
-íf\
[N| EcÉszsÉGmEeőnaÉsl xözPoNT

-ÜE^,á,?P

24a0 DunaÚjváros, Erkel kert 23.
Telefon/fax: (+36) 25 4'12-123

Mobil: (+361 20 237-42-88
E-mail : egmeg92@gmail.com

Weblap: www.egeszsegmegorzes ikozpont. hu

Az Ec ÉszsÉc M EG őp.zÉsl KözPoNT

2019. ÉVI BEszÁMolórn

Dunaújváros, 2o2o, február 25.

ffixu'!,h'
K|einné Németh Judit

intézményvezető

é**'.'á

? I EtutJ



Az Egészségmegőrzési Központ szakterÜ|etei

I. Isko|ai egészségnevetési, prevenciós foglalkozások 1-12. évfotyamos diákoknak
1. Isko|ai órák
2' Mentá|higiénés konzu|táció a középisko|ákban

II. Mentálhigiénésprogramok
1. Tanácsadások

- É|etvezetési tanácsadás. pszicho|ó9iai/mentá|hi9iénés konzuItáció
-, ,Négyü|éses' '  konzu|táció serdÜ|őknek
- Mediáció
- Táplá|kozási tanácsadás
- Szü|ő konzu|táció
- Mentá|higiénés konzu|táció k özépisko|ákban

2. Képzések, tréningek
- Kortárssegítő képzés
- Onismereti csopoftok

3. K|Übok, csoportok
- Kortárssegítő Klub
- Kamasz csoport

Kismama-Kispapa Klub
- Szülők Isko|ája
* Testébresztő Torna

4' Esetmegbeszé|ések

III. Védőnői szolgálat
1. TerÜ|eti védőnők

- Várandós és nővéde|mi gondozás
- Csecsemőgondozás
- 1-3 évesek gondozása
- 3-6 évesek gondozása
_ Bö|csődei, óvodai gondozás
_ 7-18 évesek gondozása
- GyermekvédeIem, jeIzőrendszeri tevékenység
- Egészségneve|és
_ Egyéb tevékenységek

2. Isko|ai védőnők
- IskoIavédőnői tevékenységek
- Védőnői szűrések
_ o|tások
_ Tisztasági szűrések
- Pá|yaaIkaImassági v izsgá|atok
- Egészségneve|ési órák
- Egyéb tevékenységek

IV. Ifjúsá9.e9észségÜgyiellátás
- KöteIező szűrővizsgá|atok
_ Védőo|tások pót|ása
- Testnevelés óra a|ó|i fe|mentések e|bírálása
_ Egészségügyi könyvek kitö|tése és érvényesítése
_ Tisztasági vizsgá|at
_ A|apszintű újraé|esztés oktatása
- A|kaImasságivizsgá|atok
_ Egyéb tevékenységek

V. Szakmai kapcsolatok
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Az Egészségmegőrzési Központ munkatársai immár 26. éve szolgátják, támogatják tudásukka!,
tapasztalataikkal a Dunaújvárosban születő gyerekeket, az itt élő családokat, á iárosban tanutó
d i á ko ka t, és m ű kö d teti k sza k m a i eg y ii ttm íi ki d ése i ket'
A 2011. évi CLXXXIX...törvény (me|y Magyarország he|yi önkormányzatairó| szó|) II. fejezet 13. s (1)
4' pontjában kötelező feladatként je|ö|i meg az eg-észséges é|etmód segítéséi cé|ző szo|gáttaíasoú
e|látását,- me|yet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1993 óta az Egészségáregőrzési
Központ áltaI is megva|ósít.
Az intézményünkben működő szakmai team komp|ex módon érte|mezi a prevenciót,  és ennek
sze||emében segíti a dunaújvárosi Iakosságot fogantatástó| időskorig egészségneve|ési és
mentálhigiénés tevékenységei során' 2011. január 1-jétő| a védőnői hálózattá| bdvü|tÜnk, me|y ór iás i
|ehetőség, hiszen a védőnők me||ett orvos, mentá|higiénés szakember egyÜttműködése iámogat;a a
csa|ádokat, a városban működő szakemberek közötti kommunikációt, a szakmai munt<ái és a
je|zőrendszer hatékonyabb működését.
Az Egészségmegőrzési Központ pénzügyi he|yzete 2019-ben stabiI volt.
Intézményen belüI eoyre nagyobb bérfesztjltséget okoz, hogy jetentős ktitönbség van a védőnői, orvosi
és az egészségnevetői-mentáthigiénés munkakörben fogtaIko2bfutt közatkatmázottak fizetése,k()zói,
melynek oka, hogy az egészségügyi bérrendezés rájuk nem vonatkozott.

Az érdek|ődők a ww"w'eqeszseqmegorzesikozpont.hu hon|apon tájékozódhatnak intézményünkről  és
minden fontos eseményrő|.

I. Iskolai egészségnevelési, prevenciós foglalkozások 1.12. évfotyamos diákoknak

DMJV önkormányzata o|yan prevenciós szakmai szo|gá|tatást nyújt az Egészségmegőrzési Központ
munkatársai á|ta| a Dunaújvárosban tanu|ó diákoknak, me|y Magyaiországón egyéoütát lo. Riánlataink
segítik, kiegészítik az oktatási intézmények részére a ,,neve|ési-óktatási intézmények műköáésérő| és
a közneve|ési intézmények névhaszná|atárő|,, sző|ő 2o/2o12.(VIII'31.) EMMI rendelet 131' $. és
132. s szerint e|őírt fe|adatok te|jesítését.

2019-ben is megvalósu|t az a cé|unk, hogy tervezhetően, az isko|ák számára át|átható módon tudjuk
a programokat aján|ani. Megtartottuk a két szakmacsoport sajátosságait: az Egészségmegőriési
Központ iskoIavédőnői csoportja egészségÜgyi, mentá|higiénés csoportja peJig pslichótógiai,
szemé|yiségfejIesztő szempontok szerínt vé9ezte egészségneve|ő ievé.t<enységét 

.ounaújvároó

á|ta|ános és középiskolá iban.

1' Iskolai órák
A fiata|ok |e|ki egészségének megőrzése érdekében készítetttik e| isko|ai programunkat. Célunk a
prevenció. A diákok é|etkori  sajátosságaihoz |eginkább - i||eszkedő témákát do|gozunk fe| a
fog|a|kozásokon, ezért minden évfo|yamon más a tematika. Így biztosÍtjuk, hogy a gyerekek iskolai
é|etÜk során minden témávaI a lehető |egmegfe|e|őbb időben ta|á|kozhasslnak.
A táblázatokban |áthatók, hogy a témákat me|y évfo|yamokon, hány órában, milyen szakemberre|
tervezzÜk. Ézek az információk és a szakmai cé|ok is megta|á|hatók az osztá|yfőnökökhöz e|juttatott
szakmai anyagban, me|ynek segítségéve| a diákok, pedagógusok és szÜlők tájékozódhatnak
programjainkró|.

Á|talános iskoIa
Az rsrour ónÁx rÉuÁr És ónnszÁMnr ÉvrolveuoK SZERINT

P
o
N

o
P

o

osztá|y Mentá|higiénés témakör óraszám Védőnői témakör iraszám
1. Mesecsoport I 3x2 Napirend, t isztá|kodás 2

2. Mesecsoport II 3x2 Egészséges táp|á|kozás I 2

3. Társas kapcsoIatok I. 5 BaIesetek mege|őzése 2

4. Veszé|yes heIyzetek,
ártaImas szokások 4 SerdÜ |őkori vá|tozások I 4

I

N

P

a

5. onismeret, közösségépítés 5 Egészséges táp|á|kozás II 2

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

7. FÜggőségek 4 Serdu|őkori vá|tozások II' 2

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

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019. évi tevékenységérő| 19/3. o ldal



KözépiskoIa
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osztá|y Mentálhigiénés témakör iraszám Védőnői témakör óraszám

9. Közösségépítés 5 Káros szenvedé|yek vagy
Foqamzásoát|ás 3

10. FÜggőségek 4 Fogamzásgát|ás vagy
Káros szenvedé|vek 3

11. Szerelem, párkapcsoIat 4 Abortusz- és
daoanatprevenció 4

L2. Fe|nőtté vá|ás 4 Szexuá|is úton terjedő
beteoséoek, aboftusz 1

Az EeÉszsÉeueeőnzÉsr Közpoxr EGÉszsÉGNEvetÉst, pnevencrós rtvÉxenvsÉee
DunnÚrvÁnos Álrnúnos És xözÉprsxoúrsff{

urnrÁurcrÉnÉs És vÉoőnőr rocln.rozÁsox

Ev Áltatános iskola i
óraszám

Középisko!ai
óraszám

összesen
oraszam

2014 597 540 7 r37
2015 590 734 r  324
2016 541 668 L 209
2017 475 524 999
2018 524 502 L 026
2019 467 596 1 063

roeulxozÁsor szÁml 2o 19.seN
Evfolyam osztálv Alkalom Fő összesen

1. 2 T2 62
2. 3 1B 77
3. 9 45 189
4. 7 28 L44
5. 8 38 L75
6. 11 52 277
7. 74 52 304
B. 9 35 208
9. 32 143 737

10. 19 72 377
11. 1B 69 364
12. 9 36 20L

Osszesen: T4I 600 3 115

IsrouvÉoónór roelelxozÁsor szÁun 2o19.seN
ÉvfoIvam osztály Alkalom Fő összesen

1. 5 10 TL2
2. 6 L2 126
3. 8 16 172
4. 11 44 265
5. I2 24 282
6. 74 29 337
7. 13 27 283
L 72 25 263
9. 26 81 631

10. 27 81 639
11. 31 92 742
L2. 20 22 476

Osszesen: 185 463 4 328

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2019' évi tevékenységérő| 1914. oldal



2.

M ALHTGIENES FOGLALKOZASOK TEMA

FoGLALKozÁsoK TÉMA szERINTI MEGoszLÁsA 2o19-ar
Evfolyam Mentá|higiénés téma oraszám

1. Napi rend, tiszta I kodás 10
2. Egészséqes táp|á|kozás I. t2
3. Ba|esetek meqe|őzése 16
4. Serdülőkori vá|tozások I. 44
5. Egészséges táp|álkozás tr. 24
6. Káros szenvedé|yek 29
7. Serdülőkori vá|tozások tr' 27
B. Fe|e|ősség a szere|emben 25

9.
Káros szenvedélyek 35
Fogamzásgát|ás 46

10. Fogamzásgát|ás 52
Káros szenvedé|yek 29

11. Abortusz- és daganatprevenció 92
t2. Szexuá|is úton terjedő beteqséqek 22
Osszesen: 463

M e ntá l h ig ié nés konzu ltáció, él etm ód -ta ná csa dás közé p i skot á kba n

A középisko|ák munkatársai (tanárok) és az isko|avédőnők évek óta rendszeresen
irányítottak/irányítanak intézményünkbe diákokat és szÜlőket mentá|higiénés konzu|tációra.
Ezért gondo|tuk, hogy az isko|ákban tartott fogadóóra segíti a diákokát abban, hogy igény esetén
e|jussanak szakemberhez a problémájukkal. Ennek megfe|elően az Egészségmegőrzési Központ
mentá|higiénés szakemberei het i  egy a|ka|ommal három órás időtartamban koniu|tációt (segítő
beszélgetést) biztosít9ttak több középisko|ában 2O19-ben is, me|ynek kereteit és szabá|yaii az
egyÜttműködési megá|lapodások r ögzít ik.

Az egyÜttműködésben részt vevő isko|ák:
_ Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kol|égium
_ DSZC Kereskede|mi és Vendéglátó ipar i  Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája
- DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
- DSZC Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Ko||égiuma
_ DSZC Bánki Donát Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája

A konzultációra a diákok önként je|entkezhetnek, me|yhez segítséget kapnak az osztá|yfőnököktő|,
iskoIavédőnőktő|.
Az' iskoIai mentá|higiénés beszélgetések az egészséges szemé|yiség optimális fej|ődését prevenciós
módszerekkeI támogatják.
Tapaszta|ataink szerint a prob|émák hátterében - |egtöbb esetben - diszfunkcioná|is csa|ádi
működés van.

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019' évi tevékenységérő|

ENT 9-srtl
Evfolyam Mentá|hiqiénés téma óraszám

1. Mesecsoport I. LZ
2. Mesecsoport II. 1B
3. Társas kapcso|atok I. 45
4. Veszé|yes he|yzetek, áfta|mas szokások ZB
5. tn ismeret, kQzösségépítés 3B
6. Társas kapcso|atok II. 52
7. Füqqőséqek I 52
B. Kamaszkori kapcsolatok 35
9. Közösséqépítés I43

10. Füqqőséqek II. 72
11. Szere|em, párkapcsolat 69
12, Felnőtté vá|ás 36
Osszesen: 600

19/5. oldal



A Ieggyakrabban megjeIenő nehézségek:
- csa|ádi (anyagi nehézségek a csa|ádban, e|vá|t szÜ|ők-ka||ódó gyerek, atkohol izmus a

csa|ádban, e|hanyago|ás)
- é|etkori/kamaszkori nehézségek (iskoIai, ko||égiumi bei||eszkedés, magatartási, tanu|ási

nehézségek, ba ráti konf| i ktusok, hang uIatzavar)
- szoron9ás, pszichoszomatikus (,,pánik,,) tünetek
- függőségek
- önétéke|ési gondok
_ öngyilkosságikésztetés

II. Mentálhigiénésprogramok

1, TetuÁcseoÁsox, seeÍrő atszÉteerÉsru

. Életvezetési tanácsadás/mentálhigiénés konzuttáció
Segítő kapcso|at, me|y lehetőséget teremt arra, hogy a pszichésen egészséges emberek
saját erőforrásaikat hatékonyabban kiaknázzák, fej|ődjön önismeretÜk, öneIemző
képességük. prob|émamegoIdó készségük.

.,,Négyiiléses konzultáciő,,serdiilőknek
A kamasz korosztá|y fej|ődési sajátosságaihoz a|ka|mazkodó módszer, me|y segítséget
nyújt a jeIentkező f iataloknak, hogy végiggondo|ják aktuá|is problémáik pszichés
motívumait.

. Mediáció
Speciális konf|iktuskeze|ési e|járás, me|y segítséget nyújt a konf|iktus tisztázásában, és
o|yan mego|dás megta|á|ásában, me|y mindkét fé| számára elfogadható és
megva|ósítható' Igénybe vehető: családi, párkapcso|ati, szÜ|ő-gyerek, válási, gyermek-
elhelyezési, munkahe|yi konf|iktusok esetén, i||etve intézményi mediációként.

. TápláIkozásitanácsadás
A táp|á|kozási tanácsadás az egészségmegőrzést szolgá|ja egyénre szabottan.

. Sziilő konzultáciő
SzÜ|őknek nyújt segítséget eIsősorban neve|ési kérdésekben.

. Drogprevencióstanácsadás
Konzu|tációs Iehetőség fiataIoknak, szü|őknek, pedagógusoknak a fÜggőség
kiaIaku|ásáró| és je|eirő|, a kÜ|önfé|e szenvedé|ybetegsé9ekről. Segítséget nyújtunk a
ka pcsolatfe|véte|ben az M RE Úivárosi Droga m bu |a ncia iza Éem bereivel.

IntézményÜnk szakembereinek fogadó kapacitását a segítő beszélgetésekre az alábbi
körÜ |mények befo|yáso|ják:

o munkatársak száma
. szakképzettség
. kompetencia határok figye|embe véte|e
. Ieterheltség

nemek és életkor szerinti

Elet-
kor

Pszicholóq iai,
é|etvezetési
tanácsadás

Addikto|ó9ia i
ta nácsadás,

drog konzu|táció

Táp|á|kozási és
mozgásszerVi
tanácsadás

Szü|ő
ko nzultáció Mediác ió

Né9yüléses
konzultáció
serdü |őknek

Gyermek
konzuItáció

Mentálhigiénés
konzu Itáció Osszesen

férfi no férti no férfi no férfi no Ierr l no férfi no férfi no rertl no férfi no
0-5 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6-10 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 0 0 0 0 0

6 I 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 63 49 69 66
16-20 54 68 0 0 3 11 0 2 4 0 0 0 0 46 4L 105 124
21-25 6 29 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 35
26-30 IJ 7A 0 0 4 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 19 7A
3 1-35 54 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 58
36-40 0 71 0 0 o 9 I 2 0 0 0 0 0 0 3 ö J

4I-45 4 67 0 0 o zo 0 0 4 5 0 0 0 0 0 I ö 93
46-50 0 31 0 0 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 47
51-5 5 0 10 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 31
56-60 q 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L2
61-65 0 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 23 10
65-70 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JSSZ.: 118 424 0 10 27 72 L7 0 0 0 0 111 9t 272 631

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019. évi tevékenységérő| 19/6. o lda!



2. KÉezÉsex, rnÉunverx

. Kortárssegítő képzés
E|ső kortárssegítő képzésün ket az 1999 /2000-es
megszervezésre kerÜ lt.
Cé|' hogy a je|entkező diákokat fe|készítsÜk
tevékenységben.

tanévben indítottuk, me|y azóta is minden évben

a kortársaikkaI va|ó egyÜttműködésre a segítő

A képzésen a környezetre irányu|ó értékek közü| a szo|idaritás, a másokon va|ó segítés, a
kommunikációs készség és a prob|émamego|dó képesség megerősítésére, támogitására
törekszünk.
A be|ső énékek közú| az önismeret, önbiza|om, önmagukka| kia|akított jó viszony megerősítését és
fejIesztését tartjuk kÜ|önösen fontosnak.
A képzés speciális cé|ja, hogy a fiataIok megerősödjenek a drogmentes pozitív életstí|us
kiaIakulásában.
A középiskolák érettségiző osztá|yaibó| érkező tanu|óknál lehetőségÜnk van - az isko|ákka| kötött
egyÜttműködési megá|lapodás aIapján - beszámítaní a közösségi szoIgá|atba a kortárssegítő
képzésen és k|ubban va|ó részvéte|t.

3. Ktuaox, csopoRToK

. Kortárssegítő Klub
IntézményÜ n kben heti rendszeresség ge| Kortársseg ítő K| u b m ű köd i k.
A k|ub fog|a|kozásain tovább mé|yÜ| az önismereti, a szemé|yiségfej|esztő folyamat, eme||ett a
diákok megismerik és eIsajátÍtják az esetmegbeszé|és, eslttionzu|táció technikáját. A
csoportfoglaIkozások tematikájának e|készítésekor figye|embe vettÜk a kortárssegítők javás|atait
is' Az isko|ákban megtörtént esetek fe|dolgozásában is segítséget kaptak'

. önismereti csoport a JószolgáIati otthon eltátottjainak
2019 szeptemberétő|, a Jószo|gálati otthon Köza|apítvánnyal kötött egyÜttműködés keretében
önismereti csoport va|ósult meg az intézményünkben, az otthon e||átottjai számára. A
fogIa I kozásokat mentá| hi g iénés ko| |égá k vezették.
A csoport 11gondozott részvéte|éve| zajlott heti rendszerességge|, összesen hét aIka|omma|'
A közös munka cé|ja az önismeret, az egyÜttműködés fej|esztése, é|ményszerzés - figye|embe véve
a csoporttagok életkori és é|etviteli sajátosságait, rendszerigényét, ismeretszintjüket, mentá|is - és
fizikai képességeiket. Törekedtünk a biztonságos, e|fogadó közeg megteremÍésére, aho| bátran
|ehet vá|la|ni az érze|meket, őket aktuá|isan fog|aIkoztató kérdésekót.
A csoport zárő fog'|a|kozásán, a gondozottak e|ismerésként, ok|eve|et kaptak, i||etve megaján|ottuk
nekik a második fé|évben történő folytatás Iehetőségét.

Den az hetes ítő 27 diák vett részt B sko|ából:
Bánki Hild Dunaferr Kereskedelmi Lorántffu Pannon Rudas Széchenyi
4fő zÍo 2fő 2fő 2fő Bfő 3fő 4tő

KIub

Kismama- Kispapa Klub 2014.
évben

2015.
évben

2016.
évben

2017.
évben

2018.
évben

20L9.
évben

Résztvevők száma 236 fő 2B4 fő z93 fő 351 fő z72 fő 318 fő

2019-ben három csoportot szerveztünk. Az év e|ején, tavasszaI majd egyet őszi kezdésse|.
A fog|aIkozások 10 héten át tervezett tematika szerint zaj|ottak, páros csoportvezetésse|.
A csoportban hason|ó é|ethe|yzetben |evő pároknak, csa|ádoknak adtunk |ehetőséget arra, hogy a
gyermekvá|la|ás során fe|merü|ő kérdéseikre, kéte|yeikre választ kapjanak. Biztonságos keretek között
beszé|gethettek. Bizonyta Ia nságuk, feszü |tségü k, fé|elm Ü k csökke nt.
Témáink között szerepeI a várandósság, szÜ|és, születés, gyermekágyas időszak, és a gyakor|ati
fog|a lkozásokon a gyerme kgondozás a |a pja ina k eIsajátításá ba n is segítünk.
A csoport |ezárásakor a szü|ők már megszü|etett gyermekükkel együtt érkeznek.
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201.9-ben 4 csoport indu|t. A csoportok szeptembertő| júniusig működtek, páros csoportvezetésse|,
mentá|hígiénés szakember és védőnő irányításáva|. A gyermekek é|etkoruk szerint kü|önböző
korosztá |y fog|a lkozásain Vettek részt szü |eikkeI egyÜtt.
A fókusz e|ső sorban a szü|őkön, többnyire a gyermekét hozó édesanyán vo|t. Lehetőséget nyújtottunk
az őket fog|aIkoztató prob|émák megosztására, támogatást adunk életvezetési és neve|ési kérdésekben.
A csoport megtartó közösségként működik.

. Testébresztő torna
Je|en vi|águnkban a társada|ommal szemben támasztott e|várások (amik a terhe|hetőség magasabb
szintjét je|entik), i||etve az ü|őmunka e|őtérbe kerÜ|ése e|engedhetet|enné teszik, hogy szem e|őtt
tartsuk a fizikai fittség jótékony hatását. Miné| többet teszÜnk az egészségÜnkért, annál nagyobb a
lehetősége egyes keringési betegségek mege|őzésének, mozgásszervi rendeIlenességek
kia|aku|ásának, i l |etve a meg|évő prob|émák minőségi javu|ásának.
Az öregedési fo|yamatok következtében kialaku|ó ízü|eti kopások, az izomgyengÜ|és, a csontritku|ás,
az erek rugalmat|anná vá|ása mind negatívan befo|yáso|ják a mindennapokat, és számos
egészségÜgyi prob|émát okozhatnak. A Testébresztő torna o|yan természetes mozgásforma, ame|y
megkíméli a megkopott ízÜleteket, javítja a perifériás vérkeringést, tonizá|ja az izomzatot testszerte
és javítja a he|yte|en testtartásbó| adódó beszűkült izommozgást.
IntézményÜnk erre a cé|ra biztosítja a Testébresztő tornát a városban és környékén é|ők számára, Az
e|ső fog|a|kozások 2019' január B-án indultak: a nyugdíjas korosztá|ynak (het i  két a|ka|omma|) és
ezzeJ párhuzamosan a fiatalabb, még aktívan do|gozóknak' A nyugdíjas csoport 12 főve|, míg az
,,aktív,, csoport 6 főve| működott. A 2oI9 októberétő| ismét indu|ó tornát kizáró|ag a nyugdí;as
korosztá|ynak hirdettÜk meg, mert olyan nagy |étszámú vo|t a je|entkezés a tornára az e|őző fé|évben,
amit a rendelkezésre á||ó terem nem tudott vo|na befogadni. Aktuá|isan is heti két alka|omma|
biztosítjuk a torna |ehetőségét azoknak, akik már a tava|yi év e|ejétő| járnak, i||etve egy kü|ön
csoportot az új becsat|akozóknak. Je|enleg csoportonként 13 főre bővÜlt a |étszám.

4. EsrrptresrszÉtő CsoPoRT

A szociá|is és egészségÜgyi terü|eten do|gozó szakembereknek hirdettük meg az esetmegbeszé|ő
csoportot, melynek cé|ja a résztvevők szakmai szemé|yiségének fej|esztése. Egy-egy prob|émás
helyzet megbeszé|éséveI 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 érte|mezéséhez 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
véde|mében a szakemberek miné| korábban ész|e|jék és je|ezzék a probléma kialaku|ását, ezze|
segítve a gyermekjó|éti szolgá|at munkáját.
Az aktuá|is eset ismertetése után fe|tárjuk a rész|etes körÜ|ményeket, pontosítjuk a tényeket, majd
közösen megfoga|mazzuk az esette| kapcso|atban felmerÜlt kérdéseket, prob|émákat' Ezekre építve
határozzuk meg a konkrét fe|adatokat, teendőket. Az egyes estek alaku|ását fo|yamatosan nyomon
követtük.
Megtartott esetmegbeszé|ő csoportok 2019-ben:

_ Ter"Ü|eti védőnők:
_ Isko|ai védőnők:

havonta egy alkalommal
havonta egy alkalommal

- Mentá|higiénés szakmacsoport: hetente egy a|ka|omma|

Itr. Védőnői szolgátat

Az Egészségmegőrzési Központ 2oLI, január 1-jétő| végzi a védőnői fe|adatok e||átását.
A Védőnői Szo|gá|at 14 terÜleti védőnői és B isko|avédőnői körzette| rende|kezik. A L4 körzetet
13 terr]|eti védőnő, a 8 isko|avédőnői körzetet 8 főá||ású isko|avédőnő |átta el. A védőnői
fe|adatok e|látásának fedezetét az Nemzeti Egészségbiztosítási A|apkeze|ő (NEAK) biztosítja a
43 / L999' (III. 3' ) Kormá nyrendeletben meg hatá rozotta k a |a pjá n.
A terü|eti védőnők fe|adatait a területi védőnői e|látásró| sző|ő 49/2ao4'(V.21.) ESzCsM rende|et
szabá|yozza. E rende|et a|apján a védőnő köte|es e||átni az e||átási terÜ|etén |akcímme|
rendelkező szemé|yeket, va|amint a körzetében jogszerűen tartózkodó azon szemé|yeket, akik az
e||átás iránt i  igénytiket a védőnőnél beje|entik. A védőnői e||átás köteIező és a Iakhe|y szer int i
körzetben dolgozó védőnőve| történik (szabadon nem vá|asztható)' A védőnők az egészségÜgyi
a|ape||átás részeként nyújtják szo|gá|tatásukat, szakmai szabá|yok és iránymutatások me||ett, a
gondozottak igényeit figyelembe véve. A k|asszikus védőnői e||átás színterei a családok otthona,
va|amint a tanácsadó, aho| a státusz vizsgá|atok t örténnek' A védőnők a gyermekvéde|mi
je|zőrendszer fontos tagjai, akik a csa|ádokban nevelkedő gyermekek érdekeit védik, figye|ik
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testi-|eIki-erkölcsi-érzeImi fejlődésÜket, javasIatokat tesznek a veszé|yeztető tényezők
eIhárítására, szükség esetén a véde|embe véte|t kezdeményezik. Dunaújvárosban az
Egészségmegőrzési Központ nagy hangsú|yt fektet arrat hogy védőnői és mentálhigiénés
szakemberei a mege|őzést szem e|őtt tartva a mindennapi gyakor|atban hatékonyan működjenek
a gyermekvédelmi je|zőrendszerben.
Ennek érdekében:
o A törvényben meghatározott fe|adatokon tú| már a fogantatás pi||anatátó| ingyenesen és

önkéntesen igénybe vehető szo|gá|tatásokka| (kismáma-papa k|ub, szu|ók isko|ája,
életvezetési tanácsadások, mediáció, szemé|yiségfejIesztő iskolai programok stu.; segíti ii
egészséges gyermekek szÜletését, a csa|ádok kiegyensúlyozott műkóoését ounaújvárosb-an.

. A kis'sú|yú újszülötteket a védőnők e|irányítják a Pedagógia Szakszolgá|at szakembereihez
vizsgá|atra, hogy ne maradjanak ki a korai fej|esztésbő|.

. A védőnők folyamatosan kapcso|atot taftanak a je|zőrendszer szakembereivel, gyakran közös
családlátogatásokkaI adnak nyomatékot az egységes gyermekvédelmi e|várásoknak a
gyerekek érdekében (játszmák, Iavírozás eIkerti|ése érdekében).

. A státuszok fe|véte|ének szempontrendszerét, egységes, jó s2akmai színvona|ú e|végzését a
munkáltató és a szakfelÜgye|ő is kontro||á|ja.

. A munká|tató rendszeres esetmegbeszé|ésekke|, egyéni konzu|tációs |ehetőségekke| segíti a
védőnők szakmai mu nkáját, fej|ődését.

Munká|tatóként a szakszerű, támogató, biztonságos munkavégzési fe|téte|ek megteremtéséve| is
nehezen enyhíthető a munkatársakná| a tú|terhe|tség, és az abbó| adódó kiégés É reá|is veszé|yt
jelent.

Területi védőnők

Gondozottak |étszám 20aoatat 2ut5-2019 kozott

Ev Gondozottak
össz|étszáma

A gondozottak |étszámának
vá|tozása az e|őző évhez

képest

2015' szept. 30-ai á| lapotnak megfe|e|ő adat 299t tő
2016. szept. 30-ai á||apotnak meqfe|e|ő adat 3366 fő 375 fő
20L7' szept. 30-ai á||apotnak meqfe|e|ő adat 3335 fő -31 fő
2018. szept. 30-ai á||apotnak meqfe|e|ő adat 3028 fő -3o7 fő

- L919,szept. 30-ai á||apotnak meqfe|e|ő adat 2575 fő -453 fő

Létszámadatok sa 2U1b-2O19 (december 31-ei
EV

(dec. 31-én)
Várandósok

száma
Ujszü|öttek

száma
0-6 évesek

száma Osszesen

2016 702 409 2381 3492
2017 629 393 2288 33 10
2018 543 332 2238 3113
2019 527 311 2r39 2977

A két táb|ázatban megje|enő kÜl önbségek abbó| adódnak, hogy az e|ső táb|ázatban szeptember 30-ai,
a másodikban december 31-ei adatok szerepe|nek.

Várandós. és nővédelmi gondozás
Minimá|is csökkenés |átható a gondozott várandósok számában. Viszont é|etkortó| fÜgget|enü| sok az
egészségtlgyi okbó| rizikós kismama. A fokozott gondozottak áianya 42o/o|
Egy gondozatlan terhesség derült ki a szÜ|ések során. A dohányzók aránya sajnos ismét eme|kedett,
minden 8. várandós dohányzik. Két 18 éven a|u|i  gondozottunk is vo|t.
A várandóssal tanácsadáson és a látogatások aIkalmáva| át lagosan 5-6-szor ta|á|koztunk.
Többször (köze| 400 aIka|ommal) beszé|tÜnk a nővéde|emi témákban az édesanvákka|.

20

EV Várandósok száma Veszé|yeztetettek száma
(egészségügyi + környezeti+ mindkét ok)

Dohányzó várandósok
száma

20t7 629 229 (29t+L4+5',) 51
2018 543 174 (t65+ 4+5',) 55
2019 527 217 (201+8 + B) 64
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Csecsemő gondozás
Evrő| évre |átható a szÜ|etésszám csökkenése. Ismét kevesebb (9,3olo-ka|) gyermek szü|etett, mint
tava|y. A koraszÜ|öttek aránya csökkent (5o/o), a fej|ődési rendellenességge| szü|etett újszü|öttek
száma stagná|t (1olo). A |átogatások aránya nem vá|tozott, a tanácsadáson va|ó megje|enések száma
csökkent, ami a |étszámok vá|tozásával magyarázható.

Ev Uiszü|öttek szám Ebbő| koraszÜlött
2016 409 33
2017 393 31
2018 332 2t
2019 311 16

Az 1 éves korban köte|ező szűrővizsgá|atot a gyermekek 99olo-áná| e|végeztük. A megvizsgá|t
gyerekek 26o/o-áná| ta|á|tunk e|térést, közülük minden 4. gyermeket fokozott gondozásban
részesítÜnk' saját hatáskörÜnkben e|járva a gyermekeket a Pedagógiai Szakszolgá|athoz vagy a
háziorvosukhoz, i Il. (beuta|ó né|kÜ|i) szakrendelésre irányítjuk.
Az anyatejes táp|álás mutatói nem vá|toztak az e|őző évhez képest. Minden 3. gyermek 1 éves koron
tú| is kap még anyatejet.

1.3 évesek gondozása
Ebben a korosztá|yban is megfigye|hető a |étszámcsökkenés. Sajnos eme|kedett a veszé|yeztetettek
aránya! A |átogatások száma nőtt, a tanácsadáson va|ó megje|enés kevesebb |ett, ami egyenesen
arányos a |étszámvá|tozássa|. A közösségbe járó gyermekeli fej|ődését is követjÜk, rendlzeresen
érdek|ődÜnk a bö|csődéket eIlátó ko||éganők segítségéve|.

Ev 1-3 évesek száma Veszélyeztetettek száma
(egészségüsvi+körnvezeti+ mindkét ok)

20t7 705 75 (56+16+3)
2018 738 64 (45+15+4\
20t9 661 74 (54+L8+2)

A 3 éves kori védőnői szűrővizsgáIatra a szülők 96o/o-a elhozta gyermekét. Betegség Vagy a szÜlőve|
va|ó kapcso|atfelvéte| nehézsége miatt |ehetséges, hogy a vizsgá|at időben csúszik, de egy gyermek
sem maradhat ki a szűrésekbő|, ez a gyermek joga, a szü|ő kötelessége'
Az a|ábbi táb|ázatban fe|soro|t e|téréseket tapaszta|tunk a gyerekek 43%-áná|. Més mindig a
beszédfej|ődés késése, e|maradása a |egálta|ánosabb e|térés. A tú|sú|yosok száma csökkent, viszont
jelentősen emeIkedett az át|agná| vékonyabb, soványabb gyermekek aránya. Látásé|esség
prob|émájáva|, jóvaI több kisgyermekné| ta|á|koztunk' Ebben az é|etkorban már eszközös vizsgá|atok
is történnek (vérnyomásmérés, ha||ásvizsgá|at, |átásvizsgá|at). Ilyenkor még esetleges a gyermekek
egyÜttműködése a védőnővel, ez nagyban fÜgg attó|, hogy a szÜ|ő mennyire készíti fel a gyermeket a
vizsgá|atra, il|. ta|á|kozott-e már a védőnőveI a gyermek' A gyermek ti|takozása esetén újra
próbá|kozunk egy másik a|kalommaI vagy szakrende|ésre irányítjuk őket '  Az e|térések miatt a
gyermekeket ugyancsak háziorvoshoz, Pedagőgiai Szakszo|gá|athoz vagy szakrende|ésre irányítjuk'

3.6 évesek gondozása
Kevesebb gyermeket gondoztunk, mint az e|mú|t évben. Emelkedett a fokozott gondozást igény|ők
aránya, ezze| párhuzamosan a csa|ád|átogatások száma is' A tanácsadáson való megje|enés nem
vá|tozott. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy - az elvártnak megfele|ően - majdnem minden
kisgyermekke| az otthonában és a szűrővizsgá|at aIkaImával is talá|koztunk. Az óvodások szűrésének,

Év

1 évesek
száma

(fő)

Meg-
vizsgá|tak

száma
ífő)

Tú|sú|yos

(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Mozgásfej|.
eltérése

(fő)

Beszéd-
fej|ődés
eltérése

(fő\

Látás-
prob|éma

(fő)
2017 400 399 2t 56 19 5 4
20 18 37r 362 16 47 15 1 5
20L9 305 301 15 47 19 1 2

Ev 3 évesek
száma

Meg-
vizsgá|tak

száma

Tú|sú|yos

ífő)

Vékony/
sovány

ÍrÍ)l

Beszed-
fej|ődés
eItérése

(fő\

Látás-
prob|éma

(fő\

Ha||ás-
probléma

ífő)
2077 359 345 22 34 20 24 6
2018 311 296 26 23 38 7 4
2019 335 320 1B 39 43 30 7
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|átogatásának időpont egyeztetése ta|án könnyebben megva|ósu|, mert a hetí 40 órás munkaidőt
magunknak oszthatjuk be!

Év 3-6 évesek száma Veszé|yeztetettek száma
(egészséqüovi+ körnvezeti + mindkét ok)

2077 1234 94 (68+24+2)
2018 tzt4 84 (66+15+3)
2019 LL73 96 (61+31+4)

A kötelező,5 éves kori szűrésen a gyermekek 95o/o-a je|ent meg. Ennek a korosztá|ynak a szűrése
- ha csúszássa| is - mindenképpen megtörténik, mert az isko|ai béíratásná| a gyermeknek rendelkezni
kel l  e dokumentummal.
A tú|sú|yosság . negatív hatása és az ebbő| eredő szövődmények (p|. magas vérnyomás,
mozgásprob|émák) már ebben az é|etkorban megmutatkoznak' Az óvodában is |átjuk-őket, az óvónőÉ
nemcsak a testi, de az ezze|-járó magataftászavarokról is beszámo|nak. Nehéz a izÜ|ők meggyőzése,
egyÜttműködésÜk megnyerése a gyermek érdekében. E|őfordul, hogy emiatt a gyerme[úeaer'i
rendszernek ke|| jeIeznÜnk.
Minden korosztá|y fejlesztésénél szÜkséges |enne a megfe|e|ő szakember elérhetősége.

Bölcsődei, óvodai gondozás
Hason|óan az e|őző évekhez, 3 havonta tisztasági szűrést végzÜnk az óvodákban, va|amint a
je|zőrendszer hatékony működése érdekében havi rendszerességgel konzu|tá|unk az egységvezetőkkeI
a prob|émát mutató gyermek Ügyében' A város 5 bö|csődéjébe ugyani|yen cé||al minoeri  hónapban
e||átogatunk.
A|landó probléma a közösségekben a fejtetvesség. Ennek megoldására eg'yre több időt, energiát
fordítunk a mindennapi munkában.

7-18 évesek gondozása
Azok az.óvodások is, akik elmú|tak 7 évesek, de még nem mentek e| isko|ába , hozzánktartoznak.
Most még eme|kedést |átunk, ami 202O-tó| változni fog az új beisko|ázási törvény miatt.

EV 7-18 évesek száma
20L7 22r
2018 r23
2019 181

Családok

Ev Családok
száma Dohányzás Gyermek-

bántaImazás
Gyermek-

eIhanyagolás

Gyermek-
véde|mi

intézkedés
2017 2033 575 0 6 66
2018 1928 504 6 9 64
2019 1840 440 8 7 85

A csa|ádok és csa|ádlátogatások száma arányosan csökkent. A dohányzás a csa|ádok T4o/o-ában van
je|en. Fizikai gyermekbántaImazásról nem értesÜ|tÜnk, de a szÜ|ők közötti konf|iktusok negatívan
hatnak a gyermekre is. Tudjuk, hogy a |elki bántalmazás mé|yebben érinti a gyermekeket. Aggasztó,
hogy a csa|ádon be|Ü|i erőszak (á|ta|ában az anya fe|é) egyre gyakoribb, réndőrségi intéz[éoés is
többször töfténik. Fé|nek az érintettek, titko|ni próbá|ják a bántaImazást, tagadják azt' Az uto|só
pi||anatban kérnek segítséget, gyakran menekÜ|nek. A gyermekvéde|emme| és Í<ozintézményekke|
köz ösen próbál juk a je|eket fe| ismerni.  85 esetben ke||ett va|ami|yen intézkedést e| indítani.

Gyermekvédelem-jeIzőrendszeri tevékenység
A szü|etések száma évrő| évre csökken. A gyermekvéde|mi je|zések száma nem |ett kevesebbl
A családon be|Ü|i erőszak, a szÜlők feIe|őt|en maEatartása, é|etvite|e, he|yte|en neve|ési e|vei
veszé|ybe sodorja a gyermekeket.
Az Egészségmegőrzési Központban 10 esetmegbeszé|ést tartottunk. Fentieken kívÜ| 16 esetben
he|yzetértéke|ést készítettÜnk pl. a kőrház fe|é újszü|ött hazaadásához.

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019. évi tevékenységéről

Év

5 évesek
száma

ífő)

Meg-
vizsgá|tak

száma
(fő]'

Tú|sú|yos

(fő)

Vékony/
sovány

(fő)

Beszéd-
fejlődés
eItérése

ífő)

Látás-
prob|éma

ífő)

HaIlás-
prob|éma

(fő\
2017 311 394 26 38 L7 27 24
2018 305 295 18 25 30 27 T2
2019 308 301 28 28 22 27 15
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Az Útkeresés Segítő Szo|gálatná| esetkonferencián, szakmaközi megbeszé|éseken 21 aIka|omma|
vettünk részt.
7 aIkalomma| vo|tunk védelembevétel fe|Ü|vizsgá|ati tárgya|áson. Összesen 25' írásos véleményt
kÜ |dtÜ nk gyá m h ivata|, gyermekjó|éti szolgá|at kérésére.
Bírósági meghallgatáson, családon be|Üti bánta|mazás miatt, egy ko||éganő vett részt.
Az Utkeresés Segítő Szolgá|at, Pedagógiai Szakszolgá|at, i|letve óvodák, bö|csődék szakembereive|
közösen kétszer beszélgettünk az adott korcsoport prob|émáiró|.
A je|zőrendszer hatékony működése érdekében fo|yamatosan konzu|tá|ok a gyermekjó|éti szo|gá|at
csoportvezetőjéve| '

Esetje|zés oka

Je|zés az
Útkeresés segítő

SzoIgá|atnak/
GvámhivataInak

Erintett
várandósok

száma

Erintett
gyermekek

száma

Fiatalkorú várandós 2 2 0
Titko|t' i||etve aIuIoondozott terhesséo 1 1 0
Csa|ádi konf|iktus 4 1 3
Ismeret|en címen va|ó tartózkodás 5 1 6
Szülő i  e lhanvaqolás 7 0 7
Gyermekneve|ési prob|émák 3 0 6
Csa|ád é|etvite|e 5 1 5
Csa|ádon be|ü|i  bántaImazás 7 1 8
Lakhatási  orob|éma 2 2 0
Eovüttműködés hiánva 11 5 7
Osszesen: 47 esetie|ző 14 fő 42 fő

Egészségnevetés
Az Egészségmegőrzési Központ keretein be|Ü| az a|ábbi rendezvényeket tartottuk:

- SzÜ|ők isko|ája
- Kismama-papa Klub
- Szü|etés hete program
- Le|ki egészség napja
_ Babamasszázs,
- Babás ta|á|kozók
_ Me||rák e||eni séta.

A programokat öná|lóan Vagy más szakemberekke| együtt tervezzÜk és bonyo|ítjuk |e (védőnő,
mentá|higiénés szakember, szü|észnő, szÜlész-nőgyőgyász szakorvos, kórházi védőnő, pedagógus,
gyermekorvos, gyógytornász, jóga oktató, fogászati asszisztens). Köze| 1500 fő je|ent meg ezeken az
összejöveteleken'

Esetmegbeszélések
A kiégés mege|őzése kieme|ten fontos, melyet a szakmai megbeszélésekke| érünk e|. Havonta az
esetmegbeszé|éseken egyeztetjÜk a fe|merÜ|ő kérdéseket, kompetencia határokat, átbeszé|jük az
eset|eges nehézségeket, e|akadásokat, me|yet az intézmény vezetője és he|yettese tartanak. A heti
megbeszélések cé|ja a történések átadása, me|yet a csoportvezető tart.

Szakmai kapcsolatok
A szakmai kapcso|atok ápolása. az új információkhoz jutás e|engedhetet|en. A város minden olyan
intézményéve|, szakemberéve| kapcsolata Van a terÜ|eti védőnőknek, akik a O-7 éves korosztá||yal
dolgoznak.
TavasszaI megbeszé|ést tartottunk a he|yi drogambu|ancia vezetőjéve|. Lehetőségunk vo|t
Ráckeresztúron a fiataIkorúak drogterápiás otthonának megtekintésére. osszeI kiégés megelőző
tréningen vettÜnk részt. A járási vezető védőnő szervezésében 5 munkaértekezleten vo|tunk. 4 hétig
főisko|ás védőnő ha||gató tö|totte nálunk a szakmai gyakorlatát.

összefoglalva
A terÜ|eti védőnők a várandósság kezdetétő| a gyermek 7 éves koráig gondozzák a csa|ádokat.
A védőnői szo|gá|at munkatársai nem hatóság, de ku|csszereplő a gyermekvéde|mi je|zőrendszerben
me|ynek tagjaként a szÜ|ői veszé|yeztetést ke|| észrevenniÜk és je|ezniÜk.
Egységes sze||emben, de kÜ|önböző szemé|yisé9ként doIgoznak védőnőink. Minden esetben a csa|ádok
korrekt szakmai támogatása és a gyermekek egészséges fej|ődésének e|ősegítése a cé|.
2011 óta egy védőnői tanácsadóban lát juk e| a város lakosságát '  A tanácsadó he|yiségei megfe|e|ő
eszközökkel felszere|tek, javításuk, cseréjük fo|yamatos. A megje|enések száma mutatja a maximá|is
kihaszná|tságot. A korábbi évekhez hason|óan 9 ezer fő je|ent meg a tanácsadóban

Beszámo|ó az Egészségmegőrzési Központ 2019, évi tevékenységérő| L9lt2. oldal



1. Iskolai védőnők

Isko|avédőnői tevékenység
A főá|lású isko|avédőnők fe|adata az oktatási intézményekbe járó gyermekek egészségÜgyi el|átása,
szűrése, egészségnevetése. Munkájukat az oktatási intézményekke| egyeztetet1 munkaterv szerint
végzik, me|y tafta|mazza a szűrővizsgá|atok, védőo|tások terveletét, az iskola tervezett
egészségfej|esztési programjait. Egész évben fo|yamatos az ifjúságvédelmi fe|elősse| a
kapcso|attartás, a gondozott diákok nyiIvántartásba vétele, vaIaminf a veszé|yeztetett tanu|ók
álIapotának nyomon követése.
Az önállóan végzett fe|adatokhoz a minimum fe|téte|ek va|amennyi védőnő számára biztosítottak
voltak.
2oI9 őszén megkezdődtek a korábbi védőnői szoba fe|újítási munká|atai a Dunaújvárosi SZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ájában. A cél orvosi szoba kialakítása, hogylz ott tanuló diákok
vizsgá|ata he|yben történhessen'
A Dunaújvárosi szc Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kol|égiuma orvosi szobájában
szeptember e|ején tisztasági festés és takarítás történt.
A Dunaújvárosi SZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája Apáczai Csere János utcai
Te|ephe|yén a védőnői szobában szeptemberben megtörtént a tiszta!ági festés és a bútorzat egy
részének cseréje.
2019-ben az álta|ános és középisko|ákban 8 főá|lású isko|avédőnő |átta e| az isko|avédőnői
fe|adatokat. A diák létszámcsökkenése miatt egy isko|ai védőnőnek át ke||ett mennie a terü|eti
védőnői csoportba.

osszesÍrrrr lÉrszÁunoerox

E||átott iskolai tanulói |étszám
szept' 30-i á||apotnak megfe|e|ő adat (á|ta|ános

és közéoisko|a)
Vá|tozás az e|őző évhez

képest

2oI4. év 8485 fő
2015. év Bo77 fő - 4o8 fő
2016' év 7555 fő - 522 tő
2077. év 7479 fő -76 fő
2018. év 7035 fő -444 tő
2019' év 7024 fő -LL tő

Az el|átandó tanu|ók |étszáma fo|yamatos csökkenést mutat,2019-re a diák|étszám 11 főve| |ett
kevesebb.

Védőnői szűrések
A védőnői szűrések a rende|etben e|őírt módszertani iránye|vek szerint zaj|ottak, összesen 4389
szűrés történt.
A diákokat egyénre szabott tanácsokka| |átták e| a védőnők, a tanu|ók egészségi á||apotáról a szü|ők
minden esetben írásbeli tájékoztatást kaptak. A szűrések során észlelt vá|fozáso]iat a védőnők je|ezték
az iskolaorvosoknak.
Szűrések során tapasztalt testi e|vá|tozások közÜ| leggyakrabban az a|ábbiak fordu|tak elő:_ e|hízás
- a statikai rendszer eltérései (mozgásszervi e|változások): lúdtaIp, tartási rendel|enességek,

gerincferdü|és
_ nem megfe|e|ő szájhigiéné, fogászati kezelések e|maradása

oltások
Az- isko'|ai kampányoltások megszervezése, |ebonyo|ítása rendben megtörtént, 2197 fő o|tásának
e|őkészítésében vettek részt a védőnők.
A kÜlfo|drő| érkező tanu|ók o|tási rendjének a hazaiva| való összeegyeztetése, és a szÜkséges
védőo|tások pót|ása is megtörtént.
A HPV o|tás 2019. . évi őszi kampányában az o|tásra jogosu|tak 79o/o-a igényelte az ingyenes
o|tóanyagot, az ő o|tásuk is megtortént'

Tisztasági szűrések
Az isko|ai védőnők kieme|t feladata a diákok szemé|yi higiénéjének el lenőrzése' 2019-ben 13.601
tisztasági szűrés- történt az iskolákban, a szt.ikséges keze|ések megva|ósultak. A tanu|ók elhanyago|t
szemé|yi' higiénéje és a fogazatuk rossz á|lapota bizonyos szakmacsoportok betöltéséné| kórnoly
prob|émát jeIentett.

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019. évi tevékenységérő| 19l13. oldal



Pályaal kaI massági vizsgáIatok
2019 májusában va|amennyi, a 2oL9/2o-as tanévben 9. évfo|yamon Dunaújvárosban szakmát tanu|ó
nyo|cadik osztályos tanuló e|sőfokú pá|yaaIka|massági orvosi vizsgá|ata megtörtént az isko|avédőnők
a ktív közreműködéséve|.

Védőnői fogadóórák

Probléma je||ege Osszesen
fő

Csa|ádi problémák L7

LeIki prob|émák 25

Étetmóováttásró| tanácsadás t2

Fogamzásgát|ásró| 14

Tanu|ássaI kapcso|atos 4

Továbbtanu|ássaI kapcs' 3

Figye|emre vágyik 3

EMK-ba vagy más intézménybe irányítás 10

Konzu|táció szakemberre| 32

Konzu|táció szülőveI 55

Konzultáció oszt'főnökkeI 87

Kábítószer-prob|émák I

Isko|ába va|ó bei||eszkedési prob|émák I

Gyógyszerszedésrő| megbeszélés I

EIsősegé|ynyújtás 83

LeIetvissza hozás, dokumentá|ás 578

HiányzásokkaI kapcso|atos prob|émák 5
EgészségÜgyi e||átás 237

Gyógytestnevelésse| kapcs.megbeszé|és 51

o|tási könyv bemutatása, o|tások el|enőrzése 96

Konzu Itáció ifjúságvéde| mi fe|e|őssel 14

Kontro||vizsg' (p|. |átás, ha||ás, vérnyomásmérés) laa
Osszesen: L51,7

Iskolai órák

IskoIavédőnői fogIalkozások száma 2019-ben

Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2019. évi tevékenységérő| l9l14. oldal

Évfolyam osztály Alkalom Fő összesen
1. 5 10 t72
2. 6 L2 r26
3. 8 16 772
4. 11 44 265
5. 72 24 282
6. 74 29 337
7. 13 27 283
8. I2 25 263
9. 26 B1 631

. 10. 27 81 639
11. 31 92 742
12. 20 22 476

Osszesen: 185 463 4 328



Iskolavédőnői foglaIkozások téma szerint i  megosz|ása 2019-ben

Evfolvam Mentá|higiénés téma óraszám
1 Napirend, t isztá|kodás 10
2. Egészséges táp|á|kozás I L2
3. BaIesetek meoelőzése 16
4. Serdü|őkori vá|tozások I 44
5. Egészséges táp|á|kozás II 24
6. Káros szenvedé|yek 29
7. SerdÜ|őkori vá|tozások II. 27
8. Fe|elősséq a szere|emben 25

9. Káros szenvedé|yek 35
Fogamzásgát|ás 46

10. Fogamzásqát|ás 52
Káros szenvedé|yek 29

11 Abortusz- és daqanatprevenció 92
72. Szexuá|is úton teriedő beteqséqek 22
Osszesen: 463

2019-ben az isko|avédőnők 463 órát tartottak 185 osztályban 4328 diák részvéte|éve|.

Egyéb tevékenységek:

TantestÜleti értekezletek

Tantestü|eteken 19 a|kalomma| vettek részt az isko|avédőnők, aho| tájékoztatást adtak az aktuá|is
információkról, feladatokró| pedagógusoknak, iIletve beszámottak az évej tapasztalatukról.

Szülői értekeztetek
Szü|ői értekez|eteken 24 a|ka|omma| voltak je|en az iskolavédőnők, aho| tájékoztatták a szÜlőket a
várható iskoIa-egészségÜgyi e||átásról, az iskoIavédőnői tevékenységiől.

Beiratkozások
Az isko|avédőnők részt vettek az á|ta|ános és középisko|ai beiratkozásokon. Júniusban az á|ta|ános
isko|ák védőnői bekapcso|ódtak a Ieendő középisko|ások beiratkozásának tevékenységeibe, hogy mé9
gördÜ|ékenyebben történjen az adminisztráció, ezze| is csÖkkentve a várakozási idót.

Elsősegé|ynyújtó versenyekre való felkészítés
A Vöröskereszt á|tal szervezett e|sősegé|ynyújtó versenyre a Dunaújvárosi Dózsa György Á|ta|ános
Isko|a iskoIavédőnője készítette feI az iskoIa csapatait, majd a versenyie is eIkísérte a áiatőut' (II. és
III. helyezést értek e|.)

Klubfogla!kozás
A Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakgimnáziuma, Szakközépisko|ája és Kollégiumának
isko|avédőnője a ko||égiumvezető kérésére heti rendszerességge| ,,Tini klub'Lót vezetett az ott |akó
diákoknak.

Egészségnapok
Az iskolai egészségnapok szervezésében, |ebonyo|ításában is részt vettek az isko|avédőnők.

Továbbképzések
_ Védőnői munkaértekez|etek

_ 2079' 03. 01. Jó gyakorlatok bemutatása a védőnői tevékenységek során. Gyermekvéde|em
a kórházban

_ 2079.09. 20. A korai kommunikáció fej|ődése és az aut izmus
' 2oI9' 17.22' A véde|embe véte|hez kapcso|ódó gyámhatósági el járások szabá|yai_ 2019' 12' 14' onértéke|és, aktua|itások

_ Védőnői szakmai napok, továbbképzések
_ 2019. 03. 22., ,Bőr-őr ök, ,  című pontszerzőtovábbképzés (Székesfehérvár)
- 2ot9, 03' 27' A Fiatalkorúak Drogrehabi|itációs Központjának megtekintése (Ráckeresztúr)
_ 2079' 06' 19. Magyar Védőnői Nap (Székesfehérvár)
_ 2oL9.09. 12. ',Kiégés konf|iktusok né|kÜ|'' című pontszerző képzés (Dunaújváros, EMK)
. 2oI9. Io, 12. Me||rák e||eni séta és szakmai nap (Dunaújváros)
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- 2019. rO.22. Isko|a-egészségÜgyi továbbképző tanfo|yam (Budapest - egy isko|avédőnő
vett részt)

Esetmegbeszélés
A kiégés mege|őzéseként az isko|avédőnők heti rendszerességge| a csoportvezető részvételéve|
szakmai megbeszé|ést tartanak az Egészségmegőrzési Központban. Havi egy a|ka|omma| az
intézményveiető és helyettese vezetéséve| eietrrregbeszé|éseken vesznek részí,. aho| az aktuá|is
esetekrő|, tapaszta|atokró|, kom petencia hatá rokró| konzu|tá| nak.

IV. Ifjúság.egészségügyiel|átás
Az ifjúság-egészségügyi szo|gá|at a 2019-es évben is az Egészségme gőrzési Kozpont orvosi
rende|őjében, valamint az isko|ákban kia|akított, engedé||yel rende|kező isko|aorvosi rende|őkben |átta
e| fe|adatait. A szo|gá|at orvosai Dunaújváros középfokú tanintézményeiben tanu|ó diákok köte|ező
(mege|őző jel|egű) szűrését, va|amint a szakmai képzésben résztvevő diákok aIkalmassági vizsgá|atát
végzik. Az orvosi vizsgá|atok az osztá|yfi5nökökke| előre egyeztetett időpontban történtek tanítási időn
be|Ü|.
A vizsgá|atok az alábbi jogszabá|yok és rende|etek a|apján történtek:

_ 26/L997. (IX. 3.) NM rende|et az isko|a-egészségügyi e||átásró|
_ 1997. évi CLIV' törvény az egészségÜgyrő|
_ 15/2005. (V. 2.) EüM rendelet az egészségügyi szo|gá|tatók szakmai fe|tigye|etérő|
_ Testnevelési kategória eIbírá|ásához: A testneve|ési kategóriába soro|ás egészségÜgyi

szempontjai OGYET 2007.
_ zoIL' évi CLXXXVII. törvény a szakképzésrő|

Ellátott feladatok:

1. Szakgimnáziumi, szakközépiskolai osztátyok páros évfotyamainak (10, és 12, osztáty) kotetező
szűrővizsgálata, me|yet minden a|ka|ommal védőnői a|apszűrés e|őzött meg.
Vizsgá|atok során szerzett tapasztaIatok:

. Továbbra is e|ső he|yen a mozgásszervi elvá|tozások á||nak: lúdta|p, hanyag testtartás,
gerincferdü|és, térdízü|eti problémák. Ezek a prob|émák összefüggésben vannak az u|ő
é|ettevékenységek terjedéséve|, a képernyő e|őtt töltött idő növekedéséve|.

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

. Egyre több diák szoru| szemÜveg vagy kontakt|encse vise|ésére. Napközben sok időt tö|tenek
a számítógép e|őtt, va|amint egyre többször néznek közelre, a mobi|on, tab|eten kicsik a
betűk, az ábrák így erőltetik a szemÜket. Sok tanuló azonban a fe|írt szemüveget napközben
a|ig vagy egyálta|án nem haszná|ja. Kontakt|encsét vise|ők között sokkal kisebb ezazarány.

. Hal|ásvizsgá|at során több diákná| ta|á|tak úgynevezett zajcsipkét, i||etve ha|láscsökkenést.
Rizikó faktorként a te|efonok és egyéb e|ektronikai eszközök túl sokáig és tú| hangosan
történő ha||gatása em|íthető meg, me|y a későbbiekben maradandó ha||áskárosodáshoz
vezethet.

.  Az e|mú|t években minden életkorban és mindkét nemben nőtt a tú|sú|yos és e|hízott tanulók
aránya.

. Fogszuvasodás szempontjábó| a gyermekeknek mintegy feIe veszé|yeztetett, melynek
hátterében nagy szénhidrát tarta|mú ételek, cukros Üdítők fogyasztása és nem uto|só sorban
az e|hanyago|t szájhigiéné á||.

2' Védőoltások pótlása: az isko|ába történő beiratkozáskor a védőnőke||enőrzik az érvényben |évő
o|tási naptár szerint a védőo|tások meg|étét' Amennyiben hiányzó védőo|tásra derÜ| fény azok
pót|ása az e|őírt o|tási protoko|| 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  lapjuk
a|apján o|tás e|maradásuk van, szintén pót o|tásban részesÜ|nek.

3. Testnevelés óra alóli felmentések elbíráIása: me|y mindenkor szakorvosi javas|at alapján történik.
Az ifjúsági orvos a testneve|ési kategóriákba történő besoro|ást követően az isko|ák fe|é a
dokumentációt megkÜ|dték a tanu|ók névsoráva|. Minden év szeptemberében e|őre megh.rdetett
időpontban történik a fe|mentések e|bírá|ása. Év közben a fogadóórákon |ehetőség van új
javas|atok e|bírá|ására' Több intézményben is megszervezték a gyógytestneve|ést, aho| a tanu|ók
a |ap betegségének fi gyeIem bevéte|éveI vesznek részt a fog Ia I kozáson'

4, Egészségügyi könyvek kitöltése és érvényesítése: bizonyos szakmai gyakor|aton való
részvételhez EgészségÜgyi nyiIatkozat és vizsgálati adatok (egészségügyi kiskönyv, c.3151
nyomtatvány) meg|éte szÜkséges. A vizsgá|atokat és a dokumentum kiá||ítását az isko|aorvos
végzi el azon tanu|ók esetében, akik a szakmai gyakorlatot együttműködési szerződés a|apján
végzik. Az orvosi vizsgá|at me|lett az egészségÜgyi könyv a|áírásának a fe|tétele a negatív
tÜdőszűrés meg|éte, vaIamint azon tanu|ókná|, akik 3 év aIatt i  gyermekekkel is fogIa|koznak, a
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gyakor|atuk a|att kiegészítő vizsgá|atok is szükségesek (TPHA szűrés, szék|et mikrobio|ógiai
v izsgá|at).

5. Tisztasági vizsgálat keretén belül fejtetvesség és rühösség szűrése: osztá|y szinten, i|letve
egyéniIeg az iskoIai feIkérésre' A tanu|ókat a szükséges tanácsokkaI el|átták a keze|ést i||ető leg,
va|amint fe|hívták a figye|mÜket a csa|ád szűrésének fontosságára az isméte|t visszafertőződés
e|kerülése érdekében' E||enőrző vizsgá|atra minden tanu|ót visszarende|tek egy héten belÜ|,
va|amint ismét|ődés estén szÜlőve| is konzultá|tak.

6. Alapszintű újraélesztés oktatása: harmadik éve osztá|y szinten gyakor|atta| egybekötött oktatás
történt több isko|ában.

7 ' Évenkénti alkalmassági vizsgátat: a szakképzésben résztvevő tanu|ók részére. Ez a|apján adták ki
az I. fokú a|ka|massági véleményt az isko|a számára. A vizsgálatró| a tanu|ók az errő| szó|ő
jogszabá|ynak megfe|elően írásos le|etet kaptak, ez egyben a szülő tájékoztatásáuI is szo|gá|,
meIy az eset|egesen kiszűrt eltérések aIapján tovább kÜ|dési javas|atot (háziorvoshoz,
szakrende|ésekre) is tartaImazta.

8. Nappali tagozaton tanuló várandós kismamák segítése: isko|aorvosi, és védőnői szinten is
megtörtént. El|enőrzésre kerÜlt a terhes gondozáson va|ó részvéte|Ük, va|amint minden esetben
testnevelésóra a|ó| feImentést kaptak. A köteIező évközi gyakor|aton való részvéte|
engedé|yezése az egészségi á||apotnak megfeIe|ően történt, némeIy esetben bizonyos
kor|átozások bevezetése me||ett (nehéz fizikai munka aló| fe|mentést kaptak, fertőzés veszé|yes
környezetben nem végezhették a gyakor|atukat).

9. Egyéni tanrendes, illetve magántanulók vizsgálata: (sporto|ók, krónikus betegségge| kÜzdő
tanu|ók) '

70. Diákolimpiai, valamint egyéb iskolai sportversenyek; e|őtti orvosi vizsgá|atot követően adott
időszakra történő Versenyengedély kiadása (1B év aIattiaknak fé| évre, 1B év feIettieknek pedig
egy évre sző| az engedé|y).

11. Iskolai szakmai gyakorlati termek ellenőrzése; a higiénés viszonyok, az e|őírt megvi|ágítás
meg|éte, burkolatok épsége, e|sősegé|y |ádák megfe|e|ő tartaIma va|amint azok |ejárat i  ideje.

12' oktatási idő alatt jelentkező problémák: akut betegek, il|etve ba|esetet szenvedők e|ső e||átása,
majd továbbkÜ|dése háziorvosukhoz vagy szakrendelésre á||apotuktó| fÜggően.

L3' 16 éves kori záró vizsgálat elvégzése: me|yrő| kinyomtatott le|et készÜ|.

14' Kötelező iskolaorvosi jelentés etkészítése: tovább kü|dése az Árrr reté.

15' EgészségÍigyi dokumentáció: a törzskartonok vezetése továbbra is számítógépen történik a Sanus
prog ram felhaszná|ásával.

16' Beiskolázási vizsgálat (május): A fe|vett szakközepes, iIletve szakisko|ás diákok létszámát ápriIis
második fe|ében kapta meg a szo|gá|at az oktatási intézményektő|. Ez alapján szervezték meg a
májusi vizsgá|atokat' A fe|Véte|t nyert tanu|ók kiértesítését az isko|a végzi, a megadott
időpontokat mind az isko|a, mind az Egészségmegőrzési Központ a hon|apján közzé teszi. A
|eendő 9. osztályosok szakképző intézményekbe történő beiratkozása előtt az adott intézmény
isko|aorvosáná| beisko|ázás előtti szakmai aIka|massági vizsgálaton vettek részt. A rende|kezésre
á||ó rövid határidő miatt szoros egyÜttműködésre van szÜkség az isko|a vezetősége és az
egészségÜgyi team között'

17. Év közbeni pályamódosítás, szakmaváltás: esetén (időközben fe||épő betegség, ba|eset,
tanintézmény vá|tás miatt) szükségessé vá|t ismételt alkalmassági vizsgá|atok elvégzése
megtörtént.

osztályvizsgálatok temati kája;

2019. január: 11. 9imnáziumi és szakgimnáziumi évfo|yamosok szűrése, valamint a második
fé|évben kezdődő képzés egészségÜgyi könyvének érvényesítése (szépészet, kereskedeImi és
egészségÜgyi szakok).

2019. február: 18' é|etévet még be nem tö|tött tanulók isméte|t sportorvosi vizsgá|ata. Igény szerint
szakképzésre je|entkező B. osztályos tanu|ók részére e|őzetes bejelentkezés a|apján tanácsadást
tartunk a fogadóórák keretein be|Ül.
10. évfo|yamos tanulók szűrése.

2019. március: HÍD programos e|ső évfo|yamos tanu|ók szűrése a szakmai modu|képzésnek
megfeIe|ően.
9. évfo|yamosok szűrése.
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2019. ápr i l is: 13. évfo|yamos technikusok szűrése. Pótszűrések, va|amint a |eendő 9' osztá|yos
tanu|ók beiskolázási vizsgá|atainak megtervezése és egyeztetése az adott isko|ákka| (vizsgálati
időpontok átadása a szakképző intézmények számára).

2019. május és június eleje: szakképzésre jeIentkezők beisko|ázási vizsgá|atának Iebonyo|ítása.

2019. június vége: |eendő 13. osztályos technikus diákok aIkalmassági v izsgá|ata.

2019. júl ius: ttÍD programba újonnan fe|véte|t nyert tanutók szakmai a|ka|massági v izsgá|ata
moduIképzésekre (ABC e|adó, festő)' A tanévre vonatkozó köte|ező je|entés e|készítése és megkü|dése
az AEEK felé.

2019. szeptember: nyáron beiratkozó új tanu|ók vizsgá|ata, testneve|és felmentés e|bírálása,
egészségÜgyi könyvek érvényesítése.

2019. október és november: végzős 12' évfo|yamos tanulók státus vizsgá|ata, va|amint a végzős
speciá|is szakképzésben résztvevő diákok vizsgá|ata'

2019. december: 11. évfo|yamos végzős szakközépisko|ások, 14. osztá|yos technikusok va|amint a
HÍD program második évfo|yamos tanuiót aIkaImassági v izsgá|ata t örtént meg.

Középiskol a i |étszá madatok a la ku l ása 2ot6-2oL9

Ev 2016 20t7 2018 20L9
Középisko|ai |étszám 4652 fő 3790 fő 3794 fő 3656 fő

evl2019 la i  adatok

Iskola

Beiratott
tanu|ók
|étszáma

Meg-
vizsgá|ta k

Ín

Szak-
rendelése

utalva

fő

OMFI

fő

8.
osztá|yosok

szűrése

to
uuÍ|auJvaros| >ZL nIlo Jozser
Szakgimnáziuma, Szakközépisko|ája és
<zr lz ic lznl i i  r

22r 222 31 0 42

Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és
Ko||égium 44t 280 11 0 0

Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági
Szakgimnáziuma és Ko||égiuma 534 524 8 0 48

Dunaújvárosi Rosti Pá| Gimnázium és
Á|ta|ános Isko|a 68 33 2 0 0

Pentele i  Mentá|higiénés Á|ta|ános Isko|a,
Szakképző Isko|a és Gimnázium 233 87 9 0 23

uunauJVarosr 5zL Lorantrry zsuzsanna
Szakgimnáziuma, Szakkozépisko|ája és
lín||Ánir lma

347 317 I4 0 79

9UnauJVarosr szu KeresKeoelmt es
Vendég|átó ipar i  Szakgimnáziuma és
az >UVAzAnicVal4ia

437 348 19 0 86

Dunaújvárosi SZC Dunaferr €zakgimnáziuma
és Szakközépisko|ája 782 675 85 154

Dunaújvárosi SZC Bánki Donát
Szakgimnáziuma és Szakközépisko|ája 599 504 +1

q 26 n 3B

tsszesen 3656 2990 205 1 470

Itjúság-egészségÜgyi e||átás :
. Személyi fe|téteIek

A feIadatel|átására a szemé|yi minimumfe|téte|ek biztosítottak vo|tak. 1 főá||ású iskoIaorvos,
1 megbízással tevékenykedő isko|aorvos, 1 asszisztens, va|amint az isko|ai védőnők segítségéve|
történt a' középisko|á k ta n u |ói nak isko|a-egészségÜ gyi e| |átása.

. Epítészetife|téteIek
Az orvosi rendelők és a várakozó he|yiségek esztétikusak, méretÜk szabá|yos'
2019 őszén megkezdődtek a korábbi védőnői szoba felújítási munká|atai a Dunaújvárosi SZC Dunaferr
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában. A cé| orvosi szoba kia|akítása, hogy az ott tanu|ó diákok
vizsgá|ata he|yben történhessen'
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A Dunaújvárosi szc Rudas Közgazdasági Szakgimnáziuma és Kol|égiuma orvosi szobájában
szeptember e|ején tisztasági festés és takarítás történt.

. TárgYi fe|téte|ek
Az orvosi eszközöket a minimum fe|téte|ek a|apján e|lenőriztÜk, hiányosságot nem tapaszta|tunk'
A fogyóeszközök és gyógyszerek, vegyszerek beszerzése folyamatos, zökkenőmentes a
szÜkségIeteknek megfeIelően'

.  Informatikaife|téte|ek
Az isko|a-egészségügyi e||átás során ko||égáink Sanus programma| do|goznak, me|ynek frissítése
megtörtént.

. Közegészségügyihe|yzet
Járványos fertőző megbetegedés nem fordu|t eÍő.
Az infekciókontrolI biztosított a közegészségÜgyi e|őírásoknak megfele|ően.
A veszé|yes hu||adék gyűjtése és szá||ítása szintén a szabá|yoknak megfe|e|ően történt.

V. Az Egészségmegőrzési Központ szakmai kapcsolatai, egyiittműködő intézményei
. Dunaújváros á|ta|ános és középiskolái
.  DunaújvárosiTankerület iKözpont
. Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
o Utkeresés Segítő Szo|gálat
. Dunaújvárosbö lcsődék
. Dunaújvárosi óvodák
o Dunaújvárosi Egyetem
. Háziorvosok
. Gyermekorvosok
. Pedag,ógiaSzakszo|gá|at
. MRE Ujváros Drogambu|ancia
. Nemzeti Egészségbiztosítási A|apkeze|ő
. Fejér Megyei KormányhivataI Dunaújvárosi Járási HivataI Járási
. Fejér Megyei KormányhivataI Dunaújvárosi Járási Hivatal

osztá|y
. Fejér Megyei KormányhivataI Dunaújvárosi Járási Hivata|
. Dunaújvárosi Kereskede|mi és lparkamara
. Magyar Egészségügyi Szakdo|gozói Kamara

Fog IaI koztatási Osztá|y

. Dunaújvárosi Bűnmege|őzési és KábítószerÜgyi Egyeztető Fórum

. Szent Panta|eon Kórház-Rende|őintézet Dunaújváros

. DunaújvárosiRendőrkapitányság

. Egészségfej|esztési Iroda (EFI) Dunaújváros
Egyéb szakmai tevékenységeink:

. Iskolai egészségnapokon előadások tartása

. Szakmai e|őadások tartása fe|kérésre

. Kírházi szü|ésfe|készítő tanfo|yamon szakmai e|őadás

. Me||rák el|eni sétán aktív közreműködés

Dunaújváros, 2o2o' február 25.

K|einné Németh
intézmén

NépegészségÜgyi osztá|y
GyámÜgyi és Igazsá9Ügyi
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