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Egyéni képviselői indítvány az óvodás gyerekek egészségügyi szűrésére Aty 
Budapest, 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A keddi igazgatói értekezleten hallottam először, hogy egy új miniszteri rendelete 
hivatkozással szeptember l-jétől megszűnik az óvodákban a gyerekek egészségügyi szűrése 
Itthon a felesegem megerősítette, hogy az óvodában már közölték is a szülőkkel, hogy 
mostantól az ő feladatuk lesz azokra a szűrővizsgálatokra vinni a gyereket amit'eddie az 
óvodában végeztek. 

Ez a megoldás rossz a szülőknek, mert munkaidő után, időpontot egyeztetve kell elvinniük a 
gyereket. Rossz a védőknek, mert az óvodákban sokkal egyszerűbb és gyorsabb a szűrés és a 
kerület rendelőinek többségében nincs is elég hely a szűrésre, hiszen van, ahol 6-7 védőnő jut 
egyetlen helységre. Ez azonban mind eltörpül ahhoz képest, hogy rossz a gyerekeknek, hiszen 
több yedono becslese szerint az óvodások negyede-harmada nem lesz rendszeresen szűrve 
iskolás koráig, döntően az amúgy is nehezebb körülmények között élő, hátrányos helyzetű 
csaladok gyermekei fognak kimaradni. Ez azért veszélyes, mert vannak olyan betegségek 
^ H YtCt ^ ?m é T k é S é S S d S O k k a l r o S S Z a b b hatékonysággal lehet gyógyítani, mintha időben kezdtek volna a kezelést. 

Javaslom a képviselő-testületnek, hogy mindenképpen biztosítsa a feltételeit a gyerekek 
óvoda, szűrésének. A rendelet a területileg illetékes védőnő hatáskörébe utalja a szűrést 
nálunk szerencsére a területi védőnők között voltak szétosztva az óvodák is, természetesben a 
vedono. körzetek nem esnek egybe az óvodai körzetekkel. Az új rendelet előírja hogy a 
szulot írásban kell tájékoztatni a szűrés eredményéről, amit azonban óvodai szűrés esetén is 
meg lehet oldani. Javaslom, hogy egy igényfelmérő lapon írásban kérdezzük meg a szülőket 
hogy igényt tartanak-e arra, hogy az óvodában szűrjék a gyereküket, vagy személyesen ' 
szeretnek elvinni a szűrővizsgálatra. Nagyon valószínűnek tartom, hogy a szülők döntő 
többsége örömmel venné, ha továbbra is az óvodában szűrnék a gyerekét. 

Október 4-4n részt vettem egy kerületi védőnői értekezleten, ahol a védőnők döntő többsége 
elhaborodottan fogadta az új szabályozást, elmondták, hogy a Salgótarjáni úton, a Zsivaj 

utcában, az Újhegyi lakótelepen egyszerűen helyhiány miatt megoldhatatlan, és kérték hogy a 
szükséges módosításokkal az eddigi gyakorlat lehetőségét biztosítsuk továbbra is. Két védőnő 
ettől gyökeresen eltero állásponton volt. Az ő véleményük szerint a szülők el fogják vinni 
szűrésre a gyerekeket, és szerintük többet ér az a szűrés, amit a szülő jelenlétében végeznek 
Erre többen elmondtak, hogy sokszor a gyereket a szülő jelenlétében, ha elviszi egyáltalán ' 
nem is lehet rendesen szűrni, mert hisztizik, sőt néha ki se lehet venni a szülő kezéből Sajnos 
a megbeszélésen az is egyértelműen kiderült, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő 
mennyiségű, minőségű szűrőeszköz, és sok esetben 15-20 éves alig használható eszközökkel 
kénytelenek merni. 
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1. A Kőbányai Önkormányzat azoknak a kőbányai szülőknek, akik igényt tartanak 
gyermekük egészségügyi szűrésére az óvodában, továbbra is biztosítani kívánja ezt a 
lehetőséget. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére! 

2. A Kőbányai Önkormányzat a gyerekek szűréséhez szükséges eszközök 
megvásárlásához szükséges fedezetet a 2010-es költségvetésben biztosítani fogja. 
Felkéri a polgármestert a költségigény felmérésére, és a szükséges lépések 
megtételére. 

Budapest 2009. október^ 

Révész Máriusz 
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Tisztelt Egészségügyi Szakreferens Asszony! 

Révész Máriusz képviselő Úr 2009.10.02-án benyújtott önálló képviselői 
indítványával kapcsolatban Az óvodás gyerekek egészségügyi szűrése tárgyában a 
következő tájékoztatást adom. 
A 19/2009 (VI. 18.) EüM rendelet a 0-6 éves gyermekek szűrővizsgálatának elvégzését a 
védőnő munkahelyén az önkormányzat által fenntartott tanácsadóba rendeli el. 
A védőnői tanácsadóban végzett szűrővizsgálatok előnye, hogy a szülő jelenlétében 
történik, a vizsgálatról a szülő azonnal tájékozódhat, kérdezhet, a családban történt 
észrevételeit jelezheti. 
A Kőbányai Önkormányzat Védőnői Szolgálata öt tanácsadóban végzi tevékenységét. 
Ebből két tanácsadóban megfelelő tanácsadóhelység áll rendelkezésére a védőnőknek a 
szűrővizsgálatok elvégzéséhez, itt biztosítható a fent említett rendelet előírásainak 
maradéktalan végrehajtása. Két tanácsadóban a szűkös körülmények miatt nehézségekbe 
ütközik az önálló védőnői tanácsadásra fordítható idő. Egy tanácsadóban (Salgótarjáni út) 
tanácsadó helyiség hiányában nem biztosítható önálló védőnői tanácsadás és önálló 
szűrővizsgálat. Ebben az esetben természetesen csak az óvodában történhet a 
szűrővizsgálatok elvégzése, melyhez képviselő úr észrevételeit valamint a Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő Testülete elé terjesztett egyéni képviselői indítványát köszönettel 
vesszük. A védőnők jelenléte az óvodákban továbbra is indokolt és a rendelet értelmében 
minden gyermeket gondozó szolgálat együttműködése kötelező. 

A képviselő úr indítványában megfogalmazott igénye méltányolható és támogatható. 

A szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközök listája akkor állítható össze, ha a 
szűrővizsgálati protokollok a Magyar Közlönyben megjelennek, melyek részletes 
eszközigényt tartalmaznak. A megjelenés heteken belül várható, mert a két -érzékszervi 
szűrővizsgálati protokoll már elfogadásra került. . • ' ' , 

Dr. Haintz Andrea 
kerületi tiszti főorvos 

Budapest, 2009-10-07. 
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