
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáról 

2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatának 
16 védőnője tapasztalatcserével összekötött szakmai látogatáson, továbbképzésen vesz részt 
Boldogkőváralján és Telkibányán. 
A szakmai tapasztalatcsere lehetőséget nyújt számukra arra, hogy megismerjék egymás 
munkáját, értékelni tudják a szakmai eredményeket, sikereket, és megbeszéljék a 
nehézségeiket 
Boldogkőváralján az ÉMOP-4.1.1. pályázat keretében Egészségházat avattak. A beruházás az 
Európai Szociális Alap támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. E projekt segítségével a település új védőnői tanácsadót is 
kapott, mely a szűrővizsgáltatokhoz szükséges felszerelést is tartalmazza. 
A meglátogatni tervezett önkormányzat és a Védőnői Szolgálat kiemeit hangsúlyt helyez a 
prevenciós munkára, a szűrővizsgálatokra és a Népegészségügyi programban meghatározott 
prioritásokra. A Semmelweis terv a védőnői szolgálat kiemeit feladatai közt említette a 
lakossági szűrővizsgálatokat. Az elmúlt években a település önkormányzata a teljes 
lakosságra kiterjedő szűrővizsgálatot végzett a védőnők koordinálásával. A lakosság 
szűrővizsgálatokon való részvételének szervezése kivételes eredményességű volt. 

A szakmai programhoz csatlakoznak a Bárka Szociális és Gyermekjóléti Központ 
munkatársai, akik a terület gyermekjóléti ellátását, és az ahhoz kapcsolódó helyi gyakorlatot 
ismerik meg. A továbbképzés ideje alatt, a kerületi védőnői ellátás, tanácsadás maradéktalanul 
biztosított lesz. 

A kétnapos szakmai program tematikája: 

2011. szeptember 29. Boldogkőváralja 

Boldogkőváralján az ÉMOP-4.1.1. pályázat keretében felépült Egészségházat bemutatja a 
települést ellátó védőnő, Schubertné Viktor Ágnes és a gyermekellátást biztosító háziorvos, 
Dr. Dienes Csaba Emil. 

2011. szeptember 30. Telkibánya 

Látogatás a település védőnői tanácsadójában. Kretovics Lajosné védőnő bemutatja a 
szűrővizsgálatok dokumentálását végző számítógépes programot, majd a szűrővizsgálatok 
szervezésével kapcsolatos ötletbörze zárja a programot. 

Költségvetés 17 főre: 
Busz 
Szállás (2 OOO Ftx 17 fő) 

72 857 Ft 
34 OOO Ft 

106 857 Ft 



----------------------------------------

A támogatás az Önkormányzat 2011. ev1 költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) 
önkormányzati rendelet alapján, a Népjóléti Bizottság általános tartalékkerete terhére 
történhet. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg az előterjesztést, és támogassa a határozati 
javaslatot. 

Határozati javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Népjóléti 
Bizottsága a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatának kétnapos szakmai 
programját- megállapodás keretében- 100 OOO Ft-tal támogatja a bizottság működési célú 
általános tartalékkerete terhére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 20 ll. augusztus " " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

20 ll. szeptember 15. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
a jegyző 
a Humán Iroda vezetője 
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Weeber Tibor 
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Népjóléti Bizottság Tárgy: Védőnői szakmai napok 

Szabóné Gerzson Sarolta 
Bizottsági Elnök részére 
ll 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Elnök Asszony! 

Hagyományos együttműködésünkre hivatkozva 
következő szakmai program megvalósításához. 
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2011. szeptember 29-30-án tapasztalatcserével összekötött szakmai látogatásra, 
továbbképzésre kerül sor Boldogkőváralján és Telkibányán. 
A szakmai tapasztalatcsere lehetőséget ad arra, hogy megismerjük egymás munkáját, értékelni 
tudjuk szakmai eredményeinket, sikereinket és megbeszélhessük nehézségeinket 
Boldogkőváralján az ÉMOP-4.1.1 pályázat keretében Egészségházat avattak. A beruházás 
munkálatai, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg. E projekt segítségével a település új védőnői tanácsadót is 
kapott, mely a szűrővizsgálatokhoz szükséges felszerelést is tartalmazza. 
A meglátogatott önkormányzat és a Védőnői Szolgálat kiemeit hangsúlyt helyez a prevenciós 
munkára, a szűrővizsgálatokra és a Népegészségügyi programban meghatározott 
prioritásokra. A Semmelweis terv a védőnői szolgálat kiemeit feladatai közt említette a 
lakossági szürővizsgálatokat. Az elmúlt években a területeken teljes lakasságra kiterjedő 
szürővizsgálatot végzett a védőnő koordinálásával az ellátott három község önkormányzata. A 
lakosság szervezése és a szűrővizsgálaton való részvétele kivételes eredményességű volt. 
Telkibánya kistelepülés, csatolt község. A védőnői számítógépest rendszer nagy segítséget 
nyújt a terület ellátásában. A programot bemutatja Kretovics Lajosné védőnő. 
Szakmai programunkhoz csatlakozik a Kőbányai Családsegítő Szolgálat, munkatársai a 
terület gyermekjóléti ellátásait ismerik meg, és az ahhoz kapcsolódó helyi gyakorlatot. 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal védőnőjével együttműködve és a Védőnői 
Szolgálat védőnőjével közösen kerül sor a program megvalósítására. 

A kétnapos szakmai program tematikáját, résztvevő védőnők névsorát levelemhez melléklem. 
A továbbképzés ideje alatt, a kerületben a védőnői ellátást, tanácsadást maradéktalanul 
biztosítj uk. 

Budapest, 2011. 06. 02. Tisztelettel: Bózsváriné Ferencz Irén 
Védőnő 



l 
j 

l 

l 
l 

Költségvetés 17 főre: 

Busz 
Szállás 

Összesen: 

(150000Ft/35fő* 17fő) 
(2000Ft* 17fő) 

Résztvevő védőoők: 

l) Almási Erika 
2) Bózsváriné Ferencz Irén 
3) Cieslarné Nádasdi Katalin 
4) Jackel Istvánné 
5) Karbulák Jánosné 
6) Lados Lászlóné 
7) Lőrinczi Orsolya 
8) Major Krisztina 
9) Nagyné Füleki Mária 
l O) Paczári Piroska 
ll) Patai Tibomé 
12) Sándorné Csamári Éva 
13) Szabó Klára 
14) Szántó Györgyné 
15) Tokámé Veresegyházy Csilla 
16) T ó th Jánosné 
l 7) Vörös Istvánné 

72857Ft 
34000 Ft 

106857Ft 
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Szakmai tapasztalatszerzés programja 2011. 09. 29-30. 

Boldogkőváralja 

Boldogkőváralján az ÉMOP-4.1.1 pályázat keretében Egészségházat avattak. A 
beruházás munkálatai, amely az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. E projekt 
segítségével a település új védőnői tanácsadót is kapott, mely a 
szűrővizsgálatokhoz szükséges felszerelést is tartalmazza. 
Az Egészségházat bemutatja a települést ellátó védőnő: Schubertné Viktor 
Ágnes és a gyerekellátást is biztosító háziorvos Dr. Dienes Csaba Emil 

Telkibánya 

Kretovics Lajosné V édőnő kolleganő lát minket vendégü! a település védőnői 
tanácsadójában. A szűrővizsgálatok dokumentálását könnyítő számítógépes 
program bemutatása után a szűrővizsgálatok szervezésével kapcsolatos 
ötletbörzét tartunk. 


