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BESZÁMOLÓ AZ EFOP 3.1.6-16-2017-00026 PÁLYÁZATI PROJEKT 2019 II. 

NEGYEDÉVI 13. PROGRAMELEM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A JNSZMPSZ 

JÁSZBERÉNYI TAGINTÉZMÉNYBEN 

 
Az EFOP-3.1.6-16-2017-0006. számú pályázati projekt 13. programelemeként „A Korai 

intervencióban történő ágazatközi együttműködés (védőnő, egészségügy, szociális szféra, 

szakszolgálat) címmel kerekasztal beszélgetést szervezett tagintézményünk. 

A koragyermekkori intervenció, valamint a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 

oktatás és gondozás szakszolgálati protokolljában megfogalmazódik: „A koragyermekkori 

intervenciós ellátás több ágazatot is érint; a köznevelési, az egészségügyi, a szociális és 

társadalmi felzárkózásért felelős területet, de a család- és ifjúságügyet, az igazgatást is. A 

rendezvény a korgyermekkori intervencióban részesülő gyermekek ellátásában, nevelésében 

részt vevő szakemberekkel, partnerintézményekkel kívánt kapcsolatba lépni. A meghívottak 

között házi- és gyermekorvosok, védőnők, gyógypedagógusok és családsegítők dolgozói is 

szerepeltek. A kerekasztal megbeszélésen védőnő, ápolónő, gyógypedagógus és a 

családsegítő munkatársa vett részt. 

A rendezvény Bartusné Major Ágnes tagintézmény-igazgató megnyitóját követően Béres 

Lászlóné előadásával kezdődött. Az előadás a korai fejlesztés elméleti és jogi hátterének 

bemutatását követően demonstrálta a Jászberényi Tagintézményben folyó korai intervenciós 

munkát. A hallgatóság megismerhette az intézmény diagnosztikus protokollját, a beavatkozás 

legfontosabb alapelveit, valamint a statisztikai adatokat. A tényszerű információk ismertetése 

mellett az előadó megfogalmazott gondolatébresztő kérdéseket, felhívta a figyelmet az ellátás 

során tapasztalható nehézségekre (pl.: befogadó óvoda kiválasztása), valamint megfogalmazta 

igényét a védőnőkkel való szorosabb együttműködésre. 

Második előadóként Dr. Hajnal Györgyi, a Bethesda Gyermekkórház gyermekgyógyász 

orvosa bemutatta a korai ellátás egészségügyi oldalát, a gyermek rehabilitációt. A doktornő 

ismertette a diagnosztikus rendszerüket (pl.: besorolási kategóriák, szülői felvételi lap stb.), 

bemutatta a célzott terápiás eljárásokat (reverzibilis és irreverzibilis lehetőségek), valamint a 

rehabilitációs team jó gyakorlatát. Az előadás második felében a cerebralis paresis 

kezelésének bővülő lehetőségeiről beszélt. Kiemelte, hogy fontosnak tartja a családok 

szakszerű, pontos tájékoztatását az egyes betegségekkel kapcsolatban, valamint 

megfogalmazta az igényt a gyermekorvosokkal való szorosabb együttműködésre. 

Dr. Horváth Zsolt az Újszülöttjeinkért, Koraszülöttjeinkért Alapítvány képviseletében a 

koraszülött gyermekeket nevelő családok részére létrehozott Mentorprogramot mutatta be. A 

szervezet tudatosan felépített elemekkel és a legőszintébb segítő szándékkal próbál támogatni 

rászoruló családokat. Szolgáltatásaik a NIC osztályon kezdődnek, ahol támogatják a szülőket 

a helyzet feldolgozásában, megértésében és felkészítik az otthoni feladatokkal kapcsolatban, 

hogy a lehető legkompetensebben forduljanak gyermekeik felé. A Mentorprogramban 

igénybe vehető pszichológus, szülőcsoport segítsége. A kórházból való elbocsátás nagy 

gondossággal, egy team jelenlétében történik. A családok további életének a támogatása 

információátadással (pl.: tanácsadó füzetek, online felületek, mentorálás), rendezvények, 

tehetségműhelyek szervezésével, valamint az 

önkéntesek segítségével (pl.: gyermekfelügyelet) 

történik. 

Az előadások sorát Tamásné Teleki Lilla vezető 

védőnő zárta, aki a 2017-ben bevezetésre kerülő 

szülői megfigyelésen alapuló kérdőív 

tapasztalatairól beszélt. Az új szűrőrendszer 

bevezetését az a felmérési eredmény indokolta, 
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mely 20-50%-ra helyezte az iskoláskor előtt fel nem ismert problémás esetek számát. Az új 

módszer a korai felismerés jelentőségét támogatja. A védőnők a családlátogatások alkalmával 

átadják a szülőknek a megfigyelési szempontrendszert, melyet a szülő értékel. A státusz 

vizsgálatokon a védőnők megfigyelését kiegészíti a szülői kérdőív, mely alapján - szükség 

esetén - tovább utalják a háziorvosok felé a gyermekeket. Az előadásban halhattunk a Jászság 

statisztikájáról, melyből kiemelendő, hogy a szűrésben részt vettek száma 98,3%, mely a 

védőnők lelkiismeretes munkáját tanúsítja. Tapasztalatok szerint az eljárást a szülők örömmel, 

érdeklődéssel fogadták és a védőnők is többnyire nyitottak voltak az új módszer iránt, annak 

ellenére, hogy nagyban megnövelte az adminisztrációs terheiket. 

Az előadások végén lehetőség volt a kötetlen beszélgetésre, mely révén valódi szakmaközi 

közeledések voltak megfigyelhetők. A „kerekasztal” után a védőnők pontosabb ismeretekkel 

térhettek haza a korai fejlesztéssel kapcsolatban, míg a gyógypedagógusok betekinthettek 

klienseik orvosi kezelésének módszereibe, rendszerébe. Nagy érdeklődéssel ismerték meg a 

koraszülötteket támogató programot is. Bízunk abban, hogy a szakmák közötti együttműködés 

a „kerekasztal” által még elmélyültebb lesz, és reméljük, hogy a törekvéseinket a háziorvosok 

is érezni fogják.  

A szakszolgálati feladatellátásban nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a gyermeket, 

hanem a gyermek környezetét is próbáljuk együttműködésre ösztönözni, a gyermek körüli 

kapcsolati hálót megerősíteni, segítve ezzel egymás munkáját.  
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Jászberény, 2019. 05.27. 

 

 

Bartusné Major Ágnes 

taginézmény-igazgató 

              

 


