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Tárgy: tájékoztatás 

 

A Zuglói Egészségügyi Szolgálathoz 42 iskola tartozik: 

 

- 19 általános iskola, 

- 16 gimnázium és szakközépiskola, valamint  

- 7 iskola, ami általános iskola + gimnázium + szakközépiskola is egyben.  

Több speciális iskola is található a kerületünkben pld. Hallássérültek, Gyengén látók, Vakok, 

Mozgássérültek iskolái, melyek fővárosi illetékességgel bírnak. 

 

Az iskola védőnői feladatokat 16 iskolavédőnő látja el. 

 

Az iskola védőnők tevékenységének egy részét, az egészségnevelésre fordított idő teszi ki, 

melyben a drog prevencióra is nagy figyelmet fordítanak. 

 

Csoportos előadások keretében általában más szenvedélybetegségekkel egyetemben, 

interaktív formában beszélgetnek a diákokkal erről a témáról. 

Lehetőségük van a védőnőknek arra is, hogy az iskolákban az egészségnapok alkalmával is 

szót ejtsenek, előadásokat tartsanak a szenvedélybetegségekről. 

 

A felvilágosítás hatékony eszköze, a faliújság, ami lehet az iskolai faliújság, vagy mint sok 

helyen az orvosi rendelőben lévő faliújság, ahol lehetőség van cikkek kitűzésére, akár ebben a 

témában is. 

 

Vizsgálatok alkalmával, kisebb csoportokban is jól működik az ezzel a témával kapcsolatos 

kérdések megválaszolása. 

 

Lehetősége van a diákoknak arra, hogy fogadóóra keretében négyszemközti beszélgetésen 

kérdezzenek a drogról vagy esetleg arról a témáról, ami őket foglalkoztatja.  

 

Ha a védőnő tudomására jut olyan információ,  konkrét eset a droggal kapcsolatban, azt az 

iskola igazgatójával egyeztetve, a problémának megfelelő szakember bevonásával 

(iskolapszichológus, rendőrség, addigtológus) igyekeznek megoldani. 

 

Abban az esetben, ha a védőnő kellően hosszú időt tölt el az adott iskolában, mint védőnő, 

lehetősége nyílik rá, hogy olyan kapcsolatot építsen ki a diákokkal már első osztálytól kezdve, 

hogy merjenek beszélni az őket foglalkoztató problémákról a védőnővel. 

 

Az iskola védőnőnek lehetősége van részt venni azokon a továbbképzéseken, amelyek új, 

naprakész információkkal segítik munkáját. 

 

A Zuglóban dolgozó védőnők kellő empátiával, a törvények betartásával a titoktartásra 

vonatkozó szabályok betartásával igyekeznek a gyermekek szomatikus és pszichés fejlődését 

segíteni. 
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