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Az EgészségmegőrzésiKözpont munkatársai immár 25. éve szolgálják' támogatják
tudásukka|, tapasztatataikkal a Dunaújvárosbanszülető gyerekeket, az itt é|őcsaládokat, a
városban tan uló d iá kokat,ésműködteti k sza kmai együttm űködéseiket.
A 2011.éviCDcfiIX. törvény(melyMagyarország
he|yíönkormányzatairól
szó|)II. fejezet13. s (1) 4.
pontjában köte|ező fe|adatkéntje|öli meg az egészségesé|etmódsegítésétcé|ző szo|gá|tatások
e||átását,melyet Dunaújváros
MegyeiJogúVáros tnkormányzata1993 óta az Egészségmegőuési
Kozpontá|ta|is megva|ósít.
Az intézményünkben
műkodő szakmai team komp|exmódon érte|mezia prevenciót,és ennek
sze||emébensegíti a dunaújvárosi|akosságot fogantatástól időskorig egészségneve|ési
és
január
mentá|higiénés
tevékenységei
l-jétő|a védőnőíhá|ózatta|bővü|tün( me|yóriási
során. 2011.
lehetőség,hiszena védőnőkme||ettorvos' mentálhigiénés
szakemberegyüttműködése
támogatjaa
csa|ádokat,a városban működő szakemberekközötti kommunikációt,a szakmai munkát és a
je|zőrendszer
hatékonyabb
működését.
Az Egészségmegőrzési
Központ pénzÜgyi
he|yzete20lB-banstabi|volt.
Intézményen
be|Ü|továbbrais bérfeszü|tséget
okoz, hogyje|entőskÜ|önbség
van a védőnői,orvosiés
az egészségneve|ői-mentá|higiénés
munkakörben fog|alkoztatottköza|kalmazottakfizetéseközött,
me|ynekoka, hogy az egészségügyi
bérrendezés
rájuk nem vonatkozott.Egy ifjúságiorvos távozott
tő|ünk,aző 40 órás munkáját20 órában he|yettesítéssel
20 órában megbízássa|
|átjae|egy-egyo|vos.
2018szeptemberétől
a mentá|higiénés
csoportbakétpályakezdőko||éga
ígyte|jes|étszámma|
érkezett,
tudjukel|átnia fe|adatainkat.
Az érdek|ődőka www.egeszseqmegorzesikozpont.hu
hon|apontájékozódhatnak
intézményÜnkrő|
és
mindenfontoseseményről.
I. Isko|ai egészsegnevelési' prcvencifo fog|alkozások 1.12. érrfolyamos diákoknak
DMJV önkormányzataolyan prevenciósszakmai szo|gáltatástnyújtaz Égészségmegőrzési
Központ
munkatársaiá|ta|a Dunaújvárosban
tanuló diákokna|qme|yMagyarországon
egyedÜ|á|ló'
Aján|ataink
segítik,kiegészítik
az oktatásiintézmények
részére
a ,,neve|ési-oktatási
intézmények
működésérő|
ésa
közneve|ésiintézmények
névhaszná|atárő|,,
sző|ó 20lz012.(vIII.31.)EMMI rendelet131.$' és 132'$
szerinte|őírtfe|adatok
te|jesÍtését.
2018.banis megva|ósult
az a cé|unk,
hogytervezhetően,
az iskolákszámáraát|áthatómódontudjuka
programokat
aján|ani.Megtartottuk
a kétszakmacsoport
sajátosságait:
az Egészségmegőrzési
Központ
isko|avédőnői csopoaja egészségügyi, mentá|higiénéscsoportja pedig pszicho|ógiaí
(szemé|yiségfej|esztő)
szempontok szerint végezte egészségneve|ő
tevékenységét
Dunaújváros
álta|ánosésközépiskoláiban.
1, Iskolai órák
A fiata|ok|e|kiegészségének
megőrzéseérdekében
készítettük
el iskolai programunkat.Cé|unka
prevenció. A diákok é|etkorisajátosságaihozleginkább i||eszkedőtémákat do|gozunk fe| a
fog|a|kozásokon,
ezértmindenévfo|yamon
más a tematika.Így biztosítjuk,
hogy a gyerekekisko|ai
é|etÜk
soránmindentémávala |ehető|egmegfe|e|őbb
időbenta|á|kozhassanak'
A táb|ázatokban|áthatók,hogy a témákatme|y évfo|yamokon,
hány órában, mi|yenszakemberre|
tervezzÜk'Ezek az ínformációkés a szakmaicé|okis megta|á|hatók
az osztályfőnökökhöz e|juttatott
pedagógusok
szakmai anyagban, me|ynek segítségéve|
a diákok,
és szü|ők tájékozódhatnak
programjainkró|.
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2, MentáIhigiénéskonzultáció, életmód-tanácsadás kcjzepiskolákban
A középisko|ák munkatársai (tanárok) és az iskolavédőnők évek óta rendszeresen
irányította|íirányÍtanak
intézményünkbe
díákokatésszülőketmentá|higiénés
konzu|tációra.
Ezértgondo|tu(hogy az ísko|ákban
tartottfogadóóra segíti.adiákokatabban, hogy igényesetén
e|jussanakszakemberheza problémájukkal.
Ennek megfe|előenaz Egészségmegőrzési
Központ
mentálhigiénés
három órás időtartambankonzu|tációt(segÍtő
szakembereiheti egy a|ka|omma|
beszé|getést)
biztosÍtottak
több középisko|ában
2018-banis, me|ynekkereteités szabá|yaitaz
egyÜttműködési
megá||apodások
rögzítik'
Az együttmíÍködésben
résztvevő ísko|ák:
- Dunaújvárosi
SzéchenyiIsWán
Gimnázium
ésKol|égium
- DsZc Kereskede|mi
ésVendéglátóipari
Szakgimnáziuma
ésSzakközépisko|ája
DSZCDunaferrSzakgimnáziu
ma ésSzakközépisko|ája
_ DSZCRudasKözgazdaságiSzakgimnáziuma
ésKo||égiuma
- DsZc BánkiDonátSzakgimnáziuma
ésSzakközépisko|ája
A konzultációraa diákok önkéntje|entkezhetne(me|yhezsegítséget
kapnakaz osztá|yfőnököktő|,
iskoIavédőnőktő|.
prevenciós
Az isko|aimentá|higiénés
beszé|getések
az egészséges
személyiség
optimá|isfej|ődését
módszerekke|
támogatják.
Tapaszta|ataink
szerint a problémákhátterében- |egtöbb esetben - diszfunkcioná|is
csa|ádi
működésvan.
A |eggyakrabban
megje|enőnehézségek:
csa|ádi (anyagi nehézségek
a családban, e|vá|t szü|ők-ka||ódógyere( alkoho|izmusa
családban,
e|hanyago|ás)
é|etkori/kamaszkori
nehézségek(iskolai, ko||égiumibei||eszkedés,
magatartási, tanu|ási
nehézségek,
barátikonfliktusok,
hangu|atzavar)
(,,pánik') tÜnetek
szorongás,pszichoszomatikus
- függőségek
gondok
önértékelési
öngyil kosságikésztetés
Beszámolóaz Egészségmegőrzési
Központ2018'évitevékenységéről
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II.

MentáIhigiénésprogramok

1, TlrvÁcsloÁsor,
sreÍrőarszÉtenÉsx
Életvezetési tanácsadás/ mentáth ig iénéskonzuttáció
Segítőkapcso|at,
me|y|ehetőséget
teremtarra, hogy a pszichésen
egészséges
emberek
saját erőforrásaikat hatékonyabbankiaknázzák, fej|ődjön önismeretük, önelemző
prob|émamego|dó
képességü(
készségük.
,,Négyiiléses konzultáció,, serdiilőknek
A kamaszkorosztá|yfejlődésisajátosságaihoz
a|ka|mazkodó
módszer,me|y segítséget
nyújt a je|entkező fiata|oknak,hogy végiggondo|ják
aktuális prob|émáikpszichés
motívumait.
Mediáció
Speciá|iskonf|iktuskeze|ési
e|járás,me|ysegítséget
nyújta konf|iktustisztázásában,és
o|yan megoldás megta|álásában,me|y mindkét fé| számára e|fogadható és
megva|ósítható'
Igénybevehető: csa|ádi,párkapcso|ati,
szü|ő-gyere(vá|ási,gyermekelhe|yezési,
munkahe|yi
konfliktusok
esetén,il|etveintézményi
mediációként.
Táplá lkozási taná aadás
A táp|á|kozási
tanácsadásaz egészségmegőrzést
szo|gá|ja
egyénreszabottan.
Sziilő konzultáció
Szülőkneknyújtsegítséget
e|sősorbanneve|ési
kérdésekben.
Drogpre ven ciós taná csa dá s
pedagógusoknak
Konzu|tációs
lehetőség
fiata|oknak,
szÜ|őknek,
a függőségkia|aku|ásáró|
és jeleiről, a kü|önféle szenvedé|ybetegségekrő|.
Segítséget nyújtunk a
kapcso|atfe|véte|
benaz MRE Újvárosi Drogambu|anciaszakembereive|.
Megtartott
tanácsadások
téma,nemekéséletkorszerintimegoszlása
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Intézményünkszakembereinekfogadó kapacitását a segítő beszé|getésekre
az alábbi
körü lmények
befolyásolják:
a
O

munkatársak
száma
szakképzettség
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kompetencia
határokfigye|embe
véte|e
|eterheltség

2. KÉezÉsr4
rnÉrune*
. Koftárssegítő képzés
E|ső koftárssegítő
képzésünket
az t999l2000-estanévbeníndítottuk,
me|yazóta is mindenévben
megszeruezésre
kerü|t.
cél, hogy a je|entkeződiákokat fe|készítsük
a koftársaikkalvaló egyÜttműködésrea segrkí
tevékenységben.
A képzésen
a környezetre irányu|ó éftékekközü| a szo|idaritás,a másokon va|ó segítés,a
kommunikációs
készség
ésa prob|émamegoldó
képesség
megerősÍtésére,
támogatásáratörekszünk.
jó viszonymegerősítését
A be|sőéftékek
közü| az önismeret,önbiza|om,önmagukkalkia|akított
és
fej|esztését
tartjuk különösen fontosnak.
A képzésspeciá|is célja, hogy a fiata|ok megerősödjenek a drogmentes pozitív é|etstílus
kia|aku|ásában.
A középisko|ák
érettségiző
osztá|yaibó|
érkezőtanu|ókná||ehetőségÜnk
van - az isko|ákka|
kötött
együttműködésimegá||apodásalapján - beszámítania közösségi szo|gá|atbaa kortárssegítő
képzésen
ésk|ubbanva|ó részvéte|t.
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Duruarrnn PANNoN
Lonnrurrrv
10 rŐ
5 rŐ
4r i
3 ró
/FO
10rŐ
3r o
3. Ktuao4 csoPoRToK
. Kortárssegítő Klub
Intézményün
kbenhetirendszerességge|
KortárssegítőKlub működ ik.
A k|ubfog|a|kozásain
továbbmé|yü|
az önismereti,a szemé|yiségfej|esztő
fo|yamat,eme||ett
a diákok
megismerikés e|sajátítják
az esetmegbeszé|és,
esetkonzu|táció
technikáját.A csoportfog|alkozások
javas|ataitis. Az iskolákban
tematikájánake|készítésekor
figyelembevettük a kortárssegítők
megtörténtesetekfe|dolgozásában
is segítséget
kaptak.
o Tini Klub a LorántffyZsuzsanna Kollégiumban
2018 novemberében
egy védőnő ko||éga
fe|kérésére,
3 a|ka|mas,,Egészséges
é|etmód''témájú
fog|a|kozást
szerveztünka LorántffyZsuzsannaKo||égium
Tini K|ubjának.A fog|a|kozások
cé|jaaz
egészséges
é|etmódhozva|ó pozitÍvattitíida|akítása,hétköznapigyakor|atipé|dákkal,praktikus
tanácsokkal.Első a|ka|omma|
az egészség
é|etmóde|emeive|,
egyénivé|eményekkel,
beá|lítodássa|,
é|etviteli
szokásokkal fog|a|
koztunk'
Másodikalka|omma|
az egészséges
táp|á|kozássa|
kapcsolatostémákatvettük át. Itt az emberí
szervezetműködésének
megéftése
kerÜ|tfókuszba,i||etvea tévhiteke|osz|atása
a divatdiétákkal,
táp|álkozásitrendekke|,étrend kiegészÍtőkkel
kapcso|atban.A harmadik aIka|omtémája a
diákbüdzsé,praktikustanácsokés az egészséges
táp|á|kozáskivite|ezése
ko||égiumi
körülmények
között. A diákok a.fogla|kozásokvégénegyénicé|okatfoga|maztakmeg, me|yekneke|érésében
egymást motivá|ták.A fog|a|kozáson
fe|buzdulvaörömme| vettek résztaz Egészségmegőrzési
Központ |e|kiegészség
vi|ágnapjaa|kalmábó|
szeruezettrajzpá|yázatán,
ésannakzáró rendezvényén.
. Jószolgátati otthon aoport1ia
2018 májusátó|a Jószo|gá|ati
otthon KözalapÍtvánnya|
kötött egyÜttműködés
keretében
önisineretí
csoportva|ósu|tmeg az intézményünkben,
az otthone||átottjai
számára.
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A fog|a|kozásokat
mentálhigiénés
ko||égák
vezették.A részvéte|
önkéntesvo|t, a csoporttagok
10 a|ka|omma|
vettekrészta közös munkában,me|ynekcé|jaaz élményszerzés,
az együttműködés,
i||efue
az önismeretfej|esztése
vo|t.
.
testben éptétek- Életmód ktub
-Ép
2018 ápri|isábanaz Egészségmegőrzési
Központ életmódvá|tást
támogatók|ubotindított,10 héten
át.
Céljaaz életmódvá|tás
megkezdése,
e|mé|eti
ésgyakor|ati
támogatássa|.
A fogla|kozásokönismereti, táp|álkozásiés sport témákra épü|teka kü|ső motiváció be|ső
motivációváa|akításáva|.
Minden a|ka|omegy témárafókuszá|t,me|y a csopott összetéte|ének
megfe|e|ően
a|akult.Az e|mé|eti
ésgyakor|atiismerete( é|e|miszerkósto|ók
me||etta csopofttagjai
|ehetőségetkaptak több, otthon végezhető mozgásforma kipróbálására. Minden alka|om
cé|kitűzésse|
záru|t,ígya fokozatosságot
és az egyénitempót figye|embevéve,|épésrő|
|épésre
va|ósu|tmeg az é|etmódváltás
a 10 héta|att.
A jelentkezőkje|lemzőenirodaivagy több műszakbankönnyű fizikaimunkátvégzőnő( +z-ss éves
kor között. Ennek megfe|előena csoportban |ehetőségadódott a korra| járó hormoná|is
járó nehézségek
vá|tozásokka|
bio|ógÍai
miértjeinek
megvitatására,
a női test és|é|ek
működésének
megértésére,
e|fogadásá
ra.
A zárő fog|alkozástkövetően 2 havonta k|ubta|áIkozótszerveztünk, me|yeket 2019.ben
negyedévente
teruezünkfo|ytatni.Eme||etta csoportszámára |étrehoztunk
egy közösségi médía
csoportot,ígya kapcso|atésa támogatásfo|yamatos'
. Mesecsopott - Móra rerencÁttalános Iskola és EGYMr
2018 őszéna Móra FerencÁ|ta|ánosIsko|aspeciá|isigényűe|ső osztá|yosaiszámára 3 a|kalmas
mesecsoport
va|ósu|tmeg az intézményben.
A fog|a|kozása csoport egyéniigényeihezigazíNa,az osztá|yfőnökkelés gyerekekkeltörténő
e|őzetesta|á|kozása|apján,á|latmesére
épü|t,a fokozatosságelvéttartva, figye|embevéve a
gyerekeké|etkori,
(játékigény,
mentálisésfizikaisajátosságait
monotóniatűrés,figye|emterjede|me,
nagymozgások
fej|ettség
i szintje).
játéb ritmusjáté(
Mindenfog|alkozás
45 perces,ésugyanazza|
a kerette|zajlott'Az e|sőszakaszban
ének.és mondókafűzés
kaptaa fő szerepet.A másodikszakaszbanegy ál|atmesemegha|lgatása
történt'A meseha||gatás,
a másodikalka|omma|
kendős,bábjátékzerűszemlé|tetésse|
bővÜ|t,aho|a
kendőka játéksorán újeszközkéntszerepe|tek.
A harmadika|ka|omma|
a meséta gyerekekidézték
fel, és dramatizá|ták.
Az egyes szereplőketa kendőkkelruházták fe|, ezze|is könnyÍtvea kívánt
karaktermegtestesítését.
R fókusz a játékonésa mese,i||etvea párbeszédek
fe|idézésén
vo|t.
A komplexfogla|kozásfejlesztésiterü|etei:szociáliskészsége(monotóniatűrés,téri orientáció,
mozgáskoordináció,
szem-kézkoordináció,vizuá|isés auditívképességek
fejlesztése,
ritmusérzék
fejlesztés,
hangerőszabá|yozás,
memóriafej|esztés,
szókincsbővÍtés,
fantáziavi|ág
a|akítása.
. t<özösségépítő Ktub - Móra rerencÁIatános rskola
2018 októberébena Móra Ferenc Á|ta|ánosIsko|afog|a|koztató3-as számúcsoportjarészére
5 alka|masközösségépítő
fog|aIkozássorozatotszerveztünk.
A csoportfej|esztőpedagógusával
va|ó egyeztetés
a|apjána fő témáinkaz önismeret,társismeretés
az én-véde|em
vo|tak.Egy e|őzetes,az isko|ábantöfténő rövid ísmerkedést
követően alakítottuk
kí
az öt a|ka|masfog|a|kozástematikáját,figye|embevévea csoporttagoké|etkori(I7-zI év) és
életvite|i
sajátosságait,
rendszerigényét,
ismeretszintjüket,
mentálís
ésfizikaiképességeiket.
Alapvetőcé|kitűzésünk
a biztonságos,e|fogadóközeg megteremtése,
aho| bátran |ehetvá|la|niaz
érze|meket
aktuá|isanfogla|koztató
kérdéseket'
Fontosszerepetkapottaz önismeret ésaz érze|mi
inte||igenciafej|esztése,a veszé|yeshe|yzetek felismerése,hétköznapi szituációkban va|ó
játék-és
gyakor|ása,
megnyi|vánulások
megvitatása,
i||etvea prob|émamego|dó
készség
fej|esztése,
é|ménypedagóg
ia.eszközökke|,feladatokka
|.
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A csoportzáró fog|alkozásán,
ok|eve|et
a fiata|oke|ismerésként
kaptak,i||etvemegaján|ottuk
nekika
másodikfé|évben
történőfolytatás|ehetőségét.
c

Kismama-Kisnaoa
KIub
Kismama-Kispapa
Klub

Kismama- Kispapa KIub
Résztvevőkszáma

20t.4.
évben
236 tő

2015.
évben

2B4tő

2016.
évben
293 fő

2017.
évben
351fő

2018.
évben
272fő

2018-ban3 csoportotszerveztünk:
éve|ején,
majdtavasziésőszi kezdésse|.
A csoportbanhason|óé|ethe|yzetben
|evő pároknak,csa|ádoknak
adtunklehetőséget
arra, hogy a
gyermekvárássoránfe|merü|őkérdéseikre,
kéte|yeikre
vá|asztkapjanak.Biztonságoskeretekközött
beszé|gethette(
nságu( feszü|tség
ük csökkent.
bizonyta|a
ük, fé|e|m
A fe|do|gozott
témákközött szerepe|ta várandósságfizikaiésmentá|isál|omásaiaz édesanya
ésaz
édesapaszemszögébő|,
a kórházi protoko||,
a szülés,a születésé|mény,
a gyermekágyasidőszak
kihívásai,az anyatejestáp|á|ás,és az ,,e|égjő szÚ|ő,,mintája.A gyakor|atifogla|kozásokon
a
gyermekgondozás
a|apjainak megszerzésében
is segítettü
nk.
A megje|ent
várandósanyukáktöbb minta felea párjáva|érkezett.
.

Sziilők iskolája
Szü|ők Iskolája csoport
Résztvevőkszáma

20t.4.
évben
535fő

2015.
évben
433 fő

2016.
évben
555fő

20Í'7.
évben
520 tő

2018.
évben
57|Íő

júniusigműkodtek,egy-egycsoportbana
2018-bannégycsopoft indu|t,me|yekszeptembertő|
gyermekekés szü|eikrészvéte|éve|
(a|kalmanként
hason|óé|etkorú
át|agosan,12 gyerek és az
anyukájuk)Rendszeresen,
közösen do|goztaka csoportbana páro( sőt e|őfordu|tnéhánycsa|ád
esetén,hogyaz édesanya
munkábaá||ásaután apuká( i||.nagymamákhoztáka gyermeket/unokát
a fog|a|kozásokra.
A kihÍvást2018-banis a magas részvéte|
okozta,újeszközöket éstechnikákat
a|ka|mazva
sikerü|tbiztosítani
a jó hangu|atme||ett
az érdemikommunikációt.
4. Estnroaszrto

csoPoRT

A szociá|isés egészségÜgyi
terü|etendo|gozószakembereknek
hirdettükmeg az esetmegbeszélő
me|ynek
résztvevők
csopoftot,
cé|jaa
szakmaiszemé|yiségének
fej|esztése.
Egy.egy prob|émás
he|yzetmegbeszéléséve|
a szakemberek
tisztábban|átjákaz esetbenszerep|őkhe|yzetét,
á||apotát,
a
|ehetséges.teendőket.
A szakemberekkö|csönösen segítikegymást,megosztjáktapaszta|ataikat,
így
újszempontokat
kapnakaz eset értelmezéséhez
a kompetenciahatárok
ésa tenniva|ókterü|etén.
Az esetmegbeszé|ések
cé|jaa gyermekke|kapcso|atbakerü|ő szakemberekegyüttműködésének
e|ősegítése
éshatékonyabbá
téte|e,
a kompetenciahatárok
megismerése
ésösszehango|ása.
A je|zőrendszerműködésének
biztosítása
a|apvetőprevenciósfe|adat.Fontos,hogy a gyermekek
védelmében
a szakemberekminé|korábbanészle|jék
és je|ezzéka prob|émakialaku|ását,ezze|
segíWea gyermekjó|éti
szolgálatmunkáját.
Az aktuá|iseset ismertetéseután fe|tárjuka rész|eteskörü|ményeket,pontosítjuka tényeket,majd
prob|émákat.
felmerÜ|tkérdéseket,
közösen megfogalmazzuk
az esette|kapcsolatban
Ezekreépíwe
határozzukmeg a konkrétfe|adatokat,
teendőket.Az egyesestek a|aku|ását
fo|yamatosan
nyomon
követtük'
Megtartottesetmegbeszé
|ő csoportok 201B-ban:
_ Terü|etivédőnők:
januártó|decemberighavontaegy aIka|omma|
januártó|decemberighavontaegy aIka|ommal
- Isko|aivédőnők:
januártó|decemberighetenteegy a|ka|omma|
- Mentálhigiénés
szakmacsoport:
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IIL Védőnői szolgálat
Az Egészségmegőrzésí
Központ 2011.január l-jétő|végzia védőnőife|adatoke||átását.A Védőnői
Szo|gálat14 terli|etivédőnőiés 9 isko|avédőnői
körzette|rende|kezik.
A 14 körzetet 12 terÜleti
védőnő,a 9 iskolavédőnői
közetet 9 főá||ású
iskolavédőnő
|áttae|.A védőnőife|adatoke||átásának
fedezetétaz Nemzeti Egészségbiztosítási
A|apkeze|ő(NEAK) biztosítjaa 43lI999' (III.3.)
Kormányrende|etben
meghatározottak
a|apján.
A terü|etivédőnőkfe|adataita területivédőnőie||átásrólsző|ő 49l2004.(V.21.)
ESzCsMrende|et
szabá|yozza.
E rende|eta|apjána védőnőköte|ese||átniaz e||átásiterü|etén
|akcímme|
rende|kező
jogszerűen
szemé|yeket,
va|aminta közetében
tartózkodóazon szemé|yeket,
akik az e||átásiránti
igényüket
a védőnőné|
A védőnőiel|átásköte|ezőésa |akhe|y
beje|entik.
szerintikörzetbendo|gozó
védőnőve|
történik(szabadonnem vá|asztható).
A védőnőkaz egészségÜgyi
részeként
alape||átás
nyújtjákszo|9á|tatásukat,
szakmaiszabá|yokés iránymutatásokme||ett,a gondozottakigényeit
figyelembevéve.A k|asszikus
védőnőie||átasszíntereia csa|ádokotthona,valaminta tanácsadó,
aho|a státuszvizsgálatoktörténnek.A védőnőka gyermekvéde|mije|zőrendszer
fontostagjai,akik
a családokbanneve|kedőgyermekekérdekeit
védi( figye|iktesti-le|ki-erkö|csi-érze|mi
fej|ődésüket,
javaslatokatteszneka veszé|yeztető
tényezőke|hárítására,
szÜkségeseténa véde|embe
véte|t
kezdeményezik.
Dunaújvárosban
az Egészségmegőrzési
Központ nagy hangsú|yt
fektetarra, hogy
védőnőiésmentá|higiénés
szakemberei
a mege|őzést
szeme|őtttartvaa mindennapi
gyakor|atban
jelzőrendszerben.
hatékonyan
működjeneka gyermekvéde|mi
Ennekérdekében:
. A törvénybenmeghatározottfe|adatokontúl már a fogantatáspil|anatátó|ingyenesenés
(kismama.papa
önkéntesenigénybevehető szolgá|tatásokka|
k|ub,szülők iskolája,é|etvezetési
tanácsadások,mediáció, személyiségfejlesztő
isko|aiprogramokstb.) segÍtiaz egészséges
gyermekekszÜ|etését,
a csa|ádokkiegyensú|yozott
műkörlését
Dunaújvárosban.
o A kis súlyúújszü|ötteketa védőnőke|irányítják
a PedagógiaSzakszo|gá|at
szakembereihez
vizsgá|atra,
hogyne maradjanak
kia koraifej|esztésbő|.
. A védőnőkfo|yamatosan
kapcso|atot
gyakranközös
tartanaka je|zőrendszerszakembereive|,
gyermekvéde|mi
csa|ád|átogatásokkal
adnaknyomatékot
egységes
az
e|várásoknak
a gyerekek
(iátszmák,lavírozás
érdekében
e|kerü|ése
érdekében).
. A státuszokfe|véte|ének
egységes,jó szakmaiszínvona|ú
szémpontrendszerét,
elvégzését
a
munká|tatóésa szakfe|Ügye|ő
is kontrol|á$a.
. A munkáltatórendszeresesetmegbeszé|ésekke|,
egyénikonzu|tációs|ehetőségekke|
segítía
védőnőkszakmaimunkáját,fej|ődését.
Munkáltatóként
a szakszerű,támogató, biztonságosmunkavégzési
fe|téte|ek
megteremtéséve|
is
je|ent.
nehezenenyhíthető
a munkatársakná|
a tú|terhe|tség,
ésaz abból adódó kiégés
is reálisveszélyt
TerüIeti védőnők
Gondozottak
|étszá
madatai 2015-2018 között (szeptem
ber 30-aiá ||apot)
Ev

Gondozottak
összIétszáma

2015.szept.30-a á||apotnak
megfe|e|ő
adat
2016.szept.30-a á|lapotnakmegfe|e|ő
adat
2017.szept.30-a á|lapotnakmegfele|őadat
2018.szept.30-ai
á||apotnak
megfele|ő
adat

A gondozottak
Iétszámánakváltozása
az e|őző évhezképest

2991fő

3366fő
3335fő
3028fő

375tő
-3L fő

-307fő

i
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Létszámadatok
megosz|ása
2016.2018(december31-eiá||apot)
Ev
Várandósok
UjszÜ|öttek
(dec.31-én)
száma
száma
2016
702
409
20L7
629
393
2018
543
332

0-6 évesek
száma
2381
Z2BB

2238

Osszesen
3492
3310
3113

A kéttáb|ázatbanmegjelenőkü|önbségek
abbó|adódnak,hogyaz első táb!ázatbanszeptember30-ai,a
másodikbandecember31.eiadatokszerepe|nek.
Várandós. és nővédeImigondozás
Ev
Várandósokszáma

Veszé|yeztetette
k száma
Dohányzó
(egészség
ügyi+környezeti+mindkétok)
várandósokszáma
20L7
629
229 (201+14+5)
51
2018
543
174(165+4+5)
55
A gondozottvárandósokszáma 86 főve| csökkent 2017-hezképest.Az újonnanmegjelentterhesek
létszámaszinteugyanannyi,
tehátvárhatóanaz a|acsonyabb
szü|etésszám
2019.benmár nem csökken.
2 gondozat|an
terhességderü|tki a szü|éseksorán. A fokozottgondozástigény|őkaránya csökkent.
A gondozottak32o/o-aveszé|yeztetett.
Tava|y ez az arány 37o/ovolt. A környezeti okbó| fokozott
gondozást igény|őkaránya csökkent. A dohányzók aránya sajnos ísméteme|kedett,minden
10. várandósdohányzik(vagyszerencsés
esetbencsak a terhesség
e|ején
dohányzott).Három18 éven
a|u|igondozottis vo|t.A |átogatások
arányanemváltozott.A védőnőitanácsadáson3,4-szerje|entmeg
a várandós(2017-ben3,B.szor).A team munkábanvégzendővárandósgondozástszü|ész-nőgyógyász
szakoruos,háziorvosés védőnő végzi,zökkenőmentesvo|t az együttműködés.A csa|ádokszáma
csökkent,ezérta nővéde|mi
tanácsadásokszámais csökkent.
Csecsemő gondozás
Ev

z016
z0L7
2018

Ujszü|öttekszám
409
393
332

Ebbőlkoraszü|ött
33
31
27

2018.ban 8,5olo-ka|(61 fővel) kevesebbgyermek szü|etett,mint 2017-ben, l9olo-kal(77 főve|)
kevesebb,mint 2016-ban.A koraszü|öttekszáma 6,3o/o-ka|,
a fej|ődésirende||enességge|
szÜ|etett
újszü|öttekszáma lolo-ka|csökkent. A |átogatásokszáma nem vá|tozott,a tanácsadásonva|ó
megje|enések
eme|kedtek,
me|ya szü|őikérdőÍven
a|apu|óvédőnőiszíjrővizsgá|atoknak
tudható be. A
csecsemőkköze| 2a/o-áná|
ke||etta gyermekvéde|em
szakemberei
feléje|ezni.
Ev

1 évesek
száma

2017
2018

400
37t

Tú|sú|yos Vékony/
Megvizsgá|tak
sovány
száma
(fő)
(fő)
27
56
399
47
16
362

Mozgásfej|. BeszédLátásprob|éma
fej|ődés
eItérése
e|térése
(fő)
(fő)
(fő)
19
5
4
15
1
5

1 éves korban a gyermekek 9Io/o-áná|a köte|ező szíirővizsgá|atokmegtörténtek.A megvizsgált
gyerekek4,5o/o-a
I3o/o-avékonyna(soványnakmondható,4o/o-áná|
va|ami|yen
mozgásbe|í
tú|sú|yos,
eItérés,
Az említette|térések
1-5 gyerekestébenvo|tbeszédfej|ődés,
|átásprob|éma'
miatLa gyermekek4,60/ogondozásba
korig
át kel|ettfokozott
venni.A 6 hónapos
tartó, kizáró|agosanyatejestap|álásaránya
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1l;
L, r

42o/o,ami nemVá|tozottaze|őzőévhezképest.
(minden3. gyermek)1éveskoron
A gyerekek32,6o/o-a
tú|is kapottméganyatejet.2018-banegy édesanya- gyermekeszoptatásame||ett- 90 l anyatejet
tudottadniegy örökbefogadottcsecsemőnek.
1.3 évesekgondozása
Ev
2017
2018

1-3évesekszáma

Veszé|yeztetettek
száma
(egészségügyi
+környezeti+mindkétok)

7s (s6+16+3)

705
738

64 (45+15+4)

Emelkedést
|átunka létszámokban,
de a veszé|yeztetettség
arányacsökkent.A |átogatások
számaésa
tanácsadásonva|ó megje|enés
protoko|lnak
több |ett,amit va|ószínű,hogy az ljj szíirési
köszönhető.
A közösségbejáró gyermekekrő|is fo|yamatosak
az információk.A bö|csődébeva|ó bekerü|és
akár
B-10hónaposanmegtörténik,
az anyatanu|mányainak
folytatásavagyanyagiokok miatt.
Ev

2017
2018

3 évesek
MegTú|sú|yos Vékony/
száma
vizsgá|tak
sovány
száma
(fő)
(fő)
359
345
zz
34
311
296
23
26

Beszédfej|ődés
e|térése
(fő)

z0
3B

LátásHa||ásprobléma prob|éma
(fő)
24
7

(fő)
6
4

A 3 éveskori védőnői sztirővizsgá|atra
a szülők 95o/o-de|hoztagyermekét.A beszédfejlődés
késése,
e|maradásaa |egá|ta|ánosabb
A tú|sú|yosok
e|térés.
száma 60/o-rő|B,7o/o-rd
emelkedett,viszont
jóva|kevesebb
csökkentaz átlagná|vékonyabb,
prob|émája
soványabbgyermekekaránya.Látásélesség
gyermeknek volt. Ebben az é|etkorbaneszközös vizsgá|atok is történnek, vérnyomásmérés,
ha||ásvizsgá|at,
|átásvizsgá|at.
I|yenkoreset|egesa gyermekekegyüttműködésea védőnőve|,ez
nagybanfügg attó|,hogya szü|őmennyirekészíti
fe| a gyermeketa vízsgálatra.
A gyermekti|takozása
eseténegy másik a|ka|omma|
történikmeg a vizsgálat.Amennyibennem sikerü|elvégezni
a szűrést,
akkorszakrende|ésen
ke||megje|enni
a gyermekkel.
3-6 évesekgondozása
Ev
2017
2018

3-6évesekszáma
I234
I2I4

Veszé|yeztetettek
száma
(egészség
ügyi+környezeti+mindkétok)
94 (68+24+2)
84 (66+15+3)

Köze| azonos|étszámmal
do|goztunk,mint az e|mú|t
évben.Csökkent a fokozottgondozástigény|ők
aránya. A csa|ád|átogatások
száma és a tanácsadásonvaló megje|enés
ebben a korosztá|yban
eme|kedett,
ami a gyermekvéde|mijelzőrendszer
ésa védőnői|eterhe|tség
szempontjábólis figyelemre
érdemes.
Ev

2017
2018

5 évesek
MegTú|sú|yos Vékony/
száma
vizsgá|tak
sovány
száma
(fő)
(fő)
311
394
26
38
305
25
295
1B

Beszédfej|ődés
eItérése
(fő)
17

30

LátásHa||ásprob|éma prob|éma
(fő)
27
27

(fő)
24
LZ

A köte|ező,5 éveskori szűrésena gyermekek97o/o-a
megje|ent.Enneka korosztá|ynak
a szűrése,ha
csúszássalis, mindenképpen
megtörténi( meft az isko|aibeíratásná|
a gyermeknekrende|keznie
ke||
ezze|a dokumentumma|.
A do|gozószÜ|őve|nehézkesebb
az időpont-egyeztetés,
a té|i,gyakoribb
l

Beszámo|óaz Egészségmegőrzési
Központ 2018.évitevékenységéről

113 l
X

megbetegedések
ésa gyermekeke|fog|a|tsága
is gát|ótényező.A testtömegbő|eredő prob|émák
száma
kevesebblett,viszontmajdnemdup|ájáraeme|kedett
a beszédfejlődésse|
kapcso|atos
e|térések
száma.
prob|émája
A Pedagógiai'Szakzo|gá|at
szakemberhiány
nehezíti
a gyerekekfej|esztését.
7.18 évesekgondozása
Az e|múltévbennem vo|toktatásiintézménybe
nem járó gyermek.Azokaz óvodáso( akik elmú|tak
7 évesek,de mégnem menteke| isko|ába,tava|y123-anvo|tak,ez 98 főve| kevesebb,mint az előző
évben.
Családok
Ev

Csa|ádok
száma

Dohányzás

z0t7

2033
1928

575
504

2018

GyermekGyermekGyermekbántaImazás eIhanyago|ás védeImi
intézkedés
0
6
66
6
9.
64

A védőnőie||átásbanrészesü|ő
csa|ádokés csa|ádlátogatások
száma csökkent' Sajnosa dohányzása
csa|ádok26o/o-ában
van je|en. Fizikai gyermekbánta|mazásról
nem értesü|tünk,
aggasztó, hogy a
csa|ádonbe|ü|i,anya fe|éirányu|óerőszakviszontegyre gyakoribb.A |átencia,a fé|e|em,
a titko|ózás
nehezíti
a fe|ismerést,
ígYa je|zőrendszer
tagjainaka je|ekreke||figye|niük'
Egészségnevelés
SzÜ|őkisko|ája,kismama-papa
k|ub,szü|etés
hete program,babamasszázs,
babásta|álkozóKösszesen
109 a|ka|omma|töfténtek, ezeken 959 főt regisztrá|tunk.A programokatöná|lóan Vagy más
szakemberekke|
együtt teruezzükés bonyo|ítjuk
le. A védőnőkmel|ett,mentá|higiénés
szakember,
szü|észnő,szÜ|ész-nőgyőgyász
szakorvos,kórházi védőnő,pedagógus,gyermekorvos,gyógytornász,
mentőápoló,jóga oktató, nye|vtanáris segÍtia prevenciót.
Bö|csődel, óvodai gondozás
A je|zőrendszerhatékonyműködése érdekébena problémát,tünetet mutató gyermekrő|havi
rendszerességge|,
az egységvezetőkke|
konzu|tációtöfténik minden bö|csődébenés óvodában. A
kötelező szűréseket3 havonta végzik a terü|eti védőnők az óvodákban. Áttandó problémaa
közösségekbena fejtetvesség,
me|yegyretöbb időt, energiátje|enta mindennapimunkában.
Gyermelarédelem.jelzőrendszeri tevékenység
Esetjelzés
oka

FiataIkorú
várandós
A|ulgondozott
várandós(nemegyüttműködő)
Családikonfliktus
Szü|őfogyatékossága
Szü|őie|hanyagolás
problémák
Gyermekneve|ési
Csa|ádé|etvite|e
Csa|ádonbe|ü|ibánta|mazás
Szü|őkszenvedé|y
betegsége
Gyermekfogyatékossága,
retardációja
Haj|éktalan
várandós
Együttműködés
hiánya
Osszesen:

Utkeresés
Erintettgyermekek/
SegítőSzolgá|atnak/
várandósok
GyámhivataInak
száma
3
4

z

3
4
4

1

1

B
0
11
0

13
0
19
11
0

1

1

0
6
42 esetje|ző

0
8
64 tő

6
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13 he|yzetértékelés
p|.a kórház fe|éújszü|ötthaza adásához.Az ÚtkeresésSegÍtőSzo|gá|atná|
készÜ|t
gyámhivata|i
esetkonferencián
17 a|ka|omma|,
véde|embe
véte|itárgya|áson17 alka|omma|
vettekrészt
a terü|etivédőnők,9 írásosvé|eményt
kü|dtünkgyámhivatali,rendőrségimegkereiésre'Minden
esetbejelentés
az intézmény
vezetőjénekszakmai kontrol|jame|letttörténik. Rendőrségidézésére
kétszervo|tunkkiskorúveszé|yeztetése
miatt kiha||9atáson.
Az ÚtkeresésSegítőSzolgálat,Pedagógiai
Szakszo|9á|at,
óvodák, bö|csődék,isko|ák munkatársaiva|négy szakmai megbeszé|ésen
történt a
tapaszta|atok
átadásaaz adottkorcsopottprob|émáiról.
A je|zőrendszerhatékonyműködéseérdekében
fo|yamatosak
a konzultációka gyermekjó|éti
szo|gá|at
csopoftvezetőjéve|.
Heti és havi rendszerességgel
esetmegbeszé|éseken
konzu|tációsegítia terü|eti
védőnőkgyermekvéde|mi
munkáját.
összefoglaIva
2018-banszámosvá|tozásvo|ta területivédőnőknél.
Ú1 tanácsadóhe|yiség
kialakítása,
újeszközökke|,
bútorokka|
va|ó fe|szere|ése
történtmeg. A tanácsadóegyikfe|ének
tisztaságifestése,mázo|ásaésa
régivÍzvezeték
cseréjeis megva|ósu|t.
Egy kol|éganőnyugdíjbavonu|t,2 pá|yakezdővédőnőkezdtee| a
munkáját. Évvégénkétkörzetet he|yettesítettek
a ko||éganők'
n körzetekben a |akosságösszetétele
je|zésekés a prob|émák
nagyonvá|tozó.A szti|etések
száma évrőlévrecsökken. A gyermekvéde|mi
je|ekre,amit az óriási adminisztrációs
nagyonsokszínűek,
ezéftnagyonke||figye|nia veszé|yeztető
tehernehezít.
A Védőnőkkiégését
tudatospreventí.v
tevékenységekke|
kívánjukmegelőzni.
1. Iskolaivédőnők
Isko|avédőnőitevékenység
járó gyermekekegészségügyi
A főá|lásúisko|avédőnők
fe|adataaz oktatásiintézményekbe
e||átása,
szűrése,egészségneve|ése.
Munkájukataz oktatási intézményekke|
egyeztetettmunkatervszerint
végzik, me|y tarta|mazza a szíjrővizsgá|ato( védőoltások tervezetét, az Ískola tervezett
programjait.
egészségfej|esztési
Egészévbenfo|yamatos
az itjúságvéde|mi
fe|e|ősse|
a kapcsolattartás,
a gondozottdiákok nyi|vántartásba
vétele,va|aminta veszélyeztetett
tanu|ók á||apotánaknyomon
követése. 2018-banaz á|ta|ánosésközépisko|ákban
9 főá||ásúisko|avédőnő
|áttae| az isko|avédőnőí
feladatokat.
Betö|tet|en
státuszhe|y
némvo|t.

ÖsszesÍrrrr
rrsálleonrox
E|látott iskoIai tanulói létszám
szept. 30.i á!lapotnak megfeleIő adat
(á|taIános és középiskola)
2014.év
B4B5fő
2015'év
8077 fő
2016.év
7555 tő
20L7.év
7479fő
2018.év
7035lő

Változás az e|őző
évhez képest
- 40B fő
- 5 2 2 fő
-76 fő
-444fő

Az e||átandótanu|ók létszámafo|yamatoscsökkenéstmutat, 2018-raa diák|étszám444 főve| |ett
kevesebb.
Az öná||óanvégzettfe|adatokhoz
a minimumfe|téte|ek
valamennyivédőnőszámárabiztosítottak
vo|tak.
2018szeptemberétő|
a Petcífi
ésa GárdonyiIskolaismétöná|ló intézményekként,
egymástó|fÜgget|enü|
működnek, i||efuea Dózsa isko|aés a vo|t Szi|ágyi(je|en|egBIROK Szabó MagdaTagintézmény)
is
széwá|tak.A Szabó Magda tagintézmény
a|apítványi,reformátusá|ta|ánosisko|akéntműködik
2018szeptembertő|.
A Dózsa iskolafe|újítási
munká|atainak
nagyrészebefejeződött.
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A védőnői szűrések lebonyo|ítása
e|őírásszerintmegtörtént,a tanulók 97,4o/o-át
sikerü|tmegszűrni.
je|entettprob|émát
2018-banis a Penteleiésaz Bocskaiisko|ákban
a védőnőiszűrésekvégrehajtása,
merta tanu|óknemjárnakrendszeresen
isko|ába.
2018 májusábanvalamennyi,a 2018/19-estanévben9. évfo|yamon
Dunaújvárosban
szakmáttanu|ó
nyo|cadikosztá|yosgyermeke|sőfokúpá|yaa|ka|massági
orvosivizsgá|atamegtörténtaz isko|avédőnők
aktívközreműködéséve|.
Egészségnevelési tevékenységek:
IskoIaiórák
Isko|avédőnői
fog|aIkozások
száma201B-ban
Evfolyam
1.

osztá|y

Alkalom

Fő összesen

11

252

3.

5

22
28
11

4.

11

44

2s0

5.

t4
T4

28
28
3B
30
6B
63
60
2t

338
333

z.

6.
7.

B.
9.

10.
11.

t2.
Osszesen:

t2

19

15
22
22
2I
2L

r87

44r

t77
109

428

323
563
538
584

516
4 4r1

Isko|avédőnői
fog|alkozásoktémaszerintimegoszlása2018-ban
2018-banaz isko|avédőnők44I
órát tartottak187osztá|yban44LLdiák részvéte|éve|.
Fogadóórák
Isko|avédőnői
a fogadóórákon
tevékenység
Konzu|táció
szü|ővel
Konzu|tációosztá|yfőnökkeI
EIsősegé|ynyújtás
Le|etvisszahozása,dokumentá|ása
Egészségügyi
e|látás
Gyógytestneve|ésse|
kapcsolatosmegbeszélések
o|tásikönyv bemutatása
(p|.látás,ha||ás,vérnyomásmérés)
Kontrol|vizsgálat
Osszesen:

Alkalom
összesen
B5
86
96
567

257
45
70
233
1439

A védőnőifogadóóránmegje|ent1439tőbő| 640 flúés799 |ány.A statisztikábó|megfigye|hető,
hogy
A|só
6-8' évfo|yamon,
Í||etve
tanu|ókje|ennekmeg |eginkább
védőnőifogadóórákon.
9-10'évfolyamokon
je|lemző
nem
kérőgyerekekszáma.
évfo|yamokon
az önmaguktó|segítséget
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oltások
Az iskolaikampányo|tások
lebonyolítása
megtörtént,1977fő o|tásánake|őkészÍtésében
vettek részta
kol|éganők.
A HPVo|tás2018.éviőszi kampányban
a tava|yiná|
alacsonyabb
százalékban
igényelték
az
jogosultak
játszott
o|tásra
az ingyeneso|tóanyagot.Ebben 2018-banis egyérte|műen
szerepet
a
közösségio|dalakonmegje|ent
o|táse||enes
kampányokhatása.2018-bansportmiattnövekvő számban
érkeztekaz ország távo|abbirészébő|,
de a környező országokbó|is á|talános isko|a nyo|cadik
osztá|yábatanu|ók,i||etveközépiskolákbais. o|tásaik nyomon követésenehézkes,időigényesvo|t,
e|őfordu|t,
hogypóto|nike||ett.
Az egyik á|ta|ánosÍsko|ába
5, Afganisztánbó|
menekÜ|tgyermekérkezett'Dokumentumok
hiányában
o|tásaikpót|ásamegtörtént.Több iskolábanis növekedetta Mongó|iábólérkezőgyermekekszáma.
A kommunikációs nehézségeken
tú| a kü|fö|drő| érkezők o|tási rendjéneka hazaiva| való
összeegyeztetése
ésa szükségeso|tásokpót|ásajelentettkihÍvástidén.
Tisztasági szűrések
Kieme|tfe|adatvo|ta tanulókszemé|yi
higiénéjének
e||enőrzése.
13425fő tisztaságiszűrését
végezték
e| az isko|avédőnők.
Ez a szám a korábbiévhezképestköze| 600 szűrésse|
csökkent, mett a kiszűft
esetekszámábanszerencsére
némijavu|ásvo|ttapaszta|ható.
Problémát
a visszatérő,
a krónikusesetek
'megszüntetése
je|entette,
merta szü|őkegyÜttműködése
nemvo|tmegfe|e|ő.
Álta|ánosisko|ákbana pedagógusVagy ifjúságvéde|mi
fe|e|ősje|eza gyermekmiatt' A szűréseken
is
gyakranderü|nekki egészségÜgyi
prob|émák.
A tanulókelhanyago|t
szemé|yi
higiénéje
ésa fogazatoke|hanyago|t
á||apotabizonyosszakmacsopoftok
jelentett.
betö|téséné|
komo|yprob|émát
Egyébtevékenységek
18 a|ka|omma|
tantestü|etiértekez|eteken,
30 a|ka|omma|
szÜ|ői értekez|eteken
vo|tak je|en az
iskoIavédőnők'
Segítették
egymásta védőnőkaz álta|ánosés a középiskolaibeiratkozásokná|,
hogy gördü|ékenyen
menjenaz adminisztráció,
ezze|is csökkenWea várakozásiidőt.
A nyári szünetbenaz isko|avédőnők
komo|yszerepetvá||a|tak
a terü|etivédőnőkné|
a napi ügye|et
e||átásában,
merta szabadságo|ást
ésa tanácsadózökkenőmenetesműködését
így|ehetetmego|dani.
16 a|ka|omma|
vett résztiskolavédőnő
városie|sősegé|ynyújtó
versenyreva|ófe|készítésben.
A Lorántffyiskolábankolléganőnk
15 aIka|omma|
tartottklubfog|aIkozást
dé|utánonként.
oktatóvédőnőifeladatot
|átottel egy védőnő2018szeptemberben
3 hétig'
2018.október 27-éna védőnőkaktÍvanrésztvettek a me||ráke||enisétánés az azt követő szakmai
napon.
Heti rendszerességge|
irányításáva|
a csoportvezetők
szakmaimegbeszé|éseken,
haviegy a|ka|omma|
az
intézményvezető
és he|yettesevezetéséve|
esetmegbeszé|éseken
történnek a tapaszta|atokátadása
kÜ|ön a területi és az iskola védőnőiszakmacsoportban.
A járási vezető védőnő szervezésében
6
munkaértekez|et
vo|t.
ry. Ifjúság-egészségügyiellátás
Az ifjúság-egészségügyi
szo|gá|ata 2018-as évben is az Egészségmegőrzési
Központ orvosi
rende|őjében,
va|amintaz isko|ákban
kia|akÍtott,
engedél|ye|
rende|kező
isko|aorvosi
rende|őkben
|áttae|
fe|adatait.A szo|gálatorvosai DunaújvároskÓzépfokútanintézményeiben
tanu|ó diákok kötelező
(mege|őzője||egű)szűrését,.va|amint
a szakmaiképzésben
résztvevődiákok a|ka|massági
vizsgá|atát
végzik.Az otvosivizsgá|atokaz osztályfőnökökkele|őreegyeztetettidőpontbantöfténtektanÍtásiidőn
be|ü|.
A vizsgá|atok
az a|ábbijogszabá|yok
ésrende|etek
a|apjántörténtek:
26|L997.(IX. 3.) NM rende|etaz ísko|a-egészségÜgyi
e||átásról
- 1997.éviCLN' törvényaz egészségÜgyről
- 15/2005.(V. 2.) EüM rende|etaz egészségügyi
szo|gáltatók
szakmaife|Ügye|etérő|

' __i
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Testneve|ésikategória e|bírálásához:A testneve|ésikategóriába soro|ás egészségÜgyi
szempontjai
OGYET2007.
2011'éviCD000/II'törvénya szakképzésrő|

E|látott feladatok:
1. Szakgimnáziumi,szakkcizépiskolaÍ
osztályok páros évfolyamainak(fi' és 12. osztály) kcjte|ező
szűrővizsgálaf4me|yetmindena|ka|omma|
védőnőia|apszűrés
e|őzött meg.
Vizsgá|atok
soránszerzetttapasztalatok:
. Továbbra is első he|yen a mozgásszervielvá|tozásoká||nak:|údta|p,hanyag testtartás,
gerincferdülés,
prob|émák.Ezek a prob|émákösszefüggésbenvannak az Ülő
térdízü|eti
é|ettevékenységek
terjedéséve|,
a képernyőelőtt töltött idő növekedésével.
. Vizsgá|ataik
soráneme|kedőtendenciátta|á|taka nyers|átásé|esség
csökkenése|őfordu|ásában
is.
. Egyretöbb diák szoru|szemÜvegvagy kontakt|encse
viselésére'
Napközbensok időt tö|teneka
számÍtogép
e|őtt,va|amintegyretöbbször néznekköze|re,a mobi|on,tab|etenkicsika betűk,az
ábrák ígyerő|tetika szemÜket'Sok tanu|óazonbana fe|írtszemÜvegetnapközbena|igvagy
egyá|ta|án
nem hasznátja'Kontakt|encsét
vise|őkközött sokka|kisebbez az arány'
. Ha|lásvizsgá|at
során több díákná|ta|áltakúgynevezett
zajcsipkét,i||etveha||áscsökkenést.
Rizikófaktorként
a telefonokésegyébe|ektronikai
eszkozök túlsokáigéstúlhangosantörténő
ha|lgatása
maradandóha||áskárosodáshoz
említhetőmeg,me|ya későbbÍekben
vezethet.
. Az e|mú|t
évekbenmindené|etkorban
ésmindkétnembennőtt a tú|sú|yos
ése|hÍzott
tanu|ók
aránya.
. Fogszuvasodás szempontjábó| a gyermekeknek mintegy fe|eveszé|yeztetett,melynek
hátterében
nagyszénhidrát
tata|múéte|ebcukrosÜdít&fogyasztásaésnem utolsósorbanaz
e|hanyago|t
szájhigiéné
á||.
pótlása: az iskolába történő beíratkozáskora védőnőke||enőrzikaz érvényben|évő
2. Védőo|tások
o|tási naptár szerint a védőo|tások
meg|étét'
Amennyibenhiányzó védőo|tásraderÜ|fény azok
pót|ásaaze|őírto|tásiprotoko|lszerinttörténik.Azok a kÜ|fö|didiákok,akik é|etvite|
szerűenhárom
hónapná|hosszabbideig tartózkodnakországunkbanés a hivata|osankikérto|tási |apjuka|apján
o|táse|maradásuk
van, szinténpót o|tásbanrészesü|nek.
3 . Testnevelés
őra akíIifelmentésekelbírálása:me|y mindenkorszakorvosijavas|ata|apjántöfténik.
Az itjúságiorvos a testneve|ési
kategóriákbatörténő besoro|ástkövetően az iskolák fe|éa
dokumentációtmegkü|dték
a tanulók névsorával.Mindenév szeptemberében
előre meghirdetett
időpontbantöfténika fe|mentések
Évközben a fogadóórákonlehetőség
elbírá|ása.
van újjavaslatok
e|bírálására.Több intézményben
is megszeruezték
a gyógytestneve|ést,
aho| a tanu|ók a|ap
figye|embevéte|éve|
vesznek
részt
foglalkozáson'
betegségének
a
4. Egészsegtigyi
könyvek kikiltéseés éruényesítése'
bizonyosszakmai gyakor|atonva|ó részvéte|hez

Egészségügyi
nyi|atkozat
ésvizsgá|atiadatok(egészségügyi
meg|éte
kiskönyv,c.3151 nyomtaWány)
szükséges.A vizsgá|atokatés a dokumentumkiá||ításátaz isko|aorvosvégzi e| azon tanu|ók
esetében,
akik a szakmaigyakor|atot
együttműködési
szerződésa|apjánvégzik'Az oruosivizsgá|at
me|lettaz egészségügyi
könyv a|áírásának
a fettéte|e
a negatívtÜdőszűrés
meg|éte,
va|amintazon
tanu|ókná|,
akik 3 éva|attígyermekekke|
is fog|a|koznak,
a gyakorlatuka|attkiegészÍtő
vizsgá|atok
is
(TPHAszíirés,
szükségesek
székletmikrobiológ
iai vizsgá|at).

TÍsztaságivÍzsgátat
kereténbettjlfejtefuesség
es rühösseg szíjrése:osztály
szinten,i||etveegyéni|eg
az iskolaife|kérésre,
az e|mú|t
évbenis több a|ka|omma|
ész|eltek
vizsgá|ataiksorán fertőzéseket.
A tanu|ókata szükséges
i||etőleg,
tanácsokka|el|áttáka keze|ést
va|amintfe|hívták
a figye|müket
a
csa|ádszűrésfontosságáraaz ismételtvisszafertőződés
e|kerü|ése
E||enőrzővizsgá|atra
érdekében.
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mindentanulót visszarende|tek
egy hétenbe|ü|,va|amintismét|ődés
esténszü|őve|is konzu|táltak.
Egy esetbenaz FMKHDunaújvárosiJárási
Hivata|aNépegészségügyi
osztá|yafelébeje|entés
történt.
6. Alapszintű újraéIesztés
oktatása: harmadik éve osztá|y szinten gyakor|attalegybekötött oktatás
történttöbb isko|ában.
7. Évenkénti
atkalmasságivizsgátat:a szakképzésben
részfuevőtanu|ókrészére.
Ez a|apjánadták ki az
I. fokú a|ka|masságivé|eményt
az isko|a számára. A vizsgálatró|a tanu|ók az errő| szó|ó
jogszabá|ynak
megfe|e|ően
írásosleletetkaptak,ez egybena szü|őtájékoztatásáu|
is szo|gál,me|y
javas|atot
az eset|egesen
(háziorvoshoz,
kiszűrte|térések
a|apjántovábbkü|dési
szakrende|ésekre)
is
taÉaImazta.
B. Nappali képzésben
részfuevőfiatalkorúterhes kismamák nyomon kÖvetése.isko|aorvosi,ésvédőnői
szintenis megtörtént.E||enőrzésre
kerü|ta terhesgondozásonvató részvéte|i'i(
vatamintminden
esetben testneve|ésóraa|ól felmentéstkaptak' A köte|ező évközi gyakor|atonva|ó részvétel
engedé|yezése
az egészségi
ál|apotnakmegfe|e|ően
történt néme|yesetbenbizonyoskor|átozások
bevezetése
me|lett(nehézfizikai munka a|ó! fe|mentést
kaptak,fertőzésveszélyeskörnyezetben
nemvégezhették
a gyakor|atukat).
9. EgyénitanrendesillefuemagántanulókvizsgáIata:(spoto|ók, krónikusbetegségge|
kÜzdőtanutók).
10' Diákolimpiai, ualamint egyéb iskolai spoftVersenyek: előtti orvosi vizsgálatot követően adott
időszakratörténőVersenyengedé|y
pedigegy
kiadása(1Béva|attiaknak
fé|évre,18 évfelettieknek
évreszól az engedé|y).
11. Iskolaiszakmaigyakorlatitermekellenőrzése:
a higiénés
viszonyok,az e|őírtmegvilágíLás
meg|éte,

burko|atok
épsége,
e|sősegély
|ádákmegfe|e|ő
tartalmava|amintazok |ejáratiideje.

L2. oktatási idő alatt jelentkező problémák akut betege( i|letvebalesetetszenvedőke|ső e|látása,
majdtovábbkü|dése
háziorvosukhoz
vagy szakrendelésre
ál|apotuktól
fÜ99ően.
13. 16 éveskori záró vizsgáIatelvégzésamelyrő|kinyomtatottlelet készü|.
jetentésetkészítése,
14. KcjtelezőÍskolaoruosi
tovább kü|déseaz Árrr fe|é.
Egészségtigyi
dokumentáciő,a törzskartonokvezetésetovábbra is számítógépen
történika Sanus
programfe|haszná|ásáva|.
Februárbana programÜzemeltetői1 napos továbbképzést
tartottakmind az oruosok,mind a
védőnőkszámára,va|amintmunkahe|yi
szervergép
Üzembehe|yezése
is megtörtént'
16. Beiskolázási vZsgálat (május): A fe|vettszakközepes, i||etveszakisko|ásdiákok |étszámátápri|is
másodíkfe|ébenkapta meg a szolgá|ataz oktatásiintézményektő|.
Ez a|apjánszervezték
meg a
májusivizsgálatokat.
A fe|Vételt
nyerttanu|ókkiértesítését
az isko|avégzi,a megadottidőpontokat
mÍndaz Ísko|a,mind az Egészségmegőrzési
Kózpont a hon|apjánközzé teszi' A leendő 9'
osztá|yosok szakképző^intézményekbetörténő beiratkozása előtt az adott intézmény
isko|aorvosánál
beisko|ázáse|őttiszakmaía|kalmassági
vizsgá|atonvettek részt.A rendelkezésre
á||ó rövid határ|dő miatt szoros együttműködésrevan szükségaz iskola vezetőségeés az
egészségügyi
team között.
17. Év kcizbeni pátyamódosítág szakmauáltás esetén (időközben fe||épő betegség, ba|eset,
váltás miatt) szükségessévá|t ismételtaIkalmasságivizsgálatok e|végzése
tanintézmény
megtörtént.
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18' Továbbképzés:
köte|ező szintentartó továbbképzésen
egy orvosvett résztnovemberben.
osztályvizsgá|atok temati kája;
2018. január: 11. gimnáziumi
ésszakgimnáziumi
évío|yamosok
szűrése,
valaminta másodikfé|évben
kezdődő képzésegészségügyikönyvének érvényesítése
(szépészet,kereskedelmiés egészségügyi
szakok).
2018. február: 18. é|etévet
mégbe nem tö|tött tanu|ókisméte|t
spoftorvosivizsgá|ata.Igényszerint
jelentkezőB. osztá|yostanu|ókrészére
szakképzésre
e|őzetesbeje|entkezés
alapjántanácsadásttartunk
a fogadóórákkereteinbe|ü|.
10.évfo|yamos
tanu|ókszűrése'
2018. március: nÍn programose|ső évfolyamostanu|ók szűrésea szakmai modulképzésnek
megfeIe|ően'
9. évfo|yamosok
szűrése'
2018. április: 13.évfo|yamos
technikusok
Pótszűrések,
szűrése.
va|aminta |eendő9. osztá|yostanu|ók
beisko|ázásivizsgálatainakmegteruezése
és egyeztetéseaz adott iskolákkal(vizsgá|atiidőpontok
átadásaa szakképző
intézmények
számára).
je|entkezőkbeisko|ázási
2018. május ésjúnius eleje: szakképzésre
vizsgá|atának
|ebonyo|Ítása.
2018. júniusvégé:|eendő13.osztá|yos
technikus
díákokalka|massági
vizsgá|ata'
2018. júIius: HÍD programbaújonnanfe|véte|tnyert tanu|ók szakmai a|ka|masságivizsgá|ata
(ABC e|adó,festő).A tanévrevonatkozóköte|ezőjelentése|készítése
modu|képzésekre
ésmegküldése

azÁerr reté.

2018. szeptember: nyáron beiratkozó új tanulók vizsgálata,testneve|ésfe|mentése|bírá|ása,
egészség
Ügyikönyvek éruényesítése'
2018. október és november: végzős12. évfolyamos
tanu|ókstátus vizsgálata,va|aminta végzős
speciá|isszakképzésben
résztvevő
diákokvizsgá|ata.
2018. december: 11' évfo|yamos
végzősszakközépisko|ások,
14. osztá|yostechnikusokvalaminta
HÍDprogrammásodikévfo|yamos
vizsgá|atatörténtmeg.
tanu|óka|ka|massági
Középiskolai !étszámadatokalaku!ása 2016.2018
Ev
Középisko|ai
|étszám

2016
4652Íő

Beszámolóaz Egészségmegőrzési
Központ 2018'évitevékenységérő|

20L7
3790Íő

2018
3794Íő

tro l
i,í

201Béviközépiskolai
adatok
Eeilittott
Iskoh

bnukík

Megvizsgá|t
tanulók

.]éE4na.,*---iiai
(Íő|

Beuta|ók
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8. osztá|yosok
szíiÉse
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spoítoryosi
vizsgáhtok
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DsZc Hi|dJózsefSzakgimnáziuma
és
Szakközépisko|ája

2Bs

284

18

0

B5

24

Dunaújvá
rosi Széchenyi
István
Gimnázium
ésKo||égium

436

287

10

0

0

7

DSZCRudasKözgazdasági
Szakgimnáziuma
ésKollégiuma

534

494

t2

0

52

13

Dunaújvárosi
RostiPá|Gimnázium
és
Á|ta|ános
Isko|a

r02

67

2

0

0

0

Pente|ei
Mentá|higiénés
A|t.Isko|a,
Szakképző
IskolaésGimnázium

206

138

B

0

30

0

DSZCLorántffy
Zs. Szakgimnáziuma,
Szakközép-isko|ája
ésKo||égiuma

358

354

1B

0

93

0

NZC Kereskede|mi
ésVendég|átó534
ipariSzakgimn.ésSzakközépisko|ája

472

27

0

109

t2

DSZCDunaferrSzakgimnáziuma
és
Szakközépisko|ája

874

723

31

1

762

9

DSZCBánkiDonátGimnáziuma
és
Szakgimnáziuma

465

398

10

0

42

0

3 794

32L7

136

1

573

65

összesen

Ifjúsá9-egészség
ügyi el|átás:
. Szemé|yife|tételek
A fe|adatel|átásáraa szemé|yimínimumfeltéte|ek
biztosítottakvo|tak. 1 főá|lású isko|aorvos,
1 megbízással
va|amintaz isko|aivédőnőksegÍtségéve|
tevékenykedő
isko|aorvos,
1 asszisztens,
töftént
a középisko|á
k tanu|óinak isko|a-egészség
ügyi e||átása.
. ÉpÍtészetife|téte|ek
Az orvosi rende|őkés a várakozó he|yiségek
esztétikusak,
méretükszabá|yos.A védőnőihe|yiségek
ál|apotánakfe|mérése,
ezt követően a szÜkséges
fe|újítások
e|végzése
továbbra is időszerű |enne.
A Dunaferrisko|aközponti épü|etében
az orvosirende|őkia|akítása
nem történtmeg, pediga távolság
miattszerencsés
|enne.
. Tárgyife|téte|ek
Az orvosi eszközoket a minimumfeltéte|eka|apjáne|lenőriztük,hiányosságotnem tapaszta|tunk.
A fogyóeszközök ésgyógyszerek,vegyszerekbeszeaésefo|yamatos,
zökkenőmentesa szükség|eteknek
megfeIe|ően.
. Informatikai
fe|téte|ek
Az isko|a-egészségügyi
e|látás során ko|légáinkSanus programma|dolgoznak,melynek frissítése
megtörtént.
o Közegészségügyi
he|yzet
Járványosfertőzőmegbetegedés
nemfordulte|ő.
Az infekciókontro||
biztosított
a közegészségügyi
e|őírásoknak
megfe|e|ően.
gyűjtése
A veszélyes
hul|adék
ésszá||ítása
szinténa szabá|yoknak
megfe|e|ően
tortént.
V. Az Egészségmegőrzési
Központ szakmai kapcsoIatai, együttmíiködő intézményei
. Dunaújváros
á|ta|ános
ésközépisko|ái
. Dunaújvárosi
TankerÜleti
Központ
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. DunaújvárosiSzakképzésiCentrum
. ÚtkeresésSegítőSzo|gá|at
. Dunaújvárosbö|csődék
. Dunaújvárosi
óvodák
. Dunaújvárosi
Egyetem
. Háziotvosok
. Gyermekoruosok
. PedagógiaSzakzolgá|at
o MRE ÚjvárosDrogambu|ancia
. NemzetiEgészségbiztosítási
Alapkeze|ő
o FejérMegyeiKormányhivata|
DunaújvárosiJárási
Hivata|Járási NépegészségÜgyi
osztá|y
o FejérMegyeiKormányhivata|
DunaújvárosiJárási
Hivata|GyámügyiéslgazságÜgyiosztá|y
o FejérMegyeiKormányhivata|
DunaújvárosiJárási
Hivata|Fog|a|koztatási
osztá|y
. Dunaújvárosi
Kereskede|mi
ésIparkamara
. MagyarEgészségügyi
Szakdo|gozói
Kamara
. Dunaújvárosi
Bűnmege|őzési
EgyeztetőFórum
ésKábítószerügyi
. SzentPanta|eon
Kórház-Rende|őintézet
Dunaújváros
. Dunaújvárosi
Rendőrkapitányság
. Egészségfej|esztési
Iroda(EFI)Dunaújváros
Egyébszakmaitevékenységeink:
. Isko|aiegészségnapokon
e|őadásoktartása
. Fe|kérésre
előadásoktartása
o Kórháziszülésfe|készítő
tanfo|yamon
e|őadásoktartása
. MRE Úiváros Drogambu|ancia
szakmainapjánkortárssegítő
csopoftbemutatófogla|kozás
. Me||ráke||enisétánaktÍvközreműködés
o Isko|airajzpá|yázataz
intézmény
25. évfordu|ója
a|ka|mából

intézményvezető
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