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Budapest Józsefuáľosi onkoľmá nyzat

Képviselő-testület e számára

Előteľjesztő: Komássy Ákos képviselő

A képviselő-testĹileti ülés iđőpontj a: 20|7 . j únius 08. ..sz. napiľend

Táľgy: Javaslat gyeľmek szájharmónia kampány megvalĺísításáľa

A napirendet nyílt ülésen kell targyalni, a hataľozat elfogadásához egyszeľĹĺ szavazaÍtobb-
ség szĹikséges.
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Yáľosgazdálkodási és Pénzůigyĺ Bizottság véleményezi

Embeľi Eľőfoľľás Bizottság véleményezi x
IJaÍźr o zatí j av aslat a bizottság szźlmźn a:

Az Emberi Eľőfonás Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|őteĄesztés megtárgya|źsát.

Tisztelt Képvĺselő.testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának részletes ismeľtetése
Józsefvĺáľos gyeľmeklakosságĺának fogászati alapellátása a Budapest Józsefuarosi Önkoľ-
mányzat (a továbbiakban: onkormányzat) és a Semmelwęis Egyetem Gyeľmekfogászati és
FogszabáIyozási Klinika között 2007. október 0l. napjától létrejĺitt szerződés alapjan keľül
biztosításra.

A 2016. évi gyermekfogászati beszámolóból egyéľtelmtĺen kiderĹil, hogy bar Józsefuaros
gyermeklakóinak a fogászati ellźtása szeľvezett és biztosított, mégis a keľĹileti gyeľmekek
rendszeľesen visszatérő szétjápo|ási, fogászati problémĺĺkkal ktizdenek. A beszámoló kapcsĺán
folyatott párbeszédbó|, abeszámlolót benyújtó szakemberek tájékoztatásźlbó| az is kideľiilt,
hogy a gyermekek szájźlpolása és a szájhigiéniás szoktatása a bölcsődékben és az óvodákban
lényegében megoldott és megfelelően működik, viszont kľitikus ahelyzet az iskolás difüok,
elsősorban az a|ső tagozatos diákok esetében. Ennek oľvoslásara javasolom, hogy az Önkoľ-
mźnyzat indítson szájhigiéniás fejlesztő pľogramot és a szájhigiéniátjavító gyermek sztýhar-
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mónia kampaný.



A gyermek szájhigiénia fejlesztése érdekében fontos az egyiÍtmrĺködő paľtneľek meghatláľo-
zásais.Ezért javasolom, hogy a gyermek szájhaľmónia kampany sikere érdekében az onkor-
ményzat a kerületi iskolák vezętőivel kialakított jó munkakapcsolaton tulmenően alakítson ki
partneri egyĹittmfüödést a következő szervezetekkel:

1. a Belső-Pesti TankerĹileti Központtal, mint az iskolfü fenntaľtójával;
2. a Semmelweis Egyetem Gyermekfogászati és Fogszabá|yozási Klinikával, mint a ke.

ľĹiletidifü ságf ogźĺszatiellátásátvégzőszervezeĹte|;
3. a kerĹiletben területi ellátási kötelezettséggel dolgozó hazi gyermekorvosokkal;
4. a Wrigley Hungaria Kft.-vel (1113 Budapest, Bocskai ift 1'34.-146.), mint ahazénkbarl

leginkább ismert gyermekszájLĺgíéilával foglalkozőkaĺľpźny megvalósítőjáva|.

A kampany keretében a kĺjvetkező intézkędések előkészítését és megtételét javasolom:
- Alakítsunk ki mindegyik józsefuaľosi iskolában fogmosó mosdót, amelyben e|ég számú'

tiszta mosdó ta|á|hatő. A fogmosó mosdó mellett keľüljön elhelyezésre egy zźrhatő fogke-
fetaľtó szekrény, valamint egy nagy kapacitású fogkĺémadagoló tartá|y.

- Az osztályfőnciki óľfü keretében kerüljön bevezetésre mindegyik józsefurírosi iskolában
egy 15 peľces szájhigiéniás foglalkozás/kiselőadás a szájápolásról, a fogmosás fontosságá-
ról, rendszerességéről és technikájaľól, amely minden tanévben minden a|ső tagozatos osz-
táIyban legalább egyszeľ megvalósul.

- Keľüljön megszervezésre minden iskola és azon belül is minden alső tagozatos osztály
szájhigiéniás ismeretekkel/anyagokkal tĺjľténő e||átása, szźtjápo|ási/fogmosási osztonzo já-
tékok feLhasznźiásáv allme gval ó s ításával.

- KeľĹiljön bevezetésre, majd ľendszeres megrendezésre évente egy Szájhaľmónia sportnap,
amikor a keriilet a|ső tagozatos diáksága sporteseményeken veszrésú.. A rendezvény teljes
köľnyezetét a korszerű szájápolásra nevelésľől szóló infoľmációk és emocionális impulzust
j elentő kamp ánye s zko zok hatfu o znźk me g.

II. A beterjesztés indoka
A ,,Gyermek szájharmónia kampĺány'' megszervezésétek előkészületei érdekében sztikséges,

III. A dłintés célja' pénzügyi hatása
A dĺjntés céIja a,,Gyermek szájharmónia kampany'' megvalósításźůloz szfüséges intézkedé-
sek, taľgyalások kęzdeményezése.
A ,,Gyermek szájharmónia kampány'' megszervezésének előkészületei pénzügyi fedezetet
nem igényelnek.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet
A Képviselő-testĺilet hatáskcire Magyaľország he|yi <inkoľmányzatairőI sző|ő 2011. évi
CL)ooilX. tcĺrvény 13. $ (1) bekezdés 4. pontjában foglaltakon alapul.

Kéremazallźtbbihatźlrozati javaslatelfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy

1. |<lfejezi azon szźndékát, hogy a201712018. tanévben ,,Gyermek szájharmónia kampĺĺný''
kíván indítani Józsefuaľosban.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 20|7 .junius 08.



2. felkéri a polgáľmesteľt, hogy folytasson tlírgyalásokat a Belső-Pesti TankerĹileti Kĺizpont-
tal, hogy az alábbijavaslatok milyen feltételekkel valósíthatóak meg a VIII. keľületi áIta|á-

nos iskolákban:
a) fogmosó mosdó biztosítása,
b) osztályfőnoki óra keretében az a|ső tagozatos osztályok esetében szájhigiéniás foglal-

kozás bevezetése,
c) a tanulók szájhigiéniás ismeľetekkel/anyagokkal tĺjrténő ellátása, szájápolá-

si/fogmosási ciszönző j átékok fe|haszná|étsávallmegva1ósításáva1,
d) Szájharmónia spoľtnap megrendezése.

Felelős: polgáľmesteľ
Hatláľidő: 20|7. augusztus 31.

felkéľi a polgĺírmestert, hogy folýasson taľgyalásokat a Wrigley Hungária K-ft.-vel (1113
Budapest, Bocskai ,tÍ 134.-146.) ahatátozat 1. pontja szerinti kampĺíny támogatása érdeké-
ben.

Felelős: polgármester
Hataľidő: 20|7. augusz|us 31.

felkéri a polgármesteľt, hogy a ,,Gyermek szź$harmónia kampány,, tarta|mźlra és pénzügyi
feđezetére vonatkozó javaslatot terjessze be a Képviselő-testtilet 2017. szeptembeľi tilésé-
re.

Felelős: polgáľmester
Határidő : a Képvi selő -testiilet 20 | 7 . szeptembeľi tilése

A diintés végrehajtását végző szervezeti erység:
kapcsolati Irođa

Budapest, 2017 . május 22.

Humánszol gá|tatási Ügyosaály Humán-
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képviselő

Törvényességi ellenÓľzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző

nevében ésmegbi,zásából: -/^ .,{ /u-/.ą-Yudr.lĺ'lészźlr Erika
a|jegyzó


