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Minden egyes fejezet tartalmáért a fejezet szerzője vállal felelősséget.
A dokumentum "A közösségi megközelítési modell az egészségfejlesztéshez és az egészség terén mutatkozó
egyenlőtlenségek csökkentésére a helyi közösségekben" projekt keretében jött létre. A projektet a 2014–2020-as
programi időszakban, a kohéziós politika végrehajtására vonatkozó operatív program keretében hajtják
végre, nevezetesen „A társadalmi integráció és a szegénység csökkentése” 9. prioritási tengely keretében. A
projektet az Európai Szociális Alap (80%) és nemzeti társfinanszírozás (20%) finanszírozza.
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A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

ZD Muraszombat

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

CKZ ZD Muraszombat

Muraszombati Egészségfejlesztő Központ

NIJZ

Országos Közegészségügyi Intézet

MZ

Egészségügyi Minisztérium

CSD

Szociális Munkaközpont

ZRSZ

A Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete

ZZZS

Szlovén Egészségbiztosítási Intézet

OE

Területi egység

KT

Koordináló csoportok

PT

A megelőzési csoport

OŠ

Általános iskola

SŠ

Középiskola

PKZ

Egészségfejlesztő programok

PPS

A szülési és szülői létre való felkészülési program

PUMO

Projekttanulás fiatal felnőtteknek

DMS

Okleveles nővér

DMS v PV

Okleveles körzeti - közösségi szakápolók

NVO

Civil szervezet

megelőzési program

Program a KNB integrált megelőzésére és a felnőttek az
egészségügy
terén
mutatkozó
egyenlőtlenségek
csökkentésére

RADM

Családi orvoslás referenciarendelő

SVIT

A rák előtt jelentkező elváltozások, valamint a vastag- és
végbélrák szűrését és korai felismerését szolgáló állami
szűrőprogram.
Az emlőrák (mellrák) korai felismerését szolgáló állami
szűrőprogram

DORA
ZORA

A méhnyakrák előtt jelentkező elváltozások korai
felismerését szolgáló állami szűrőprogram
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sikeresen megvalósította »A megelőzési programok korszerűsítése és
fejlesztése, valamint azok végrehajtása az alapellátásban és a helyi közösségekben« nyilvános
pályázatot, amelyet rövidebben: EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS MINDENKINEK néven ismertetett. A nyilvános
pályázaton Szlovénia egész területén 25 egészségügyi központot választottak ki, amelyekben
projekttevékenységeket folytatnak.
Szakértői támogatást és útmutatást az egészségügyi központokban zajló projekttevékenységek
végrehajtásához, valamint az Egészségfejlesztés mindenkinek projekt lényegi nyomon követését az
Egészségügyi Minisztérium és
megközelítési

modell

az

(NIJZ) hajtja végre A közösségi
egészségfejlesztéshez

és

az

egészség

terén

mutatkozó

egyenlőtlenségek csökkentésére a helyi közösségekben támogatási projekt keretében (MoST
betűszóval).
Az Egészségfejlesztés mindenkinek és a MoST projektekhez kapcsolódik az Információs támogatás az
egészségügyi központok integrált megelőzéséhez című projekt is, amelynek elsődleges célja az
egészségfejlesztő központok munkájának támogatása.

MI ÚJAT TARTALMAZ?
A projekt a következő újdonságokat tartalmazza:
•

a gyermekek és serdülők korszerűsített szűrő vizsgálata, különös hangsúlyt fektetve a
túlsúlyos és elhízott, valamint a csökkent teljesítményképességű gyermekek kezelésére,

•

korszerűsített program a felnőtt lakosság krónikus betegségeinek integrált megelőzésére,

•

betegápolási szolgáltatások további megelőzési tevékenységek újszülöttek, csecsemők,
kismamák és felnőttek számára, amelyeket a körzeti - közösségi szakápoló a beteg otthonában
végez,

•

az egészségügyi központok különféle tevékenységeinek végrehajtása a megelőzési kezelések
nagyobb mértékű beillesztésének és hozzáférhetőségének biztosítása érdekében azok
számára, akik nehezen férnek hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz,

•

az egészségfejlesztés közösségi alapú megközelítés modelljének bevezetése, ami azt jelenti,
hogy a helyi közösség különböző egyénei és csoportjai összegyűlnek, hogy javítsák a közösség
összes lakosának egészségét.

A projekt fontos része az egészségfejlesztő központok létrehozása és működtetése, amelyeket az
egészségügyi központokban hoztak létre a korábban létrehozott egészségügyi oktatási központok
korszerűsítéseként. Az egészségfejlesztő központok az egészségügyi központok önálló egységei,
amelyek további, szakképzettséggel rendelkező egészségügyi szakembereket és munkatársakat
foglalkoztatnak

megelőzési

kezelések

elvégzésére

(ápolók,

gyógytornászok,

pszichológusok,

dietetikusok és kineziológusok). Egészségfejlesztési központok szakértői: az óvodákkal és az iskolákkal
együttműködésben egészségügyi és fogorvosi oktatást nyújtanak a gyermekek és serdülők számára,
valamint szüleikkel együtt ösztönzik őket az egészséges életmód kialakítására, támogatást és segítséget
nyújtanak a felnőtteknek az egészségtelen életmód megváltoztatásában és a mentális egészség
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előmozdításában,

valamint

különféle

egészségfejlesztő

tevékenységeket

végeznek

a

helyi

környezetben, nagyobb hangsúlyt fektetve a megelőzési ellátásra azok számára, akik nehezen férnek
hozzá az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

KINEK SZÓL?
A projekt az egész lakosság egész életen át tartó megelőzési kezelésére épül, mind a gyermekek, mind
a serdülők és a felnőttek számára.

HOL ZAJLIK?
A projektben 25 egészségügyi központ vesz részt Szlovénia egész területén, amelyeket nyilvános
pályázat útján választottak ki, nevezetesen 16-ot a keleti és 9-et a nyugati kohéziós régióból.

A PROJEKT IDŐTARTAMA
2018 márciusától 2019. december végéig.

KI FINANSZÍROZZA?
A projektet a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió társfinanszírozza az

.
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1. táblázat

Szerepe a
keretében

projekt

Kapcsolattartó
személy

E-mail cím

Telefonszám

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT MURASZOMBAT
Projektmenedzser
Frissítés*

Edith Žižek Sapač

edith.zizek@zd-ms.si

02/534 13 13

Az
egészségfejlesztő
központ vezetője

Sandra Gaber Flegar

sandra.gaber-flegar@zdms.si

02/534 13 94
030 641 514

Az
OE
Muraszombat
regionális
projektcsoportjának tagja

Tatjana
Krajnc Nikolić

tatjana.krajnc-nikolic@nijz.si

02/530 21 44
041 917 658

Az
OE
Muraszombat
regionális
projektcsoportjának tagja

Sabina Bagar

sabina.bagar@nijz.si

02/530 21 31

NIJZ OE MURASZOMBAT

MURASZOMBAT ÖNKORMÁNYZATA
A 2. tételért felelős
kapcsolattartó személy

Nada Cvetko Török

nada.torok@murskasobota.si

02/525 16 20

Az LSKZ tagja

Božo Bohar

bozo.bohar@murska-

02/525 16 76
041 773 377

sobota.si
Az LSKZ tagja

Rofina Bernjak

rofina.bernjak@murskasobota.si

02/525 16 29

*»A megelőzési programok korszerűsítése és fejlesztése, valamint azok végrehajtása az alapellátásban
és a helyi közösségekben«
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Az egészségügyi központ egészségügyi szolgáltatásokat és alapellátási programokat nyújt a helyi
közösség lakói számára. Az alapszintű egészségügyi tevékenység alapvető feladata a lakosság lehető
legjobb egészségének biztosítása az intézmény által. Míg a legtöbb gyógyító tevékenységet az egyes
kórházakban lehet elvégezni, az egészségmegelőzés és az egészségfejlesztés összehangolása az
egészségügyi központ alapvető feladata. Az egészségügyi központnak ezért az egészség fenntartását
és előmozdítását célzó egészségfejlesztési és megelőzési programok tervezésének és végrehajtásának
központjává kell válnia. Helyi szinten az egészségnevelési tevékenységek központjává kellene válnia.
(Forrás: Szlovéniai egészségügyi központok jövőképe, Darinka Klančar, Igor Švab, Janko Kersnik, Zdrav
Var 2010; 49: 37 -43
Az egészségügyi központ egészségügyi szolgáltatásokat és alapellátási programokat nyújt a helyi
közösség lakói számára. Az egyenlőtlenség csökkentése, a megszakítás nélküli egészségügyi ellátás és
az egészségügyi szolgáltatásokhoz való megfelelő hozzáférés biztosítása érdekében az egészségügyi
központ más helyi szolgálatokkal, valamint a helyi környezetben működő kormányzati és civil
szervezetekkel is együttműködik.
Az egészségügyi központban a megelőzéssel foglalkozó szakértői csoport, a gyermekek és fiatalok
megelőző egészségügyi ellátásának koordinációs csoportja, az iskolák/ óvodák megelőzési csoportjai a
gyermekek és serdülők számára, valamint a felnőttek megelőző egészségügyi ellátásának koordinációs
csoportja működnek.
Az új struktúrák létrehozása révén a krónikus betegségek integrált megelőzése és az egészség terén
mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése a ZD Muraszombat területén horizontális tevékenységek
az egészségügyi központ és a helyi közösség szintjén, amelyek lehetővé teszik az integráció
megvalósítását, együttműködést és mind a tevékenységek, mind a szolgáltatók együttműködését az
egészségfejlesztés és a krónikus betegségek megelőzése (a továbbiakban: KB) valamint az egészség
terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése területén. A ZD Muraszombat vezetésének
támogatása kulcsfontosságú a megelőzés területén működő összes egészségügyi szakember
kapcsolat létesítésében és együttműködésében, valamint az egészségügyi központ és a helyi
közösség partnereivel kapcsolat létesítésében és együttműködésében (például az önkormányzat,
a szociális munkaközpont, a Foglalkoztatási Szolgálat / Munkaügyi Hivatal regionális szolgálata, a
Szlovén Egészségbiztosítási Intézet regionális egysége (ZZZS), a NIJZ regionális egysége (OE)), nevelési oktatási intézmények, PUM, ifjúsági központok, különféle civil szervezetek ...).
A megelőzési szakértői csoport:
•
•

•

részt vesz az egészségügyi állapot elemzésének előkészítésében és a célpopulációk
bevonásában a megelőzési programokba (az NIJZ-zel együttműködve),
áttekinti és megvitatja a kiszolgáltatott csoportok elemzését az egészségügy és az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés területén (az elemzést az NIPH szakértők
interdiszciplináris csoportja készíti elő)
megvitatja az egészségügyi helyzetértékelés eredményeit a kiszolgáltatott személyek
egészségügyi ellátás egyenlőségének biztosítása terén (az értékelést az egészségügyi központ
csoportja készíti el, ez lényegében önértékelés a kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátás
egyenlőségének biztosítása terén),
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•
•
•

az NIJZ-zel együttműködve stratégiát dolgoz ki az egészségügyi központnak az
egészségfejlesztés és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében,
az NIJZ-zel együttműködve cselekvési terv készít az egészségügyi központnak az
egészségfejlesztés és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése érdekében,
szakszerűen támogatja a megelőzési vizsgálatok és más megelőzési tevékenységek különböző
szolgáltatói és az Egészségfejlesztő Központ közötti zökkenőmentes kapcsolatot,
kommunikációt és információcserét.

A szakértői csoport tagjait és vezetőjét az egészségügyi központ igazgatója nevezi ki. Az egészségügyi
központ prevenciós szakértői csoportját szakorvos irányítja.

A gyermekek és fiatalok megelőző egészségügyi ellátásának koordinációs csoportja (PZVOM):
•

•

foglalkozik a szakmai kérdésekkel a megelőzés, az egészségfejlesztés, a kiszolgáltatott
személyek azonosítása és integrálása, valamint a gyermek- és ifjúkorú populáció egészség
terén mutatkozó egyenlőtlenségeinek csökkentése terén,
szakszerűen támogatja az egészségfejlesztési központokban a megelőzési gondozást végző
szolgáltatók és a program szolgáltatók, valamint a helyi közösség közötti kapcsolatot és
együttműködést.

A koordinációs csoport tagjait és vezetőjét az egészségügyi központ igazgatója nevezi ki. A PZVOM
koordinációs csoportot szakorvos irányítja.

Megelőzési csoport gyermekek és serdülők számára minden egyes iskolában/ óvodában:
•
•
•

•
•

folyamatos együttműködést biztosít minden egészségügyi szakember és olyan kollégák között,
akik egy bizonyos iskolában/ óvodában gyermekekkel és serdülőkkel foglalkoznak,
figyelemmel kíséri az egyes iskolák/ óvodák lakosságának egészségügyi állapotát, a
megállapított állapotnak megfelelően, intézkedéseket készít és hajt végre
az egyes iskolák/ óvodák gyermekeinek és serdülőinek a megelőzés (egészségnevelés), az
egészségfejlesztés és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése szakmai
kérdéseit oldja meg,
professzionális támogatást nyújt az iskola/ óvoda vezetőinek és az iskola/ óvoda
személyzetének a gyermekek egészségével kapcsolatos közös célok elérése érdekében
valamint a tolmácsok és/ vagy interkulturális közvetítők bevonását tervezi más kulturális és
társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező személyek számára a megelőzési vizsgálatok során.

A megelőzési csoportok tagjait és vezetőit az egészségügyi központ igazgatója nevezi ki a NIJH szakmai
irányelveinek megfelelően. A megelőzési csoportot egy szakorvos irányítja - kirendelt iskolai/ óvodai
orvos.
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A felnőttek megelőző egészségügyi ellátásának koordinációs csoportja:
•

•
•

•
•

szakszerűen támogatja a megelőzési vizsgálatokat nyújtó szolgáltatók és a megelőzési
programokat nyújtó szolgáltatok közötti folyamatos kapcsolattartást és együttműködést az
egészségfejlesztő központban,
szakmai kérdéseket old meg a felnőttek számára a megelőzés, az egészségfejlesztés és az
egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése terén,
tolmácsok és/ vagy interkulturális közvetítők bevonását tervezi más kulturális és társadalmigazdasági háttérrel rendelkező, nem orvosi kezelés alatt álló személyek számára a megelőzési
vizsgálatok során.
figyelemmel kíséri a célpopuláció reakcióját a megelőzési vizsgálatokon, valamint
figyelemmel kíséri a krónikus nem fertőző betegségek kockázatának kitett személyek és az
egészségügyi ellátásban részesülő krónikus betegek beilleszkedését az egészségfejlesztő
központba, és intézkedéseket tervez még nagyobb bevonás érdekében.

A megelőzési csoportok tagjait és vezetőit az egészségügyi központ igazgatója nevezi ki a NIJH szakmai
irányelveinek megfelelően.

1. ábra: Új struktúrák támogatása az integrált megelőzés végrehajtásakor és az egészség terén
mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése a ZD Muraszombat területén

A gyermekek
ellátásának koordinációs
csoportja
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Szlovéniában számos egészségügyi oktatási program és egészségnevelési program működik
gyermekek, serdülők és felnőttek számára, amelyek célja az egészség fenntartása és fejlesztése,
valamint az egészséges életmód szokásainak elsajátítása. Ezeket az egészségfejlesztési központok
(CKZ) szakértői végzik, azaz okleveles nővérek, dietetikusok, gyógytornászok, kineziológusok és
pszichológusok.

A CKZ-k önálló egységek az egészségügyi központokban, amelyeket speciális

képesítéssel rendelkező, okleveles nővérek működtetnek.
A CKZ-k a következő programokat és tevékenységeket hajtják végre:
•
•
•
•
•
•
•

a szülési és szülői létre való felkészülési program,
egészségnevelési program gyermekek és serdülők számára óvodákban és iskolákban,
egészségfejlesztő tevékenységek és gyermekek, serdülők és szüleik megelőző kezelése,
egészségfejlesztő tevékenységek fiataloknak a helyi közösségekben (pl. PUMO),
fogorvosi oktatás gyermekeknek és ifjaknak,
egészségfejlesztési program felnőtteknek
egészségfejlesztő és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló
tevékenységek a helyi közösségekben.

Ezeket a programokat óvodákban, iskolákban, munkaügyi szervezetekben, helyi közösségekben és
egészségügyi központokban hajtják végre.
Forduljon a helyi CKZ-hez, ha:
•
•

meg szeretné változtatni az egészséggel kapcsolatos életmódját, vagy szüksége van
ösztönzésre, hogy a változás érdekében megtegye az első lépést,
szeretné, hogy a CKZ szakemberei tartsanak előadást vagy műhelyt az egészségügyről vagy
fogászatról az óvodájában, iskolájában, munkahelyi környezetében vagy a helyi közösségben.

A szülési és szülői létre való felkészülési program
Gyermeket vár? Az egészségügyi központban Önt és a leendő apát is melegen várjuk a megújult és
frissített Szülési és szülői létre való felkészülési programra (korábban a Szülők Iskolája).
Ez egy a terhesség korai szakaszában és hat a terhesség további szakaszában történő találkozóból áll.
E találkozásokon sok mindent megtud a terhességről, a szülésről, a szoptatásról és a szülés utáni
időszakról. Új készségeket fog megtanulni, ekképpen felkészül a szülésre és az újszülöttre.
A témák között szerepel többek között: a terhesség és a szülés menete, a terhes nő, majd az anya és
az apa vagyis a család fizikai és mentális egészsége, a várandós és szoptató anya egészséges és
biztonságos táplálkozása, a terhesség alatti fizikai aktivitás, szoptatás, a szoptatás és a csecsemő
vegyes étrendre való áttérése, az újszülött és a csecsemő fejlődése, valamint annak szükségletei,
együttműködés a csecsemővel, kellékek és felszerelések, a gyermek mindennapi élete, a szülés és a
szülés utáni időszak a nőknél, a biztonság különféle szempontjai, az egészségügyi szolgáltatások ebben
az időszakban, a partnerségi kapcsolat és mások.
Minden egyes találkozó címe központi témát képvisel: a terhesség korai szakasza, a terhesség további
szakasza, I. szülés, 2. szülés, A szülés utáni időszak és a szoptatás, A csecsemő, Mentális egészség a
terhesség alatt és a szülés után, A partneri kapcsolat és a kommunikáció. Minden találkozó 120 percet
vesz igénybe, az első találkozást (A terhesség korai szakasza) követi még egy óra a gyógytornásszal.
Különös figyelmet fordítunk a kiszolgáltatott csoportokra és az egyenlőtlenségek csökkentésére. A
program kortárs tartalmat foglal magában, a leendő szülők és a szakemberek számára egyaránt, az
anyagok ingyen hozzáférhetőek.
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A naprakész tartalmak és a Szülési és szülői létre való felkészülési program végrehajtásának módja
által, a szülők számára a minőségi és bizonyított információkhoz és készségekhez való hozzáférés
javítja a várandós nők, a csecsemők és az újonnan alakult család egészségi állapotát.
Az egészséges terhes nőket szintén meghívjuk a szakmailag irányított rendszeres heti testedzés
terhesség alatt programjára.

Egészségnevelési program gyermekek és serdülők számára óvodákban és
iskolákban
Az egészségnevelést, a gyermek fejlődésének és növekedésének megfelelően, különböző szinteken,
különböző környezetekben és különböző célcsoportok számára hajtják végre.

Ez végrehajtható

egészségügyi vagy nevelési - oktatási intézményekben, valamint a helyi közösségben, azaz bárhol, ahol
gyermekek és serdülők élnek, barátkoznak, játszanak, tanulnak.

Az iskola és az egészségügyi

szakemberek közötti együttműködés célja a kommunikáció javítása, az egészséges életmód
előmozdítása és a káros hatások csökkentése az iskolás gyermekek egészségére. A CKZ szakértői ezért
rendszeresen együttműködnek az óvodákkal, az általános és középiskolákkal. Óvodások, iskolások,
középiskolások és szüleik, valamint oktatók számára előadásokat, műhelyeket, az egészség és az
egészséges életmód különböző területeiről beszélgetéseket tartanak.

A témák az egészséges

táplálkozásra és mozgásra, a mentális egészségre, a jó interperszonális kapcsolatokra, a különféle
típusú függőségekre, felnőtté válásra, egészséges szexualitásra, a száj egészségének gondorzására,
egészséges egyenes testtartásra, személyes higiéniára, sérülések megelőzésére, mellek és hónalj
önvizsgálatára és egyebekre vonatkoznak. A tevékenységek végrehajtása előtt megállapodnak az
óvodák és az iskolák képviselőivel a program terjedelméről, tartalmáról és az együttműködés
módszereiről minden egyes tanévre.
A gyermekek, serdülők és szüleik egészségének elősegítése és megelőző kezelése, valamint a
fiatalok megelőző kezelése a helyi közösségekben
Az egészségtelen életmód gyakran elhízással és gyenge fizikai teljesítménnyel társul a gyermekeknél
és serdülőknél. A szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának egyéb kockázati tényezői szintén
megjelennek.

Az elhízás gyakorisága a gyermekek és serdülők körében súlyos közegészségügyi

problémát jelent mind a világban, mind hazánkban, Szlovéniában. Az egészséges életmód szokásokra
összpontosítva, hosszú távú pozitív egészségügyi hatások érhetők el.

Különösen fontos, hogy

egészséges életmódot éljen minden családtag. Így a szülők sokat tehetnek gyermekeik egészségéért
már serdülőkorukban és később felnőttkorukban is. Az egész család aktiválása és az egészséges
táplálkozásra,

elegendő

fizikai

aktivitásra,

elegendő

alvásra

és

az

elektronikus

eszközök

kockázatmentes használatára irányuló fellépés kulcsfontosságú a változás eléréséhez.
A »Családkezelés az elhízás és a csökkent teljesítőképesség kockázatának csökkentése érdekében« a
CKZ-ben, speciális gyermekgyógyászokkal együttműködve hajtják végre.

A kezelési folyamat

bizonyítékokon alapuló összetevőket tartalmaz és az egész család együttműködésén alapul az iskola
egészségnevelési és megelőzési csoportjával. Ez lehetővé teszi a gyermekek, serdülők és szüleik
hatékony kezelését a helyi környezetben.
Egészségfejlesztés a helyi közösség fiataljai számára
A CKZ szakértői együttműködnek olyan serdülőkkel is, akik különféle okokból kimaradnak az iskolából
vagy megszakítják tanulmányaikat. Ezek részt vehetnek a Projekttanulás fiatal felnőtteknek (PUMO)
programban.

A PUMO program egészségnevelés oktatói különféle tartalmakat és műhelyeket
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készítenek számukra az egészséges szexualitás, a mentális egészség, az egészséges táplálkozás és
testmozgás területén.
Fogorvosi oktatás gyermekeknek és serdülőknek
A száj egészsége az általános egészség szerves része, és jelentősen mértékben hozzájárul a jobb
életminőséghez.

A fogak és a szájüreg egészségének fenntartása szorosan kapcsolódik a

szájhigiéniához, az egészséges táplálkozáshoz, a rossz szokások elkerüléséhez és a fogorvos
rendszeres látogatásához. A CKZ szakértői számos promóciós és megelőző tevékenységet folytatnak
a szájápolás területén különböző célcsoportok számára. Részt vesznek a Szülési és szülői létre való
felkészülési programban is, valamint folytatják munkájukat az óvodáskorú gyermekekkel és diákokkal.
Az egészségügyi oktatáshoz hasonlóan, a szakemberek szorosan együttműködnek a nevelési - oktatási
intézményekkel a száj egészség területén is. A tevékenységek végrehajtása előtt megállapodnak az
óvodák és az iskolák képviselőivel a program terjedelméről, tartalmáról és az együttműködés
módszereiről minden egyes tanévre.

Egészségfejlesztési program felnőtteknek
Meg szeretné változtatni az egészséggel kapcsolatos életmódját? Talán csak ösztönzésre van szüksége,
hogy megtegye az első lépést a változás felé.
Felnőtteknek, 19 éves kortól elérhető az Egészségfejlesztő program. Ezek csoportos műhelyek és
egyéni tanácsadások egészségfejlesztéshez az egészséges táplálkozás, testmozgás egészségfejlesztés
céljából, egészséges fogyás, a mentális egészség erősítése, a diabéteszben szenvedők életminőségének
javítása és a dohányzás abbahagyása területén. A műhelyek szakmai információkat, ismereteket és
támogatást nyújtanak az életmód hosszú távú megváltoztatásához, amelyek jobb egészséghez és jobb
közérzethez vezetnek.
Alap

szintű

/

rövid

távú

műhelyek

Részletes / hosszú távú műhelyek és egyéni tanácsadó
Egészséges

életmód

Mentális

tanácsadó

szolgálat

tanácsadó szolgálat

egészség

Kockázatos
magatartási
tanácsadó szolgálat

Egészségesen élek

Egészségesen

Támogatás

táplálkozom

depresszió

a

kezelésében

leszokásban

Támogatás a szorongás

Egyéni tanácsadás a

kezelésében

dohányzásról

Fitt vagyok?

a

Csoportos tanácsadás
dohányzásról

való

Mozgok
Relaxációs technikák
Egészséges fogyás
Magas vérnyomás

való

leszokásban
Diabétesszel élni

A stressz kezelése

Magas vérzsírszint
Magas vércukorszint
2. típusú diabétesz
Fizikai erőnlét teszt felnőtteknek
/ időseknek
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Csoportos műhelyeket és egyéni tanácsadásokat az egészségügyi központok helyiségeiben szerveznek,
egyes CKZ-kel egyetértésben a helyi közösségekben is (pl. munkaszervezetben, helyi közösség
helyiségeiben, tűzoltóságnál, a betegek egyesületének helyiségeiben stb.).
Néhány műhelyen és egyéni tanácsadáson csak a választott családi orvosnál vagy okleveles nővérnél a
családorvosi rendelőben végzett előzetes szűrővizsgálat után lehet részt venni. A műhelyeken/ egyéni
tanácsadáson való részvétel lehetőségeiről konzultáljon a CKZ okleveles nővérével.
Amennyiben rendelkezik kötelező egészségbiztosítással, akkor az egészségfejlesztési programban való
részvétel ingyenes.
Egészségfejlesztő és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésére irányuló
tevékenységek a helyi közösségekben
A CKZ alkalmazottai különféle egészségfejlesztési tevékenységeket szerveznek a helyi közösségekben:
•

•
•

•

műhelyek, előadások, különféle prezentációk szervezése és végrehajtása az egészségfejlesztés
területén (egészségnapok kitűzése, rövid megelőző kezelések elvégzése, mérések,
tanácsadások stb.),
prezentációk a célpopuláció részvételének ösztönzésére a megelőző programokban és a rák
kiszűrését és korai felismerését szolgáló állami szűrőprogramokban (Dora, Zora, Svit),
az úgynevezett Nyitott kapu az egészségért a helyi közösség különböző partnereinek helyszínein
(a kiszolgáltatott személyek tájékoztatása és ösztönzése a megelőzési programokban való
részvételre és egészségük gondozására), és
motivációs műhelyek a kiszolgáltatott személyek számára.

Stratégiájában a CKZ a kiszolgáltatott csoportok lakosságának bevonását tervezi a megelőző
tevékenységekbe, mind az egészségügyi központokban, mind a helyi közösségben.
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A közösségi ápolás az egészségügyi ellátás egy különleges formája, amelyet a beteg otthonában,
egészségügyi központban, helyi közösségben vagy terepen nyújtanak. A működés módja és helye a
közösségi ápolást az elsődleges egészségügyi ellátás azon részeként határozza meg, amely a
társadalmi változásokat leggyorsabban ismeri fel, és gyorsan és hatékonyan képes ezekre reagálni. Az
okleveles körzeti - közösségi szakápoló, aki tevékenységet folytat, az egyént, családját és közösségét
olyan környezetben kezeli, ahol laknak, tanulnak, játszanak és dolgoznak. Aktív módon gondoskodik
egy adott egészségügyi területen lakók egészségi állapotáról, egészségfejlesztési programokat dolgoz
ki, ösztönözve ezzel a kötvénytulajdonosokat, hogy vigyázzanak saját és családjaik egészségére.
Elsősorban azok a népességcsoportok, amelyek a biológiai jellemzőik (csecsemők, iskolás gyerekek,
terhes nők, idősek stb.), megváltozott életkörülmények, társadalmi (bevándorlók, hajléktalanok stb.) és
egészségügyi kockázatok (fogyatékkal élő és krónikus betegek stb.) miatt, valamint más kiszolgáltatott
csoportok, alapos egyéni és családi kezelést igényelnek.
Az okleveles körzeti - közösségi szakápolók az egészségügyi ellátórendszer egyetlen szolgáltatója,
akiknek a munkahelye a páciens otthonában és a helyi közösségekben található. Az élet minden
szakaszában kezelik az egyént és családját, ideértve a gyász időszakát is a családtag halála után. A
minőségi megelőző egészségügyi ellátásnak kereteit az ápolási tevékenységben kezelt biztosítottak
számára, a megelőző egészségügyi ellátás alapszintű végrehajtásnak szabályai határozzák meg.
Az okleveles körzeti - közösségi szakápolók önállóan ütemezik be munkájukat. A diagnosztikai-terápiás
program végrehajtásakor, amelyet házi egészségügyi ápolás keretében végeznek, szakorvosokkal
dolgoznak. Előnyeik abban rejlenek, hogy kivételesen ismerik a környéken élő lakosságot, érzékelik a
társadalmi és egészségügyi kérdéseket és azokra megoldásokat keresnek a helyi közösséggel és a civil
szervezetekkel együtt. Ez feltételeket teremt ahhoz, hogy az egyén életkora, betegsége vagy
fogyatékossága ellenére a lehető leghosszabb ideig otthoni környezetben maradjon. Ők a házi
segítségnyújtás minden formájának koordinátorai, valamint az egyén és az orvosa közötti
kapcsolattartók.
A közösségi egészségügyi ápolás tevékenységeinek korszerűsítése a következőket biztosítja:
•
•
•
•

újszülöttek, csecsemők és kismamák házi gondozása, aktualizált program szerint,
Az egyéni körzeti - közösségi szakápoló terepi elemzésének elkészítése
konzultációs tevékenységek kivitelezése az okleveles körzeti - közösségi szakápolók számára
a helyi közösségekben, valamint
Az okleveles körzeti - közösségi szakápoló kapcsolatot teremtenek olyan személyekkel, akik
nem válaszolnak a családorvosi rendelők szűrő vizsgálatainak meghívására, azonosítják a nem
válaszadás okát és fellépnek az azonosított ok mellett.

Újszülöttek, csecsemők és kismamák házi kezelése, aktualizált program szerint
Az aktualizált programok célja minden kismama és egy éven aluli csecsemő egyenlő megelőző házi
kezelésének biztosítása. Az okleveles körzeti - közösségi szakápoló nyolc megelőző látogatást végez a
kismama és a csecsemő otthonába a csecsemő első életévében.
A szülés utáni első hat hétben a kismamát kétszer látogatja meg. Az újszülöttet először a szülési
osztályról való megérkezésétől számított 24 órán belül látogatja meg, majd első három hónapjában
további három látogatást tesz.
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A négy és hat hónapos közötti babalátogatás célja a szülők támogatása a gyermek egészséges testi,
érzéki és beszédfejlődésének azonosításában, a baba vegyes táplálkozásának bevezetésével
kapcsolatos tanácsadás, a fogak növekedésének és higiéniájának megismerése, beszélgetés a család
működéséről, a gyermeknek olvasás fontosságának tudatosításáról, és más fontos témákról.
Az utolsó látogatást a gyermek életkora tizedik-tizenegyedik hónapjára tervezik, amikor figyelemmel
kísérik a gyermek növekedését és fejlődését, útmutatást nyújtanak a gyermekgondozási szabadság
lejártát követő gyermekgondozásról, valamint a gyermek biztonságáról a háztartásban és azon kívül,
felhívják a figyelmet a gyermek szocializációjának fontosságára és más releváns témákra. Az otthoni
környezetben fellépő sérülések megelőzése érdekében az okleveles körzeti - közösségi szakápoló
ellenőrzi az otthoni környezet biztonsági ellenőrző listáját: »Nézze meg és ellenőrizze, hogy otthona
biztonságos-e a baba számára«. Az okleveles körzeti - közösségi szakápoló első látogatáskor átadja a
szülőknek a listát, később pedig együtt ellenőrizhetik mennyire biztonságos otthonuk. Az otthoni
biztonság meghatározásakor az okleveles körzeti - közösségi szakápoló további magyarázatokkal vagy
tanácsokkal látja el a kismamát.
A program külön eljárások és eszközök végrehajtását írja elő a csecsemők és újszülöttek különösen
kiszolgáltatott csoportjainak otthonában történő azonosítására és kezelésére. Az egyik újdonság a
kismama, a gyermek vagy a család sebezhetőségének meghatározása, amely szerint, figyelembe véve
a sebezhetőség meghatározásának kritériumait, az okleveles körzeti - közösségi szakápoló további kétöt megelőző látogatást tesz. Ezeket meghatározott időtartamon belül hajtják végre, a sebezhetőség
típusától függően vagy az egyes okleveles körzeti - közösségi szakápolók szakmai megítélése alapján.
A szülést követően gyakran előfordul a szülés utáni lehangoltság, a szakértők szerint, valószínűleg
hormonális változások miatt. A szülés utáni depresszió a kismamák kb. 10-20% -ánál alakul ki. A szülés
utáni depresszió jeleinek időben történő felismerése érdekében az otthonba látogató okleveles körzeti
- közösségi szakápoló szűrővizsgálatot készít az EPDS (Edinburgh Postpartum Depression Scale)
segítségével, amely megkönnyíti a jelek azonosítását. A kérdőívet általában a kismama látogatásakor
használják a szülés utáni negyedik-hatodik héten.
Az egyéni okleveles körzeti - közösségi szakápoló terepi elemzésének elkészítése
A közösségi ápolás szempontjából a munka alapvető módja a földrajzilag meghatározott területeken
végzett terepmunka, a betegek családjával történő kezelése az élet minden szakaszában és a saját
otthoni környezetében. A betegápolási szolgálat munkája a terület egészének kezelésére, azaz az
egyén, a család és a közösség kezelésére összpontosít a saját életkörnyezetükben. Az okleveles körzeti
- közösségi szakápoló ismeri:
•
•
•
•
•

a lakosság legfontosabb demográfiai jellemzőit,
az egészségügyi és a társadalmi státuszukat,
milyen helyi jellemzők befolyásolják a lakosság egészségét,
milyen szolgáltatások vannak a lakosok számára biztosítva,
a helyi és nemzeti egészségügyi prioritásokat és más hasonlót.

A helyszíni elemzés a terep leírásáról, az elvégzett munka elemzéséről, intézkedési javaslatokról és az
egyes szakápoló programozott közösségi egészségügyi megelőző ellátás végrehajtási tervéről szól. Az
egyes okleveles körzeti - közösségi szakápolók által készített helyszíni elemzések és éves tervek alapján,
az egészségügyi intézmény betegápolási szolgálatának vezetője egy közös dokumentumot készít
(magánszemélyek engedményeinek területére is kiterjed), amely összehozza a legfontosabb
megállapításokat és cselekvési javaslatokat, és kidolgozza az együttműködési és hálózatépítési tervet
a többi érdekelt féllel. A dokumentumot megfelelő módon mellékelni kell az egészségügyi intézmény
dokumentumaihoz.
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Konzultációs tevékenységek kivitelezése az okleveles körzeti - közösségi szakápolók számára a
helyi közösségekben
Egészségfejlesztési tanácsadó központok szervezése által a helyi közösségben, egyeztetett ütemterv
szerint, az okleveles körzeti - közösségi szakápoló hozzájárul a helyi közösség kiszolgáltatott
csoportjainak bevonásához a megelőző egészségügyi ellátásba és az egészségfejlesztésbe. Hetente
egyszer »valahol« terepen van, amely nem mindig ugyanaz a hely. A saját munkaterületén található
településeken/ városnegyedekben, előzetes egyeztetés alapján tanácsadó központokat szervez. A
tanácsadó központok kiszolgáltatott csoportokat vagy egészségügyi kérdéseket céloznak meg, amelyek
gyakrabban vannak jelen a helyi környezetben. A tanácsadó központokon belül egyéni tanácsadást
nyújt (háziorvos, gyermekorvos, nőgyógyász, fogorvos kiválasztása, segítség az erőszak áldozatainak
stb.), segítséget nyújt a kötelező egészségbiztosítás rendezésében, bemutatja és utal az
Egészségfejlesztő Központ műhelyeire, méréseket végez, rövidebb előadásokat (influenza oltás,
kullancsos meningoencephalitis, mell önvizsgálat, napvédelem stb.) és rövid távú műhelyeket tart (az
Egészségfejlesztési Központ szolgáltatóival együttműködve). Közreműködik a helyi közösség
bemutatóin (függetlenül, az Egészségfejlesztési Központ szolgáltatóival, valamint az OE NIJZ
képviselőivel együtt stb.).
A közösségi ápolás keretébe tartozó személyek kezelése, akik nem válaszolnak a
szűrővizsgálatokra irányuló meghívásokra
Az okleveles szakápoló meghívja a 30 éves vagy annál idősebb páciens populációt a szűrővizsgálat
elvégzésére a családorvos rendelőjébe.

Ha három meghívás után a személy nem válaszol a

szűrővizsgálat meghívásra, a családorvos rendelőjében foglalkoztatott okleveles ápoló értesíti az
okleveles körzeti - közösségi szakápolót. Ez utóbbi az értesítés kézhezvételétől számított legfeljebb két
héten belül felveszi a kapcsolatot ezzel a személlyel, megnevezi válaszának hiányát, és a meghatározott
módon jár el. Az intézkedések leggyakrabban olyan megoldás megtalálására vonatkoznak, hogy miként
lehet motiválni a beteget, hogy válaszoljon egy meghívásra és végezze el a szűrővizsgálatot
családorvosa rendelőjében vagy hazai megelőző kezelést végezzen.
A családba való belépésekor, az okleveles körzeti - közösségi szakápoló ellenőrzi azokat a
családtagokat, akik megfelelnek a megelőző ellenőrzésekre való felhívás kritériumainak, hogy estek-e
át szűrővizsgálaton. Ha szükséges, segít a megelőző ellenőrzés időpontjának megbeszélésében, vagy
maga végzi azt el. Otthoni szűrővizsgálatot végez olyan személyeknél, akik sebezhetőségük miatt nem
képesek ellátogatni a családorvos rendelőjébe (különféle fogyatékkal élők, mentális egészségügyi
problémákkal küzdő személyek, kitelepített személyek, potenciális migránsok stb.). Azokat a
személyeket, akiket kockázati tényezők alapján azonosít, a krónikus nem fertőző betegségek és
állapotok kialakulásának vagy akár jelenlétének kockázata áll fenn, egészségügyi központba irányítja
vagy kezelésük mellett dönt. A megállapításokról jelentést tesz a személy által választott személyi
orvosnak. A személyt abba a kezelésbe vonja be, amely a megállapított körülmények között a
legmegfelelőbb neki. A kezelésbe bevonja a rokonokat és más jelentős személyeket is, különösen, ha
úgy gondolja, hogy ez elősegítheti a tartalom jobb megértését, és ezáltal hatékonyabbá teheti a
megelőző kezelést.
Az okleveles körzeti - közösségi szakápoló meghatározott algoritmusnak megfelelően megelőző
kezeléseket hajt végre szintén a személyeknél, akik sebezhetőségük miatt nem képesek ellátogatni a
családorvosi rendelőbe, ezért saját környezetében látja el őket. Krónikus nem fertőző betegséggel már
diagnosztizált betegek esetén elvégzi az egyedi kockázati tényezők szűrését. A krónikus nem fertőző
betegségek terén a közösségi egészségügyi ellátásban végzett szűrővizsgálat kérdőívének részét
képezik az APGAR családi kérdőívek és a „Család és családi problémák” kérdőív, amelyek lehetővé teszik
a család alapos kezelését. A "Lássuk, ha otthonunk biztonságos" listája alapján, a 64 évnél idősebb
18

személyek esetében a közösségi egészségügyi ellátás korszerűsítése részeként a vizsgált személy esési
kockázati tényezőinek felmérését és az időskorúak otthon történő esésének megelőzését is
végrehajtják, amelynek célja azoknak a veszélyeknek a felismerése, amelyekkel az idősek már nem
észlelnek.
A megelőző tevékenység korszerűsítésével és további tevékenységek elvégzésével az okleveles körzeti
- közösségi szakápolók aktívan hozzájárulnak az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentéséhez, lehetővé téve a sebezhető személyek könnyebb bevonását a megelőző kezelésbe, és
az egészségfejlesztést a helyi közösségben.
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A sebezhetőség az a mérték, amelyben a lakosság, az egyének vagy a szervezetek nem képesek előre
jelezni a kockázati tényezőket, kezelni vagy megtéveszteni őket, vagy felépülni azok káros hatásaiból.
Az egészségügyi ellátás kiszolgáltatott csoportjai azok, akiknél nagyobb a kockázat a gyengébb
egészségi állapotra, vagy kisebb a hozzáférhetőség valószínűsége az egészségügyi ellátáshoz. Ismerünk
társadalmi - gazdasági státusból vagy életkorból, nemből, egészségi állapotból vagy etnikai hátteréből
stb. eredő sebezhetőséget. Általában a sebezhetőség több formáját is magába foglalja.
A kiszolgáltatott személyek tapasztalata számos akadályokra mutat a saját egészségük gondozásában
és az egészségügyi ellátási rendszerhez való hozzáférésben, ideértve a megelőzési programokat is.
Gyakran a társadalom peremére kerülnek, ki vannak zárva a társadalmi eseményekből és jobban ki
vannak téve az egészségügyi problémáknak.
A leggyakrabban azonosított kiszolgáltatott csoportok a következők:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

növekedési problémákkal küszködő gyermekek és serdülők,
alacsony jövedelmű személyek, akiknek megélhetése a támogatás különféle formáitól függ
(szociális segélyben részesülők, humanitárius segélyek jogosultjai),
munkanélküliek, bizonytalanok, önálló vállalkozók,
időskorúak,
különböző fogyatékkal élő csoportok (státusz nélkül, súlyos fogyatékossággal,
munkanélküliek),
Romák (munkanélküliség, alacsony iskolai végzettség, rossz lakásviszonyok),
hajléktalanok (egészségügyi és lakhatási problémák),
mentális egészségügyi problémákkal küzdő személyek,
drogfüggők,
alkoholfüggők,
(családon belüli) erőszak tapasztalataival élő személyek,
migránsok, menekültek és menedékkérők (nyelv ismeretének hiánya, foglalkoztatás, lakhatási
körülmények).

Az egészség fenntartását és fejlesztését minden lakos számára a mindennapi élet alapvető
alkotóelemeként értjük és kezeljük. A kiszolgáltatott csoportok egészségének gondozásában az átfogó
és integrált kezelést támogatjuk az egészségfejlesztő központokban, az egészségügyi központokban,
valamint a helyi közösségekben.
Az egészségügyi központok a jobb egészség és az egészséggel kapcsolatos életminőség elérése
érdekében tevékenységeket végeznek a kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátás egyenlő
biztosítása érdekében. A tervezett tevékenységek a következők:
•
•
•
•

egy év alatti gyermekek szüleinek,
testi és érzékszervi fogyatékkal élő személyeknek és
nyelvi kommunikációban nehézségekkel küzdő személyek számára, valamint
az egészségügyi központ új önértékelési tartalmak fejlesztésének szempontjából a
kiszolgáltatott csoportok egészségügyi ellátás egyenlő biztosítása terén.
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Tevékenységek egy éven aluli gyermekek szülei számára
A szoptatás fontos táplálékforrás az újszülött számára az élet első hónapjaiban. A szoptatás
megalapozása és fenntartása sok ismeretlen tényezőt jelenthet a szoptató anya számára, esetleg olyan
szövődményeket is, amelyekre nem talál választ. Ezért rendelkezésre állnak a laktáció és a szoptatás
területén nyújtott segítési és támogatási programok, amelyeket képzett szakemberek végzik.
Azok a mozgásminták, amelyeket a gyermek 1 éves koráig elsajátít, befolyásolják a testtartás, a
mozgásérzék és a koordináció fejlődését. A család tudatossága, hogy a mozgás az egészséges életmód
fontos része, elősegíti, hogy a mozgás bekerüljön a mindennapi tevékenységekbe. A siker kulcsa a
szülőknek és az egy év alatti gyermekeknek újonnan kidolgozott programok, amelyeket
neurofizioterapeuta végez.
Tevékenységek testi és érzékszervi fogyatékkal élő személyek számára
Az egészségügyi szakemberek és a testi és/ vagy érzékszervi fogyatékkal élők részt vesznek a
létesítmények megfelelőségének és az egészségügyi központok kommunikációs intézkedéseinek
értékelésében. A megállapítások alapján a csoport javaslatot tett fejlesztési intézkedésekre, amelyeket
a projekt folytatása során beépítenek az egészségügyi központok szerkezetébe.
Tevékenységek a nyelvi kommunikációban nehézségekkel küzdő személyek számára
Az interkulturális mediáció nemzetközileg elismert program és gyakorlat, amelynek célja az
egyenlőtlenségek csökkentése és az egészségügyi és más intézményekben alkalmazott minőségi
kezelés meghatározása. Célja az akadályok és félreértések leküzdése, amelyek a nyelvi, kulturális,
társadalmi és egyéb különbségekkel összefüggésben merülnek fel. Tolmácsot vagy interkulturális
közvetítőt kérhet nyelvi segítségért az egészségügyi intézménybe való belépéskor a szűrővizsgálatok
és egyéb megelőző kezelések során.
Az egészségügyi központ új önértékelési tartalmak fejlesztése a kiszolgáltatott csoportok
egészségügyi ellátás egyenlőségének biztosítása érdekében
Az egészségügyi központok önértékeléséről szóló, az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek
csökkentésének területén előírt irányelvek alapján, fokozatosan különféle intézkedéseket és
programokat vezetnek be, amelyek különféle kiszolgáltatott csoportokat céloznak meg.
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Az egyén és a közösség egészségének fejlesztéséhez a teljes helyi közösség bevonása szükséges. Ezért
ésszerű ösztönözni a kompetenciákat és valamennyi érdekelt fél készségeinek elsajátítását, amely
bármilyen módon hozzájárulhat egy támogató környezet megteremtéséhez az egészségügyi célok
elérése érdekében. Az új kezelési módok lebontják a területek közötti határokat, valamint elősegítik a
tevékenységek szakmaközi és ágazatközi koordinálását az egyenlőtlenségek csökkentése és az
egészség fejlesztése érdekében. A helyi egészségfejlesztési csapat biztosítja:
•
•
•
•
•

a helyi lakosság egészségügyi szükségleteinek időben történő és megfelelő azonosítását és
azokra való reagálását,
a szervezetek közötti együttműködést az olyan megelőzési programok támogatása érdekében,
amelyek ugyanazon forrásokkal jobb eredményeket nyújtanak,
a partnerek közötti gyors, pontos és teljes információcserét,
a hatékony, holisztikus megoldások kidolgozását az egyéni és a közösségi egészséggel
kapcsolatos célok elérése érdekében,
a folyamatos képzést és új készségek elsajátítását, valamint a szakemberek közötti
tapasztalatcserét.

A helyi egészségfejlesztő csoport tagjai
A helyi egészségfejlesztési csoport várhatóan az önkormányzat, az egészségügyi és szociális gondozási
intézmények (egészségügyi központok és más egészségügyi szolgáltatók, az Országos Közegészségügyi
Intézet regionális egységei, a Szlovén Egészségbiztosítási Intézet (ZZZS),
a szociális munkaközpontok, a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézete/ Munkaügyi Hivatalának
regionális szolgálata), a nevelési - oktatási intézmények és a különféle civil szervezetek (társaságok,
egyesületek és más szervezetek) képviselőiből áll.
A közös megközelítési modell alkalmazásának előnyei az egészség fejlesztésére és az egészség
terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentésére
A helyi egészségfejlesztési csoport létrehozásának fő célja az egészséggel kapcsolatos kollektív
tudatosság ösztönzése. A közösségi intézmények működésének egyesítésével támogatjuk az
egészségük gondozásában részt vevő egyének egészséges környezetben élését. Ezen típusú eljárás
lehetővé teszi a helyi lakosság igényeinek gyors azonosítását és a gyors reagálást, valamint a kialakuló
egészségügyi állapotok kezelésére megfelelő közösségi alapú megelőzési programok kidolgozását.
Figyelembe véve az egyén vagy csoport formális és informális támogatásának lehetőségeit, támogatási
hálózatot és önsegítő csoportokat fejleszt ki. Ezen típusú eljárás a helyi környezetben működő
partnerektől megköveteli az észlelt akadályok összehangolt és integrált kiküszöbölését, valamint a
kompetenciák, készségek és cselekvési módok fejlesztését, amelyek túlmutatnak a hagyományos
intézményi cselekvési formákon. A közös megközelítési partnerek közös célokat tűznek ki,
intézkedéseket terveznek és hajtanak végre a megelőzés, az egészségfejlesztés és az egészség terén
mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése területén.
Egészségfejlesztési stratégia és cselekvési terv támogatása egyének és csoportok számára
A helyi egészségfejlesztési és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése csoport
tagjainak legfontosabb feladata egy egészségfejlesztési stratégia és cselekvési terv kidolgozása
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egyének és csoportok számára. Az helyi közösség integrált egészségnevelési politika céljának elérése
megfelelő és minőségi információkkal lehetséges, ezért az információkatalógusok információkat
nyújtanak az elérhető programokról az egészség fejlesztésének és fenntartásának támogatására.
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A Svit program
A Svit program a rák előtt jelentkező elváltozások, valamint a vastag- és végbélrák szűrését és korai
felismerését szolgáló állami szűrőprogram. A rák ezen típusát az jellemzi, hogy hosszú éveken át,
lassan, látható jelek nélkül alakul ki. Leggyakrabban a bél falának rákkeltő változásaiból alakul ki,
amelyeket polipoknak nevezünk. A polipok időben történő észlelése és eltávolítása megakadályozhatja
a betegség kialakulását. A már kialakult betegség sikeres kezeléséhez azonban fontos, hogy a kezdeti
szakaszokban fedezzék azt fel. A Svit program lehetővé teszi a széklet laboratóriumi tesztelését olyan
rejtett vérzés kimutatására, amely bélelváltozásokra utal, amikor még nincsenek egészségügyi
problémáink.
50 és 74 év közötti férfiakat és nőket hívnak meg kétévente a programba.

Az Svit Program ingyenes anyagjait az online áruházban vagy a megrendelőlapon keresztül lehet
megrendelni

a

weboldalon,

valamint

elektronikus

formában

a

www.program-svit.si oldalon.

SVIT KAPCSOLATTARTÓ PONTOK
Blanka Dugar, Egészségfejlesztési központ
KEDD: 14.00 - 15.00 (hétköznap lehetséges telefonon
történő kapcsolatfelvétel, e-mailben minden nap)
T: 041 396 413
E: blanka.dugar@zd-ms.si
ZD Muraszombat
Grajska ulica 24, 9000 Muraszombat
Sandra Gaber Flegar, Egészségfejlesztési központ
SZERDA: 13.00 - 14.00 (hétköznap lehetséges telefonon
történő kapcsolatfelvétel, e-mailben minden nap)
T: 030 641 514 ali (02) 534 13 94
E: ckz@zd-ms.si ali sandra.gaber-flegar@zd-ms.si

ZD Muraszombat
Egészségügyi

ellátóhely

Gornji

Petrovci

Nataša Fujs Puhan, Családorvosi rendelő
KEDD: 12.00 - 13. 00
T: (02) 621 36 63
E: natasa.puhan@zd-ms.si

Gornji Petrovci 33a, 9203 Petrovci
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ZD Muraszombat
Egészségügyi ellátóhely Grad
Grad 186c, 9264 Grad

Sandra Kisilak, Családorvosi rendelő
HÉTFŐ: 14.00 - 15.00
T: (02) 553 10 08 ali (02) 621 36 78
E: sandra.kisilak@zd-ms.si

KOLONOSZKÓPIA KÖZPONT
Muraszombati Általános Kórház
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Muraszombat

Dora program
A Dora program egy állami emlőszűrőprogram, amely rák Szlovéniában a nőknél előforduló
leggyakoribb rákforma. A program lehetővé teszi mammográfia elvégzését olyan mellváltozások
kimutatására, amelyek még nem elég nagyok ahhoz, hogy önvizsgálat során tapintásra érezhetőek
legyenek, vagy orvosa észlelje a klinikai vizsgálat során. Még a rák ezen formája esetén is a sikeres
kezelés szempontjából döntő jelentőségű, hogy a daganatot korai szakaszban ismerjék fel, amikor kicsi
és csak az emlőre korlátozódik.
50 és 69 év közötti nőket hívnak meg kétévente a programba.

E-mail:

, vagy forduljon orvosához vagy nőgyógyászához

Az anyag elektronikus formában elérhető a

weboldalon

MURASZOMBATI SZŰRŐKÖZPONT
Résztvevő önkormányzatok:
Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik,
Muraszombati Általános Kórház
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Muraszombat
(2017. november 24-től)

Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš,
Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer,
Moravske

Toplice,

Muraszombat,

Odranci,

Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogaševci, Sveti Jurij
ob Ščavnici, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika
Polana és Veržej

Zora program
A Zora program a méhnyakrák előtt jelentkező elváltozások korai felismerését szolgáló állami
szűrőprogram. A méhnyakrák kialakulásáért többnyire a humán papilloma vírus (HPV) tehető felelőssé,
amely egyes nőknél az egészséges sejteket rákossá változtatja. Ezek a sejtes változások hosszú éveken
át lassan és fokozatosan alakulnak ki. Ebben az időszakban az egészséges sejtek először rákkeltő
sejtekké alakulnak, amelyek már bizonyos rákos tulajdonságokkal rendelkeznek, de nem osztódnak
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ellenőrizetlenül, nem növekednek invazív módon és nem ragadnak el. Ezekből, ha nincsenek kezelve,
fokozatosan alakul ki a rák. A nőgyógyász a PAP (méhnyakkenet) teszt segítségével képes kimutatni és
gyógyítani a rákkeltő sejteket.
20 és 64 év közötti nőket hívnak meg háromévente a programba, akik szűrésen esnek át a választott
nőgyógyásznál.

Az anyag elektronikus formában elérhető a

weboldalon

NŐGYÓGYÁSZAT
ZD Muraszombat
Grajska ulica 24, 9000 Muraszombat

(02) 534 13 34

MURASZOMBATI ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ
Muraszombati Általános Kórház
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Muraszombat

(02) 512 33 62

NŐGYÓGYÁSZAT
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SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS
Pénzügyi szociális segély
A pénzügyi szociális segély azoknak szól, akik általuk nem befolyásolható körülmények miatt nem
tudják önmaguknak biztosítani az anyagi biztonságot. A pénzügyi szociális segély révén, a Szlovén
Köztársaságban tartózkodásának időtartama alatt, a jogosult rendelkezik a minimális megélhetési
igények kielégítéséhez szükséges eszközökkel.
A jogosultak a Szlovén Köztársaság állampolgárai, akiknek állandó lakóhelye a Szlovén Köztársaságban
van, a Szlovén Köztársaságban állandó tartózkodási engedéllyel és állandó lakcímmel rendelkező
külföldiek, nemzetközi védelemben részesülő személyek és családtagjaik, akik a családegyesítéshez
való jog alapján tartózkodási engedélyt szereztek a Szlovén Köztársaságban és állandó vagy ideiglenes
bejelentett lakcímmel rendelkeznek a Szlovén Köztársaságban, valamint olyan személyek, akik ezt a
Szlovén Köztársaságot kötelező nemzetközi jogi aktusok alapján gyakorolhatják.
Jogosult lehet az, akiknek egy főre jutó jövedelme nem éri el a törvényes jövedelemkorlátot. A pénzügyi
szociális segély mértéke többek között a családtagok számától, a jövedelem szintjétől, a vagyontól, a
megtakarított összegtől és a biztosított gondozástól függ.
A pénzügyi szociális segélyt bizonyos időszakra ítélik oda, a támogatás alapját képező körülményektől
és a pénzügyi szociális támogatás összegétől függően. A folyó hónapban kerül kifizetésre.
Rendkívüli pénzügyi szociális segély
A rendkívüli pénzügyi szociális segély, mint a pénzügyi szociális segély különleges formája, egyedülálló
személynek vagy családnak nyújtható, aki olyan általa nem befolyásolható okok miatt anyagi
veszélyhelyzetbe került, vagy ha olyan rendkívüli megélhetési költségeket mutat fel, amelyek a
megélhetéssel kapcsolatosak, és amelyet nem tud fedezni saját jövedelmével.
Egy összegben vagy 3-6 hónap időtartamra kerül kifizetésre. A rendkívüli pénzügyi szociális segély
összege nem haladhatja meg havonta egy személyre vagy családonként egy minimális jövedelem
minimumát, és egy éven belül a kapott rendkívüli pénzügyi szociális segély összege nem haladhatja
meg a minimum jövedelem ötszörösét. A rendkívüli pénzügyi szociális segély egy naptári évben a
minimális jövedelem ötszörösére történő kifizetésének korlátozása ellenére, egy naptári évben a
három minimális jövedelem összege csak természeti katasztrófa vagy vis maior miatt felmerülő
rendkívüli kiadásokhoz nyújtható.
A rendkívüli pénzügyi szociális segély jogosultja köteles a kapott segélyt arra a célra felhasználni,
amelyre nyújtották, a támogatás beérkezésétől számított 30 napon belül, vagy az új kérelem
benyújtásáig, ha a kérelmet e határidő lejárta előtt nyújtják be. Igazolást kell benyújtani a szociális
munkaközponthoz

a

pénzösszeg

felhasználásáról

a

rendkívüli

pénzügyi

szociális

segély

igénybevételétől számított 45 napon belül, vagy legkésőbb egy új rendkívüli pénzügyi szociális segély
kérelem benyújtásakor, ha a határidő előtt új kérelmet nyújt be. Ha ezt elmulasztja, vagy a
bizonyítékokból arra következtethető, hogy a támogatást nem célszerűen használták fel vagy nem
használták fel, akkor nem jogosult rendkívüli pénzügyi szociális segélyre a rendkívüli pénzügyi szociális
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segély kézhezvételét követő 14 hónapon belül, kivéve, ha természeti katasztrófa vagy vis maior miatt
új rendkívüli pénzügyi szociális támogatási kérelmet nyújtanak be.
Kompenzációs pótlék
Azoknak szól, akik körülményeik miatt nem tudják biztosítani saját számukra az anyagi biztonságot,
amelyet maguk nem képesek befolyásolni. A kompenzációs pótlék a jogosult számára a megélhetési
költségek fedezését biztosítja a Szlovén Köztársaságban való tartózkodásának ideje alatt, amelyek
hosszabb idő alatt felmerülnek (lakás fenntartásával, tartós fogyasztási cikkek beszerzésével járó
költségek stb.), és nem képeznek költségeket a minimális megélhetési igény kielégítésére.
Tartósan nem foglalkoztathatók, tartósan munkaképtelenek, illetve a 63 évnél idősebb munkanélküli
nők vagy 65 évnél idősebb férfiak jogosultak a támogatásra, feltéve, hogy jövedelmük vagy saját családi
jövedelmük nem haladja meg a kompenzációs pótlék küszöbértékét.
A jogosultak a Szlovén Köztársaság állampolgárai, akiknek állandó lakhelye a Szlovén Köztársaságban
van, a Szlovén Köztársaságban állandó tartózkodási engedéllyel és állandó lakcímmel rendelkező
külföldiek, nemzetközi védelem alatt álló személyek és családtagjaik, akik a családegyesítéshez való
jog alapján tartózkodási engedélyt szereztek a Szlovén Köztársaságban és állandó vagy ideiglenes
bejelentett lakcímmel rendelkeznek a Szlovén Köztársaságban, valamint olyan személyek, akik ezt a
Szlovén Köztársaságot kötelező nemzetközi jogi aktusok alapján gyakorolhatják. A folyó hónapban
kerül kifizetésre.
A kötelező egészségbiztosítási járulék kifizetésének joga (OZZ)
A Szlovén Köztársaság állampolgárai és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldiek
jogosultak a kötelező egészségbiztosítási járulék kifizetésére, ha pénzügyi szociális segélyre jogosultak,
vagy megfelelnek a pénzügyi szociális segély feltételeinek, anélkül, hogy figyelembe vennék a
bűntudatbéli okokat, és a Szlovén Köztársaságban állandó lakóhellyel rendelkeznek, és nem
biztosítottak másik cím alatt. A nevelő családban vagy intézményben elhelyezett egyének szintén
jogosultak erre a jogra, ha egy másik cím alatt nem rendelkeznek kötelező biztosítással.
Ha a személy gyakorolja a pénzügyi szociális segélyhez való jogát, a szociális munkaközpont hivatalból
dönt a kötelező egészségbiztosítási járulék fizetésének jogáról, kivéve, ha a kérelemben szereplő
személy kifejezetten kijelenti, hogy nem gyakorolja ezt a jogot.
Az egészségügyi szolgáltatások a különbség teljes értékre történő fedezésére való jog
A biztosított egyéneknek és családtagjaiknak joguk van kiegészítő egészségbiztosításra a pénzügyi
szociális segélyre való jogosultság alapján, vagy a pénzügyi szociális segély feltételeinek függvényében,
feltéve, hogy ezeket a jogokat nem garantálják teljes mértékben a kötelező egészségbiztosítás vagy
másik címen alatt létező biztosítás. A kompenzációs pótlék feltételeinek függvényében részesülő
személy nem jogosult az egészségügyi szolgáltatások a különbség teljes értékre történő fedezésére.
Ha a személy gyakorolja a pénzügyi szociális segélyhez való jogát, a szociális munkaközpont hivatalból
dönt az egészségügyi szolgáltatások a különbség teljes értékre történő fedezésének jogáról, kivéve, ha
a kérelemben szereplő személy kifejezetten kijelenti, hogy nem gyakorolja ezt a jogot.

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK
Egyéni tanácsadás: Szociális elsősegély
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A szakértő előbb bemutatkozik a megbeszélésen, és arra ösztönzi az ügyfelet, hogy beszéljen
szorongásairól és nehézségeiről, adjon minél több releváns információt, hogy véleményt nyilvánítson
a jelenlegi helyzetéről. Segít az ügyfélnek a szorongások és nehézségek azonosításában, ennek során
figyelembe veszi az ügyfél elvárásait és megoldási javaslatait. A szakember tájékoztatja az ügyfelet a
rendelkezésre álló társadalombiztosítási szolgáltatásokról és ellátásokról, azok igénybevételének
módjáról, a jogosultak kötelezettségeiről, az ügyfél számára elérhető segélyhálózatokról és
programokról.
Mikor jelentkezhetnek megbeszélésre az ügyfelek?
Az ügyfelek előzetes értesítés nélkül ügyfélfogadási időben jelentkezhetnek megbeszélésre, sürgősség
esetén az ügyeletes szakértő vagy szakember az ügyfelek számára elérhető a szociális munkaközpont
hivatalos munkaideje alatt.
Egyéni tanácsadás: Egyéni segítségnyújtás
Az egyéni segítségnyújtás mindenkinek szól, aki különféle okokból szorult helyzetbe kerül vagy
nehézségekbe ütközik, és megfelelő szakmai segítséggel megszokott környezetében normálisan élhet.
A kedvezményezettek önként választják a szolgáltatást. A szorongástól vagy problémától függően a
kedvezményezettek segítségnyújtási formákat vehetnek igénybe: Tanácsadás, kezelés vagy irányítás.
Tanácsadás - a beszélgetés közben azonosítják a problémát és tanácsadó megállapodást kötnek. A
segítségnyújtási folyamat során a kedvezményezettek a kapcsolataik és reakciók megismerésére, a
konfrontáció módjaira, az együttműködés és a megbeszélések módjaira a konfliktusok megoldásában,
valamint a környezettel kapcsolatos hozzáállás és válaszok új formáinak megtanulására lesznek
irányítva.
Kezelés - Ha viselkedésük révén (túlzott alkoholfogyasztás, erőszak) a potenciális kedvezményezettek
más környezeti (család) egyéneket veszélyeztetnek, a szakember ezeknek a szorult helyzeteknek és
nehézségeknek leküzdésében segíthet. A cél az, hogy a kezelést követően, a kedvezményezettek
szervezett formában folytassák a segítségnyújtást vagy az önsegítést.
Irányítás - amikor egészség, személyiség vagy egyéb sajátosságok miatt a kedvezményezettek nem
képesek önállóan élni, a környezetben azonban állandó segítségnyújtási formák léteznek állapotuk
kezelésére és javítására, a szakember segítséget nyújthat a rendszeres gondozásra szolgáló szociális
hálózat létrehozásában (segítségnyújtási lehetőségeket keres a családban, a barátok között, a
környezetbéli

szervezetekben),

ösztönözheti

a

kedvezményezettet

egyéni

tevékenységek

megtervezésére és végrehajtására, munkaterv elkészítésére és nyomon követésére.
Segítségnyújtás családnak: Házi segítségnyújtás családnak
A házi segítségnyújtás szolgáltatás fizetendő. A fizetés alóli mentesség joga abban a szociális
munkaközpontban gyakorolható, amely hatáskörében a kedvezményezett állandó lakóhelye található.
A házi segítségnyújtás kedvezményezettjei:
•
65 évesnél idősebb személyek;
•
fogyatékossággal élő személyek, a szellemi és testi fogyatékkal élők szociális jóléti törvénye
szerint;
•
más fogyatékossággal élő személyek, akik jogosultak idegen segítségre és gondozásra;
•
krónikus betegségben szenvedő és hosszú távú egészségkárosodású személyek;
•
súlyosan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekek vagy súlyos és legsúlyosabban
károsult mentális fejlődés.
A szolgáltatást a kedvezményezett otthonában nyújtják, és különböző formái vannak:
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•
•
•

háztartási segítség (pl. egy étel elkészítése vagy élelmiszer vásárlása, használt edények
elmosása…),
segítség az alapvető napi házimunkákkal (pl. segítség öltözködésben vagy vetkőzésben,
mosakodásban, evésben stb.),
segítség a társadalmi kapcsolatok fenntartásában (pl. az intézmények tájékoztatása a
kedvezményezett státusáról és igényeiről, valamint a kedvezményezett intézményi
gondozásra való felkészítése)

Segítségnyújtás családnak: Családon belüli segítségnyújtás
A családon belüli segítségnyújtás magában foglalja a családnak nyújtott professzionális tanácsadást és
segítséget a családtagok közötti kapcsolatok rendezésében, a gyermekek gondozásában nyújtott
szakmai tanácsadást és segítséget, valamint a család kiképzését a mindennapi szerepének betöltésére.
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Munkanélküli segély
Munkanélküli segélyt kaphat bárki,
aki az elmúlt 24 hónapban a munkanélküliség bekövetkezése előtt legalább kilenc hónapig volt
munkanélküliség ellen biztosítva, vagy
•
30 évesnél fiatalabb és az elmúlt 24 hónapban a munkanélküliség bekövetkezése előtt
legalább hat hónapig volt biztosítva.
•
ha fizettek munkanélküli-biztosítási járulékokat (kivételt képeznek azok a személyek, akik
munkaviszony alapján voltak biztosítva, a munkáltató azonban nem fizette a járulékokat).
Munkanélküli segélyt olyan munkanélküli kaphat, akinek a munkaviszonyát nem a saját hibája vagy
•

akarata végett szüntették meg.
A munkanélküli segélyhez való jogot azonban gyakorolhatja:
•

•

•

a biztosított személy, aki felmondással vagy közös megegyezés alapján szünteti meg
munkaszerződését a házastársa vagy legalább egy éve együtt élő élettársa áthelyezése és
foglalkoztatása végett olyan helyre, amely a biztosított lakóhelyétől, egy irányban,
tömegközlekedéssel több mint másfél óránál távolabb esik;
a biztosított, aki felmondással szünteti meg munkaszerződését, mivel munkáltatója
megváltoztatásakor, a munkaviszonyokra irányadó törvény alapján objektív okokból
romlottak a munkaszerződés szerinti jogai.
az egyik szülő, aki négy vagy több gyermek gondozása és nevelése érdekében felmondással
szünteti meg munkaszerződését, vagy megállapodnak a munkaszerződés megszűnésében, és
aki a szülői gondozást szabályozó rendeletek szerint gyakorolta a társadalombiztosítási
járulékfizetési jogát, amikor ez a joga megszűnik.

A biztosított személy jogosult a munkanélküli segélyre a kötelező biztosítás alapjául szolgáló jogviszony
megszűnését követő naptól, ha jelentkezik a Szlovén Köztársaság Foglalkoztatási Intézetnél (Intézet) és
a kötelező biztosítás megszűnését követő 30 napon belül benyújtja a munkanélküli segélyre való
jogosultság iránti kérelmét.
Aki ezt a határidőt követően nyújtja be igényét, a jogosultság teljes időtartama a biztosítási eljárás
megszűnését követő 31. naptól a követelés benyújtásának napjáig számított naptári napokkal csökken.
Azok a személyek, akik munkanélküli segélyre jogosultak, alapvető egészségbiztosítással rendelkeznek.
A munkanélküliek kötelesek kötelező egészségbiztosítást kötni a szlovén Egészségbiztosítási Intézetnél
(ZZZS) mindaddig, amíg a munkanélküli segélyhez való jogról szóló határozat meg nem érkezik. A
kiegészítő egészségbiztosítást - függetlenül attól, hogy jogosultak-e munkanélküli segélyre - a
személyek saját maguk kell rendezniük a biztosítótársaságnál.
A személyek, akik nem jogosultak munkanélküli segélyre vagy jogosultságuk lejárt, a kötelező
egészségbiztosítást is maguk kell rendezniük a ZZZS-nél.
A munkanélküliek tájékoztatása az egészségbiztosításról, e-mailben, a PoisciDelo.si portálon (ZRSZ eszolgáltatások), a Munkaügyi Hivatalban, a kapcsolattartó központban, vagy külföldieknek az INFO
ponton keresztül történik.
A külföldiek, akik elvesztik állásukat (és így a kötelező egészségbiztosítást), de nem rendelkeznek
ideiglenes tartózkodási engedéllyel a Szlovén Köztársaságban, gondoskodniuk kell a külföldi
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állampolgárok számára kötött alapvető egészségbiztosításáról az Vzajemna biztosítótársaságnál.
Fontos a biztosítási fedezet típusával kapcsolatos információ.
Azok a munkanélküli külföldiek, akik ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek Szlovéniában és munkanélküli
segélyre jogosultak, kötelező egészségbiztosítással is fedezettek.
Azok a külföldiek, akik nem jogosultak munkanélküli segélyre és állandó lakóhellyel rendelkeznek
Szlovéniában, a kötelező egészségbiztosítást a ZZZS-nél rendezhetik.
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Szlovénia Egészségbiztosítási Intézete (ZZZS) állami intézmény és az Egészségügyi és
Egészségbiztosítási Törvény (ZZVZZ) alapján (RS Hivatalos Közlöny, 72/06, korrekciókkal) a kötelező
egészségbiztosítási (OZZ) pénztára és szolgáltatója. A ZZZS célja, hogy az összegyűjtött pénzeszközök
révén növelje az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférést és az OZZ által biztosított egyéb jogok
szintjét. A biztosított egyének nevében és megbízásából olyan egészségügyi programokat,
gyógyszereket és orvostechnikai eszközöket vásárol, amelyek hatékony és minőségi egészségügyi
ellátást nyújtanak a biztosított egyének számára.
A ZZZS fejlesztési elképzelése az EU-országokkal összehasonlítható lakosság-egészségbiztonság
szintjének fenntartása. Az Egészségügyi Minisztériummal és az egészségügyi szolgáltatókkal
együttműködve, intézkedéseket hajt végre a hatékonyság és a minőség javítása érdekében, elősegíti az
elektronikus kereskedelmet és az egészségügyi rendszer további számítógépesítését. A legmagasabb
etikai alapelveknek megfelelően működik, erősíti a szolidaritást és a felelősséget a közrendben, és
ezáltal a biztosított egyének bizalmát a ZZZS-ben.
A ZZZS küldetésével és fejlesztési elképzelésével összhangban, többek között a következő globális
célokat is tűzte ki:
a biztosított egyének egészségbiztonsági szintjének fenntartása;
az OZZ által biztosított jogokhoz való akadálytalan hozzáférés biztosítása;
az e-kereskedelem, mint üzleti tevékenység domináns formájának népszerűsítése
az egészségügyi programok minőségének előmozdítása.
A Helyi Egészségfejlesztő Csoport tagjaként a ZZZS fontos hozzájárulása többek között az, hogy minden
lakosa kötelező egészségbiztosítással rendelkezik. Bejelentkezhetnek biztosítottként vagy
családtagként, ami lehetővé teszi a lakosság teljes (100%) bevonását a kötelező egészségbiztosításba.
Munkahelyük vagy társadalmi státuszuk függvényében, a biztosított egyének a biztosítás
nyilvántartásában szerepelnek, a ZZVZZ által előirányzott biztosított egyének egyik kategóriájában. A
megfelelő egészségbiztosítási alapon történő bejelentkezési kötelezettség a biztosító társaság
felelőssége.
A foglalkoztatott személyek esetében az egészségbiztosítási bejelentésért felelős személy a
munkáltató. Az intézmények bejelentik a biztosítóhoz a személyeket, akik szociális jogok
kedvezményezettjei vagy munkanélküli segélyre jogosult személyek, amely jogokat az intézmények
elismerik. A családtag biztosítása a egészségbiztosítási pénztárt terheli, azaz a biztosítottat, aki által a
családtag biztosított.
Mivel a ZZVZZ-el összhangban az egészségbiztosítás minden olyan egyén számára kötelező, aki állandó
lakóhellyel rendelkezik a Szlovén Köztársaságban, a ZZZS minden nem biztosított személyt havonta
tájékoztat. Ha egy bizonyos időtartam után sem gondoskodnak saját maguk egészségbiztosítás
kötéséről, a ZZZS hivatalból feljelentést tesz azon egyénekről.
A régió sajátossága többek között az úgynevezett szomszédos Ausztriában ingázok és munkavállalók
nagy száma. Ezeknek a személyeknek általában sokkal nehezebb az egészségbiztosítás rendezése, mint
a többi biztosítottaknak, mivel be kell tartaniuk mind az osztrák, mind az EU előírásait is. Ezeknek a
biztosítottaknak a ZZZS megkönnyíti a biztosítási szabályozási folyamatot azáltal, hogy elfogadja a
biztosítási igényeket és továbbítja azokat külföldi betegbiztosítási pénztárakhoz.
A ZZZS rendszeresen segíti az egyéneket a biztosítás rendezésében, valamint e cím szerinti jogainak
gyakorlásában. A helyi Egészségfejlesztő csoport részeként a többi résztvevővel együtt még jobb,
magasabb minőségű és gyorsabb problémamegoldást tesz lehetővé ezen a területen.
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Muraszombat, Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci,
Rogašovci, Šalovci és Tišina önkormányzatok a törvény által létrehozott önkormányzati helyi
közösségek. Az alapszabállyal összhangban, az önkormányzatok számos területen önállóan hajtanak
végre közérdekű helyi ügyeket, azáltal, hogy a szociális védelem és az alapvető gyermek- és családi
gondozási szolgáltatások előmozdításával a kiszolgáltatott csoportokat, valamint a társadalmilag
hátrányos helyzetben lévő, a fogyatékkal élő és az időskorú egyéneket támogatják. Emellett egy
egészségügyi intézmény létrehozása által biztosítják és elősegítik az egészségügyi ellátást, és a
törvényeknek megfelelően biztosítják a működésének feltételeit, valamint különféle intézkedésekkel
támogatják a lakosok egészségügyi ellátását.
Az iparágak és gazdasági szervezetek fejlődésének elősegítésével, a lakásépítés feltételeinek
megteremtésével, a szociális lakásállomány növelésével, a felnőttkori tanulás feltételeinek
megteremtésével, az oktatási, kutatási, kulturális és társadalmi tevékenységek elősegítésével, és
közvetett módon más, helyi jelentőségű közfeladatok elvégzésével az önkormányzatok csökkentik a
társadalmi feszültségeket.
A lakosságot közvetlenül támogatják az alapvető fogyasztási cikkek, élelmiszerek, tűzifa, iskolai kellékek
és egyéb kiadások fedezésére, az anyagi sebezhetőség áthidalására szánt egyszeri alkalommal
nyújtandó

pénzügyi

segéllyel,

szülési

támogatással,

nonprofit

lakások

biztosításával,

lakbértámogatással, házi segítségnyújtás és finanszírozás biztosításával, valamint a közmunkák
támogatásával és társfinanszírozásával, a fogyatékossággal élő és időskorúak bentlakásos
gondozásában való társfinanszírozásával, az óvodai programok támogatásával és az polgárok
egészségbiztosítás finanszírozásával.
Az önkormányzatok közvetlen segítséget nyújtanak a kiszolgáltatott csoportok számára a humanitárius
szervezetek működésének és a megelőző programok végrehajtásának társfinanszírozásával is.
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MOZAIK- társadalmi integrációs egyesület, so.p.
magán személyek humanitárius, önkéntes, független és nonprofit társulása, akik közös érdekből állnak
össze szociális, oktatási, kulturális, egészségügyi és más olyan területeken, amelyek hozzájárulnak a
helyi közösség fejlődéséhez és életminőségéhez.
Az egyesület elkötelezett amellett, hogy a szociális gazdaság koncepcióinak és gyakorlatainak gyakorlati
megvalósítása révén fejlessze a kiszolgáltatott társadalmi csoportok szociális és szellemi potenciálját
Muravidéken. 2014-ben megszereztük a szociális vállalkozás státust és szociális vállalkozási
tevékenységeket

folytatunk

foglalkoztatásával.

A

a

szociális

nehezen

foglalkoztatható

vállalkozás

elveinek

(B

típusú)

megfelelően

személyek

működünk:

állandó
autonóm

kezdeményezések, nonprofit alapítási cél, közérdekű tevékenységek, önkéntes tevékenység,
függetlenség, piacorientáció, önkéntes munka bevonása, tagsági egyenlőség, érdekelt felek részvétele
a vezetésbe, nonprofit tevékenységek, üzleti átláthatóság és közhasznú tevékenységek.
Az egyesületen belül számos társadalombiztosítási programot folytatunk, amely gazdag kiegészítője a
Muravidék szociális szolgáltatási hálózatának. A leghátrányosabb helyzetben levő és társadalmilag
rászorulók számára a Hajléktalanok Menedékprogramját működtetjük, terepen jelen vagyunk a
Terepmunka potenciálisan hajléktalanokkal - Segítség az ajtóban és Egy jobb holnap demenciával
programokkal.
Programjaink által arra törekszünk, hogy kielégítsük a kiszolgáltatott társadalmi csoportok akut
igényeit és a környezet különböző szereplőinek összekapcsolásával kibővítsük az összes érintett
társadalmi hálózatát.
Program hozzáférési pontok:
Menedékhely hajléktalanoknak
Tomšičeva ulica 16
9000 Muraszombat
E-mail: zavetisce.ms@siol.net
Tel: 0599 32 520
Segítség az ajtóban
E-mail: pomocnavratih@gmail.com
Tel.: 070 336 66344444
Egy jobb holnap demenciával
E-mail: drustvomozaik@gmail.com
GSM: 070 892 379
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PUM-O projekttanulás fiatal felnőttek számára

Nyugodtan és kreatívan új készségek felé
A program figyelembe veszi a 2014–2020-as európai kohéziós politika végrehajtására vonatkozó
operatív program kiindulási pontjait, és a „Társadalmi integráció és a szegénység csökkentése” 9.
prioritási tengely, a második konkrét célkitűzés csoportjában: „Célcsoportok felfelkészítése a
munkaerőpiacra való közeledéshez".
A Muraszombati Népi Egyetem a szlovéniai 12 végrehajtó szervezet egyike, ahol a program zajlik.
Muraszombaton a projekttanulás fiatal felnőttek számára program 2000. február 14. óta zajlik, a
működés 19 éve alatt 3 speciálisan kiképzett PUM-mentor 544 fiatalon segített Muravidék-szerte.

A PUM-O célja
A program alapvető célja a kiszolgáltatott fiatal felnőttek képességének fejlesztése, ahhoz, hogy
sikeresen bekapcsolódjanak az oktatásba, valamint végzettséget szerezzenek, fejlesszék a szakmai
identitást, ezáltal sikeresen illeszkedjenek be a munkaerőpiacra és a társadalomba. A program a
következő alapvető célokat egyenértékűen valósítja meg:
a szakmai identitás, az önálló kezdeményezés és a vállalkozói szellem kialakítása a munkaerőpiac
megközelítése vagy az arra való belépés céljából, a tanulékonyság fejlesztése és az alapkészségek
fejlesztése, a személyes identitás kialakítása és az aktív társadalmi részvétel elősegítése.
A PUM-O 15 - 26 éves közötti fiatal felnőtteket foglalkoztat, akik:
munkanélküli státusszal rendelkeznek,
első alkalommal keresnek állást,
nem vesznek részt oktatásban,
oktatási nehézségeik vannak, amelyek a tanulmányok megszakításához vezethetnek,
nem alkalmazottak vagy nincs munkaviszonyuk.
A PUM-O lehetőséget kínál társaikkal való kapcsolattartásra és szocializációra, szabadidő kreatív
eltöltésére, időt fordítani a jövő és a szakma eldöntésére, valamint az oktatásba vagy a
munkaviszonyba való visszatérés előkészítésére.
A tanulás projektmunka formájában valósul meg, és a résztvevők érdekeinek és képességeinek
figyelembevételén alapul.
A program a résztvevők számára ingyenes, az év folyamán bármikor csatlakozhatnak és a cél
elérésekor kilépnek a programból.

Tevékenységek:
Projektek, üzleti vállalkozások látogatása, kapcsolatfelvétel a munkáltatókkal, önéletrajzok és
állásajánlatok írása, idegen nyelvű tanfolyamok, multimédia, számítógépes és kézműves munkák,
előadások és műhelyek, különféle témákban (motiváció, pozitív önkép javítása, az egészséges
életmódhoz való szokás, kommunikációs készségek, nyilvános beszéd, funkcionális műveltség) a
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serdülők mindennapi életét érintő aktuális kérdésekről, a nemzetközi fellépésről, a helyi környezetben
működő csoportokkal való együttműködésről, előadásokról és vendéglátásról, sporttevékenységekről,
filmnézésről ...
A program sikeres működéséhez többek között a jól megalapozott helyi integrációra és a projektekben
való részvételre van szükség.
E katalógus szempontjából meg kell említeni e terület releváns szerepét - az egészséges életmódhoz
való szokás a program nagyon fontos része. Közreműködtünk a „Know your lifestyle” - Ismerje meg
életmódját című nemzetközi projektben is, amelyre a szlovén Andragógiai Központ égisze alatt került
sor.
2004 óta az egészségügy és az egészséges életmód területén a muraszombati Közegészségügyi Intézet
munkatársai különféle témákat hajtanak végre, továbbá folytatjuk az együttműködést az Országos
Közegészségügyi
Intézettel, az Egészségügyi és Fejlesztési Központtal, valamint a mentális egészség és a sport
tevékenységeinek szakértőivel. Közreműködtünk a a norvég Együtt az egészségért mechanizmus
projektben
és kidolgoztunk egy programot, amelyet minden szlovén PUM-ben megvalósult: Egészségfejlesztés az
iskolából korán kimaradt fiatalok számára a PUM-O program keretében. Folytatjuk a MoST projektet
is, ahol korszerűsíteni szeretnénk a programot. Így a muraszombati Egészségfejlesztő központ már
tart műhelyeket ifjak számára, és ennek alapján kiegészítjük a műhelyprogramot.

A programot a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió társfinanszírozza az Európai Szociális Alapból.
www.eu-skladi.si
NÉV ÉS CÍM
MURASZOMBATI NÉPI EGYETEM
Állandó Oktatási Intézet
PUM-O program Projekttanulás fiatal felnőttek számára
Slomškova ulica 33, 9000 Muraszombat
Elérhetőség
02 536 15 70, 041 744 733, pum@lums.si
Leírás
PUM-O - társadalmi integrációs program 15–26 éves fiatalok számára. Az életre való tanulás a
munkalehetőséghez vagy továbbtanuláshoz való közeledési szándékkal.
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KAPCSOLATTARTÓI CÍMTÁR

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS
1. táblázat: Elérhetőségek - Egészségügyi ellátás
NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

LEÍRÁS

(02) 534 13 00
www.zd-ms.si
zdravstveni.dom@zd-ms.si

Muraszombat község elsődleges
egészségügyi ellátásának alapvető
egészségügyi szolgáltatója.

(02) 512 36 91
www.sb-ms-si
info@sb-ms.si

Másodlagos szintű kórházi és
járóbeteg
szakellátás
.

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONT (CKZ)
ZD MURASZOMBAT
Grajska ulica 24, 9000 Muraszombat

(02) 534 13 94
030 641 514
041 396 413
041 396 382
ckz@zd-ms.si
www.ckz.zd-ms.si
www.facebook.com/ckz.murska.sobota

Független egység a muraszombati
ZD-n belül - két kihelyezett egységgel,
amelyek kapcsolatot teremtenek a
szakértők és az egészségnevelési
programok
között
minden
populációs csoport számára, és
koordinált, optimális és hatékony
egészségügyi oktatást nyújt, valamint
az egészségfejlesztési tevékenységek
végrehajtását és az egészség terén
mutatkozó
egyenlőtlenségek
csökkentését biztosítja mind a 12
alapító
önkormányzat
összes
populációs csoportjában.

CKZ CANKOVAI EGYSÉG
Cankova 65, 9261 Cankova

(02) 540 90 23
041 644 908
ckz.cankova@zd-ms.si

CKZ ROGAŠOVCI EGYSÉG
Rogašovci 14/b, 9262 Rogašovci

(02) 621 36 74
041 644 918
ckz.rogasovci@zd-ms.si

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOK
MURASZOMBATI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
Grajska ulica 24, 9000 Muraszombat

KÓRHÁZAK
MURASZOMBATI ÁLTALÁNOS KÓRHÁZ
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Muraszombat

EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ KÖZPONTOK
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TÁRSADALMI - GAZDASÁGI TÁMOGATÁS
2. táblázat: Elérhetőségek - Társadalmi-gazdasági támogatás
NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

LEÍRÁS

(02) 535 11 40
Sandra Fekonja, rendező

Társadalombiztosítási
tevékenységet
végez
a
muraszombati
Önkormányzat
számára.

SZOCIÁLIS MUNKAKÖZPONTOK
SZOCIÁLIS MUNKAKÖZPONT
MURAVIDÉK
MURASZOMBATI EGYSÉG
Trg zmage 7, 9000 Muraszombat

gpcsd.mursk@gov.si

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG FOGLALKOZTATÁSI INTÉZETE
A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG
FOGLALKOZTATÁSI INTÉZETE
MURASZOMBATI REGIONÁLIS
SZOLGÁLAT
Arhitekta Novaka 3, 9000 Muraszombat

(02) 521 32 00
Branka Kuzma Smolič, tanácsadó
gpzrszmurskasobota@ess.gov.si

Szakmai és operatív feladatok
elvégzése az Intézet tevékenységi
területén a saját körzetében.
Figyelemmel
kíséri
és
tanulmányozza a foglalkoztatás és a
munkanélküliség
tendenciáit,
valamint tanácsot ad és szakmai és
operatív
segítséget
nyújt
a
regionális
szolgálatokon
belüli
munkaügyi
hivatalok
számára,
valamint
együttműködik
a
munkaadókkal,
az
intézet
tevékenységeinek
szolgáltatóival,
valamint a regionális vagy helyi
munkaerő-piaci szervezetekkel.

SZLOVÉN EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI INTÉZET
MURASZOMBATI ZZZS OE
Slovenska ul. 48, 9000 Muraszombat

(02) 536 15 52
Martina Copot, osztályvezető
martina.copot@zzzs.si

IDŐSEK OTTHONA
IDŐSEK OTTHONA RAKIČAN
Ulica dr. Vrbnjaka 1, Rakičan, 9000
Muraszombat

(02) 828 06 85
domms@zd-ms.si

MURASZOMBATI IDŐSEK OTTHONA
Gregorčičeva ul. 24b, 9000 Muraszombat

051 665 555
ds.sobota@zd-ms.si

IDŐSEK OTTHONA BELTINCI
Mladinska ul. 1a, 9231 Beltinci

(02) 542 31 18
ds.beltinci@zd-ms.si

IDŐSEK OTTHONA SV. JURIJ
Sveti Jurij 7b, 9262 Rogaševci

(02) 558 86 31
ds.rogasovci@zd-ms.si

Idősek otthona, napközi ellátás, házi
segítségnyújtás Egészségügyi és
szociális gondozási tevékenységek
65 éves és annál idősebb emberek
számára.
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IDŐSEK OTTHONA KUZMA
Kuzma 60L, 9263 Kuzma

051 665 555
ds.kuzma@zd-ms.si

CIVIL SZERVEZETEK
EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ
Gregorčičeva ul. 4A, 9000 Muraszombat

(02) 538 11 50
info@ms.karitas.si
Jožef Kociper,
főtitkár

A
Római
Katolikus
Egyház
jótékonysági szervezete az egyház
jótékonysági
és
társadalmi
küldetésének teljesítése céljából.

SZLOVÉN VÖRÖSKERESZT
MURASZOMBATI HELYI SZERVEZET
Ulica Staneta Rozmana 3, 9000
Muraszombat

(02) 512 45 20
murska-sobota.ozrk@ozrks.si

Független,
civil
szervezet
a
támogatására.

EVANGÉLIKUS JÓTÉKONYSÁGI
SZERVEZET „PODPORNICA”
(TÁMOGATÓ)
Slovenska ulica 17, 9000 Muraszombat

041 705 003
eho@telemach.net

Mobil diakónia-szeretetszolgálat,
A felhasználók házi vagy terepen
való átfogó gondozása, kórházi
ágyak kölcsönzése.

(02) 53 91 142
www.ozara.org
alenka.tuskei@ozara.org

A
lakócsoportot
a
lakosok
rehabilitációja céljából hozták létre.

(02) 522 36 44
enota.vdcms@siol.net

A muraszombati VDC biztosítottjai
számára
megfelelő
szervezett
mindennapi gondozást, útmutatást
és foglalkoztatást nyújt különleges
feltételek
mellett,
valamint
intézményi
gondozást
a
lakóegységben
egy
alapvető
egészségügyi ellátással.

KÖZPONT „NAPREJ” (ELŐRE)
PE Muraszombat
Obrtna ul. 34, 9000 Muraszombat

(05) 994 77 14
maja.ceh@center-naprej.si

Napi rehabilitációs központ (DRC).

A SZLOVÉN KÖZTÁRSASÁG EGYETEMI
REHABILITÁCIÓS INTÉZETE - SOČA
Lendavska ul. 1, 9000 Muraszombat

(02) 521 38 40
mira.nemec@ir-rs.si

Foglalkozási rehabilitáció.

jótékonysági
rászorulók

NAPKÖZI OTTHONOK
MURASZOMBATI HAJNAL
LAKÓCSOPORT
Ciril Metodova ul. 9, 9000 Muraszombat
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
INTÉZMÉNYEK
MURASZOMBATI BIZTOSÍTÁSI
MUNKAKÖZPONT (VDC)
Trstenjakova ul. 69, 9000 Muraszombat

FOGLALKOZÁSI REHABILITÁCIÓ

BETEGJOGI KÉPVISELŐ
MARTIN RAJ
Arhitekta Novaka 2b, 9000 Muraszombat

(02) 534 15 50
martin.raj@nijz.si

MEDIÁCIÓ
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PAPILOT
Plese 9, 9000 Muraszombat

(05) 901 68 55
info@ms.papilot.si

Gondoskodunk a fogyatékkal élők
egyenlő befogadásáról a rendszeres
munka- és társadalmi környezetbe,
valamint tanácsadást nyújtunk a
vállalkozások munkakörnyezetének
és hatékonyságának javításához.

RIS DVOREC RAKIČAN
Lendavska ul. 28, Rakičan,
9000 Muraszombat

(02) 535 18 96
info@ris-dr.si

A RISKO Ifjúsági Központ a RIS
Dvorec
Rakičan
közintézmény
szervezeti egysége.

(02) 532 13 47
Angela Novak
dumsobota@volja.net

A
nyugdíjasok
önkéntes
bekapcsolódása a szövetségbe.

NYUGDÍJASOK SZÖVETSÉGE
NYUGDÍJASOK SZÖVETSÉGE
MURASZOMBAT
Kocljeva ul. 4, p.p. 133
9000 Muraszombat

ÖNKORMÁNYZATOK

02 538 13 54
info@lrf-pomurje.si

MURASZOMBAT VÁROSI
ÖNKORMÁNYZATA
Kardoševa 2, 9000 Muraszombat

(02) 525 16 66
Aleksander Jevšek, polgármester
mestna.obcina@murska-sobota.si

BELTINCI ÖNKORMÁNYZATA
Mladinska ul. 2, 9231 Beltinci

(02) 541 35 35
Marko Virag, polgármester
obcina@beltinci.si

CANKOVA ÖNKORMÁNYZATA
Cankova 25, 9261 Cankova

(02) 540 93 70
Danilo Kacijen, polgármester
tajnistvo@obcina-cankova.si

GORNJI PETROVCI ÖNKORMÁNYZATA
Gornji Petrovci 31/d,
9203 Gornji Petrovci

(02) 556 90 00
Franc Šlihthuber, polgármester
obcinagp@gornji-petrovci.si

GRAD ÖNKORMÁNYZATA
Grad 172, 9264 Grad

(02) 551 88 80
Cvetka Ficko, polgármester
tajnistvo@obcina-grad.si

HODOŠ ÖNKORMÁNYZATA
Hodoš 52, 9205 Hodoš

(02) 559 80 21
Ludvik Orban, polgármester
obcina-hodos-kozseg@siol.net

KUZMA ÖNKORMÁNYZATA
Kuzma 60c, 9263 Kuzma

(02) 555 80 16
Jožef Škalič, polgármester
obcina.kuzma@moj.net
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MORAVSKE TOPLICEI
ÖNKORMÁNYZATA
Kranjčeva ul. 3, 9226
Moravske Toplice

(02) 538 15 00
Alojz Glavač, polgármester
obcina@moravske-toplice.si

PUCONCI ÖNKORMÁNYZATA
Puconci 80, 9201 Puconci

(02) 545 91 00
Ludvik Novak, polgármester
obcina.puconci@puconci.si

ROGAŠOVCI ÖNKORMÁNYZATA
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

(02) 558 88 10
Edvard Mihalič, polgármester
obcina.rogasovci@siol.net

ŠALOVCI ÖNKORMÁNYZATA
Šalovci 162, 9204 Šalovci

(02) 559 80 50
Iztok Fartek, polgármester
info@salovci.si

TIŠINA ÖNKORMÁNYZATA
Tišina 4, 9251 Tišina

(02) 539 17 10
Franc Horvat, polgármester
obcina@tisina.si

42

MENTÁLIS EGÉSZSÉG, FÜGGŐSÉG
3. táblázat: Elérhetőségek - Mentális egészség, függőség
NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

LEÍRÁS

KÖZÖSSÉGI ELJÁRÁS KOORDINÁTOROK A MENTÁLIS EGÉSZSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNY TERÜLETÉN
KÖZÖSSÉGI ELJÁRÁS KOORDINÁTOROK
Trg zmage 7, 9000 Muraszombat

Erna Fišinger,
univ. dipl. ped.,
041 624 593
erna.fisinger@gov.si
Petra Gyurica,
okleveles szociális munkás
031 727 430
petra.gyurica@gov.si

A közösségi eljárás koordinátora az a
személy,
akit
a
Szociális
Munkaközpont
jelöl
ki,
hogy
felügyelje és koordinálja az egyén
közösségi eljárásait.

EGYÉNEK JOGAINAK KÉPVISELŐI A MENTÁLIS EGÉSZSÉG TERÜLETÉN
ORMOŽI PSZIHIÁTRIAI KÓRHÁZ
HATÁSKÖRE
OE MURASZOMBAT

Marija Zidarič
051 276 215
mimica.zidaric@gmail.com
Polonca Nunčič
051 276 212
polonca.zastopnik@gmail.com
Edo Pavao Belak
051 276 220
belak.edo9@gmail.com

Az egyének jogainak képviselője a
mentális egészség területén az a
személy, aki védi az egyén jogait,
érdekeit és előnyeit.

SÜRGŐSSÉGI PSZICHIÁTRIAI AMBULANCIA A PSZICHIÁTRIAI KÓRHÁZ TERÜLETÉN
PSZICHIÁTRIAI KÓRHÁZ
ORMOŽ
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož

(02) 741 51 00
tajnistvo@pb-ormoz.si
bolnisnica.ormoz@siol.net

Sürgősségi vizsgálati ambulancia,
minden nap 10-től 15 óráig.

PSZICHIÁTRIAI KÓRHÁZAK ÉS ADDIKTOLÓGIAI OSZTÁLYOK
PSZICHIÁTRIAI KÓRHÁZ
ORMOŽ
ADDIKTOLÓGIAI OSZTÁLY
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož

(02) 741 51 21
tajnistvo@pb-ormoz.si
bolnisnica.ormoz@siol.net

Az addiktológiai osztályon kezelik az
alkohol és/ vagy más pszichoaktív
anyagoktól függő betegeket (a
drogokat kivéve) és családtagjaikat.

ALKOHOLISTÁK SZÁMÁRA FENTARTOTT
RENDELŐ, ILL. ALKOHOLIZMUSSAL
FOGLALKOZÓ AMBULANCIA
Pivola 10, 2311 Hoče

(02) 618 11 41

Alkoholizmus
és
Pszichoterápia
kezelésére szánt részleg, pszichiátriai
osztály,
Pohorski dvor, Maribori Általános
Kórház.

KEZELT ALKOHOLISTÁK EGYESÜLETEI, INTÉZMÉNYEI ÉS KLUBJAI
MURASZOMBATI EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT
ALKOHOLLAL KAPCSOLATOS
PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA
Grajska ulica 22, 9000 Muraszombat

(02) 534 13 12
(02) 534 13 91

KEZELT ALKOHOLISTÁK KLUBJA
LJUTOMER

040 131 421
kzljutomer@gmail.com

Egyének,
akiknek
különféle
problémái vannak az alkohollal.
Tanácsadás és terápiás csoport.
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Ormoška cesta 46, 9000 Muraszombat
KEZELT ALKOHOLISTÁK KLUBJA LENDVA
LENDVAI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Kidričeva 34, 9220 Lendava

(02) 578 92 10

RÁSZORULÓKAT TÁMOGATÓ EGYESÜLET
031 477 236
ZARJA KZA LENDVA
zarja.hajnal@gmail.com
Glavna 32 (Banffy központ), 9220 Lendava
SEGÉLYVONAL RÁSZORULÓKNAK
PSIHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

031 704 707, minden munkanapon
8-tól 15 óráig
info@posvet.org

Mentális segítségnyújtási tanácsadó
központ - időpontkérés telefonon
vagy e-mailben.

SOS TELEFON

080 11 55 ali (01) 544 3513
www.drustvo-sos.si,
drustvo.sos@drustvo-sos.si

Segélyvonal nők, gyermekek és az
erőszak áldozatai számára.

031 722 333
mobing@drustvo-sos.si

Tanácsadás munkahelyi erőszak
esetén (minden kedden, 17-től 20-ig).

SZAMARITÁNUS BIZALMAS TELEFON
VONAL

116 123
www.telefon-samarijan.si

Tanácsadás mentális nehézségekkel
küzdő személyek számára.

TOM - GYERMEKEK ÉS
SERDÜLŐK TELEFON VONALA

116 111
www.e-tom.si,
www.zpms.si,
tom@zpms.si

Bizalmas segélyvonal a rászoruló
gyermekek és fiatalok számára.

EMMA INTÉZET

080 21 33
www.zavod-emma.si,
zavod.emma@siol.net

Professzionális
és
ingyenes
segítségnyújtás
gyermekeknek,
serdülőknek és nők elleni erőszak
áldozatainak.
Az
erőszak
áldozatainak
pszicho
szociális
szakmai segítségnyújtása mellett
tevékenységeket
folytatnak
a
megelőzés területén is.

LELKISEGÉLY VONAL

01 520 9 900

Hívjon segítséget bármi is legyen a
szorongás oka.

BIZALMAS TELEFON VONAL NEKED

01 234 9 783

Segítségnyújtás a rászorulóknak.

031 704 707,
minden munkanapon 8-tól 15 óráig
info@posvet.org

Tanácsadás mentális szorongásban
élők számára.

TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT
PSIHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

WEBOLDALAK

www.med.over.net

Online tanácsadás az egészségügy,
szociális ellátás, jog és egyéb
területeken a minőségi életért.
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Különféle
tartalmak
skálája
mentális problémák területén.

www.nebojse.si
www.tosemjaz.net

Ipavčeva ul. 18,
3000 Celje
(03) 425 11 46

www.nijz.si

a

Online tanácsadás fiatalok számára a
mentális, testi és szexuális egészség,
valamint
az
interperszonális
kapcsolatok területén.
Különféle témák a közegészségügy
területén.

EGYESÜLETEK
4. táblázat: Elérhetőségek - egyesületek
NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

LEÍRÁS

BETEGEK EGYESÜLETEI ÉS EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ EGYESÜLETEK
MURAVIDÉKI VESEBETEGEK EGYESÜLETE
Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Muraszombat

070 835 870
dlb.pomurja@zveza-dlbs.si

A krónikus vesebetegek egyesülete.

STROKE-BETEGEK EGYESÜLETE „GROM”
Partizanska ul. 44, 9000 Muraszombat

041 395 776
drustvo.grom@gmail.com

A stroke túlélőinek egyesülete.

MURAVIDÉKI PARAPLÉGIÁSOK
EGYESÜLETE
Noršinska ul. 14, 9000 Muraszombat

(02) 532 13 47
drustvo.p.i.@siol.net

A
paraplegiások
fogyatékossággal
élő
érdekvédelmével
jótékonysági szervezet.

MURASZOMBATI ÖNKORMÁNYZATKÖZI
EGYESÜLET FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ
SZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Kocljeva ul. 4, p.p. 62, 9000 Muraszombat

(02) 532 11 57
Robert Kulič
invalidi.ms@siol.net

Egyesület,
amely
társadalombiztosítás
területén
közérdeket szolgálja.

MURASZOMBATI ÖNKORMÁNYZATKÖZI
SZÖVETSÉG A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTOK
SZÁMÁRA
Arhitekta Novaka 4, 9000 Muraszombat

(02) 521 10 42
mdssm@zveza-slepih.si

Az egyesület a vakok és gyengénlátok
érdekeit képviseli helyi szinten.

A MURAVIDÉKI SIKETEK ÉS
HALLÁSSÉRÜLTEK SZÖVETSÉGE
Staneta Rozmana 11a, 9000 Muraszombat

(02) 521 11 51
dgnpms@siol.net

Fogyatékkal
élő
érdekvédelmével
szervezetek tevékenysége.

MURASZOMBATI CUKORBETEGEK
EGYESÜLETE
Tomšičeva ul. 15, 9000 Muraszombat

031 526 710
diabetikims@gmail.com

Az
egyesület
elősegíti
a
cukorbetegséggel kapcsolatos tudat és
ismeretek növelését.

SZLOVÉNIAI SZKLERÓZIS MULTIPLEXBEN
SZENVEDŐK EGYESÜLETE, MURAVIDÉK
Ulica Arhitekta Novaka 2b, 9000
Muraszombat

(02) 532 17 79
polona@zdruzenje-ms.si

Fogyatékkal élő személyek érdekeit
országos szinten képviselő szervezet és
egyesület.

MURAVIDÉKI CEREBRÁLIS PARÉZISBAN
SZENVEDŐ BETEGEK EGYESÜLETE
„SONČEK”
Lendavska ulica 25/b, 9000 Muraszombat

(02) 534 80 53
murska.sobota@soncek.org

rokkantsági
szervezet,
amely
a
társadalmi vállalkozás elvein működik.

egyesülete
személyek
foglalkozó
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a
a

személyek
foglalkozó

HADIROKKANTAK EGYESÜLETE
MURAVIDÉK
Kardoševa 2, 9000 Muraszombat

(02) 537 14 92
dvi.pomurja@zdvis.si

SZELLEMI FOGYATÉKOSOKAT TÁMOGATÓ
SZERVEZET
„SOŽITJE”
Trstenjakova 71, 9000 Muraszombat

(02) 521 14 47
marija.bacic6@gmail.com

„Sožitje” egy olyan egyesület, amely
támogatja az értelmi fogyatékossággal
élő személyeket.

MOZAIK – TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓS
EGYESÜLET
Tomšičeva ul. 16, 9000 Muraszombat

(05) 993 25 20
zavetisce.ms@siol.net

A menedékhely a Muravidéken élő
hajléktalanoknak van fenntartva.
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NEVELÉSI - OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
5. táblázat: Elérhetőségek: Nevelési - oktatási intézmények
NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

LEÍRÁS

ÓVODÁK
BELTINCI ÓVODA
BELTINCI ÓVODA VEZETŐSÉGE
Jugovo 33, 9231 Beltinci

(02) 542 20 92
041 605 019
Igazgatónő:
Martina Vidonja, dipl. ped.
martina.vidonja@v-beltinci.ms.edus.si

IŽAKOVCI EGYSÉG
Ižakovci 72a, 9231 Beltinci

(02) 541 24 73
enota.izakovci@siol.net
Egységvezető: Simona Vöröš

MELINCI EGYSÉG
Melinci 64, 9231 Beltinci

(08) 20 57 500
enota.melinci@siol.net

LIPOVCI EGYSÉG „SLAMICA”
(SZÍVÓSZÁL)
Lipovci 274, 9231 Beltinci

(02) 5421 059
enota.lipovci@siol.net
Egységvezető: Martina Poredoš

GANČANI EGYSÉG
Gančani 1, 9231 Beltinci

(02) 542 10 40
enota.gancani@siol.net

DOKLEŽOVJE EGYSÉG „SONČEK”
(NAPOCSKA)
Glavna ulica 15, Dokležovje, 9231 Beltinci

(02) 543 13 92
enota.doklezovje@siol.net

MURASZOMBATI ÓVODÁK
Talanyijeva ulica 6, 9000 Muraszombat

(02) 530 12 34
www.vrtec-ms.si
info@vrtec-ms.si
Igazgató: Borut Anželj, dipl. óvodai ped.

TALANIYEVA EGYSÉG – „MIŠKE”
(EGÉRKÉK)
Talanyjeva ul. 6, 9000 Muraszombat

(02) 530 12 34
Egységvezető: Tatjana Antolin
02 530 12 18

GREGORČIČEV EGYSÉG - „RINGA RAJA”
(CSIGA-BIGA)
Gregorčičeva 23, 9000 Muraszombat

(02) 527 15 90
Egységvezető: Viktorija Kontrec
02 528 18 06

ŠT. KOVAČA EGYSÉG – „GOZDIČEK”
(LIGET)
Štefana Kovača 19b, 9000 Muraszombat

(02) 528 18 56
Egységvezető: Nataša Gutman
02 528 18 56

PREŠEREN EGYSÉG – URŠKA
Prešernova ulica 10, 9000 Muraszombat

(02) 528 18 73
Egységvezető: Barbara Majc
02 528 18 71

BAKOVCI EGYSÉG – „KRTEK”
(KISVAKOND)

(02) 543 10 79
Egységvezető: Martina Mataj
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NÉV ÉS CÍM

ELÉRHETŐSÉG

Vrtna 1, Bakovci, 9000 Muraszombat

02 528 10 79

KROG EGYSÉG– „SRNICE” (ŐZIKÉK)
Trubarjeva 77, Krog, 9000 Muraszombat

(02) 524 14 85
Egységvezető: Olga Titan
02 524 14 85

ROMANO EGYSÉG
Glavna ulica 2, Pušča, 9000 Muraszombat

(02) 528 14 25
Egységvezető: Metka Kotar
02 528 14 25

MÓKUSKÁK EGYSÉG– RAKIČAN
Lendavska 8, Rakičan, 9000 Muraszombat

(02) 528 19 35
Egységvezető: Klaudija Rajnar

PUCONCI ÓVODÁK
PUCONCI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
MŰKÖDŐ ÓVODA
Puconci 178, 9201 Puconci

(02) 545 96 20
vrtciospuconci@ospuconci.si

PUCONCI ISKOLA EGYSÉG
Puconci 178, 9201 Puconci

051 365 523
ospuconci@ospuconci.si

BREZOVCI EGYSÉG
Brezovci 51, 9201 Puconci

(02) 545 96 30

BODONCI EGYSÉG
Bodonci 5, 9265 Bodonci

(02) 5548 748

MAČKOVCI EGYSÉG
Mačkovci 35, 9202 Mačkovci

(02) 5518 742

MORAVSKE TOPLICE
ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODÁI
Dolga ulica 29a, 9226 Moravske Toplice

(02) 538 14 70
vrtci.obcine-moravsketoplice@guest.arnes.si

MORAVSKE TOPLICE EGYSÉG
Dolga ul. 29a, 9226 Moravske Toplice

(02) 538 14 75
041 304 884 - 1. és 2. játszószoba
041 304 885 - 3. és 4. játszószoba
041 304 886 - 5. játszószoba
Egységvezető: Katja Hozjan
vrtec.moravske-toplice@guest.arnes.si
moravsketoplice@mojvrtec.com

BOGOJINA EGYSÉG
Bogojina 134, 9222 Bogojina

041 304 881
Egységvezető: Marjana Kolar
vrtec.bogojina@guest.arnes.si
bogojina@mojvrtec.com

FILOVCI EGYSÉG
Filovci 13, 9222 BOGOJINA

041 304 882
Egységvezető: Bojana Benkovič
vrtec.filovci@guest.arnes.si
filovci@mojvrtec.com

MARTJANCI EGYSÉG
Martjanci 36a, 9221 MARTJANCI

041 304 867
041 304 869

LEÍRÁS
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Egységvezető: Mojca Tivadar
vrtec.martjanci@guest.arnes.si
martjanci@mojvrtec.com
PROSENJAKOVCI KÉTNYELVŰ EGYSÉG
Kétnyelvű Óvoda PÁRTOSFALVA
Prosenjakovci 35 - Pártosfalva 35, 9207
Prosenjakovci - 9207 Pártosfalva

041 304 872
Egységvezető:
Bernarda
Koroša
Pantović
vrtec.prosenjakovci@guest.arnes.si
prosenjakovci@mojvrtec.com

SVETI JURIJI ÓVODÁK
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

(02) 55 98 776
Iskola és óvoda igazgató Aleksander
Mencigar, mag. manag., prof.
(02) 55 88 488
aleksander.mencigar@ossvj.si
Óvoda igazgató asszisztense és óvodai
tanácsadó: Anita Fartek, univ.dipl.psih.
(02) 55 98 775
anita.fartek@ossvj.si

SVETI JURIJ EGYSÉG
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

(02) 55 71 003
02 55 98 776

3 osztály 2. korcsoport
VVE a Sveti Jurij anyaiskolában.

ROGAŠOVCI EGYSÉG
Rogašovci 16b, 9262 Rogašovci

(02) 55 88 155

2 osztály 1. korcsoport.

PERTOČA EGYSÉG
Pertoča 54a, 9262 Rogašovci

(02) 55 71 470

VVE a Pertoča-i általános iskola
fióktelepben.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN MŰKÖDŐ
ÓVODA ŠALOVCI
Általános iskola Šalovci
Šalovci 172, 9204 Šalovci

(02) 559 80 10
o-salovci.ms@guest.arnes.si

DOMANJŠEVCI ÓVODA
Domanjševci 65a, 9206 Križevci v
Prekmurju

(02) 554 90 12
Ravnateljica/Igazgatónő: Jožefa Herman

HODOŠI ÓVODA
Vrtec Hodoš/Hodosi óvoda
Hodoš 53, 9206 9205 Hodoš – Hodos

(02) 559 10 32
Ravnateljica/Igazgatónő: Jožefa Herman

ÁLTALÁNOS ISKOLA CANKOVA - ÓVODA
EGYSÉG
Cankova 27, 9261 Cankova

(02) 540 91 40
zbornica-oscankova@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA GRAD - ÓVODA
EGYSÉG
Grad 172, 9264 Grad

(02) 558 83 30
Szervezeti egység vezetője: Navotnik
Viktor igazgató

ÁLTALÁNOS ISKOLA G. PETROVCI ÓVODA EGYSÉG
Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci

Igazgató: Johann Laco
Óvoda egységvezető: Mateja Meško
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ÁLTALÁNOS ISKOLA KUZMA - ÓVODA
EGYSÉG
Kuzma 20, 9263 Kuzma

(02) 555 80 40
os.kuzma@guest.arnes.si
Igazgatónő: Jasminka Krpič

LEÍRÁS

OE MURAVIDÉKI WALDORF ÓVODA
Zadružna ulica 5, Černelavci, 9000
Muraszombat

A TIŠINAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
MŰKÖDŐ OE „PLAVČEK” (KÉK CINEGE)
ÓVODA
Tišina 4b, 9251 Tišina

051 645 137
Igazgató – Janko Durič
(02) 539 16 12

LAVRA ÓVODA MURASZOMBAT
Gregorčičeva ulica 2a, 9000 Muraszombat

(02) 530 04 01
031 646 100
info@vrtec-lavra.si

LAVRA ÓVODA – TIŠINA EGYSÉG
Tišina 2a, 9251 Tišina

(02) 546 19 21
031 310 900
info@vrtec-lavra.si

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
I. ÁLTALÁNOS ISKOLA MURASZOMBAT
Ulica Štefana Kovača 32, 9000
Muraszombat

(02) 521 13 42
o-i.ms@guest.arnes.si

II. ÁLTALÁNOS ISKOLA MURASZOMBAT
Cankarjeva ulica 91, 9000 Muraszombat

(02) 530 84 20
os2ms@guest.arnes.si

III. ÁLTALÁNOS ISKOLA - KROG
TERÜLETI EGYSÉG
Trubarjeva 77, Krog, 9000 Muraszombat
III. ÁLTALÁNOS ISKOLA MURASZOMBAT
Trstenjakova ulica 73, 9000 Muraszombat

(02) 522 34 40
o-3.ms@guest.arnes.si

IV. ÁLTALÁNOS ISKOLA MURASZOMBAT
Trstenjakova ulica 71, 9000 Muraszombat

(02) 522 30 80

ÁLTALÁNOS ISKOLA BAKOVCI
Poljska 2, Bakovci, 9000 Muraszombat

(02) 543 90 30
tajnistvo@o-bakovci.ms.mss.edus.si

Iskola
személyre
programmal.

szabott

ÁLTALÁNOS ISKOLA BAKOVCI –
TERÜLETI EGYSÉG DOKLEŽOVJE
Glavna ulica 17, Dokležovje, 9231 Beltinci
ÁLTALÁNOS ISKOLA BELTINCI
Panonska ulica 35/b, 9231 Beltinci

(02) 541 31 00
o-beltinci.ms@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA BELTINCI –
TERÜLETI EGYSÉG MELINCI
Melinci 64, Melinci, 9231 Beltinci
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ÁLTALÁNOS ISKOLA CANKOVA
Cankova 27, 9261 Cankova

(02) 540 91 40
zbornica-oscankova@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA TIŠINA
Tišina 4/b, 9251 Tišina

(02) 539 16 10
ravnatelj@o-tisina.ms.mss.edus.si

LEÍRÁS

ÁLTALÁNOS ISKOLA TIŠINA – TERÜLETI
EGYSÉG GEDEROVCI
Gederovci 16, 9251 Tišina
ÁLTALÁNOS ISKOLA GORNJI PETROVCI
Gornji Petrovci 2, 9203 Petrovci

(02) 556 90 20
o-gpetrovci@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA ŠALOVCI
Šalovci 172, 9204 Šalovci

(02) 559 80 10
o-salovci.ms@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA GRAD
Grad 172 E, 9264 Grad

(02) 551 88 10
tajnistvo@o-grad.ms.mss.edus.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA KUZMA
Kuzma 20, 9263 Kuzma

(02) 555 80 40
os.kuzma@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA BOGOJINA
Bogojina 134, 9222 Bogojina

(02) 547 90 81
group1.osmsbo@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA FOKOVCI
Fokovci 32, 9208 Fokovci

(02) 544 90 20
tajnistvo.osmsfo@guest.arnes.si

KÉTNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA
PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 97/c, 9207 Prosenjakovci

(02) 544 10 30
group1.osmspro@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA PROSENJAKOVCI –
TERÜLETI ISKOLA DOMANJŠEVCI
TERÜLETI ISKOLA DOMONKOSFA
Domanjševci 65/A, 9206 Križevci v
Prekmurju
ÁLTALÁNOS ISKOLA PROSENJAKOVCI –
TERÜLETI ISKOLA HODOŠ
TERÜLETI ISKOLA HODOS
Hodoš 53, 9205 Hodoš
ÁLTALÁNOS ISKOLA PUCONCI
Puconci 178, 9201

(02) 545 96 00
o-puconci.ms@guest.arnes.si

ÁLTALÁNOS ISKOLA PUCONCI –
TERÜLETI EGYSÉG BODONCI
Bodonci 5, 9265 Bodonci
ÁLTALÁNOS ISKOLA PUCONCI –
TERÜLETI EGYSÉG MAČKOVCI
Mačkovci 35, 9202 Mačkovci
ÁLTALÁNOS ISKOLA SVETI JURIJ
Sveti Jurij 13, 9262 Rogašovci

(02) 557 10 03
osmssj1@guest.arnes.si
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ÁLTALÁNOS ISKOLA SVETI JURIJ TERÜLETI EGYSÉG PERTOČA
Pertoča 54/A, 9262 Rogašovci
KÖZÉPISKOLÁK
RAKIČANI BIOTECHNIKAI ISKOLA
Lendavska ulica 3, 9000 Muraszombat

(02) 530 37 50
bsrakican@guest.arnes.si
http://www.solarakican.si/index.php/sl/

MURASZOMBATI KÖZGAZDASÁGI
ISKOLA
Noršinska ulica 13,
9000
Muraszombat

(02) 521 34 00
ekonomska.sola@s-es.ms.edus.si
https://www.ekonomska-ms.si/

MURASZOMBATI GIMNÁZIUM
Šolsko naselje 12, 9000 Muraszombat

(02) 538 12 60
tajnistvo.gim-ms@guest.arnes.si
https://www.gim-ms.si/

MURASZOMBATI SZAK- ÉS TECHNIKAI
KÖZÉPISKOLA
Šolsko naselje 12, 9000 Muraszombat

(02) 534 89 10
ludvik.sukic@guest.arnes.si
http://s-ssts.ms.edus.si/

MURASZOMBATI EGÉSZSÉGÜGYI
SZAKKÖZÉPISKOLA
Ulica dr. Vrbnjaka 2, 9000 Muraszombat

(02) 521 14 50
ravnatelj@s-szs.ms.mss.edus.si
http://www.szsms.si/

EGYETEMEK
FELSŐBBFOKÚ SZAKISKOLA
MURASZOMBATI KÖZGAZDASÁGI
KÖZÉPISKOLA
Noršinska ulica 13, 9000 Muraszombat

(02) 521 34 00
info@vis-ms.si

ALMA MATER EUROPAEA
Lendavska ulica 9, 9000 Muraszombat

(05) 933 30 73
030 707 207
referat.zn@almamater.si

MURASZOMBATI TECHNIKAI
SZAKKÖZÉPISKOLA
Šolsko naselje 12, 9000 Muraszombat

(02) 534 89 10
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FORRÁSOK ÉS SZAKIRODALOM

1.

A megelőzési programok korszerűsítése és fejlesztése, valamint azok végrehajtása az
alapellátásban és a helyi közösségekben - A projekttevékenységek tartalmi kiindulási pontjai Sonja
Dravec, Zalka Drglin, Jerneja Farkaš Lainščak, Martina Horvat, Ivanka Huber, Nuša Konec Juričič,
Jožica Maučec Zakotnik, Barbara Mihevc Ponikvar, Rok Poličnik, Rade Pribaković Brinovec, Vesna
Pucelj, Klara Rebernik, Saška Roškar, Sonja Tomšič, Polonca Truden Dobrin, Sanja Vrbovšek;
Ljubljana, NIJZ, 2017 (1. o.);

2.

Pályázati felhívás »A megelőzési programok korszerűsítése és fejlesztése, valamint azok
végrehajtása az alapellátásban és a helyi közösségekben« műveletek kiválasztásához, Ljubljana
MZ.

2017

(elérhető:

http://www.mz.gov.si/si/pogoste_vsebine_za_javnost/javne_objave/javni_razpisi_s_podrocja_zdra
vja/, megjelent: 2017.10.13. és 2017.11.17. - JR változása)
3.

Egészséges közösség, Kézikönyv az egészségre vonatkozó közösségi megközelítés fejlesztésére,
szerkesztette: Majda Pahor, a Nemzeti Közegészségügyi Intézet, 2018 (45 - 59 o.)
a.

http://www.program-svit.si / (elérhető: 2018. 06. 15.)

b.

https://dora.onko-i.si/fileadmin/user_upload/nova_zlozenka_oktober_2017/Dora_SLO_web.pdf
(elérhető: 2018. 06. 15.)

c.

https://zora.onko-i.si/ (elérhető: 2018. 06. 15.)

d.

https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/delovna-podrocja-csd/denarni-prejemki-in-subvencije/
(elérhető: 2018. 06. 25.)

e.

https://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prijava_brezposelne_osebe/denarno_nadomestilo

(

elérhető: 2018. 06. 25.)

53

54

