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Princess Laurentien (Nl)

A gyerekek partnerként
kezelése, és véleményük
bevonása a
döntéshozatalba az
egészségügy szervezése
terén is

(Hátrányos helyzetű tanulók
felzárkóztatása az iskolában
már késő, ha nem olvastak
nekik eleget, és eleve nyelvi
lemaradásban vannak -erre
saját kezdeményezés)

Nadja Jungman
(Nl)
A krónikus
stressz hatása
a
szegénységben
felnövő
gyerekekre

◦ Nem elég anyagi javakkal kompenzálni a
szegénységet, fontos lenne a hátrányos
helyzetű gyermekek „végrehajtó funkcióit”
(executive function) megtámogatni, ide
értve mind a gondolkodási (memória,
tervezés, szervezés, időgazdálkodás,
metakommunikáció), mind a viselkedési
(reakció gátlás, érzelmi kontroll, figyelem
fenntartás, feladat kezdeményezés,
célirányos kitartás, kognitív alkalmazkodás)
aspektusokat
◦ Ehhez az előadáshoz kapcsolódik a
kongresszus által kiadott, és állítólag az
országok vezető testületeihez is eljuttatott
nyilatkozat, aminek kivonatát kinyomtattam

◦ Horizon 2020 által finanszírozott 6.8M Eurós study 2015 júni-2018 nov
◦ Konklúziók:
◦ Alapellátás adaptációja szükséges a változó gyermek morbiditás miatt >
multidisciplináris megközelítés mint norma

Mitch Blair (UK): Models
of Child Health Appraised
(MOCHA)
30 európai ország
egészségügyi
alapellátásának
összehasonlítása

◦ Alapelltás ismerje az összes erőforrást és legyen kapcsolata a helyi
támogató szolgálatokkal
◦ Szülők és gyerekek értékelik a folyamatosságot és jól szervezett ellátást
> szolgáltatók által megosztott e.ü. nyilvántartási rendszer, protokollok
◦ Ellátóhelyek legyenek gyerek- és serdülő-barát módon kialakítvaidőpontfoglalás, várakozó helyiségek, lehetőség skype v. Email
konzultációra
◦ Gyermekekkel, serdülőkkel való kommunikáció oktatása
◦ Mentális egészség fontossága

..

(saját vélemény: nehéz és vitatható mérőszámok, kérdéses adatszolgáltató források, de jó
általánosított konklúziók)

Kate Pickett: (UK) A társadalmi
egyenlőtlenség negatív hatásairól a
gyermekjólétre, adatokkal alátámasztva, és a
UK utóbbi éveiről szomorú képet festve

Reint Jan Renes: szociálpsychológus a
társadalmi meggyőzés eszközeiről

Juriaan van Rijswijk: “Games for Health
Europe Foundation”

Eric Steegers:
Szociális
szülészet az
egészséges
életkezdésért

◦ Transgenerációs hatások,
◦ Áttérés a betegség menedzselésről az
egészségmenedzselésre
◦ Romló perinatális mortalitás – az irányítószám jobb
előrejelző mint a genetika
◦ Hiába a tudás, ha nincs gyakorlatba öntve >
terhességmegelőző gondozás hátrányos helyzetűeknek
◦ Rotterdamban program önkormányzati támogatással

Corinne
Vandermeulen (B)
Oltási hajlandóság
csökkenése, oltás
ellenesség –
kanyaró járványok

◦ Nyájimmunitás elvesztése napjaink nagy
problémája 2019-ben az emberiség 10 egészségügyi
fenyegetettségének egyike
◦ Convenience-confidence-complacency
hozzáférhetőség,- bizalom,- elégedettség
◦ Konklúzió: “Megoldás?” -transzdiszciplináris
megközelítés
◦ Változtatni a rendszeren
◦ Változtatni a kommunikáción
Érdekes volt látni, ahogy inog a léc, hogy mi a fontosabb, az egyéni
szabadság, vagy a közös érdek. Egyelőre csak mint elrettentő végső
megoldás merült fel – pl. Magyarország jó eredményeivel is
szembesülve -az oltások kötelezővé tétele, de már az is felmerült

Saját konklúzióm ehhez az előadáshoz kapcsolódóan:
lehet, hogy azon országokban ahol nincs kötelező oltás, ott ennek
megkövetelése javíthat az eredményeken, nálunk viszont nem lesz
elég csak a kötelezőségre hagyatkozni, hanem fontos a
meggyőződés kialakítása vagy erősítése;
/éppen ennek egyik eszközéről szólt az én előadásom/

