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Új módszertani útmutató a
gyermekek szűrővizsgálatához

Tisztelt Olvasó!
Szakmai hírlevelünk második, tavaszi számát
olvashatja. Kiadványunk célja nem változott,
továbbra is szeretnénk tájékoztatni a Koragyermekkori program keretében folyó szakmai
munkáról, a program eredményeiről. Fontosnak tartjuk, hogy ezeket az információkat megosszuk Önnel, illetve elérhetővé tegyük minél
több érintett szakember számára.
A téli számban olvashatott többek között
az új egészségügyi szakmai irányelvekről, a szülői megfigyelésen alapuló kérdőívről, informatikai fejlesztésekről, valamint a projekt keretében igénybe vehető ingyenes, akkreditált képzésekről. Tavaszi hírlevelünkben szó lesz az
egységes dokumentációs rendszerről, a Gyermek-alapellátási útmutatóról, az alapellátók
gyakorlatközpontú módszertani kézikönyvéről és az esetmegbeszélő csoportok mintaprogramjáról.
Az alapellátásban dolgozó házi gyermekorvosok, vegyes praxisú háziorvosok, valamint
védőnők a Koragyermekkori program által kínált komplex és témaspecifikus képzéseken vehetnek majd részt országszerte. A képzések akkreditáltak, ingyenesek, és ami a legfontosabb,
tematikájuk teljes egészében az újonnan életbe
lépő ismeretanyagra épül. A továbbképzésekről
egy külön hírlevélszámban adunk részletesebb
tájékoztatást.
Remélem, elnyeri tetszését kiadványunk, a
megvalósuló fejlesztésekkel és a kapcsolódó
képzésekkel pedig megkönnyítjük a védőnők,
házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok napi munkáját, és nem utolsó sorban
bővül majd a szülők gyermekük fejlődésével
kapcsolatos ismerete.
Üdvözlettel:
Prof. Fogarasi András
szakmai vezető

A Koragyermekkori program egyik vállalt
célja volt a rizikó- és védőtényezőkkel, valamint a szűrővizsgálatokkal kapcsolatos,
jelenleg használt szakmai anyagok áttekintése. A területet szabályozó rendeletek
egyike-másika még a 90-es évek végén készült, és azóta mindössze kisebb kiegészítéseken esett át.
Mivel a nemzetközi adatoknál hazánkban felénél kevesebb a gyermekkori fejlődési zavarok felismerési aránya, felmerült az
igény a jelenleg érvényben lévő, rendeletszinten szabályozott szűrési tevékenységen
túl egyéb szempontokon alapuló megfigyelések, vizsgálatok, összességében egy frissített
módszertan kifejlesztésére is. Bár maga a
szűrés szaktevékenység, a gyermekkel saját
környezetében a legtöbb időt töltő szülők
szerepének jelentősége sem elhanyagolható. A jelenlegi módszertan nem épít a szülőkre, ezért a Koragyermekkori program
keretében szülői megfigyeléseken alapuló
módszertani anyagokat dolgoztunk ki,
majd teszteltünk.
A cél egy olyan gyermek-alapellátási módszertani útmutató kidolgozása volt, mely
mindazon alapellátó orvosi és védőnői
(szűrő)tevékenységet felölelné, mely új
módszertani szempontok szerint, a szülők

segítségével, bevonásával, gyermekeik egészséges fejlődésének nyomon követése érdekében történik.
Mivel az orvosi szűrési tevékenység
többnyire térben is, időben is izoláltan történik, fontos hangsúlyozni, hogy az új
szemlélet szerint a szülők bevonásával végzett megfigyelés értékelése – és szükség
esetén az eredményekről való beszámolás
– a védőnők kompetenciája, ezért különösen fontos alapellátói szinten a lehető legnagyobb összhang kialakítása. A gyermekgyógyászati vizsgálatokkal közösen
megjelenített védőnői szűrővizsgálati teendőkön keresztül mód nyílik egymás munkájának jobb megismerésére, ami szándékaink szerint együtt jár majd a gyermek-alapellátásban részt vevők közötti, valamint a
szülőket célzó kommunikáció javulásával.
A Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves
korú gyermekek szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez című kézikönyv fejlesztését 2013
májusában kezdte meg egy gyermekneu
rológusból, házi gyermekorvosokból, gyógy
pedagógusokból és védőnőkből álló módszertani munkacsoport. A 2013 szeptemberére
elkészülő tartalom alapos szakmai lektorálását követően mára a strukturális finomhangolás is megtörtént, és jelenleg a nyomdai
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előkészítés munkálatai folynak. Az Útmutatót részletesen ismertető előadás anyaga
már a Koragyermekkori program által ez
év augusztusától szervezett házi gyermekorvosi, vegyes praxisú háziorvosi és védőnői
komplex továbbképzések tematikájában is
szerepelni fog.

A Koragyermekkori program keretében elkészült
Gyermek-alapellátási útmutató újdonságai
•
•
•
•
•

A szülők bevonása gyermekük fejlődésének nyomon követésébe, megfigyelésébe a szintén a program által kifejlesztett Szülői kérdőívek segítségével.
Az 1997-től rendeleti szinten szabályozott szűrési életkorokhoz képest több szűrési életkor a védőnő együttműködésével (13 normál és 2 kiegészítő életkor).
Az egyes feltüntetett vizsgálatok összhangban vannak a Szülői kérdőívek kérdéseivel.
Új ajánlások szerepeltetése, pl. újszülött hazaadását követő első vizsgálat, házi
gyermekorvosi, vegyes praxisú háziorvosi vizsgálat helye és ideje.
Új szemlélet: a védőnő, a házi gyermekorvos és a vegyes praxisú háziorvos preventív tevékenysége összhangban van, rálátnak egymás munkájára.

Őrzők a strázsán
Védőnők, házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok gyakorlatközpontú módszertani lehetőségei a 0-7 éves korú kisgyermekes családok, szülők segítéséhez
Segítőként folyamatosan változó világunkban egyre több olyan helyzettel találjuk
szembe magunkat, amelyek kezelése, megoldása első ránézésre meghaladja addigi ismereteinket, szűkebb szakmánk elsajátítása
és gyakorlása közben szerzett készségeinket.
Egyre több új ismeret megszerzése szükséges ahhoz, hogy az egyre összetettebb problémákat, helyzeteket megfelelően tudjuk
kezelni a szakmai mindennapokban; de egyetlen segítő szakember sem lehet egyszemélyes, mindentudó és mindenható hadsereg.
Valóban nem szükséges minden gyakorló
szakembernek igazi polihisztorrá válnia.
Olyan könnyen elsajátítható tudásra azonban elengedhetetlen szükségük van, amelyet
egyszerűen átültethetnek a munkájukba,
és amelynek segítségével sikeresebben és hatékonyabban tudják megoldani a nap mint
nap felmerülő nehézségeket.
Ezen segítség megadásának szándéka vezérelte a Koragyermekkori program tervezésében és megvalósításában részt vevő szakembereket. A program módszertani fejlesztései között a „Szülők támogatása” elemi
projekt dedikált feladata volt – összhangban az egészségügyi alapellátás lehető legszélesebb körű modernizálásának céljával –,
hogy olyan kiadványokat fejlesszen, amelyek
érdemi válaszokat tudnak adni a gyakor-

latban dolgozó szakembereknek a hétköznapi élethelyzetek kezelése során felmerülő
kérdésekre.
Segítők segítése
A fejlesztések fókuszába tehát a segítő kollégák segítésének módszertana került. Ennek az a szemlélet az alapja, hogy a családoknak végső soron úgy lehet a leghatékonyabban segíteni, ha minden segítő megismeri
a különféle segítő diszciplínák tudását,
és egy holisztikus, rendszerszemléletű
megközelítéssel ülteti be azokat a
saját szakmájának gyakorlatába.
Olyan gyakorlatközpontú módszertani kézikönyvek megírása
volt a cél, amelyek a védőnők,
házi gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok elé
kerülő élethelyzetekkel foglalkoznak, és olyan konkrét
ismereteket és technikákat tartalmaznak, melyek alkalmazásával a családok hatékonyabban
segíthetők.
A fejlesztői, írói munka során végig törekedtünk a megengedő, nem ítélkező hangvételű, elfogadásra épülő segít-

ség lehetséges gyakorlati eszközeit megtalálni.
Ennek érdekében nem az elméletből indultunk ki, hanem a pozitív kimenetelű gyakorlatból. Első lépésként a gyakorlatban dolgozó kollégáktól sikeresen végződő, a mai
magyar valóságban helytálló esetmegoldásokat gyűjtöttünk össze. A mindennapokban
szükséges elméleti ismereteket „mindössze”
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a működő gyakorlat funkcionális elemzésének mintegy alátámasztásaként ismertetjük.
A hangsúlyt a bevált gyakorlatok, lehetséges
technikák, módszerek minél részletesebb,
de közérthető leírására, közzétételére helyeztük. A „mit” és „miért tegyünk” kérdések
mellett szinte megszállottan igyekeztünk
válaszlehetőségeket összegyűjteni a „hogyan”-ra is, valóban gyakorlati kézikönyvnek
szánva a kiadványokat, nem is titkoltan azt
remélve, hogy számtalan „szamárfüles” példány lesz majd a tanácsadók, rendelők polcain.

Az Őrzők a strázsán kötetei

1. kötet: Tanácsadás a gyermekek optimális pszichomotoros fejlődésének
támogatása érdekében
2. kötet: Rizikótényezők és protektív lehetőségek a családok életében

Szakmai lektori vélemény a 2. kötetről
A kötet felépítése logikus, könnyen követhető. A feldolgozott témák központi fontosságúak, kapcsolódnak a mindennapi problémákhoz, nehézségekhez. Nagyon fontos része a
kötetnek, hogy minden témában megjelenik a gyakorlat, a protektív lehetőségek, és ennek remek illusztrálásaként az életből vett példák.
Dr. Gallai Mária, gyermekpszichiáter; dr. Csenki Laura, klinikai szakpszichológus

A kötetek témái
Az előzetes szükséglet- és igényfelmérések,
valamint a korábbi szakmai tapasztalatok
alapján a következő tartalmakra koncentráltunk:
• a családi élet jellegzetes – rizikó- vagy
védőhatást jelentő – eseményei,
• a szükséges kommunikációs és attitűdbeli készségek,
• a kisgyermekes családok életének középpontjában álló gyermekek fejlődési
területei, és azok szakaszainak jellegzetes történései,
végig azt tartva szem előtt, hogy a védőnő,
házi gyermekorvos és vegyes praxisú háziorvos kollégák a kompetenciahatáraikon belül mit és hogyan segíthetnek ezekben a témákban a családoknak.

Indikátorokkal mérhető egészségügyi ellátás
Az egészségügyi ellátás struktúrájának, folyamatának és eredményének mérése leíró
standardok alapján meghatározott kritériumok, illetve indikátorok segítségével történik.
Az egészségügyben az indikátor olyan
mutató, amellyel az egészségügyi szolgáltatások minősége is mérhető.
A mérhetőséghez olyan információs
rendszereket szükséges kialakítani, amelyek lehetővé teszik a valid adatok gyűjtését, és ezek alapján indikátorok fejlesztését
és alkalmazását.

Az indikátorok nem adnak közvetlen választ a lehetséges problémákra, viszont felhívják a figyelmet azon területekre, ahol a
tapasztalt eltérések okainak feltárására további részletes elemzések elvégzése szükséges.
Bár jelenleg többféle mérőszámot alkalmaznak az alapellátásban (pl. OEP-indikátorok, más mutatószámok), nincsen
olyan indikátor, amely a védőnői, vegyes
praxusú háziorvosi, illetve házi gyermekorvosi praxisok ellátási folyamatát, valamint az ellátás eredményességét méri.

A Koragyermekkori program a jelenlegi
adatbázisok és kliensdokumentációk elemzését követően, szigorú módszertani megfelelőség szerinti indikátorfejlesztés alapján javaslatot tesz minőségi indikátorokra, amelyek a házi gyermekorvosi, vegyes praxisú
háziorvosi és védőnői ellátás minőségének és
megfelelőségének mérésére alkalmasak.
Az indikátorfejlesztés a befejezés felé közeledik, a következő lépés a kialakított indikátortervezetek kollegiális értékelése,
melyet a program mintacsoportjának tagjai végeznek.
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A fejlesztés produktuma
Az ellátók jogszabályokban meghatározott tevékenysége szerint keletkező/
elvárható adatok körére tett javaslat
a gyermek-egészségügyi alapellátás
dokumentációjával kapcsolatban.

Egységes dokumentációs rendszer
lép életbe

A gyermek-egészségügyi alapellátás nyomtatványainak többsége több évtizede készült, és már nem követi a hatályos jogszabályokban és a szakmai szabályokban előírt adattartalmakat. Az ellátók jó esetben
egyéni megoldásokkal próbálnak megfelelni az előírásoknak, a védőnők még jellemzően papír alapon. Ez azonban jelentős
többletmunkát és -költséget jelent. A dokumentáció nem illeszkedik hiánytalanul
az ellátandó feladatokhoz. Az adattartalmak nincsenek összehangolva, definiálva, és
összességükben nem alkalmasak a gyermekek
egészségi állapotának, bio-pszicho-szociális
fejlődésének és egészségügyi ellátásának megfelelő dokumentálására, értékelésére, indikátorok meghatározására és összehasonlítására.
Mindezek miatt a gyermek-egészségügyi
alapellátásban szükségessé vált olyan korszerű és egységes dokumentációs rendszer
kialakítása, amely a gyermek fejlődését az
anya várandósságától – azaz az egészségi állapot szempontjából meghatározó magzati
kortól – kezdődően 7 éves korig követi.
A dokumentációs rendszer alkalmas lesz
• az ellátandókra vonatkozó adatok rögzítésére, gyűjtésére;
• a várandós anyák és a 0-7 éves gyermekek megelőző-gyógyító egészségügyi ellátásával kapcsolatos (személyes és egészségügyi) adatok rögzítésére;
• a várandós anyák és a 0-7 éves gyermekek egészségi állapotának leírására és értékelésére, a rizikóállapotok és kockázati
tényezők korai felismerésére, jelzésére, a
szükséges intervenciók meghatározására;

• az ellátók (védőnő, házi gyermekorvos, vegyes praxisú háziorvos) feladatainak és az
ellátás folyamatának dokumentálására;
• az egészségügyi alapellátás minőségét
meghatározó indikátorok képzésére.
A fejlesztés szakaszai
A dokumentáció fejlesztése két fázisban
zajlott. Az első szakaszban teljes körűen
átvizsgáltuk a gyermek-egészségügyi alapellátás dokumentációs rendszerét, majd
összeállítottunk egy dokumentum-katasztert (bizonylati album), mely papír alapon és
digitalizáltan is tartalmazza a gyermek-egészségügyi alapellátás valamennyi dokumentációjának mintapéldányát. Az alapellátásban tevékenykedő házi gyermekorvosokból, vegyes
praxisú háziorvosokból és védőnőkből álló
mintacsoportok szubjektív értékeléssel minősítették a dokumentumok használhatóságát, javaslatokat tettek módosításukra vagy alkalmazásuk megszüntetésére, továbbá új dokumentációs
elemek felvételére. A fejlesztők összeállították a gyermek-egészségügyi alapellátásra
jellemző orvosi és védőnői tevékenységlistát, illetve elkészült a gyermekek orvosi
alapellátásának és a védőnői gondozásnak a
folyamatábrája az egyes szakaszokhoz illeszkedő dokumentumok jegyzékével. Ezt követően elkezdődött a fejlesztés alapjául szolgáló jogszabályi követelmények és szakmai
alapelvek keretrendszerének összeállítása.

A második szakaszban a fejlesztés a folyamatelemzés módszerének figyelembe vételével történt. A fejlesztés második szakaszának egyik „ellenőrző pontján” kollegiális vélemény is készült a munkaanyagról, a
mintacsoport tagjai SWOT-analízissel értékelték a produktumot. A fejlesztés befejezését követően, 2014 januárjától elindult
a dokumentáció informatikai rendszerben
történő applikációja.
A dokumentációsrendszerfejlesztés második szakaszának
szempontrendszere
• A gyermek-egészségügyi alapellátásra vonatkozó jogszabályok
és egyéb szabályozók (pl. szakmai irányelv).
• A vonatkozó szabályok szerint
elvárható ellátói tevékenység.
• Az egyes ellátói tevékenységhez
tartozó beavatkozások és műveletek.
• A beavatkozások és műveletek
során, és/vagy azok folyományaként elvárható információtartalom, továbbá az információt
megjelenítő adatok.
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Esetmegbeszélés
a védőnői szolgáltatásokkal
kapcsolatban
A Koragyermekkori program egyik alapvető célkitűzése megismertetni és elterjeszteni az esetmegbeszélés módszerét a gyermek-egészségügyi alapellátásban dolgozó
védőnők és orvosok körében.
A program előkészítési szakaszában,
2012 novembere és 2013 júniusa között
zajlott az esetmegbeszélő csoportok mintaprogramja, melynek célja volt 2 pilot lebonyolítása, és módszertani útmutató kidolgozása a majdani csoportvezetők számára, hogy egységes szemléletben vezethessék a
csoportokat. A védőnők számára az esetmegbeszélő foglalkozásokat szabadon választott elméleti továbbképzésként minősítették.
2013 nyarán 23 csoportvezetővel országszerte 33 esetmegbeszélő csoport indult.
Összesen 420 fő jelentkezett, a jelenlegi
résztvevői létszám 381 fő (11 orvos és 370
védőnő, ami a magas részvételen belül sajnos az orvosok esetében messze alulmúlja
a tervezett részvételi arányt).
A csoportüléseken átlagosan 8-12 fő vesz
részt. A leggyakrabban megbeszélt témák:

bántalmazás, pszichés betegségek, határok/
szerepek, eltérő nemzetiségi hovatartozás, a
gondozottakkal és a társszakmákkal való kommunikációs nehézségek, SNI (sajátos nevelési
igényű gyermekek).
Az egyes esettípusokon belül is gyakran
szerepel a védőnői szerep és határai problémakör. Kisebb számban előforduló, de komoly szakmai kihívást jelentő témák még
a gyász, a veszteség a családban, a vándorló
családok és a korai gyermekvállalás.
A csoportvezetőktől kapott beszámolók és
a konzultációk alapján teljesülnek a program tervezésekor megfogalmazott szakmai célok. Bebizonyosodott, hogy nagy
szükség és igény van az egészségügyi alapellátásban dolgozó szakemberek, különösen
a védőnők körében a rendszeres esetmegbeszélésre.
A csoport jelenléte, a közös szakmai nyelv
és tapasztalatok, a segítő szándékú megnyilvánulások komoly megerősítést jelentenek
az esethozóknak. Az adott esetnek mind
az érzelmi, mind a tudatos, mind pedig a
gyakorlati elemei felszínre kerülnek a közös

1. ábra. Az esetmegbeszélő csoportok helyszínei

Mi az esetmegbeszélés?
Az esetmegbeszélés a gyermekegészségügyi ellátásban dolgozó
szakemberek szakmai felkészültségét, szakmai identitásának erősítését szolgálja.
Abban segíti a szakembert, hogy tisztábban lássa a gondozott személy,
család helyzetét, állapotát, felmérje
a tennivalókat és a kapcsolatépítés
lehetőségeit, az esetvezetés lehetséges további lépéseit.
Keretet teremt arra, hogy a szakemberek kölcsönösen segítsék egymást, megosszák tapasztalataikat
és tanuljanak egymástól. Az esetmegbeszélő csoport egyben megtartó erő, önsegítő forma, eszköz a
kiégés, a napi rutin okozta kifáradás
ellen.
munka során, ami segíti az esetre való „rálátást”. A csoportüléseken tudás- és gyakorlati tapasztalatátadás is történik, melynek külön jelentősége van azon fiatal, pályakezdő védőnők esetében, akik még nem
rendelkeznek szakmai és szülői tapasztalatokkal.
A csoportvezetők és csoporttagok hatalmas úttörő munkát végeznek, hiszen az is
fontos küldetése a programnak, hogy jelezze, mik a legtipikusabb elakadások, problémakörök, hol van szükség további ismeretre, szakmai, pszichés, vagy más jellegű
támogatásra.
Az esetmegbeszélő csoportok tapasztalatai alapján a Koragyermekkori program
javaslatot és továbbfejlesztett útmutatót
készít a módszer gyakorlati munkába való
bevezetésének elősegítésére.
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A fejlesztésre kiválasztott
témakörök
(munkacímek)
1. A 0-18 éves életkorú gyermekek látásfejlődésének követése, a kancsalság és a fénytörési hibák felismerése.
2. A 0-18 éves gyermekek teljes körű,
életkorhoz kötött hallásszűrése.
3. Testi fejlődés, a gyermekek növekedésének és tápláltsági állapotának értékelése.
4. Az egészségügyi alapellátás feladatai az újszülött és a gyermekágyas
anya első otthoni látogatásakor.
5. Az egészséges csecsemő gondozása
az egészségügyi alapellátásban.
6. Az egészséges csecsemő táplálása.
7. Az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálása.
8. A 0-7 éves gyermekek nyilvántartása az egészségügyi alapellátásban.

Lezárult az új egészségügyi
szakmai irányelvek fejlesztése
Ahogy előző hírlevelünkben már olvashattak róla, a Koragyermekkori program keretében új gyermek-egészségügyi alapellátásra vonatkozó irányelvek készülnek a 2013.
december 31-én lejártak helyett.
A vonatkozó jogszabálynak megfelelően az új
szerkezetbe foglalt irányelvtervezeteket 2013
szeptemberében a Koragyermekkori program
szűrőértékelésre megküldte a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának, és ezzel egy időben
a véleményező Szakmai Kollégiumi Tagozatoknak.
A szűrőértékelésre vonatkozó vélemények
megérkezése után a fejlesztés igen intenzív
és bonyolult munkaszakaszba ért, ez volt a
módosítások, javítások, a véleményezőkkel

való folyamatos egyeztetések fázisa. Az irányelvtervezeteket a kiemelt mintacsoport (bővebben lásd a 2013. téli Hírlevelet) is véleményezte.
A fejlesztők által javított, „finomított” irányelv
tervezeteket 2013. novemberben küldte el a
munkacsoport módszertani értékelésre a
GYEMSZI Minőségügyi Főosztályának,
majd december 18-án a GYEMSZI Főigazgatója elfogadta az irányelvtervezetek benyújtását, ami egyben azt is jelenti, hogy a
Koragyermekkori program teljesítette egyik
jelentős indikátorát.
Az irányelvtervezetekkel kapcsolatos további
tevékenység a Szakmai Kollégiumi Tagozatok illetékességébe tartozik.

Készül a módszertani útmutató
a gyermek-egészségügyi alapellátás
értékeléséhez és fejlesztéséhez
A gyermek-egészségügyi alapellátás minőségfejlesztését szolgáló módszertani levelek
évtizedek óta ismertek, az alapellátásra vonatkozó szakmai irányelvek, protokollok

kidolgozása 2006-tól vált egyre gyakoribbá. Ezek azonban különböző módszerekkel, összehangolás nélkül készültek, tartalmi
mélységük pedig egyenetlen volt. Esetleges volt továbbá az új protokollok alkalmazásához szükséges feltételek biztosítása,
illetve a szakemberek felkészítése. Nehézséget jelentett az is, hogy a védőnők, házi
gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok számára többnyire nem volt egyértelmű,
hogyan értékelhetik tevékenységük minőségét, hogyan hasonlíthatják azokat mások
tevékenységéhez, és hiányzott a motiváció
az ellátói tevékenység minőségének és megfelelőségének követéséhez.
Nem állíthatjuk, hogy ezek a problémák
csak a múltban léteztek.
Az egészségügyi alapellátók tevékenységének értékelése főként az egészségügyi ágazati
jogszabályok, valamint a szakmai szabályok

érvényesülésének ellenőrzését jelentette, és
ez az utóbbi két évtizedben (az 1993 és 2013
májusa közötti időszakban) jellemzően a
szakmai felügyeleti rendszer által történt.
A helyzetet jól jellemezte, hogy az orvosi és
a védőnői tevékenység szakmai felügyeleti
rendszere mind felépítésében, mind működésében és módszerében is eltért egymástól.
Az egészségügyi szolgáltatók hatósági szakfelügyeletéről, szakmai minőségértékeléséről és a minőségügyi vezetőkről szóló 33/2013.
(V. 10.) EMMI rendelet új alapokra helyezte
az egészségügyi szolgáltatók tevékenységének vizsgálatát. A szolgáltatókkal, szolgáltatásokkal összefüggő hatósági célú szakfelügyeletet az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi
Hivatala, és a megyei kormányhivatalok
népegészségügyi szakigazgatási szervei a
szakfelügyelők közreműködésével látják el.
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Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben
az egészségügyi szakmai tevékenység
minőségértékelése, az értékelési célú adatgyűjtés, a minőségfejlesztési feladatok koordinálása, szakmai irányítása, dokumentálása, és a betegbiztonság szempontjainak érvényesítése a GYEMSZI feladata lett, melyet
minőségügyi szakfőorvosok és szakterületi
vezetők segítségével lát el. A rendelet előírja a
két terület irányítását végző szerv együttműködését feladatellátásuk során.
Az egészségügyi szolgáltatók, az egészségügyi
ellátást igénybe vevők és a finanszírozók számára egyaránt fontos, hogy a megelőző-gyógyító
eljárások biztonságosak, eredményesek és
hatékonyak legyenek, továbbá hogy társadalmilag optimális szinten feleljenek meg a szükségleteknek. Ennek feltétele, hogy az egészségügyi ellátás, így a gyermek-alapellátási
(orvosi és védőnői) tevékenység minőségének értékelése is megtörténjen. Ehhez pedig
egységes szemléletre, alapelvekre és egységes
értékelési módszerre is szükség van.
A Koragyermekkori program keretei között ennek érdekében készült el az a módszertani útmutató, melynek célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek
bemutatása, amelyek alkalmazásával:

• egységes alapelvekkel, módszerrel értékelhető a gyermek-egészségügyi alapellátás (orvosi, védőnői) színvonala;
• elvégezhető a gyermek-egészségügyi alapellátás (orvosi, védőnői) minőségének kritikus elemzése;
• rendszerelméleti filozófiára építve lehetőség nyílik a rendszerhibák feltárására és a
rendszerszerű működészavarok korrekciójára;
• feltárhatók a gyermek-egészségügyi (orvosi,
védőnői) alapellátással kapcsolatos szakmai hiányosságok;
• támogathatók a konstruktív minőségjavító törekvések, és nem „bűnbakképzés”
vagy szankcionálás történik;
• segíthető a szakmailag indokolt változások megtervezése, bevezetése, illetve azok
hatásának nyomon követése;
• folyamatos javulás érhető el a megelőzőgyógyító egészségügyi ellátás területén, különös tekintettel az orvosi és védőnői szakterületek szoros együttműködését igénylő
tevékenységeire.

Az útmutató azoknak a szakembereknek
szól, akik a gyermek-egészségügyi alapellátás minőségfejlesztése, az ellátás folyamatos
javulása érdekében az ellátók tevékenységét
– különböző okból, pl.: belső minőségügyi
ellenőrzés, szakmai minőségértékelés, hatósági célú szakfelügyelet – értékelni kívánják.
Az útmutatóban az elméleti alapok mellett
sok gyakorlati példa is helyet kapott. Ezeket az olvasók szíves figyelmébe ajánljuk
abból a célból is, hogy a példák tartalmát
és/vagy struktúráját, de főként az alkalmazott módszereket használják, ezek adaptálásával tervezzék meg és/vagy hajtsák végre
saját illetékességi körükben az ellátás minőségére és megfelelőségére vonatkozó szakmai értékeléseket, bármely okból kerüljön is
sor azokra.
Az útmutató fejlesztése, véleményezése és
szakmai lektorálása befejeződött, jelenleg
a megjelentetés előkészítése zajlik.
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Az ágazatközi együttműködésekről
tanácskozott több mint 500 szakember
Számos szakmai elemzés megállapítja, hogy a gyermekek ellátásba kerülésének egyik legfontosabb differenciáló tényezője az egészségügyi ellátáson belüli, illetve az egészségügyi, valamint a szociális és oktatási társágazatok irányítása alá
tartozó intézményi szereplők közti kapcsolati háló kiterjedtsége, a kapcsolatok intenzitása, minősége. A munka eredményességének kérdése különösen élesen vetődik fel a leghátrányosabb helyzetű régiókban, településeken, településrészeken élő családok, gyermekek esetében.
Megvalósíthatósági tanulmány, Koragyermekkori program

A Koragyermekkori program fontos célkitűzése, hogy támogassa a gyermekeket ellátó, gondozó szakemberek egymás közötti, és
a szülőkkel való partneri kapcsolatát, kommunikációját és a hatékonyabb együttműködést.
Ennek érdekében országszerte helyi, kistérségi és régiós ágazatközi tanácskozássorozatot szerveztünk 2013. június 1–30., valamint
2013. szeptember 1. — november 30. között.
A programsorozat során 20 helyi work
shopot tartottunk különböző méretű és
adottságú településeken, és hármat régiósországos szinten.
A tanácskozássorozat közvetlen célja az ellátók közötti, ezen belül kifejezetten az ágazatközi együttműködések javítása, a kommunikáció elősegítése és a szinergiák feltárása.
Ugyancsak fontos volt áttekinteni az ellátottakkal való kommunikáció, partneri viszony
és együttműködés javításának lehetőségeit.

2. ábra. A helyi (kistérségi) és országos-regionális workshopok helyszínei
A program végső célkitűzése az volt, hogy
a tanácskozások gyakorlati tapasztalatait,
az Üzenetekben megfogalmazott javaslatokat a szakemberek országos szinten is megvitassák, és a Koragyermekkori program szándéka szerint a megfogalmazott álláspontok
módszertani, képzési, ellátás-szervezési, valamint jogszabályi javaslatok szintjén is tükröződjenek.

3. ábra. Az ágazatközi workshopok résztvevői

Az összegyűjtött észrevételeket, véleményeket a Koragyermekkori program munkatársai többféle szempontból feldolgozták és
értékelték, majd egy zárótanulmányban
összesítették, hogy a program célkitűzéseivel összhangban egységes javaslatok formájában továbbíthassák az illetékes döntéshozók, fórumok, testületek felé.
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A Koragyermekkori programról röviden
Ez a komplex, folyamatában több száz szakember munkáját igénylő projekt a 0-7 éves
korú gyermekek alapellátásának színvonalát és hatékonyságát kívánja növelni. Az
uniós forrásból megvalósuló TÁMOP 6.1.4
kiemelt projektet a GYEMSZI és
az OTH által alkotott konzorcium valósítja meg. A projekt 2012.
október 1-jén indult és 2015.
március 31-én zárul.
A projekt kiemelt célja a gyermekek fejlődését akadályozó rizikó- és védőtényezők beazonosítása. Ezen a téren sajnos ma sok
még a hiányosság, a jelenlegi rendszerben nem elég hatékony a fejlődési problémák korai életkorban történő felismerése. Többek
között ez az egyik oka annak,
hogy az érintett gyermekek korai intervenciója sok esetben túl
későn kezdődik meg. Egy hazai
felmérés adatai alapján az iskola
első osztályába járó sajátos nevelési igényű gyermekek egyharmada semmilyen intervenciót,
fejlesztést nem kapott élete első
6-7 évében. Projektünk ezért a
0-7 éves korosztály optimális fejlődésének
komplex támogatását célozza meg. A rizikó- és védőfaktorok felmérése mellett magában foglalja a gyermekek fejlődésének
nyomon követését, az eltérő fejlődést mutató
gyermekek kiszűrését.
Ugyanakkor az egészségügyi alapellátás
szakembereinek hatékonyabb munkavégzését is támogatja a projekt. A védőnők, házi

gyermekorvosok és vegyes praxisú háziorvosok adatgyűjtése, illetve a köztük lévő
adatáramlás lassú, megbízhatatlan, csak
töredéke történik elektronikusan, így egy
egységes informatikai infrastruktúra épül

majd ki a projekt során. Külön képzési
program szolgálja az alapellátásban dolgozók
korszerűbb, egységesebb tudásának megalapozását. Az alapellátók képzése mellett
a projekt a szülők számára is támogatást nyújt
a gyermekük fejlődésének kibontakoztatásához, és a felmerülő nevelési problémák
megoldásához. A megvalósítás 5 alprojekten
keresztül történik.

I. Módszertani fejlesztés: módszertani szakmai anyagok, koncepciók, útmutatók és standardok kidolgozása.
II. Képzés és humánerőforrás-fejlesztés:
ebben az alprojektben a kidolgozott szakmai, módszertani elemek tananyaggá fejlesztése, majd a tananyagcsomagok oktatása történik
a gyermek alapellátás szakemberei
számára. Az alprojekt tartalmaz
mind az egyetemi képzésre,
mind a terepen dolgozó szakemberek továbbképzésére, valamint a munkába visszatérők tudásának felfrissítésére vonatkozó fejlesztéseket is.
III. Kommunikációs-dissze
minációs tevékenység: a projekt
szakmai megvalósításának támogatása, a kötelező tájékoztatási és
nyilvánossági feladatok ellátása,
az előállított ismeretanyag terjesztése a közvetlen és közvetett célcsoport körében.
IV. Informatikai fejlesztés: az
elektronikus kapcsolatteremtés
kialakítása az ellátórendszer szakmai feladatvégrehajtásában részt
vevő tagjai között.
V. Védőnői Módszertani Egység kialakítása: a védőnői szolgálat működését és a védőnői feladatokat összehangoló, a védőnői
ellátás működését elemző, preventív kutatásokhoz hátteret biztosító, országos szakmai-módszertani programokat/tevékenységeket végző, szervező és működtető teamszervezet létrehozása.

A kiadvány a GYEMSZI és az OTH konzorciumában megvalósuló TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001
Koragyermekkori (0–7 év) program keretében készült, elektronikus formátumban.
2014. március 24.
Projektmenedzser Divinyi Zsombor
A kiadvány elkészítésében közreműködtek
Szakmai vezetés Prof. Fogarasi András, Kereki Judit • Módszertani alprojekt dr. Altorjai Péter, Asbóth Katalin,
Baukó Mária, Major Zsolt Balázs, Odor Andrea, Steingart Judit • IT alprojekt Czap Zoltán
Kommunikáció alprojekt
Felelős szerkesztő Gondos László
Szerkesztő, tördelő Barsi Nikoletta
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