Beszámoló az Egészségmegőrzési Központ 2008. évi tevékenységéről

Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program
Tanácsadások, foglalkozások, klubok, képzések, tréningek
Ifjúság-egészségügyi ellátás

I. Iskolai egészségfejlesztési és prevenciós program
Iskolai prevenciós tevékenységünk témakörei évfolyamonként

Iskolai prevenciós programok működését több sikeres pályázattal is tudtuk támogatni,
fejleszteni.
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium „Alap és középfokú oktatási intézmények számára
iskolai egészségfejlesztési – drogmegelőzési tevékenység támogatására” kiírt pályázatán a
2007/2008-as tanévben az Arany János, Dózsa György, Gárdonyi Géza és a Vasvári Pál
Általános Iskolákkal és a Bánki Donát, Dunaferr, Kereskedelmi és Vendéglátóipari, Lorántffy
Zsuzsanna és a Széchenyi István középiskolákkal pályáztunk sikeresen.
A 2008/2009-es tanévben az Arany János , Dózsa György, Gárdonyi Géza, Vasvári Pál
általános iskolákkal és Bánki Donát, a Dunaferr, Kereskedelmi és Vendéglátóipari és a Rudas
középiskolákkal
együtt
nyertünk
pályázati
támogatást.
Fontos említenünk, hogy végre a Rudas Közgazdasági Középiskola is bekapcsolódott az
Egészségmegőrzési Központ iskolai prevenciós programjába.

Iskolai prevenciós forglalkozások 2008-ban

Azt gondoljuk, hogy csak a rendszeres, a normál mindennapi rutinhoz kapcsolódó, megelőző
programok lehetnek eredményesek és járulhatnak hozzá a kedvezőbb iskolai légkör
alakulásához, így a tanárok pedagógiai készségének fejlesztése is célunk, hiszen a diákok
szocializációjára ők vannak leginkább hatással. Ezért tartjuk fontosnak és nagyon értékesnek
a Tanári Munkacsoport tevékenységét.
A Tanári Munkacsoport munkájában részt vett
Arany János Általános Iskolából
3 fő
Gárdonyi Géza Általános Iskolából
2 fő
Dózsa György Általános Iskolából
5 fő
Móricz Zsigmond Általános Iskolából
2 fő
Vasvári Pál Általános Iskolából
4 fő
Dunaferr Szakközép- és Szakiskolából: 10 fő
Összesen
26 fő
A csoport tagjai azok a pedagógusok lehetnek, akik rendelkeznek legalább 40 órás
(akkreditált) mentálhigiénés képzéssel és vállalják az aktív részvétel a szakmai
felkészítéseken.. Ez jogosítja fel őket arra, hogy prevenciós foglalkozásokat tartsanak. Az
Egészségmegőrzési Központ munkatársai iskolánként, évfolyamonként tartottak
megbeszéléseket, ahol minden óra, foglalkozás részletes feldolgozása megtörtént.
A személyiségfejlesztő játékok célja, levezetése, a megbeszélések módjai a diákokkal.
A témák ismeretanyagának átadása, a lényeges elemek kiemelése
A csoportalkotás és kiscsoportokban történő megbeszélés fontosságának kiemelése,
ötletek csoportalkotásra
Visszatérő kérdés volt a hangadó diákok figyelmének lekötése, illetve a pedagógus,
mint „facilitátor” szerep nehézségei
Az iskolánként szervezett munkacsoport találkozásokon túl egyéni megkeresésekre is sor
került, ahol konkrét, már a foglalkozások tartalmával kapcsolatos kérdéseket beszéltük meg.
A munkacsoport tagjaival konstruktív, egymást segítő kapcsolat alakult ki. Az

Egészségmegőrzési Központ munkatársai óralátogatásokkal is segítették a munkacsoport
tagjainak munkáját, melynek kapcsán személyre, témára és osztályközösségre szabottan is
volt lehetőség konzultációra.
Kialakítottunk közösen egy olyan csapatot, akik a tanári szerep mellett a facilitátori szerepet
is elsajátították. Ők színvonalas prevenciós tevékenységet tudnak folytatni a jövőben is
iskolájukban.
Az Önkormányzattal közösen „Kapcsolódás” című pályázatunk keretében a szociális
területen dolgozó szakembereknek sokrétű képzési programot valósítottunk meg. A pályázati
projekt 2008. márciusában zárult.
A pályázat keretében elkészült a „Segítő intézmények Dunaújvárosban” című kiadvány,
amely részletesen bemutatja ezeknek az intézményeknek a tevékenységét, szolgáltatásait,
igénybevételének módját és elérhetőségeit.
A projekt végrehajtása során egyértelművé vált, hogy a gyermekvédelem terén dolgozó
szakemberek mentálhigiénés támogatása (esetmegbeszélés, szupervízió, kiégést megelőző
tréning erősen javítja munkájuk hatásfokát. Ezen támogató folyamat során erősödött meg az
Egészségmegőrzési Központ szakembereiben az a meggyőződés, hogy a gyermekvédelem
terén sok szakember részben elszigetelten végzi munkáját, az érintett intézmények nem
rendelkeznek megfelelő helyzetértékeléssel a gondozásukra, oktatásukra bízott gyermekek
vonatkozásában, az intézményi szintű gyermekvédelmi programok színvonala jelentős
eltéréseket mutat, a jelzőrendszer esetleges és/vagy késedelmes.
Iskolai prevenciós munkánk kiterjesztéseként is felfogható a városi szintű, ágazatközi
gyermekvédelmi program megindítása, amelyben az együttműködő intézmények a Védőnői
Szolgálat, bölcsődék, óvodák általános iskolák gyermekvédelmi felelősei, a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Gyámhivatal, Nevelési Tanácsadó.
Céljaink:
jelzőrendszer fejlesztése (koraiság, érzékenység, stb.)
szakterületi tájékozottság növelése
egyéni kezdeményezőkészség fejlesztése a szakemberek részéről
intézményi eszközrendszer feltárása
megelőző tevékenységtár gazdagítása
beavatkozó tevékenységek összehangolása
intézményközi munka fejlesztése
korábbi szakmai beavatkozások eredményeinek felhasználása az egyén javára
gyermekek nyomon követése a rendszeren belül
szakmai visszajelzések erősítése
2008-ban három gyermekvédelmi workshop volt, alkalmanként kb. 25 szakember
részvételével.
2008. október 1-jén Dunaújvárosban működő bölcsődék, óvodák és általános iskolák vezetőit
és gyermekvédelmi szakembereit hívtuk meg.
Az intézmények által beküldött gyermek- és ifjúságvédelmi programok elemzését ismertettük

a szakemberekkel. Az elemzés szempontjai voltak: terjedelem, törvényi hivatkozások,
konkrétság, célcsoporthoz való illeszkedés, fogalmi megalapozottság, helyzetértékelés,
célrendszer, tevékenységrendszer, partnerség, a vezető és felelős hatáskörének
kidolgozottsága. A találkozó célja az volt, hogy elindítsuk azt a folyamatot, amely a városban
tevékenykedő és gyermekvédelmi szempontból kiemelten fontos (jelzőrendszer) feladatokat
ellátó intézmények szakembereit megismerteti egymással, motiválttá teszi őket a közös
gondolkodásra, azért, hogy olyan szakmai ajánlások, anyagok készüljenek, amely
egészségesebbé és hatékonyabbá – a gyerekek szempontjából pedig eredményessé teszi a
gyermekvédelmi munkát.
2008. november 5-én és december 3-án folytatódott ez a munka, melynek során kidolgoztuk a
gyermekvédelmi helyzetértékelő lap szempontrendszerét, átgondoltuk a gyermekvédelmi
tevékenység folyamatát, szakaszait, tevékenységét, eszközeit, a felelősségi színtereket, a
jelzőrendszerben tevékenykedő szakemberek, intézmények közötti kommunikációt és
visszacsatolási lehetőségeket.
2009-ben folytatjuk ezt a folyamatot.

II. Tanácsadások, foglalkozások, klubok, képzések,
tréningek
A tanácsadások forgalma 2008-ban:

Mentálhigiénés, prevenciós szempontból nagyon fontosnak és szükségesnek tartjuk ezeket az
„alacsony küszöbű” (könnyen és feltételek nélkül igénybe vehető, tág időhatárok között,
illetve bármikor hozzáférhető, ingyenes, jól képzett szakemberekkel dolgozó) szolgáltatásokat
intézményünkben. Mintát mutatva ezzel a probléma-helyzetek megoldhatóságára, a szakmai
segítség igénybevételére érzelmi, életviteli nehézségek esetén. Amikor ezekből a
nehézségekből adódó tünetekkel orvoshoz, pszichiáterhez fordulnak, leggyakrabban
gyógyszeres kezelést kapnak, amitől azonban élethelyzetük, problémakezelő képességük nem
változik. Ennek megoldásaként mind gyakrabban küldik pácienseiket életvezetési,
pszichoterápiás
segítségért
intézményünk
munkatársaihoz.
2008. szeptemberétől újra működik a táplálkozási és diétás tanácsadás, mivel sikerült jól
képzett
szakember
találnunk.
Továbbra is működnek természetesen azok az életmód programok, foglalkozás-sorozatok,
amelyek egy-egy célcsoportnak, speciális élethelyzetben lévőknek szólnak. Többnyire a
csoportokban barátságok is alakulnak a résztvevők között, tovább erősítve az embereket védő
kapcsolati
hálót.
Kortárs

segítők

képzése

Már 9 éve tartják az Egészségmegőrzési Központ szakemberei a város középiskolásai számára
a kortárssegítő képzést. Célunk, hogy a fiatalokat felkészítsük kortársaikkal való
együttműködésre a segítő tevékenységben, a másokon való segítés, problémamegoldás és
kommunikációs készség megerősítése. A képzés speciális célja, hogy a fiatalok pontos
ismereteket szerezzenek a drogokról, a drogokkal összefüggő ártalmakról. Az itt szerzett
tapasztalatok megerősítik őket a drogmentes pozitív életstílus kialakításában. Az önismereti
csoportok lehetőséget adnak arra, hogy a fiatalok saját problémáik, érzéseik tudatosításán,
feldolgozásán keresztül közelebb jussanak társaikhoz. Az intenzív képzést kéthetenkénti
kortárssegítő csoportok követik. Közvetlen célcsoportunk a dunaújvárosi 10. évfolyamos
diákok, akik önkéntes motivációik és alkalmasságuk alapján részt vesznek a képzésen.
Törekszünk arra, hogy a város összes középiskolájából érkezzenek diákok az iskola
létszámarányának megfelelő számban. A kiválasztás első lépéseként a kérdőív felvétele előtt
szóban tájékoztatjuk őket a képzés jellegéről, céljáról. Minden 10. osztályba személyesen
megyünk el. A bizalmi alapon kiválasztott tanulókat ismét személyesen felkeressük,
tájékoztatjuk őket a képzés lehetőségéről, dönthetnek, vállalják-e a programot. A személyes
interjú is feltétele a részvételnek. A beszélgetés során vizsgáljuk alkalmasságukat és
„elköteleződésüket”.
A város hét középiskolájának 10-esei közül toboroztuk a kortárssegítő képzésre a fiatalokat. A
képzés
2008.
március
17-21.
között
tartott
30
fő
részvételével.
Tréningek
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a szociális ellátásban és az egészségügyben, oktatásban
dolgozó és elkötelezett szakemberek testi és lelki egészsége milyen, hiszen elsődlegesen az ő
életmódjuk az egészséges életvitel mintája és nekik kell az egészséget, mint értéket képviselni
és
megjeleníteni.
Kevés olyan munkakör van ezekben a szakmákban, ahol az embereknek – legalább
munkaideje egy részében ne lenne szüksége arra, hogy személyiségét „vesse be”, mint
eszközt
kapcsolatai
célirányos
alakítására,
feladatai
elvégzésére.
Nem beszélve azokról a kapcsolatokról, személyközi helyzetekről, amelyek megannyi egyéb
társas szerepükből (szülő, gyermek, házastárs, barát, szerető, testvér, szomszéd, hobbitárs
stb.) következnek, s amelyek hatékony fenntartásához vagy kiépítéséhez szintén saját
magunkat
kell
eszközként
„használnunk”.
A tréningek tematikájának összeállításakor fokozottan vettük figyelembe, hogy a
csoporttagok ismerjék fel és tudatosítsák a foglalkozásukból adódó károsító tényezőket, hogy
kezelni
tudják
majd
ezeket.
Ezeken a pályákon gyakori beszély a bourn out, a kiégés. Ennek elkerülésére egyetlen mód
van: a prevenció. A prevencióban hangsúlyozandó a saját mentálhigiéné ápolása. A
feszültségcsökkentést segíti, a stresszt oldja a ventilláció lehetősége és annak tudatosítása,
hogy a felelősség megosztható.
A tréningek akkreditáltak, az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozóknak
Kiégést megelőző tréning a szociális ellátásban dolgozóknak
1. csoport: január 8. – március 11-ig: 11 fő
2. csoport: január 8. – március 11-ig: 10 fő

Érzékenyítő tréning a Szent Pantaleon Kórház dolgozóinak
1.
2.
3.
4.

csoport: április 2-27-ig: 9 fő
csoport: május 7-28-ig: 9 fő
csoport: október 2-20-ig 9 fő
csoport: november 13 – dec. 4-ig: 12 fő

Személyes gondoskodást végzők szupervíziója
1. csoport: 8 fő
2. csoport: 7 fő
3. csoport: 9 fő

Ágazatközi esetmegbeszélő csoport
1.
2.
3.
4.

csoport: 2007. nov. 11 – 2008. jan. 20-ig: 5 fő
csoport: január 10. – március 13-ig: 8 fő
csoport: január 17. – március 20-ig: 6 fő
csoport: január 24. – március 6-ig: 7 fő

III. Ifjúság-egyészségügyi ellátás
Az Ifjúság-egészségügyi Szolgálat a 2008-as évben az Egészségmegőrzési Központ orvosi
rendelőjében látta el feladatát: mely magában foglalja Dunaújváros középfokú
tanintézményeiben képzésben résztvevő tanulók kötelező /megelőző jellegű/ szűrését,
valamint a szakmai képzésben résztvevő diákok alkalmassági vizsgálatát.
Az

ellátandó

tanulók

létszáma:

5780

fő

A kötelező szűréseket és a szakmai alkalmassági vizsgálatokat a törvényi szabályozásnak
megfelelően végeztük el:
Gimnáziumi osztályok: 9. és 11. osztályokban /nyelvi tagozatos évfolyamokban 0.
osztályosoknál is/
Szakközépiskolai osztályok: 9. és 11. osztályokban, valamint a hozzájuk tartozó
technikusi osztályokban: 13., 14. illetve 15. évfolyamokban. /nyelvi tagozatos
osztályokban 0. osztályosoknál is/
Szakmunkásképző osztályokban: 9.,10.,11.,12. illetve 13. osztályokban
Speciális tagozaton: 9.,10.,11.12. illetve 13. osztályban
Felzárkóztató osztályokban: 9. és 10. osztályban.
A fenti felsorolás is mutatja, hogy az utóbbi két évben szerkezeti változások történtek az
iskolákban, ami a mi szempontunkból /orvosi és védőnői szűrés/ további kötelező szűrés alá

eső osztályokat jelent / 4 nyelvi osztály, 10 szakmunkás 13. osztály és 2 új felzárkóztatós
osztály, ez összesen 16 vizsgálatra kötelezett plusz osztályt jelentett ebben az évben/.
A tanulók ellátása team munkában történt. A team tagjai az "Ifjúság-egészségügyi ellátás"
menüpont alatt találhatók.
Osztály vizsgálatok tematikája
2008. január-február: 11. és 12. évfolyam szűrése
2008. március-április: 12. és 13. évfolyam szűrése / szakmunkásképzésben részvevő
tanulók
2008. május-június 14-ig: 10 évfolyamok szakmai alkalmassági szűrése
/szakmunkásképzésben résztvevő tanulók szűrése/, valamint a 2008/09-es tanévre a
testnevelés alóli felmentések elbírálása, a végzős osztályok törzslap másolatának
elkészítése és kijuttatása az iskolákba
2008. június-július: leendő 13. évfolyamosok szűrése/ technikusi képzés/, valamint az
intézményekbe a 2008/09-es tanévre újonnan beíratott tanulók vizsgálata,
egészségügyi könyvek érvényesítése. 9. és 11. osztályos tanulók vizsgálatáról
statisztikai jelentés készítése /Szekszárd/
2008. augusztus: 13. technikusi képzésben résztvevő tanulók szűrése /Rudas,
Kereskedelmi/.
2008. szeptember: 14. és 15. technikusi osztályok szűrése, egészségügyi könyvek
érvényesítése, valamint a tanintézetekbe újonnan beíratott diákok testnevelés alóli
felmentésének elbírálása /9. osztályosok főként/
2008. október-november: 0. osztályosok és 9. osztályosok szűrése, szakmai
alkalmassági vizsgálatokról statisztikai jelentés készítése /Veszprém ÁNTSZ/
2008. december: pótszűrés, valamint a azon szakmunkás tanulók vizsgálata, akiknek
lejárt az egy éves I. fokú alkalmassági vizsgálatának engedélye /osztály szinten illetve
egyénileg/.
Orvosi

vizsgálatok

menete

Telephely: Egészségmegőrzési Központ Ifjúságorvosi Rendelő, Dunaújváros, Erkel kert 23.
A kötelezetten előírt évközi orvosi vizsgálat a védőnői előszűrést /testsúly, testmagasság,
vérnyomásmérés, hallásvizsgálat audio-méterrrel, látás-élesség, színlátás/ követte a védőnők
által az osztályfőnökökkel történt előzetes időpont egyeztetést követően. Ez a rendelési időn
belül 8 órától 12 óráig zajlott. A szűrővizsgálatok során a fizikális státusban észlelt
elváltozások miatt szakorvosi konzultációkat / orthopédia, fogászat, szemészet, ORL,
ideggyógyászat,
nőgyógyászat,
gyermekkardiológia,
endokrinológia,
háziorvos,
traumatológia/ kértünk, melyek eredményeit előre megbeszélt időpontban ( délutáni rendelés
vagy fogadóóra) kértük visszahozni 14 és 16 óra között. Ezzel az iskolai órákról való
hiányzásokat
igyekeztünk
kiküszöbölni.
A 10. évfolyamos szakmunkástanulókra fokozott figyelmet fordítottunk az alkalmassági
vizsgálat során, ugyanis a gyakorlati oktatáson való részvétel elbírálása ekkor történt meg
orvosi szempontból. Az esetleges pálya módosítás szükségeséről mind a szülőket, mind az
iskolákat értesítettük. Az egyéni pálya orientációs konzultációkra a délutáni rendelésen
biztosítottunk időt. Másodfokú elbírálásra 7 tanulót küldtünk az OMÜI-be.

Szűrővizsgálaink során a legtöbb elérést a szájhigiénével kapcsolatban találtunk, majd ezt
követték az orthopédi elváltozások / pes planus, hanyag tartás, scoliosis/ és a látásélességben
tapasztalt
eltérések,
valamint
a
kezdődő
halláscsökkenések.
Szakorvosi vizsgálatok a gyanút /sajnos/ 80 %-ban igazolták is, de a megfelelő gondozásba
vétel
így
megtörténhetett.
Az orvosi vizsgálatok keretein belül szúrópróba szerűen fej tetvesség irányában is történtek
vizsgálatok. Pozitív eredményt követen a szülőket értesítettük a hivatalos formula alapján.
Kontroll
vizsgálatokra
a
diákokat
visszarendeltük.
Mind azon tanulóknál, akiknél a szakmai gyakorlatuk végzéséhez 11., 12., 13., 14. és 15.
évfolyamon egészségügyi könyv érvényesítése kötelező, ezt megtettük. Ez három
tanintézményben kötelező feladat:
Hild József Szakközép és Szakmunkásképző Iskola: speciális tagozat ABC eladó
munkakörben 11. és 12. évfolyam / 2 osztály/
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Középiskola: szakiskola: 6 osztály /cukrász,
szakács,felszolgáló/, technikusi : 2 osztály /vendéglátóipari/
Lórántffy Zsuzsanna Szakközép- és Szamunkásképző Iskola: szakiskola: 5 osztály
/ápolási asszisztens, fodrász/, technikusi:5 osztály / ápoló, kozmetikus/.
Az eü. könyvek érvényesítéséhez a kötelező orvosi vizsgálatokat elvégeztük, valamint a
tanulók tüdőszűrését megkértük/ figyelembe véve, hogy a tanulókat egy éven belül ne állítsuk
ismételten rtg sugárba/, illetve az ápolók és ápolási asszisztenseknél a kötelező TPHA szűrést
és a széklet mikrobiológiai vizsgálatát megkértük az egészségügyi könyv első érvényesítése
során.
Ez 20 osztálynál jelentett dupla ellátást, sőt a leletek meglétében előforduló hiányosságok
miatt néhány tanuló háromszor is megjelent rendelőnkben. Az egészségügyi könyv
kiállításához szükséges vizsgálatokra a beutalókat már előre a délutáni rendelési időn belül
két héttel megírtuk. A tanulókhoz a védőnők által juttattuk ki a hivatalos vizsgálat kérő
dokumentumokat.
2008-as évben a kötelezően előírt vizsgált osztályok létszáma: 166, ez 4278 tanulói létszámot
jelent.
2008-as évben ambuláns ellátás keretében a rendelőnkben 1452 tanuló jelent meg. Ez
magában foglalja a pótszűréseket, iskolai sportversenyeken való részvételekhez az igazolások
kiadását / egyéni és csapat versenyek/, leletek visszahozását, az év közbeni testnevelés
felmentések kiadását / balesetek, betegségek, terhességek miatti/, az új tanulók vizsgálatát, év
közi pályamódosítók vizsgálatát, a leszámolóknak a törzslap másolat kiadását illetve a
törzslap másolatok átküldését a hivatalos megkérések alapján. A felzárkóztatós osztályokban
az
elmaradt
hepatitis
B
vaccináciokat
elvégeztük.
Iskolai fogadó órán 278 tanuló jelent meg az előzetes orvosi vizsgálat során történt
visszarendelés
alapján.

Kórházi beutalás 7 alkalommal történt / traumatológia: 1 fő, ált.sebészet: appendicitis miatt:1
fő, gyermekosztály: suicid kísérlet miatt:1 fő, infectológia : Gilbert-sy gyanúja miatti
kivizsgálás:
4
fő/
Az évközi vizsgálatok befejeztével a 9. és 11. osztályos tanulókról Szekszárd Statisztikai
Hivatalnak a kötelező egészségügyi jelentéseket iskolánként elkészítettük és átküldtük,
valamint a szakmai alkalmassági vizsgálatról októberben a Veszprém Regionális ÁNTSZ
Intézetnek
jelentést
készítettünk.
A végzős osztályok tanulóinak törzslap másolatát elkészítettük és a védőnők segítségével az
iskolákba
kijuttattuk
Munkánk során az előirányzott ütemtervet igyekeztünk tartani. Mindvégig több tanulót
láttunk el, mint ami a törvény szerint megengedett, valamint befolyásolták az ifjúság
egészségügyi ellátás menetét az orvos létszámban bekövetkezett változások.
A team munkának köszönhetően folyhatott a munka az évvégén az utolsó 7 hétben, amikor is
asszisztensnőnk balesete miatt az adminisztrációs feladatokat az ifjúsági védőnők látták el
saját
munkaköri
feladatuk
mellett
helyettes
asszisztens
hiányában.
Az év második felében 4 tanintézményben orvosi rendelő kialakítása megtörtént, így a
kihelyezett iskolaorvosi rendelések megkezdését tervezzük az ÁNTSZ engedély beszerzése
után. Ezzel és az orvosi és asszisztensi létszám tervezett fejlesztésével az ifjúság egészségügyi
ellátás megfelelő szinten folytatódhat.

