt arra, hogy a pszichésen egészséges emberek
saját erőforrásaikat hatékonyabban kiaknázzák, fej|ődjön önismeretük, önelemző
képességü( prob|émamego|dó készségük.

,,Négyiiléses konzultáció,, serdiilőknek
A kamasz korosztá|y fejlődési sajátosságaihoz a|ka|mazkodó módszer, me|y segítséget
nyújt a je|entkező fiata|oknak, hogy végiggondo|ják aktuális prob|émáik pszichés
motívumait.

Mediáció
Speciá|is konf|iktuskeze|ési e|járás, me|y segítséget nyújt a konf|iktus tisztázásában, és
o|yan megoldás megta|álásában, me|y mindkét fé| számára e|fogadható és
megva|ósítható' Igénybe vehető: csa|ádi, párkapcso|ati, szü|ő-gyere( vá|ási, gyermek-
elhe|yezési, munkahe|yi konfliktusok esetén, il|etve intézményi mediációként.

Tá plá lkozási ta ná aadás
A táp|á|kozási tanácsadás az egészségmegőrzést szo|gá|ja egyénre szabottan.

Sziilő konzultáció
Szülőknek nyújt segítséget e|sősorban neve|ési kérdésekben.

Drogpre ve n ciós ta ná csa dá s
Konzu|tációs lehetőség fiata|oknak, szÜ|őknek, pedagógusoknak a függőség kia|aku|ásáró|
és jeleiről, a kü|önféle szenvedé|ybetegségekrő|. Segítséget nyújtunk a
ka pcso|atfe|véte| ben az M RE Újvá rosi Drogam bu|a ncia sza kembereive|.

Megtartott tanácsadások téma, nemek és életkor szerinti megoszlása

Intézményünk szakembereinek fogadó kapacitását a segítő beszé|getésekre az alábbi
körü lmények befolyásolják:

munkatársak száma
szakképzettség

a

O

t;
Br

Elet-
kor

Pszicho|ógiai,
é|etvezetési
tanácsadás

Addi|do|ógiai
tanácsadás, drog

konzu|táció

Táp|á|kozási
tanacsadás Szü|ő konzuItació Mediáció

Mgyü|éses
komu|trció
serdÜ|őknek

Gyermek
konzulüáció

MentaIhigiénés
konzu|trció

(isszesen

férR no . terti no TeÍrI no renr no rern no férfi no renl no férR no férfi no
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0

6-1( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 8 0 0 3 9 n 9 10 1I 3i

LO- ZL 5 26 0 0 U 14 0 U 0 6 9 0 49 45 6( 9(
, l-2. 23 48 0 0 U 0 0 0 z 0 0 0 0 0 2Í' 5(
16-3( 33 0 n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 44
r-3: 30 29 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 31 3:|Á-ű J 70 0 9 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 L2 7it

ll-z+: 13 OI 0 0 3 0 J 0 0 0 0 0 0 1{ 7(
rc-JL 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

5 0 0 n 1 z z 0 0 0 0 0 0 0
56-6C 2 26 0 U 1 0 0 0 n 0 0 0 0 2i
ol-o: 0 .0 0 U U 0 0 0 0 0 0
o)-/L 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L2
70- 0 0 0 0 0 0 U 0 0 0 0

83 360 o 0 12 36 4 5 7 10 9 18 I o 58 59 174 48t
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. kompetencia határok figye|embe véte|e

. |eterheltség

2. KÉezÉsr4 rnÉrune*

. Koftárssegítő képzés
E|ső koftárssegítő képzésünket az t999l2000-es tanévben índítottuk, me|y azóta is minden évben
megszeruezésre kerü|t.
cél, hogy a je|entkező diákokat fe|készítsük a koftársaikkal való egyÜttműködésre a segrkí
tevékenységben.
A képzésen a környezetre irányu|ó éftékek közü| a szo|idaritás, a másokon va|ó segítés, a
kommunikációs készség és a prob|émamegoldó képesség megerősÍtésére, támogatására törekszünk.
A be|ső éftékek közü| az önismeret, önbiza|om, önmagukkal kia|akított jó viszony megerősítését és
fej|esztését ta rtj u k kü lönösen fontosna k.
A képzés speciá|is célja, hogy a fiata|ok megerősödjenek a drogmentes pozitív é|etstílus
kia|aku|ásában.
A középisko|ák érettségiző osztá|yaibó| érkező tanu|ókná| |ehetőségÜnk van - az isko|ákka| kötött
együttműködési megá||apodás alapján - beszámítani a közösségi szo|gá|atba a kortárssegítő
képzésen és k|ubban va|ó részvéte|t.

2018-anN nz EGY nrres roRrÁnssecÍrő rÉpzÉsÜnrÓru 42oÚxvrrr nÉszr 7 rÓzÉpIsroúsóL:
SzÉcnrruyI BÁrurt Kenesreoeuqr RuoRs Duruarrnn PANNoN Lonnrurrrv

10 rŐ 5rŐ 3ró 4r i 10 rŐ /FO 3ro

3. Ktuao4 csoPoRToK

. Kortárssegítő Klub
Intézményün kben heti rendszerességge| Kortá rssegítő Klu b m ű köd ik.
A k|ub fog|a|kozásain tovább mé|yü| az önismereti, a szemé|yiségfej|esztő fo|yamat, eme||ett a diákok
megismerik és e|sajátítják az esetmegbeszé|és, esetkonzu|táció technikáját. A csoportfog|alkozások
tematikájának e|készítésekor figyelembe vettük a kortárssegítők javas|atait is. Az iskolákban
megtörtént esetek fe|dolgozásában is segítséget kaptak.

o Tini Klub a LorántffyZsuzsanna Kollégiumban
2018 novemberében egy védőnő ko||éga fe|kérésére, 3 a|ka|mas ,,Egészséges é|etmód'' témájú
fog|a|kozást szerveztünk a Lorántffy Zsuzsanna Ko||égium Tini K|ubjának. A fog|a|kozások cé|ja az
egészséges é|etmódhoz va|ó pozitÍv attitíid a|akítása, hétköznapi gyakor|ati pé|dákkal, praktikus
tanácsokkal. Első a|ka|omma| az egészség é|etmód e|emeive|, egyéni vé|eményekkel, beá|lítodássa|,
é|etviteli szokásokka l fog|a| koztu n k'
Második alka|omma| az egészséges táp|á|kozássa| kapcsolatos témákat vettük át. Itt az emberí
szervezet működésének megéftése kerÜ|t fókuszba, i||etve a tévhitek e|osz|atása a divatdiétákkal,
táp|álkozási trendekke|, étrend kiegészÍtőkkel kapcso|atban. A harmadik aIka|om témája a
diákbüdzsé, praktikus tanácsok és az egészséges táp|á|kozás kivite|ezése ko||égiumi körülmények
között. A diákok a.fogla|kozások végén egyéni cé|okat foga|maztak meg, me|yeknek e|érésében
egymást motivá|ták. A fog|a|kozáson fe|buzdulva örömme| vettek részt az Egészségmegőrzési
Központ |e|ki egészség vi|ágnapja a|kalmábó| szeruezett rajzpá|yázatán, és annak záró rendezvényén.

. Jószolgátati otthon aoport1ia
2018 májusátó| a Jószo|gá|ati otthon KözalapÍtvánnya| kötött egyÜttműködés keretében önisineretí
csoport va|ósu|t meg az intézményünkben, az otthon e||átottjai számára.

Lt lt fBeszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2018. évj tevékenységérő|



A fog|a|kozásokat mentálhigiénés ko||égák vezették. A részvéte| önkéntes vo|t, a csoporttagok
10 a|ka|omma| vettek részt a közös munkában, me|ynek cé|ja az élményszerzés, az együttműködés,
i||efue az önismeret fej|esztése vo|t.

. 
-Ép 

testben ép tétek- Életmód ktub
2018 ápri|isában az Egészségmegőrzési Központ életmódvá|tást támogató k|ubot indított, 10 héten
át.
Célja az életmódvá|tás megkezdése, e|mé|eti és gyakor|ati támogatássa|.
A fogla|kozások önismereti, táp|álkozási és sport témákra épü|tek a kü|ső motiváció be|ső
motivációvá a|akításáva|. Minden a|ka|om egy témára fókuszá|t, me|y a csopott összetéte|ének
megfe|e|ően a|akult. Az e|mé|eti és gyakor|ati ismerete( é|e|miszerkósto|ók me||ett a csopoft tagjai
|ehetőséget kaptak több, otthon végezhető mozgásforma kipróbálására. Minden alka|om
cé|kitűzésse| záru|t, így a fokozatosságot és az egyéni tempót figye|embe véve, |épésrő| |épésre
va|ósu|t meg az é|etmódváltás a 10 hét a|att.
A jelentkezők je|lemzően irodai vagy több műszakban könnyű fizikai munkát végző nő( +z-ss éves
kor között. Ennek megfe|elően a csoportban |ehetőség adódott a korra| járó hormoná|is
vá|tozásokka| járó nehézségek bio|ógÍai miértjeinek megvitatására, a női test és |é|ek működésének
megértésére, e|fogadásá ra.
A zárő fog|alkozást követően 2 havonta k|ubta|áIkozót szerveztünk, me|yeket 2019.ben
negyedévente teruezünk fo|ytatni. Eme||ett a csoport számára |étrehoztunk egy közösségi médía
csoportot, így a kapcso|at és a támogatás fo|yamatos'

. Mesecsopott - Móra rerencÁttalános Iskola és EGYMr
2018 őszén a Móra Ferenc Á|ta|ános Isko|a speciá|is igényű e|ső osztá|yosai számára 3 a|kalmas
mesecsoport va|ósu|t meg az intézményben.
A fog|a|kozás a csoport egyéni igényeihez igazíNa, az osztá|yfőnökkel és gyerekekkel történő
e|őzetes ta|á|kozás a|apján, á|latmesére épü|t, a fokozatosság elvét tartva, figye|embe véve a
gyerekek é|etkori, mentális és fizikai sajátosságait (játékigény, monotónia tűrés, figye|em terjede|me,
nagymozgások fej|ettség i szintje).
Minden fog|alkozás 45 perces, és ugyanazza| a kerette| zajlott' Az e|ső szakaszban játéb ritmusjáté(
ének. és mondókafűzés kapta a fő szerepet. A második szakaszban egy ál|atmese megha|lgatása
történt' A meseha||gatás, a második alka|omma| kendős, bábjátékzerű szemlé|tetésse| bővÜ|t, aho| a
kendők a játék során új eszközként szerepe|tek. A harmadik a|ka|omma| a mesét a gyerekek idézték
fel, és dramatizá|ták. Az egyes szereplőket a kendőkkel ruházták fe|, ezze| is könnyÍtve a kívánt
karakter megtestesítését. R fókusz a játékon és a mese, i||etve a párbeszédek fe|idézésén vo|t.
A komplex fogla|kozás fejlesztési terü|etei: szociális készsége( monotónia tűrés, téri orientáció,
mozgáskoordináció, szem-kéz koordináció, vizuá|is és auditív képességek fejlesztése, ritmusérzék
fejlesztés, hangerő szabá|yozás, memóriafej|esztés, szókincsbővÍtés, fantáziavi|ág a|akítása.

. t<özösségépítő Ktub - Móra rerencÁIatános rskola
2018 októberében a Móra Ferenc Á|ta|ános Isko|a fog|a|koztató 3-as számú csoportja részére
5 a lka |mas közösségépítő fog |a I kozássorozatot szerveztü n k.
A csoport fej|esztő pedagógusával va|ó egyeztetés a|apján a fő témáink az önismeret, társismeret és
az én-véde|em vo|tak. Egy e|őzetes, az isko|ában töfténő rövid ísmerkedést követően alakítottuk kí
az öt a|ka|mas fog|a|kozás tematikáját, figye|embe véve a csoporttagok é|etkori (I7-zI év) és
életvite|i sajátosságait, rendszerigényét, ismeretszintjüket, mentálís és fizikai képességeiket.
Alapvető cé|kitűzésünk a biztonságos, e|fogadó közeg megteremtése, aho| bátran |ehet vá|la|ni az
érze|meket aktuá|isan fogla|koztató kérdéseket' Fontos szerepet kapott az önismeret és az érze|mi
inte||igencia fej|esztése, a veszé|yes he|yzetek felismerése, hétköznapi szituációkban va|ó
megnyi|vánulások megvitatása, gyakor|ása, i||etve a prob|émamego|dó készség fej|esztése, játék- és
é|ménypedagóg ia. eszközökke|, feladatokka |.
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A csoport záró fog|alkozásán, a fiata|ok e|ismerésként ok|eve|et kaptak, i||etve megaján|ottuk nekik a
második fé|évben történő folytatás |ehetőségét.

c Kismama-Kisnaoa KIubKismama-Kispapa Klub

Kismama- Kispapa KIub
20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

2017.
évben

2018.
évben

Résztvevők száma 236 tő 2B4 tő 293 fő 351 fő 272fő

2018-ban 3 csoportot szerveztünk: 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|merü|ő kérdéseikre, kéte|yeikre vá|aszt kapjanak. Biztonságos keretek között
beszé|gethette( bizonyta|a nság u ( feszü |tség ü k, fé|e|m ük csökkent.
A fe|do|gozott témák között szerepe|t a várandósság fizikai és mentá|is ál|omásai az édesanya és az
édesapa szemszögébő|, a szülés, a születésé|mény, a kórházi protoko||, a gyermekágyas időszak
kihívásai, az anyatejes táp|á|ás, és az ,,e|ég jő szÚ|ő,, mintája. A gyakor|ati fogla|kozásokon a
gyermekgondozás a|a pja ina k megszerzésében is seg ítettü n k.
A megje|ent várandós anyukák több mint a fele a párjáva| érkezett.

. Sziilők iskolája

Szü|ők Iskolája csoport 20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

20Í'7.
évben

2018.
évben

Résztvevők száma 535 fő 433 fő 555 fő 520 tő 57|Íő

2018-ban négy csopoft indu|t, me|yek szeptembertő| júniusig műkodtek, egy-egy csoportban a
hason|ó é|etkorú gyermekek és szü|eik részvéte|éve| (a|kalmanként át|agosan, 12 gyerek és az
anyukájuk) Rendszeresen, közösen do|goztak a csoportban a páro( sőt e|őfordu|t néhány csa|ád
esetén, hogy az édesanya munkába á||ása után apuká( i||. nagymamák hozták a gyermeket/unokát
a fog|a|kozásokra. A kihÍvást 2018-ban is a magas részvéte| okozta, új eszközöket és technikákat
a|ka|mazva sikerü|t biztosítani a jó hangu|at me||ett az érdemi kommunikációt.

4. Estnroaszrto csoPoRT

A szociá|is és egészségÜgyi terü|eten do|gozó szakembereknek hirdettük meg az esetmegbeszélő
csopoftot, me|ynek cé|ja a résztvevők szakmai szemé|yiségének fej|esztése. Egy.egy prob|émás
he|yzet megbeszéléséve| a szakemberek tisztábban |átják az esetben szerep|ők he|yzetét, á||apotát, a
|ehetséges.teendőket. A szakemberek kö|csönösen segítik egymást, megosztják tapaszta|ataikat, így
új szempontokat kapnak az eset értelmezéséhez a kompetenciahatárok és a tenniva|ók terü|etén.
Az esetmegbeszé|ések cé|ja a gyermekke| kapcso|atba kerü|ő szakemberek együttműködésének
e|ősegítése és hatékonyabbá téte|e, a kompetenciahatárok megismerése és összehango|ása.
A je|zőrendszer működésének biztosítása a|apvető prevenciós fe|adat. Fontos, hogy a gyermekek
védelmében a szakemberek miné| korábban észle|jék és je|ezzék a prob|éma kialaku|ását, ezze|
segíWe a gyermekjó|éti szolgálat munkáját.
Az aktuá|is eset ismertetése után fe|tárjuk a rész|etes körü|ményeket, pontosítjuk a tényeket, majd
közösen megfogalmazzuk az esette| kapcsolatban felmerÜ|t kérdéseket, prob|émákat. Ezekre épíwe
határozzuk meg a konkrét fe|adatokat, teendőket. Az egyes estek a|aku|ását fo|yamatosan nyomon
követtük'
Megta rtott esetmeg beszé |ő cso porto k 20 1 B-ba n :

_ Terü|etivédőnők:
- Isko|aivédőnők:

januártó| decemberig havonta egy aIka|omma|
januártó| decemberig havonta egy aIka|ommal

- Mentálhigiénés szakmacsoport: januártó| decemberig hetente egy a|ka|omma|
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IIL Védőnői szolgálat

Az Egészségmegőrzésí Központ 2011. január l-jétő| végzi a védőnői fe|adatok e||átását. A Védőnői
Szo|gálat 14 terli|eti védőnői és 9 isko|avédőnői körzette| rende|kezik. A 14 körzetet 12 terÜleti
védőnő, a 9 iskolavédőnői közetet 9 főá||ású iskolavédőnő |átta e|. A védőnői fe|adatok e||átásának
fedezetét az Nemzeti Egészségbiztosítási A|apkeze|ő (NEAK) biztosítja a 43lI999' (III.3.)
Kormányrende|etben meghatározottak a|apján.
A terü|eti védőnők fe|adatait a területi védőnői e||átásról sző|ő 49l2004.(V.21.) ESzCsM rende|et
szabá|yozza. E rende|et a|apján a védőnő köte|es e||átni az e||átási terü|etén |akcímme| rende|kező
szemé|yeket, va|amint a közetében jogszerűen tartózkodó azon szemé|yeket, akik az e||átás iránti
igényüket a védőnőné| beje|entik. A védőnői el|átás köte|ező és a |akhe|y szerinti körzetben do|gozó
védőnőve| történik (szabadon nem vá|asztható). A védőnők az egészségÜgyi alape||átás részeként
nyújtják szo|9á|tatásukat, szakmai szabá|yok és iránymutatások me||ett, a gondozottak igényeit
figyelembe véve. A k|asszikus védőnői e||átas színterei a csa|ádok otthona, valamint a tanácsadó,
aho| a státusz vizsgálatok történnek. A védőnők a gyermekvéde|mije|zőrendszer fontos tagjai, akik
a családokban neve|kedő gyermekek érdekeit védi( figye|ik testi-le|ki-erkö|csi-érze|mi fej|ődésüket,
javaslatokat tesznek a veszé|yeztető tényezők e|hárítására, szÜkség esetén a véde|embe véte|t
kezdeményezik. Dunaújvárosban az Egészségmegőrzési Központ nagy hangsú|yt fektet arra, hogy
védőnői és mentá|higiénés szakemberei a mege|őzést szem e|őtt tartva a mindennapi gyakor|atban
hatékonyan m ű ködjenek a gyermekvéde|mi jelzőrendszerben.
Ennek érdekében:
. A törvényben meghatározott fe|adatokon túl már a fogantatás pil|anatátó| ingyenesen és

önkéntesen igénybe vehető szolgá|tatásokka| (kismama.papa k|ub, szülők iskolája, é|etvezetési
tanácsadások, mediáció, személyiségfejlesztő isko|ai programok stb.) segÍti az egészséges
gyermekek szÜ|etését, a csa|ádok kiegyensú|yozott műkörlését Dunaújvárosban.

o A kis súlyú újszü|ötteket a védőnők e|irányítják a Pedagógia Szakszo|gá|at szakembereihez
vizsgá|atra, hogy ne maradjanak kia koraifej|esztésbő|.

. A védőnők fo|yamatosan kapcso|atot tartanak a je|zőrendszer szakembereive|, gyakran közös
csa|ád|átogatásokkal adnak nyomatékot az egységes gyermekvéde|mi e|várásoknak a gyerekek
érdekében (iátszmák, lavírozás e|kerü|ése érdekében).

. A státuszok fe|véte|ének szémpontrendszerét, egységes, jó szakmai színvona|ú elvégzését a
munká|tató és a szakfe|Ügye|ő is kontrol|á$a.

. A munkáltató rendszeres esetmegbeszé|ésekke|, egyéni konzu|tációs |ehetőségekke| segítí a
védőnők szakmai munkáját, fej|ődését.

Munkáltatóként a szakszerű, támogató, biztonságos munkavégzési fe|téte|ek megteremtéséve| is
nehezen enyhíthető a munkatársakná| a tú|terhe|tség, és az abból adódó kiégés is reális veszélyt je|ent.

TerüIeti védőnők

Gondozottak |étszá madata i 20 1 5-20 18 között (szeptem ber 30-ai á ||apot)

Ev
Gondozottak
összIétszáma

A gondozottak
Iétszámának változása
az e|őző évhez képest

2015. szept. 30-aá||apotnak megfe|e|ő adat 2991fő
2016. szept. 30-aá|lapotnak megfe|e|ő adat 3366 fő 375 tő
2017. szept. 30-a á|lapotnak megfele|ő adat 3335 fő -3L fő
2018.szept.30-ai á||apotnak megfele|ő adat 3028 fő -307 fő
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Létszámadatok megosz|ása 2016.2018 (december 31-ei á||apot)
Ev

(dec. 31-én)
Várandósok

száma
UjszÜ|öttek

száma
0-6 évesek

száma
Osszesen

2016 702 409 2381 3492
20L7 629 393 Z2BB 3310
2018 543 332 2238 3113

A két táb|ázatban megjelenő kü|önbségek abbó| adódnak, hogy az első táb!ázatban szeptember 30-ai, a
másodikban december 31.ei adatok szerepe|nek.

Várandós. és nővédeImi gondozás

A gondozott várandósok száma 86 főve| csökkent 2017-hez képest. Az újonnan megjelent terhesek
létszáma szinte ugyanannyi, tehát várhatóan az a|acsonyabb szü|etésszám 2019.ben már nem csökken.
2 gondozat|an terhesség derü|t ki a szü|ések során. A fokozott gondozást igény|ők aránya csökkent.
A gondozottak 32o/o-a veszé|yeztetett. Tava|y ez az arány 37o/o volt. A környezeti okbó| fokozott
gondozást igény|ők aránya csökkent. A dohányzók aránya sajnos ísmét eme|kedett, minden
10. várandós dohányzik (vagy szerencsés esetben csak a terhesség e|ején dohányzott). Három 18 éven
a|u|i gondozott is vo|t. A |átogatások aránya nem változott. A védőnői tanácsadáson 3,4-szer je|ent meg
a várandós (2017-ben 3,B.szor). A team munkában végzendő várandós gondozást szü|ész-nőgyógyász
szakoruos, háziorvos és védőnő végzi, zökkenőmentes vo|t az együttműködés. A csa|ádok száma
csökkent, ezért a nővéde|mi tanácsadások száma is csökkent.

Csecsemő gondozás
Ev Ujszü|öttek szám Ebből koraszü|ött

z016 409 33
z0L7 393 31
2018 332 27

2018.ban 8,5olo-ka| (61 fővel) kevesebb gyermek szü|etett, mint 2017-ben, l9olo-kal (77 főve|)
kevesebb, mint 2016-ban. A koraszü|öttek száma 6,3o/o-ka|, a fej|ődési rende||enességge| szÜ|etett
újszü|öttek száma lolo-ka| csökkent. A |átogatások száma nem vá|tozott, a tanácsadáson va|ó
megje|enések eme|kedtek, me|y a szü|ői kérdőÍven a|apu|ó védőnői szíjrővizsgá|atoknak tudható be. A
csecsemők köze| 2a/o-áná| ke||ett a gyermekvéde|em szakemberei felé je|ezni.

1 éves korban a gyermekek 9Io/o-áná| a köte|ező szíirővizsgá|atok megtörténtek. A megvizsgált
gyerekek 4,5o/o-a tú|sú|yos, I3o/o-a vékonyna( soványnak mondható, 4o/o-áná| va|ami|yen mozgásbe|í
eItérés,
1-5 gyerek estében vo|t beszédfej|ődés, |átás prob|éma' Az említett e|térések miatL a gyermekek 4,60/o-
át kel|ett fokozott gondozásba venni. A 6 hónapos korig tartó, kizáró|agos anyatejes tap|álás aránya

Ev Várandósok száma Veszé|yeztetette k szá ma
(egészség ügyi + környezeti + m i nd két ok)

Dohányzó
várandósok száma

20L7 629 229 (201+14+5) 51
2018 543 174 (165+ 4+5) 55

Ev 1 évesek
száma

Meg-
vizsgá|tak

száma

Tú|sú|yos

(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Mozgásfej|.
eItérése

(fő)

Beszéd-
fej|ődés
e|térése

(fő)

Látás-
prob|éma

(fő)
2017 400 399 27 56 19 5 4
2018 37t 362 16 47 15 1 5
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42o/o, ami nem Vá|tozottaze|őző évhez képest. A gyerekek32,6o/o-a (minden 3. gyermek) 1éves koron
tú| is kapott még anyatejet. 2018-ban egy édesanya - gyermeke szoptatása me||ett - 90 l anyatejet
tudott adni egy örökbefogadott csecsemőnek.

1.3 évesek gondozása
Ev 1-3 évesek száma Veszé|yeztetettek szá ma

(egészségügyi + környezeti + mind két ok)
2017 705 7s (s6+16+3)
2018 738 64 (45+15+4)

Emelkedést |átunk a létszámokban, de a veszé|yeztetettség aránya csökkent. A |átogatások száma és a
tanácsadáson va|ó megje|enés több |ett, amit va|ószínű, hogy az ljj szíirési protoko|lnak köszönhető.
A közösségbe járó gyermekekrő| is fo|yamatosak az információk. A bö|csődébe va|ó bekerü|és akár
B-10 hónaposan megtörténik, az anya tanu|mányainak folytatása vagy anyagi okok miatt.

A 3 éves kori védőnői sztirővizsgá|atra a szülők 95o/o-d e|hozta gyermekét. A beszédfejlődés késése,
e|maradása a |egá|ta|ánosabb e|térés. A tú|sú|yosok száma 60/o-rő| B,7o/o-rd emelkedett, viszont
csökkent az átlagná| vékonyabb, soványabb gyermekek aránya. Látásélesség prob|émája jóva| kevesebb
gyermeknek volt. Ebben az é|etkorban eszközös vizsgá|atok is történnek, vérnyomásmérés,
ha||ásvizsgá|at, |átásvizsgá|at. I|yenkor eset|eges a gyermekek együttműködése a védőnőve|, ez
nagyban függ attó|, hogy a szü|ő mennyire készíti fe| a gyermeket a vízsgálatra. A gyermek ti|takozása
esetén egy másik a|ka|omma| történik meg a vizsgálat. Amennyiben nem sikerü| elvégezni a szűrést,
akkor szakrende|ésen ke|| megje|enni a gyermekkel.

3-6 évesek gondozása
Ev 3-6 évesek száma Veszé|yeztetettek szá ma

(egészség ügyi + környezeti + m ind két ok)
2017 I234 94 (68+24+2)
2018 I2I4 84 (66+15+3)

Köze| azonos |étszámmal do|goztunk, mint az e|mú|t évben. Csökkent a fokozott gondozást igény|ők
aránya. A csa|ád|átogatások száma és a tanácsadáson való megje|enés ebben a korosztá|yban
eme|kedett, ami a gyermekvéde|mijelzőrendszer és a védőnői |eterhe|tség szempontjából is figyelemre
érdemes.

A köte|ező, 5 éves kori szűrésen a gyermekek 97o/o-a megje|ent. Ennek a korosztá|ynak a szűrése, ha
csúszással is, mindenképpen megtörténi( meft az isko|ai beíratásná| a gyermeknek rende|keznie ke||
ezze| a dokumentumma|. A do|gozó szÜ|őve| nehézkesebb az időpont-egyeztetés, a té|i, gyakoribb
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Ev 3 évesek
száma

Meg-
vizsgá|tak

száma

Tú|sú|yos

(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Beszéd-
fej|ődés
e|térése

(fő)

Látás-
probléma

(fő)

Ha||ás-
prob|éma

(fő)
2017 359 345 zz 34 z0 24 6
2018 311 296 26 23 3B 7 4

Ev 5 évesek
száma

Meg-
vizsgá|tak

száma

Tú|sú|yos

(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Beszéd-
fej|ődés
eItérése

(fő)

Látás-
prob|éma

(fő)

Ha||ás-
prob|éma

(fő)
2017 311 394 26 38 17 27 24
2018 305 295 1B 25 30 27 LZ



megbetegedések és a gyermekek e|fog|a|tsága is gát|ó tényező. A testtömegbő| eredő prob|émák száma
kevesebb lett, viszont majdnem dup|ájára eme|kedett a beszédfejlődésse| kapcso|atos e|térések száma.
A Pedagógiai'Szakzo|gá|at szakemberhiány prob|émája nehezíti a gyerekek fej|esztését.

7.18 évesek gondozása
Az e|múlt évben nem vo|t oktatási intézménybe nem járó gyermek. Azok az óvodáso( akik elmú|tak
7 évesek, de még nem mentek e| isko|ába, tava|y 123-an vo|tak, ez 98 főve| kevesebb, mint az előző
évben.

Családok
Ev Csa|ádok

száma
Dohányzás Gyermek-

bántaImazás
Gyermek-

eIhanyago|ás
Gyermek-
védeImi

intézkedés
z0t7 2033 575 0 6 66
2018 1928 504 6 9. 64

A védőnői e||átásban részesü|ő csa|ádok és csa|ádlátogatások száma csökkent' Sajnos a dohányzás a
csa|ádok 26o/o-ában van je|en. Fizikai gyermekbánta|mazásról nem értesü|tünk, aggasztó, hogy a
csa|ádon be|ü|i, anya fe|é irányu|ó erőszak viszont egyre gyakoribb. A |átencia, a fé|e|em, a titko|ózás
nehezíti a fe|ismerést, ígY a je|zőrendszer tagjainak a je|ekre ke|| figye|niük'

Egészségnevelés
SzÜ|ők isko|ája, kismama-papa k|ub, szü|etés hete program, babamasszázs, babás ta|álkozóK összesen
109 a|ka|omma| töfténtek, ezeken 959 főt regisztrá|tunk. A programokat öná|lóan Vagy más
szakemberekke| együtt teruezzük és bonyo|ítjuk le. A védőnők mel|ett, mentá|higiénés szakember,
szü|észnő, szÜ|ész-nőgyőgyász szakorvos, kórházi védőnő, pedagógus, gyermekorvos, gyógytornász,
mentőápoló, jóga oktató, nye|vtanár is segÍti a prevenciót.

Bö|csődel, óvodai gondozás
A je|zőrendszer hatékony működése érdekében a problémát, tünetet mutató gyermekrő| havi
rendszerességge|, az egységvezetőkke| konzu|táció töfténik minden bö|csődében és óvodában. A
kötelező szűréseket 3 havonta végzik a terü|eti védőnők az óvodákban. Áttandó probléma a
közösségekben a fejtetvesség, me|y egyre több időt, energiát je|ent a mindennapi munkában.

Gyermelarédelem.jelzőrendszeri tevékenység

Ito lv

Esetjelzés oka Utkeresés
Segítő Szolgá|atnak/

GyámhivataInak

Erintett gyermekek/
várandósok

száma
FiataIkorú várandós 3 3
A|ulgondozott várandós (nem együttműködő) 4 4
Családi konfliktus z 4
Szü|ő fogyatékossága 1 1
Szü|ői e|hanyagolás B 13
Gyermekneve|ési problémák 0 0
Csa|ád é|etvite|e 11 19
Csa|ádon be|ü|i bánta|mazás 6 11
Szü|ők szenvedé|y betegsége 0 0
Gyermek fogyatékossága, retardációja 1 1
Haj|éktalan várandós 0 0
Együttműködés hiánya 6 8
Osszesen: 42 esetje|ző 64 tő
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13 he|yzetértékelés készÜ|t p|. a kórház fe|é újszü|ött haza adásához. Az Útkeresés SegÍtő Szo|gá|atná|
esetkonferencián 17 a|ka|omma|, gyámhivata|i véde|embe véte|i tárgya|áson 17 alka|omma| vettek részt
a terü|eti védőnők, 9 írásos vé|eményt kü|dtünk gyámhivatali, rendőrségi megkereiésre' Minden
esetbejelentés az intézmény vezetőjének szakmai kontrol|ja me|lett történik. Rendőrség idézésére
kétszer vo|tunk kiskorú veszé|yeztetése miatt kiha||9atáson. Az Útkeresés Segítő Szolgálat, Pedagógiai
Szakszo|9á|at, óvodák, bö|csődék, isko|ák munkatársaiva| négy szakmai megbeszé|ésen történt a
tapaszta|atok átadása az adott korcsopott prob|émáiról.

A je|zőrendszer hatékony működése érdekében fo|yamatosak a konzultációk a gyermekjó|éti szo|gá|at
csopoftvezetőjéve|. Heti és havi rendszerességgel esetmegbeszé|éseken konzu|táció segíti a terü|eti
védőnők gyermekvéde|mi munkáját.

összefoglaIva
2018-ban számos vá|tozás vo|t a területi védőnőknél. Ú1 tanácsadó he|yiség kialakítása, új eszközökke|,
bútorokka| va|ó fe|szere|ése történt meg. A tanácsadó egyik fe|ének tisztasági festése, mázo|ása és a
régi vÍzvezeték cseréje is megva|ósu|t. Egy kol|éganő nyugdíjba vonu|t, 2 pá|yakezdő védőnő kezdte e| a
munkáját. Év végén két körzetet he|yettesítettek a ko||éganők' n körzetekben a |akosság összetétele
nagyon vá|tozó. A szti|etések száma évről évre csökken. A gyermekvéde|mi je|zések és a prob|émák
nagyon sokszínűek, ezéft nagyon ke|| figye|ni a veszé|yeztető je|ekre, amit az óriási adminisztrációs
teher nehezít. A Védőnők kiégését tudatos preventí.v tevékenységekke| kívánjuk megelőzni.

1. Iskolaivédőnők

Isko|avédőnői tevékenység
A főá|lású isko|avédőnők fe|adata az oktatási intézményekbe járó gyermekek egészségügyi e||átása,
szűrése, egészségneve|ése. Munkájukat az oktatási intézményekke| egyeztetett munkaterv szerint
végzik, me|y tarta|mazza a szíjrővizsgá|ato( védőoltások tervezetét, az Ískola tervezett
egészségfej|esztési programjait. Egész évben fo|yamatos az itjúságvéde|mi fe|e|ősse| a kapcsolattartás,
a gondozott diákok nyi|vántartásba vétele, va|amint a veszélyeztetett tanu|ók á||apotának nyomon
követése. 2018-ban az á|ta|ános és középisko|ákban 9 főá||ású isko|avédőnő |átta e| az isko|avédőnőí
feladatokat. Betö|tet|en státuszhe|y ném vo|t.

ÖsszesÍrrrr rrsálleonrox

E|látott iskoIai tanulói létszám
szept. 30.i á!lapotnak megfeleIő adat

(á|taIános és középiskola)

Változás az e|őző
évhez képest

2014. év B4B5 fő
2015' év 8077 fő - 40B fő
2016. év 7555 tő - 522fő
20L7. év 7479 fő -76 fő
2018. év 7035lő -444fő

Az e||átandó tanu|ók létszáma fo|yamatos csökkenést mutat, 2018-ra a diák|étszám 444 főve| |ett
kevesebb.
Az öná||óan végzett fe|adatokhoz a minimum fe|téte|ek valamennyi védőnő számára biztosítottak vo|tak.
2018 szeptemberétő| a Petcífi és a Gárdonyi Iskola ismét öná|ló intézményekként, egymástó| fÜgget|enü|
működnek, i||efue a Dózsa isko|a és a vo|t Szi|ágyi (je|en|eg BIROK Szabó Magda Tagintézmény) is
széwá|tak. A Szabó Magda tagintézmény a|apítványi, református á|ta|ános isko|aként működik
2018 szeptembertő|. A Dózsa iskola fe|újítási munká|atainak nagy része befejeződött.

i - l
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A védőnői szűrések lebonyo|ítása e|őírás szerint megtörtént, a tanulók 97,4o/o-át sikerü|t megszűrni.
2018-ban is a Pentelei és az Bocskai isko|ákban je|entett prob|émát a védőnői szűrések végrehajtása,
mert a tanu|ók nem járnak rendszeresen isko|ába.

2018 májusában valamennyi, a 2018/19-es tanévben 9. évfo|yamon Dunaújvárosban szakmát tanu|ó
nyo|cadik osztá|yos gyermek e|sőfokú pá|yaa|ka|massági orvosi vizsgá|ata megtörtént az isko|avédőnők
a ktív közrem ű ködéséve|.

Egészség nevelési tevékenységek:

IskoIaiórák

Isko|avédőnői fog|aIkozások száma 201B-ban

Isko|avédőnői fog |a l kozások téma szerinti megoszlása 20 18-ba n

2018-ban az isko|avédőnők44I órát tartottak 187 osztá|yban 44LL diák részvéte|éve|.

Fogadóórák

Isko|avédőnői tevékenység a fogadóórákon Alkalom
összesen

Konzu|táció szü|ővel B5
Konzu |táció osztá|yfőnökkeI 86
EIsősegé|ynyújtás 96
Le|et visszah ozása, dokumentá|ása 567
Egészségügyi e|látás 257
Gyógytestneve|ésse| kapcsolatos megbeszélések 45
o|tási könyv bemutatása 70
Kontrol|vizsgálat (p|. látás, ha||ás, vérnyomásmérés) 233
Osszesen: 1439

A védőnői fogadóórán megje|ent 1439 tőbő| 640 flú és 799 |ány. A statisztikábó| megfigye|hető, hogy
6-8' évfo|yamon, Í||etve 9-10'évfolyamokon tanu|ók je|ennek meg |eginkább védőnőifogadóórákon. A|só
évfo|yamokon nem je|lemző az önmaguktó| segítséget kérő gyerekek száma.

Evfolyam osztá|y Alkalom Fő összesen
1. 11 22 t77
z. t2 28 252
3. 5 11 109
4. 11 44 2s0
5. t4 28 338
6. T4 28 333
7. 19 3B 428
B. 15 30 323
9. 22 6B 563

10. 22 63 538
11. 2I 60 584
t2. 2L 2t 516

Osszesen: r87 44r 4 4r1
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oltások
Az iskolai kampányo|tások lebonyolítása megtörtént, 1977 fő o|tásának e|őkészÍtésében vettek részt a
kol|éganők. A HPV o|tás 2018. évi őszi kampányban a tava|yiná| alacsonyabb százalékban igényelték az
o|tásra jogosultak az ingyenes o|tóanyagot. Ebben 2018-ban is egyérte|műen szerepet játszott a
közösségi o|dalakon megje|ent o|táse||enes kampányok hatása. 2018-ban sport miatt növekvő számban
érkeztek az ország távo|abbi részébő|, de a környező országokbó| is á|talános isko|a nyo|cadik
osztá|yába tanu|ók, i||etve középiskolákba is. o|tásaik nyomon követése nehézkes, időigényes vo|t,
e|őfordu|t, hogy póto|ni ke||ett.
Az egyik á|ta|ános Ísko|ába 5, Afganisztánbó| menekÜ|t gyermek érkezett' Dokumentumok hiányában
o|tásaik pót|ása megtörtént. Több iskolában is növekedett a Mongó|iából érkező gyermekek száma.
A kommunikációs nehézségeken tú| a kü|fö|drő| érkezők o|tási rendjének a hazaiva| való
összeegyeztetése és a szükséges o|tások pót|ása jelentett kihÍvást idén.

Tisztasági szűrések
Kieme|t fe|adat vo|t a tanulók szemé|yi higiénéjének e||enőrzése. 13425 fő tisztasági szűrését végezték
e| az isko|avédőnők. Ez a szám a korábbi évhez képest köze| 600 szűrésse| csökkent, mett a kiszűft
esetek számában szerencsére némi javu|ás vo|t tapaszta|ható. Problémát a visszatérő, a krónikus esetek
'megszüntetése je|entette, mert a szü|ők egyÜttműködése nem vo|t megfe|e|ő.
Álta|ános isko|ákban a pedagógus Vagy ifjúságvéde|mi fe|e|ős je|ez a gyermek miatt' A szűréseken is
gyakran derü|nek ki egészségÜgyi prob|émák.
A tanulók elhanyago|t szemé|yi higiénéje és a fogazatok e|hanyago|t á||apota bizonyos szakmacsopoftok
betö|téséné| komo|y prob|émát jelentett.

Egyéb tevékenységek
18 a|ka|omma| tantestü|eti értekez|eteken, 30 a|ka|omma| szÜ|ői értekez|eteken vo|tak je|en az
iskoIavédőnők'
Segítették egymást a védőnők az álta|ános és a középiskolai beiratkozásokná|, hogy gördü|ékenyen
menjen az adminisztráció, ezze| is csökkenWe a várakozási időt.
A nyári szünetben az isko|avédőnők komo|y szerepet vá||a|tak a terü|eti védőnőkné| a napi ügye|et
e||átásában, mert a szabadságo|ást és a tanácsadó zökkenőmenetes működését így |ehetet mego|dani.
16 a|ka|omma| vett részt iskolavédőnő városi e|sősegé|ynyújtó versenyre va|ó fe|készítésben.
A Lorántffy iskolában kolléganőnk 15 aIka|omma| tartott klubfog|aIkozást dé|utánonként.
oktatóvédőnőifeladatot |átott el egy védőnő 2018 szeptemberben 3 hétig'
2018. október 27-én a védőnők aktÍvan részt vettek a me||rák e||eni sétán és az azt követő szakmai
napon.
Heti rendszerességge| a csoportvezetők irányításáva| szakmai megbeszé|éseken, havi egy a|ka|omma| az
intézményvezető és he|yettese vezetéséve| esetmegbeszé|éseken történnek a tapaszta|atok átadása
kÜ|ön a területi és az iskola védőnői szakmacsoportban. A járási vezető védőnő szervezésében 6
munkaértekez|et vo|t.

ry. Ifjúság-egészségügyiellátás
Az ifjúság-egészségügyi szo|gá|at a 2018-as évben is az Egészségmegőrzési Központ orvosi
rende|őjében, va|amint az isko|ákban kia|akÍtott, engedél|ye| rende|kező isko|aorvosi rende|őkben |átta e|
fe|adatait. A szo|gálat orvosai Dunaújváros kÓzépfokú tanintézményeiben tanu|ó diákok kötelező
(mege|őző je||egű) szűrését,.va|amint a szakmai képzésben résztvevő diákok a|ka|massági vizsgá|atát
végzik. Az otvosi vizsgá|atok az osztályfőnökökkel e|őre egyeztetett időpontban töfténtek tanÍtási időn
be|ü|.
A vizsgá|atok az a|ábbijogszabá|yok és rende|etek a|apján történtek:

26|L997. (IX. 3.) NM rende|et az ísko|a-egészségÜgyi e||átásról
- 1997. évi CLN' törvény az egészségÜgyről
- 15/2005. (V. 2.) EüM rende|et az egészségügyi szo|gáltatók szakmai fe|Ügye|etérő|

'__i
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- Testneve|ési kategória e|bírálásához: A testneve|ési kategóriába soro|ás egészségÜgyi
szempontjai OGYET 2007.

- 2011' évi CD000/II' törvény a szakképzésrő|

E|látott feladatok:

1. Szakgimnáziumi, szakkcizépiskolaÍ osztályok páros évfolyamainak (fi' és 12. osztály) kcjte|ező
szűrővizsgálaf4 me|yet minden a|ka|omma| védőnői a|apszűrés e|őzött meg.

Vizsgá|atok során szerzett tapasztalatok:
. Továbbra is első he|yen a mozgásszervi elvá|tozások á||nak: |údta|p, hanyag testtartás,

gerincferdülés, térdízü|eti prob|émák. Ezek a prob|émák összefüggésben vannak az Ülő
é|ettevékenységek terjedéséve|, a képernyő előtt töltött idő növekedésével.

. Vizsgá|ataik során eme|kedő tendenciát ta|á|tak a nyers |átásé|esség csökkenés e|őfordu|ásában
is.

. Egyre több diák szoru| szemÜveg vagy kontakt|encse viselésére' Napközben sok időt tö|tenek a
számÍtogép e|őtt, va|amint egyre többször néznek köze|re, a mobi|on, tab|eten kicsik a betűk, az
ábrák így erő|tetik a szemÜket' Sok tanu|ó azonban a fe|írt szemÜveget napközben a|ig vagy
egyá|ta|án nem hasznátja' Kontakt|encsét vise|ők között sokka| kisebb ez az arány '

. Ha|lásvizsgá|at során több díákná| ta|áltak úgynevezett zajcsipkét, i||etve ha||áscsökkenést.
Rizikó faktorként a telefonok és egyéb e|ektronikai eszkozök túl sokáig és túl hangosan történő
ha|lgatása említhető meg, me|y a későbbÍekben maradandó ha||áskárosodáshoz vezethet.

. Az e|mú|t években minden é|etkorban és mindkét nemben nőtt a tú|sú|yos és e|hÍzott tanu|ók
aránya.

. Fogszuvasodás szempontjábó| a gyermekeknek mintegy fe|e veszé|yeztetett, melynek
hátterében nagy szénhidrát tata|mú éte|eb cukros Üdít& fogyasztása és nem utolsó sorban az
e|hanyago|t szájhigiéné á||.

2. Védőo|tások pótlása: az iskolába történő beíratkozáskor a védőnők e||enőrzik az érvényben |évő
o|tási naptár szerint a védőo|tások meg|étét' Amennyiben hiányzó védőo|tásra derÜ| fény azok
pót|ása aze|őírt o|tási protoko|l szerint történik. Azok a kÜ|fö|di diákok, akik é|etvite| szerűen három
hónapná| hosszabb ideig tartózkodnak országunkban és a hivata|osan kikért o|tási |apjuk a|apján
o|tás e|maradásuk van, szintén pót o|tásban részesü|nek.

Testnevelés őra akíIi felmentések elbírálása: me|y mindenkor szakorvosi javas|at a|apján töfténik.
Az itjúsági orvos a testneve|ési kategóriákba történő besoro|ást követően az iskolák fe|é a
dokumentációt megkü|dték a tanulók névsorával. Minden év szeptemberében előre meghirdetett
időpontban töfténik a fe|mentések elbírá|ása. Év közben a fogadóórákon lehetőség van új javaslatok
e|bírálására. Több intézményben is megszeruezték a gyógytestneve|ést, aho| a tanu|ók a|ap
betegségének figye|embevéte|éve| vesznek részt a foglalkozáson'

Egészsegtigyi könyvek kikiltése és éruényesítése' bizonyos szakmai gyakor|aton va|ó részvéte|hez
Egészségügyi nyi|atkozat és vizsgá|ati adatok (egészségügyi kiskönyv, c.3151 nyomtaWány) meg|éte
szükséges. A vizsgá|atokat és a dokumentum kiá||ítását az isko|aorvos végzi e| azon tanu|ók
esetében, akik a szakmai gyakor|atot együttműködési szerződés a|apján végzik' Az oruosi vizsgá|at
me|lett az egészségügyi könyv a|áírásának a fettéte|e a negatív tÜdőszűrés meg|éte, va|amint azon
tanu|ókná|, akik 3 év a|attí gyermekekke| is fog|a|koznak, a gyakorlatuk a|att kiegészÍtő vizsgá|atok is
szü kségesek (TPHA szíirés, széklet m ikrobiológ iai vizsgá |at).

TÍsztasági vÍzsgátat keretén bettjl fejtefuesség es rühösseg szíjrése:osztály szinten, i||etve egyéni|eg
az iskolai fe|kérésre, az e|mú|t évben is több a|ka|omma| ész|eltek vizsgá|ataik során fertőzéseket.
A tanu|ókat a szükséges tanácsokka| el|átták a keze|ést i||etőleg, va|amint fe|hívták a figye|müket a
csa|ád szűrés fontosságára az ismételt visszafertőződés e|kerü|ése érdekében. E||enőrző vizsgá|atra

3.

4.

l ' J  I
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6.

7.

minden tanulót visszarende|tek egy héten be|ü|, va|amint ismét|ődés estén szü|őve| is konzu|táltak.
Egy esetben az FMKH DunaújvárosiJárási Hivata|a Népegészségügyi osztá|ya felé beje|entés történt.

Alapszintű újraéIesztés oktatása: harmadik éve osztá|y szinten gyakor|attal egybekötött oktatás
történt több isko|ában.

Évenkénti atkalmassági vizsgátat: a szakképzésben részfuevő tanu|ók részére. Ez a|apján adták ki az
I. fokú a|ka|massági vé|eményt az isko|a számára. A vizsgálatró| a tanu|ók az errő| szó|ó
jogszabá|ynak megfe|e|ően írásos leletet kaptak, ez egyben a szü|ő tájékoztatásáu| is szo|gál, me|y
az eset|egesen kiszűrt e|térések a|apján tovább kü|dési javas|atot (háziorvoshoz, szakrende|ésekre) is
taÉaImazta.

B. Nappali képzésben részfuevő fiatalkorú terhes kismamák nyomon kÖvetése. isko|aorvosi, és védőnői
szinten is megtörtént. E||enőrzésre kerü|t a terhes gondozáson vató részvéte|i'i( vatamint minden
esetben testneve|ésóra a|ól felmentést kaptak' A köte|ező évközi gyakor|aton va|ó részvétel
engedé|yezése az egészségi ál|apotnak megfe|e|ően történt néme|y esetben bizonyos kor|átozások
bevezetése me|lett (nehéz fizikai munka a|ó! fe|mentést kaptak, fertőzés veszélyes környezetben
nem végezhették a gyakor|atukat).

9. Egyéni tanrendes illefue magántanulók vizsgáIata: (spoto|ók, krónikus betegségge| kÜzdő tanutók).

10' Diákolimpiai, ualamint egyéb iskolai spoftVersenyek: előtti orvosi vizsgálatot követően adott
időszakra történő Versenyengedé|y kiadása (1B év a|attiaknak fé| évre, 18 év felettieknek pedig egy
évre szól az engedé|y).

Iskolai szakmai gyakorlati termek ellenőrzése: a higiénés viszonyok, az e|őírt megvilágíLás meg|éte,
burko|atok épsége, e|sősegély |ádák megfe|e|ő tartalma va|amint azok |ejárati ideje.

oktatási idő alatt jelentkező problémák akut betege( i|letve balesetet szenvedők e|ső e|látása,
majd továbbkü|dése háziorvosukhoz vagy szakrendelésre ál|apotuktól fÜ99ően.

16 éves kori záró vizsgáIat elvégzésa melyrő| kinyomtatott lelet készü|.

Kcjtelező Ískolaoruosi jetentés etkészítése, tovább kü|dése az Árrr fe|é.

Egészségtigyi dokumentáciő, a törzskartonok vezetése továbbra is számítógépen történik a Sanus
program fe|haszná|ásáva|.
Februárban a program Üzemeltetői 1 napos továbbképzést tartottak mind az oruosok, mind a
védőnők számára, va|amint munkahe|yi szervergép Üzembe he|yezése is megtörtént'

Beiskolázási vZsgálat (május): A fe|vett szakközepes, i||etve szakisko|ás diákok |étszámát ápri|is
másodík fe|ében kapta meg a szolgá|at az oktatási intézményektő|. Ez a|apján szervezték meg a
májusi vizsgálatokat. A fe|Vételt nyert tanu|ók kiértesítését az isko|a végzi, a megadott időpontokat
mÍnd az Ísko|a, mind az Egészségmegőrzési Kózpont a hon|apján közzé teszi' A leendő 9'
osztá|yosok szakképző^ intézményekbe történő beiratkozása előtt az adott intézmény
isko|aorvosánál beisko|ázás e|őtti szakmaí a|kalmassági vizsgá|aton vettek részt. A rendelkezésre
á||ó rövid határ|dő miatt szoros együttműködésre van szükség az iskola vezetősége és az
egészségügyi team között.

17. Év kcizbeni pátyamódosítág szakmauáltás esetén (időközben fe||épő betegség, ba|eset,
tanintézmény váltás miatt) szükségessé vá|t ismételt aIkalmassági vizsgálatok e|végzése
megtörtént.

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2018. éVi tevékenységérő|
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18' Továbbképzés: köte|ező szinten tartó továbbképzésen egy orvos vett részt novemberben.

osztályvizsgá|atok temati kája;

2018. január: 11. gimnáziumi és szakgimnáziumi évío|yamosok szűrése, valamint a második fé|évben
kezdődő képzés egészségügyi könyvének érvényesítése (szépészet, kereskedelmi és egészségügyi
szakok).

2018. február: 18. é|etévet még be nem tö|tött tanu|ók isméte|t spoftorvosi vizsgá|ata. Igény szerint
szakképzésre jelentkező B. osztá|yos tanu|ók részére e|őzetes beje|entkezés alapján tanácsadást tartunk
a fogadóórák keretein be|ü|.
10. évfo|yamos tanu|ók szűrése'

2018. március: nÍn programos e|ső évfolyamos tanu|ók szűrése a szakmai modulképzésnek
megfeIe|ően'
9. évfo|yamosok szűrése'

2018. április: 13. évfo|yamos technikusok szűrése. Pótszűrések, va|amint a |eendő 9. osztá|yos tanu|ók
beisko|ázási vizsgálatainak megteruezése és egyeztetése az adott iskolákkal (vizsgá|ati időpontok
átadása a szakképző intézmények számára).

2018. május és június eleje: szakképzésre je|entkezők beisko|ázási vizsgá|atának |ebonyo|Ítása.

2018. június végé: |eendő 13. osztá|yos technikus díákok alka|massági vizsgá|ata'

2018. júIius: HÍD programba újonnan fe|véte|t nyert tanu|ók szakmai a|ka|massági vizsgá|ata
modu|képzésekre (ABC e|adó, festő). A tanévre vonatkozó köte|ező jelentés e|készítése és megküldése
az Áerr reté.

2018. szeptember: nyáron beiratkozó új tanulók vizsgálata, testneve|és fe|mentés e|bírá|ása,
egészség Ügyi könyvek éruényesítése'

2018. október és november: végzős 12. évfolyamos tanu|ók státus vizsgálata, va|amint a végzős
speciá|is szakképzésben résztvevő diákok vizsgá|ata.

2018. december: 11' évfo|yamos végzős szakközépisko|ások, 14. osztá|yos technikusok valamint a
HÍD program második évfo|yamos tanu|ók a|ka|massági vizsgá|ata történt meg.

Középiskolai !étszámadatok alaku!ása 2016.2018

Ev 2016 20L7 2018
Középisko|ai |étszám 4652Íő 3790Íő 3794Íő
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201B évi középiskolai adatok

Iskoh
Eeilittott

bnukík

.]éE4na.,*
(Íő|

Megvizsgá|t
tanulók

---iiai
Beuta|ók
száma

OMFI
8. osztá|yosok

szíiÉse
'ífá} .

spoítoryosi
vizsgáhtok

'ri{t
ídb) Ifő|

DsZc Hi|d József Szakgimnáziuma és
Szakközépisko|ája 2Bs 284 18 0 B5 24

Dunaújvá rosi Széchenyi Istvá n
Gimnázium és Ko||égium 436 287 10 0 0 7

DSZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Kollégiuma 534 494 t2 0 52 13

Dunaújvárosi Rosti Pá| Gimnázium és
Á|ta|ános Isko|a r02 67 2 0 0 0

Pente|ei Mentá|higiénés A|t. Isko|a,
Szakképző Iskola és Gimnázium

206 138 B 0 30 0

DSZC Lorántffy Zs. Szakgimnáziuma,
Szakközép-isko|ája és Ko||égiuma 358 354 1B 0 93 0

NZC Kereskede|mi és Vendég|átó-
ipari Szakgimn. és Szakközépisko|ája 534 472 27 0 109 t2

DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és
Szakközépisko|ája 874 723 31 1 762 9

DSZC Bánki Donát Gimnáziuma és
Szakgimnáziuma

465 398 10 0 42 0

összesen 3 794 32L7 136 1 573 65

Ifj úsá9-egészség ü gyi el|átás :
. Szemé|yife|tételek

A fe|adatel|átására a szemé|yi mínimumfeltéte|ek biztosítottak vo|tak. 1 főá|lású isko|aorvos,
1 megbízással tevékenykedő isko|aorvos, 1 asszisztens, va|amint az isko|ai védőnők segÍtségéve| töftént
a középisko|á k tan u |óina k isko|a-egészség ügyi e| |átása.

. ÉpÍtészetife|téte|ek
Az orvosi rende|ők és a várakozó he|yiségek esztétikusak, méretük szabá|yos. A védőnői he|yiségek
ál|apotának fe|mérése, ezt követően a szÜkséges fe|újítások e|végzése továbbra is időszerű |enne.
A Dunaferr isko|a központi épü|etében az orvosi rende|ő kia|akítása nem történt meg, pedig a távolság
miatt szerencsés |enne.

. Tárgyife|téte|ek
Az orvosi eszközoket a minimum feltéte|ek a|apján e|lenőriztük, hiányosságot nem tapaszta|tunk.
A fogyóeszközök és gyógyszerek, vegyszerek beszeaése fo|yamatos, zökkenőmentes a szükség|eteknek
megfeIe|ően.

. Informatikai fe|téte|ek
Az isko|a-egészségügyi e|látás során ko|légáink Sanus programma| dolgoznak, melynek frissítése
megtörtént.

o Közegészségügyi he|yzet
Járványos fertőző megbetegedés nem fordult e|ő.
Az infekciókontro|| biztosított a közegészségügyi e|őírásoknak megfe|e|ően.
A veszélyes hul|adék gyűjtése és szá||ítása szintén a szabá|yoknak megfe|e|ően tortént.

V. Az Egészségmegőrzési Központ szakmai kapcsoIatai, együttmíiködő intézményei
. Dunaújváros á|ta|ános és középisko|ái
. Dunaújvárosi TankerÜleti Központ

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2018. é\}i tevékenységérő|
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. DunaújvárosiSzakképzésiCentrum

. Útkeresés Segítő Szo|gá|at

. Dunaújvárosbö|csődék

. Dunaújvárosi óvodák

. Dunaújvárosi Egyetem

. Háziotvosok

. Gyermekoruosok

. PedagógiaSzakzolgá|at
o MRE Újváros Drogambu|ancia
. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkeze|ő
o Fejér Megyei Kormányhivata| DunaújvárosiJárási Hivata| Járási NépegészségÜgyi osztá|y
o Fejér Megyei Kormányhivata| DunaújvárosiJárási Hivata| Gyámügyiés lgazságÜgyi osztá|y
o Fejér Megyei Kormányhivata| DunaújvárosiJárási Hivata| Fog|a|koztatási osztá|y
. Dunaújvárosi Kereskede|mi és Iparkamara
. Magyar Egészségügyi Szakdo|gozói Kamara
. Dunaújvárosi Bűnmege|őzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
. Szent Panta|eon Kórház-Rende|őintézet Dunaújváros
. Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
. Egészségfej|esztési Iroda (EFI) Dunaújváros

Egyéb szakmai tevékenységeink:
. Isko|ai egészségnapokon e|őadások tartása
. Fe|kérésre előadások tartása
o Kórházi szülésfe|készítő tanfo|yamon e|őadások tartása
. MRE Úiváros Drogambu|ancia szakmai napján kortárssegítő csopoft bemutató fogla|kozás
. Me||rák e||eni sétán aktÍv közreműködés
o Isko|ai rajzpá|yázataz intézmény 25. évfordu|ója a|ka|mából

7r ' , ,
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intézményvezető
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