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Jóváhagvás:
Az Egészségmegőzési
KozpontSzervezetiés MűködésiSzabá|yzatátDunaújváros
MegyeiJogú
Város Polgármesterea 83812015'(X|. 18.) PM. határozatáva|hagyta jóvá. Hatályos 2015'
november19.napjától.
Dunaújváros,
20í5.4orremberí8.

s^

f,_ffi

Pr eamb ul u m :
Központ Szervezetiés Működési Szabá|yzata(a továbbiakban:
Az Egészségmegőrzési
előírtak
szMsz) az á|lamháztartásról
szó|ó2oLL.éviCXCV.törvény10.s (5)bekezdésében
Központ szervezetét,
feladataie||átásának
rész|etes
be|ső
alapjánaz Egészségmegőrzési
rendjét
ésmódjáthatározzameg.

l. ÁlrnlÁruosRENDElrrzÉsrr
L.L.Az lrurÉzvtÉtuY
LEGFoNTosABBADATAI
Egészségm
egőrzésiKözpont
Az intézménymegnevezése:
Erke|kert 23.
Az intézményszékheIye,
címe:Dunaújváros,
január
1..
Az intézményműködésénekkezdete:1.993.
Martinovics
u. 26.
Dunaújváros,
Az intézmény
te|ephe|ycíme:
kezdete:2011.jú|ius1.
Az intézmény
te|ephe|yműködésének
Adóhatósági azonosítószám:15365037.1-07
Törzskönyvi nyi!vántartásiszám: 365039
Statisztikai számje|: 1'5365037-8690-322-07
Fiók
A számIátvezető hite|intézetneve, címe:K&H Bank Dunaújvárosi
Bankszám|aszám:10400463-50526575-52801001
Telefon: 2514L2-L23
Telefax: 25/412-123
E-mail: egmeg92@gmail.com

ALAPTEVÉrrruYsÉce:
L.2.Az l NTÉZMÉNY
Az aIaptevékenységi
besorolás:
Kormányzatifunkció:
alape|látás
t

o74ot

gondozás
2

o74o3

tevékenységei

074053

működtetése
fejlesztése,

084070

Az intézmény:
aÍápító szerve:Dunaújváros M egyeiJogúVá ros tn kormá nyzata
Az a|apításidőpontja:1993.január 1.
Az a|apítóokirat száma, ke|te:LL828-7l2o15.(2015.ápri|is23.)
fenntartója: Dunaújváros M egyeiJogúVá ros tn kormányzata
Az intézmény
felügyeletiszerve:DunaújvárosMegyeiJogúVáros Közgyűlése.
Az intézmény
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JoGÁLLÁSA
L.3. Az tNTÉZMÉNY
Az intézmény
önál|ó jogi szemé|y.
akit DunaújvárosMegyeiJogúVáros Közgyű|éselegfe|jebb5
Vezetője az intézményvezető,
évig terjedő határozott időre bízza ffi€ g , me|yet pá|yázat kiírása e|őz meg a
köza|ka|mazottakjogá|lásáró| szóló L992' évi XXX|||.törvényben fog|a|takszerint, és
gyakoro|jatekintetébenMagyarországhe|yiönkormányzatairól szó|ó 2oLL. évi CLXXX|X.
a|apjána munká|tatóijogokat.Az egyébmunká|tatói
törvénybenfog|altrendelkezések
jogokatDunaújvárosMegyei JogúVáros Po!gármesteregyakoro|ja.
szerv.
Gazdálkodásformája:he|yiönkormányzatikö|tségvetési
köre ésmértéke:
Az e||áthatóvállalkozásitevékenység
_ az alapfe|adatok
az irányító
tevékenységet
e|látásame||ett- vá||a|kozási
Az intézmény
az aIapítóokirat módosításátkövetően folytathat.
szerVengedé|yével,
gazdálkodó szervezetetnem alapított.
Az intézmény

ÉsruŰröoÉslsznsÁLYzATHATÁLYA
1.4.szERVEzETl
feladat-és
testü|etidöntésekbenmegfogaImazott
Az intézmény
számárajogszabá|yokban,
hatásköri, szervezeti és működési e|őírásokat a je|en SZMSZ-ben fog|altak
ke||aIkaImazni.
figyeIembevéte|éveI
Az SZMSZhatá|vakiteried:

!I. AZ INTEZMENY FELADATAI
2.t. AzlNTÉzMÉNYFELADATA! ÉsHATÁSKöRE
Az intézményszámára meghatározottfe|adatoknakés hatásköröknek az intézmény
vezetője gondoskodik.A
dolgozói közötti megosztásáró|az intézmény
szervezetiegységei,
és az a|apító,
a jogszabá|yok
fe|adatokés hatáskörök megosztásanem |ehete||entétes
fenntartó által az intézményegyes szervezeti egységeire,vezetőire és do|gozóira
köteIezően e|őírtfe Iadatokka|,hatáskorökke|.
határozzákmeg:
az a|ábbijogszabá|yok
fo|yótevékenységet
Az intézményben
> 201.1..
éviCXCV'törvény az á||amháztartásró|,
> 2012.évi|.törvénya Munka Törvénykönyvérő|,
jogá||ásáról,
> 1992.éviXXX|||.
törvénya köza|kalmazottak
> 2013.éviV' törvénya PolgáriTörvénykönyvrő|,
> 2000. éviC. törvény a számvite|ről,
az á||amháztartás
számvite|éről,
> 4/2oL3.(|.11) Kormányrendelet
> 37o/2oIL. (X||. 31.) Kormányrendelet a
ésbeIsőe||enőrzésérő|,
kontrolIrendszerérő|

költségvetési szervek be|ső

> 368/2011. (Xl|. 31.) Kormányrende|etaz álIamháztartásrólszó|ó törvény
végrehajtásáró|,
a kozfe|adatot
e||átószervekiratkezelésének
> 335/2005.(X||.29.)Kormányrende|et
álta|ános követeIményeirő|
> 1997.éviCL|V.törvény az egészségúgyrő|,
szó|ó 2oI5. éviLXXX|.törvény
} az egészségügyi
a|apel|átásró|
gyakorlásának
szo|gá|tatás
> 96/2003. (V|l. 15') Korm. Rende|etaz egészségügyi
e|járásró|
vaIaminta működésiengedé|yezési
álta|ános fe|téteIeirő|,
hatósági ésigazgatásitevékenységről
> 1.991..
éviXl. törvény az egészségügyi
> 20l20L2. (V!||.31..)EMMl rende|et neve|ési-oktatásiint. működésérő|és a
közneve|ésiintézményeknévhaszná|atáró|
el|átásairól
> 1997.éviLXXX|||.
törvény a köte|ező egészségbiztosítás
e|látásró|
> 26l1997.(lX.3.) NM rende|etaz iskola-egészségügyi
> 68/2013:.(X|l. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, á|lamháztartási
szakfeIadatokésszakágazatokosztá|yozásirendjérő|
> 49l2oo4.(V.21') ESzCsMrende|eta területivédőnőiel|átásró|
2612014,(lV.8.)NM rende|et
} a várandósgondozásró!szó|ó

r-

mindenkorhatá|yosönkormányzati
Dunaújváros
MegyeiJogúVáros Közgyűlésének
rendeIeteaz aIape|
|átásiterü|etie||átásiköteIezettségrő|
DunaújvárosMegyei Jogú Város tnkormányzatának éves ko|tségvetésérő|
és
végrehajtásának
szabá|yairólszó|ó önkormányzatirendeIete
DunaújvárosMegyei Jogú Város Közgyűlése L5/2oL5. (V. 22'| önkormányzati
rendjérő|.
rendeIeteaz ön kormányzatgazdálkodásának
feladatoke|látása,koordiná|ásaés szervezésea
1..Egészségneve|ési
és mentá|higiénés
Az elsőd|egesisko|aiprevencióva|cé|unkaz egészséges
város oktatási intézményeiben.
megoldásokmegismertetése
ésezekfeIismerésének
ésvá|asztásának
a segítése.
vagy mentá|higiénés
2. Dunaújváros|akosságánaké|etvite|i,
egészségügyi
szempontból
je||egű
mentá|higiénésprogramok és
veszé|yeztetettcé|csoportjainakpreventív
szoIgá|tatások
biztosítása.
} Testtartásjavító
szűrésgyermekeknek
} Az e|hízás
serdü|őkszűrésével
ésgondozásávaI
mege|őzése
a tú|sú|yos
} É|etvite|i-,
mozgás-,táp|á|kozásiés diétás tanácsadásokműködtetése a nem
mege|őzésé
re
megfele|őé|etm
ód bó| eredő betegségek
} Pszicho|ógiai
tanácsadáséskonzu|táció
} Drogprevencióstevékenység
} É|etkori krízisek és é|etkori vá|tozások (serdü|őkor, gyermeket várók,
nyugdíjasok)
mego|dásáraés támogatásáracélzottprogramok
munkané|kü|iek,
kialakítása
morbiditásiésmortaIitási
adatainakfüggvényében
a lakosság
3. Dunaújváros
lakosságának
programok
és mentá|higiénés
egészségügyi
ál|apotánakmegfe|e|őegészségmegőrzési
á|landó
kidolgozása és bevezetése, áZ intézmény szakmai tevékenységének
és konzu|tációslehetőségek
Mentá|higiénés
szakmai bázis kiépítése
továbbfej|esztése.
ésszociálisszférábansegítőfog|a|kozást
biztosításaa városban az oktatási,egészségügyi
végzőszakembereknek.
gondozás az oktatási intézményben
és az Egészségmegőrzési
4. Az ifjúság-egészségügyi
a tanu|óke||átásaa külön jogszabályban- 26h997. (|X.3.)
Központ orvosi rendelőjében,
e||átásró|- fog|a|takszerint:Az oktatási intézmény
NM rende|etaz isko|a-egészségügyi
pedagógiai programja, egészségfejlesztési
terve aIapján az intézményszükségleteit,
programjában meghatározott
intézményegészségneve|ési
továbbá a neve|ési-oktatási
készít
az
aktuális
véve
munkatervet
tanévre.Az évesmunkatervet
fe|adatokatfigyélembe
az oktatási intézményt
e|látó orvossa|,
a védőnőnek egyeztetniszükségesa fe|ettesével,
igazgatójáva|.
vaIamintaz oktatásiintézmény
isko|ákfelsoro|ásaa 4. sz' függe|ékben
talá|ható.
|fjúság-egészségügyi
eIlátásbanrészesü|ő
gondozás a területi védőnői e!|átásró|szó|ó
5. A csa|ád-és nővéde|miegészségügyi
(V.
meghatározott
fe|adatoke||átásaa fe|etteséve|
rende|etben
49/2oo4.
21..)ESzCsM
8

egyeztetett éves munkaprogramaIapján. Fe|adatát az e||átásiterü|eténIakcímme|
rende|kezőszemé|yekke|
kapcsolatosanköteles el|átni,ezen tú|menőena körzetében
jogszerűentartózkodóazon szemé|yt
beje|enti'
is, aki az e||átásirántiigényét
a védőnőné|
és a szociá|is
6. lntézményünk
több akkreditá|tképzéstvégez az egészségügyben
szakembereknek;
tréning- segítő fog|aIkozású
eIlátásban dolgozóknak (Érzékenyítő
Esetmegbeszé|ő
csoport - a szemé|yes
Szemé|yesgondoskodástvégzőkszupervíziója;
gondoskodást végző szemé|yekkreatív esetvezetésének
A képzéseka
e|ősegítésére)'
jelentkezőkszámátó|függően,az igényeknek
megfele|őmódon ésidőpontbaninduInakaz
szerint.
akkreditációkbanmeghatározottfe|téteIek
7. Intézményünkpedagógiai szakmai szoIgá|tatástnyújt, igény szerint nevelési
vesz részt,
iIletveágazatköziszakmaikonzu|tációkon
szü|őiértekezleteken,
értekezIeteken,
jeIzőrendszer
gyermekvédeImi
vá|la|.
hatékony
működésében
fontos
szerepet
koordinál.A
fo|ytatnakintézményünk
ko||égái
közül azok,akik
8. Mediációs közvetítőitevékenységet
gazsá
gü
gyi
n
szerepel
nek.
I
M inisztéri
um szakértői évjegyzékében
figyeIembeveszi,
intézményünk
Az aIaptevékenységen
tú|végzettegyébszo|gá|tatásokná|
fedezniekelIa
származó
bevéte|nek
értékesítésébő|
hogy a szo|gáltatás,
termék-e|őál|ítás
fenntartásikiadások
tevékenységet
terhelő összes kiadást, be|eértveaz üzeme|tetési,
jutó arányos hányadát is. A termék, szolgá|tatás e||enértékének
tevékenységre
meghatározásáhozki ke||számo|ni annak önkö|tségét.Az önkö|tségszámításmódját az
tn költségszám ításiszabá|yzatban ke|| rögzíteni.
kötött szerződésnekfedeznie ke|l a
terméke|őá||ításra
Az i|yen típusúszo|gá|tatásra,
kapcsoIatban
feImerültkö|tségeket.
termék-e|őá||ítással
szolgá|tatásnyújtássa|,
A szerződés
tartalmáta fe|ekszabadonhatározzákmeg.
|ega|ábbtartaImazniake||:
A szerződésnek

feIelősa gazdaságos,hatékonyéseredményesműkodéséért.
Az intézményvezető

&.

Itl.Az lNTÉZMÉNY
szERVEzETt
FELÉPíTÉSE
Az intézmény
engedé|yezett
létszáma:
37fő
3.t. Az INTÉZMÉNY
sTRUKTÚnrun
Az intézmény
a működését
a|á-ésfö|érende|tség,
ilIető|egmunkamegosztás
szerint|átjael.
Az intézmény
szervezetiábráját az !. számúfüggeléktartalmazza'
Az Egészségmegőrzési
Központ á]ta|ános irányítását az intézményvezetőlátja e|. Az
Egészségmegőrzési
Központ általános képvisetetére
egyszemé|yben
az intézményvezető
jogosu|t'Az Egészségmegőrzési
Központ munkavá||alói
tekintetében
a munká|tatóijogkört
az intézményvezető
gyakorolja.
Minden dolgozóaz intézményvezető
irányítása
a|átanozik.
- mentálhigiénés
csoport (egészségneve|ők,
melybő| !fő intézményvezető
he|yettes)
- iskolaorvosokésaz
- asszisztensek
- területi ésiskolavédőnők(me|ybőlL-LÍő csoportvezető)
- egészségügyiügyintéző
- ügyeletes
A vezető távol|étében, Vagy akadátyoztatása esetén, továbbá
megüresedett
intézményvezetői
ál|ás betöltéséiga vezető funkcióját - te|jesjogkörrel - a kijelölt vezető
he|yettes|átjael, ésa helyettesítés
idejéreképviseletijoga
is ennekmegfe|előenataku|.
Az iskoIaorvosok
felelősekaz asszisztensek
szakmaimunkájánakirányításáért.
A védőnőkmunkájáértfeIelőseka csoportvezetőkésaz egészségügyi
ügyintéző.

3.2.BELSőszABÁLYzAToK
Az Egészségmegőrzési
Központrendelkezik
be|sőszabályzatokka|,
metyek
fe|soro|ását
a 3.
számúfüggelék
tartaImazza.

3.3.MUNKAKöRI LEíRÁsoK
Az intézményben
foglaIkoztatottdo|gozókfe|adataita munkaköri |eírásoktartaImazzák.A
munkaköri |eírásoknaktartaImazniukkeIl a fog|aIkoztatottdo|gozók jogá|lását,
a
szervezetben e|fogla|tmunkakörnek megfelelően feladatait, jogait és köte|ezettségeit
névreszólóan.
A munkaköri Ieírások
eIkészítéséért
ésaktuaIizá|ásáért
az intézményvezető
feIe|ős.

3.3.1. lntézrnényt{ezető
munkaköriteírása:
Közvetlen feIettese:DunaújvárosMegyei JogúVáros Po|gármestere
FeIe|ős:
egységeinekmunkáját és együttműködését;szabályozza a betső munkaés
hatáskörmegosztást,összehango|jaa szervezeti egységekés alárendelt vezetők
munkáját
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kö|tségvetési
e|őirányzatnakmegfeIe|őgazdá|kodásró|,megőrzi az intézmény
adottvagyontésa számviteIie|őírások
szerintnyilvántartja
keze|ésébe

befejezetttevékenységet
szakmai és gazdasági munka vite|éhezszükségesszabá|yzatokat,házirendet,
SZMSZ-t,szakmai programot
történő megvalósításáró|
megfogalmazott
|egkorszerűbb
elveketaIkaImazza
ésa módszertaniaján|ásokban
Fejér Megyei KormányhivataI DunaújvárosiJárási HivataI Népegészsésügy'
osztályával, dZ egészségügyi szo|gá|atokkal, a társintézményekke|,az
szervekkeI
érdekképviseIeti
szervezetek
fe|é
beszámo|ókat,
tájékoztatókat
|tatást,adminisztrációt
nyi|vántartásokvezetését,
adatszo|gá
jogszabályokbanelőírtintézkedéseket
megteszi

.

fog|a|taknak megfe|e|ően működik-e, iIletve rende|kezik-e a hatá|yos
jogszabá|yokban
ezze|e||enkezőesetben köte|es azonna|
rögzítettfe|téte|ekkel,
érdekében
kezdeményezésse|
é|nia fenntartóná|azok mie|őbbite|jesü|ése

működéséért
baIesetmentes

vagyonnaI kapcso|atosana vagyonkeze|ői,tu|ajdonosi jogok rende|tetésszerű
gyakor|ásáért
Hatásköre, jogköre:

valamennyi do|gozójára

1.r

J^

Vonatkozóan

KöteIesa munkavégzése
sorántudomásárajutott minősítettadatokmegtartására.
Munkavégzése
során köteles fe|ettesefigye|métfelhívni,és egyben kérhetiaz utasítás
írásba fog|alását, ha a fe|adat vagy annak végrehajtásajogszabá|ybaütközne Vagy
te|jesítése
kárt idézhete|ő ésa következményekke|
számo|hatvagYaz utasításaz érintett
jogos érdekeitsérti.Ha az utasítástadó nem a közvet|en fe|etteseVagya figye|emfe|hívás
eIlenérejogszabá|ysértő
utasításáttovábbra is fenntartja,akkor a közvetlen fe|ettesútján
köteIes írásbafogla|ástkérni.

3.3.2.l ntézményvezető.helyettes
munkakö ri |eírása
:
Közvetlen feIettese: i ntézményvezető
A helyettesítésre
vonatkozószabá|yokat
az intézmény
beIsőszabá|yzata
tartalmazza.
Munkaköri feIadatai:
kidoIgozása
az oktatásiintézményeknek
szü |ő kne k
fejlesztésében,
kidoIgozásá
ban
dokumentálja
kido|gozásában,
lebonyo|ításában
közrem űködik
l kozásokatta rt a meghi rdetett időpontokban
csoportfog|a
megbeszé|éseken
beszámol,ésezek segítségéveI
végzitanácsadói,
csoportvezetői
munkáját
megfele|ően

betartása

valamintaz egészségügyrő|
sző|őtörvény rendeIkezései
a|apjánmegőrzi.
Mint intézményvezető-helyettes
feIelős:
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e|őírásszerű
bízottdo|gozóktervszerűéseredményesmunkájáért,a munkavégzés
nek megteremtéséért,
feltéteIei
ése||enőrzéséért.
m unkájánakmegszervezéséért
feladatok konkrétésegyérteImű meghat ározásáért,
he|yettesjogosult:
M i nt intézményvezető

gyakor|ására,
meghozata|ára,

számo|hat,kote|eserre az utasítástadó, ha pedig ez nem
a következményekke|
közvet|enfe|ettese,annak figye|métfe|hívni.

:
munkakörileírása
3.3.4.tsko!aorvos
FeIettese:Intézményvezető
szerint|átjaeI munkakörifeIadatait.
A szakterü|etrevonatkozó jogszabá|yok
Szakfeladatok:
tartaImazza.
beIsőszabá|yzata
az intézmény
Vonatkozószabá|yokat
A he|yettesítésre
á|lapotánakkövetése.szűrése:
A tanu|ókeeészségi
iskolákná|évente,i||etvevédőo|táse|őtt.
valaminta szakmunkásképző
egyeztetett fokozott elIenőrzése, kieme|t gondozása a
gondozóintézetekigénybevéte|ével.

szakrende|ések,

á|lapotára
bizottság e|é uta|ás esetén a bizottság részérea tanuló egészségi
vonatkozó adatok köz|ése
vizsgá|ate|végzése:
AIkaImassági
e|végzéseaz országos Munkaegészségügyilntézet lfjúsági EgészségvédeImi
iránye|veialapján
Intézetének
feIadatok:
KözegészségüÉvi.
esetén járványügyi intézkedésekeIrende|ése,DunaújvárosiJárási HivataI
gyi osztá |yértesítése
Népegészségü
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Járási Hivatal Népegészségügyi
osztá|y értesítése,
i||etvejavas|attéteI
a hibák
megszüntetésére
EIsősegé|vnvú
itás:
gyógyu|ásának
majd a tanu|óháziorvoshoz,
ilIetveintézetbeirányítása,
elősegítése
ésfigyeIemmeI
kísérése.
Egészségneve|ési
tevékenvség:
végrehajtásában
'

Körnvezet-egészségügvi
feIadatok:
oktatótermek és egyéb kiszoIgá|óheIyiségeke||enőrzése,
a közegészségügyi
hiányosságokészIelése
intézkedések
ésa szükséges
megtéteIe.
kísérése.
Eevébfeladatok:
körzeti védőnői,csa|ádvédelmi
szo|gá|atokka|,
valamintaz Á||ami Népegészségügyi
ésTisztiorvosiSzo|gá|atintézeteiveI
m unk ájában
vezetőjéveI
egyeztetettrend szerintva|ó e|végzése.
Iehetővé
határidőretörténő teljesítése
téteIe,e|őírtjeIentések
tudományosmunkábantörténő közreműködés
JogokésköteIességek:
követéseésbetartása
vezetőinek
pedagógusná|,
érdekében
szü|őknél
érdek|ődhet.
szabá|yokat
betartani.
te|jesíteni
középisko|ák
k biztosítása
eIlátásána
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munkaköriIeírása:
3.3.5.Asszisztens
FeIettese:l ntézményvezető
rvos/ok
Közvetlen feIettese: M indenkori ifjúságo
közvetlen munkatársa,
Munkaköri feladatai:az isko|aorvosiasszisztensaz ifjúságorvos
utasításaszerintvégzi.
munkáját az ifjúságorvos
tartalmazza.
belső szabá|yzata
vonatkozó szabályokataz intézmény
A he|yettesítésre
Szakfeladatok:

vizsgá|atra va|ó előkészítésük,hőmérőzés,
mozgó ueteget<vetkőztetéséné|,
(vizeIet,sül|yedés).
Iaborvizsgálatok
injekciózás,kótözés, kórelőzményfelvéteIe,
kartonvezetés.
nyi|vántartásokvégzése,
programkeze|ése,
e|jár.
stb.)ennekérdekében
fűtés,vi|ágítás,
Eevébfeladatok:

körében.
titoktartásikötelezettségetkoteIesbetartani.
do|gozókramegálIapított
Az egészségügyi

munkaköri|eírása:
3.3.5.Egészségneve|ők
vezetője
Fetettese:az intézmény
belső szabályzatatartalmazza'
vonatkozó szabá|yokataz intézmény
A hetyettesítésre
Munkaköri feIadatai:
az oktatásiintézményeknek.
kido|gozása
stb.
információnyújtás,
kérdésekben
mentálhigiénés
kidolgozásában.
fejlesztésében,
dokumentá|ja'
közreműködik.
Iebonyolításában
kidoIgozásában,
megtervezésében,
lkozásokattart a m eghirdetettidőpontokban.
csoportfog|a
végzitanácsadói,csoportvezetői
beszámol,ésezek segítségéveI
megbeszéléseken
munkáját.
alapjántő|e e|várható.
ame|yismereteiésfelkészültsége
15

A munkakörébentudomásárajutott titkokata Munka törvénykönyve,a Ptk.,valamintaz
gyrő| szólő törvény rendeIkezéseiaIapján megőrzi.
egészségü
3.3.6. Ügyeletes
FeIettese: i ntézményvezető
A he|yettesítésre
vonatkozószabá|yokat
az intézmény
beIsőszabá|yzata
tartalmazza.
Munkaköri feIadatai:
irányítása;

programban;

határidőre történő eIkészítése;

betartása.

3.3.7. Egészségügyi
ügyintéző
FeIettese: i ntézményvezető
A helyettesítésre
vonatkozó szabályokataz intézmény
belső szabá|yzatatartaImazza.
Munkaköri feIadatai:
il|etékeshez
irányítása.A védőnők határidős fe|adatainakfigye|emme|kísérése,
jeIentések
határidőretörténő eIkészítése.
Statisztikai
adatszo|gáltatás.

tárgybanmegjelenőújjogszabá|yok
ésszakmaiprotokoIlokérvényesítésében.

Területi Hivatala fi nanszírozásiésá rtámogatásiosztá|yáva|.

kapcsoIatosfeladatokat,számukraszakmaiprogramokat,talá|kozókatszervez.
szo|gá|attaI
kapcsoIatoswebIaposinformációkgondozását,aktualizálását.
16
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tanácsadókműkodését.
Javas|atta|
é|heta működéshezszükséges
tárgyi,működési
ésegyéb,az e||átandótevékenységhez
szükséges
fe|téteIek
biztosítására,
i||etveaz
pcsoIatosan
ezekkeIka
hiányosságokfeIszámo|ására.

te|jesíteni,
amely ismereteiésfeIkészü|tsége
aIapjántő|e e|várható.

3.3.8.Védőnőicsoportvezető
FeIettese:intézményvezető
A he|yettesítésre
vonatkozószabá|yokat
az intézmény
beIsőszabályzata
tartaImazza.
Munkaköri fe|adatai:mind a területi, mind az isko|avédőkmunkáját egy-egyközü|ük
vá|asztottcsoportvezetőkoordiná|ja,ígya munkaköri |eírásamegegyezikaz isko|aVagya
terü|etivédőnőkIeírásáva|.
Eltérés
a csoportvezetőteendőkbenta|á|ható:
ésa védőnőitevékenység
irányításaegyüttműködve az intézmény
vezetőségével.
magasszínvonaIon
történő működtetése.
Az ügyintézőfe|éközvetíti a védőnői szo|gá|atműködéséhezszükségesszemé|yi,
tárgyi, működési,szervezési,
és egyéb,az e||átandótevékenységhez
szükséges
fe|téteIek
igényét.

feIadatokró|.
3.3.9. lskolavédőnő
FeIettese:
intézményvezető
A he|yettesítésre
vonatkozószabá|yokat
az intézmény
beIsőszabá|yzata
tartaImazza.
Munkavégzés
he|ye:fenntartó álta| biztosítotttanácsadó, oktatási intézmény
védőnői
szobaésnevelési-oktatási
intézmény.
E||átásiterü|et:A védőnőel|átásiterü|eteDunaújváros
MegyeiJogúVáros Közgyű|ésének
az a|ape||átási
terü|etiel|átásiköte|ezettségrő|
szo|ó mindenkorhatályos rende|etében
fogla|takszerinta védőnői iskoIaiegészségügyi
köteIezettségre
terjed ki.
Munkaköri feIadatok:
Az isko|a védőnő fe|adata az oktatási intézménybena tanulók ellátása a kü|ön
jogszabályban- 26/t997.(lX.3.) NM rende|etaz isko|a-egészségügyi
e||átásró|
- fog|altak
pedagógiaiprogramja,egészségfej|esztési
szerint:Az oktatási intézmény
terve aIapjánaz
intézményszükségIeteit,továbbá a neve|ési-oktatási
intézményegészségneve|ési
programjábanmeghatározottfeladatokatfigye|embevévemunkatervetkészítaz aktuá|is
tanévre.Az évesmunkaterveta védőnőnekegyeztetniszükségesa fe|etteséve|,
az oktatási
intézményt
ellátó orvossa|,
vaIamintaz oktatásiintézmény
igazgatójával.
A védőnő gondozásife|adatait- a munká|tatóközép és hosszútávú irányelvei,i||etve
irányítása
a|apján- öná||óanvégzi.
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Cé|ja,hogy a védőnői hivatás közmegbecsü|ésea megérdeme|tszintre kerü|jön az
egészségügyi
szakmaterü|etek
körében.
E|végzendő
iskoIavédőnői
feIadatok:
(kivévea szín|átás
történik,_ 6 évenfelti|iekesetébenkétévenként
vizsgá|ata)'
Az
oktatási intézménybenvégzett szűrővizsgálataikapcsán ész|e|te|vá|tozásokró|
írásbanértesíti
az isko|aorvostésa gyermektörvényesképvise|őjét.
fog|a|taknak megfeIe|ően.

orvossaIegyüttműködve.

stratégiák
eImélyítése,
újismeretekbeépítése
a mindennapimunkába.Az isko|ában
végzett egészségneve|ő
munka hatékonyságánaknöve|ése. EgészségfejIesztő
tevékenységet
végezahozzá tartozó oktatási intézményben
életkornakmegfe|elő
témában, szűrővizsgá|atokalkaImávaI négyszemközt, kiscsoportban,i||etve
osztá|yfőnöki,bio|ógiaiórá k, egészségnapok,
tanfo|ya
mok keretében.
é|etmód kiaIakítására,az egészségesebb
vá|asztásra irányuló képességek
fejIesztését'
kialakítására
törekszik.
pályavá|asztás
gondoskodika szűrővizsgá|atok,
szociaIizációjára,
e|őkészítésére,
a
védőoltások megtorténtérő|,
és az é|etkornakmegfe|elő egészséges
é|etmódra
nevelésről,felvi|ágosításrő|,az érvényesjogszabá|yok,szakmai iránye|vek és
szakmai protokol|okfigyeIembe vételéve|.
étkeztetés
higiénés
va|ó részvéte|.
e||enőrzésében

szemé|yes
talá|kozásra.
orvossal.

Egészségügyikönyv, ambu|áns nap|ó, védőo|tások, szakorvosi beutalások,
veszé|yeztetettek
nyi|vántartásastb.)a jogszabályokésa helyi protokol|okszerint.
járó gyerekekrőla védőnő nyi|vántartástvezet'
Az oktatásiintézménybe
Szo km a Íko pcsol atre n dszer :
A védőnő gondozásifeIadatánakvégzése
során kapcsoIatottart ésegyüttműködik:
18

.{

orvossal,

szakembereivel,

e||átóháziorvossa|,

EgészségügyikérdésekbenfeIkérésreegyüttműködve az isko|át e||átó orvossaI
szakértőként
közreműköd i k a neve|őtestü
|etm unkájában.
Együttműködika FejérMegyei Kormányhivata||a|
és az e feladat e||átásáhozszükséges
adatokró|tájékoztatást
ad.
3.3.10. Területi védőnő
FeIettese: i ntézményvezető
A he|yettesítésre
vonatkozószabá|yokat
az intézmény
beIsőszabá|yzata
tartaImazza.
Munkavégzés
helye: védőnői tanácsadó, a körzetében|évőgondozottainak|akóhelye,
otthona,a nevelési-oktatási
intézmény,közösségiprogramokraalkaImashe|yszínek
E||átásiterü|et:A védőnőe||átásiterü|eteDunaújváros
MegyeiJogúVáros Közgyű|ésének
szó|ó, mindenkorhatá|yosrende|etében
az a|ape|látási
terü|etie||átásiköte|ezettségről
fog|a|tak
védőnőikörzetre terjedki.
szerintmegá||apított
Munkaköri feIadatok:
A terü|eti védőnői e||átásró|sző|ő 4912004.(V. 21..)ESzCsM rende|etbenmeghatározott
fe|adatokeIlátásaa fe|etteséve|
egyeztetettévesmunkaprograma|apján.
A védőnő gondozásife|adatait- a munká|tatóközép és hosszútávú iránye|vei,i||etve
irányításaalapján- öná||óan végzi.Fe|adatátaz e||átásiterületén|akcímme|
rende|kező
szemé|yekke|
kapcso|atosanköteles e||átni,ezen tú|menőena körzetébenjogszerűen
tartózkodó azonszemé|yt
is, aki az el|átásirántiigényét
a védőnőné|
beje|enti.
Beszámolót készít
feIetteserészére
az adott évbenelvégzettvédőnőifeIadatokró|.
Cé|ja,hogy a védőnői hivatás közmegbecsÜ|ése
a megérdeme|tszintre kerü|jön az
körében.
egészségügyi
szakmaterü|etek
Etvégzendőáltalónos védőnői feladatok:
lebonyo|ítása,ad mi nisztráciőja.
gondozásÍ
terv a|apján.

végzi.
határidőretörténő eIkészítése.
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|átogatás.
i||etvea gyermekjó|étiszo|gálatha|adékta|an
értesítése
me|letta veszé|yeztetett
várandós/gyermekéscsa|ádjánakfokozottgondozásbavéteIe,krízishe|yzetekben
je|zésiköte|ezettségteljesítésea gyermekjó|étiszolgá|tatófelé, sú|yosesetben
hatóságiintézkedés
kezdeményezése.
gyermek-,nő-, éscsa|ádvédeIem
terü|etén.
kiaIakítására
törekszik.
a házi gyermekorvost/háziorvost.
(egészségügyi
törzs|apok,ambu|ánsnapló, védőo|tások,szakorvosibeuta|ások,
veszélyeztetettek
nyi|vántartása
stb.}a jogszabályokésa he|yiprotoko||ok
szerint.

Elvégzendő feladatok o vőrandós gondozásőban a várondósgondozásról szóló 26/2014.
(lv.8.) NM rendelet alapjón:
|átogatása,
feIaján|ása'
tanácsadásonva|ó részvéteI
szabottéscé|zottgondozástvégez.
életvite|kia|akítását.Tájékoztataz egészségkárosító
tényezők hatásairó|, ezek
eIkerü|ésének
Iehetőségeirő|.

Elvégzendőfeladatok csecsemők gondozásóban:

tényezőkreva|ó fe|figye|és.
A feIe|ősségi
szabáIyokésa munkakörhöz kapcso|ódókötelezettségek
az iskolaésa terü|eti
védőnőkesetébenmegegyezik.
'

:a

Főbb fe l el ősségi szo bá lyok:
FeIe|ősséggeI
tartozik
szerintie!végzéséért,
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jogszabá|yok,
szakmai iránye|vek,módszertaniútmutatókés e|vi ál|ásfog|a|ások
betartásáért,
hatályosjogszabá|yi
e|őírások
szerintikeze|éséért,
adatokathivatalititokkéntkezelni
M unka kö rh öz ka pesol ód ó kötel e zettségei :

képezni.
Továbbképzési
időszaka|attösszesen 150 pontot ke||teljesítenie
eImé|eti
ésgyakor|atiképzések
keretében.
jogosu|tszervezeteknek,intézményeknek'
meghatározottadatgyűjtésre

megva|ósításáná|
- ideértvea he|yettesítésse|
történő e|látást is - a szakmai
fe|ügye|eti ránymutatásánakfigye|embe véte|éve|,
a m unkáltató i rányításaa|apján
ke|leljárni.
szerep|éseken
az intézmény
vezetőjejogosu|t.
3.3.11. Egyébmunkához kapcsolódó felelősségek:
A munka e|végzéséhez
szükségesegyébfe|e|ősségek
az intézményhez
tartozó összes
do|gozójáravonatkozóan:
tárgyak épségére,
rende|tetésszerű
használatára.Az épü|ette|és fe|szere|ésse|,
berendezésselkapcsolatos rendelIenességeketköteles közvetIen feIettesének
jelenteni.

jogszabályokaz irányadók.

KöteIes a munkavégzése
során tudomásárajutott minősítettadatok megtartására.
Munkavégzése
során köteles felettese figye|métfe|hívni,és egyben kérhetiaz utasítás
írásba fogla|ását, ha a feladat vagy annak végrehajtásajogszabá|ybaütközne vagy
te|jesítése
kárt idézhetelő ésa következményekke|
számolhatVagyaz utasításaz érintett
jogos érdekeitsérti.Ha az utasítástadó nem a közvet|enfeIetteseVagya figye|emfe|hívás
e|lenérejogszabálysértőutasításáttovábbra is fenntartja,akkor a közvet|en felettes útján
köte|es írásbafog|a|ástkérni'
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|V.Az INTÉZMÉNY
MÚKöDÉsÉrurr
rőgg szRgÁLYnl
Az Egészségmegőrzési
Központ egy székhe||ye|
és egy te|ephel|ye|
rende|kezik,
|ehetnek
e|térőműködésiszabá|yaik.

4.t.Az lNTÉzMÉNY
ÉsrrupnELYÉNEK
szÉKHELYÉrurr
ÜcvrÉlrocADÁsA
Az intézmény
vezetője ésaz intézmények
kije|ö|tdo|gozóiügyfé|fogadást
tartanak.
Az ügyfélfogadást
tartó do|gozókkije|ö|ésea fogadásrendjénekszabályozásaaz intézmény
vezetőjének
feladata.
Az intézmény
ügyfélfogadásának
szabá|yainyi|vánosak,
me|yeketaz intézmény
székhe|yén
ésa te|ephe|yén
is közzéteszünk.
A székhe|y
ésa te|ephe|ymunkarendjét
a 2. számúfüggelék
tartalmazza.

4.z. Az INTÉZMÉNY
BELSő ÉsrÜső KAPCSoLATTARTÁSÁNAK
RENDJE
Az intézményszoros kapcso|atot tart és együttműködik a kü|önböző
szervezetekkel
ésaz el|átottéstársintézményekke|.

szakmai

4.3. Az INTÉZMÉNYGAZDÁLKoDÁSÁNAK REN DJE
Az Egészségmegőrzési
Központ gazdaságiszervezette|nem rende|kezik.Dunaújváros
Megyei JogúVáros Közgyűlése4oo/2oL5' (V|. 18.) határozatának2. számúme||ék|ete
tartalmazzaazt a munkamegosztási
megá||apodást,
mely a Dunaújvárosi
GazdaságiE||átó
Szervezet,vaIamintaz Egészségmegőrzési
Központ közritt létrejött az Egészségmegőrzési
Központ gazdaságife|adatainakel|átására.Az együttműködésimegá||apodásszabá|yozza
gazdá|kodásának
az intézmény
rendjét.

4.4.lNTÉZMÉNY|
ővo, vÉoőrlőínÁsor
Az intézmény
mindendo|gozójának
aIapvetőfeladataközé tartozik,hogyaz egészségük
és
testi épségükmegőrzéséhez
szükségesismereteketátadja, ba|eset,vagy ennek veszé|ye
eseténa szükségesintézkedéseket
megtegye.
Minden dolgozónakismernieke||az szMsz-t, a Munkavéde|mi
szabályzatotésTűzvéde|mi
szabá|yzatot,
va|aminttűz, bombariadóesetéree|őírtutasításokat,
a menekü|és
útját.
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v. zÁnó RENDELKEzÉsrr
JelenSZMSZhatá|yba|épéséveI
hatá|yátvesztia2oI2,január 25. napjáné|etbe
egyidejű|eg
lépettSzervezetiésMűködésiSzabályzat.

Dátum:2oI5' ovlóbeu
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2. szómúfüggelék

Az SZÉKHELY
ÉsA TELEPHEIYMUNKARENDJE
A heti munkaidő:40 óra a te|jesmunkaidőbenfog|alkoztatottaknak
A munkarend szabályozása

Törzsidő: 9-t3 óráig.A fennmaradóidő a hétmunkanapjain
egyen|őt|enül
osz|ike|.

Törzsidő: 9-13óráig.A fennmaradóidő a hétmunkanapjain
egyen|őt|enül
osz|ike|.

Törzsidő: 9.13 óráig. A fennmaradóidő a hétmunkanapjain
egyen|őtlenü|
oszlikel.

megta|álhatók,
a fennmaradóidő a hétmunkanapjainarányosanoszlike|.

Az ügyfé|fogadásidőpontjai a székheIyen:Az ügyfelek e|őzetes időpont-egyeztetést
Időpontkérhetőa nyitvatartási
időben szemé|yesen,
követően keresikfeIintézményünket.
illetvetelefonon.
A székhelynyitva tartásának szabályai:Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00.18.00,
pénteken8.00-12.00óráig.

Az ügyfé|fogadásidőpontjai a telephelyen: a tanácsadóban a védőnők a működési
A gondozottake|őzetes
meghatározottak
szerinttartják a tanácsadásaikat.
engedé|yben
időpont egyeztetéstkövetően keresik fe| a tanácsadót. ldőpont kérhetőa nyitvatartási
Vagyte|efonon.
időben szemé|yesen,
A tanácsadó nyitva tartásának szabályai: A tanácsadó munkanapokon8-16 óráig tart
nyitva.
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3. számúfüggelék
BELSő szABÁLYzAToK

GazdaságiE|látó
a Dunaújvárosi
e|készítéséért
összefüggő szabá|yzatok
A gazdá|kodássa|
Szervezet fe|e|ős az

EgészségmegőrzésiKözpont

Ezek a szabályzatoka következők:
figyelembevéte|ével.

intézményi sajátosságainak

4. szőmúfüggelék

Középiskolák,
ame|yekbenlntézményünk
iskolaorvosi
ésvédőnőifeladatokat|át e|:
} Dunaújvárosi SzakképzésiCentrum Bánki

Donát

Gimnáziuma és

Szakközépisko|ája
} Dunaújvárosi
Szakképzési
CentrumHiIdJózsefSzakközépiskolája,
Szakiskolája
ésKo|légiuma
} Dunaújvárosi
Szakképzési
Centrum LorántffyZsuzsannaSzakközépiskolája,
Szakisko|ája
ésKo||égiuma
} DunaújvárosiSzéchenyi
|stvánGimnáziumésKo||égium
} Dunaújvárosi
RostiPá|Gimnázium,Á|ta|ánosésSzakképző
|skola
} Dunaújvárosi
Szakképzési
CentrumRudasKözgazdaságiSzakközépisko|ája
és
KoIlégiuma
} Dunaújvárosi
Szakképzési
CentrumDunaferrSzakközép-ésSzakisko|ája
} DunaújvárosiSzakképzésiCentrum Kereskede|mi és Vendég|átóipari
Szakközépiskolája
ésSzakiskolája
} PenteleiMo|nárJánosSzakiskola

Középiskolák,
ame|yekbenIntézményünk
védőnőifeIadatokat|áte|:
> ADU Vá||aIkozói
Szakközép-ésSzakiskola,
KétTanításiNyelvűSzakközépiskola
Tagintézménye
ésGimnáziumDunaújvárosi
} PannonoktatásiKozpontGimnázium,Szakképző
|sko|aésÁ|ta|ános|skola
Á|talánosisko|ák,amelyekbenIntézményünk
védőnőife|adatokat
|át e|:

MódszertaniIntézmény
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