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Jóváhagvás:

Az Egészségmegőzési Kozpont Szervezeti és Működési Szabá|yzatát Dunaújváros Megyei Jogú
Város Polgármestere a 83812015' (X|. 18.) PM. határozatáva| hagyta jóvá. Hatályos 2015'
november 19. napjától.

Dunaújváros, 20í5. 4orrember í8.

s^

f,_ffi



Preambulum:

Az Egészségmegőrzési Központ Szervezeti és Működési Szabá|yzata (a továbbiakban:

szMsz) az á|lamháztartásról szó|ó 2oLL. évi CXCV. törvény 10. s (5) bekezdésében előírtak

alapján az Egészségmegőrzési Központ szervezetét, feladatai e||átásának rész|etes be|ső

rendjét és módját határozza meg.



l. ÁlrnlÁruos RENDElrrzÉsrr

L.L. Az lrurÉzvtÉtuY LEGFoNTosABB ADATAI
Az intézmény megnevezése: Egészségm egőrzési Központ
Az intézmény székheIye, címe: Dunaújváros, Erke| kert 23.
Az intézmény működésének kezdete: 1.993. január 1..
Az intézmény te|ephe|ycíme: Dunaújváros, Martinovics u. 26.
Az intézmény te|ephe|y működésének kezdete: 2011. jú|ius 1.
Adóhatósági azonosítószám: 15365037.1-07
Törzskönyvi nyi!vántartási szám: 365039
Statiszti ka i szá mje| : 1'5 3 6503 7- 8690-322-07
A számIát vezető hite|intézet neve, címe: K&H Bank Dunaújvárosi Fiók
Bankszám|aszám: 10400463-50526575-52801001
Telefon: 2514L2-L23
Telefax: 25/412-123
E-mail : egmeg92@gmail.com

L.2. Az l NTÉZMÉNY ALAPTEVÉrrruYsÉce:
Az aIaptevékenységi besorolás:

Kormányzati funkció:

alape|látás o74ot
t

gondozás o74o3
2

tevékenységei 074053

fejlesztése, működtetése 084070

Az intézmény: aÍá pító szerve: Du n a újvá ros M egyei Jogú Vá ros tn korm á nyzata
Az a|apítás időpontja: 1993. január 1.
Az a|apító okirat száma, ke|te: LL828-7l2o15. (2015. ápri|is 23.)
Az intézmény fenntartója : Du n a újvá ros M egyei Jogú Vá ros tn kormá nyzata
Az intézmény felügyeleti szerve: Dunaújváros MegyeiJogú Város Közgyűlése.
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L.3. Az tNTÉZMÉNY JoGÁLLÁSA

Az intézmény önál|ó jogi szemé|y.
Vezetője az intézményvezető, akit Dunaújváros MegyeiJogú Város Közgyű|ése legfe|jebb 5
évig terjedő határozott időre bízza ffi €g, me|yet pá|yázat kiírása e|őz meg a
köza|ka|mazottak jogá|lásáró| szóló L992' évi XXX|||. törvényben fog|a|tak szerint, és
gyakoro|ja tekintetében Magyarország he|yi önkormányzatairól szó|ó 2oLL. évi CLXXX|X.
törvényben fog|alt rendelkezések a|apján a munká|tatói jogokat. Az egyéb munká|tatói
jogokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Po!gármestere gyakoro|ja.
Gazdálkodás formája: he|yi önkormányzati kö|tségvetési szerv.

Az e||átható vállalkozásitevékenység köre és mértéke:
Az intézmény _ az alapfe|adatok e|látása me||ett - vá||a|kozási tevékenységet az irányító
szerV engedé|yével, az aIapító okirat módosítását követően folytathat.

Az intézmény gazdálkodó szervezetet nem alapított.

1.4. szERVEzETl És ruŰröoÉsl sznsÁLYzAT HATÁLYA
Az intézmény számára jogszabá|yokban, testü|eti döntésekben megfogaImazott feladat- és
hatásköri, szervezeti és működési e|őírásokat a je|en SZMSZ-ben fog|altak
figyeIembevéte|éveI ke|| aIkaImazni.
Az SZMSZ hatá|va kiteried:



!I. AZ INTEZMENY FELADATAI

2.t. AzlNTÉzMÉNY FELADATA! És HATÁSKöRE

Az intézmény számára meghatározott fe|adatoknak és hatáskör öknek az intézmény
szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáró| az intézmény vezetője gondoskodik. A
fe|adatok és hatáskör ök megosztása nem |ehet e||entétes a jogszabá|yok és az a|apító,
fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és do|gozóira
köteIezően e|őírt fe I adatokka |, h atáskorökke|.

Az intézményben fo|yó tevékenységet az a|ábbijogszabá|yok határozzák meg:

> 201.1.. évi CXCV' törvény az á||amháztartásró|,

> 2012. évi |. t örvény a Munka Törvénykönyvérő|,

> 1992. évi XXX|||. t örvény a köza|kalmazottak jogá||ásáról,

> 2013. évi V' t örvény a PolgáriTörvénykönyvrő|,

> 2000. évi C. törvény a számvite|ről,

> 4/2oL3. (|. 11) Kormányrendelet az á||amháztartás számvite|éről,

> 37o/2oIL. (X||. 31.) Kormányrendelet a kö ltségvetési szervek be|ső
kontrolIrendszerérő| és beIső e||enőrzésérő|,

> 368/2011. (Xl|. 31.) Kormányrende|et az álIamháztartásról szó|ó t örvény
végrehajtásáró|,

> 335/2005. (X||. 29.) Kormányrende|et a kozfe|adatot e||átó szervek iratkezelésének
álta|á nos követeIményeirő|

> 1997. évi CL|V. törvény az egészségúgyrő|,

} az egészségügyi a|apel|átásró| szó|ó 2oI5. évi LXXX|. törvény

> 96/2003. (V|l. 15') Korm. Rende|et az egészségügyi szo|gá|tatás gyakorlásának
álta|á nos fe|téteIeirő|, vaIamint a működési engedé|yezési e|járásró|

> 1.991.. évi Xl. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatásitevékenységről

> 20l20L2. (V!||. 31..) EMMl rende|et neve|ési-oktatási int. működésérő| és a

közneve|ési intézmények névhaszná|atáró|

> 1997. évi LXXX|||. törvény a köte|ező egészségbiztosítás el|átásairól

> 26l1997. (lX. 3.) NM rende|et az iskola-egészségügyi e|látásró|

> 68/2013:. (X|l. 29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, á|lamháztartási
szakfeIadatok és szakágazatok osztá|yozási rendjérő|

> 49l2oo4. (V. 21') ESzCsM rende|et a területivédőnői el|átásró|

} a várandósgondozásró!szó|ó 2612014, (lV.8.) NM rende|et
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Dunaújváros MegyeiJogú Város Közgyűlésének mindenkor hatá|yos önkormányzati
rendeIete az aIape| |átási terü |eti e||átási köteIezettségrő|

Dunaújváros Megyei Jogú Város tnkormányzatának éves ko|tségvetésérő| és
végrehajtásának szabá|yairól szó|ó önkormányzati rendeIete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése L5/2oL5. (V. 22'| önkormányzati
rendeIete az ön kormá nyzat gazdálkodásának rendjérő|.

1.. Egészségneve|ési és mentá|higiénés feladatok e|látása, koordiná|ása és szervezése a
város oktatási intézményeiben. Az elsőd|eges isko|ai prevencióva| cé|unk az egészséges
megoldások megismertetése és ezek feIismerésének és vá|asztásának a segítése.

2. Dunaújváros |akosságának é|etvite|i, egészségügyi vagy mentá|higiénés szempontból
veszé|yeztetett cé|csoportjainak preventív je||egű mentá|higiénés programok és
szoIgá|tatások biztosítása.

} Testtartásjavító szűrés gyermekeknek

} Az e|hízás mege|őzése a tú|sú|yos serdü|ők szűrésével és gondozásávaI

} É|etvite|i-, mozgás-, táp|á|kozási és diétás tanácsadások működtetése a nem
megfele|ő é|etm ód bó| eredő betegségek m ege|őzésé re

} Pszicho|ógiai tanácsadás és konzu|táció

} Drogprevenciós tevékenység

} É|etkori krízisek és é|etkori vá|tozások (serdü|őkor, gyermeket várók,
munkané|kü|iek, nyugdíjasok) mego|dására és támogatására célzott programok
kialakítása

3. Dunaújváros lakosságának morbiditási és mortaIitási adatainak függvényében a lakosság
egészségügyi ál|apotának megfe|e|ő egészségmegőrzési és mentá|higiénés programok
kidolgozása és bevezetése, áZ intézmény szakmai tevékenységének á|landó
továbbfej|esztése. Mentá|higiénés szakmai bázis kiépítése és konzu|tációs lehetőségek
biztosítása a városban az oktatási, egészségügyi és szociális szférában segítő fog|a|kozást
végző szakembereknek.

4. Az ifjúság-egészségügyi gondozás az oktatási intézményben és az Egészségmegőrzési
Központ orvosi rendelőjében, a tanu|ók e||átása a kül ön jogszabályban - 26h997. (|X. 3.)
NM rende|et az isko|a-egészségügyi e||átásró| - fog|a|tak szerint: Az oktatási intézmény
pedagógiai programja, egészségfejlesztési terve aIapján az intézmény szükségleteit,
továbbá a neve|ési-oktatási intézmény egészségneve|ési programjában meghatározott
fe|adatokat figyélembe véve munkatervet készít az aktuális tanévre. Az éves munkatervet
a védőnőnek egyeztetni szükséges a fe|ettesével, az oktatási intézményt e|látó orvossa|,
vaIamint az oktatási intézmény igazgatójáva|.
|fjúság-egészségügyi eIlátásban részesü|ő isko|ák felsoro|ása a 4. sz' függe|ékben talá|ható.

5. A csa|ád- és nővéde|mi egészségügyi gondozás a területi védőnői e!|átásró| szó|ó
49/2oo4. (V. 21..) ESzCsM rende|etben meghatározott fe|adatok e||átása a fe|etteséve|
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egyeztetett éves munkaprogram aIapján. Fe|adatát az e||átási terü|etén Iakcímme|
rende|kező szemé|yekke| kapcsolatosan köteles el|átni, ezen tú|menően a körzetében
jogszerűen tartózkodó azon szemé|yt is, aki az e||átás iránti igényét a védőnőné| beje|enti '

6. lntézményünk több akkreditá|t képzést végez az egészségügyben és a szociá|is
eIlátásban dolgozóknak (Érzékenyítő tréning - segítő fog|aIkozású szakembereknek;
Szemé|yes gondoskodást végzők szupervíziója; Esetmegbeszé|ő csoport - a szemé|yes
gondoskodást végző szemé|yek kreatív esetvezetésének e|ősegítésére)' A képzések a
jelentkezők számátó|függően, az igényeknek megfele|ő módon és időpontban induInak az
akkreditációkban meghatározott fe|téteIek szerint.

7. Intézményünk pedagógiai szakmai szoIgá|tatást nyújt, igény szerint nevelési
értekezIeteken, szü|ői értekezleteken, iI letve ágazatközi szakmai konzu|tációkon vesz részt,
koordinál. A gyermekvédeImi jeIzőrendszer hatékony működésében fontos szerepet vá|la|.

8. Mediációs közvetítői tevékenységet fo|ytatnak intézményünk ko||égái közül azok, akik
I gazsá gü gyi M in isztéri u m sza kértői n évj egyzékében szerepel nek.

Az aIaptevékenységen tú| végzett egyéb szo|gá|tatásokná| intézményünk figyeIembe veszi,
hogy a szo|gáltatás, termék-e|őál|ítás értékesítésébő| származó bevéte|nek fedeznie kelI a
tevékenységet terhelő összes kiadást, be|eértve az üzeme|tetési, fenntartási kiadások
tevékenységre jutó arányos hányadát is. A termék, szolgá|tatás e||enértékének
meghatározásához ki ke|| számo|ni annak önkö|tségét. Az önkö|tségszámítás módját az
tn költségszá m ítási sza bá |yzatba n ke | | rögzíten i.
Az i|yen típusú szo|gá|tatásra, terméke|őá||ításra köt ött szerződésnek fedeznie ke|l a
szolgá|tatásnyújtássa|, termék-e|őá||ítással kapcsoIatban feImerült kö|tségeket.

A szerződés tartalmát a fe|ek szabadon határozzák meg.
A szerződésnek |ega|ább tartaImaznia ke|| :

Az intézményvezető feIelős a gazdaságos, hatékony és eredményes műkodéséért.
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Itl. Az lNTÉZMÉNY szERVEzETt FELÉPíTÉSE
Az intézmény engedé|yezett létszáma: 37 fő

3.t. Az INTÉZMÉNY sTRUKTÚnrun

Az intézmény a működését a|á- és fö|érende|tség, i lIető|eg munkamegosztás szerint |átja el.
Az intézmény szervezeti ábráját az !. számú függelék tartalmazza'
Az Egészségmegőrzési Központ á]ta|ános irányítását az intézményvezető látja 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 dolgozó az intézményvezető irányítása a|á tanozik.
- mentálhigiénés csoport (egészségneve|ők, melybő| !fő intézményvezető he|yettes)
- iskolaorvosok és az
- asszisztensek
- területi és iskola védőnők (me|yből L-LÍő csoportvezető)
- egészségügyiügyintéző
- ügyeletes

A vezető távol|étében, Vagy akadátyoztatása esetén, továbbá megüresedett
intézményvezetői ál|ás betöltéséig a vezető funkcióját - te|jes jogkörrel - a kijelölt vezető
he|yettes |átja el, és a helyettesítés idejére képviseleti joga is ennek megfe|elően ataku|.
Az iskoIaorvosok felelősek az asszisztensek szakmai munkájának irányításáért.
A védőnők munkájáért feIelősek a csoportvezetőkés az egészségügyi ügyintéző.

3.2. BELSő szABÁLYzAToK
Az Egészségmegőrzési Központ rendelkezik be|ső szabályzatokka|, metyek fe|soro|ását a 3.
számú függelék tartaImazza.

3.3. MUNKAKöRI LEíRÁsoK
Az intézményben foglaIkoztatott do|gozók fe|adatait a munkaköri |eírások tartaImazzák. A
munkaköri |eírásoknak tartaImazniuk keIl a fog|aIkoztatott do|gozók jogá|lását, a
szervezetben e|fogla|t munkakörnek megfelelően feladatait, jogait és köte|ezettségeit
névre szólóan.

A munkaköri Ieírások eIkészítéséért és aktuaIizá|ásáért az intézményvezető feIe|ős.

3.3. 1. lntézrnényt{ezető munkaköri teírása:
Közvetlen feIettese: Dunaújváros Megyei Jogú Város Po|gármestere
FeIe|ős:

egységeinek munkáját és együttműködését; szabályozza a betső munka- és
hatáskörmegosztást, összehango|ja a szervezeti egységek és alárendelt vezetők
munkáját

(u

10



kö|tségvetési e|őirányzatnak megfeIe|ő gazdá|kodásró|, megőrzi az intézmény
keze|ésébe adott vagyont és a számviteIi e|őírások szerint nyi lvántartja

befejezett tevékenységet

szakmai és gazdasági munka vite|éhez szükséges szabá|yzatokat, házirendet,
SZMSZ-t, szakm ai programot

történő megvalósításáró|

és a módszertani aján|ásokban megfogalmazott |egkorszerűbb elveket aIkaImazza

Fejér Megyei KormányhivataI Dunaújvárosi Járási HivataI Népegészsésügy'
osztályával, dZ egészségügyi szo|gá|atokkal, a társintézményekke|, az
érdekképviseIeti szervekkeI

szervezetek fe|é

beszámo|ókat, tájékoztatókat

nyi|vántartások vezetését, adatszo|gá |tatást, admin isztrációt

jogszabályokban előírt intézkedéseket megteszi

fog|a|taknak megfe|e|ően működik-e, iI letve rende|kezik-e a hatá|yos
jogszabá|yokban rögzített fe|téte|ekkel, ezze| e||enkező esetben köte|es azonna|

. kezdeményezésse| é|ni a fenntartóná| azok mie|őbbite|jesü|ése érdekében

baIesetmentes működéséért

vagyonnaI kapcso|atosan a vagyonkeze|ői, tu|ajdonosi jogok rende|tetésszerű
gyakor|ásáért

Hatásköre, jogköre:

valamen nyi do|gozójára

J^
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Vonatkozóan

KöteIes a munkavégzése során tudomására jutott minősített adatok megtartására.
Munkavégzése során köteles fe|ettese figye|mét felhívni, és egyben kérheti az utasítás
írásba fog|alását, ha a fe|adat vagy annak végrehajtása jogszabá|yba ütközne Vagy
te|jesítése kárt idézhet e|ő és a következményekke| számo|hat vagY az utasítás az érintett
jogos érdekeit sérti. Ha az utasítást adó nem a közvet|en fe|ettese Vagy a figye|emfe|hívás
eIlenére jogszabá|ysértő utasítását továbbra is fenntartja, akkor a közvetlen fe|ettes útján
köteIes írásba fogla|ást kérni.

3.3.2. l ntézményvezető.helyettes m u n ka kö ri |eírása :
Közvetlen feIettese : i ntézményvezető
A helyettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabá|yzata tartalmazza.
Munkaköri feIadatai:

kidoIgozása az oktatási intézményeknek

szü|őknek

fejlesztésében, kidoIgozásá ban

dokumentálja

kido|gozásában, lebonyo|ításában közrem űködik

csoportfog|a l kozásokat ta rt a m egh i rd etett időpontokba n

megbeszé|éseken beszámol, és ezek segítségéveI végzitanácsadói, csoportvezetői
munkáját

megfele|ően

betartása

valamint az egészségügyrő| sző|ő törvény rendeIkezései a|apján megőrzi.
Mint intézményvezető-helyettes feIelős:
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bízott do|gozók tervszerű és eredményes munkájáért, a munkavégzés e|őírásszerű

feltéteIei n ek megteremtéséért,

m un kájának megszervezéséért és e||enőrzéséért.

feladatok kon krét és egyérte I m ű m egh at ározásáért,

M i nt intézményvezető he|yettes jogosult:

gyakor|ására,

meghozata|ára,

a következményekke| számo|hat, kote|es erre az utasítást adó, ha pedig ez nem

közvet|en fe|ettese, a n n a k figye| m ét fe|h ívn i.

3.3.4. tsko!aorvos munkaköri leírása :
FeIettese: I ntézményvezető
Szakfeladatok: A szakterü|etre vonatkozó jogszabá|yok szerint |átja eI munkakörifeIadatait.

A he|yettesítésre Vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabá|yzata tartaImazza.

A tanu|ók eeészségi á|lapotának követése. szűrése:

valamint a szakmunkásképző iskolákná| évente, i||etve védőo|tás e|őtt.

egyeztetett fokozott elIenőrzése, kieme|t gondozása a szakrende|ések,
gondozóintézetek igénybevéte|ével.

bizottság e|é uta|ás esetén a bizottság részére a tanuló egészségi á|lapotára

vonatkozó adatok köz|ése

AIkaImassági vizsgá|at e|végzése:

e|végzése az országos Munkaegészségügyi lntézet lfjúsági EgészségvédeImi

I ntézetének iránye|vei alapján

KözegészségüÉvi. feIad atok:

esetén járványügyi intézkedések eIrende|ése, Dunaújvárosi Járási HivataI

N épegészségü gyi osztá |y értesítése

h
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Járási Hivatal Népegészségügyi osztá|y értesítése, i||etve javas|attéteI a hibák
megszüntetésére

EIsősegé|vnvú itás:

majd a tanu|ó háziorvoshoz, i lIetve intézetbe irányítása, gyógyu|ásának elősegítése
és figyeIemmeI kísérése.

Egészségneve|ési tevékenvség:

végrehajtásában '

Körnvezet-egészségügvi feI a d atok:

oktatótermek és egyéb kiszoIgá|ó heIyiségek e||enőrzése, a közegészségügyi
hiányosságok észIelése és a szükséges intézkedések megtéteIe.

kísérése.
Eevéb feladatok:

körzeti védőnői, csa |ádvédelmi szo|gá|atokka|, valamint az Á||a mi Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szo|gá|at intézeteiveI

munkájában

vezetőjéveI egyeztetett rend szerint va|ó e|végzése.

Iehetővé téteIe, e|őírt jeIentések határidőre t örténő teljesítése

tudományos munkában történő közreműködés
Jogok és köteIességek:

követése és betartása

vezetőinek

érdekében pedagógusná|, szü|őknél érdek|ődhet.

szabá|yokat betartani.

te|jesíteni

középisko|ák eIlátásána k biztosítása

Ct
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3.3.5. Asszisztens munkaköri Ieírása:

FeIettese: l ntézményvezető
Közvetlen feIettese : M in d en kori ifjúságo rvos/ok

Munkaköri feladatai: az isko|aorvosi asszisztens az ifjúságorvos közvetlen munkatársa,

munkáját az ifjúságorvos utasítása szerint végzi.

A he|yettesítésre vonatkozó szabályokat az intézmény belső

Szakfeladatok:

szabá|yzata tartalmazza.

mozgó ueteget< vetkőztetéséné|, vizsgá|atra va|ó előkészítésük, hőmérőzés,

injekciózás, kótözés, kórelőzmény felvéteIe, Iaborvizsgálatok (vizeIet, sül|yedés).

program keze|ése, nyi|vántartások végzése, kartonvezetés.

fűtés, vi|ágítás, stb.) ennek érdekében e|jár.

Eevéb feladatok:

körében.

Az egészségügyi do|gozókra megálIapított titoktartási kötelezettséget koteIes betartani.

3.3.5. Egészségneve|ők munkaköri |eírása:

Fetettese: az intézmény vezetője
A hetyettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény belső szabályzata tartalmazza'

Munkaköri feIadatai:

kido|gozása az oktatási intézményeknek.

mentálhigiénés kérdésekben információnyújtás, stb.

fej lesztésében, kidolgozásában.

dokumentá|ja'

megtervezésében, kidoIgozásában, Iebonyolításában közreműködik.

csoportfog|a lkozásokat tart a m eghirdetett időpontokban.

megbeszéléseken beszámol, és ezek segítségéveI végzi tanácsadói, csoportvezetői

munkáját.

ame|y ismeretei és felkészültsége alapján tő|e e|várható.

!-
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A munkakörében tudomására jutott t itkokat a Munka törvénykönyve, a Ptk., valamint az
egészségü gy r ő| szólő törvé ny re ndeI kezései a Ia pjá n m egőrzi.

3.3.6. Ügyeletes

FeIettese : i ntéz ményv ezető
A he|yettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabá|yzata tartalmazza.
Munkaköri feIadatai:

irányítása;

programban;

hatá ridőre történő eIkészítése;

betartása.

3.3.7 . Egészségügyi ügyintéző
Fe Iettese : i ntézm ényv ezető
A helyettesítésre vonatkozó szabályokat az intézmény belső szabá|yzata tartaImazza.
Munkaköri feIadatai:

i l|etékeshez irányítása. A védőnők határidős fe|adatainak f igye|emme| kísérése,
jeIentések határidőre t örténő eIkészítése. Statisztikai adatszo|gáltatás.

tárgyban megjelenő újjogszabá|yok és szakmai protokoIlok érvényesítésében.

Területi Hivata la fi n anszírozási és á rtá mogatási osztá |yáva |.

kapcsoIatos feladatokat, számukra szakmai programokat, talá|kozókat szervez.

szo|gá|attaI kapcsoIatos webIapos információk gondozását, aktualizálását.

16
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tanácsadók műkodését. Javas|atta| é|het a működéshez szükséges tárgyi, működési
és egyéb, az e||átandó tevékenységhez szükséges fe|téteIek biztosítására, i||etve az
ezekkeI ka pcsoIatosan h iányosságok feIszá mo|ására.

te|jesíteni, amely ismeretei és feIkészü|tsége aIapján tő|e e|várható.

3.3.8. Védőnői csoportvezető
FeIettese: intézményvezető
A he|yettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabályzata tartaImazza.
Munkaköri fe|adatai: mind a területi, mind az isko|avédők munkáját egy-egy közü|ük
vá|asztott csoportvezető koordiná|ja, így a munkaköri |eírása megegyezik az isko|a Vagy a
terü|eti védőnők Ieírásáva|.
Eltérés a csoportvezető teendőkben ta|á|ható:

és a védőnői tevékenység irányítása együttműködve az intézmény vezetőségével.

magas színvonaIon történő működtetése.

Az ügyintéző fe|é közvetíti a védőnői szo|gá|at működéséhez szükséges szemé|yi,
tárgyi, működési, szervezési, és egyéb, az e||átandó tevékenységhez szükséges
fe|téteIek igényét.

feIadatokró|.

3.3.9. lskolavédőnő

FeIettese: intézményvezető
A he|yettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabá|yzata tartaImazza.
Munkavégzés he|ye: fenntartó álta| biztosított tanácsadó, oktatási intézmény védőnői
szoba és nevelési-oktatási intézmény.
E||átási terü|et: A védőnő el|átási terü|ete Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyű|ésének
az a|ape||átási terü|eti el|átási köte|ezettségrő| szo|ó mindenkor hatályos rende|etében
fogla|tak szerint a védőnői iskoIai egészségügyi köteIezettségre terjed ki.
Munkaköri feIadatok:
Az isko|a védőnő fe|adata az oktatási intézményben a tanulók el látása a kü|ön
jogszabályban - 26/t997. (lX. 3.) NM rende|et az isko|a-egészségügyi e||átásró| - fog|altak
szerint: Az oktatási intézmény pedagógiai programja, egészségfej|esztési terve aIapján az
intézmény szükségIeteit, továbbá a neve|ési-oktatási intézmény egészségneve|ési
programjában meghatározott feladatokat figye|embe véve munkatervet készít az aktuá|is
tanévre. Az éves munkatervet a védőnőnek egyeztetni szükséges a fe|etteséve|, az oktatási
intézményt el látó orvossa|, vaIamint az oktatási intézmény igazgatójával.
A védőnő gondozási fe|adatait - a munká|tató közép és hosszú távú irányelvei, i||etve
irányítása a|apján - öná||óan végzi.
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Cé|ja, hogy a védőnői hivatás közmegbecsü|ése a megérdeme|t szintre kerü|j ön az
egészségügyi szakmaterü|etek körében.
E|végzendő iskoIavédőnői feIadatok:

történik, _ 6 éven felt i| iek esetében kétévenként (kivéve a szín|átás vizsgá|ata)' Az
oktatási intézményben végzett szűrővizsgálatai kapcsán ész|e|t e|vá|tozásokró|
írásban értesíti az isko|aorvost és a gyermek törvényes képvise|őjét.

fog|a |takna k megfeIe|ően.

orvossaI együttműködve.

stratégiák eImélyítése, új ismeretek beépítése a mindennapi munkába. Az isko|ában
végzett egészségneve|ő munka hatékonyságának növe|ése. EgészségfejIesztő
tevékenységet végez ahozzá tartozó oktatási intézményben életkornak megfe|elő
témában, szűrővizsgá|atok alkaImávaI négyszemközt, kiscsoportban, i||etve
osztá|yfőnöki, bio|ógiai órá k, egészségnapok, tanfo|ya mok keretében.

é|etmód kiaIakítására, az egészségesebb vá|asztásra irányuló képességek
fejIesztését'

kialakítására t örekszik.

szociaIizációjára, pályavá|asztás e|őkészítésére, gondoskodik a szűrővizsgá|atok, a
védőoltások megtorténtérő|, és az é|etkornak megfe|elő egészséges é|etmódra
nevelésről, felvi|ágosításrő|, az érvényes jogszabá|yok, szakmai iránye|vek és
sza kmai protokol|ok figyeIem be vételéve|.

étkeztetés higiénés e||enőrzésében va|ó részvéte|.

szemé|yes talá |kozásra.

orvossal.

Egészségügyi könyv, ambu|áns nap|ó, védőo|tások, szakorvosi beutalások,
veszé|yeztetettek nyi|vántartása stb.) a jogszabályok és a helyi protokol|ok szerint.
Az oktatási intézménybe járó gyerekekről a védőnő nyi|vántartást vezet'

Szo km a Í ko pcso l atre n d sze r :
A védőnő gondozási feIadatának végzése során kapcsoIatot tart és együttműködik:
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orvossal,

szakembereivel,

e||átó háziorvossa|,

Egészségügyi kérdésekben feIkérésre együttműködve az isko|át e||átó orvossaI
szakértőként közreműköd i k a neve|őtestü |et m unkájában.
Együttműködik a Fejér Megyei Kormányhivata||a| és az e feladat e||átásához szükséges
adatokró| tájékoztatást ad.

3.3.10. Területi védőnő

Fe Iettese : i ntéz mé nyv ezető
A he|yettesítésre vonatkozó szabá|yokat az intézmény beIső szabá|yzata tartaImazza.
Munkavégzés helye: védőnői tanácsadó, a körzetében |évő gondozottainak |akóhelye,
otthona, a nevelési-oktatási intézmény, közösségi programokra alkaImas he|yszínek
E||átási terü|et: A védőnő e||átási terü|ete Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyű|ésének
az a|ape|látási terü|eti e||átási köte|ezettségről szó|ó, mindenkor hatá|yos rende|etében
fog|a|tak szerint megá||apított védőnői körzetre terjed ki.
Munkaköri feIadatok:
A terü|eti védőnői e||átásró| sző|ő 4912004. (V. 21..) ESzCsM rende|etben meghatározott
fe|adatok eIlátása a fe|etteséve| egyeztetett éves munkaprogram a|apján.
A védőnő gondozási fe|adatait - a munká|tató közép és hosszú távú iránye|vei, i||etve
irányítása alapján - öná||óan végzi. Fe|adatát az e||átási területén |akcímme| rende|kező
szemé|yekke| kapcso|atosan köteles e||átni, ezen tú|menően a körzetében jogszerűen
tartózkodó azon szemé|yt is, aki az el|átás iránti igényét a védőnőné| beje|enti.
Beszámolót készít feIettese részére az adott évben elvégzett védőnői feIadatokró|.
Cé|ja, hogy a védőnői hivatás közmegbecsÜ|ése a megérdeme|t szintre kerü|j ön az
egészségügyi sza kmaterü|etek körében.

Etvégzendő általónos védőnői feladatok:

lebo nyo| ítása, ad m i n is ztráciőja.

gondozásÍ terv a|apján.

végzi.

határidőre történő eIkészítése.
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|átogatás.

i||etve a gyermekjó|éti szo|gálat ha|adékta|an értesítése me|lett a veszé|yeztetett
várandós/gyermek és csa|ádjának fokozott gondozásba véteIe, krízishe|yzetekben
je|zési köte|ezettség teljesítése a gyermekjó|éti szolgá|tató felé, sú|yos esetben
hatósági intézkedés kezdeményezése.

gyermek-, nő-, és csa|ádvédeIem terü|etén.

kia Iakítására t örekszik.

a házi gye rm ekorvost/h áziorvost.

(egészségügyi t örzs|apok, ambu|áns napló, védőo|tások, szakorvosi beuta|ások,
veszélyeztetettek nyi|vántartása stb.} a jogszabályok és a he|yi protoko||ok szerint.

Elvégzendő feladatok o vőrandós gondozásőban a várondósgondozásról szóló 26/2014.
(lv.8.) NM rendelet alapjón:

|átogatása, tanácsadáson va|ó részvéteI feIaján|ása'

szabott és cé|zott gondozást végez.

életvite| kia|akítását. Tájékoztat az egészségkárosító tényezők hatásairó|, ezek
eI kerü|ésének Iehetőségeirő|.

Elvégzendő feladatok csecsemők gondozásóban:

tényezőkre va|ó fe|figye|és.
A feIe|ősségi szabáIyok és a munkakörhöz kapcso|ódó kötelezettségek az iskola és a terü|eti
védőnők esetében megegyezik.

'  :a

Főbb fe l el ősségi szo bá lyok:
FeIe|ősséggeI tartozik

szerinti e!végzéséért,

&''
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jogszabá|yok, szakmai iránye|vek, módszertani útmutatók és e|vi ál|ásfog|a|ások
betartásáért,

hatályos jogszabá|yi e|őírások szerinti keze|éséért,

adatokat hivatal i t itokként kezelni

M u n ka kö rh öz ka peso l ód ó kötel e zettsé g e i :

képezni. Továbbképzési időszak a|att összesen 150 pontot ke|| teljesítenie eImé|eti
és gyakor|ati képzések keretében.

meghatározott adatgyűjtésre jogosu|t szervezeteknek, intézményeknek'

megva|ósításáná| - ideértve a he|yettesítésse| t örténő e|látást is - a szakmai
fe|ügye|et i ránym utatásának figye|em be véte|éve|, a m un káltató i rányítása a|a pján
ke|l eljárni.

szerep|éseken az intézmény vezetője jogosu|t.

3.3.11. Egyéb munkához kapcsolódó felelősségek:

A munka e|végzéséhez szükséges egyéb fe|e|ősségek az intézményhez tartozó összes
do|gozójára vonatkozóan :

tárgyak épségére, rende|tetésszerű használatára. Az épü|ette| és fe|szere|ésse|,
berendezéssel kapcsolatos rendelIenességeket köteles közvetIen feIettesének
jelenteni.

jogszabályok az irányadók.

KöteIes a munkavégzése során tudomására jutott minősített adatok megtartására.
Munkavégzése során köteles felettese figye|mét fe|hívni, és egyben kérheti az utasítás
írásba fogla|ását, ha a feladat vagy annak végrehajtása jogszabá|yba ütközne vagy
te|jesítése kárt idézhet elő és a következményekke| számolhat Vagy az utasítás az érintett
jogos érdekeit sérti. Ha az utasítást adó nem a közvet|en feIettese Vagy a figye|emfe|hívás
e|lenére jogszabálysértő utasítását továbbra is fenntartja, akkor a közvet|en felettes útján
köte|es írásba fog|a|ást kérni'

4r.
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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|térő működési szabá|yaik.

4.t. Az lNTÉzMÉNY szÉKHELYÉrurr És rrupnELYÉNEK ÜcvrÉlrocADÁsA
Az intézmény vezetője és az intézmények kije|ö|t do|gozói ügyfé|fogadást tartanak.
Az ügyfélfogadást tartó do|gozók kije|ö|ése a fogadás rendjének szabályozása az intézmény
vezetőjének feladata.
Az intézmény ügyfélfogadásának szabá|yai nyi|vánosak, me|yeket az intézmény székhe|yén
és a te|ephe|yén is közzéteszünk.
A székhe|y és a te|ephe|y munkarendjét a 2. számú függelék tartalmazza.

4.z. Az INTÉZMÉNY BELSő És rÜső KAPCSoLATTARTÁSÁNAK RENDJE
Az intézmény szoros kapcso|atot tart és együttműködik a kü|önböző szakmai
szervezetekkel és az el|átott és társintézményekke|.

4.3. Az I NTÉZMÉNY GAZDÁLKoDÁSÁNAK REN DJ E

Az Egészségmegőrzési Központ gazdasági szervezette| nem rende|kezik. Dunaújváros
Megyei Jogú Város Közgyűlése 4oo/2oL5' (V|. 18.) határozatának 2. számú me||ék|ete
tartalmazza azt a munkamegosztási megá||apodást, mely a Dunaújvárosi Gazdasági E||átó
Szervezet, vaIamint az Egészségmegőrzési Központ közritt létrejött az Egészségmegőrzési
Központ gazdasági fe|adatainak el|átására. Az együttműködési megá||apodás szabá|yozza
az intézmény gazdá|kodásának rendjét.

4.4. lNTÉZMÉNY| ővo, vÉoő rlőínÁsor
Az intézmény minden do|gozójának aIapvető feladata közé tartozik, hogy az egészségük és
testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ba|eset, vagy ennek veszé|ye
esetén a szükséges intézkedéseket megtegye.
Minden dolgozónak ismernie ke|| az szMsz-t, a Munkavéde|mi szabályzatot és Tűzvéde|mi
szabá|yzatot, va|amint tűz, bombariadó esetére e|őírt utasításokat, a menekü|és útját.

/t,
Ú1
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v. zÁnó RENDELKEzÉsrr

Jelen SZMSZ hatá|yba|épéséveI egyidejű|eg hatá|yát veszti a2oI2,január 25. napján é|etbe
lépett Szervezeti és Működési Szabályzat.

Dátum: 2oI5' ovlóbeu LL.
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2. szómú függelék

Az SZÉKHELY És A TELEPHEIY MUNKARENDJE

A heti munkaidő: 40 óra a te|jes munkaidőben fog|alkoztatottaknak

A munkarend szabályozása

Törzsidő: 9-t3 óráig. A fennmaradó idő a hét munkanapjain egyen|őt|enül osz|ik e|.

Törzsidő: 9-13 óráig. A fennmaradó idő a hét munkanapjain egyen|őt|enül osz|ik e|.

Törzsidő: 9.13 óráig. A fennmaradó idő a hét munkanapjain egyen|őtlenü| oszl ik el.

megta|álhatók, a fennmaradó idő a hét munkanapjain arányosan oszl ik e|.

Az ügyfé|fogadás időpontjai a székheIyen: Az ügyfelek e|őzetes időpont-egyeztetést

követően keresikfeI intézményünket. Időpont kérhető a nyitvatartási időben szemé|yesen,

i l letve telefonon.

A székhely nyitva tartásának szabályai: Munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.00.18.00,

pénteken 8.00-12.00 óráig.

Az ügyfé|fogadás időpontjai a telephelyen: a tanácsadóban a védőnők a működési

engedé|yben meghatározottak szerint tartják a tanácsadásaikat. A gondozottak e|őzetes

időpont egyeztetést követően keresik fe| a tanácsadót. ldőpont kérhető a nyitvatartási

időben szemé|yesen, Vagy te|efonon.

A tanácsadó nyitva tartásának szabályai: A tanácsadó munkanapokon 8-16 óráig tart
: l

nyitva.
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3. számú függelék

BELSő szABÁLYzAToK

A gazdá|kodássa| összefüggő szabá|yzatok e|készítéséért a Dunaújvárosi Gazdasági E|látó

Szervezet fe|e|ős az Egészségmegőrzési Központ intézményi sajátosságainak

figyelembevéte|ével. Ezek a szabályzatok a következők:



4. szőmú függelék

Középiskolák, ame|yekben lntézményünk iskolaorvosi és védőnői feladatokat |át e|:

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Gimnáziuma és

Szakközépisko|ája

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum HiId József Szakközépiskolája, Szakiskolája

és Ko|légiuma

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolája,

Szakisko|ája és Ko||égiuma

} DunaújvárosiSzéchenyi |stván Gimnázium és Ko||égium

} Dunaújvárosi Rosti Pá| Gimnázium, Á|ta|ános és Szakképző |skola

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági Szakközépisko|ája és

KoIlégiuma

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Szakközép- és Szakisko|ája

} Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Kereskede|mi és Vendég|átóipari

Szakközépiskolája és Szakiskolája

} Pentelei Mo|nár János Szakiskola

Középiskolák, ame|yekben Intézményünk védőnői feIadatokat |át e|:

> ADU Vá||aIkozói Szakközép- és Szakiskola, Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola

és Gimnázium Dunaújvárosi Tagintézménye

} Pannon oktatási Kozpont Gimnázium, Szakképző |sko|a és Á|ta|ános |skola

Á|talános isko|ák, amelyekben Intézményünk védőnői fe|adatokat |át e|:

Módszertani Intézmény

V^


