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Kedves Kismama!

K

ét csík, halvány, de kettő... Öröm, izgatottság, különleges
felpörgött mámoros állapot. Nem a földön jártam, sem az
első pozitív terhességi teszt alkalmával, sem a másodiknál,
de még a negyediknél sem. Abban a különleges, izgatottan mámoros
állapotban ott volt az új, a változás, az ismeretlen. És valóban,
megváltozott minden. A gyermektelen élet mindennapjait lassan
már el is feledve nagycsaláddá nőttünk. Hogy ebben a folyamatban
mennyi új, ismeretlen feladat, elintézni és utána járni való ért, azt
összesíteni sem tudom. Úgy, ahogy azt sem tudom számszerűsíteni, hogy az anyaságnak köszönhetően mennyi programot, közösséget, a megszokottól teljesen más kikapcsolódást ismerhettem meg.
Biztos vagyok benne, hogy nem lesz ez veled sem másképp, kedves
várandós olvasó. Persze van ami más, mint az is, hogy honnan
szerezhetsz információt mindarról, ami majd a babás életedet körbeveszi. Amikor ott ficánkolt legidősebb fiam a pocakomban, még
nem volt nálunk Facebook, nagyon tematikus weboldal sem, nem
volt a kezemben a telefonom, amin kikereshettem volna bármit, ami
érdekelt. És nem volt olyan kiadvány sem, ami összefoglalta volna
mindazt, amit a terhességem voltán tudnom, intéznem kell. Arról
sem szólt katalógus, hogy a baba és a saját egészségem érdekében
várandósan milyen lehetőségeim vannak, hol és mit tornázhatok,
miért menjek fogászatra, melyik rövidítés mit jelent az ultrahangon
kapott papíron. Hogy a picurt magamra kötve nekiindulhatok a
nagyvilágnak. Várnak klubok, közösségek, programok...
Az információk összeszedettségének, kézbe vehető és lapozható
formájának hiányával nem voltam egyedül. Így amikor a
Családinfó magazin szerkesztőségében felvetődött a gondolat,
hogy mindezt megvalósíthatnánk, szakértőink Leskovics Andrea
pszichológus, Szabóné Kis Éva védőnő segítségével babás és
babát még nem váró kollégák Vágsélei Csilla Sára összefogásával lelkes munkába fogtak. Az eredmény a kezedben tartott
44 oldalas katalógus, Kecskemétről kecskeméti kismamáknak a
Családinfó magazintól Neked!
Hasznos olvasást, örömteli és egészséges babavárást, boldog
kisgyermekes időszakot kívánok a szerkesztőség, a szakértőink és
magam nevében!
Virág Henrietta, szerkesztő
négy gyermek édesanyja
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Jó áron a legjobbat a babáknak
A várandósság
csodálatos dolog.
Érezni, ahogyan a
pocakban növekszik
a csöppség, odaadóan
gondoskodni róla és
az előre megvásárolt ruhákra tekintve
elképzelni, milyen
édes is lesz benne.

Minden

kismama boldogan válogatja össze a
tündéri kis rugdalózókat, bodykat, kisnadrágokat,
felsőket, hogy mire elérkezik a nagy nap, a teljes
ruhatár ott sorakozzon a babaszobában.
A szeretet azonban nem az árban mutatkozik
meg. Kecskeméten a MITU Prémium Használtruha üzletben kedvező áron szerezhetők be a fiú és
lányka bébiruhák, újszülött mérettől.
A babának a lehető legjobbat szeretné az édesanya.
A MITU üzletben a vásárlók kizárólag prémium
minőségű darabokból válogathatnak. A várandós
hölgyeknek azonban nem csak a bébiruhák miatt
érdemes betérniük az üzletbe, hiszen divatos kismamaruhákat is kifoghatnak.

Az üzlet neve, a MITU, a ruhák származási helyére
utal: Made in the UK, azaz Egyesült Királyság. Az
üzlet választéka bőséges. A színek szerint szortírozott, darabáras vállfás kínálatban gyakran vadonatúj
darabok is fellelhetők. A ruhákhoz pedig kiegészítőket, cipőket, táskákat is kínálnak.
Az új és újszerű ruhadarabok választéka folyamatosan frissül. Minden szerdán megújuló árukészlettel
várják a vásárlókat, így érdemes gyakran betérni.
Prémium Használtruha Üzlet
Kecskemét, Dobó krt. 1.
(Univer Áruház felett az emeleten)
nyitva: H-P 8-18, Szo 9-13

A kisgyermekes anyukák szintén hosszasan elidőzhetnek a gyermekrészlegen. Minden méretben
márkás darabokból válogathatnak, miközben
magukat kényeztetve, saját ruhatárukat is feldobhatják egy-egy divatos darabbal.

Angol
ruhaméretezés
Az angol gyermekruháknak a magyartól eltérő méretezése van. „Newborn”-tól
(újszülöttől) indul és életkort jelöl, nem pedig magasságot. Jelölése „Yrs” (years,
azaz évek) vagy „Mths” (months, azaz hónapok). Egy éves kor alatt a „Mths” és
1 és 16 éves kor között pedig „Yrs” ad iránymutatást a méretet illetően.
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Várandósgondozás Kecskeméten
A várandósgondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat
egészséges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő
időben történő felismerése, valamint a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés.
A várandósgondozást a 26/2014 (IV.8.) EMMI
rendelet szabályozza. A várandósgondozás során
a szülész-nőgyógyász szakorvos, a háziorvos, a
várandós által választott szülésznő, a védőnő és a
várandós anya együttműködése szükséges.

vagy magas rizikóbesorolás, és igazolást állított ki a
várandósság tényéről, ezután fel kell keresni a területileg illetékes védőnőt (www.gyermekalapellatas.
hu/védőnő kereső), aki gondozásba veszi az anyát,
és kiállítja a várandósgondozási könyvet, melyet a
tanácsadásokra és vizsgálatokra vinni kell. Ez a könyv
részletesen tartalmazza a szükséges vizsgálatokat. A
védőnő részletes tájékoztatást fog adni gondozási
terv kertében a várandóssággal kapcsolatos tudnivalókról, információkról. Majd a háziorvos felkeresése
szükséges, aki a családi anamnézist figyelembe véve
szintén bekapcsolódik a gondozásba.

A Magyarországon lakóhellyel rendelkező magyar
állampolgár, valamint érvényes bevándorlási vagy
letelepedési engedéllyel rendelkező nem magyar
állampolgár, akinek bejelentett lakcíme van, részesül
várandósgondozásban. A várandós nőknek először
szülész-nőgyógyász szakorvost kell felkeresniük a
nőgyógyászati szakrendelésen a Bács-Kiskun Megyei
Kórház Nőgyógyászati Ambulancia Kecskemét Nyíri A várandósság alatt szükség van bizonyos kötelező
út 38. szám alatt vagy magánrendelés keretében.
vizsgálatok elvégzésére, hogy az anyai vagy magzati
szövődmények korán felismerésre kerüljenek.
Miután a szülész-nőgyógyász szakorvos megálla- Kecskeméten bejelentkezés szükséges a vizsgálatokra
pította a várandósságot, megtörtént az alacsony
az elojegyzes.kmk.hu oldalon.
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A védőnő, mint a család őrangyala
Az Európában is egyedülálló 100 éves múltra visszatekintő
Védőnői Szolgálat 2015-ben Hungarikum lett Magyarországon.
Védőnői munkát csak főiskolai oklevéllel rendelkező személy
végezhet. A család életében a családtervezéstől a gyermek
középiskolai tanulmányainak befejezéséig jelen vagyunk.
Komplex egészségügyi, szociális, mentálhigiénés feladatokat látunk el, mindig szem előtt tartva
az egyéni szükségleteket. Előkészítjük a védőoltásokat, megszervezzük a szűrővizsgálatokat, folyamatosan
nyomon követjük a várandósságot, valamint a gyermekek fejlődését születésétől kezdve. Részt veszünk egészségnevelő programokon. Szoros kapcsolatban vagyunk az egészségügy területén dolgozókkal (pl. házi-gyermekorvosokkal, szülész-nőgyógyászokkal, szülésznőkkel) és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival.
A területi védőnő az önkormányzat által meghatározott földrajzi területen élő családokkal tart szoros és
bizalmi kapcsolatot. Gondozási tevékenységünk a várandósságtól a gyermek 6 éves koráig tart, illetve amíg
megkezdi általános iskolai tanulmányait. A családok otthonában látogatások alkalmával és a tanácsadó helyiségekben követjük nyomon a várandósságot, támogatjuk a családokat az új gyermek érkezésében, segítünk
a szoptatásban és a csecsemőtáplálásban. Folyamatosan figyelemmel kísérjük a csecsemő és a kisgyermek
testi-lelki-szociális fejlődését a szülőkkel közösen. Támogatjuk és megerősítjük az anyákat anyaságukban.
Az általános és középiskolákban az iskolavédőnők veszik szárnyaik alá a tanulókat. Orvosi vizsgálatokat, szűréseket szerveznek, lebonyolítják a védőoltásokat, valamint előadásokkal segítik a fiatal generációt az egészséges életkezdethez.

A kórházakban, így Kecskeméten is, kórházi védőnők támogatják az édesanyákat a megszületett gyermekek
anyatejes táplálásában, és segítik a gyermekágyas anyákat. A Családvédelmi Szolgálatoknál szintén védőnők
dolgoznak, ahol a családtervezési ismeretekkel segítik a válsághelyzetben lévő nőket.
Szabóné Kis Éva
7.

VÁRANDÓSAN

Ki az én védőnőm?
Az alábbi linken, a védőnő keresőben erre választ kaphatsz.
www.gyermekalapellatas.hu
VÉDŐNŐI KÖRZETEK
		 VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
MUNKAHELYI
Gizella tér 1.
		 Anitics Istvánné
+36 76 232 919
Hunyadi J. tér 6.
		 Frucskó-Nagy Natália
+36 76 325 011
		 Dr. Ráczné Turcsányi Réka
+36 76 325 011
		 Somodi Andrea
+36 76 325 011
Piaristák tere 7.
		 Császárné Ludvig Csilla
+36 76 514 068
		 Borosné Lódi Tímea
+36 76 514 068
Kada E. u. 4/a.
		 Puruczki Edit
+36 76 504 455
		 Drabantné Pető Gabriella
+36 76 504 455
Hosszú u. 10.
		 Nagy Szilvia
+36 76 320 176
		 Jónás Ágnes
+36 76 320 176
		 Szabóné Kis Éva, szoptatási tanácsadó
+36 76 320 176
Széchenyi sétány 6.
		 Kovácsné Gönczi Anna
+36 76 507 900
		 Cziner Irén
+36 76 507 900
Nyíri út 61.
		 Kovácsné Bense Erzsébet
+ 76 478 595
Irinyi u. 22.
		 Petróczki Andrea		
Bagoly u. 1/a.
		 Molnár Szabina
+36 76 495 555/124
		 Simonné Gombár Kitti
+36 76 495 555/124
		 Szilágyi Sándorné
+36 76 495 555/124
Hetényegyháza, Kossuth u. 79.
		 Mezei Zsuzsanna
+36 76 509 185
		 Hatvaniné Fekete Tünde
+36 76 509 185
		 Szentirmay Zóra
+36 76 509 185
Smetana u. 5.
		 Hajnal Emese
+36 76 507 964
Katonatelep, Zsigmond F. u. 25/a.
		 Nagysolymosi Andrea, babamasszázs oktató
+36 76 507 916
Kadafalva, Tövis u. 10.
		 Koleszárikné Németh Beáta
+36 76 509 673
Győzelem u. 13.
		 Dr. Kovács Gyuláné Tóth Katalin
+36 76 507 476
		 Kovács Mariann
+36 76 507 476
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MOBIL
+36 30 391 4447
+36 20 511 8651
+36 20 511 9010
+36 20 511 0783
+36 20 254 2889
+36 20 514 0965
+36 70 452 3886
+36 20 510 2463
+36 20 512 8475
+ 36 20 510 6954
+ 36 20 512 9660
+36 20 511 7907
+36 30 647 6240
+36 20 480 4387
+36 30 722 4064
+36 20 234 7015
+36 20 444 5656
+36 30 617 0655
+36 30 590 1819
+36 30 229 4905
+36 20 512 8799
+36 20 511 7901

VÁRANDÓSAN
Batthyány u. 20.
		 Újszászi Ágnes
+36 76 505 466
		 Mézes Fanni
+36 76 505 466
		 Várkonyi Adél
+36 76 505 465
		 Dakó Csilla
+36 76 505 465
Czollner tér 7.
		 Koós Tünde 		
Nyíri út 63.
		 Kéri Szilvia
+36 76 320 712

+36 20 512 8036
+36 20 512 7461
+36 20 512 7746
+36 20 511 9241
+36 30 470 2412
+36 20 511 8063
Szabóné Kis Éva, védőnő

A védőoltások
A védőoltás lényege, hogy a kórokozó gyengített vagy elölt
változata a szervezetbe juttatva, védekezési (immun) folyamatokat
indít be. Közben a szervezet meg is jegyzi magának a kórokozót,
és amikor később egy betegséget akarna a kórokozó kialakítani, a szervezet
„emlékeit felelevenítve” gyorsan felismeri és hatástalanítja azt.

Az

életkorhoz kötötten kötelező védőoltásokat
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szabályozza.
A folyamatos védőoltásokat a választott házi-gyermekorvos adja be a kampányoltásokat pedig
az iskolaorvos adja. Lehetőség van szabadon választható védőoltások felvételére, de ezt mindenesetben a
házi-gyermekorvossal kell megbeszélni.
Folyamatos oltások 0-6 hetes korban :
BCG (szülészeti intézményben kapja)
2 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib + Prevenar 13
3 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib
4 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib + Prevenar 13
12 hónapos korban: Prevenar 13
15 hónapos korban: MMR
18 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib
6 éves korban: DTPa + IPV
Kampányoltások:
11 éves korban 6. osztályban
11 éves korban 6. osztályban
14 éves korban 8. osztályban

DT
MMR revakcináció
Hepatitis B

BCG: tuberkulózis ellen
DTPa: torokgyík - merevgörcs – szamárköhögés ellen
IPV: gyermekbénulás ellen
Hib: Haemophilus influenzae b okozta
agyhártyagyulladás ellen
MMR: kanyaró - mumpsz – rubeola ellen
DT: diftéria - merevgörcs ellen (emlékeztető oltás)
Prevenar 13: Streptococcus pneumoniae baktérium ellen
Szabóné Kis Éva, védőnő
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Így lesz boldog a babavárás,
pozitív a szülés
Az én szülésem számomra nagyon szép élmény volt. Azt
szeretném, ha minden szülőpár felkészülne a nagy napra,
úgy információkkal, mint lelkileg.

Kovács-Dandi Csilla vagyok

kismama jógaoktató, dúla.
5 éve foglalkozok várandósokkal. Az a tapasztalatom, hogy a Kismamáknak
szükségük van egy helyre, ahol a hétköznapokból
kiszakadva, csak saját magukra és a kisbabájukra
figyelnek. Kismama jógán ezt a befelé figyelést, lelassítást, elcsendesedést remekül meg lehet tanulni,
melynek nagy hasznát veszik majd a szülés során.
Emellett átmozgatjuk a testet
a kifejezetten várandósoknak
való jóga gyakorlatokkal,
tanulunk gátizomtornát, és
van két kedvenc nagyon
hasznos feladat: a fájdalomtűrő gyakorlat, mely segít a
vajúdásra felkészülni, megtanítja, hogyan lélegezzük át a
kontrakciókat, és mindeközben
még ellazultak is maradjunk. A
másik az aranyfonalas aranybuborékos légzés, ami nekem is
óriási segítség volt a szülésem
során. Ha ezt ügyesen elsajátítjuk, könnyebb lesz együtt haladni a méhösszehúzódások természetes folyamatával. A jógán mindig
jut idő egy kis beszélgetésre is, megosztják a lányok
a friss élményeiket, tapasztalataikat, az aktuális
kórházi információkat, vannak gyakorlati kérdések is,
melyekre szívesen válaszolok, és boldogan mesélem
el a legújabb kisbabák megérkezését. Ha az anya jól
érzi magát, a baba is jól érzi magát, s így lesz boldog
a babavárás, ebben segítem a hozzám járó Kismamákat nagy szeretettel!
Az én szülésem számomra nagyon szép élmény volt.
Azt szeretném, ha minden szülőpár felkészülne a nagy
10.

napra, úgy információkkal, mint lelkileg, hogy a kisbabájuk megérkezése legalább olyan csodaélmény legyen
nekik is, vagy még csodásabb! Ebben támogatom
a párokat a Boldog babavárás – pozitív szüléstanfolyamon. Ez a tanfolyam nem az anatómiai ismeretek
átadásáról szól. Szeretnék adni egy kis ráhangolást,
bíztatást, egy kedves mosolyt, információt, támogatást, valami újat, valami hasznosat, valami titkosat,
amit magukkal vihetnek és többek lehetnek általa.
A szülés élménye hónapokig dolgozik az anyában,
elindítja őt az anyává
válás útján. Az apa
pedig, ha jelen szeretne
lenni, és támogatni,
segíteni
kedvesét,
enyhítheti
masszírozással a terhet, ami egy
borzasztó
hatékony
kapcsolatépítő tréning.
A boldog babaváráson
az informális részen túl
tanulunk vajúdó pozíciókat, vajúdó technikákat
és vannak interaktív
feladatok is, amiket
nagyon szoktak szeretni a párok. Van egy vendégelőadóm is: Szénási Rita, szülésznő-bába, akivel a szülés
természetes folyamatáról beszélgetünk. Hiszem,
hogy a megfelelő felkészülés és a megfelelő kíséret a
szülésnél nagyon sokat számít!
Boldog babavárást és csodaszép szülésélményt
kívánok minden Kismamának szeretettel:
Kovács-Dandi Csilla
+36 30 445 1059
csilla@anandastudio.hu
www.anandastudio.hu

HIRDETÉS BABA-MAMA

KISMAMA PROGRAMOK

EGÉSZ ÉVBEN
•Kismama és kispapa relax
•Kismama jóga
•Maminbaba várandósoknak
•Papás szülés shiatsuval
•Meditáció a békés születésért
Kecskemét, Hoffmann János utca 10.
www.eyva.hu • www.facebook.com/eyvahaz
Információ: 06-30/743-8446
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Hasznos információk

Bács-Kiskun Megyei Kórház - Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
Az osztály a 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. szám
alatti telephely „A” épületének fsz. helyezkedik el.
Osztályvezető főorvos: Dr. Bánfalvi Attila c. egyetemi
docens. Vezető szülésznő: Miklós Márta Elérhetőség:
+36 76 516 900
Az osztály orvosainak névjegyzéke
Dr. Altorjay Balázs, Dr. Bakó Ferenc, Dr. Bánfalvi
Attila, Dr. Bentzik András, Dr. Bíró Balázs,
Dr. Csuka Ferenc, Dr. Homoki Renáta, Dr. Horti
Tamás, Dr. Kazacsay László, Dr. Koncz István,
Dr. Korányi László, Dr. Kosztelny Iván, Dr. Ladányi
Lajos, Dr. Nagy Judit, Dr. Nagy Károly, Dr. Nemes
András, Dr. Nyirády Tamás, Dr. Oláh Viktor,
Dr. Pataky István, Dr. Pétervári László, Dr. Seregély
Attila, Dr. Steinmetz György, Dr. Szabó Gábor.
Dr. Szabó László, Dr. Tankó András, Dr. Tankó
András Jr., Dr. Temesváry Béla, Dr. Terebessy
Károly, Dr. Vass Géza Ádám
Szakambulanciáink
• Általános Szülészet-Nőgyógyászat Szakambulancia
Hétő-kedd-csütörtök:
8.00-14.30;
Szerda: 9.00-14.30; Péntek:
8.00-13.00
• Sürgősségi Nőgyógyászati rendelés
Hétő-kedd-csütörtök:
8.00-14.30;
Szerda: 9.00-14.30;
Péntek: 8.00-13.00
• Terhesgondozó
Hétfő–csütörtök:
7.00-14.30; Péntek:
7.00-13.00
• CTG labor
Hétfő–csütörtök:
7.00-14.30;
Péntek:
7.00-13.00
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• Genetikai tanácsadás
Hétfő, szerda: 10.00-12.00
• Ultrahang Szakambulancia
Hétfő-csütörtök: 9.00-14.30; Péntek: 9.00-13.00
Bejelentkezés, elérhetőség
• interneten keresztül (elojegyzes.kmk.hu)
• személyesen (munkanapokon 12.00-14.30
szülészet labor)
• telefonon keresztül (munkanapokon 12.00-14.30
+36 76 519 825)
• CTG ( munkanapokon 7.00.-14.00 +36 76 519 859)
• UH (munkanapokon 8.00-9.00, 14.00-15.00
+36 76 519 860)
A gyors ügyintézés érdekében kérjük, készítse elő
TAJ kártyáját /bejelentkezéskor szükségünk van
telefonszámára, e-mail címére.
A kórház ingyenes tanfolyamai, foglalkozásai
kismamák részére
Ingyenes szülésfelkészítő tanfolyam a 30. héttől
ajánlott, kísérő is érkezhet, 2 alakom (90-90 perc)
• elméleti tudnivalók
• szülőszoba bemutatása
Információ a terhesgondozóban elérhető.
Kórházi védőnői foglalkozás szoptatásról, újszülött
ellátásról, kötetlen beszélgetés a kórházi védőnőkkel.
Információ a terhesgondozóban.
A Bács-Kiskun Megyei Kórház BabyBox Partnerkórház. Ez azt jelenit, hogy a partnerkórházakban
minden egyes anyuka ingyenes babafotózást kap
ajándékba. A zárójelentés mellé egy, a kisbaba
fotójával és első legfontosabb személyes adataival
ellátott születési értesítő kártyát kap az anyuka.
A fotó kérésre a kórház online babagalériájába
is felkerülhet, hogy a távoli rokonok virtuálisan látogathassák a picit. Mindezekért nem kell menned
sehova, a szolgáltatás ugyanúgy a mindennapok
része, mint a babafürdetés megtanulása vagy
a szoptatási tanácsadás. A fentiek ingyenesek,
mindez a BabyBox és Partnerkórházak ajándéka.

HIRDETÉS INTIMITÁS

LEPJE MEG MAGÁT, PÁRJÁT,
SZEREZZE VISSZA A MEGHITT
EGYÜTTLÉTEK ÖRÖMÉT!
Lézeres hüvelyfeszesítés
Stressz inkontinencia kezelése

A fájdalommentes, intimlézeres kezelés gyors megoldást nyújt,
sem előkészületet, sem műtétet nem igényel.
Jelentkezzen ingyenes konzultációra Dr. Nyirády Tamáshoz!
6000 Kecskemét, Bem utca 22.
+36 30 305 4798
www.hiroslezer.hu
1EM18_001_hiroslezer_hirdetes_135x93mm_v3.indd 1
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VÁRANDÓSAN

Kismamák és a fogászat
Miért fontos?
Nagyon sok tévhit létezik a várandósság és a fogak összefüggésében.
Ha ezeket félretesszük, akkor egy kis odafigyeléssel és rendszeres
fogászati ellenőrzéssel (évente egyszer), nagyon sokat tehetünk azért,
hogy fogaink még nagymama korunkban is kitűnően szuperáljanak.
Mit tegyünk?
A fogmosás esetében nem a napi fogmosások gyakorisága, hanem
az alaposság számít. A hormonok változása miatt az íny duzzadtabb
lesz, emiatt különösen oda kell figyelni nemcsak a fogak-, hanem az
ínyszél fogkefével való tisztítására is. Érdemes fogköztisztító kefét,
fogselymet is használni.
Mikor menjünk fogorvoshoz?
Bármikor, ha ellenőrzésre vagy tanácsra van szükségünk. Fogkőlevétel bármelyik trimeszterben végezhető. A nagyon elhanyagolt száj
a magzatot is veszélyeztetheti, ezért is fontos felkeresni a fogorvost.
Fogászati kezelésekre általában a második trimeszter a legalkalmasabb.

Fogorvosi rendelések

Dr. Járomi Éva, konzerváló fogászat- és fogpótlástan szakorvosa
3 gyermek anyukája
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Fogászati rendelők:
Rendelés helye:
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Körzetéhez tartozó fogorvosáról és
rendelési idejéről érdeklődjön az alábbi
telefonszámon:
+36 76 514 000 (porta, információ)
Röntgen:
hétfő-péntek: 8.00-18.30 óra. Szabadság
idején a betegek ellátása 9-16 óráig tart.
Kérjük érdeklődjenek a rendelési időről
a fogászati röntgen telefonszámán
(+36 76 514 023)
Fogorvosi ügyelet:
Smiledent Kft.
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon: +36 76 514 039
Rendelési idő: szombat, vasárnap és
munkaszüneti napokon
8.00-14.00 óráig

VÁRANDÓSAN

Terhességi ultrahang
- rövidítések

Bérczi Ildikó, Szonográfus

GS - petezsák
CRL - ülőmagasság, fejtető és far távolsága
YS - szikhólyag
BPD - (biparietális átmérő) fej szélessége
a két halánték között
OFD - fej átmérője hosszában, homlok és tarkó
közti legnagyobb távolság
HC - a fej körfogata
AC - haskörfogat
FL - (femur hossz) a combcsont hossza
HL - a felkarcsont hossza
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HIVATALOS

Családtámogatási ellátások
A Kormányablakokban az alábbi családtámogatási ellátások
tekintetében nyújtanak tájékoztatást, nyomtatványokat biztosítanak az ügyfelek számára, illetve a kérelmeket továbbítják az
illetékes hatóságok felé, tehát teljes körű segítséget kaphatunk.

Az első ilyen támogatás az anyasági támogatás: ez

egy újszülött gyermek megszületése után járó egyszeri
ellátás. Összege a születés időpontjában érvényes
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
225%-a, ikergyermekek esetén 300%-a.
A következő a sorban a családi pótlék (más néven
nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás), ez egy rendszeresen járó havi ellátás: a tankötelezettség végéig
járó ellátási forma, amennyiben az ellátásra jogosító
gyermek a tankötelezettségét iskolába járással teljesíti.
16 éves kor után csak akkor vehető igénybe, ha az
ellátásra jogosító gyermek továbbra is köznevelési
intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezik. Az
iskoláztatási támogatás annak a tanévnek az utolsó
napjáig jár, amelyben a gyermek a 20. életévét, sajátos
nevelési igényű gyermek a 23. életévét betölti.
A gyermekgondozást segítő ellátás, ismertebb nevén a
GYES egy havi rendszerességgel járó ellátás: úgynevezett „alanyi jogon” járó ellátás – nem szükséges hozzá
igazolt munkaviszony, egyéb jogviszony - a gyermek
születésétől a gyermek 3. életévének a betöltéséig jár,
ikergyermekeknél a gyermekek tankötelessé válása
évének a végéig járó ellátás, tehát ők tovább jogosultak rá. Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos
gyermek esetén, jogszabály alapján kiadott orvosi
igazolás alapján az ellátás a gyermek 10 éves koráig
vehető igénybe. Havi bruttó összege megegyezik az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével,
ami 2018-ban 28.500 Ft, ikrek esetén az ikrek számával
egyenlő mértékben nő (például kétszer, háromszor
stb. bruttó 28.500 Ft). Töredékhónap esetén egy
naptári napra a havi összeg harmincad része jár.
A következő a sorban a gyermeknevelési támogatás
más néven a GYET. Ez szintén havi rendszerességgel járó ellátás: három vagy több kiskorú gyermek
esetén jár, havi bruttó összege megegyezik az öregségi
16.

nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ami
2018-ban 28.500 Ft. A támogatás a legkisebb gyermek
3. életévének betöltésétől kezdődően legfeljebb a
gyermek 8. életévének betöltéséig jár. Ez az ellátási
forma sem kapcsolódik munkaviszonyhoz, ez is alanyi
jogon járó ellátási forma.
A Csecsemőgondozási díj rövidítve a CSED a terhességi-gyermekágyi segély elnevezése 2015. január
1-jétől módosult. A csecsemőgondozási díj a gyermek
születéséhez kapcsolódóan kieső jövedelem pótlását
szolgálja. Biztosítási jogviszonyhoz kötött pénzbeli
ellátás, amely a szülési szabadság időtartamára jár
(168 napig). Ezzel az ellátási formával kapcsolatban
a kormányablak felvilágosítást nyújt, tekintettel arra,
hogy a kérelmet elektronikus formában nyújtja be a
munkáltató az illetékes szerv felé.
A gyermekgondozási díj, vagyis a GYED nem szociális
juttatás, biztosítási jogviszony, illetve felsőoktatási
intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói jogviszony alapján megállapítható pénzbeli ellátás, amely
nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással. (A gyermek 2 éves koráig
járó ellátás, ikergyermekek esetében a gyermekek 3.
életévének a betöltéséig.) Ennél az ellátási formánál
a Kormányablak felvilágosítást nyújt, tekintettel arra,
hogy a kérelmet elektronikus formában nyújtja be a
munkáltató az illetékes szerv felé.
A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)
igényléséhez szükséges igazolás (a kérelmezők lakásépítési kedvezményt megelőlegező kölcsönszerződéssel nem rendelkeznek) kiadására irányuló kérelmet
itt is be lehet nyújtani, amelyet a Kormányablak
továbbít az illetékes hatóság felé.
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére irányuló
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kérelem is benyújtható a Kormányablaknál. A kérelem
hiánytalanul kitöltött űrlap formájában, a kötelezően
előírt mellékletekkel együtt adható csak be. Lényeges
feltétele a támogatás igénylésének, hogy a 3. vagy
többedik gyermek 2018. január 1-jén vagy azt követően
született. Az igénylő a kérelmet már a terhesség 12.
hetének – orvos által igazolt – betöltését követően
benyújthatja. A támogatás kizárólag a lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentésére vehető igénybe.
A fent leírtak változhatnak. Az aktuális adatokról érdeklődjön a kormányablaknál. Bővebb információ a http://
cst.tcs.allamkincstar.gov.hu szakmai honlapon elérhető.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
KECSKEMÉTI KORMÁNYABLAKOK:
Deák Ferenc tér 3.
Rákóczi út 5.
Ügyfélfogadási idő:
Ügyfélfogadási idő:
• Hétfő: 8:00-17:00
• Hétfő: 8:00-17:00
• Kedd: 8:00-18:00
• Kedd: 8:00-19:00
• Szerda: 8:00-19:00
• Szerda: 8:00-18:00
• Csütörtök: 8:00-18:00
• Csütörtök: 8:00-18:00
• Péntek: 8:00-18:00
• Péntek: 8:00-18:00

Segítség a jövő tervezéséhez
A gyermek születése nagy öröm a családnak és nagy
felelősség a szülőknek. Születéstől az egyetemi tanulmányok végéig átlagosan 30 millió forintot költünk gyermekeinkre. Már a születéskor érdemes gondoskodni a jövőjükről.
Felmérések szerint a szülők számos különböző célra
tesznek félre gyermekeik számára. A legfontosabb
cél a továbbtanulás és az otthonteremtés támogatása.
Ezen célok megvalósításához szeretnénk segítséget
nyújtani. Felsőfokú oktatás jelenlegi költségei:
Szakmai terület

Tandíj

ezer Ft/év

Orvosi, fogorvosi		
Állatorvosi		
Gyógyszerész		
Jogi
240-400
Agrár
350-500
Műszaki
350-650
Művészeti
600-1000
Átlagosan 250 eFT-300 eFt/félév

Mesterképzés
ezer Ft/év

1900-2700
2000
1500
450-600
610-800
610-800
700-1900

Hosszú távú megtakarításnál, több szempontot
érdemes figyelembe venni. A biztosítási piac ajánlatainak összehasonlítását érdemes szakemberre bízni,
alkusz vagy többes ügynök segítségét kérve.
A Verso Biztosítási Alkusz Kft., 17 biztosító társaság
ajánlatát összehasonlítva tud segítséget nyújtani a
tandíj- és lakáscélú megtakarításnál, mindenkinek lehetősége és igénye szerint, gondolva az esetleges veszélyekre. Döntése előtt kérje tanácsadóink segítségét!
Kracker Gáborné
Verso Biztosítási Alkusz Kft.
6000 Kecskemét, Forrás u. 2/a.
tel.: +36 76 570 700
17.
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Az őssejt beültetés
már a jelen terápiája
Annak ellenére, hogy az első sikeres köldökzsinórvér eredetű őssejttranszplantáció óta több, mint 40 000 beültetés történt világszerte, és ez
a szám évente kb. négyezerrel emelkedik, még mindig sok tévhit kering az
őssejtekkel kapcsolatban.

Dr. Száraz Leonóra, a KRIO Intézet tudományos

igazgatója segít tisztázni ezeket a félreértéseket,
hogy minden leendő szülő megalapozott döntést
hozhasson a születendő gyermeke őssejtjeinek tárolásával kapcsolatban.

Mi az őssejt?
Az őssejtek olyan folyamatosan osztódó sejtformák,
amelyek még nem specializálódtak, ezért pótolhatják a károsodott vagy kóros állapotú sejteket.
A köldökzsinórvér őssejtek előnye, hogy fiatalabbak
és könnyebben szaporodnak, mint a felnőtt szervezetből kinyert idősebb sejtek. Továbbá érintetlenek, nem károsították őket fertőzések és a háttérsugárzás hatásai, így ritkább a transzplantáció utáni
kilökődés esetükben. Az orvostudomány jelenlegi
állása szerint köldökzsinórvér őssejt-transzplantáció
segítségével több mint 80 betegséget lehet gyógyítani, köztük a leukémiát, vérképzési zavarokat,
valamint az immunrendszer működési zavarait, és
olyan gyermekkori rákbetegségeket, mint például az
Ewing szarkóma vagy neuroblasztoma.
Hogyan gyűjtik?
A köldökzsinórvér levétele gyors és egyszerű eljárás,
amit a szülészorvos, vagy szülésznő végez, a baba
18.

megszületése után, a pulzáló köldökzsinórból. Nincs
semmilyen kockázata vagy káros hatása sem a
babára, sem az anyára nézve.
Meddig tárolható?
A mintákat egy speciális mélyfagyasztó technológiával, folyékony nitrogén gőzterében tárolják, -180 °C
körüli hőmérsékleten. Ekkor a sejtek anyagcseréje
annyira lelassul, hogy bár az idő telik, gyakorlatilag
nem öregszenek. Ennek köszönhetően elméletileg
korlátlan ideig tárolhatók.
Mire használható fel jelenleg?
Magyarországon 2001 óta rendszeresen végeznek
köldökzsinórvér
eredetű
őssejt-transzplantációt leginkább vérrel és vérképzéssel kapcsolatos
betegségek kezelésében. Hazánkban jelenleg öt
állami transzplantációs központ működik, ahol az
őssejtbeültetés költségét az állam finanszírozza. A
korábban lefagyasztott őssejteket gyors ütemben
felolvasztják, majd a véráramon keresztül egy
infúziós kezeléssel a szerveztbe juttatják. A bejuttatott vérképző őssejtek „hazatalálnak”, és helyreállítják az immunrendszert, a beteg sejtek helyére jól
működő sejtek épülnek.
Mik a jövőbeni felhasználás lehetőségei?
Az őssejtkutatás az orvostudomány egyik legdinamikusabban fejlődő területe. Hazánkban is egyre
több terápiában jelenik meg, ilyen például a porckopások kezelése, vagy a regeneratív orvoslás egyéb
területei, de az aktuális kutatások révén olyan területeken is feszegetik az őssejtek hatékonyságát,
mint a cukorbetegség, szív- és érrendszeri kórállapotok, bőr- és látássérülések vagy a daganatos
betegségek egyéb fajtái.

AZ ŐSSEJT
FELBECSÜLHETETLEN
ÉRTÉK!

Gondoskodjon gyermeke őssejtjeinek
megőrzéséről a KRIO Intézetnél!
Piacvezető őssejtbankként közel 20 éves szakmai
tapasztalattal biztosítjuk az őssejtfeldolgozást,
-fagyasz tást és -tárolást.
Magyarországi tárolás mellett nemzetközi háttér
garantálja a hosszú távú biztonságot.
Több sikeres hazai életmentő őssejt-transzplantáció az Intézetünkben tárolt minta felhasználásával.

Regisztráljon,
és nyerjen
őssejttárolási
csomagot
születendő
gyermekének!

A KRIO Intézet laboratóriuma 2010-ben elnyerte az
amerikai AABB minősítést.
Egészségpénztári elszámolásra is adunk lehetőséget.
Országos képviselői hálózattal, személyes szakmai
tanácsadással és egyedi igények szerint készített
árkalkulációkkal állunk a családok szolgálatára.
www.nyeremenyjatek.krio.hu

Krio Intézet Zrt.
1026 Budapest,
Kelemen László u. 12.

Területi tanácsadó:
Kiss Renáta
+36 30 716 4245
kiss.renata@krio.hu

SZOPTATÁS

A szoptatás művészete
Az anyatej az ember legősibb tápláléka. A szoptatás pedig
nem csupán a táplálék forrását jelenti egy kisbaba számára,
sokkal több ennél, egy kapcsolat anya és gyermeke között.

Ennek a fantasztikus összefonódásnak talaján tanulja meg a gyermek, hogy az anya közelsége és bizton-

sága a legfontosabb kapcsolat a későbbi fejlődés tekintetében. Ezek a hatások egymástól elválaszthatatlanok
és egyformán fontosak. Az anyatej olyan egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik, melyet csak és kizárólag
az ember gyermekének készített a természet.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint a kizárólagos anyatejes táplálás 6 hónapos korig
ajánlott, majd 6 hónapos kor után kiegészítő táplálás és a szoptatás folytatása két éves korig vagy azon túl.
Addig amíg anya és gyermeke örömét lelik benne.
A kisbaba szükségleteit a legideálisabban az igény szerinti szoptatással
tudjuk kielégíteni, ami nem ismer időkorlátot, így nem kell gyermeküket korlátozni, hogy mennyi ideig legyen mellen. A női
mell az igény szerinti szoptatáson keresztül állítja be az
anyatejtermelést. A gyermek fejlődésével változik a
szopási szokásai is, egészen más periódusban szopik
egy újszülött kisbaba és teljesen máshogy egy 15
hónapos gyermek.
A mai társadalmunkban egyre jobban elszeparálódunk szüleinktől, nagyszüleinktől, egyre
kevesebb nagycsalád él együtt, ezért kevés
lehetőség adódik, hogy átadjuk lányainknak
a tudást, biztassuk őket, hogy egy harmonikus, nyugodt, biztonságot adó kapcsolat
alakuljon ki, anya-apa és gyermeke között,
ami elengedhetetlen a gyermekneveléshez
és a szoptatáshoz is.
Ezért fontos, hogy segítséget hívjanak,
ha nem megy a szoptatás vagy csak
megerősítést szeretnének. Erre a legalkalmasabb szakember a szoptatási szaktanácsadó, aki rendelkezik korszerű
szoptatás ismeretekkel, feltérképezi a
kisbaba valódi szükségleteit, gyakorlati
módszereket ajánl, és probléma esetén
további szakemberhez küldi az anyát
vagy a gyermeket.
Szabóné Kis Éva
védőnő, szoptatási tanácsadó
20.
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• gyerek mellett
háztartást vezetni
• időbeosztást szervezni,
hogy mindenre legyen idő

• bezárva lenni a 4 fal közé
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• boldog párkapcsolatban élni
az új családmodellben

• házaséletet élni

úgy, mint a szülés előtt

• BÓNUSZ: a gyermeknevelés!

Ha hasonló problémák nehezítik meg mindennapjaid,

úgy kövess FACEBOOK OLDALAMON, ahol elsőként
Szabad szellemű
értesülhetsz az AKTUÁLIS ESEMÉNYEKről vagy
egyéni coaching,
JELENTKEZ Z SZEMÉLYES
vagy előadássorozat
KONZULTÁCIÓR A!
a szülésről, anyaságról,
gyereknevelésről.
LIZAmotherCOACH
+3670 390 62 51
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Babás-mamás események 2018
A kecskeméti kismamáknak az állandó foglalkozások és klubok mellett
évente több alkalmuk is nyílik különböző ingyenes eseményeken és
programsorozatokon tapasztalatot cserélni, beszélgetni és megismerni
más-más mozgásformákat, közösségeket és szakembereket.

Születésünnep 2018
Várandósság, szülés, gyermeknevelés és minden, ami ehhez kapcsolódik. Avagy bemutatkoznak az
anyákat, családokat segítő helyi szakemberek, klubok, foglalkozások.
Időpont: 2018. Május 6-16.
			
Helyszínek városszerte
Ízelítő a programokból: virágültetés, családtervezés, háborítatlan szülés, babamas�százs, kismamatorna, anyatejadás, szülésélmény feldolgozása, szoptatás, intim torna,
babahordozás, kötődő nevelés, otthonszülés, dúlai segítség, vajúdás shiatsuval,
hordozós latin fitness, Ringató, békatorna gyerekeknek, anyafitness, hozzátáplálás, zenebölcsi, hangszerbabusgató, én-idő, pozitív szülésélmény, kismama jóga
A részletekért kövesd a programsorozat Facebook oldalát vagy honlapját:
@szuletesunnep, www.szuletesunnep.hu, e-mail cím: szuletesunnep@gmail.com,
infó: +36 30 445 1059 (Kovács-Dandi Csilla), +36 30 207 8179 (Szabó Annamária)

Anyatejes világnap Kecskemét
Lehetőséget adunk neves szakemberekkel való találkozásra és információcserére a legalább 6 hónapos korig anyatejjel táplált babák édesanyjának.

Időpont: 2018. július 27. (az időpont változhat,
pontos dátumról érdeklődjön a megadott telefonszámon)
A részletekért kövesd a programsorozat Facebook oldalát:
@anyatejesvilagnapkecskemet,
infó: +36 20 410 8167 (Szabóné Kis Éva)

Babahordozás, hordozási tanácsadás, babahordozók és minden, ami ehhez kapcsolódik. Bemutatkoznak a
Kecskeméten lévő babahordozással foglalkozó és azt támogató szakemberek.
Időpont: 2018. Október 5-15.
Helyszínek városszerte
Ízelítő a programokból: Babahordozási tanácsadás, babahordozó bemutató, Babahordozó Fesztivál,
Maminbaba Kecskeméten - Hordozós Latin Fitness, Babahordozó Klubok a városban. A részletekért kövesd a
programsorozat Facebook oldalát vagy honlapját: @hordozohetkecskemet, http://hordozohetkecskemet.hu/,
infó: +36 30 428 7838 (Butkáné Kis Regina), +36 20 331 77 35 (Czinkóczi-Dori Szilvia)
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A szoptatás hizlal?
A szoptatás alatt híztam meg. Nem értem,
mindenki azt mondta, hogy fogyott a
szoptatás alatt, én még egy csomó pluszt
szedtem fel, hogy van ez?!?

Ezt a kérdést sokszor felteszik nekem konzultá-

AMIRE FIGYELNED KELL:
· Nem lehet elégszer hangsúlyozni a megfelelő
minőségű és mennyiségű pihenést. Sajnos azonban
a gyereknek hiába mondjuk, hogy ne kelljen
óránként, mert anyának aludnia kell, hogy ne
hízzon bálna nagyságúra, a gyereket ez a legkeA szoptatás önmagában nem hizlal, sőt, az anyatej vésbé sem hatja meg.
előállítása és továbbítása is energiát igényel (kb.
napi 500 kalóriát), tehát logikus
· Ettől függetlenül, próbálj lehelenne, hogy fogyjunk tőle. Abban
tőséget teremteni magadnak a
az esetben valóban logikus lenne,
pihenésre. Ha tudsz, kérj segítha a napi kalóriabevitelünk
séget, ha nem tudsz, tanulj meg
nagyjából megfelelne az átlagos
segítséget kérni! Kell, tényleg
napi kalóriaigényünknek.
kell, hosszú távon sok előnyöd
származik belőle. Semmit nem kell
Nem a szoptatás hizlal, hanem
egyedül végigcsinálnod, az ember
a fáradtság, ami a kisgyerekes
társas lény, erről ne feledkezz meg!
lét természetes velejárója. A
fáradtság egy nagyon alattomos
· Ne vedd magad komolyan! A
dolog, mert több irányból támadva
kisgyerekes lét egy átmeneti
vezethet túlevéshez:
időszak. Mire 18 éves lesz, jó
eséllyel átalussza majd az éjszakát,
1. Ha fáradt vagy, kevésbé tudod
de legalábbis nem ébreszt fel,
kontrollálni magad. Könnyebben
ha felkelt. Nevess minél többet,
eszel meg olyasmit is, amire nincs szükséged.
mindenfélén, igen, a saját hibáidon is!
2. Ha fáradt vagy, a szervezetednek alacsony az
energiaszintje, több energiára van szüksége, · Próbálj figyelni a minőségi táplálkozásra! A
de ha pihenésből nem tud szerezni, akkor túl sok gyorsan felszívódó szénhidrát, a vitamáshonnan próbál. Evésből, méghozzá a leggyor- minhiány, az egyoldalú táplálkozás mind rontja
sabban hozzáférhető energiát kívánja ilyenkor, a az alvásod minőségét. Bármennyit pihensz, az
cukrokat, szénhidrátokat.
alvás jó minősége az, amitől nem fogod folyton
3. Ha fáradt vagy, és nem tudsz pihenni, felborul a fáradtnak érezni magad.
szervezetedben a melatonin (alváshormon) szintje,
ami hatással van a cukoranyagcserére és állandó
éhségérzet kialakulásához vezethet.
leskovicsandrea.com; hello@leskovicsandrea.com
4.Nincs energiád főzni, emiatt könnyebben eszel
Telefon: +36 30 6800 698
hideget, vagy félkész kajákat.
ciókon. Végül is, az első pár hónap a babával igen
megerőltető, igénybe veszi a testet és a lelket, az
lenne a minimum, hogy legalább fogyjunk le tőle.
De akkor miért nem megy?
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Házi gyermekorvosi körzetek
Rendelési idő: 		
h-sz-p: 9-12 óra, k-cs: 15-18 óra
Czollner tér 7.

Dr. Csausz Mariann
praxis száma: 5002

Kada E. u. 4/a.

Dr. Fábián Erzsébet
+36 76 480 823
praxis száma: 5007		

Rendelési idő:
h-sz-p: 15-18 óra, k-cs: 9-12 óra

+36 76 507 987
Dr. Kovács István
praxis száma: 5006

+36 76 508 638

Dr. Kiss Katalin
praxis száma: 5008

+36 76 507 475

Piaristák tere 7.			
			

Dr. Lajkó Ilona
praxis száma: 5003

+36 76 514 067

Hosszú u. 10.

Dr. Földy Mária
+36 76 485 506
praxis száma: 5011		

Dr. Juhász Antal
praxis száma: 5014

+36 76 485 506

Széchenyi stny. 6.

Dr.Nagykőrösi Ildikó +36 76 478 970
praxis száma: 5015		

Dr. Bélley Gábor
praxis száma: 5016

+36 76 478 970

Hunyadi tér 6.

Dr. Kovalcsik István
+36 76 487 508
praxis száma: 5004		

Dr. Szász Katalin
praxis száma: 5005

+36 76 507 755

Gizella tér 1/b.

Dr. Kaiser László
praxis száma: 5001

+36 76 508 380

Bagoly u. 1/a.

Dr. Pécsi Ferenc
praxis száma: 5089

+36 76 503 093

Győzelem u. 13.			
			
Nyíri út 61.

Dr. Horváth Piroska
praxis száma: 5009

+36 76 478 262

Irinyi u. 22.

Dr. Szentannay Judit
praxis száma: 5010

+36 76 478 153

Dr. Pongráczné Dr. Greminger Márta
praxis száma: 5090
+36 76 503 090
Kossuth u. 79.			
(Hetényegyháza)			
Smetana u. 5.

Dr. Szűcs Mária
praxis száma: 5099

Zsigmond F. u. 25/a
(Katonatelep)

Betöltetlen körzet
+36 76 471 053
Helyettesítő: Dr. Fisher László

Tövis u. 10.
(Kadafalva)

Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta
praxis száma: 5102
+36 76 509 661

Batthyány u. 20.

Dr. Papp Mária
+36 76 507 595
praxis száma: 5012		

Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit
praxis száma: 5017
+36-76 472 449

+36 76 507 964

Dr. Fischer László
praxis száma: 5013

+36 76 507 594

Házi gyermekorvosi ügyelet:
Kecskemét, Nyíri út 38. új tömb, Hotel épület I. emelet (felnőtt ügyelet mellett) Tel: +36 76 516-904
Iskolavédőnők:
Kecskemét, Batthyány u. 22., Tel.: +36 76 505 698; +36 75 505 699
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Gyermek szakrendelések
GYERMEK ALLERGOLÓGIA, IMMUNOLÓGIA
immunológia
Nyíri út 38. A épület fsz. 306.
+36 76 516 966

GYERMEKPULMONOLÓGIA
gyermekpulmonológia
Nyíri út 38. A épület fsz 327, 329
+36 76 516 967 munkanapokon 12.00-14.00 között
Előjegyzés interneten is lehetséges: www.kmk.hu TAJszám ill. telefonszám megadása szükséges

GYERMEKAMBULANCIA
gyermek ambulancia
Nyíri út 38. A épület fsz. 306
+36 76 516 966

GYERMEKVÉRVÉTEL
gyermekvérvétel
Nyíri út 38. A épület fsz. 321.
+36 76 516 900 /8137 mellék
A vérvétel 7.00-11.00 óra között történik
Tudnivalók
Leletkiadás a vérvételt követő munkanapon, a
Rendelőintézet 3. emeletén 11.00-16.00 óra között

GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZAT
gyermekbőrgyógyászat
Csabay G. krt. 21.
Bőr-és Nemibeteggondozó
+36 76 519 830
GYERMEK CUKORBETEG SZAKRENDELÉS
gyermek cukorbeteg szakrendelés
Nyíri út 38. A épület fsz. 306.
+36 76 516 966
Igénybevételhez szükséges: beutaló, előjegyzés

GYERMEKKARDIOLÓGIA, ULTRAHANG
gyermekkardiológia, ultrahang
Nyíri út 38. A épület fsz. 323, 325.
+36 76 516 963

KORASZÜLÖTT UTÓGONDOZÓ FEJLŐDÉS
NEUROLÓGIA / GYERMEKNEUROLÓGIA
Koraszülött utógondozó, fejlődésneurológia,
gyermekneurológia
Nyíri út 38. A épület fsz. 301.
+36 76 516 900 /8122-es mellék,
csütörtöki napokon 12:00-14.00
GYERMEK CYSTÁS FIBROSIS SZAKRENDELÉS
cystas fibrosis szakrendelés
Nyíri út 38. A épület fszt 301
+36 76 516 900 /8122-es mellék,
hétfői napokon 12:00-14.00
GYERMEKNEFROLÓGIA
gyermeknefrológia
Nyíri út 38. A épület fszt 323, 325
+36 30 998 2434
GYERMEKNŐGYÓGYÁSZAT
gyermeknőgyógyászat
Nyíri út 38. A épület fszt
+36 76 519 825
26.
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GYERMEKORTOPÉDIA
gyermekortopédia
Csabay G.krt.21. Rendelőintézet II.em. 228-229.
+36 76 519 838
GYERMEKSZEMÉSZET
gyermekszemészet
Csabay G.krt.21. Rendelőintézet II. em. 242.
+36 76 516 778
GYERMEKPSZICHIÁTRIAI GONDOZÓ
Gyermekneurológiai, gyermek- és
ifjúságpszichológiai szakambulancia és gondozó
Vezető főorvos:
Dr. Bense Katalin
ideg- elmegyógyász, gyermekneurológus főorvos
A rendelések helyszíne:
BKM Kórház Rendelőintézet 2. em.
(Csabay Géza krt.)
Adatfelvétel, bejelentkezés:
minden alkalommal szükséges a saját felvételi helyiségünkben az asszisztenseknél. (2. em. 214. ajtó)
Asszisztensek elérhetősége:
+36 76 519 822

szakrendelés helye

előjegyzés telefonon
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Kecskemét városában
A gyermekpszichiátriai új betegek számára
előjegyzési telefonszám:
+36 76 519 822 hétköznap 9-12 óra között.
A rendelés zavartalan működése érdekében kérjük,
hogy az időpont módosítások, illetve telefonos
konzultációk céljából 12.30-13 óra között hívják
munkatársainkat, illetve addig az asszisztencián
keresztül intézhetik ügyeiket.
Gyermek- és ifjúságpszichiátriai szakrendelés
Gyermekpszichiáter szakorvosok:
• Dr. Bense Katalin +36 76 516 954
• Dr. Bódi Zsuzsanna +36 76 519 846
• Dr. Gál Diána +36 76 516 942
• Dr. Ördögh-Csenki Dorina +36 76 519 842
Klinikai gyermekszakpszichológus:
• Dóró Kerekes Éva +36 76 516-945
Pszichológus:
• Páli Réka +36 76 519-842
A gyermekpszichiátriai rendelés profiljába tartozik a
gyermek és ifjúkorban jelentkező:
• s zorongásos zavarok (pánik, kényszer, szociális
fóbia, szeparációs szorongás, poszttraumás
stresszzavarok, különböző fóbiák),
• hangulatzavarok (depresszió, mánia)
• evészavarok (anorexia, bulimia, obesitas),
•p
 szichoszomatikus betegségek (fejfájások,
hasfájások, stb.),
• párkapcsolati problémák,
• önértékelési zavarok,
• pszichotikus zavarok,
• akut krízisek,
• e gyes magatartászavarok
diagnosztizálása és kezelése.
A rendelésen 2-18 év közötti gyermekek, fiatalok pszichiátriai vizsgálata történik előjegyzés alapján. Előjegyzést
a szülő (gondviselő), törvényes gyám, háziorvos, gyermekjóléti szolgálat, 16 év felett a fiatal is kérhet. Sürgősségi esetekben soron kívüli vizsgálatra is lehetőség van,
lehetőség szerint előzetes telefonos megbeszélés vagy
háziorvosi/konzíliumi beutalás alapján.

Sürgősség feltétele:
• amennyiben nem szorul szomatikus ellátásra,
illetve azt követően (belgyógyászati, sebészeti,
sürgősségi osztályos) és;
• önmagára vagy másra nézve akut veszélyeztető
viselkedés áll fenn (öngyilkossági kísérlet, súlyos
agresszív viselkedés);
• a gyermek vagy fiatal környezete ítélhető akutan
veszélyeztetőnek, mely miatt pszichés és/vagy
magatartási tünetek kapcsán a környezetből való
kiemelés feltétlenül szükséges (bántalmazások).
Az új betegek előjegyzése az asszisztenseknél leadott
időpontok szerint, a velük történt telefonos megbeszélés alapján történik. Amennyiben korábban már járt
a rendelésen, a volt kezelőorvostól kell időpontot kérni.
A vizsgálatra 16 év alatt csak a törvényes képviselő
kíséretében kerülhet sor. A vizsgálatra
az összes addigi orvosi leletet,
tanulási szakértői leletet,
gyermekjóléti véleményt el
kell hozni.
A betegvizsgálat első alkalommal legalább egy órát
igénybe vesz, melyet megelőzően az asszisztensnők
veszik fel a szükséges
adatokat.
Gyermekpszichiátriai
gondozás
A gondozás a már
előzetesen megvizsgált
gyermekek és fiatalok
követését, terápiáját,
ellátását jelenti.
A gondozásra a kezelő orvos/
pszichológus ad időpontot
az állapottól függő gyakorisággal. Esettől függően egy
találkozás fél vagy egy órát
vesz igénybe.
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DSGM
DÉVÉNY SPECIÁLIS
MANUÁLIS TECHNIKA GIMNASZTIKA MÓDSZER
A Dévény-módszer (DSGM)
a hagyományos gyógytornától eltérő,
gyökeresen új szemléletre épülő rehabilitációs rendszer, amely a mozgássérülések valamennyi területén egyedülállóan eredményes.
A Dévény-módszer nem erőlteti azokat a mozgásokat, melyekre a beteg nem képes, hanem a
speciális manuális technika (SMT) alkalmazásával
közvetlenül stimulálja az idegrendszert, ugyanakkor pedig visszaállítja az izmok normál állapotát,
helyzetét és tónusát. Ez a kezelés - időben elkezdve képes beindítani az agy tartalékállományát, amely
így képes lehet az esetlegesen sérült részek munkáját
is átvenni, ezáltal az esetek 80%-ban teljes gyógyulás
érhető el.
A csecsemők nagymozgásainak kialakulása:
• 0 -1 hó: Csak reflexmozgásai vannak, akaratlagos mozgásai még nincsenek
• 2-3 hó: fejemelés, alkartámasz
• 3 hónapos korban kezdenek leépülni a
csecsemőreflexek
• 4 ,5-5 hónapos korban indul a fordulás
• 6-7 hónapos korban kezd kúszni
• 8-9 hónapos korban négykézlábra áll és hintázik
• 9-10 hónapos korban mászik
• 1 1-12 hónapos korban feláll, kapaszkodással
oldalazva lépeget
• 12-18 hónapos korban önállóan jár
Forrás: A Dévény Anna Alapítvány által kiadott
Tájékoztató füzet leendő és gyakorlott szülőknek a
csecsemők és kisgyermekek normál mozgásfejlődéséről.
http://www.deveny.hu/fo_tajekoztato_fuzet
Érdemes figyelni a baba nagymozgásaira és a fent
említett tájékoztató füzetben leírt gyanújelekre, amelyek
a növekedés során a mozgásfejlődés akadályaivá
válhatnak. Gyanújelek esetén bizalommal forduljanak a
DSGM módszerrel dolgozó szakgyógytornászokhoz.
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Az éleslátás nagy kincs,
figyeljünk gyermekeink szeme világára!

Ahhoz, hogy egy gyerek valóban megtanuljon látni, fontos, hogy a korai
időszakban megjelenő szervi eltéréseket – szemizom egyensúlyi vagy fénytörési hibákat - a szakorvos minél előbb diagnosztizálja és gyógyítsa.

Nagyon fontos, hogy időben kiderüljön, szemével

gyengébben lát, mert ha nem derül fény bizonyos
eltérésekre, azok később már sem műtéttel,
sem egyéb módon nem gyógyíthatók. Sokszor
a gyermekek nem jelzik, hogy nem látnak jól: természetes számukra, hogy homályosan látnak.
,,Nem kötelező, de ajánlott a gyermeket 1 évesen,
2,5 évesen és 5 évesen is elvinni gyermekszemészeti
szűrésre. Ha a családban halmozódó a szemüvegesség, évente ajánlott a gyereket szűrővizsgálatra
vinni, akkor is, ha nincs panasza.”( Dr. Sényi Katalin )
Iskoláskor előtt gyakran rejtve maradnak a fénytörési
hibák, mivel még kevesebb közeli, aprólékos munkát
végez a gyermek. Minél többet használja azonban
közelre a szemét, annál inkább elfárad. Ilyenkor
tünetek nélkül, észrevétlenül már csak az egyik
szemét (a vezér-, vagy a kisebb fénytörési hibával
rendelkező szemét) használja, a másikat pihenteti,
ki-kikapcsolja, nem is néz vele. Ennek következtében
2-4 éves kor között kialakulhat a látható kancsalság,
majd pedig a kancsalító, illetve rosszabbul látó szem
lustává, tompalátóvá válik. Emiatt végeznek rendszeresen szemészeti szűrést a védőnők, hogy időben
megtalálják a látászavarral küzdő gyermekeket.
De mit tehetünk és mire figyelhetünk szülőként? Gyermekünk látását csecsemő kortól kezdve saját magunk
is megfigyelhetjük. Kisbabánkkal vegyük fel a szemkontaktust, ha ránk mosolyog felismerte az arcunkat.
Szemmozgását is ellenőrizhetjük egy mozgó tárggyal
amely lehet egy plüss állat, kézbáb vagy akár a kezünk.
A tárgyat föl- le, jobbra-balra, majd átlósan mozgatva
figyeljük követi- e mindkét szemével a mozgást.
A tárgy követésének hiánya gyengébb látást jelez.
2-3 éves korú gyermeknél játékosan ellenőrizhetjük
lát-e mindkét szemével, nincs-e rejtett kancsalsága.

Kukucs játékkal ez könnyen kideríthető. Használjuk
hozzá ismét a kézbábot, plüsst. Bábozzunk a gyermekünknek, majd a játékba építsük bele, hogy kukucskál
vele a nyuszika és takarjuk el az egyik, majd másik
szemét. Ha például a gyermek nem hagyja, hogy
a jobb szemét letakarják, ugyanakkor nem tiltakozik
a bal szem letakarása ellen, az arra vall, hogy a bal
szem gyengébben lát. Azt is megfigyelhetjük, hogy
a takarást elvéve valamerre elmozdul-e az eltakart
szem. Ha kintről befelé, bentről kifelé, fentről lefelé
vagy aluról felfelé való elmozdulást észlelünk, az a
normálistól eltérőt jelent. Egészséges szem esetén
a szem helyzete nem változik a takarás feloldása után
sem. Egy családi fotó is sok információt tartogathat
a számunkra. A ferde vagy fordított fejtartás, a kancsalítás szintén azt jelzi, hogy gyermekünk nem lát jól.
Amennyiben bármilyen problémát észlel gyermekénél, forduljon hozzánk- szemorvosaink segítségével állunk rendelkezésére!
Ordasiné Horváth Mária
Optometrista, kontaktológus

Pencz Optika, Kecskemét, Nyíri út 38/B.
Tel./fax: 76/411-742
Nyitva: H-P: 9-13, 14-18, Szo.: 9-12
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Baba-mama klubok
MAKACS KLUB
Hordozós klub
Helyszín: Szentcsalád Plébánia könyvtárszobájában,
Kecskemét, Irinyi utca 62.
Időpont: Minden hónap első péntekén 10.00-11.30
Témák: szoptatás, hordozás
Vezeti: Butkáné Kis Regina, baba- és
gyermekhordozási tanácsadó
Telefon: +36 30 428 7838
A Klub ingyenesen látogatható.
KECSKEMÉTI HORDOZÓS KLUB
Hordozós klub
Helyszín: Szentcsalád Plébánia, Irínyi u. 62.
Időpont: Szeptembertől májusig: minden hónap
2. és 4. péntek 9-11 óráig. Nyáron egyedi
megbeszélés alapján.
Témák: A klubban mindig valamilyen hordozással
kapcsolatos témát beszélünk meg, emellett hordozási
tanácsadás történik, melynek keretében lehet
különféle hordozóeszközöket próbálni, kölcsönözni.
Vezetik: Boldis- Molnár Anna baba- és gyermekhordozási tanácsadó, Tel: +36 20 569 0068
Lipcseiné Tolvaj Mária baba- és gyermekhordozási
tanácsadó, védőnő Tel: +36 20 595 4160
A klub ingyenesen látogatható.
KECSKEMÉTI BABA-MAMA KLUB
Helyszín: SZTK Nagyelőadó
Kecskemét, Piaristák tere (vérállomás mellett)
Időpont: Minden hónap harmadik hétfőjén
Témák: szoptatás, hordozás, család
Vezeti: Butkáné Kis Regina,
baba- és gyermekhordozási tanácsadó
Szabó Béláné Rita IBCLC szoptatási tanácsadó
Telefon: +36 30 428 7838
A klub ingyenesen látogatható
KATONATELEPI BABA-MAMA KLUB
Helyszín: Katonatelepi Fiókkönyvtár
(6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.)
Időpont: Havonta egyszer keddi napokon 10 órától
Témák: szoptatás, hozzátáplálás, csecsemő
gondozás, baba elsősegély, hordozás, termékbemutatók, babamasszázs, kézműves foglalkozások
30.

Vezeti: Nagysolymosi Andrea védőnő, nemzetközi
csecsemőmasszázs oktató (CIMI)
Részletekről érdeklődni: Katonatelepi Közügyek c.
kiadvány, www.facebook.com/vedono.katonatelep,
+36 30 590 1819
A klub ingyenesen látogatható.
EVANGÉLIKUS BABA-MAMA KLUB
Helyszín: Evangélikus lelkészi hivatal- Kecskemét,
Arany János utca 1.
Időpont: Kéthetente szerda, 10 óra, Pontos időpontokról érdeklődjön a megadott elérhetőségeken.
Témák: Az anyukák a hasonló helyzetben lévők
közösségében lelkiekben gazdagodhassanak és
kicserélhessék gyermekneveléssel kapcsolatos
tapasztalataikat. Kötetlen beszélgetés
Vezeti: Hulej Enikő, lelkész
Telefon, honlap: +36 20 824 3391,
kecskemet.lutheran.hu
A klub ingyenesen látogatható.
BABA-MAMA KÖR
A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN
Helyszín: Kecskemét, Szabadság tér 6.,
Nagy barna fakapu a Vincent kávézó mellett
Időpont: Minden szerdán 10-12 óráig
Témák: Receptkör, beszélgetés gyermeknevelésről,
önismeretről, párkapcsolatról, kézműves foglalkozás,
Vezeti: Molnárné Csitári Krisztina
Telefon: +36 30 517 6920
A klub ingyenesen látogatható.
A SZENTCSALÁD PLÉBÁNIA
BABA-MAMA KLUBJA
Helyszín: Kecskemét, Irinyi utca 62., bejárat
a Bolyai Gimnázium felől, babaszoba
Időpont: Kéthetente keddenként, 9-10.30
Témák: Hana Pinknerová Mit súg Isten az anyák
fülébe c. könyvének fejezeteinek feldolgozása.
Előadások a családokat érintő témákban, foglalkozások, sok játék, ének, énekesjáték és mondóka,
közös játszóterezés
Vezeti: Gyüre-Fekete Regina
Telefon: +36 30 423 8110, +36 76 488 785
A klub ingyenesen látogatható.

HIRDETÉS BABA-MAMA
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Leskowsky foglalkozások
MUSIC WITH MÁRIA
Maria Bloom angol nyelvű, élő hangszeres, kreatív
foglalkozása. Időpont: minden kedden 10:00 - 11:00

HANGSZERBABUSGATÓ
Ismerkedés a hangok világával, a világ hangszereivel. Zörgés, csörgés, dobolás, pengetés hétről hétre.
Korosztály: 6 hónapostól 3 éves korig. Időpont:
minden héten szerdán és csütörtökön 10:00 - 10:45.

Bérletek és alkalmi jegyek nyitvatartási időben a
Hangszergyűjteményben, vagy a foglalkozások előtt
a helyszínen megvásárolhatók.
Információ:
Madla Anett +36 70 506 3576.

Hogyan lesz a játékból zene, a zenéből játék?

Helyszín: Kecskemét, Rákóczi út 15, a Hangszergyűjtemény földszinti STÚDIÓ nevű oktató- és
foglalkoztatóterme, megközelíthető a Rákóczi útról.
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A Leskowsky Hangszergyűjte-

mény évek óta tart baba-mama
foglalkozásokat, ahol központi
szerepet töltenek be a különleges
hangszerek. A kérdésekre Madla
Anett, a gyűjtemény programszervezője válaszolt.
• Miért jó a Hangszerbabusgató és a Music with
Maria foglakozás?
Foglalkozásaink alkalmával a szülők és a
gyerekek együtt zenélnek, a kis tipegők játékos
formában kapnak bevezetést a hangok és a
ritmus világába. A Hangszerbabusgatón a
közös zenélésen túl számtalan más készség
fejlődik: a zárkózott gyerekek is bátrabbakká
válnak, idővel szívesen táncolnak, zenélnek
közösen velünk. Ezek az alkalmak a játékos
felfedezésről, kísérletezésről szólnak. Itt
a központi szerepet a
ritmusok, a hangok, és a
hangszerek kapják.
• Milyen hangszert képes
megszólaltatni egy másfél
éves gyermek?
Olyan hangkeltő eszközökkel
dolgozunk,
amelyeket a gyerekek és
a szüleik is könnyen meg
tudnak szólaltatni. Dobok,
csengők, tilinkó, okarina:
ezeken ösztönösen tud
bárki játszani.

• A Music with Maria foglalkozás miben különbözik a Hangszerbabusgatótól?
Bloom Maria angol nyelvű foglalkozásai évek óta
népszerűek. Nagyon jó érzékkel állítja össze a
programját: állandó kísérője gitárja, de minden
alkalommal újabb érdekességet húz elő a táskájából: bábok, különleges hangszerek, buborékok
és kendők. A gyerekek szinte észre sem veszik,
hogy a foglakozás idegen nyelven zajlik, hiszen
ebben a korban még annyira fogékonyak minden
játékra, dalra, mondókára.
• Melyik korosztálynak ajánlja a foglalkozásokat?
Mindkét foglalkozásunkat 6 hónapostól 3 éves
korig ajánljuk. Általános iskolásoknak pedig
a nyári Kong a Bongó tábort ajánlom, ami egy
önfeledt hét a hangszerek birodalmában.
Leskowsky Hangszergyűjtemény
Kecskemét, Rákóczi út 15. Telefon: +36 76 486 616
www.hangszergyujtemeny.hu
facebook: hangszergyujtemeny

KÖZÖSSÉG

Könyvtári foglalkozások, klubok

A Bács-Kiskun Megye Katona József Könyvtár Babahancurka
mondókázó foglalkozásai, Baba-mama klubjai Kecskeméten
BABAHANCURKA
Helyszín: Katona József Könyvtár
Kecskemét, Piaristák tere 8.
T.: +36 76 500 567
Időpont: minden csütörtökön
10.15 és 11 óra kezdettel
Helyszín: Hunyadivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.
T.: +36 76 800 025
Időpont: minden kedden 10.00 óra
Helyszín: Petőfivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Alkony utca 11.
T.: +36 76 493 146
Időpont: minden hónap
utolsó péntekje 10.00 óra

Helyszín: Széchenyivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Széchenyi sétány 6.
T.: +36 76 507 912
Időpont: kéthetente pénteken 9.00 óra
BABA-MAMA KLUBOK
Helyszín: Hetényegyházi Fiókkönyvtár
Hetényegyháza, Posta utca 3.
T.: + 36 76 320 230
Időpont: minden kedden 10.00 óra
Helyszín: Katonatelepi Fiókkönyvtár
Katonatelep, Katona Zsigmond u. 1.
T.: +36 76 509 612
Időpont: kéthetente kedden 10.00 óra
További információ: www.bacstudastar.hu
Valamennyi könyvtári program ingyenes

Szívemcsücske Klub programjai
A kecskeméti Ifjúsági Otthonban a
TANDEM Kapcsolatműhely szakembereivel
BABAVÁRÓ KEDD ESTÉK
Információs esték várandós kismamáknak, apáknak
és minden érdeklődőnek. Egész évben minden
hónapban 4 téma kerül sorra keddenként 17:00-tól
18:30-ig. Minden hónap:
Első keddjén: Szülés - A pozitív szülésélmény egyszerű
titkai. Néma Attiláné Ella szülésfelkészítő, dúla.
Második keddjén: Szoptatás – A csodálatos anyatej.
Szabóné Kis Éva védőnő, szoptatási szaktanácsadó.
Harmadik keddjén: Hordozás - A testközelség
harmóniája és praktikuma. Lipcseiné Tolvaj Mária
védőnő, hordozási tanácsadó, Butkáné Kis Regina
hordozási tanácsadó.
Negyedik keddjén: Babaápolás, babamasszázs – Természetesen jó! Néma Attiláné Ella babamasszázs oktató.
Ismerd meg a korszerű és családbarát gyakorlatokat,
amelyek megalapozhatják az egészséges kötődést, a
minél örömtelibb szülő-gyermek kapcsolatot!

ANYAIDŐ
Önismereti műhely a feltöltődés jegyében várandós
kismamáknak, édesanyáknak és gyermekáldásra
vágyóknak. Élmény, tapasztalat, tudás, fejlődés,
közösség, öröm. Minden hónap
második szerdáján 17:00
órától 18:30 óriáig a kecskeméti Ifjúsági Otthonban.
A részvétel díjtalan, bejelentkezés nem szükséges.
Aktuális időpontok és
információk:
www.facebook.com/
tandemkapcsolat
Néma Attiláné Ella
Telefonszám:
+36 30 497 0909
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Óvodai tájékoztatás
Az óvodai felvétellel kapcsolatos szabályok:
•
Az óvodába azt a gyermeket tudjuk fogadni, aki a 3. életévet betöltötte és szobatiszta.
•	Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, az intézmény körzetébe tartozó hároméves és annál idősebb
gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
•	Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. A gyermekek felvétele folyamatos. A gyermekeket
elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ahová körzetileg tartozik, vagy ahol szülője dolgozik.
Ami fontos: szobatisztaság, próbálkozzanak az orrfújással, öltözködéssel, önálló étkezéssel. Ismerkedjenek
a „nem” fogalmával. Esténként alvás előtt meséljenek a gyerekeknek. Játék után együtt tegyék a helyére a
játékokat. Legyen a gyerekeknek napirendje.
Kapásné Pusztai Edit, Corvina Óvoda intézményvezető

Az óvodák listája,
ahol várják az érdeklődőket és a jelentkezőket:
CORVINA ÓVODA OM: 201868

Székhelye: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9.
Intézményvezető: Kapásné Pusztai Edit
E-mail: corvinaovivez@gmail.com Tel./fax: +36 76 414 258, +36 76 504 240
Tagóvodái:
1. sz. Mártírok Úti Óvodája
6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.
2. sz. Katonatelepi Óvodája
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.
1. sz. Katonatelepi Óvodája
6000 Kecskemét, Platán u. 1.
2. sz. Mártírok Úti Óvodája
6000 Kecskemét, Mártírok útja 29.
Corvina Óvoda Matkói Óvodája
6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32.
Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 5-7.
Forradalom Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Forradalom u. 3.
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája
6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1.
Kandó Kálmán Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14.
Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája
6000 Kecskemét, Mikszáth K. körút 30.
Corvina Óvoda Nyitra Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Nyitra u. 4.
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Elérhetőségek
martirokovi@gmail.com
Tel.: +36-76/414-364
katonatelepi2ovi@gmail.com
Tel.: +36-76/471-045
katonatelepi1ovi@gmail.com
Tel.: +36-76/471-015
tulipan.cs@freemail.hu
Tel.: +36-30/924-84-51
matkoiovi@gmail.com
Tel./fax: +36-76/328-686
ceglediovivez@gmail.com
Tel: 506-513 Tel/fax: 484-681
forrovivez@gmail.com
Tel./fax: 505-179 Tel.: 489-462
ifjusagovivez@gmail.com
Tel.: +36-76/480-712
napsugovi@gmail.com
Tel.: +36-76/480-564
mikszathovi@gmail.com
Tel.: +36-76/320-107
nyitraovi@gmail.com
Tel.: 487-408

Intézményvezető-helyettes
Hajagos Istvánné
Hajagos Istvánné
Hajagos Istvánné
Hajagos Istvánné
Hajagos Istvánné
Horváthné Oláh Ágnes
Horváthné Oláh Ágnes
Fodorné Ivony Zsuzsanna
Fodorné Ivony Zsuzsanna
Fodorné Ivony Zsuzsanna
Fodorné Ivony Zsuzsanna

KISGYERMEKKOR
FERENCZY IDA ÓVODA OM: 201865

Intézményvezető: Fekete Istvánné
Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.
E-mail: szivarvanyovi3@gmail.com, +36 76 320 617
Tagóvodái:
Mátis Kálmán Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4.
Juhász Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Juhász u. 1.
Szabadkai Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a.
Árpádvárosi Óvodája
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1.
Csongrádi Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39.
Klapka Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Klapka u. 14.
Hosszú Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Hosszú u. 3.
Szent Miklós Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16.

Elérhetőségek
matisovoda@gmail.com
Tel.: +36-76/322-941 Fax: 504-638
juhaszovi@gmail.com
Tel.: 322-495
szabadkaiovi@gmail.com
Tel.: 326-108
arpadvarosiovoda@gmail.com
Tel./Fax: 322-383; 504-623
csongiovi39@gmail.com
Tel.: 504-623
klapkaovoda@gmail.com
Tel.: 480-688
hosszuovi@gmail.com
Tel.: 483-320 Fax: 504-630
sztmiklosovi@gmail.com
Tel.: 328-750

Intézményvezető-helyettes
Gregus Magdolna
Gregus Magdolna
Gregus Magdolna
Kurilláné Páncél Csilla
Kurilláné Páncél Csilla
Kurilláné Páncél Csilla
Dóka Pálné
Dóka Pálné

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA OM: 201866
Székhelye: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17.
Intézményvezető: Kőváriné Kis Katalin
E-mail: titkarsag@kalmanlajos.hu Tel.: 493-108
Tagóvodái:
Egyetértés Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15.
Bíró Lajos Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22.
Pajtás Utcai Óvodája
6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2.
Kossuth Utcai Óvodája
6044 Hetényegyháza, Kossuth u.17.
Boróka Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Boróka u. 2-4.
Ménteleki Óvodája,
6008 Méntelek, Kecskeméti út 41.
Széchenyi Sétányi Óvodája
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1.
Juhar Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Juhar u. 11.
Lánchíd Utcai Óvodája
6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16.

Elérhetőségek
titkarsag@kalmanlajos.hu
Tel.: 509-261 Tel./fax: 493-108
biroovi@freemail.hu
Tel.: 493-905
pajtasovi@kalmanlajos.hu
Tel./fax: 472-765
Tel.: 472-649

Intézményvezető-helyettes
Barna Anna

Tel./fax: 470-170 Tel.: 470-043

Dakó Csilla

Tel./fax: 413-101

Dakó Csilla

setany@kalmanlajos.hu
Tel.: 478-649, Fax: 506-245
Tel.: 478-484

Szabó Istvánné

lanchid@kalmanlajos.hu
Tel.: 475-622, Fax: 506-114

Szabó Istvánné

Barna Anna
Dakó Csilla
Dakó Csilla

Szabó Istvánné
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- amelyeket kecskeméti
anyaként érdemes követned

Hasznos oldalak,
csoportok

Intézmény
Bárányka Keresztyén Óvoda
Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 23.
Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló
Ált. Isk. és Gyakorló Óvoda, Bocskai u. 9.
Kecskeméti Főiskola Petőfi Sándor Gyakorló
Ált. Isk. és Gyakorló Óvoda, Kaszap u. 6-14.
Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda
Kecskemét, Erkel u. 17.
Noé Bárkája Óvoda
Kecskemét, Kiskőrösi út 8.
Piarista Gimnázium, Kollégium,
Ált. Isk. és Óvoda, Czollner tér 5.
Szent Imre Katolikus Óvoda
és Ált. Iskola, Szent Imre u. 9.

Elérhetőségek
20/886-49-59
antalne.marti@fibermail.hu
76/417-655
olah.edit.55@gmail.com
76/501-794
olah.edit.55@gmail.com
76/324-486
palmacska@krek.hu
76/327-244
noe@fibermail.hu
76/417-456
ovoda@kecskemet.piar.hu
76/505-736 T/F 505-737
ovoda@szentimre-kmet.sulinet.hu

• csaladinfomagazin.hu
• kecskemet.imami.hu
• koragyermekkor.hu
• anyafittlesz.hu
• bekatorna.hu
Keresd a Facebookon az
alábbi oldalakat:
• Édesanyák szakértői csoport
• Hírös Agóra Kulturális és
Ifjúsági Központ

Óvodavezető
Antalné Sztasák Márta
Ráczné Oláh Edit
Ráczné Oláh Edit
Simon Andrásné
Rónai Éva
Horváth Andrea
Senduláné Nagy Mária

• Családinfómagazin
• Kecskemétimami
• Kecskeméti Hordozós Klub
• Makacs Klub- Kecskeméti hordozós oldal
• Születésünnep
• Anyatejes világnap Kecskemét
• Hordozós Hét Kecskeméten
• EYVA HÁZ - testnek, léleknek, szellemnek
• Tandem kapcsolatműhely
• JoLeszek
• EKecsap

KISGYERMEKKOR
KECSKEMÉTI
BÖLCSŐDÉK
• Tóth László stny. 2.
• Forradalom utca 5.
• Daróczi köz 16.
• Klapka u. 18. 		
• Lánchíd u. 14.
• Mátis K. u. 6.
• Széchenyi stny. 4.

+36-76/325-718
+36-76/489-472
+36-76/498-136
+36-76/480-611
+36-76/475-711
+36-76/322-785
+36-76/478-570

Keresd a Facebookon az alábbi csoportokat:
• Édesanyák szakértői csoport
• VBAC támogató csoport Magyarország
• TB-kisokos kismamáknak
• ManóMenü
• Baba-Mama kérdezz-felelek – Kecskemét
• Kecskeméti anyukák kérdezős csoportja
• Kecskeméti Anyukák Klub
• Kecskeméti mosható pelusos Anyukák
• Anyatejadás és szoptatás támogatás
Kecskemét és környékén

• Kecskeméti bababörze (ruha, egyéb)
• Kismama ruhák adás-vétele | KECSKEMÉT
• Kecskeméti baba-mama tesz-vesz
• Kecskeméti Baba-Mama oldal
• Kecskeméti Hordozós Klub
• Kecskeméti Baba mama Klub
• Hetényi Bababörze
• Hetényi baba mama Klub
• Katonatelepi Baba-Mama Klub
• Maminbabás Anyukák Kecskeméten
• Anya fitt lesz
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Ha segítség kell,

akár neked vagy a gyermekednek
Kecskeméti Gyermekjóléti Központ
és Családsegítő Szolgálat
6000 Kecskemét, Fecske utca 20.
Telefon: +36 76 507 780
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Családok Átmeneti Otthona
6000 Kecskemét, Hoffmann János utca 11.
Telefon: +36 76 506 124
Nyíri Úti Módszertani Központ intézményegysége,
a Logopédiai Szakszolgálat
6000 Kecskemét, Czollner tér 1.
Telefon: +36 76 322 611
E-mail: logopedia@nyirilogoped-kmet.sulinet.hu
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Beszédjavító Óvodai Csoportja
6000 Kecskemét, Mátis Kálmán utca 8.
Telefon: +36 76 328 075
Áldozatsegítő szolgálat Kecskemét
6000, Kecskemét, Irinyi utca 17.
+36 76 502 944

segíteni, így többször leülünk beszélgetni a családokkal arról, milyen céljaik vannak. Törekszünk arra,
hogy ők maguk jöjjenek rá, hogyan tudnának változtatni életükön, mi pedig ehhez igyekszünk megadni
a kellő segítséget. +36 20 410 8167 (Szabóné Kis Éva
védőnő), Facebook: @EKecsap
Csecsemőmentő Inkubátor
a Bács-Kiskun Megyei kórházban
A csecsemőmentő inkubátor a Nyíri út 38. szám
alatt, a Főbejárati Porta mellett található, melyet a
külső parkoló felől lehet megközelíteni. A megyei
kórházban azok az anyák helyezhetik el az újszülött
gyermekeiket – a névtelenségüket megtartva -, akik
valamilyen okból nem tudják vállalni, hogy maguk
gondoskodjanak a kicsinyekről. A rendszer automatikusan észleli az érkezést mozgásérzékelők segítségével, és jelez a portán a biztonsági szolgálatnak.
Az anonimitás megőrzésének érdekében nincsenek
kamerák, a szülőnek van ideje elhagyni a helyiséget.
A gyermek a fűtött inkubátorban biztonságban van,
a szakképzett munkatársak az újszülött részlegről
néhány percen belül megérkeznek érte, a csecsemő a
megfelelő szakmai ellátást és gondoskodást megkapja.

kecsap alapítvány

Jelmondatunk: „Nagy dolgokat nem tehetünk az életben,
csak kis dolgokat nagy szeretettel.” - Teréz anya
Az Együtt a Kecskeméti Családokért Alapítvány,
azaz az E-KECSAP olyan kezdeményezés, amelyet
egyszerű emberek álmodtak meg, egyszerű célokkal.
Szeretnénk olyan kisgyermekes családoknak segítő
kezet nyújtani, amely családok önmagukért is igyekeznek mindent megtenni, ám bizonyos okoknál
fogva mégis rászorulnak mások jóindulatára,
adományára. Mivel négy védőnő is van az alapítók
között, a mi és kollégáink szűrőjén keresztül jutnak
el hozzánk a segítségre váró családok. Célunk,
hogy megkönnyítsük a rászorultak és az adományozók egymásra találását, célunk, hogy a felkarolt
családjaink életminősége jelentősen javuljon, ezáltal
könnyebben talpra álljanak, gyermekeik nyugodtabb
körülmények között tanulhassanak.
Nem csupán tűzoltást szeretnénk végezni. Igyekszünk a lehető leghatékonyabb módon, hosszú távon

Telefonos lelki segély
Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Tel: 116 123 (Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről
hívható, mindkettőről ingyenes.)
E-mail: sos@sos116-123.hu
Skype elérhetőség: lelkigondozas1
(H-P 17-01 óráig)
NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyerekeknek telefonszolgálat
+36 80 505 101
Ingyenes és anonim,
hívható: hétfő, kedd,
csütörtök, péntek
este 18 és 22 óra között
nane.hu
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CARECLUB - TÖBB IDŐ
AZ IGAZÁN FONTOS DOLGOKRA
A CARECLUB egy kecskeméti atalok által alapított februárban induló új online
babaáruház. Az ötlet megálmodója több
mint 10 év multinacionális vállalatoknál
töltött idő után döntött úgy, hogy létrehoz egy online babaáruházat és mögé
saját arculatot és márkát épít.
A TULAJDONOS olyan nagy cégek márkáin dolgozva szerzett tapasztalatot mint
a Coca-Cola, Nutricia és Procter&Gamble.
Baba termékekkel kapcsolatosan a
Pampers márka közép-európai kereskedelmi startégiáján dolgozott, később az
idehaza piacvezető babatápszer márka
értékesítéséért felelt. Ezen pozíciókban lehetősége adódott rengeteg tapasztalatot
szerezni nemcsak a hazai de a nemzetközi
piacokról, trendekről, a kismamák igényeiről, vásárlási szokásaikról, valamint az új
élet születésekor folyamatosan felmerülő
kérdésekről, bizonytalanságokról.
A Careclub webáruház létrehozásával a célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten maximálisan támogassuk a kisgyermekes családokat. Ehhez a baba születésétől 3 éves
koráig szükséges mindennapi fogyasztási
cikkeket (a pelenkáktól, a bébi ételeken
át, a kozmetikumokon keresztül a fejlesztő játékokig) megbízható minőségben és

INDULÁS FEBRUÁRBAN
áron, folyamatosan bővülő választékban,
kiszámítható és gyors házhozszállítással
biztosítsuk vásárlóink részére.
Mai rohanó világunkban az egyik legnagyobb ajándék maga az idő, és mi a
Careclub szolgáltatásaival próbálunk meg
időt és energiát spórolni a családoknak,
hogy még több minőségi időt tölthessenek közösen a babájukkal.
A termékek mellett a kezdetektől fogva
védőnői tanácsadással és a baba korának
megfelelő gyakorlati tanácsokkal próbáljuk segíteni az anyukák és apukák kihívásokkal teli mindennapjait.
A vállalkozás megalapítása óta szívvel lélekkel azon dolgozunk, hogy ezen célkitűzéseinknek maximálisan meg tudjunk
felelni az első naptól kezdve, és bízunk abban, hogy rövid időn belül vásárlóink viszszajezései alapján az ország legjobb online
babaáruházává válhatunk.

Várjuk szeretettel februártól a careclub.hu-n. A CareClub csapata

1.000 Ft kedvezmény
10.000 Ft vásárlás felett

Kuponkód: CCstart2018
A kupon kedvezmény egyszeri alkalommal, a kuponon jelölt zetendő összeg feletti rendelés esetén vehető igénybe.
A kedvezménykupon kódot online rendelés során szükséges rögzíteni, átvételnél utólag nem érvényesíthető. A kupon nem érvényesíthető amennyiben a rendelés csak anyatej-helyettesítő tápszereket tartalmaz (0-6 hó). Az esetleges szállítási díj meghatározásakkor
a kupon értékével csökkentett végső rendelési ár kerül gylembe véve.
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HELLÓ
KECSKEMÉTI
ÉS KÖRNYÉKI
ANYUKÁK!
A Kecskemet.imami.hu
weboldal egy olyan
családi magazin, ahol
minden helyi infót
megtalálsz egyben,
akár legyél kismama,
akár gyermeket nevelő
édesanya.

Szeretnénk neked megmutatni milyen Kecskemét

A legjobb szakemberek írnak oldalunkra azért, hogy
pocakosan és milyen itt élni gyermekkel családosan, minket szülőket segítsenek a mindennapjainkban!
megmutatni úgy, ahogy mi látjuk, és mindent benne,
ami értéket képvisel egy édesanyának.
Célunk, hogy tartalmas, vicces, fontos, de főként helyi,
kecskeméti és Bács-Kiskun megyei információkkal és
MIT TALÁLSZ A KECSKEMÉTIMAMIN?
szórakoztató női/családi és kismamás tartalmakkal
A legfrissebb családokat érintő fontos híreket, lássunk el minden, gyermeket nevelő, vagy gyermeket
családi programokat, tippeket, praktikákat. Kisma- tervező anyukát, illetve hogy egy igényes és hatékony
maként megtalálod nálunk az összes baba-mama megjelenési felületet biztosítsunk azoknak a vállalkoklubot, pici babával mikor, milyen foglalkozásokra zásoknak, akik a családoknak szolgáltatnak. Érdekel
érdemes elmenned. De egy helyen megtalálod a helyi minket a ti véleményetek is, örömmel fogadjuk írásaiskolákon, óvodákon és bölcsiken kívül a gyermek itokat, és ha úgy érzed, lenne miről mesélned szereszak- és magánrendeléseket, védőnőket, háziorvo- tettel várjuk a legjobb történeteidet. Ha ötleted,
sokat, családtámogatásokat és a helyi hivatalokat, ajánlatod vagy kérdésed van, keress minket bátran.
szervezeteket is. Szuper, kreatív, ingyenesen letöltNálunk mindent megtalálsz egy helyen, amire
hető anyagokat, kirándulóhelyeket, játszótereket és
szülőként szükséged lehet! www.kecskemet.imami.hu
nagyon sok szakmai cikket.
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- ahol jó gyereknek lenni
Nyolc évvel ezelőtt született meg az Ötpötty, az a kreatív
játszóház, ahonnan alig akarnak hazamenni a gyerekek.
A falak között valamiféle varázslat rejlik, itt ugyanis a legvisszahúzódóbb, legbátortalanabb gyerekek is kinyílnak.
Aki pedig varázsol, az nem más, mint Szabadkai Anna.
Miért dönt úgy egy óvónő, 25 év szakmai tapasztalattal a háta mögött, hogy egy saját játszóházat nyit? Azért, hogy létrehozhasson egy olyan helyet, ahol a gyerekek önmaguk lehetnek.
- Az Ötpöttyöt áthatja az a három dolog, amit a legfontosabbnak tartok: a személyesség,
az állandó színvonal és az a szeretet, ami belőlünk fakad. Öt olyan terület van - a zene, a
mese, a mozgás, az alkotás és a játék -, ami az öt érzékszervre hat és az öt alapvető készséget
fejleszti. Ez a lelke a játszóháznak – árulta el Szabadkai Anna, az Ötpötty Kreatív Foglalkoztató és Játszóhely vezetője.
A játszóházba akár már néhány hónapos kortól hozhatják a szülők a csemetéiket. Kerekítő
mondókás móka, bábos torna, bölcsis játszó délelőttök, mini-ovi, tapicskoló és dalolgató
foglalkozás is várja az apróságokat. Emellett a játszóház gyakran helyszíne szülinapi
buliknak is, ami egy élményekkel teli programot jelent az Ötpöttyös gyerekek számára.
Ötpötty Kreatív Foglalkoztató és Játszóhely, Kecskemét, Nyíl u. 9. +36 30 676 4345 www.otpotty.hu
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