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trt
IX

A 2011. évi CDOC(X. törvény (me|y Magyarországhe|yiönkormányzatairó|szól) II. fejezet
jelö|i meg az egészséges
é|etmódsegrtését
cé|zó
13. 5 (1) 4. pontjábankötelező fe|adatként
e||átását,me|yetDunaújvárosMegyeiJogúVáros ÖnkormányzataL992 óta az
szo|gá|tatások
Egészségm
egőrzésiKözpont á|ta|is megva|ósít.
a prevenciótés ennek
működő szakmaiteam komp|exmódon érte|mezi
Az intézményÜnkben
és
segítia dunaújvárosilakosságotfogantatástólidős korig egészségneve|ési
sze||emében
mely
során.2011.január l-jétő|a védőnőihálózatta|bővü|tÜnk,
mentá|higiénés
tevékenységei
szakemberegyüttműködése
óríási lehetőség,hiszena védőnőkmel|etto|vos, mentálhigiénés
támogatjaa csa|ádokat,a városbanműködő szakemberekközötti kommunikációt,a szakmai
működését.
hatékonyabb
munkátésa je|zőrendszer
Központ pénzügyihe|yzete2017-benstabi|vo|t.
Az Egészségmegőzési
okoz, hogy je|entőskÜ|önbségVan a védőnői,
Intézményen
belü|továbbraís bérfeszü|tséget
munkakörben fog|alkoztatottközalkalmazottak
otvosi és az egészségneve|ői-mentá|higiénés
bérrendezés
rájuk nem Vonatkozott.
fizetéseközött, melynek oka, hogy az egészségÜgyi
(több dip|omás)
mente| másik
munkatársunk
mentálhigiénés
2016.banemiattháromtapaszta|t
munkahe|yre.
Sikerü|tfe|vennünka he|yÜkrehárom nagyon motivá|tfiata|szakembert,akik
20L7-re beletanu|tak
ebbe a nagyon izga|mas,vá|tozatos,de gyakranmegterhe|őmunkába.
Egy munkatársunknyugdíjbavonu|t, helyérenem tudtunk új munkatársatfe|venni,meft
bér, hogy még egy dip|omáva|sem vá||altákbe a
annyira a|acsonya köza|ka|mazotti
je|entkezők. Kihívástje|entett számunkra, hogy ezek a változások nem mehettek az
|ának rovására.
nk szakmaiszínvona
fo|ytatotttevékenységei
intézményben
Az

érdek|ődők a

www.egeszsegmegozesikozpont.hu.honIapon tájékozódhatnak

ésmindenfontoseseményrő|.
intézményünkrő|

prcvenciósfoglaIkoások 1.12.évfulyamosdiákoknak
I. Isko|aiegészsegnevelési,
DMJV önkormányzata o|yan prevenciós szakmai szo|gáltatástnyújt az Egészségmegőzési
Központ munkatársai á|ta| a Dunaújvárosbantanu|ó diákokna( me|y Magyarországon
részére
a ,,nevelésiaz oktatási intézmények
segítik,kiegészítik
egyedÜ|á||ó.
Szolgá|tatásaink
szóló
névhaszná|atáró|''
működésérő|és a közneve|ésiintézmények
oKatási intézmények
131.s.és132.5szerintelőírtfeladatokte|jesÍEését.
2ol2Ot2.(VII.31.)EMMIrénde|et
az a cé|un(hogy tervezhetően,az isko|ákszámáraát|áthatómódon
2017-benis megva|ósu|t
tudjuk a programokat aján|ani. Megtartottuk a két szakmacsopottsajátosságait: az
csoportja
mentálhigiénés
csoportjaegészségügyi,
Központ isko|avédőnői
Egészségmegőzési

Központ zo17. e,itevékenységéró|
Beszámo|óaz Egészségmegőrzési

pedig pszicho|ógiai (szemé|yiségfejIesztő)
szempontok szerint végezte egészségnevelő
tevékenységét
Dunaújváros á lta|ános ésközépisko|ái
ban.
1. Iskolai órák
A fiata|ok|e|kiegészségének
megőrzéseérdekében
készrtettÜk
e| isko|aiprogramunkat.
Cé|unk
a prevenció.A diákok é|etkorisajátosságaihoz|eginkábbil|eszkedőtémákatdo|gozunkfe| a
fogla|kozásokon,
ezértmindenéWo|yamon
más a tematika.Í9y biztosrtju|íhogy a gyerekek
isko|aié|etÜk
soránmindentémáva|
a |ehető|egmegfe|előbb
időbenta|á|kozhassanak.
A táb|ázatokban|átható( hogy a témákat me|y évfo|yamokon,hány órában, mi|yen
szakemberre|tervezzÜk. Ezek az információk és a szakmai cé|ok is megta|á|hatókaz
osztá|ytőnökökhöz e|juttatottszakmaianyagban,me|yneksegítségével
a diáko( pedagógusok
ésszÜ|őktájékozódhatnak
programjainkró|.
Az rsrour ónnr rÉMÁrÉsómsáMAI ÉvFotYAMoK
sZERINT
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osztá|y Mentá|higiénés
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Védőnőitémakör

óraszám
2
2
2

1.
2.
3.

MesecsoportI.
MesecsoportII.
Társaskapcso|atok
I.

3x2
5

Napirend,tisztá|kodás
Egészséges
táp|á|kozásI.
Ba|esetekmegelőzése

4.

Veszé|yes
helyzete(
ártaImasszokások

4

Serdülőkorivá|tozásokI.

4

5.

Onismere!
közösségépítés
Társaskapcso|atok
II

5

Egészséges
táp|álkozásII.

2

6.

3x2

5

7.

Függőségek

4

8.

Kamaszkorikapcsolatok

4

Károsszenvedé|vek
Serdü|őkori
vábások n.
Fe|e|ősség
a szere|emben

2
2

2
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10.
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Fe|nőtté
vá|ás
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Védőnőitémakör
Káros szenvedé|ye(vagy
foqamzásqát|ás
Fogamzásgát|ás,
vagy
károsszenvedé|vek

Aboftuszés
daqanatprevenció

Szexuá|isútonterjedő
betegséqek'
aboftusz

iraszám
3

3
4
1

Az EeÉszsÉcureőnzÉsr
Közponr rcÉszsÉenrvrtÉsr'
PREvENcIós
rrvÉxenvsÉcr
DunnÚrvÁnos
ÁlrnúnosÉsxözÉprsroúrsnN
(urmÁlnrerÉnÉs
FoGLALKozÁsox
ÉsvÉoőnőI
sául összestu)
KözépiskoIa
óraszám

Osszesen
óraszám

Év

A|talánosisko|a
óraszám

20L4

597

540

Lt37

2015

590

734

L324

20L6

541

668

L209

20L7

475

524

999

2017-ben szemé|yivá|tozás miatt át ke||ett gondo|nunkaz isko|ai mentá|higiénés
fog|a|kozásokat.
Mivel nem szerettünkvo|na igénye|tisko|aiórát visszamondanikapacitási
prob|éma
miatt,ezértvá|toáattunkaz őraszámokon.Ígyaz 5 órásra teruezettprogramjainkat
4 órában tartottukmeg' ennek köszönhetően sikerü|te|jutnunkminden osztá|yba,aho| az
osztá|ytőnök kértea fogla|kozásokat.
MrnrÁlxrerÉnÉs
FoGLALKozÁsoK
sáMA 2017.grN
Évfo|yam

osztálv

Alkalom

Fő összesen

L.

7

42

154

2.

t

6

23

3.

6

23

147

4.

3

T2

67

5.

L6

60

369

6.

10

39

2L4

7.

18

65

372

8.

LL

37

256

9.

30

726

677

10.

L7

58

323

tt:

18

68

396

12.

3

12

48

140

s48

3 040

tsszesen:

gő rzésiKöz pont zot, . ejtevékenységé
rő|
Beszámo|ó az Egészségme

lsxouvÉoőnőrroeulxoásox sáun 2017.srN
Évfolyam

osztá|y

Alkalom

Fő összesen

1.

0

0

0

2.

5

18

103

3.

0

0

0

4.

15

60

383

5.

10

20

228

6.

20

52

762

7.

12

40

252

8.

1.

L

23

9.

25

89

6s6

10.

22

76

538

11.

26

79

609

L2.

13

16

323

összesen:

1,49

45L

3877

MenrÁlnrcrÉn
Ésroc ulroásox
Évfo|yam

rÉmnszERINTIl.lrcosz úsn 2017. gr]t

Mentálhieiénés
téma

Öraszám

L.

Mesecsoportl.

42

2.

Mesecsoport
ll.

6

3.

Társaskapcso|atok
|.

23

4.

Veszé|yes
he|yzetek,
ártalmasszokások

L2

5.

önismeret,közösségépítés

60

6.

Társaskapcso|atok
||

39

7.

Függőségekl

65

8.

Kamaszkorikapcsolatok

37

9.

Közösségépítés

L26

10.

Függőségek

58

tL.

Szerelem,párkapcsoIat

68

L2.

FeInőttévá|ás

L2
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IsxouvÉoőnőr roc ul.xozÁsox rÉunSZERINTI
u tcoszúsn 2017-grN
Evfolyam

Védőnőitéma

oraszám

L.

Napirend,
tisztá|kodás

0

2.

Egészséges
táp|á|kozás
|.

18

3.

BaIesetek
mege|őzése

0

4.

Serdü|őkori
vá|tozások
l.

60

5.

Egészséges
táp|á|kozás
Il

20

6.

Károsszenvedélyek

52

7.

Serdü|őkori
vá|tozások
||

40

8.

Fe|e|ősség
a szere|emben

7

Károsszenvedélyek

53

Fogamzásgát|ás

36

Fogamzásgát|ás

43

Károsszenvedé|yek

33

LL,

Abortusz-ésdaganatprevenció

79

12.

Szexuá|is
útonterjedőbetegségek

16

9.

10.

2. MentálhigÍén
éskonzultáciq életmód-tanácsadás kcizépÍskolákba
n
A középisko|ákmunkatársai (tanárok) és az iskolavédőnőkévek óta rendszeresen
irányítottak/irányítanak
intézményÜnkbe
diákokatésszülőketmentá|higiénés
konzu|tációra.
Ezértgondoltu( hogy az isko|ákbantartottfogadóóra segítia diákokat,abban,hogy igény
esetén e|jussanak egy szakemberhez a

prob|émájukka|.Ennek megfe|e|ően az

Egészségmegőrzési
Központ mentálhigiénés
szakembereiheti egy a|kalomma|három órás
időtartambankonzu|tációt(segÍtőbeszé|getést)
biztosítottak
2017-ben
több középiskq|ában
is, melynekkereteitésszabályaitaz egyÜttműködési
megá||apodások
rögzítik.
Az együttműködésben
résztvevő isko|ák:

DSZCKereskede|mi
ésVendég|átóipari
Szakgimnáziuma
ésSzakközépisko|ája
DSZCDunaferrSzakgimnáziuma ésSzakközépisko|ája
DsZc RudasKözgazdaságiSzakgimnáziuma
ésKo||égiuma
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A konzu|tációraa diákok önként je|entkezhetne( és ehhez segítségetkapnak az
osztá|yfőnököktő|,iskoIavédőnőktő|.
Az isko|ai mentá|higiénés
beszélgetések
az egészséges
szemé|yiség
optimá|isfej|ődését
prevenciósmódszerekke|
támogatják.
Tapaszta|ataink
szerint a prob|émákhátterében,|egtöbb esetben diszfunkcioná|is
csa|ádi
működésvan.
A leggyakrabban
megje|enőnehézségek:
csa|ádi(anyaginehézségek
a családban,e|vá|tszÜ|ők_kal|ódógyere( a|koho|izmus
a
csa|ádban,
e|hanyago|ás)
(iskolai,ko||égiumi
é|etkori/kamaszkori
nehézségek
magatartási,
bei||eszkedés,
tanu|ási
nehézsége(
barátikonfliktusolghangu|atzavar)
(,,pánik') tÜnetek
szorongás,pszichoszomatikus
fÜggőségek
gondok
önértéke|ési
öngyi|kosságikésáetés

II. Mentálhigiénésprogramok
1. TluÁanoÁsog
sretrőarszÉtcErÉsEK
.

Életvezetési tanác'sadás/mentáthÍgiénés konzultáció
Segítőkapcsolat me|y |ehetőséget
teremt arra, hogy a pszichésenegészséges
embereksaját erőforrásaikathatékonyabban
kiaknázzák,fej|ődjön önismeretük,
problémamego|dó
öne|emzőképességüK
készségÜk.

.,,llégyiiléses

konzultáció,, setdiilőknek

A kamasz korosztá|yfej|ődésisajátosságaihozaIkaImazkodómódszer, mely
segíts{getnyújta je|entkezőfiata|okna(hogy végiggondo|ják
aktuá|isproblémáik
pszichéS
motívumait.
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.

Mediáctltí
e|járás, mely segítségetnyújt a
Speciá|is konflíktuskezelési

konfliktus

tisztázásában,és olyan mego|dásmegta|á|ásában,
me|y mindkétfé| számára
e|fogadható és megva|ósítható.Igénybe vehető: csa|ádi, párkapcso|ati,
munkahe|yikonfliktusokesetén,i||eWe
szü|ő-gyere(vá|ási,gyermek-e|he|yezési,
intézményi
mediációként.
.

TáplálkozásÍtanácgdás
A táplá|kozásitanácsadásaz egészségmegőrzést
szo|gá|ja
egyénreszabottan.

.

Sziilő konzultáció
e|sősorbanneve|ési
SzÜ|őkneknyújtsegítséget
kérdésekben'

.

DrogtPnevencióstanáedás
Konzu|tációs IehetőségfiataIokna( szü|őkne( pedagógusoknaka fÜggőség
nyújtunk
kia|aku|ásáró|
ésje|eirő|,a kü|önfé|eszenvedé|ybetegségekrő|.
Segítséget
a kapcso|atfe|véte|
ben az MRE ÚjvárosiDrogambulancía
szakembereive|.

Megtartotttanácsadásoktéma,nemekésé|etkor
szerintimegosz|ása

Életkor

Pszichológioi,
élelvezetési
ionócmdós
ÍenI

0-5
ó-l0
I l-1 5

|ó-n
21-25
26-30
31-35
3ó-40
41-45
4ó-50

0
0
0

,n
ló

25
4

t2
8
0

5i-55

5ó-ó0
ó]-ó5
65-70

7U
f,332.:

no
0
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0
33
38
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3ó
59
49
24
8

4
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0
117

7
t3

v

I

u2

Addikio|ó9ioi
lonicsodis, drog
konzU|ióció

férfi
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

no
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
3

Tóp|ólkozósi
tonócsodis
férfi
0
0
0

ó

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ó

szÜ|ókonzu|.tició
térf|

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
7

Né9yÜléses
konzultóció
serdÜ|óknek

Medióció

0
0
0
0
0
0
0
0

no
0
0
0
0
0
2
0
0

4

4

4

0
0
0
0
0
0
17

0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0

1

I

férfi

no

0
0
3
3

a

férÍi
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

no
0
0

Mentólhi9iénés
konzuItóció

Gyermek
konzU|tóció
férfi

0
0

no

Íenl

0
0
0

)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0

no
0
0

25

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26

0
0
0
0
0
I

0
0
0
I

Íeíl

no

0
0

0
0

I

7
I

tssresen

ó

50

ó5

ló

tl3

2ó
4

3ó
37

l4

ó,l

12
0
4
5

57
2ó
il
f

1

r3

l2
0

34
I

148
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Intézményünk
az a|ábbi
szakembereinekfogadó kapacitásáta segítő beszé|getésekre
körü |ményekbefo|yáso|ják:
o munkatársakszáma
o szakkéFzettség
o kompetenciahatárokfigye|embe
véte|e
. Ieterhe|tség
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2. KÉezÉsag
rnÉutruetr
. Kortárcsqítő

képzés

E|ső koftárssegÍtő
képzésünket
az l999l2000-estanévbenindítottu(me|yazóta is minden
évbenmegszeruezésre
kerü|t.
Cé|,hogy a jelentkeződiákokatfe|készítsÜk
a kortársaikkalva|ó egyÜttműködésre
a segítő
tevékenységben.
A képzésen
a környezetreirányuló értékek
közÜ| a szo|idaritás,a másokonvaló segítés,
a
kommunikációskészségés a prob|émamego|dó
képességmegerősÍEésére,
támogatására
törekszünk.
A be|ső éttékekközü| az önismeret, önbizalom, önmagukka| kia|akÍEott
jó viszony
megerősítését
ésfejlesztését
tafi uk kü|önösen fontosnak.
A képzésspeciá|iscé|ja,hogy a fiata|okmegerősödjeneka drogmentespozitívé|etstí|us
kiaIaku|ásában.
A középiskolákérettségiző
osrtá|yaibó|érkezőtanu|ókná||ehetőségÜnk
van - az isko|ákka|
kötött együttműködésimegál|apodása|apján - beszámítania közösségi szo|gá|atbaa
kortárssegítő
képzésen
ésklubbanva|ó részvéte|t.
2Ou.arl'tnz EGYHETES
ronrÁnssrchő rÉpzÉsÜrurÓru
28 oIÁrvrrr nÉszr.
3. Ktuao4 csorcRToK
. Kortiírssegítő Klub
IntézményÜnkben
kéthetirendszerességge|
KortárssegÍEő
Klubműködik.
A k|ubfog|a|kozásain
tovább mélyü|az önismereti,a szemé|yiségfej|esztő
fo|yamat,eme|lett
a diákok megismerik és e|sajátítjákaz esetmegbeszélés,
esetkonzu|tációtechnikáját.
A csoportfog|alkozások
tematikájánake|készítésekor
figyelembevettük a kortárssegÍtők
javas|ataitis. Az iskolákbanmegtörténtesetekfe|do|gozásában
is segíEséget
kaptak.
o Kamasz Csoport(önismereti csoport)
A csoportot2017-benis meghirdettÜk
az összes dunaújvárosi
kcizépisko|ában,
a 14-18éves
korosztá|ynak.
A csoportvezetőkheti rendszerességge|,
másfé|óra időtartambantalá|koztaka diákokka|az
Egészség
megőrzésiKözpontban.
A fog|alkozásokonmegismerkedhettek
hason|ó korúfiata|okkal,beszé|gethettek
az őket
érintőtémákró|,jobban megismerhették
önmagukat és segítséget
kaphattakproblémáik
megoIdásához.

Beszámo|óaz Egészségmegőnési
Kozpont2ot7. évitevékenységérő|

Tapaszta|atunkszerint a támogató, odafigye|ő,érdek|ődőés e|fogadó |égkör képesa
pozitívan
csoporttagok
távo|ságtartó,|aza,kamaszosvise|kedését
befo|yáso|ni.
o Kismama-Kispapa Klub
20l7-ben 3 csoportotszerueztünk:éve|ején,majd tavasziésőszi kezdésse|.
A csoportbanhason|óé|ethe|yzetben
|evő pároknak,csa|ádoknakadtunklehetőségetarra,
hogya gyermekvárássorán fe|merülőkérdéseikre,
kéte|yeikre
vá|asztkapjanak.Biztonságos
gethette( bizonyta|anságu( feszü|tségü
keretekközött beszél
k, féle|
mük csökkent.
A fe|do|gozotttémák között szerepe|ta várandósság fizikai és mentá|isá||omásaiaz
édesanyaés az édesapaszemszögébő|,a szü|és,a születésé|mény,
a kórházi protoko||,
a
gyermekágyasidőszak kihívásailaz anYatejestáp|á|ás,és az ,,e|égjő szÜ|ő,,mintája.
a|apjainakmegszezésében
A gyakor|atifog|a|kozásokon
is segítettÜnk.
a gyermekgondozás
A Kismama-Kispapa
K|ubban20U-BENÖsszrstru351 rŐ vrrr nÉsn.A megje|entvárandós
anyukáktöbb, minta fe|ea párjáva|érkezett.

Kismama- Kispapa Klub

20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

2017.
évben

Résztvevők
száma

236fő

284 fő

293 fő

351fő

. Sziilők t.skolája
2017-ben négy csoport indu|t, me|yek szeptembertő|júniusig működtek. Ad átlagos
csoport|étszám
10-12anya a gyermekéve|.
a|ka|manként
Már az előző évbenvá|tozásindu|ta szü|őihozzáá||ásban,
ésaz édesapákis bekapcso|ódtak
közösen do|goztaka csoportbana párok, sőt e|őfordult
a csopoftmunkába.Rendszeresen,
néhánycsa|ádesetén,hogy az édesanyamunkábaá||ásaután apuká( il|. nagymamák
hoztáka gyermeket/unokát
a fogla|kozásokra.

SzüIők Iskolája csopoÉ

20t.4.
évben

2015.
évben

2016.
évben

20L7.
évben

Résztvevők
száma

535 fő

433 fő

555 fő

52o Jő

A kihívást2017-benis a magas résrvéte|
okozta, új eszközökke| és technikákkalke||ett
do|goznunk
úgy,hogya csoportmegtartófunkciójane csorbu|jon.

Központ zo1.7'eiitevékenységérő|
Beszámo|óaz Egészségmegőrzési

4. EsnarearszÉtő coponr
A szociá|is és egészségügyiterü|eten do|gozó szakembereknekhirdettük meg az
esetmegbeszé|ő
csoportot,me|ynekcé|jaa résóvevőkszakmaiszemé|yiségének
fej|esztése.
Egy-egy prob|émáshe|yzetmegbeszé|ésével
a szakemberektisztábban|átták az esetben
szerep|őkhelyzetétá|lapotát,a |ehetséges
teendőket.A szakemberekkö|csönösen segítették
egymást megosztottáktapaszta|ataikat
ísv újszempontokatkaptakaz eset érte|mezéséhez
a kompetenciahatárok
ésa tenniva|ókterÜ|etén.
Az

esetmegbeszé|ésekcé|ja a

gyermekke| kapcso|atba kerülő

szakemberek

egyÜttműködésének
e|ősegítése
éshatékonyabbá
téte|e,
a kompetenciahatárok
megismerése
ésösszehango|ásavolt.
A je|zőrendszerműködésénekbiztosításaa|apvető prevenciós fe|adat. Fontos, hogy a
gyermekekvédelmében
a szakemberekminé|korábbanész|e|jék
és je|ezzéka prob|éma
kialakulását,ezze|segíwea gyermekjó|éti
szo|gá|atmunkáját.
Az aktuá|iseset ismertetése
után, me|ynekkörü|ményeitrész|etesen
fe|tártu|ga tényeket
pontosítottu(mely a|apján közösen megfoga|maztuk
az esette| kapcso|atbanfe|merü|t
kérdéseketprob|émákat.
Ezekre építvehatároztukmeg a konkrétfeladatoka!teendőket.
Az egyesesteka|aku|ását
fo|yamatosan
nyomonkövettük.
EsrrMtcgrszÉLÉsEK
ALKALMAI
Az EGYESSZAKMAIrrnÜmrrrEN 2017.BEN
Megtaftottesetmegbeszélő
csoportok:
_ Zengő-BongóBö|csőde: háromalkalommal
_ Terü|etivédőnők:

januártóldecemberig
havontaegy a|kalomma|

- Iskolaivédőnők:

januártó|decemberig
havontaegya|ka|ommal

Itr. védőnői szolgálat
Az Egészségmegőrzési
Központ 2011. január 1-jétő|végzia védőnőife|adatoke||átását.
A Védőnői Szo|gá|att4 területi védőnői és 9 isko|avédőnőikörzette| rende|kezik.
A 14 közetet 12.terÜ|eti
védőnő,a 9 isko|avédőnői
körzetet 9 főá||ásúisko|avédőnő
látja e|.
A védőnői fe|adatok.e||átásának
fedezetétaz Nemzeti Egészségbiztosítási
A|apkeze|ő
(NEAK)biztosítja
a 43| L999.(III.3.) Kormá nyrende|etben
meghatározottaka|apján.
A terü|etivédőnőkfe|adataita terÜ|etivédőnőie|látásró|szó|ó 49l2004.(V.21.)ESzCsM
rende|etszabá|yozza.E rende|eta|apján a védőnő köte|es e||átniaz e|látási terü|etén
|akcímme|
rende|kezőszemé|yeket,
va|amínta körzetébenjogszerűentartózkodó azon
személyeket,
akik az e||átásirántiigénytiket
a védőnőné|
beje|entik.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
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A védőnők az egészségügyi
a|ape||átásrészekéntnyújtjákszolgá|tatásukat,szakmai
szabá|yokésiránymutatásokmel|ett,a gondozottakigényeitfigye|embevéve.A k|asszikus
védőnőie||átásszínterea családokotthona,a he|yikörnyezet, aho| kia|aku|az é|etmód,
megtörténik a szokásrend,vise|kedésmegerősítése.
1. Terii|eti védőnők

Év

Gondozottak
össz|étszáma

A gondozottak
létszámának váItozása
aze|őző évhez képest

20L4.szept.30-aiá||apotnak
megfele|őadat

3183fő

2015.szept'30-aiá||apotnak
megfele|ő
adat

299I fő

- Lgzfő

2016.szept.30-aiá||apotnak
megfele|ő
adat

3366fő

375 fő

20L7.szept.30-aiá||apotnak
megfe|e|ő
adat

3335fő

-3Lfő

Várandós. és nővédelmi gondozás: A gondozottvárandósokszáma 9olo.ka|
csökkent 2016hoz képest,Zlo/o.ka|
Nem vo|t gondozat|an
csökkent az újonnanmegje|entterhesek|étszáma.
terhesség.
A fokozottgondozottakaránya ís csökkent. A gondozottak36olo-a(2016-ban42o/o)
veszé|yeztetett.

A környezetiokból fokozottgondozástlgény|ők
arányanem vá|tozott.A dohányzók
Három 18 évenaluli
aránya sajnos ismétemelkedetta 2016. évhezviszonyítva.
gondozott
is volt.
A |átogatásokaránya nem vá|tozott.A védőnőitanácsadásonva|ó megje|enés
kis mértékben
csökkent. A 2014.ben kiadott rende|et lehetővé teszi, hogy az egészségesvárandós
je|enjenmeg a védőnőitanácsadóban.A team munkábanvégzendő
kevesebbszer(min.,3-szor)
várandós gondozástbzrJ|ész-nőgyőgyász
szakoruos,háziolvosésvédőnővégzi.A tava|yiévben
sikerü|t elérni

a várandósokat tájékoztatva-, hogy csak a rendeletbenfog|a|taknak

megfe|e|őenvégezzék
a terÜ|etivédőnőka fe|adataikat,azaz más szakterÜ|etfe|adatátnem
vá||a|juk
fe|.A nővéde|mi
|átogatásokszámaszintenemvá|tozott.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
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Ev

Várandósok
száma

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

20L6

702

294 (265 + 16 + 13)

55

20L7

629

229 (20L+ t4 + s)

51

Dohányzó
várandósok
száma

Csecsemő gondozás
jött vi|ágra!9,So/o-ka|
Minden újszü|öttgondozottterhességből
kevesebbgyermekszÜ|etett,
mint tavaly,a koraszü|öttekaránya nem vá|tozott(8olo).A látogatásokésa tanácsadásonva|ó
megje|enések
számaeme|kedett.
2017 szeptemberóta egy mé9 rész|etesebb,
időigényesebbszűrővizsgá|atirendszer |épett
életbe.A szü|ő megfigye|éseit
és a saját tapasáalatainkatmér|ege|ve
ke|l a szíjrővizsgá|atot
e|végezni,
e|térés
eseténa háziolvostértesíteni.
Az eddigi9 státuszvizsgá|at
helyett16-szorke||
a gyermekeketszűrni.

Ev

Ujszülöttek
szám

Ebbő!
koraszü|ött

2016

409

33

20L7

393

31

1 éveskorbana gyermekekmajdnem100o/o-nál
megtörténta státuszvizsgá|at.
A megvizsgá|t
gyerekekSo/o-a
tú|sú|yos,
t4o/o-ovékony,4o/o-ná|
va|amilyenmozgásbe|ie|térés
tapaszta|ható.
Egyébeltérések:
beszédfej|ődés,
|átás,ha||ásesetében
4.5 gyermekvan fe|tüntetve.
Az említett
eltérésekmiatt a gyermekek3o/o-átke||ettfokozott gondozásbavenni. 4o/o-ka|
eme|kedetta
6 hónapos korig taftó, kzárő|agos szoptatásaránya, de nem éri e| az 50o/o-ot.
Eme|kedés
|áthatóaz 1 éveskorontú|szoptatottkísdedeknél
(360lo).

Év

1 évesek
száma

Megvizsgáltak
száma

TúIsúlyos
(fő)

Vékony/
sovány
(fő)

Mozgás.
fej!ődés
eltérése
(fő)

Beszéd.
fej|ődés
eltéÉse
ífő)

Látás
probléma
(fő)

2016

348

-340

L7

24

L4

3

2

20L7

400

399

2L

56

19

5

4

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
Központ 2oI7. évitevékenységérő|

1.3 évesek gondozása
hogy egyre gyakrabbankerü|nekbö|csődébemár az 1 évena|u|iakis, 2 éves
Megfigye|hető,
korban a gyermekek 9Oo/o-aközösségben Van. Lényegesvá|tozás nincs a |étszámok
sem csökkent. A |átogatások száma és a
a|aku|ásában,sajnos a veszélyeztetettség
több |ett, amit va|ószíníi,hogy az űj szíjrésiprotokol|nakis
tanácsadásonva|ó megje|enés
a bölcsődékete||átó
köszönhető. A közösségbejáró gyermekekrő|folyamatosanérdek|ődnek
ko||éganők.

Ev

3.6 évesek szám

Veszélyeztetettekszá ma
(egészségügyi
+ környezeti +
mindékok)

20L6

7L4

77(45+28+4)

20t7

705

7 5 ( s6 + 1 6 + 3 )

a szÜ|ők96o/a-ae|hoztagyermekét.A beszédfejlődés
A 3 éveskori védőnői szíjrővtzsgá|atra
az eszközze|végzett|átás- és hal|ásprob|éma
e|térés,
késése,
e|maradásaa |egá|talánosabb
viszontaz
A tú|súlyosok
száma eme|kedett(60/o),
kifejezettebb,mint a korábbié|etkorokban.
át|agná| vékonyabb gyermekek aránya nem vá|tozott. Látás problémát sokka| több
kisgyermekné|észle|tek. Ebben az

vizsgá|atok is

é|etkorban eszközös

történnek

(vérnyomásmérés,
hal|ásvizsgá|at|átás vizsgá|at).Ilyenkor még eset|egesa gyermekek
együttműködésea védőnőve|,ez nagybanfÜgg attó|, hogy a szÜ|ő mennyirekészítife| a
gyermeketa vizsgá|atra.

Vékony/
Tú|sú|yos
sovány
(fő)
(fő)

Beszéd.
fejlődés
eltérése
(fő)

HaIlás
l.atás
probIéma probléma
(fő)
(fő)

Ev

3 évesek
száma

Megvizsgáltak
száma

2016

332

308

T4

29

18

7

3

20t7

3s9

345

22

34

20

24

6

3-6 évesek gondo2ása

.

Csökkent a fokozottgondozástigény|ők
képeststagná|ástapaszta|ható.
A 2016.os|étszámhoz
a gyerekekaz óvodapedagógusok
mert az óvodába kerü|ésse|
aránya,ami azértis |ehetséges,
ők tudnakfókuszá|ni.
ész|elésére
látókörébekerü|nek.Ígya problémák

Közpon, zott' e,itevékenységérő|
Beszámo|óaz Egészségmegőrzési

Év

3-6 évesek szám

Veszélyeztetettekszá ma
(egészségügyi
+ környezeti +
mindékok)

z0L6

1258

LzL (70 + 44 + 7)

20t7

1234

94(68+24+2)

A kötelező, 5 éves kori szűrésena gyermekek95o/o-amegje|ent.Ennek a korosztá|ynaka
szűrése- ha csúszássa|is - mindenképpenmegtörténi( mert az isko|ai beíratásná|a
gyermeknek rendelkezni ke|| e dokumentummal.A do|gozó szÜ|ők, a téli, gyakoribb
megbetegedések
és a gyermekekelfog|a|tságamiatt nehézkesebbaz időpont-egyeztetés.
Az e|múltévben a kiszűrt e|vá|tozásokaránya e|értea 48o/o-ot,azaz majdnem minden
2. gyermekné|
tapasztaIható valami|yene|vá|tozást.

MegVékony/
Túlsúlyos
vizsgáItak
sovány
(fő)
(fő)
száma

Beszéd.
fej!ődés
eltérése
(fő)

l.atás
HaIlás
probléma prob|éma
(fő)
(fő)

Év

5 évesek
száma

20t6

287

266

16

2L

LZ

2L

L4

20L7

311

294

26

38

17

27

24

7.18 évesek gondozása
Az e|múltévbennem vo|t oktatási intézménybe
nem járó gyermek.Azok az óvodások, akik
e|mú|tak
7 évese|gde még nem mentek e| isko|ába,22l-en vo|tak.Ez je|entőscsökkenést
mutata 2016.évhezviszonyítva.

Év

7.18 évesek
száma

2016

315

z0L7

22t

Családok
A csa|ádokés csa|ád|átogatások
száma stagná|t.Sajnos a dohányzás eme|kedett.Fizikai
gyermekbánta|mazás
nemtörtént.

Beszámo|óaz Egészségme
gőrzésiKözpont
zorz. évitevetenységérő|

Ev

Családok
száma

Dohányzás

GyermekbántaImazás

GyermekelhanyagoIás

GyermekvédeImi
intézkedés

2016

207r

509

2

7

76

2017

2033

575

o

6

66

Egészségneve|és
Szü|ők iskolája,Kismama-Kispapa K|ub,Születéshete program' Őszi pikni( babamasszázs,
1531fő részvételéve|
zajlotta|Ítöbbfé|eszakember
babás ta|á|kozókösszesen 164 a|kalomma|,
bevonásáva|.
Bölcsődei, óvodai gondozás
tú|az óvodákban a jelzőrendszerhatékony
A kötelező, 3 havontavégzendőszűrővizsgá|atokon
zaj|anak az
működése érdekébenkonzultációk keretében egyeztető megbeszé|ések
egységvezetőkke|,havi rendszerességgel,a

prob|émát mutató gyermekek ügyében.

is ez a rendszerműködik.
A bö|csődevezetőkkel
GyermekvédeIem
Az esetje|zések
okai az a|ábbitáblázatban|áthatók:

Esetjelzés oka

várandós
FiataIkorú
A|u|gondozott
várandós(nem
eqvüttműködő)
Csa|ádikonfliktus
SzÜ|őfoqvatékossáqa
Szü|őie|hanvaoo|ás
Gvermekneve|ési
orob|émák
Családéletvítele
Családonbelü|ibántaJmazás
beteqséqe
Szü|őkszenvedé|y
Gyermekfogyatékossága,
retardációia
Hai|éktalan
várandós
EqyÜttműködés
hiánya

Osszesen:
(a lentfelsorolttal
eqylitt)

útkeresésSegÍtő
Szo|gálatnak

GyámhivataInak

3

0

1

1

3

1
6

4
6

Erintett
gyermekek/
várandósok
száma

1

L2

7
3

13
6

3

3

29 esetje|zés

Központ zo17. eiitevékenységérő|
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Fentieken kívÜ|20 he|yzetéftéke|és
készü|tp|. a kórház fe|é újszÜ|ötthaza adásához.
pE. Útkeresés Segitő Szolgá|atná| esetkonferencián, védelembe véte|i tárgya|áson
14 a|kalomma|,
a gyámhivata|ban
12 a|ka|omma|
ke||ett
a ko||éganőknek
résztvenni.Brroságra
egyszerkéftekírásosvé|eményt.
Rendőrségi
kiha||gatásra
egyszerkerÜ|tsor.
Sajnos a szü|ő é|etvite|e,
e|hanyago|ómagataftásamiatt 3 gyermeketki kel|etteme|niegy
csa|ádból,2 újszülöttneve|őszü|őhözkerü|t.
Fo|yamatosa kapcso|attartás
je|zőrendszerszakembereive|,
a gyermekvéde|mi
gyakranközös
csa|ád|átogatásokka
I erősítveegyrnásmunkáját.
Védőnőiszakmaimegbeszé|ésre
hetente,estemegbeszélésekre
az intézményvezető
éshelyettes
vezetéséve|
havontakerÜ|sor. ot munkaértekez|et
vo|ta szakfe|ügye|ő
szervezésében.
összefogIalva
Magyarországona gyermekvédelmi
jogszabá|yo|ía védőnőkre
törvény, az egészségügyi
vonatkozószakmaiprotoko||
adott.Ezenjogszabá|yokbetartásánakgarantá|niakel|ene,hogy a
gyermekekbiztonságbanésegészségesen
fej|ődjenek.Amennyibenez mégsemtörténikmeg,
ott egyénimu|asztástörténiK elsősorbana szü|ő részérő|.
A gyerekekke|kapcso|atbakerülő
szakemberek (otvos, védőnő, bö|csődei gondozónő, óvodapedagógus, gyermekvédeImi
szakemberebgyámhivatalszakemberei,eset|egrendőrség)kel|,hogy lássák (ha figye|nek),ha
e9y 9yermek veszé|yben
van. Az ő eszközrendszerüket|enne érdemesbővíteni,eset|ega
hatályos jogszabá|yokatátgondo|ni azért, hogy az e|hanyago|ószülő ne árthasson a
gyermekének.
Egyretöbb a családonbe|i'i|ierősza( nehéza fe|ismerése.
A környezet csak akkor jelez a
gyermekvédelem
fe|é,ha már nagy a baj; nehezenvá|la|jákfe| a je|zést,
annake|lenére,
hogya gyermekjó|éti
szo|gá|at
titkosankeze|ia bejelentéseket.
A gyermekoruosok
hozzáá||ásatöbb esetbenaggá|yos,p|. ígazo|ások
indoko|at|an
kiadása,
prob|émák
(tú|terhe|tség,
bagate||izá|ása
fé|elem,
oruoshiánymiatt).
A gyámhivataléb.a gyermekjó|éti
szo|gá|atszakembereinekkezébenkevéseszköz Van az
a|ulmotivá|tszÜ|ők esetében,hiszen a háttér|ehetőségek
kor|átozottak(a neve|őszü|ői
há|őzat,csa|ádotthonok
száma,szakembere(fejlesztőpedagógusokhiányastb.).
A véde|embevéte|ítárgya|ásokon,esetkonferenciákontörvényben e|őírt fe|téte|a
szakemberek,,sokasága,,,
de ez nehezített
kommunikációshe|yzetetteremta szülőknek.
gyökere nem szűnikmeg azza|,hogyvéde|embe
A prob|éma
kerü|egy gyerek'

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
Központ 2017'évitevékenységérő|

tnl
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. A csa|ádokban_ akár generációkonát - újratermelődik
a meg nem o|dottszocia|izációs
nőkben 5.6 gyermekszü|éseután sem alakíthatóki a szü|őife|e|ősség,
deficit(huszonéves
í9ya gyermekekkieme|ésre
kerü|nek).
o { gyermekeketérintő veszé|yeztetőtényezők nagyon egyedie( csa|ádfüggőeK és a
szakemberek ingerküszöbe nagyon különböző, ami gyakran vezet játszmahe|yzetek
meg azt, a
kia|aku|ásához
vagy orientációszavarhoz(a védőnőezt mondta,a csa|ádgondozó
pedagógusmeg egy harmadikfé|é0.
. iriási az adminisztratív
gondozottakka|
fo|ytatottmunkátó|viszi e|
teher,ami a kliensekke|,
azidőt ésaz energiát.
. Szakemberhiány,tú|terhe|tség,
kiégésveszé|yjel|emzia gyermekvéde|mi
bűnbakképzés,
je|zőrendszerben
sem |ehetkompenzá|ni.
do|gozókat,me|yetmár pénzze|
határoztameg a 7 évalattigyermekekvédőnői
Az EMMI 20L7.szeptemberl-jétő|rende|etben
megfigye|ések
é|etkorhoz
rende|tmódszertanát.
szűrővizsgá|ataivaI
kapcso|atos
A bevezetett új kérdőívekke! kapcsolatos tapaszta|ataink:
kapcso|atos
tarta|miészrevéte|ek
1. A kérdőívekke|
.

megfele|ő.
A kérdőíveken
több kérdés
nem az adotté|etkornak

. 1 db ,,flefÍ(,válasz
A gyermekek
eseténmár küldenike||a gyermeketa háziorvosához.
hogymindenvá|asz
fejlődésiüteme2-3 hónaposkülönbségetmutathat,nem é|etszerű,
,,igen,,.A kérdőívnem enged meg tűréshatárt,annak el|enére,hogy nagyon
kü|önbözőek a gyerekek.
. A 7 évesvizsgálatnaknincs érte|me.
A testméretek
kívü|o|yankérdéseket
fe|véte|én
|enneaz eszközös
amit az óvónő tud, |át. Viszont megfonto|andó
tesz fe| a kérdőív,
hiszen2. osztálybanVan i|yenlegköze|ebb.
ha||ás-,|átásvizsgá|at,

nehézségek
z. A kérdőív
fe|Véte|éve|
kapcso|atos
. A szü|őkelfe|ejti|q
nem értilgmiértvan
Vagynem akarjákkitölteni a szÜ|őikérdőíveket,
erre szükség.
. A rizikó kérdőívek
tarta|managyonto|akodó!Egy ötévesgyermekvizsgálatáná|a szü|ő
tette:,,Eznem is vizsgá|at,hanemva|latás!,,.
a következő megjegyzést

Központ zor. eíitevékenységéről
Beszámo|óaz Egészségmegőrzési

. Az óvodáskorúgyermekekszűréséné|
az óvőnő |átjanapi szintena gyerekeket,ígyők
jelzésadáskor.
hiteIesebbek
. A dunaújvárosi
Egészségmegőrzési
Központ VédőnőiSzo|gá|atáná|
(me|yköze| 3000 fő
7 év a|attigyermeketgondoz)nagyságrendekke|
eme|kedetta szűrésreköte|ezettek
száma,me|yp|uszidőt kívána tanácsadásokon.
. Akérdőívfelvéte|eidőigényes,ezértmegke||
növe|niatanácsadásraszántidőt,ami
a
|átogatásokrovásáramegy.
. Új tanácsadótke||kia|akítani
a megnövekedettterhe|és
miatt.
. A heti40 órás munkaidőbenem férbe|emindenfe|adat,nő a hibázás|ehetősége.
. A megnövekedettgyermekvédelmi
fe|adatokés az ezze|kapcso|atos
adminisztrációa
családokró|,a gyerekekrőlviszi e| a figyelmet,így pont a cé|e||enhat (észrevenni,
kiszűrni, je|eznia va|ami|yenszempontbó|veszé|yeztetett
gyerekeket).

A védőnői munkával kapcsolatos további tapasztatatok:
.

A 30.40éves,elavu|tnyomtaWányokat
nem korszerűsít]k.

. Az ingyenesszámítógépes
programlegalább20 évekészÜ|.
. A városokbana méhnyakrákszűrésébe
a védőnőketérte|met|en
bevonni,hiszen vannak
e|érhetőköze|bennőgyógyászok.
. iriási a |eterhe|tség,
évrő|évrep|uszfeladatotkapna|gde e| nemveszneka meg|évőbő|.
o Feszültek'kimerÜ|tek
a védőnők.

Dunaújvárosban
az Egészségmegőzési
Központ munká|tatóként
nagy hangsú|yt
fektet arra,
hogy védőnőiés mentá|higiénés
szakembereia mege|őzést
szem e|őtt tafuvaa mindennapi
gyakor|atba
n hatékonya
n működjenek a gyermekvéde|
mi je|zőrendszerben.
Ennekérdekében:
o \7 Egészségmegőrzési.
Központ a töruényben meghatározottfe|adatokontú| már a
fogantatás pi||anatátó|ingyenesen és önkéntesen igénybe vehető szo|gá|tatásokkal
(kismama-papa k|ub, szü|ők isko|ája, é|eWezetési tanácsadáso( mediáció,
személyiségfej|esztő
isko|aiprogramokstb.) segítiaz egészséges
gyermekekszületését,
a
csa|ádokkiegyensú
|yozottműködésétDunaújvárosban.
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A kís sú|yúújszülötteketa védőnők e|kÜ|dika Pedagógia Szakszolgá|atszakembereihez
vizsgá|atra,hogy ne maradjanakki a koraifej|esztésbő|.
gyakranközös
kapcso|atot
tartanaka je|zőrendszer
szakembereive|,
A védőnőkfo|yamatosan
e|várásoknaka
csa|ád|átogatásokka|
adnak nyomatékotaz egységesgyermekvéde|mi
gyerekekérdekében
e|kerü|éseérdekében).
fiátszmálí |avírozás
jó szakmaiszínvona|ú
egységes,
e|végzését
a
A státuszokfe|véte|ének
szempontrendszerét,
is kontrol|álja.
munkáltatóésa szakfe|Ügye|ő
egyénikonzu|tációs|ehetőségekke|
segítia
A munkáltatórendszeresesetmegbeszé|ésekkel,
védőnőkszakmaimunkáját,fej|ődését.

fe|téte|ek
megteremtéséve|
Munká|tatóként
a sza}szerű,támogató, biztonságosmunkavégzési
és az abbó| adódó
is nehezenenyhíthetőa terü|etivédőnő munkatársakná|
a tú|terheltsé9,
jelent.
kiégés
is reá|isveszé|yt
2, Isko|ai védőnők
Iskolavédőnői tevékenység
járó gyermekekegészségügyi
fe|adataaz oktatásiintézményekbe
A főá|lásúisko|avédőnők
fe|vi|ágosítása.
Munkájukataz oktatásiintézményekke|
e||átása,szűrése,egészségneve|ési
egyeztetett munkateruszerint végzi( me|y tarta|mazzaa szíjrővizsgálato(védőo|tások
programjait.Egészévbenfo|yamatosaz
az isko|ateruezettegészségfejlesztési
teruezetét,
a gondozott diákok nyi|vántartásbavéte|e,
ifjúságvéde|mi
fe|e|ősse|a kapcso|attartás,
va|aminta veszé|yeztetett
tanu|óká|lapotánaknyomonkövetése.

összrsÍrrrrLÉrsáMnonror
El|átott iskolai tanulói létszám
szept. 30.i állapotnak megfelelő adat
(általános és középiskola)

Vá|tozás aze|őző
évhezképest

.2014.év

8485 fő

2015.év

8077 fő

- 408 fő

2016.év

7555 tő

- 522fő

20t7.év

7479 Íő

- 76Íő

Beszámoló az Egészségmegőrzési
Központ zol.7' eiitevékenységérő|

Eilr

20t7-ban az á|ta|ánosés középisko|ákban
9 főá||ásúisko|avédőnő
|átta e| az isko|avédőnői
feladatokat.Betö|tet|enstátuszhe|ynemvo|t.
pQ. öná||óan végzett fe|adatokhoza minimum feltéte|ekva|amennyivédőnő számára
biztosÍlottak
vo|tak.
A Móra ésa Bocskaiisko|ábanmegtörténta tisztaságifestés,a Hi|disko|ábanésa Rudasban
ab|akokatcseréltek
éskifestettek.
A Vasváriiskolaésa Petőfi isko|afelújrtasa
fo|yamatban
Van'
az ab|akokatkicseré|i(várhatóana tisztaságifestésis meg fog történnia védőnőiszobákban.
20t7 őszétő|bővü|t a védőnők á|ta| e||átandófe|adatok száma, Pente|eiMentá|higiénés
Á|ta|ánosIsko|aSzakképzőIsko|aés Gimnáziumnévenálta|ánosisko|áva|és 27 fő ellátotta|
bővü|ta korábbiintézmény.
A védőnői szűrések|ebonyo|ítása
e|őírásszerint megtörtén! a tanu|ók 98,5olo-átsikerü|t
megszűrni.Leginkábba Pente|eiés az Bocskai iskolákbanje|entettprob|émáta védőnői
szűrések
végrehajtása,
merta tanu|óknemjárnak rendesenisko|ába.
A középisko|ákban
megva|ósu|ó
mentá|higiénés
tanácsadássikeres,sokankÍvánnak
élnia segÍEő
beszé|getés
lehetőségéve|.
Az á|ta|ánosisko|aikorosztá|ybő|
2}t7-benis sok tanu|ótirányrtottak
gmegőrzési
a védőnőkaz Egészsé
Központba,mentá|higiénés
tanácsadásra.
Egyregyakoribba csa|ádokonbe|üla szociá|isprob|éma,
eme|kedika mentá|isprob|émákka|
küzdők száma, ugrásszerűennő az isko|aiagresszivitás'a magatartásiprob|émákbó|
adódó
konfliktusok
száma.Sajnoseme|kedika képianyagga|vagyvideó fe|véte|ekke|
való visszaé|ések
száma,a közösségi médiában
fe|e|őtlenül
ésnem megfe|előtarta|makmegje|entetése'
2017 májusábanva|amennyt,
a 20L7ll8-as tanévben9. évfo|yamon
Dunaújvárosban
szakmát
tanuló nyolcadikosztá|yosgyermekelsőfokúpá|yaalka|massági
olvosi vizsgá|atamegtöfténtaz
isko|avédőnők
aktívközreműködéséve|.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
Központ 2017.évitevékenységérő|

a;'l
LT

roel.nxoásox sául 2017.srN
IsrouevÉoónőr
Evfolyam
L.

osztá|y
0

0

2.
3.

5

18

0

4.

15

5.

10
20
L2
7
25
22
26
13

0
60
20
52
40

6.
7.
8.
9.

10.
11.

L2.
Osszesen:

L49

Alkalom

Fő összesen
0
103
0
383
228
762

252
23

L
89

656

76

s38

79
16
45t'

609

323
?877

IsrouvÉoőnőr roe uLKoásoK rÉmlszERINTIMEGoszúsA 201 7. srÍ{
Évfo|yam
Védőnőitéma
1.
Napirend,
tisztá|kodás

z.

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

10.
11.

L2,

|.
Egészséges
táp|á|kozás
mege|őzése
BaIesetek
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megtörtént,2000 fő o|tásánake|őkészítésében
Vettek
Az isko|aikampányo|tások
|ebonyolítása
részta ko||éganők.
igényelték
az
száza|ékban
A HPV o|tás2017 őszi kampánybana korábbiakná|mé9a|acsonyabb
szerepetjátszott a közösségi
o|tásrajogosu|takaz ingyenesoltóanyagot.Ebbenegyértelműen
kampányokhatása.
o|da|akon
o|táse||enes
megje|ent
2OL7-ben3 főt o|tanike||etta nÍo programban,mert korábbannem kapták meg'a szÜkséges
védőo|tásokat,
2 fő pedig kÜ|fö|drő|érkezettés hiányosakvo|taka magyar o|tási sémában

Közpon, zog . e,,tevékenységérő|
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szerep|ő o|tásaik. Sport miatt növekvő számban érkeznekkörnyező országokból tanu|ók
á|ta|ánosésközépisko|ába
is. Az ő o|tásaiknyomonkövetésenehézkes,
időigényes.
Kieme|tfe|adat a tanu|ók személyihigiénéjének
e||enőaése'14 ezer tisztaságiszűrést
végeztünk2017-ben.Ez a szám a korábbiévhezképestezer szíÍréssel
emelkedett.A tanu|ók
szemé|yi
higiénéje
az e|őző évhezképestminimá|isan
romlott.Az e|szegényedett,
nem törődöm
csa|ádokban
a szü|őkegyüttműködése
nem megfele|őtöbbszöri kérés
e||enére
sem.
A védőnőifogadóóránmegje|entek
száma 2062fő vo|t.Ez át|agosan229 fő védőnőnként.
Ez a
szám a középisko|ákban
nagyobb,|e|kiproblémákkal
is rendszeresen
megkeresík
a ko|léganőket
a tanu|ók.Az á|ta|ánosisko|ákban|eginkábba pedagógusvagy ifiúságvédelmi
fe|e|ősje|eza
gyermek miatt, vagy szűrésenderü|nekki problémá( kevesebbaz önmaguktól segítségért
fo|yamodók
száma.
A tanu|ók e|hanyago|tszemé|yihigiénéjebizonyos szakmacsoportokbetö|téséné|
komo|y
je|entetta 20l7-es évbenis. Fogadóórák a|ka|máva|,
prob|émát
négyszemköztikapcso|atban
segítettek
a ko||éganők.
A

védőnők tantestületi értekezleteken 25

a|ka|ommal, szÜ|ői

értekez|eteken

32 a|ka|ommalvettek résü., 18 a|ka|omma|a városi e|sősegé|ynyújtó
Versenyre va|ó
fe|készrtesben
vá||a|tak
szerepet.A nyári szünetbenaz isko|avédőnők
komolyszerepetvál|a|tak
a terÜ|etivédőnőknél
a napi Ügyelete|látásában,i||etveaz irattárEgészségmegőrzési
Központba
va|ó áthe|yezésében.

Iv. Ifjúság.egészségügyi
e|Iátás
Az ifiúság-egészségÜgyi
e||átásis az Egészségmegőzési
Központ kereteinbe|ü|töfténik,me|y
gimnáziumi,szakgimnáziumi,szakközépisko|ai,
valamint szakképzésben
résztvevőtanu|ókra
terjedki.
Az ifjúságiotvosok tevékenységüket
a törvényekés jogszabá|yokbetaftásame||etta Fejér
MegyeiKormányhivata|
Dunaújvárosi
Járási Hivata|NépegészségÜgyi
osztá|yaá|ta|megkövete|t
és e||enőzött szakmai követe|ményeknek
megfe|e|ően
végzik.A rende|ésisko|ákra|ebonNa
meghatározott
időbentörténik.
Évközben megtörténta páros évfo|yamokköte|ezően előírt preventívje||eg(j szűrővizsgálata,
va|aminta szakképzésben
résztvevőtanu|ók szakmai a|ka|masságivizsgá|ata.A 2011. évi
cLncWII.

szakképzésitörvény a|apján tanu|ószeaődéssel fog|a|koztatotttanu|ókná|

fog|a|kozás-egészsé9Ügyi
vizsgálatis szükséges,me|yeta gyakorlatioktató he|yszeruezmeg'

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
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míg az együttműködésiszerződésse|fogla|koztatotttanulók esetében az isko|a á|ta|
megszeryezett
otvosivizsgá|atokat
az Egészségmegőrzési
Központ oruosaivégzikel.
Az osztá|yvizsgá|atok
e|őre egyeztetettidőpontbantörténtek. A szűréseka Fejér Megyei
KormányhivatalDunaújvárosi
Járási HivatalNépegészségügyi
osztá|yaengedé||yel
rende|kező
isko|airende|őkben,
va|amintaz EMK rende|őjében
zaj|ottak(azonisko|áktanulóit,ame|yekben
isko|aoruosirendelő kialakíEása
nem történt meg). A vizsgá|atró|a tanu|ók az errő| sző|ő
jogszabá|ynakmegfe|e|ően
írásos|eletetkapta|qez egybena szülő tájékoztatásául
is szo|gá|,
me|y az

esetlegesen kiszűrt e|térésektovább kÜ|dési javas|atát (háziolvoshoz,

szakrende|ésekre)
is tartalmazta. Akíkné|szakmai aIkaImasságotbefo|yáso|óe|téréseket
ta|á|ta( szakrende|ésre
beuta|óva||áttakel, és az e|ső fokúszakmaia|ka|massági
vé|eményt
már a visszahozottszakoruosivé|emény
a|apján adták ki az oruosaink'Tapasztalat,hogy a
tanulók a csak javaso|t szakvizsgá|atokra50-60o/o-banmentek € | , mí9 a szakmai
alkaImassághozszÜkségesegyéb vizsgálatok 95olo.banmegtörténtek.Év közben több
a|ka|omma|
a szÜ|őkke|te|efononegyeztetnike||etta vizsgá|atokfontossá1áró|.Az orvosi
fogadóórákonszemé|yes
szü|ő-orvosta|álkozásokis rendszeresen
történtek.
A |eggyakoribb
rende|lenességelg
me|yeka szűréseken
kiderÜ|tek:
o hanya9testtartás,
. gerincferdü|és,
. |údtaIp,
. fénytörési
rendelIenességek,
. tú|sú|y,
a

ha||áscsökkenés,

a

fogszuvasodás.

Egyretöbb diákná|métekszakembereink
emelkedettvérnyomásértékeket.
A vizsgá|atoksorán szerzett tapaszta|atokazt bizonyítjá( hogy je|entősen befo|yáso|ja
a
tanulókegészségi
ál|apotát:
o a mozgásszqgény
életmód,
. a számÍEógép
gyakorihaszná|ata,
o .EtZ€ 9 Yo|da|ú
ésrendszefte|en
táp|á|kozás.
Szemé|yes
tanácsadáskereteinbelÜ|az ész|e|t
e|térésnek
megfe|e|ően
felvilágosítás
történt és
közÜ|üktöbbüket visszahívtak
kontro||
vizsgá|atrais.

gőrzési
Beszámo|óaz Egészségme
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Sajnos, egyre több a fiata|kori magas vérnyomásbetegségbenszenvedő, gyógyszeres
keze|ésbenrészesülődiák. Nagy részüktú|sú|yos
is, me|y e|térés
egyérte|műen
kockázati
tényezőkéntérte|mezhető.or

nehezen motivá|hatók a rendszeres sporttevékenység

megkezdésére,
i||eWea megfe|e|ő
diétabevezetésére.
Az otvosokmunkájáhoztartozika köte|ezővédőo|tások
meg|étének
e||enőzése,
ésaz e|maradt
védőoltásokpót|ó|agosbeadása.
Erre mindigaz EMK rende|őjében
kerü|tsor, az adott o|tásiprotoko||nak
megfe|e|ően,
melyet
dokumentá|naka tanuló o|tási könyvében,a rende|őbenvezetetto|tási naplóban,ezenkívü|
je|entést kü|denek ró|a a Fejér Megyei Kormányhivata|Dunaújvárosi]árási Hivata|
NépegészségÜgyi
osztá|yaszámára.
Feladataikközé taftozik az iskolai sportrendezuényeken
résztvevődiákok vizsgá|ataés ezt
követően a versenyhezszükségesoruosi engedé|ykiá||Ítása.
Ez szervezettkeretekenbe|Ü|
történik fé|évente,a felkészítő
testneve|őtanárra|történt egyeztetésután. Betegségmiatti
hiányzásesetén,va|amintbalesetete|szenvedett
tanu|ókná|soron kívÜ|i
vizsgá|atotvégeztekaz
oryosok.
Testneve|ési
órák a|ó|ife|mentések
elbírálásátiskolaiszinten,e|őre meghirdetett
időpontokban
végezté(szakoruosijavas|at a|apján.Több isko|ábanévek óta megszeruezésre
kerü|t a
gyógytestneve|és
azon tanu|ók részére,
akikné|szakoruosijavas|atá||t rende|kezésre,
i||etve
régótafenná||óa|apbetegségük
miattnormá|testneve|és
órán nemvehettekrészt.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
Központ 2017.évitevékenységérő|
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lskola

Dszc HiIdJózsef
Szakgimnáziuma
és
Szakközéoisko|áia
DunaújvárosiSzéchenyi
IstvánGimnáziumés
Kol|éeium
DSZCRudas Közgazdasági
Szakgimnáziumaés
Ko||ésiuma
DunaújvárosiRosti Pá|
Gimnázium,Ált. Isk',
SzaksimnáziumésSzki.
PenteI eiMolnárJános
Me ntálhigiénés
Á|ta|ános
Isko|aésSzakképző|skoIa
DSZC Lorántffy Zs.
Szakgimnáziuma, Szakközép
isko|áiaésKol|éeiuma
DSZCKereskedeImiés
pari Szakgimn.
Ve ndég|átóí
ésSzakközépisko|áia
DSZCDunaferr
Szakgimnáziumaés
Szakközéoiskoláia

DSZCBánkiDonát
Gim ná ziuma
és
Szakgimnáziuma
összesen

BeíÍatott
tanu|ók
|étgáma

Megvizscá|t
tanu|ók

Beuta|ók
száma

OMFI

íftít

lÍő|

Ídbl

lÍő|

8.
Sportorvosi
osztályosok
vizs8álatok
szűrése

ítrt

fiő|

427

424

16

0

66

91

451.

310

7

0

0

31

618

6U

10

0

32

7L

26L

98

2

0

0

0

L62

L4L

19

L

19

0

492

469

L7

0

58

19

585

6L4

61

0

t32

0

LLLg

1 0s1

77

L

196

27

537

490

4

L

37

6

4652

428L

213

3

54o

245
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2017.éviadatok

lskola

Beíratott
tanu|ók
létszáma
ífő)

tanu|ók

Beuta|ók
száma

OMFI

Ífől

ídbl

(fő)

Megvizsgá|t

8. osztá|yosol Sportorvosi
szűrése
vizsgá|atok
ffől.

ífől

DsZcHi|dJózsef
Szakgimnáziuma
és
Szakközépiskoláia

349

365

4L

0

LOz

Dunaújvá
rosiSzéchenyi
István
Gimnázium
ésKo||égium

436

265

tz

0

0

t7

DSZCRudasKözgazdasági
Szakgimnáziuma
ésKo||égiuma

537

523

27

0

51

67

Dunaújvárosi
RostiPá|
Gimnázium
ésÁ|ta|ános
lsko|a

745

83

4

0

0

0

PenteIei
Mentálhigiénés
Á|ta|ános
Isko|a,
Szakképző
|sko|a
ésGimnázium

L40

L27

12

0

51

0

345

298

2t

0

88

7

534

49L

36

0

109

37

856

809

37

3

1.65

25

448

413

9

L

33

r.8

3 790

3374

199

4

599

DSZCLorántftv
zs.
Szakgimnáziuma,
Szakközépisko|áia
ésKo||éeiuma
DSZCKereskedeImiés
Vendég|átóipari
Szakgimn.
és
Szakközépiskolá
ia
DSZCDunaferr
Szakgimnáziuma
és
Szakközépisko|á
ia
DSZCBánkiDonátGimnáziuma
ésSzakgimnáziuma
Osszesen

49

220

Szemé|vi feltételek
A fe|adate||átására
a szemé|yiminimumfeltételek
biáosítottakvo|tak.2 főát|ágj isko|aoruos,
asszisztens,Va|amintaz isko|aivédőnőksegítségével
tötént a középisko|áktanu|óinakiskolaegészségügyi
e||átása.
ÉpíBészeti
feltéte|ek
Az orvosi rende|őkés a várakozó he|yiségek
esztétikusa|'méretükszabá|yos. A védőnői
he|yiségek
á|lapotánakfelmérése,
ezt követően a szÜkségesfe|újÍtások
elvégzése
időszerű
|enne.A Dunaferrisko|ábanszükséges|enneaz oruosirende|őkia|akítása
a távo|ságmiatt.

Beszámo|óaz Egészségmegőnési
Központ 2ol7. é;itevékenységérő|

Tárgyi feltételek
kerü|t sor,
A berendezéseink
közÜ| szinténaz oruosírende|őkvonatkozásábanmegúju|ásra
igazodott(íróaszta|ok
fe|téte|eihez
beszezése,vizsgá|őágyáthúzatás/,
ame|ya fe|adate|látás
A védőnőiszobák tekintetében
mérlege|endő
a berendezések
újítása.
Az otvosi eszközöket a
minimumfe|téte|ek
hiányosságotnem tapaszta|tunk.A fogyóeszközök és
a|apjáne||enőriztÜk,
gyógyszere( vegyszerek beszezése fo|yamatos, zökkenőmentes a

szükség|eteknek

megfeIelően.
Informati ka i feltételek
pc isko|a-egészségügyi
Sanus programma|do|gozna( melynek
e||átás során ko||égáink
rendszeresen
frissítése
megtörtént.Az informatikaiháttérbár rende|kezésre
á||,a mindennapos
munka megkönnyítése
az iskolavédőnőiés orvosi tevékenységek
számÍtogépes
érdekében
összehango|ásafo|yik.
Közegészségügvi helvzet
nemfordu|te|ő.
Járványosfertőző megbetegedés
Rühességmiatt intézkedésre
volt szükség,de e|végeztükaz érintettosztá|yokszűrését,
a
utáni kontro|lt.
kiti|tást,háziolvoshozutalástésa keze|és
Az infekciókontro||
biztosított
a közegészségÜgyi
e|őírásoknak
megfele|ően.
gyűjtéseésszá|lítása
A veszé|yes
hu||adék
szinténa szabá|yoknak
megfe|e|ően
történt.
A 2ot,7, évbenelIátott feladatköreink:
Alapszűrések:
törvény szerint a 10. és 12. évfo|yamszűrése,va|aminta 16 évesekzárő
(mozgásszervekvizsgá|ata,be|gyógyászativizsgá|at).A védőnők minden
á||apotvizsgá|ata
orvosi vizsgá|at e|őtt e|végzika védőnői szűrést,korrekt és szakmai|agmega|apozott
során az oruosi |eletekke|
adatokka|fo|ytatódikaz orvosímunka.A védőnőktevékenysége
okoz.
történővisszarende|és
egyestanu|ókhanyagságamiattprob|émát
va|aminta speciá|is
Szakmaia|ka|massági
vizsgálata szakközépisko|ai,
szakgimnáziumi,
.részwevő
tanu|óknál. A 201l-es szakképzésítörvény a|apján az
szakképzésben
egyÜttműködésiszerződésse|gyakor|atonrészvevő diákokná| az I. fokú alkalmassági
ke||biztosítania
az iskola fe|é.A szakképzési
törvénynek
dokumentációtaz isko|aoruosnak
kötött tanu|óiszerződései
történő
megfe|e|ően
a tanulók munkahe|lye|
a|apjána gyakor|atra
otvosai végezték.
aIkaImasságivizsgá|atokata munkahe|yekfogIalkozás-egészségügyi
e|ővizsgá|atokat
megszervezték.
A védőnőkebbenaz esetbenis a szükséges

gőrzési
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- Az iskolaoruoshatáskörébetaftozika testneve|és,
gyógytestnevelés
ésa részleges
fe|mentés
e|bírálása
szakoruosi|eleteka|apján'
_ Akut betegekambu|ánse||átása,gyógyszere|ése,
balesetetszenvedőtanu|óke|sősegé|yben
részesítése,
amennyibenszükséges,szakrende|ésre
irányí!ása.
- Védőoltásokmeglétének
e||enőzése,az e|maradtvakcinák pótlása, dokumentálásaés
je|entésea Fejér Megyei Kormányhivata|DunaújvárosiJárási Hivatal NépegészségÜgyi
osztálya fe|é.A nÍo répzésben
résztvevőtanu|ókná|fordu|e|ő döntő többségben,akik a
korcsoporthozkötött o|tásokbó|a tanulmányieredményeikmiatt kimaradtak.Pót|ásuk is
nehézségekbe
Ütközi( mive|nem,vagy csak alig |átogatjáka tanórákat.
_ Iskolai sportrendezvényeken
részWevődiákok spottoruosivizsgá|ata,me|y a 18. é|etévet
betöltött tanu|ókná|éventeegyszer'a kiskorútanulókná|pedigfé|évente
történikmeg.
járó tanu|ókgondozásaa gyermeké|etkori
Az intézménybe
egyéniszÜkség|eteinek
figye|embe
véte|éve|
történiK a pedagógusokés a szÜ|őkszükségszerintibevonásával.Tapaszta|ataink
a|apjánegyretöbb a tú|sú||ya|
küszködő tanu|ó,va|amint.amozgásszervi
(hanyag
betegségek
testtaftás, gerincferdülés,
|údta|p)is egyre nagyobb arányban fordu|nake|ő. Ezen kóros
e|vá|tozásokhátterébena mozgásszegény
é|etmódkieme|kedőszerepét|átjuk,a rendszeres
mozgásrava|ó haj|andóságpedigkifejezetten
csökkent.
Sok diákná|ész|e|tünk
magasabbvérnyomáséftékeket,
többen tartós gyógyszeresterápiára is
szorulnakemiatt.
Egészségügyi
könyl kitö|tése,érvényesítése
azon szakképzési
terÜ|eteken,
aho|a gyakor|aton
va|ó részvéte|nek
ez a|apfeltéte|e.
Egyes szakmákná|(kisgyermekgondozó,
ápo|ó) az érvényes
tüdőszűrés|e|etenkÍvülnegatívszék|etbakteriológiaiés negatívTPHA szűréseredményreis
szükségvan. A vizsgálatoke|végzéséhez
a beutalókatmi bocsájtjukki a tanu|ókrészére,
i||etve
szoros kapcso|atotápolunk városunk laboratóriumáva|,
hogy megfe|e|őütembentörténjenek
meg a vizsgá|atok.
- Várandós tanu|ók.gondozása,
testneve|ésóra
gyakor|atonva|ó részvéte|ük
a|óli fe|mentése,
isméte|t
e|bírá|ása.
Leendő9. osztá|yosok
beiskolázáse|őttivizsgá|ata(május-június).
HÍDprogrambanrészWevő
tanu|ókbeiratkozáse|őttivizsgá|ata.
_ Technikusiképzésre
je|entkezőkfe|vétel
e|őttiszakmaia|kalmasÍEása.
Beszámo|óaz Egészségme
gőrzési
Központ zorz' évítevékenységérő|
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Új raé|esztési
a|apismereteke|méletiésgyakor|atioktatása.
gyakor|atiórák megtartása.Az óráknak köszönhetően minda
Fo|ytatódott
a BLS (E|sősegé|y)
kapcso|atalakultki.
diákokka|,minda tanárokka|közvet|enszemé|yes
e|őírások
ésa kíná|atel|enőzése
Isko|aibüféke|lenőzésemegtöftént,me|ysorán a higiénés
regisztrációva|
rende|kezik.
ésműködésiengedél|yel
történtmeg,mindegyikbÜfééruényes
_ Tanévvégije|entés
El|átóKözpont fe|é.
e|készítése
az Á||amiEgészségügyi
osztá|yvizsgá|atok temati kája l
2017.január:
11. gimnáziumi és szakgimnáziumiévfo|yamosokszűrése,a második félévbenkezdődő
gyi könyv éruényesítése.
gyakor|atokhoz
egészségü
2017, február:
mégbe nem töltött tanu|ók
10. éWolyamos
tanulók otvosi vizsgálata,va|aminta 18. é|etévet
je|entkező8. osztályos tanu|ók
isméte|tsportoruosivizsgá|ata.Igényszerint szakképzésre
a|apjána fogadóórákkereteinbe|ü|.
részére
tanácsadásttartunkelőzetesbeje|entkezés
2017. március:
tanu|ókszűrése.
vizsgá|ata.ttÍoprogramose|sőévfo|yamos
9. évfo|yamosok
2017, április:
13. évfolyamostechnikusokszűrése.Pótszűrése( va|aminta leendő 9. osztályos tanulók
beisko|ázásivizsgá|atainakmegteruezéseés egyeztetéseaz adott isko|ákka|(vizsgá|ati
időpontokátadása).
2017, május ésjúnius eleje:
vizsgá|at|ebonyo|ítása.
Beisko|ázási
2017.júnÍusvége:
Leendő13. osztá|yostechnikusoka|ka|masítása.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
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2017.jtilius:
A HÍD programbaújonnanfe|véte|t
nyert tanu|ókszakmaia|ka|massági
vizsgá|ataa modul
(ABCe|adó,festő).
képzésekre
A tanévrevonatkozóköte|ezője|entés
elkészítése
ésmegküldése
az Áerr relé.
2017. szeptember:
Nyáronbeiratkozóújtanu|ókvizsgá|ata,testneve|és
fe|mentés
e|bírálása,
egészségügyi
könyvek
érvényesítése.
2017. okóber-november:
Yégzős t2. évfo|yamostanulók szűrése(gimnázium,szakgimnázium),va|aminta végzős
speciá|isszakképzésben
részWevő
diákokvizsgá|ata.
2017. december:
11. éWo|yamos
végzősszakközépisko|áso(14. osztá|yostechnikusok,valaminta HÍDprogram
másodikévfolyamos
tanÚ|óka|ka|massági
vizsgá|atatörténtmeg.
Dunaújvárosközépfokútanintézményeinek
ifiúság oruosi e|látását 16. éve végezzükaz
Egészségmegőrzési
Központ kereteinbelü|az isko|a-egészségÜgyi
e||átásró|sző|ő26lL997.(IX.
3.) NM rende|etmaradékta|an
va|aminta határidőkfigye|embevéte|éve|.
betartásáva|,
Jogsza bá |vok' rendeletek az iskola.egészségiiovi el Iátá sró| :
.

2611997.(Ix.3.) NM rende|etaz isko|a.egészségÜgyi
el|átásró|

o

1997.éviCUV. törvényaz egészségÜgyrő|

.

I5l2005.(V. 2.) ELIMrende|etaz egészségügyí
szolgá|tatókszakmaife|Ügye|etérő|

.

Testneve|ésikategória elbírálásához:A testneve|ésikategóriába soro|ás egészségügyi
szempontjai

o OGYEI2407.
.

2011. éviCL}O$VII.töruénya szakképzésről

A FejérMegyei Kormányhivata|Dunaújvárosi
Járási Hivata|Népegészségügyi
osztá|ya á|ta|
kiadottműködésiengedély
ésaz oEP szeződéseinkaktua|izá|ásra
kerÜ|te(hatá|yosak.

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
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V. Szakmai kapcso|ato|gegyüttműködő intézmények
a

Dunaújváros
álta|ánosésközépiskolái

a

Központok
K|ebe|sberg
Intézményfenntartó

a

Centrum
Dunaújvárosi
Szakképzési

o

ÚtkeresésSegÍtőSzo|gá|at

a

Dunaújváros
bölcsődék

a

Dunaújvárosi
óvodák

o

Háziorvosok

a

Gyermekoruosok

a

PedagógiaSzakszo|gá|at

a

MRE ÚjvárosDrogambulancia

a

országos A|apel|átási,Szövetség

a

ügyi osztály
Dunaújvárosi]á rási HivataI Járási Népegészség

a

Dunaújvárosi
Járási Hivata|Járási Gyámhivata|

a

Szakdo|gozóiKamara
MagyarEgészségügyi

a

EgyeztetőFórum
Dunaújvárosi
KábítószerÜgyi

a

Szent Panta|eonKórház

a

Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság

.

Iroda(EFI)Dunaújváros
Egészségfej|esztésí

Egyébszakmaitevékenységeink:
a

e|őadásoktartása
Iskolaiegészségnapokon

a

előadásoktartása
Fe|kérésre
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