Jegyzőkönyv
Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága nyílt ülésén.
A Bizottsági ülés helye: Városháza, Sátoraljaújhely Kossuth tér 5. gróf Andrássy Gyula
termében
A Bizottsági ülés ideje: 2021. október 26. napján 13 órától
A Bizottság részéről megjelentek:
Csernai Ferencné bizottsági elnök
Palicz István bizottsági tag
Sebes Péter bizottsági tag
Szabó János bizottsági tag
Bodnár Ferencné bizottsági tag
Szegedi Tibor bizottsági tag
Dr. Csomós Katalin bizottsági tag
Tanácskozási joggal meghívott:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének valamennyi tagja
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő
Ducsai Melinda ifjúsági védőnő
Tanácskozási joggal megjelent:
dr. Terdik Sándor jegyző
dr. Madák Tímea osztályvezető Szervezési, Szociális és Hatósági Osztály
Dr. Lőrincz Anna iskolaorvos
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő
Jegyzőkönyvvezető:
Buka Gabriella
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
Szociális és Egészségügyi Bizottság határozatképes, mivel a 7 tagból 7 tag jelen van, egyben
az ülést megnyitotta. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy az ülés napirendjével
kapcsolatosan van-e észrevétel vagy egyéb javaslat. Mivel a napirendekkel kapcsolatosan
nem volt javaslat, Csernai Ferencné elnök az ülés napirendjét a meghívó szerint szavazásra
bocsátotta.
Az ülés tervezett napirendi pontját a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza.
S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7
igen szavazattal, - egyhangúlag - az ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta.
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Napirendi pont:
Előterjesztés az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló
elfogadására
Előterjesztők: dr. Lőrincz Anna iskolaorvos, Nyiriné Gecse Szilvia védőnő
Zárt ülésen:
Előterjesztés segélykérelmek elbírálására
Előterjesztés
elfogadására

az

iskola-egészségügyi

szolgáltatás

helyzetéről

szóló

beszámoló

Csernai Ferencné bizottsági elnök:. Megkérdezte, dr. Lőrincz Anna iskolaorvost és Nyiriné
Gecse Szilvia ifjúsági védőnőt, hogy van-e kiegészíteni valójuk az előterjesztéssel
kapcsolatban.
dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy a beszámoló elkészítésekor még készültek az
oltásokra, de azóta már beadták az oltásokat. Több gyermek beoltására számítottak, de nagy
volt a hezitálás. A szűrővizsgálatokra érkező gyermekeknek javasolták, hogy oltassák be
magukat.
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő: Elmondta, hogy a beszámoló elkészítésekor a
szűrővizsgálatokat még csak szervezték, de azóta nagyon jól haladnak a 10. osztályosok és a
12. osztályosok szűrésével.
Kérdések következtek:
Szabó János bizottsági tag: A beszámolóban olvasta, hogy sok gyermek gerinc és tartás
problémákkal szenved. Megkérdezte, hogy ebben az esetben milyen konkrét intézkedéseket
lehet tenni.
Dr. Csomós Katalin bizottsági tag: A beszámoló harmadik oldalán található
megvizsgálandó tanulók száma milyen százalékát képviseli az iskolában tanuló diákoknak.
Megkérdezte, hogy a beszámoló ötödik és hatodik oldalán található szakmák indultak-e a
2021/2022. tanévben. A hatodik oldalon található testnevelési csoport besorolásnál jól
gondolja-e, hogy a gyógytestnevelésre járók számadatát tartalmazza. Számára az adatokból
nem derül ki, hogy pontosan mit jelentenek.
dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy ez a 10. osztályos tanulók és a 12. osztályos
tanulók száma. A 2021/2022. tanévben is indultak ezek az osztályok csak véletlenül nem írták
be a számadatokat. A testnevelési csoport besorolása a gyógytestnevelésre járók számát
tartalmazza, de vannak olyan tanulók is, akik teljesen fel vannak mentve a testnevelés óra
alól. A szűrővizsgálatok nagyobb részét az intézmények igazgatóival egyeztetve az
iskolákban végezték el.
Bodnár Ferencné bizottsági tag: Megkérdezte, hogy mennyi gyermek kérte az oltást és hány
iskolában. Érdekelné, hogy melyik iskolában mennyien oltatták be magukat. Véleménye
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szerint a kisebbség körében nem népszerű a COVID oltás. A védőnői beszámolóban
döbbenten olvasta, hogy a fejtetvesség miatt kiszűrt fiatalok száma öt fő. Annak ellenére,
hogy ebben a korban a személyi higiéniájukat maguk látják el. Megkérdezte, hogy milyen
családból származnak. Véleménye szerint ez a számadat magas. Megkérdezte, hogy a
beszámolóban szereplő védőnői intézkedések mit takarnak. Ducsai Melinda 2021. szeptember
1. napjától nem dolgozik az Ifjúságegészségügyi Szolgálatnál. Megkérdezte, hogy lesz-e
helyette valaki és a gyermeklétszám igényli-e a helyének a betöltését.
Nyiriné Gecse Szilvia ifjúsági védőnő: Elmondta, hogy ez a számadat nem magas az előző
évekhez képest. A védőnői intézkedések sokrétű feladatot takarnak, felveszi a kapcsolatot az
osztályfőnökkel, igazgatókkal és az ifjúság-védelmi felelőssel például a pályaválasztási
alkalmassági vizsgálattal kapcsolatban, ha a gyermek nem tudott elmenni valamilyen
szűrővizsgálatra, ha valaki beteg lett, akkor mi a teendő. Minden olyan feladat megoldásába
bevonják, mint ifjúsági védőnő, ami a gyermek iskolai létével kapcsolatban áll. A
gyermeklétszám sajnos továbbra is drasztikusan csökken évről évre. 25 évvel ezelőtt 2400
most 1100 a tanulók száma. Ez egy teljes munkaidős és egy részmunkaidős védőnőt
feltételez. Sikerült úgy megoldani, hogy megkapta Ducsai Melinda 20 órás munkaidejét és
egy általános iskola védőnői feladatait. Köszönte Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának
ezt a megoldást. Sajnos így jön ki a létszám, viszont a feladat több mint eddig.
dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: A gerinc és tartás problémákkal kapcsolatosan a régi
gyakorlat az volt, hogy mindenkit elküldtek ortopédiára, jelenleg a gyermekek megkapják a
beutalót és különböző tornagyakorlatok leírásait.
Vélemények következtek:
Szabó János bizottsági tag: Megdöbbentő a számára, hogy tetvességgel foglalkozni kell
középiskolában. A beszámoló olyan területekre világított rá, melyre nem gondolt volna az
ember.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy a 2020. egy speciális év volt a COVID
járvány miatt, ez látszik a beszámolóban is. Az iskolák a COVID helyzet miatt nem jelenléti
oktatást folytattak és így az ifjúsági védőnői munkát, illetve az orvosi tevékenységet sem
lehetett a gyermekek közelében végezni. Korábban kérte a bizottság, hogy felvilágosító órák
legyenek, de ezeket most nem lehetett kivitelezni. Javasolta, hogy amíg lehetőség van, addig
kellene megtartani az oktatásokat, amit tovább lehet adni a fiataloknak a korábban megbeszélt
témakörökben.
dr. Lőrincz Anna iskolaorvos: Elmondta, hogy szexuális felvilágosítást nem tarthatnak.
Csernai Ferencné bizottsági elnök: Elmondta, hogy nem csak a szexuális felvilágosításra
gondolt, hanem a személyi higiénével kapcsolatos, vagy olyan információk, amit otthon nem
kap meg a gyermek.
Palicz István bizottsági tag: Elmondta, hogy a fejtetvesség problémája körében sok múlik az
intézmény dolgozóin is. A saját intézményében a Deák Úti Óvoda, Általános Iskola,
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben nem fordul elő fejtetvesség. További
jó munkát kívánt.
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Mivel más kérdés, vélemény nem hangzott el, Csernai Ferencné a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta javaslatát, miszerint a Szociális és Egészségügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadására
vonatkozó előterjesztés elfogadását.
S z a v a z á s : A Szociális és Egészségügyi Bizottság szavazáskor jelen lévő 7 tagja, 7
igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozta:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Szociális és Egészségügyi Bizottsága
170/2021. (X.26.) határozata
az iskola-egészségügyi szolgáltatás helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi
Bizottsága javasolja a képviselő-testületnek, hogy az iskola-egészségügyi szolgáltatás
helyzetéről szóló beszámoló elfogadására vonatkozó előterjesztést fogadja el.
Mivel más kérdés, felvetés nem hangzott el Csernai Ferencné a Bizottság elnöke
megköszönte a részvételt és a nyílt ülést 13:25 perckor bezárta, a bizottság zárt ülésen
folytatta munkáját.
K. m. f.

Bodnár Ferencné sk.
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Csernai Ferencné sk.
Bizottság elnöke

