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A2011.évi CLXXX|X. törvény(me|yMagyarországhe|yiönkormányzatairó|Szó|) ||.fejezet 13. $
(1) 4' pontjában köte|ező fe|adatkéntje|öli meg az egészségesé|etmód segítésétcé|zó
szo|gá|tatásoke||átását,me|yetDunaújvárosMegyei Jogú Város onkormányzata 1992 őta az
Egészségmegőrzési
Központ á|taIis megva|ósít.
Az intézményÜnkben
működő szakmai team komp|exmódon értelmezia prevenciótés ennek
sze||emébensegíti a dunaújvárosi|akosságotfogantatástó|idős korig egészségneve|ési
és
mentá|higiénés
tevékenységei
során. 2011.január 1-jétő|a védőnői há|őzatta|bővÜ|tünk,me|y
óriási |ehetóség, hiszen a védőnők mellett orvos, pszicho|ógus, mentá|higiénésés
gyermekvéde|miszakember együttműködése segíti a csa|ádokat, a városban működő
szakemberek közötti kommunikációt, a szakmai munkát és a je|zőrendszer hatékonyabb
működését
' Az intézményünkpénzügyi he|yzete 201S-ben stabi| vo|t. Továbbra is
bérfeszü|tséget
okoz intézményen
be|ül,hogy je|entős kÜ|önbségvan a védőnői,orvosi és az
egészségneve|óimunkakörben fog|a|koztatott
köza|ka|mazottakfizetéseközött, me|ynek oka
az, hogy az egészségÜgyi
bérrendezés
rájuk nem vonatkozott.
2015' ápri|is1-jétő|
a DunaújvárosiGazdasági E||átóSzervezethez(GESZ) kerÜ|tintézményünk
2 gazdasági szakembere és az intézménykönyve|ése.
2o15. augusztus 15-tő|egy ál|áshe||yelcsökkent mentá|higiénés
szakmacsoportunklétszáma,
me|y |étszámcsökkenésnem mehetetta szo|gá|tatásainkés a szakmai színvona|rovására,
je|entettmunkatársainkraaz évmásodik fe|ében'
ugyanakkornagyobbterhe|ést
Az
érdek|ődők a
hon|apon
Wu^!r.egeszseqmeqorzesikozpont.hu.
intézményünkró|
és mindenfontos eseményrő|.

tájékozódhatnak

Az EgészségmegőrzésiKözpont szakterületei

t.

Isko|aiegészségneve|ési,
prevenciósfog|aIkozások1-12. évfo|yamos
diákoknak

il.

programok
Pszichológiai/mentá|higiénés

1 il.

Védőnőiszolgá|at

tv.

lfjúság-egészség
ügyi e||átás

V.

Szakmai kapcsolatok

vl.

Pá|yázatok

|.

prevenciósfoglalkozások1-12.évto|yamos
lskolai egészségneveIési,
diákoknak

DMJV önkormányzatao|yanprevenciósszakmai szo|gá|tatást
nyÚjtaz Egészségmegőrzési
Központ munkatársaiáltal a Dunaújvárosban
tanu|ó diákoknak, me|y Magyarországon
egyedÜ|á||ó'
Szolgá|tatásaink
segítik,kiegészítik
az oktatásiintézmények
részére
a ,,neve|ésioktatási intézmények
működésérő|
és a közneve|ésiintézmények
névhaszná|atáró|''
szó|ó
2ol2o12'(v|||.31.)
EMMIrende|et
131.s.és132.$szerinte|őírt
fe|adatok
te|jesítését.
20íS-benis megvaÍisu|t
az a cé|unk,
hogytervezhetően,
az iskolákszámáraát|áthatómódon
tudjuk a programokat ajánlani. Megtartottuka két szakmacsoport sajátosságait:
az Egészségmegőrzési
Központ iskoIavédőnőicsoportja egészségÜgyi,
mentá|higiénés
csoportja pedig pszicho|ógiai (szemé|yiségfej|esztő)
szempontok szerint végezte
egészség
neve|őtevékenységét
DunaÚjvárosá|ta|ános
ésközépisko|áiban.
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1. lskolai órák
A fiata|okle|kiegészségének
megőrzéseérdekében
készítettük
e| ísko|aiprogramunkat.Cé|unk
a prevenció. A diákok életkorisajátosságaihoz |eginkábbi||eszkedőtémákatdolgozunkfe| a
fog|a|kozásokon,ezért minden évfo|yamonmás a tematika. így biztosítjuk,hogy a gyerekek
isko|aié|etÜk
során mindentémáva|a |ehetőlegmegfe|e|őbb
időbenta|álkozhassanak.
A táblázatokban |áthatók, hogy a témákat me|y évfo|yamokon,hány órában, milyen
szakemberre| tervezzük. Ezek az információk és a szakmai cé|ok is megta|á|hatókaz
osztá|yfőnökökhöz e|juttatott programfüzetÜnkben, me|ynek segítségével a diákok,
pedagógusokés szü|ők tájékozidhatnakprogramjainkró|.
Az isko|aiórák témáiévfo|yamok
szerint
Á|ta|ánosiskola

G
N

o
(o
.o
a

o
N
o
O)
(o
rO
U)

o

osztá|y

Mentá|higiénés
témakör

Őraszám

1.

Mesecsoport

3x2

2.

Mesecsoport

3x2

3.

Mentá|higiéné

6

4.

Drogprevenció

4

Serdü|őkorivá|tozások

4

5.

Mentálhigiéné

E

Egészséges
táplá|kozás

2

Védonőitémakör

óraszám

Egészséges
é|etmód,
veszé|yeshe|yzetek

4

6.

Társas kapcsoIatok

5

Káros szenvedé|yek,
dohányzás, alkoho|

2

7.

Drogprevenció

5

Serdü|őkoriváltoások fogamásgát|ás

3

8.

Szexedukáció

5

Mentá|higiénés
témakör

Őraszám

Védőnőitémakör

Őraszám

5

Káros szenvedé|yek,
vagy
fogamzásgát|ás

4
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9.

Mentá|higiéné

10.

Függoségek

5

Fogamzásgát|ás,vagy
káros szenvedé|yek

4

11.

Szexedukáció

5

Abortusz-és
daganatprevenció

4

12.

FeInőtté
válás

5

Szexuá|isútonterjedő
betegségek,
abortusz
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Az E gészségmegőrzési
Központ egészség
neve|ési,
prevencióstevékenysége
az általános és középiskolákban

Ev

2013
2014
2015

A|ta|ánosisko|a
óraszám

Középisko|a
őraszám

551
597

567
540
734

590

Osszesen
oraszam
1118
1137

1324

Mentá|higiénés
fogIaIkozásokszáma 20í5.ben
Éúo|yam osztá|y Alkalom

1

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
Osszesen:

5
5
11
7

'13
I

14
10
29
16

19
5
143

30
30
65
16
71

39
64
41

137
80
98
22
693

Fő
összesen

126

123
272
104
338
196
314
219
829
399

462
140
3 522

Fiú

Lány

73
53
151
53

53
70
121
51

181

157

112
167
115

415
168

251
81
1 820

84
147
104
414
231
211
59
1 702

lskolavédőnői fogIalkozások száma 201S.ben

Évfolyam osztá|y Alkalom

2.
4.
5.
r$.

7.
9.

10.
11.

12.

Osszesen:

9

11
18

16
'1 6
34
32
19
5
1 60

36
38
44
52
64
122
117

121
37
631

Fő
összesen

245
217
488
378
477

833
760
842
517
4757

Fiú

Lány

112
114
259
193
238
421

133
103
229
185
239
412
394
503
332
2 530

366

339
185

2227
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Mentálh i giénésfog latkozások témaszer!nti meg oszlása
Téma

Evfolyam

oraszám

1.

Mesecsoport

30

2.

lVlesecsoport

30

3.

tMentá|
- o nismeret,Veszé|yes
higiéné
helyzetek

65

4.

Drogprevenció- Egészségesvá|asztásokerősÍtés
e

16

5.

Mentá|higiéné
- Önismeret,
társismeret

71

6.

Társas kapcsolatok- Csa|ád,barátság,közösség

39

7.

Drogprevenció
nemet!''
-,,lt4ondj

64

8.

Szexedukáció- Kamaszszerelem.
intimitás

41

9.

_ o nismeret,közösségépítés
I\4entá|higiéné

137

10.

Drogprevenció_ FÜggőségek,veszé|yeshe|yzetek

80

11.

Szexedukáció- Szere|em,párkapcso|at,
szexua|itás

98

12.

Fe|nőtté
vá|ás

22

Isko|avédőnőifogIalkozások témaszerinti megoszlása
Téma

Evfolvam

oraszám

2.

Egészségesé|etmód

36

4.

Serdülőkorivá|tozások

38

5.

Egészségestáp|á|kozás

44

6.

Káros szenvedélyek

52

7.

Serdü|őkorivá|tozások - f ogamzásgátlás

64

Káros szenvedé|yek

90

Fogamzásgát|ás

32

Fogamzásgát|ás

75

Káros szenvedé|yek

42

9.

10.
11.

Abortusz-ésdaganatprevenció

12.

Szexuá|isútonterjedőbetegségek

121
37
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2. Pszichológiai/mentáIhigiénéskonzultáció, életmŐd-tanácsadás középiskotákban
A középiskolák munkatársai (tanárok, isko|avédőnők) évek óta rendszeresen
irányítottak/irányítanak intézményÜnkbe diákokat
pszicho|ógiai
és
szü|őket
tanácsadásra/mentá|h
igiénéskonzuItációra.
Ezértgondo|tuk,hogy az isko|ákbantartottfogadóóra segítia diákokat, hogy könnyebben
e|jussanak szakemberhez probléma esetén. A korábbi években e|őször három
középisko|ábanműködött pszicho|ógiai/mentá|higiénés
konzu|táció,majd 2O14 őszétő|már
hat isko|áva|kötött intézményünk
együttműködésiszerződést.Ennek megfe|e|ően2O15-ben
is az Egészségmegőrzési
Központ mentá|higiénés,
i||.pszichológus szakemberei heti egy
aIkaIommaIhárom órás időtartamban konzuItációt (segítő beszé|getést)biztosítottak
ezekben a középiskolákban, melynek kereteit és szabá|yait az egyÜttműködési
megá||apodásokrögzítik.
Az együttmtjködésbenrésztvevő isko|ák:
P szichoIógiai/mentálhigién és konzultácio:
DunaújvárosiSzéchenyi|stvánGimnázium és Ko||égium
DSZC LorántffyZsuzsanna Szakközépisko|ája,Szakisko|ája,Kollégiuma
DSZC Kereskede|miésVendéglátóipariSzakközépisko|ájaés Szakisko|ája
DsZc DunaferrSzakközép- és Szakisko|ája
DSZC Rudas Közgazdasági Szakközépisko|ájaés Ko||égiuma
Étetmodtanácsadás:
DsZc Bánki Donát Gimnáziuma és Szakközépisko|ája
A konzu|tációra a diákok önként je|entkezhetnek,és ehhez segítségetkapnak az
osztá|yfőnököktő|,iskolavédőnőktő|
és ifjúságvédeI
mi fele|ósöktő|.
Az isko|ai segítő beszé|getésekprevenciós módszerekkel segítik az egészséges
szemé|yiség
optimá|isfej|ődését.
201S-benösszesen 143 a|kalomma|vették
igénybea diákok ezt a |ehetóséget.
Tapaszta|atainkszerint a prob|émákhátterében,|egtöbb esetben, diszfunkcioná|iscsa|ádi
működés látható.
A leggyakrabbanmegje|enőnehézségek:
csa|ádi (anyagi nehézségeka csa|ádban,e|vá|tszÜ|ók-ka|lódógyerek, a|koho|izmusa
csa|ádban,eIhanyagolás)
é|etkori/kamaszkori
(iskolai,ko||égiumi
nehézségek
bei||eszkedés,
magatartási,tanu|ási
nehézségek,
(hangulatzavar)
barátikonf|iktusok
szorongás,pszichoszomatikus (,,pánik'')tünetek
fÜggőségek
gondok
önértéke|ési
öngyiIkosság i késztetés
il.

Pszicho!ógiai/mentáIhigiénésprogramok
1. TntuÁcsnpÁsorc
.

Életvezetési tan ácsadás, pszi c h oIógiailm entáthi giénésko nzuttáciő
Segító kapcso|at,me|y |ehetőségetteremt arra, hogy a pszichésenegészséges
emberek saját erőforrásaikat hatékonyabbankiaknázzák, fej|ódjön önismeretÜk,
prob|émamego|dó
öne|einző képességÜk,
készségük'
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,,N égyül éses ko nz ultáci ó,, serd i.il ők n ek
A kamasz korosztá|y fej|ódésisajátosságaihoz
a|ka|mazkodó módszer, mely
segítségetnyújta je|entkezőfiata|oknak,hóy vegiggo;áoryat
aktuátisp.ore'air.
pszichésmotívumait
Mediáció
Speciá|is konfliktuskezelésieljárás, me|y segítséget
-m"ety nyÚjt a konfliktus
tisztázásában, és o|yan mego|dás megtalá|ásába"n,
mindkét fé| számára
e|fogadható és megvalis.íthátó.lgénybévehető:
csa|ádi, párkapcso|ati,szÜlőgyerek, válási, g.yermek-elhe|yelési,munkahelyi
[onf|iktusok esetén, i||'
intézményi
mediációként.
TápIál kozási ta nácsadás
A dietetikai tanácsadás az egészséges emberek
számára az egészség
m eg őrz é sé ,
szo |gá|j a .
.' '
,^ ^ ^ '^vagy
....-,,
A va|ami|yenbetegs9gben
kiros á||apotbanszenvedő emberekner.,áöven,."
szabotttáplá|kozásiés é|etmód-tanácsadást
jeIent.
Szülő konzultáció
Szü|okneknyújtsegítséget
e|sősorbanneve|ésikérdésekben.
Drog preven ci ós tan ácsadás
Konzu|tációs |ehetőség fiata|oknak,szülőknek, pedagógusoknak
a függőség
kialaku|ásáró| és jeleirő|, a kÜ|önfé|e..="nu-"jervJJügségekrő|.
Segítséget
nyÚjtunka kapcso|atíelvéteIben
az MRE Újvárosi oiogá;üurancia szakembereivel.
Pszi c hol ógi ai/mentál hig i énés ko nzultáci ó közé pisko
l á kb an
Seg ítobeszé|getés|ehetőséged iákoknak a szeződött
középiskolákban.

A megtartotttanácsadások száma
Tanácsadások

NégyÜléses
konzu|tációserdülőknek

Pszicho|ógiai
mentá|higiénés
konzu|tácíó
a középisko|ákban
Drogprevencióstanácsadás
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Tanácsadásokösszes ítése
:
Pslchológioi, Addikto|ógioi
Étet. é|eÍvezelésitonicsodis,drog
kor
Ionócsodós
konzu||ició
férfi
no
férÍi
no
0-5
0
0
0
0
ó.l 0
3
0
0
0
-15
1ó-20
I -25

ó0

2ó-30

30

3l-3a
]ó-40

11
42
tl

41-45
4ó-50

20
49

t0
8
I

't5-70
]-ó5
70-

0
0
3

Cssz.: 255

17
ó2
ó2
32

0
0
2
0

to

0

0ó
102
43

0

0
0
0

3B

0
0
0
0
2

ó9
t5
7

I5

s94

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Iip|ó|kozósi
SzÜ|ő
konzu|'lóció
tonócsodós
Íérfi

0

Íérfi

no

0

0

3

0
0

0

0

9
2

1

0

7

0

0
0

0
0
0
4
2

4

3
3
14

0
0

I

0

0

0
0

0

41

Íér|i

0
0
0
7
0
0
4

3

5

2

7

I

9

0

4

0
0
0
0

0
0
0

30

0
0

0

no

5
3

2
105

5

NégyÜléses
konzuItóció

Medióció

0
0

no

0
0
3
0
0

serdÜ|oknek
férfi
no
0
0
0
0

t0

0

0

B
5

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0

0

0

0
0

l3

17

21

férÍi

0
0

B

0
0

0
0

Gyermek
konzultició

0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

7

l8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4

no

0
0
0
0
0
0
0

0
0

lskolopszichológioi Össresen
lonócsodis
férfi
no
Íémno
0
3
8

0
0
29

46

2

ó8
5

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

3

0
0

2

0

0

0

0

I

62

5l
66
12( 142
5Í 71

3(
t5

3(
3{
52 121
l;
128
2i
8l
4i
7t
I

2(

t

4

21

ll4

39t

8ó.

I

2. KÉpzÉsex,
TRÉNINGEK
.

KortárssegÍtőképzés

E|ső kortárssegítő
képzésünketaz
1999/2000-es
tanévben
indítottuk,
azőtais mindenévben
megszervezéSre
került.
Cél,hogya jelentkeződiákokatfe|készítsük
a kortársaikka|
va|ó együttműködésre
a segítő
tevékenységben.
A képzésen
a környezetreirányu|óértékek
közÜ| a szo|idaritás,a másokonVa|ósegítés,
a
kommunikációskészség
és a prob|éma
mego|dóképesség
megerősítésére,
támogátására
törekszünk.
A be|ső értékekközü| az önismeret, önbiza|om, önmagukka| kialakított
jó Viszony
megerősítését
ésfej|esztését
tartjukkü|önösen fontosnak.
A képzésspeciá|iscélja,hogy a fiata|okmegerősödjeneka drogmentespozitívé|etstí|us
kiaIakulásában.
A középisko|ák
érettségiző
osztályaibó|érkezőtanu|ikná||ehetőségünk
Van-az isko|ákka|
kötött egyrittműködési
megá||apodása|apján-beszámítania kö-zösségi szoIgá|atbaa
kortárssegítő
képzésen
ésk|ubbanvaló részvéte|t.
.

Énékenvít! tréning

A kiégési
szindróma(burnout)o|yantünet együttes,ame|yhosszútávúfokozottérze|mi
megterhelés,
kedvezőtlenstressz hatások következtébenlétrejövőfizikai-érze|mi-mentális
je|ent.
kimerü|ést
A burnoutszinte minden fog|a|kozásesetébene|őfordulhat,
azonban a kutatások azt
mutatják,
hogya humánszo|gáltatások
terü|etén
do|gozókkörébennagyobba Veszélye.
A tréningcé|1a
a kiégéskía|aku|ásának
mege|őzése.
A prevencióébben az esetbenkét
do|got.je|ent:
egyrésztidőben felismernia tüneteket,másrésztelkerü|ni,de |ega|ábbis
minimá|isracsökkentenia szakmábó|adódó károsíti he|yzeteket.
Ebben a fo|yámatban
hatékonyak
|ehetneka képzések,
az önismereticsoportok.A te|jesebbé
váló önismeret
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révéna mé9 kreatív,fejlődni képes szemé|yiséget
megóVhatjuka fo|yamatosés á||andó
frusztrá|ódástól.
TréningÜnksaját élményűönismereti csoport, me|y |ehetőségetad arra, hogy azok az
emberek, akik szakmai é|etÜkbenmindig másokra figyelnek,most saját szemé|yiségükke|
foglalkozhassanak.
Ez az a|apja le|kÜnkkarbantartásának'A csoport tagjai saját, i||etvemások é|ményeinek
fe|dolgozása á|ta| ha|adnak új ismeretek fe|é, vagyis ebben a képzésiformában a
tapaszta|atoka|apjánva|ó tanulás érvényesÜ|.
A résztvevokmegélika biza|omés to|erancia
|égkörét'
A csoportmódszereksokfé|eképességa|akítására,
fej|esztésére
aIkaImasak.
2015-benöt tréninget
tartottunk68 fő részvéte|éve|:
. Kiégésmege|őző tréninga segítőfog|alkozású
szakembereknek12 fő
(2015.ápri|is16.,23',30 . 'm áj us7 . )
. Érzékenyítő
tréningkétcsoportivodapedagógusnak 2x13 = 26 fő
(2015.ja nuár8., 15',22, 2, 9 . )
. Szü|ői Szereprefelkészítőtréningfogvatartottak
részére:
kétcsoportban(15 férfi
és 15 nó = 30 fő)
(2015.ápri|is26., május 2', 9.,16')
3. Ktusox, csoPoRToK
o

KortárssegÍtő Klub

l ntézményün
kben heti rendszerességge|
KortárssegítőK|ub működ ik.
A klub fogla|kozásaintovább mé|yÜ|t
az önismereti, szemé|yiségfej|eszto
fo|yamat,eme||ett
megismerték és e|sajátították az esetmegbeszé|és, esetkonzu|táció technikáját.
A csoportfogla|kozásoktematikájának elkészítésekor
természetesenfigye|embevettÜk a
kortárssegítőkjavas|ataitis. Az isko|ábanmegtörténtesetek fe|dolgozásábanis segítséget
kaptak.
.

.

Kamasz Csopott (önismereti csoport)

A csoportot201S-ben meghirdettÜkaz összes dunaújvárosiközépisko|ában,a 14-18 éves
korosztá|ynak.
A csoportvezetókheti rendszerességgel,
másfé|óra időtartambanta|á|koztaka diákokka|az
Egészségmegőrzési
Központban.
A fog|a|kozásokonmegismerkedhettekhasonló korÚ fiata|okka|,beszé|gethettek
az őket
érintő témákró|,jobban megismerhettékönmagukat és segítségetkaphattak prob|émáik
megoIdásához.
Tapaszta|atunkszerint a támogató, odafigye|ő,érdek|ődőés e|fogadó |égkör képes a
csoporttagoktávo|ságtartő,|aza,kamaszos vise|kedését
pozitívanbefo|yásoIni.
2015 őszén a Széchenyiko||égium
fe|kérésére
ko||égístáknak
is indítottunkegy Kamasz
Csoportota ko||égium
épÜ|etében.
o

Kismama-Kispapa Klub

201S-ben3 csoportotszerveztünk:éve|ején,majd tavaszi és őszi kezdésse|.
A csoportbanhason|ó é|ethe|yzetben
|evő pároknak,csa|ádoknakadtunk |ehetőségetarra,
hogy a gyermekvárás során fe|merÜ|ő kérdéseikre,kéte|yeikrevá|aszt kapjanak'
Biztonságos keretek között beszélgethettek,bizonytaIanságuk,feszü|tségük,fé|elmÜk
csökkent.
A fe|do|gozotttémák között szerepelt a várandósság fizikai és mentá|is á|lomásai az
édesanyaés az édesapaszemszögébő|,a szü|és,a szü|etésé|mény,
akórházi protoko||,
a
10
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gyermekágyas időszak kihívásai,az anyatejes táplá|ás, és az ,,e|égjó szülő'' mintája.
A gyakor|ati fog|aIkozásokon a gyermekgondozás aIapjainak megszerzésében is
segítettÜnk.
A tavaszi és az őszi csoport már a pá|yázatimunkán kívül zaj|ott.A Kismama-Kispapa
K|ubban 201S-ben összesen 284 fő vett részt,úgy,hogy a megje|entvárandós anyukák
több, mint a fele a párjávalérkezett.

o

Kismama-Kispapa
Klub

2013.
évben

2014.
évben

2015.
évben

Résztvevőkszáma

380 fő

236 fő

284 tő

Szíilők iskolája

2015-ben négy csoport indult, me|yek szeptembertő| júniusig működtek' Az át|agos
csoport|étszám
aIka|manként
10-12anya a gyermekéve|.
Már az e|őző évben vá|tozás indult a szü|ői hozzáá||ásban, és az édesapák is
bekapcso|ódtaka csoportmunkába' Rendszeresen, közösen do|goztak a csoportban a
párok, sőt e|őfordu|tnéhánycsa|ád esetén,hogy az édesanyamunkába á||ásaután apukák,
i||.nagymamák hozták a gyermekeVunokáta fog|a|kozásokra'
Az év második fe|ében|étszámeme|kedés
vo|térzéke|hető
a csoportokban.(E|ofordu|t,
hogy
egy fog|aIkozáson30-an voltak.)

Szülők lskolája csoport

2013.
évben

2014.
évben

2015.
évben

Résztvevok száma

488 fo

535 fő

433 tő

2015-ben is a kihívásta magas részvéte|
okozta, Új eszközökke| és technikákka|ke||ett
do|goznunkúgy,hogy a csoportme$tartófunkciójane csorbu|jon.
.

ÉIetmód ktubok

FeInőtteknek:
A fog|alkozások témái között szerepe|tek az egészségestáplá|kozás, a táplá|kozással
összefÜ gg ő betegségek, a kü lö nbö ző mozgásformák.
A program cé|ja a résztvevők öne|fogadásának megsegítése,egészségesénképének
megerősítése
voIt.
E|etmód K|ub (a Szent Panta|eon Kórház pá|yázatának keretében az EF| iroda
közreműködéséve|)
tizenkéthétenát heti rendszerességgel:
,k 2014' október 29. - 2015' február 15.
* 2015.ápri|is16._ 2015.július02.
Diákoknak:
A Lorántffy Ko||égiumbanszervezett fogla|kozások témája a|ka|mazkodotta diákok
érdek|ődéséhez,
é|etkorisajátosságaihoz.Az egészségesé|etmód,egészségesvá|asztások
me||etta résztvevőkönismereti tapaszta|atokatis szerezhettek.

*

2015.januártó|ápri|isig
2 hetente- Lorántffyko||égium
11.
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4. E seru re BEszÉLŐCsoPoRr
Az oktatási,szociá|is és egészségügyiterületendo|gozó szakembereknekhirdettÜkmeg az
esetmegbeszé|ő csoportot, me|ynek cé|ja a résztvevők szakmai szemé|yiségének
fejlesztése.Egy-egy prob|émáshe|yzetmegbeszé|éséve|
a szakemberek tisztábban látták
az esetben szereplók helyzetét,állapotát, a |ehetségesteendőket' A szakemberek
kö|csönösen segítették
egymást, megosztottáktapaszta|ataikat,
így újszempontokatkaptak
az eset érte|mezéséheza
kompetenciahatárok
és a tenniva|ókterÜ|etén.
201S-ben megtartottesetmegbeszé|ócsoportok:
- Zengő.Bongó Bö|csőde:2015. januártó!decemberighavontaegy alka|omma|
* TerÜ|etivédőnők:2015'januártó|decemberighavontaegy a|ka|omma
- |skolaivédőnők:2015.januártó|decemberighavontaegy a|ka|omma|.
Az ágazatközi esetmegbeszélésekcé|ja a gyermekkel kapcso|atba kerü|ő szakemberek
egyÜttműködésénekelősegítése és hatékonyabbá téte|e, a kompetencia határok
megismeréseés összehango|ása volt.
A je|zőrendszer működésénekbiztosításaa|apvető prevenciós fe|adat. Fontos, hogy a
gyermekek védelmébena szakemberek minélkorábban ész|eljék
és je|ezzéka prob|éma
kia|aku|ását,
ezze| segítvea gyermekjó|éti
szo|gá|atmunkáját.
Az adott esetekben az érintettszakma képvise|őivettek részt,terü|etiés isko|avédőnők,
gyermekjó|étiszoIgá|at szakemberei, csa|ádvédeImiszoIgá|at védőnője, gyámhivatal
szakemberei,mentálhigiénés
szakemberek,óvónők.
Az aktuá|iseset ismertetéseután, melynek körü|ményeitrész|etesenfe|tártuk,a tényeket
pontosítottuk,me|y a|apján közösen megfogalmaztukaz esettel kapcso|atbanfelmerü|t
prob|émákat.Ezekre építvehatároztukmeg a konkrétfe|adatokat,teendóket.
kérdéseket,
Az egyes estek a|aku|ásátfo|yamatosannyomonkövettük.
Esetmegbeszé|ések
aIka|maiaz egyes szakmai terÜ|eteken
201S-ben
Szakterület

lll.

Alkalom

Létszám

Területivédőnőkkel

10

12főIa|ka|om

IskoIavédőnőkkeI

10

10 főla|kalom

Bö|csőde

10

14főla|ka|om

összesen:

30

35 főlalka|om

Védőnőiszo|gálat
Az Egészségmegőrzési
Központ 2011.január 1-jétő|
végzia védőnőife|adatoke|látását.
A VédőnőiSzolgá|at14 terü|eti
védőnőikörzette|és10 isko|avédőnői
körzette|rendelkezik.
A 14 körzetet 12 terü|etivédőnő, a 10 isko|avédőnőikörzetet pedig 10 főá||ású
isko|avédőnő
|átjae|' A védőnőife|adatoke||átásánakfedezetétaz Egészségbiztosítási
A|apbiztosít1a
(|l|.3.)
a 43|1999.
Kormányrende|etben
meghatározottak
a|apján.
A terÜ|etivédőnőkfe|adatait
a terü|etivédőnőie||átásró|szi|ó 49l20o4.(v'21.)
ESzCsM
rende|etszabá|yozza.E rendeleta|apjána védőnőköte|es e||átniaz e||átásiterü|etén
lakcímme|
rende|kezőszemé|yeket,
va|aminta körzetébenjogszerűentartózkodóazon
személyeket,
akikaz e||átásirántiigényÜket
a védőnóné|
beje|entik.
L2
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A védőnók az egészségÜgyia|apel|átás részekéntnyÚjtják szo|gá|tatásukat,szakmai
szabá|yok,és iránymutatásokme|letta gondozottakigényelffigyetemoevéve.A k|asszikus
védónoi e||átásszínterea csa|ádok otthona,a he|yi környezéf,ahol kia|aku|az é|etmód,
megtörténika szokásrend,viseIkedésmegerősítése.
A terÜ|etivédőnőkfeladataa város óvodásainak e||átásais.
í. Területivédőnők
Várandós gondozás
A várandósok tanácsadása és |átogatásae|őre egyeztetettidopontbantörténik.A védőnő a
munkájátgondozási terv a|apjánvégzi,me|yneksorán figye|embeveszi a gondozotttesti,
|e|ki,sze||emi,szociá|isszükség|eteit.
A várandós csa|ád|átogatások
gyakoriságátrendelei
írjaelő, me|yalapján a várandóság ideje a|att|ega|ább4 a|káomma|,á fokozotigondozást
igény|őkeseténszükség szerint, i||etvehavonta egy a|ka|omma|köte|ező. A várandósok
vizsgá|atát,tanácsadáson va|ó megje|enését
szinténjogszabá|y írja e|ő. A várandósok
|étszáma,a veszé|yeztetettek,
a dohányzó anyák száma itig ter-el á tava|yiadatoktó|.Az
-39Yo.
egészségÜgyi és környezeti veszé|yeztetettségaránya
Kieme|áém, hogy az
egészségügyiokbó| veszé|yeztetettek
köre rendkívü|magas: 89%. Tapaszta|atomózerint
az anyák é|etkoraegyre magasabb, 45 év fe|ett is még tudatosan készÜ|neka
gyermekválla|ásra.
ot fiata|korú
várandós, négygondozat|ankismama vo|ta városban. A fiata|okná|je||emző
vo|taz a|uIiskolázottság,
a fe|e|ősséghiánya.
A nővéde|milátoga1ásokszáma 2!o/o-ka|eme|kedettaz e|mú|tévhezképest.

Év

Várandós anyák
száma

Ebből
fokozott gondozást
igény|őkszáma

Dohányzó
várandósokszáma

2013.

579

225

39

2014.

622

229

43

2015.

621

242

45

Csecsemő gondozás
A szü|etésekszáma 9o/o-ka|
csökkent, a koraszÜ|ésekaránya stagná|ta 2O14-esadatokhoz
képest.
A csecsemők |átogatása,tanácsadáson va|ó megjelenésegondozási terv szerint történik.
1 éves korig át|agosan 15-20 a|ka|omma|ta|á|koznaka védőnők a gyermekkel a csa|ád
otthonábanés/vagya tanácsadáson.
Az 1 éves kori szűrővizsgá|atra minden gyermeket e|hoztak a szülŐk. Mozgás-,
beszédfej|ődésés |átási prob|émátZo/o-ná|tapaszta|tak a szakemberek. Táp|á|tságuk
a|apján a gyermekek 14o/o-avékonyabbaz át|agná|,3o/o-dviszont tú|sú|yos.
A kü|önbóző
eltéréseketa gyermekorvosfeléis jeleztéka védőnők'
Az anyatejes táp|á|ás fontosságát fo|yamatosan hangsúlyozzák, 1 éves korban a
gyermekek 30o/o-át
még ígyis táp|álták azanyukák.
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í.3 évesek gondozása
A korosztá|ylétszáma köze| ,1)o/o-ka|eme|kedett.A veszé|yeztetettekaránya csökkent, de
mégmindig50% fe|ettvan az egészségügyi
ok.
A 3 éves kori státuszvizsgá|atra a gyermekek 95%-át e|hozta a szü|ő, kisebb e|térést
37o/o-bantapaszta|tunk (2o14-ben ez 29% volt). Ezek a számok is mutatják a
szűrővizsgá|atokfontosságát!
A védőnői |átogatások száma 17o/o-ka|emelkedett, annak e||enére,hogy ennek a
korosztá|ynak|egnagyobb része már bö|csődébe kerÜ|. A város 5 bölcsődéjébehavi
rendszerességge|járnak a ko||éganők,így szorosabb a kapcso|atunk,jobban tudunk
figye|nia prob|émákra.
3.6 évesek gondozása
A korosztá|y|étszáma9o/o-ka|
csökkent, a veszélyeztetettekaránya nem változott,9%.
A köte|ező 5 évesszűrővizsgá|atona gyermekekg8%-a megje|ent'Ezt a státuszvizsgá|atot
a szÜ|ők még ,,komo|yabban''veszik, mert az iskolai beíratáshoz szükséges ez a
dokumentum.
A kiszűrt e|vá|tozásokaránya 36%. Ebben az é|etkorbanmég van idő a korrigá|ásra,az
iskolaérettség
eléréséhez,
a szükségessegítséget
megadnia gyermeknek.
7.í8 évesek gondozása
A városban egy 18 éva|atti,oktatásiintézménybe
nem járó gyermekvan. Az ő gondozása,
szűréseis védőnőife|adat.
Családok
A gondozott csa|ádok száma lényegesen nem vá|tozott.A csa|ád|átogatásokszáma
je|enteneka gyakran kö|tözködő csa|ádok,akik
megeme|kedett.
Egyre nagyobb prob|émát
ezt nem jelzik a védőnőnek'Sok utánajárásbakerü|az ő fe|derítésük.
A társintézményekke|
va|i ji kapcso|atis segítmegta|á|ásukban.
A gondozottak
létszámának
változása az e|őző
évhezképest

Ev

Gondozottak
összlétszáma

2o10'szept.30-aiá||apotnak
megfe|e|ó
adat

3039fő

2011. szept' 30-ai á||apotnakmegfe|e|őadat

3187tő

148fő

2o12'szept.30-aiá||apotnak
megfe|e|ő
adat

3080 fő

- 107 fő

2013' szept' 30-ai á||apotnakmegfe|e|őadat

3229ft5

+ 149fő

2014'szept.30-aiá||apotnak
megfe|e|ó
adat

3 1 8 3 fó

-4 6 f ő

2015. szept. 30-ai á||apotnakmegfe|e|őadat

2991fő

- 192fő

1.4
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Egészségnevelés
A tanácsadóban rendszeres programokon Vehetnek részt a várandósok, szülők és
gyermekeik. |dőnkéntkÜ|ső he|yszínekenis tartunk rendezvénytmás szakemberekke|
közösen szervezve.
A Kismama-papak|ubés a szri{okisko|ájanagyon népszerűa gondozottakkörében,amit
védőnőés mentá|higiénés
szakember kettősevezet hétrő|hétre.
Az e|mÚltévben1093-anjelentekmeg a programjainkon.
lntézkedés
38 esetben történtva|amilyenintézkedés:
esetje|zésaz ÚtkeresésSegítoSzo|gá|atVagy a
Gyámhatóság felé, gyámhatósági tárgya|ásra írásos tájékoztatikészítése,
i||.részvéte|,
bíróságimegkeresésrevé|emény
írása,esetkonferencia.
Bölcsődei gondozás
Rendszeres, havi kapcso|atVan a bö|csődei vezetőkkel, aho| a védőnőkkelátbeszé|ika
problémáseseteketés a megteendó intézkedéseket.
óvodai gondozás
Minden körzethez tartozik óvoda is. Rendszeresen végzünk tisztasági szűréseket,aho|
igény|ik,
egészség
nevelő programotszervezünk.
összegzés
A tanácsadó maximá|iskihaszná|tságga|működik. A tava|yiadathoz hason|óan köze| 9 ezer
vo|t a tanácsadásokon megje|enésekszáma (ebben nincs benne a gyermeket kísérőszü|ő).
A rende|etben meghatározottfe|szere|éshiányta|an a tanácsadó he|yiségekben.Nyáron
jári|apozás történt a váróban. Minden védőnő rende|kezik|aptoppal,me|y |ehetővéteszi a
zökkenőmentes adminisztrációt.Az egyes körzetek gondozottjainakköre nagyon e|térő:mást
igényelnekaz Újte|epenélő családok, á kertváros|akói,vagy a sűrűn |akottRómai körútoné|ők.
Ugyanazt a tevékenységet
végzik a védőnők, de más-más módon, hiszen igazítanike|| a
családok szükség|eteihez,
szociá|is helyzetükhöz és szocio-ku|turális
szintjÜkhöz is. Ehhez sok
tÜre|em,megértés,
önbiza|om, határozottságszükséges,ezértintézményi
szinten rendszeresen
tartunk esetmegbeszé|éseket.
Az Útkeresés családgondozóiva|közös |átogatások,szakmai
konzu|tációk a szakmai színvona|emeléséntÚ| a kiégésmege|őzésétés a gyermekek,
csa|ádokszakszerű e||átásátszolgá|ják.A mentá|higiénés
támogatás a csa|ádok,szakemberek
számára is adottak az Egészségmegőrzésiközpontban.
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Az UtkeresésSegítőSzolgálatfelékÜldött esetjelzések
összefoglalása
2015'év

2370fo

0-6 évesek száma
Gondozottvárandósok száma
Gondozat|anvárandósok száma

Ebből veszé|yeztetett

2 6 3 fő ( 1 1 % o)

6 2 1 fő

242fő (39%)

4 fő

EsetjeIzésoka

Érintett
személyekszáma

FiataIkorú
várandós

5

Alu|gondozottvárandós (nem együttműködő)

1

Csa|ádi konf|iktus

2

Szü|ő fogyatékossága

1

SzÜ|őielhanyagolás

I

Gyermeknevelésiprob|émák

3

Csa|ád é|etviteIe

2

Csa|ádon be|Ü|ibántaImazás

1

SzÜ|ők szenvedé|ybetegsége

1

Gyermek fogyatékossága,retardációja

1

Osszesen:

19 csa|ád

Fentiekenkívü|4 esetbentörténtjelzésakórház fe|é,újszÜ|ött
hazaadásához.
2. IskoIalvédőnők
|skolavédőnőitevékenység
A foá||ásÚiskolavédőnők
járó gyermekekegészségügyi
feladataaz oktatásiintézményekbe
e||átása,szűrése,egészségneve|ési
fe|világosítása.
Munkájukataz oktatásilntézményekke|
egyeztetettmunkatervszerint végzik, mely tarta|mazzaa szűróvizsgá|atok,védőo|tások
programjait.Egész évbenfolyamatosaz
tervezetét,az isko|a tervezettegészségfej|esztési
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ifjúságvéde|mi
fe|e|ősse|a kapcso|attartás,
a gondozottdiákok nyi|vántartásbavéte|e,valamint
a veszé|yeztetett
tanu|óká||apotánaknyomonkövetése.
A védőnői egészségfej|esztési
órákat az EgészségmegőrzésiKözpont á|taI kiadott
programfüzeta|apjánigényeIhették
az osztá|yfőnökök. (A megtartottfog|aIkozásokstatisztikáját
lásd,,lsko|aiórák'' fejezetné|')
Az isko|avédőnőkegészségfej|esztőtevékenységeaz isko|ákban szervezett véradások,
egészségnapok szervezéséve|,azokon való részvéte||e|,
a tanu|ók elsősegélynyÚjtó,
egészségesé|etmódrólszó|ó versenyekreva|ó fe|készítéséve|
vá|ikte|jessé.
2015 évben Dunaújvárosá|ta|ánosés középisko|áiban10 főá||ásúisko|avédőnő|átta e| az
iskoIavédőnői
feIadatokat.
Az öná||óan végzett fe|adatokhoz a minimum fe|téte|ekvalamennyi védőnő számára
biztosítottakvo|tak. Nehézségetje|ent, hogy több isko|ában nem történt meg a védőnői
szobában, ill. orvosi rendelőben a törvényben előírt 2 évenkéntitisztasági festés az isko|a
részérő|.
Sok esetben kifogásolhatóa tárgyifeltéte|ek
minőségeis.
Az isko|aorvosokkalés a pedagógusokka|a védőnők kapcso|ata egyÜttműködésejó volt'
ÉszreveheÍőaz ifjúságvéde|mi
fe|e|ősök hiánya, me|y a gyermekvéóólmije|zőrendszerben
kisebb-nagyobbnehézségeket
okozott.
A beíratottak|étszámaaz e|őző tanévhezképest408 főve| csökkent városi szinten, (8077 fő)
emiatt a2015/16-os tanévbena finanszírozásmegmaradásaérdekében
az iskolavédőnóká|tal
e||átottisko|ákata |étszámokhoz
ke||ettigazítanunk(szeptember30-i á||apotszerint).
A védőnőiszűréseklebonyo|ítása
e|őírásszerintmegtörtént
isko|ákbana tanulók
, az a|apítványi
nagyszámúhiányzása 20íS-ben is nehézséget
okozott.
A védőnóká|taItartott
egészségneve|ési
órákat nagy számban igénye|tékaz
iskolák.
A védőnoi fogadóórán megje|entekszáma eme|kedett,főként a középisko|ákban vo|t ez
tapasztaIható.
A középisko|ákban megva|ósu|ó mentá|higiénés
tanácsadás nagyon sikeres vo|t, sokan
kívántakélnia segító beszé|getés
|ehetőségéve|.
Á|ta|ánosisko|ás korosztá|ybő|2o15-bena
korábbi évekhezképesttöbb tanu|ótirányítottunk
az Egészségmegőrzési
Központba (a szü|ők
bevonásáva|) mentá|higiénéstanácsadásra, mert sajná|atos módon emelkedik ebben a
korosztá|ybana mentá|is problémákka|kÜzdők száma. Egyre gyakoribb az e|hanyago|ás,
e|szegényedés,
a szociá|isprob|émais.
Az isko|aikampányo|tások|ebonyo|ítása
megtörtént.90% fe|ettivo|tvárosi szinten a HPV o|tást
igénylő7' évfolyamos|ányok aránya.
A védőnők számára, aho| hiányzott az interneteshozzáférésilehetőség,ott te|epítettÜk
azt, így
megoldódottmindenvédőnő számára az on|inefe|ületentörténő munkavégzés.
Az e|sősegé|ynyújtásife|adatoke||átásáhozszÜkséges|ádák fe|tö|tésenehézkesvo|taz isko|ai
intézményi
forráshiánymiatt.
Kieme|t védónői fe|adat a tanulók szemé|yi higiénéjének
e||enőrzése,me|ynek során a
je|ezték,
kolléganők201S-ben is
hogy a gyermekek higiénésállapota tovább rom|ott.Több
a|ka|ommal,több intézményben
is fe|bukkantakscabieses (rühes) esetek, me|yek miatt p|usz
szűrésekvá|takszÜkségessé.
201S-bentöbb, mint 15 000 tisztaságiszűréstvégezteka védőnők.
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,19 a|ka|omma|
volt a városban iskolai véradás szü|ők és nagykorútanu|ók részvéte|ével.
Fontosnak tartjuk ezt a kezdeményezést,
hiszen a jó Ügy érdekébentanúsított
pozitívszÜ|ői
minta a gyermekek számára nagyon fontos, továbbá jövő véradii kerü|hetnekki a végzős
középisko|ástanulókbó|.A közösségi sze||emgyakran hozottújvéradikat.
A tantestü|etiértekezletekenva|ó részvéte|Ünká|ta|ában évente kétszer valósu|t
meg,
va|amennyiko||éganő
írásbanértéke|te
az adotttanévet.
2015. májusában valamennyi,a 2o15l16-ostanévbeng. évfo|yamonDunaújvárosban
szakmát
tanu|ónyo|cadikosztályos gyermeke|sőfokúpá|yaa|ka|massagi
orvosi vizsgá|atamegtörténtaz
iskolavédőnőkaktívközrem r1Íködéséve|.
A védőnők mind az á|talános, mind a középisko|ai beiratkozásokná|segítették
egymást,
kön nyebbé téve az ad minisztrációs fe|adatokat.
Védőnői szakmai napokon minden ko||éganőrésztvett. Va|amennyiisko|avédőnő
e|végeztea
köteIező elmé|etitovábbképzést,öten pedig a vá|aszható, Útitárs eInevezésűakkreditá|t
iskoIavédőnőitovábbképzést
is.
Havonta esetmegbeszé|ésre
került sor, melyen |ehetőségszerint valamennyi isko|avédónő
jelen volt.
A nyári szÜnetben az iskolavédőnők besegítetteka terÜ|etivédőnőknek a napi
Ügye|et
e||átásában.
2015. júniusában az isko|avédőnőiszo|gá|at Fejér Megye Kivá|ó Védőnője kitüntetésben
részesÜlt.
20 13-2015-ös tanévösszes ített|étszám adatai:

E|látottiskolaitanulói létszám
szept. 30-iál|apotnakmegfele|őadat
(álta|ánosésközépiskola)

lV.

Vá|tozás az e|őző
évhezképest

2013.év

9033

- 489 fő

2014' év

8485

- 548 fő

2015'év

8077

. 4 0 8 fő

lfjÚság.egészségtigyieItátás

Az isko]aegészségügyi
e||átásis az Egészségmegőrzési
Központ kereteinbe|ültörténik,mely
gimnáziumi, szakközépisko|ai,va|amint szakképzésbenrésztvevőtanu|ókra terjed kí.
Az ifjúságiorvosoktevékenységÜket
a törvényekésjogszabá|yokbetartása
á|ta|megkövete|tés.b||enőrzött
'"tt"tt A"i,Áúrsi
szakmai követe|menyéknet
megfe|elóenvégzik.
rende|és
iskolákra|ebontva
meghatározott
időbentörténik.
Év'közben megtörténiapáros éWo|yamok
köte|ezőene|őírtpreventív
je||egűszűrővizsg
á|ata,
a
szakképzésben
résztvevő
tanu|ók
szakmai
a|kaimassági
Vizsjatap.,A 2011.évi
Y9|9.T!!t
cLXXXV||. szakképzésitörvény alapján tanulószerződésse|
Togtatkóztatott
tanulókná|
fog|a|kozásegészségügyi
vizsgá|atis szÜkséges,me|yeta gyakorlatioktatohe|yszervez meg,
míg az együttműködésiszerződésse|fogialkoztatotttánulók esetében az isko|a á|ta|
megszervezett
orvosivizsgálatokataz Egészségmegőrzési
Központ orvosaivégzike|.
Az osztá|yvizsgá|atok
e|őreegyeztetettidőpontbantórténtet.A.szűrésekaz Árr.Irszengedé||yel
rende|kezőisko|airendelőkben,
va|amintaz EMK rende|őjében
zaj|ottak
(azonisko|ák1anu|óit,
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ame|yekbenisko|aorvosirende|őkia|akításanem történtmeg).A vizsgá|atróla tanu|ókaz errő|
szi|ó jogszabá|ynakmegfe|előenírásos |e|etetkaptak, ez egyben a szü|o tájékoztatásáu|
is
szo|gá|, me|y az eset|egesen kiszűrt e|térésektovább kü|désijavas|atát (háziorvoshoz,
szakrende|ésekre)is tartaImazta.Akiknél szakmai aIkaImasságot befo|yásoló e|téréseket
ta|áltak,szakrende|ésrebeuta|óvalláttak e| és az e|ső fokúszakmai a|ka|masságivéleményt
már a visszahozottszakorvosi vé|emény
a|apján adták ki az orvosaink.Tapaszta|at,hogy a
tanulik a csak javasolt szakvizsgálatokra 50-60%.ban mentek e|, míg a szakmai
aIkaImassághoz szükséges egyéb vizsgá|atok 95%-ban megtörténtek. Év közben több
a|ka|omma|a szÜ|őkke|telefonon egyeztetni ke||etta vizsgá|atok fontosságárő|.Az orvosi
fogadóórákon szemé|yesszÜlő-orvosta|á|kozásokis rendszeresentörténtek.
A |eggyakoribbrende||enességek,
me|yeka szűrésekenkiderÜ|tek:
. hanyag testtartás,
o gerincferdÜ|és,
o |údta|p,
o fénytörésirendel|enességek,
. tú|sú|y,
. ha||áscsökkenés,
. fogszuvasodás'
Egyre több diákná|mértekszakembereinkemelkedettvérnyomásértékeket.
A vizsgá|atok során szerzett tapaszta|atokazt bizonyítják,hogy je|entősen befo|yáso|jaa
tanu|ókegészségiá||apotát:
o a mozgásszegényé|etmód,
o a számítógépgyakorihaszná|ata,
. az egyo|da|ú
és rendszerte|entáplá|kozás.
Személyestanácsadás kereteinbe|Ülaz ész|e|t
e|térésnek
megfe|előenfe|vi|ágosítás
történt,és
közü|ük többüket visszahívtakkontro||
vizsgá|atrais'
Sajnos, egyre több a fiata|kori magas vérnyomás betegségben szenvedő, gyógyszeres
keze|ésbenrészesÜ|ődiák. N.agy részük tú|sú|yos
is, mely eltérésegyérte|műenkockázati
tényezőként értelmezhető. Őr nehezen motiválhatók a rendszeies sporttevékenység
megkezdésére,
il|etvea megfe|e|ődiétabevezetésére.
Több a|ka|omma|az intézményÜnkben
do|gozó dietetikussa|konzu|tációtjavasoltunk,ahol egyéni|eg,i||etveszü|őve| együtt je|entek
meg.
Az orvosok munkájához tartozik a köte|ező védőoltások megléténeke|lenőrzése, és az
e|maradtvédőo|tásokpót|ólagosbeadása' Erre mindigaz EMK rende|őjében
kerü|tsor, az adott
o|tásiprotoko||nak
megfe|e|ően,me|yetdokumentá|naka tanu]óo|tásikönyvében,a rende|őben
vezetettoltási nap|óban,ezenkívü|je|entést
kü|denekrő|a azANTSZ számára'
Fe|adataik közé tartozik az isko|ai sportrendezvényekenrésztvevó diákok vizsgá|ata és ezt
követóen a versenyhez szÜkségesorvosi engedé|ykiá||ítása.Ez szervezettkereteken be|Ü|
történik fé|évente, a fe|készítótestneve|ő tanárra| történt egyeztetés után. Betegség miatti
hiányzás esetén,valamint ba|esetetelszenvedetttanu|ókná|soron kívü|ivizsgá|atotvégeztek
az orvosok.
Testneve|ési
órák a|ó|ife|mentések
e|bírá|ásátisko|aiszinten,e|őre meghirdetettidőpontokban
végezték,szakorvgsi javas|at a|apján. Tobb isko|ában évek óta megszervezésrekerü|t a
gyógytestneve|és
azon tanu|ók részére,akikné|szakorvosi javas|at állt rende|kezésreilletve
régótafenná||óalap betegségükmiattnormá|testnevelésórán nem vehettekrészt.
Beisko|ázásivizsgá|at:
A |eendő 9. osztá|yosok szakképző intézményekbetörténő beiratkozása e|őtt az adott
intézményiskolaorvosáná|beisko|ázás e|őtti szakmai a|ka|masságivizsgá|atonvettek részt.
A fe|vettszakközepes, i||etveszakisko|ásdiákok |étszámátápri|ismásodik fe|ébenkapta meg a
szo|gá|ataz oktatásiintézményektő|.
Ez a|apjánszerveztékmeg a májusivizsgálatokat.
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A fe|véte|t
nyert tanu|ók kiértesítését
az isko|a végzi,a megadottidőpontokatmind az isko|a,
mind az Egészségmegőrzési
Központ a hon|apján közzé teszi. A rende|kezésreá||ó rövid
határidő miattszoros együttműködésrevan szÜkségaz isko|avezetőségeés az egészségügyi
team között.
Az osztá|yvizsgá|atoktematikája201S-ben:

2o15.január-február 11.évfo|yamos
szakképzésben
részvevőtanulókésa
fé|évkor
beiratkozóújtanu|ókszakmaiaIkaImassági
vizsgá|ata
2015.március

2 o 1 5 'á p r iIis

9. évfo|yamos
szakirányúképzésbenrészesü|őtanu|ókvizsgálata
16 éveskori zárő vizsgá|at
programbanrésztvevőtanu|ókszűrése
1 tHíDt||

10 évfo|yamos
tanu|ókköte|ezőstátuszvizsgá|ata,
va|amint
a szakképzésben
résztvevőtanu|ókszakmaia|ka|massági
vizsgá|ata

2o15.május

9. évío|yamosokvizsgá|ata, akik fe|vételt nyertek a következő
tanévre

2015'jÚnius

Pótszűrésaz újtanu|ók,
a pá|yamódosítók
részére
je|entkezók
a 13.technikusévfo|yamra
vizsgálata

2 0 1 5 j. ú | i us

HID programbaje|entkezőbeisko|ázásivizsgá|ata(Hi|d3 osztá|y)
Indexosztá|yokvizsgá|atáró|statisztikaije|entése|készítése

2015.augusztus

13. évfo|yamos
technikusokszűrése

2015.szeptember

Évközigyakor|athozegészsé
gÜgyi könyvek érvényes
ítése
TÜdőszűrésre
beuta|ókkiadása
14, és 15. oKJ-s képzésbenrésztvevőtechnikusokszakmai
alkalmassági
vizsgá|ata
Testneve|és
a|ólifeImentések
e|bírá|ása

2015'október

12. élrto$amosok
státuszvizsgá|ata,
va|amintszakmaiaIkalmasítása,
testnevelés
a|ólife|mentések
elbírá|ása

2015. november

1 1' évfo|yamos
végzősszakmunkás tanu|ókvizsgá|ata

2015. december

pitszűrés,egészségÜgyi
könyv érvényesítés
2lH|DI||programban résztvevőtanu|ók szűrése
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Beiratkozott
Szűrőtanu|ók
vizsgá|aton
|étszáma
megjelent

lskola

Ebbő|szakrende|ésre
utalt

OM FI

8.
osztá|yosok
szűrése

DSZC Hi|d József Szakközépisko|ája, Szakisko|ája
és Speciális Szakisko|ája

427

634

16

0

71

DunaÚjvárosi Széchenyi
|stvánGimnáziumés Ko||égium

457

372

7

0

0

DsZc Rudas Közgazdasági
Szakközépisko|ája
és Ko||égiuma

618

631

I

0

30

DunaÚjvárosiRosti Pá| Gimnázium, A|ta|ánosés Szakképzőlsko|a

205

181

5

0

0

Pente|ei Mo|nár
Szakképző |skola

167

177

23

0

37

DSZC LorántffyZsuzsanna
Szakközépisko|ája, Szakisko|ája,Kollégiuma

440

660

25

1

86

DSZC
Kereskede|mi és
Vendég|átóipariSzakközépisko|ájaés Szakiskolája

626

639

5

2

122

DsZc DunaferrSzakközépésSzakisko|ája

1048

822

25

1

228

DsZc Bánki Donát GimnáziumaésSzakközépisko|ája

537

588

2

0

39

4525

4704

117

4

6í 3

Osszesen:

János

A tavalyiévben
a város középiskoláiba
beiratkozott
tanulóklétszáma4563fővolt,201S-ben4525
fő, ez csupán40 főve|kevesebba középisko|ás
korosztá|yná|.
V. Szakmai kapcsolatok,együttműködő intézmények
. Dunaújváros
á|ta|ánosésközépiskolái
o K|ebelsberg
lntézményfenntartó
Központok
. ÚtkeresésSegítőSzolgá|at
. Dunaújvárosbö|csődék
. Dunaújvárosióvodák
o Háziorvosok
o Gyermekorvosok
. PedagógiaSzakszo|gá|at
. MRE ÚjvárosDrogambulancia
. országos A|ape||átási
Szövetség
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Dunaújvárosi
Járási Hivata|Járási Népegészségügyi
Intézet
Dunaújvárosi
Járási Hivata|Járási Gyámhivata|a
MagyarEgészségügyi
Szakdo|goziiKamara
Dunaújvárosi
Kábítószerügyi
EgyeztetőFórum
Szent Panta|eonKőrház
Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság
Egészségfej|esztési
Iroda(EF|)Dunaújváros
Egyébszakmaitevékenységeink:
. lsko|aiegészségnapokon
e|őadásoktartása
o Fe|kérésre
e|óadásoktartása
o Kórházi szÜ|ésfe|k
észítőtanfo|yamon
e|óadásoktartása
. MRE Ú1város Drogambu|ancia
szakmai napján kortárssegítőcsoport bemutató
fogIaIkozás
o Me||rák
e||enisétaszervezési,
tanácsadóife|adatok
e||átása
. Újraélesztési
rekordkísér|etben
va|ó részvéte|
Vl.

Pá|yázatok

rÁvlop-o.1'2-11t 3-201
2-oo73
|akosságért''
,,Azegészségesebb
2013'május-2015. május
Egészségmegőrzési
központfe|adata:
. Érzékenyító
tréning
. É|etmód
K|ub
,.
TAMOP-3.1.4.C- 1 4-2015-0503
Hátrányos/haImozottanhátrányos heIyzetű, i||etvetanu|ási nehézségekkelküzdő tanu|ók
fejIesztését
támogató tanácsadás
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programja
Konf|iktus
ésagressziókeze|ési
Dunaújváros,
2016.március1.

K|eínné
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