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Egészségvédelem a Down 
Alapítványnál

� Akut és krónikus betegségek megelőzése
� Kialakult betegségek leküzdése, gyógyítás 
�� Az egészség helyre állítása, rehabilitáció

-1995-ben a Bethesda Gyermekkórház - Gyermek Down 
Ambulancia 

-1995-ben komplex fogorvosi program 10 éven át (altatásos 
fogászat) 

-1992-től terápiás lovaglás ügyfelek részére-1992-től terápiás lovaglás ügyfelek részére
- 2013-tól kliensek egészségi állapotának felügyelete, 

központi intézkedések, protokollok, ajánlások, oktatás
- 2014-ben SOTE Fog-és Szájsebészeti Klinika (altatásos 

fogászat)
- 2016-tól Down Koordinációs Központ



KIALAKULT BETEGSÉGEK

EGÉSZSÉGVÉDELEM CÉLJA

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS

KIALAKULT BETEGSÉGEK
LEKÜZDÉSE

EGÉSZSÉG HELYREÁLLÍTÁSA 
REHABILITÁCIÓ

E g é s z s é g ü g y i  m e n e d z s m e n t   f e l a d a t a i

egészségügyi szolgáltatók különböző 
szintjeinek igénybevételéhez kötődő
segítői/mentori/gondozói feladatok

összessége

betegségek megelőzését szolgáló
prevenciós programok tervezése, 
szervezése, a lebonyolításban 

való aktív közreműködés



Egészségfejlesztés, egészségnevelés

egészséges E
gészséges életm
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CÉLJA:

testmozgás
testápolás 
higiénia

egészséges 
táplálkozás

E
gészséges életm

ód szűrő-
vizsgálatok

baleset megelőzés 
elsősegély ny.

E
gészséges életm

ód 



Egészséges 
táplálkozás

Testmozgás, fizikai 
aktivitás

Prevenciós 
évszakonkénti ajánlások,
ételpiramis, diétás étrend,

rendszeres edzés,

Egészségfejleszt ő

programok

évszakonkénti ajánlások,
ételpiramis, diétás étrend,

rendszeres edzés,
évszakonkénti ajánlások,
ételpiramis, diétás étrend,

rendszeres edzés,
évszakonkénti ajánlások,
ételpiramis, diétás étrend,

rendszeres edzés,
- évszakonkénti ajánlások
- ételpiramis, diétás étrend

- rendszeres edzések,
- sportversenyek, 

Testápolás, személyi 
higiéne

Prevenciós 
szűrővizsgálatok

Baleset megel őzés,
elsősegélynyújtás

1. vérnyomás,súly, 
vércukorszint mérések

2. életkorhoz kötött szűrés
3. kampányszűrések

ételpiramis, diétás étrend,
önálló ételkészítés, 
a konyha higiéniája

rendszeres edzés,
sportversenyek, 
gyógymasszázs

ételpiramis, diétás étrend,
önálló ételkészítés, 
a konyha higiéniája

rendszeres edzés,
sportversenyek, 
gyógymasszázs

1. vérnyomás,súly, 
vércukorszint mérések

2. életkorhoz kötött szűrés
3. kampányszűrések

ételpiramis, diétás étrend,
önálló ételkészítés, 
a konyha higiéniája

rendszeres edzés,
sportversenyek, 
gyógymasszázs

1. vérnyomás,súly, 
vércukorszint mérések

2. életkorhoz kötött szűrés
3. kampányszűrések

ételpiramis, diétás étrend,
önálló ételkészítés, 
a konyha higiéniája

rendszeres edzés,
sportversenyek, 
gyógymasszázs

1. vérnyomás, testsúly, 
vércukorszint mérések

2. életkorhoz kötött szűrés
3. kampányszűrések

- ételpiramis, diétás étrend
- önálló ételkészítés, 
- a konyha higiéniája

- sportversenyek, 
- gyógy-masszázs
- testsúly csökkentő progr.

1.Tisztálkodással 
kapcsolatos prtokollok

2.Dolgozók szem.hig. prot.
3.Helyes kézmosás okt.

Elsősegély nyújtási és 
reanimációs tanfolyam és 

bemutató (gyakorlat)

Elsősegély nyújtási és 
reanimációs tanfolyam és 

bemutató (gyakorlat)

- tisztálkodással 
kapcsolatos protokollok

- dolgozók szem.hig. prot.
- helyes kézmosás oktat.

elsősegély nyújtási és 
reanimációs tanfolyam,
bemutató (gyakorlat)



Egészség helyreállítása
kapcsolattartás 
az egészségügyi
ellátórendszer Feladatok: SZABÁLYOZÁSellátórendszer 

különböző 
szintjein

háziorvoshoz bejelentés,

Feladatok: SZABÁLYOZÁS
PROTOKOLL

háziorvoshoz bejelentés,
beteg felkészítése az 
orvos-beteg találkozásra, 
kíséret biztosítása,
orvos házhoz hívása
eü dok. kezelése,
felírt gyógyszer kiváltása

szakorvos megkeresése,
időpont egyeztetés,
kíséret biztosítása,
orvosi utasítások, doku-
mentumok kezelése, 
vizsgálatra előkészítés

beteg felkészítése,
kórházba szállítás, 
orvosi dok.kezelése,
beteglátogatás, 
ápolásban való segítség,
konzultáció az orvossal



DOWN Koordinációs Központ
a Budai Irgalmasrendi 

KórházbanKórházban
Budapest II. Frankel Leo utca 54.



Akiknek köszönjük….

Kozma Imre Atya Dr. Schandl László Kozma Imre Atya Dr. Schandl László 
orvosigazgató



A Koordinációs Központot a Budai 
Irgalmasrendi Kórház és a Down Alapítvány 

közösen működteti



A Down Koordinációs Központ 
feladatai

1. Elsődleges feladata a Down szindromás 1. Elsődleges feladata a Down szindromás 
és fogyatékos személyek orvosi 
ellátásának szervezése

2. A Koordinációs Központ pszichoterápiás 
rendelőjében alapítványi pszichológusok 
tartanak egyéni és csoportos terápiát, 
tréningeket 



Koordinációs Központ m űködése
• Fogadja a pácienseket, vizsgálati időpontot kér és 

tanácsokkal látja el a jelentkezőket. Nem csak a 
Budai Irgalmasrendi Kórház felé irányítja a 
segítséget kérőket, hanem más pesti vagy vidéki segítséget kérőket, hanem más pesti vagy vidéki 
kórházakhoz is, sőt az alapítványi szociális 
szolgáltatások, az átmeneti- és napközi otthonok, 
munkahelyek irányába is, hiszen az 
egészségproblémák mellett halmozottan 
jelentkeznek az oktatási, lakhatási és foglalkoztatási 
hiányosságok egyrészt a családoknál, de még inkább hiányosságok egyrészt a családoknál, de még inkább 
az egyedül élő fogyatékos embereknél. 

• Az alapítványi pszichológusok egyéni vagy csoportos 
terápiát tartanak alapítványi rászoruló klienseknek, 
és fogyatékos gyereket nevelő családoknak.



DKK Igénybevételének statisztikája 2017.

A DKK-ba bejelentkezett páciensek számának alakulás a 2017-ben

33

20
25
30
35

15 14 14

0
5

10
15

január február március április

korcsoportok páciensek száma

> 20 2

A DKK-n keresztül szakorvosi ellátást igénybevevők életkori megoszlása korcsoportok 
szerint 2017-ben
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60 felett 2

összesen 76



szakrendelések igénybevételek száma

allergiológia 3
angiológia* 1
bőrgyógyászat 12
diabetológia 1

A Down Koordinációs Központ által igénybevett szakrendelések                       
2017-ben

diabetológia 1
endokkrinológia 4
fogászat** 12
fül-orr-gégészet 2
gasztroenterológia 5
hematológia* 1
kardiológia 1
lymphodema 4
neurológia 13
nőgyógyászat 5
ortopédia 1ortopédia 1
pszichoterápia 4
reumatológia 1
szemész 1
urológia 5

összesen 76

* más kórházban

** SOTE Altatásos fogászat



Igénybevétel lakóhely 
szerint: 

Budapest: 71 %

Igénybevétel lakóhely szerint 

vidéki: 29%

budapesti 
71%

2017-ben

Budapest: 71 %
Vidék:       29 %

Igénybevétel alap státusz
szerint:

Down szindróma
egyéb fogyatékosság

szerint:

Down szindroma:      57 %
más fogyatékosság:  43 %

57%
43%



M u n k a t á r s a k

Vámos Magdolna koordinátor Holota Erika 
asszisztens

Dr.Zsolnai Mária 
neurológus főorvos Tuboj Krisztina 

orvos asszisztens

Tóth Petra pszichológus
Szabó Alexandra  

pszichológusJanzsó Szilvia pszichológus


