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Milyen korszerű tájékoztatási lehetőségek, nemzetközi jó gyakorlatok vannak az iskolai
védőoltásokkal kapcsolatban? Szükségesnek látszik-e az egyes védőoltásokkal kapcsolatban
egységes írásbeli tájékoztató és szülői nyilatkozat készítése? Hogyan lehetünk hatékonyak a
védőoltást ellenzők meggyőzésében? Milyen hiteles tájékoztató videók, ppt-k érhetők el az
iskola-egészség számára a szülők, tanulók tájékoztatása érdekében, gondolva a hátrányos
helyzetű, aluliskolázott szülőkre is?
Milyen „rég elfeledett” fertőző betegségek megjelenésére számíthatunk az átoltottság
csökkenése, a migráció következtében, mik a figyelemfelhívó tünetek és a terjedés
megakadályozása érdekében szükséges teendők?
Az iskolaorvosi rendelőt gyakran keresik fel fejfájással a tanulók, melynek hátterében sokszor
életmódi problémák (rendszertelen étkezés, kevés folyadék fogyasztása, alváshiány, stressz)
állnak. Találkozunk különböző fájdalomcsillapítókat rendszeresen szedő gyermekekkel,
megfelelő kivizsgálás nélkül. A fájdalomtól szenvedő gyermek ugyanakkor nem tud figyelni,
teljesíteni tanítási órákon, kezelést igényel. Mik a fejfájások kivizsgálásának, kezelésének
legújabb szempontjai, különös tekintettel a gyermekkori migrénre és tenziós fejfájásokra?
Az epilepszia a szülők, gyermekek részéről az iskolában olykor még mindig titkolt betegség.
A testnevelés órákon történő részvétel veszélyekkel járhat (magasban történő torna, úszás), a
pályaválasztásban is szükséges lehet a megfelelő orientáció és nem mellékes az esetleges
rosszullét során a szakszerű elsősegélynyújtás. Az iskola-egészségügyi ellátás során hogyan
segíthetjük az epilepsziás gyermek iskolai életmódját, pályaválasztását?
A gyermekkori vérszegénység az alapellátásban nagy valószínűséggel aluldiagnosztizált
kórkép, bár az életminőséget és az iskolai teljesítményt jelentősen befolyásolhatja. Iskolai
szűrővizsgálatok, ill. a mindennapi gyakorlatban mit tehetünk az anaemiák hatékonyabb
felderítése érdekében?
Hogyan segíthetjük az iskolába járó haemato-onkológiai betegséggel gondozott gyermekek
beilleszkedését, életmódját, pályaválasztását? A védőoltásokkal kapcsolatban milyen
szempontokra kell odafigyelnünk?

Hogyan változott az utóbbi években a gyermekkori daganatok betegségek gyakorisága,
kezelési lehetőségei? Kötelező szűrővizsgálatok során milyen jelentősége van a here
tapintásos vizsgálatának? Mit tehetünk a gondozott gyermekek iskolai beilleszkedésének
elősegítése érdekében, mik az iskolai gondozás speciális szempontjai ( védőoltások,
testnevelés, kirándulások, pályaválasztás)?
Többek között ezekre a kérdésekre kaphatunk választ tapasztalt előadóinktól.
Szeretettel várjuk az érdeklődő iskolaorvosokat, iskolavédőnőket, házi gyermekorvosokat,
háziorvosokat.
A továbbképzés orvosok és védőnők számára akkreditált.
Orvosok számára: SE-TK/2019.I/00094 akkreditációs kószámmal 10 pontot jelent.
Védőnők számára: SZTK-A-57550/2018 akkreditációs kódszámmal 17 pontot jelent.
Jelentkezés:
 orvosok számára online az oftexen
 orvosok, védőnők számára online a http://www.fjit.hu oldalon 2019. február 18-ig.
 korlátozott számban a helyszínen
Kérjük az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében lehetőleg az online jelentkezést
részesítsék előnyben! A terem korlátozott befogadóképessége miatt helyszíni jelentkezést csak
korlátozott számban tudunk elfogadni. Megértésüket köszönjük!
Részvételi díjak:
A FJIT tagok kedvezményes részvételi díjra jogosultak, amennyiben a 2019. évi tagdíjat befizették
vagy a részvételi díjjal együtt fizetik. Az FJIT tagság feltételeiről a http://fjit.hu/tagfelvetel.php
oldalon tájékozódhatnak, az éves tagsági díj 2000 Ft.




FJIT tagjai számára, befizetett 2019. évi tagdíj esetén 3000 Ft,
nem FJIT tagok számára 5000 Ft
meghívott vendégek/előadók számára díjtalan

Fizetési mód:
 online jelentkezés esetén banki átutalással
 helyszíni jelentkezés esetén készpénzzel
Banki átutalás esetén a részvételi díjat kérjük a Fodor József Iskolaegészségügyi Társaság alábbi
számlaszámára utalni 2019. február 18-ig:
OTP Bank Rt. 11709002-20010489
A közleményben kérjük, tüntesse fel a konferencia rövidített megnevezését és a résztvevő nevét az
alábbi módon: FJIT 2019. február / résztvevő neve. Amennyiben egy átutalással több résztvevő
részvételi díját egyenlítik ki, kérjük e-mailben jelezzék a fizető nevét, az átutalt összeget és a
résztvevők nevét a csillandra@gmail.com e-mail címre.

Számlát az összeg beérkezését követően a regisztrációs lapon feltüntetett névre, címre állítjuk
ki, melyet a rendezvény napján vehet át. Számlát cserélni, javítani, a hatályos számviteli
törvények miatt nem áll módunkban.) Megértését köszönjük!
Lemondási feltételek: 2019.február 18-ig történő, telefonon vagy e-mailben történő lemondás esetén
a teljes részvételi díjat visszafizetjük, ezt követően a részvételi díj visszafizetésére nincsen mód, de a
jelentkező más kollégát delegálhat maga helyett.
További információ: dr. Andrásofszky Csilla, 30/ 262-3061; csillandra@gmail.com
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9.00-10.00
10.00-10.15

Regisztráció
Megnyitó

10.15 – 11.00
Aktualitások a védőoltások kommunikációja területén
Prof. Dr. Mészner Zsófia PhD Dél-Pesti Centrumkórház Védőoltási Szaktanácsadó
11.00– 11.45
Anemiák gyermekkorban: megelőzés, felismerés, gondozás
Prof. dr. Kovács Gábor klinikaigazgató, MTA doktora, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika,
11.45-12.30
Hemato-onkológiai betegségek gyermekkorban: korai diagnózis, ellátás, rehabilitáció
Prof. dr. Kovács Gábor klinikaigazgató, MTA doktora, egyetemi tanár
Semmelweis Egyetem II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika,
12.30-13.00 Szünet
13.00-13.45
Gyermekkori daganatos betegségek változása, felismerés, kezelés, gondozás,
pályaválasztási szempontok
Dr. habil Garami Miklós PhD osztályvezető egyetemi docens
klinikai onkológus, hematológus szakorvos
Semmelweis Egyetem , II.sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Neuro-onkológiai Osztály
13.45-14.30
Gyermekkori migrén, tenziós fejfájások kivizsgálása, terápiája, gondozása, életmódi
tanácsok. Epilepsziás gyermekek gondozási szempontjai, pályaválasztás
Dr. Farkas Viktor osztályvezető
Semmelweis Egyetem, I.sz. Gyermekgyógyászati Klinika,
Csecsemő és Gyermekneurológiai Osztály
14.30 A tanfolyam zárása

