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Kedves Kismama!

E

z a kiadvány, amit most a kezedben tartasz, már a harmadik
kecskeméti Baba-Mama Katalógus. Lassan hozzászokunk,
hogy szerkesztőségünkben e füzet tartalmának összeállításával indítjuk az évet. Nem is történhetne ez jobbkor, mint az új
esztendő elején. A baba születésével, a szülővé válással kapcsolatos
fontos tudnivalókat szedjük össze újra és újra. Persze vannak dolgok,
amik nem, vagy csak ritkán változnak, ilyenek például a kötelező
vizsgálatok, az összegyűjtött hasznos címjegyzékek. Azonban ahogy
a világ formálódik körülöttünk, úgy alakul az anyaság is. A nem is
oly régen még háromóránként ajánlott szoptatás helyett, ma igény
szerinti szoptatásról beszélünk. Az elmúlt évtizedben is hallottunk
a szülés utáni depresszióról, de mégis sokan hitték, hogy az csak a
filmek főhőseit érintheti. Szerencsére egyre kevesebb a várandósság
körül a tabu, nemcsak a rózsaszín felhőt láthatjuk, ami az anyává
válást körülveszi, beszélhetünk a folyamattal járó nehézségekről
is. Tudjuk, a szülő nem a babával együtt születik. Hogy miként és
hogyan állunk ehhez a feladathoz, az a múltunkban gyökerezik, de
közösen formáljuk azt párunkkal, és igényei jelzésével, a gondoskodásra adott reakcióival nagyban befolyásolja babánk is. Vagyis nincs
két egyforma család, nincsenek olyan szülői praktikák, receptek,
melyek mindenkinél működnének. Szép, hálás, de sokszor nehéz
feladat ez. A mi célunk, hogy úgy indulj el az úton, hogy legalább
a legfontosabb adatok, intézmények, tudnivalók összegyűjtésével
ne kelljen foglalkoznod. Vágsélei Csilla Sára kolléganőnk összefogásával, szakértőink (Leskovics Andrea pszichológus, Szabóné Kis
Éva védőnő) segítségével igyekszünk egy kézzelfogható mankót
adni a kezedbe, és ha nem is találod meg minden kérdésedre katalógusunkban a választ, legalább tudd, hogy hová és kihez fordulhatsz vele.
Sok-sok örömteli pillanatot, minden jót kívánunk!
Virág Henrietta, szerkesztő
négy gyerek anyukája
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VÁRANDÓSAN

VÁRANDÓSGONDOZÁS
KECSKEMÉTEN

A várandósgondozás célja a kismama egészségének megőrzése, a magzat
egészséges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének elősegítése,
a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben
történő felismerése, 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 keretében a várandóssággal kapcsolatos tudnivalókról, információkról. Majd a háziorvos
felkeresése szükséges, aki a családi anamnézist figyelembe véve szintén bekapcsolódik a gondozásba.

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 megállaKecskeméten 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 százéves 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 hatéves 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- és 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
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KI AZ ÉN VÉDŐNŐM?
AZ ALÁBBI LINKEN, A VÉDŐNŐ KERESŐBEN ERRE VÁLASZT KAPHATSZ:
WWW.GYERMEKALAPELLATAS.HU
VÉDŐNŐI KÖRZETEK
VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
Gizella tér 1., +36 76 323 919
Anitics Istvánné
Hunyadi J. tér 6., +36 76 325 011
Frucskó-Nagy Natália
		
Dr. Ráczné Turcsányi Réka
		
Kovács Adrienn
Piaristák tere 7., +36 76 514 068
Császárné Ludvig Csilla
		
Borosné Lódi Tímea
Kada E. u. 4/a., +36 76 504 455
Puruczki Edit
		
Drabantné Pető Gabriella
Hosszú u. 10., +36 76 320 176
Újszászi Ágnes
		
Somodi Andrea
		
Szabóné Kis Éva, szoptatási tanácsadó
Széchenyi sétány 6., +36 76 507 900
Kovácsné Gönczi Anna
		
Cziner Irén
Nyíri út 61., +36 76 478 595
Kovácsné Bense Erzsébet
Irinyi u. 22.
Petróczki Andrea
Bagoly u. 1/a., +36 76 495 555/124
Katona Cintia
		
Gombárné Simon Kitti
		
Szilágyi Sándorné
Hetényegyháza, Kossuth u. 79., +36 76 509 185 Hatvaniné Fekete Tünde
		
Szentirmay Zóra Katalin
		
Szabó Erika
Smetana u. 5., +36 76 507 964
Hajnal Emese
Katonatelep, Zsigmond u. 25/a., +36 76 507 916 Nagysolymosi Andrea, babamasszázs okt.
Kadafalva, Tövis u. 10., +36 76 509 673
Molnár Szabina
Kadafalva, Tövis u. 10., +36 76 509 673
Koleszárikné Németh Beáta
Győzelem u. 13., +36 76 507 476
Dr. Kovács Gyuláné Tóth Katalin
		
Kovács Mariann
Batthyány u. 20., +36 76 505 466
Vavros Sosana
		
Kelemen Dóra
Batthyány u. 20., +36 76 505 465
Várkonyi Adél
		
Dakó Csilla
Czollner tér 7., +36 76 508 018
Borosné Lódi Tímea
		
Koós Tünde
Nyíri út 63., +36 76 320 712
Márkusné Kéri Szilvia helyettese:
		
Petróczki Andrea

+36 30 391 4447
+36 20 511 8651
+36 20 511 9010
+36 20 511 0783
+36 30 655 6402
+36 20 254 2889
+36 20 514 0965
+36 70 452 3886
+36 20 510 2463
+36 20 512 7461
+36 20 512 8475
+36 20 510 6954
+36 20 512 9060
+36 20 512 8560
+36 30 647 6240
+36 30 513 5245
+36 20 286 1218
+36 30 722 4064
+36 20 234 7015
+36 20 512 8272
+36 30 882 1448
+36 30 617 0655
+36 30 590 1819
+36 20 480 4387
+36 30 229 4905
+36 20 512 8799
+36 20 511 7907
+36 30 513 3883
+36 20 512 8036
+36 20 512 7746
+36 20 511 9241
+36 20 254 2889
+36 30 470 2412
+36 20 511 8063

Szabóné Kis Éva, védőnő
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A VÉDŐOLTÁS LÉNYEGE, HOGY A KÓROKOZÓ GYENGÍTETT VAGY ELÖLT
VÁLTOZATÁT A SZERVEZETBE JUTTATVA, VÉDEKEZÉSI (IMMUN)FOLYAMATOK BEINDÍTÁSÁRA KÉSZTETI AZT. 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.

VÉDŐOLTÁSOK

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 minden esetben
a házi-gyermekorvossal kell megbeszélni.
Folyamatos oltások 0-6 hetes korban :
0-6 hetes korban: BCG (szülészeti intézményben)
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
13 hónapos korban: Varilrix
15 hónapos korban: MMR
16 hónapos korban: Varilrix
18 hónapos korban: DTPa + IPV + Hib
6 éves korban: DTPa + IPV

Kampányoltások:
6. osztályban DT
6. osztályban MMR revakcináció
7. osztályban 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
Hepatitis B: fertőző májgyulladás ellen
Varilrix: bárányhimlő ellen
Szabóné Kis Éva, védőnő
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KÉSZÜLŐDÉS
DOLGOK, MELYEKRE NAGY
VALÓSZÍNŰSÉGGEL SZÜKSÉGED LESZ
A KÓRHÁZI TARTÓZKODÁS IDEJE ALATT:
Iratok, papírok
• személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya
• várandós kiskönyv, leletek, eredmények
• h ázassági anyakönyvi kivonat vagy apasági
nyilatkozat
Szüléshez
• hálóing, papucs, köntös, zokni (fázós lábúaknak)
• folyadék, étel (lehet ez szőlőcukor, müzli, keksz,
banán - olyan, ami energiát ad)
Apának (apás szülés esetén)
• kórházi papírruha (gyógyászati segédeszköz
boltban kapható), papucs
• telefon és töltő (fényképezőgép, kamera)
A gyerekágyas osztályra
• fehérnemű (sok cserével)
• szoptatós melltartó, melltartóbetét
• cseresznyemag párna vagy zselés hőpárna a
mellek melegítésére
• kiskanál, svéd itatópohár, 5 ml-es fecskendő
• bimbóvédő krém Lanolin tartalmú
• nagy méretű egészségügyi betét
• vécépapír, nedves törlőkendő, papír zsebkendő
• törölköző (ebből is érdemes többet bekészíteni
az esetleges vérzések miatt)
• papucs (fürdéshez érdemes külön vinni egyet)
• telefontöltő

• tisztálkodó szerek
• h álóingek vagy pizsamák, zoknik, köntös (esetleg
szabadidőruha)
• evőeszközök, pohár, szalvéta
Babának, babáknak
• popsitörlő
• textilpelenka
•K
 ecskeméten fotószolgálat működik, ha szeretnéd,
hogy a babádat már saját ruhájában fotózzák,
akkor ahhoz vigyél egyet, egyébként a babák
kórházi rugdalózóban vannak
Hazaútra
• r uha neked
• ruha, takaró és babahordozó a kisbabának
HIRDETÉS
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ÖKO ALTERNATÍVÁK
HA FONTOSNAK TARTOD A
KÖRNYEZETTUDATOSSÁGOT,
ÉS EZT KITERJESZTENÉD A BABAÁPOLÁSRA IS, AHHOZ AZ ALÁBBI
ALTERNATÍVÁKAT AJÁNLJUK:
• Eldobható pelenka helyett használj mosható pelenkát!
•P
 opsikenőcs: a mosható pelenkák mellett, ha rendben
van a baba popsija, akkor nyugodtan el is hagyhatod. Ha szükséges, használj inkább természetes krémet
vagy shea vajat.
•E
 ldobható popsitörlő helyett szerezz be mosható popsitörlőket, vagy házilag is készíthetsz öko popsitörlőt.
•T
 estápoló: a kencékkel bánj óvatosan! A sárgabarackmag-olaj és a mandulaolaj jó alternatíva lehet. A fürdetéshez sem kell feltétlen mindig babafürdető, műanyag mosdószivacs meg pláne nem, puha textil és a te
simogató kezed elég lesz.
• Használj mosható melltartóbetétet!
•A
 baba ruháit is mosd öko mosószerrel vagy mosódióval! Előbbinél figyelj arra, hogy a flakonja visszaváltható legyen! Öblítésre jó a mosóparfüm és az ecet is.
•N
 e vásárolj előre műanyag babahajkefét! Elképzelhető, hogy nem is lesz rá szükség. Ha mégis nagy hajjal
születik a csemetéd, akkor válassz neki fanyelű, nagyon puha kecskeszőrrel készült hajkefét, majd erősebb
hajnál már válthatsz sertéssörtésre.
HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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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” épületében 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. Bíró Balázs, Dr. Csuka Ferenc, Dr. Gál
Judit, Dr. Homoki Renáta, Dr. Horti Tamás,
Dr. Kazacsay László, Dr. Koncz István, Dr. Korányi
László, Dr. Kosztelny Iván, Dr. Ladányi Lajos,
Dr. Lajkó Zsolt, 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
•Á
 ltalános Szülészet-Nőgyógyászat Szakambulancia
Hétfő-kedd-csütörtök: 8.00-14.30;
Szerda: 9.00-14.30; Péntek: 8.00-13.00
•S
 ürgősségi Nőgyógyászati rendelés
Hétfő-kedd-csüt.: 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
•C
 TG labor
Hétfő–csütörtök: 7.00-14.30; Péntek: 7.00-13.00
• Genetikai tanácsadás
Hétfő, szerda: 10.00-12.00
•U
 ltrahang Szakambulancia
Hétfő-csütörtök: 9.00-14.30;
péntek: 9.00-13.00
Bejelentkezés, elérhetőség
(CTG, terhesgondozó,
vérvétel, nőgyógyászati
rendelés)
• interneten keresztül
(elojegyzes.kmk.hu)
• s zemélyesen
(munkanapokon
12.

12.00-14.30 szülészet labor, földszint)
• telefonon keresztül (munkanapokon 12.00-14.30
+36 76 519 825)
Ultrahangvizsgálat (munkanap 8.00-9.00, 14.0015.00 +36 76 519 860). A gyors ügyintézés érdekében
kérjük, készítse elő tajkártyáját /bejelentkezéskor
szükségünk van telefonszámára, e-mail címére.
INGYENES TANFOLYAMOK,
FOGLALKOZÁSOK KISMAMÁKNAK
Szülésfelkészítő tanfolyam
• a 30. héttől ajánlott, kísérő is érkezhet,
• 2 alk., elméleti tudnivalók, szülőszoba bemutatása
Időpontok: meghirdetett napokon 16 órától.
Február 10., 24., március 9., 23., április 6., 20., május 11.,
25., június 15., július 13., augusztus 17., szeptember 7.,
21., október 12., 26., november 9., 23., december 7., 21.
Szülőszoba látogatása az elméleti felkészítésen lesz
egyeztetve.
Kórházi védőnői foglalkozás
Szoptatásról, újszülött ellátásról, kötetlen beszélgetés a kórházi védőnőkkel. Időpontok: meghirdetett napokon 10 órától, szülészet 4. emelet
Február 19., március 4., 18., április 1., 15., május 6.,
20., június 10., július 8., augusztus 12., szeptember 2.,
16., október 7., 21.,. november 4., 18., december 16.
Bejelentkezés telefonon hétköznap 8-10-ig.
Orosz Helga +36 20 3948 916
A Bács-Kiskun Megyei Kórház BabyBox Partnerkórház. A BabyBox Partnerkórházakban minden
anyuka ingyenes babafotót kap ajándékba. A
zárójelentés mellé egy, a kisbaba fotójával és első
legfontosabb személyes adataival ellátott
születési értesítő kártyát kap az
anyuka. A fotó a szülők
kérésre a kórház
online babagalériájába is felkerülhet.
A fentiek ingyenesek,
mindez a BabyBox és
kórházunk ajándéka.
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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.
Dr. Járomi Éva fogszakorvos
3 gyermek anyukája
HIRDETÉS

FOGORVOSI
RENDELÉSEK
Fogászati rendelők:
Rendelés helye:
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Körzetéhez tartozó fogorvosáról
és rendelési idejéről tájékoztatást kap a
www.eszii.hu weboldal
orvos, védőnő keresőjében.
Röntgen:
6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.
II. emelet 201.
hétfő-péntek: 9:00-16:00
+36 76 514 023
Fogorvosi ügyelet:
Kecskemét, Piaristák tere 7.
Telefon: 76/514-039
Rendelési idő: szombat, vasárnap és munkaszüneti
napokon 8.00-14.00 óráig
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TERHESSÉGI
ULTRAHANG - RÖVIDÍTÉSEK

VIZSGÁLATOK
I. Trimeszter
vérkép
vizelet
HBsAg-szűrés
VDRL
vércsoport meghatározás
és vörösvértest-ellenanyagszűrés
ultrahang szűrővizsgálat
genetikai tanácsadás (fogamzáskor
betöltött 37. életévtől kezdve)
fogorvosi vizsgálat
II. Trimeszter
ultrahang szűrővizsgálat
terheléses vércukorvizsgálat
vérkép
vizelet
III. Trimeszter
ultrahang szűrővizsgálat
vérkép
vizelet
kardiotokográfos szűrővizsgálat

11-13. hét

18-22. hét
24-28. hét
24-28. hét
24-28. hét
30-32. hét
36-37. hét
36-37. hét
38., 39., 40. hét
HIRDETÉS

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) combcsont hossza
HL - felkarcsont hossza
Bérczi Ildikó, Szonográfus
HIRDETÉS
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HIVATALOS

AZ ÚJSZÜLÖTT OKMÁNYAI
A SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT

Az újszülött anyakönyvezése az egészségügyi intézmény bejelentése alapján hivatalból indul, a születés
helye szerinti anyakönyvvezetőnél. Az eljárás illetékmentes, a kórházban megadott adatokat igazolni
szükséges, ezért célszerű az anyukáknak magukkal vinni a személyi igazolvány, a lakcímkártya, a házassági
anyakönyvi kivonat vagy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat egy példányát. Az elkészült anyakönyvi
kivonatot 8 napon belül postán kapják meg a szülők.
Kecskemét Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hatósági Iroda, Igazgatási Osztály

ELSŐ LAKCÍM ÉS A LAKCÍMBEJELENTÉS
Az újszülött első lakcíméről szóló hatósági igazolványt az anyakönyvezés után, az újszülött törvényes
képviselőjének az anyakönyvvezető vagy a járási hivatal (kormányablak) állítja ki. Az újszülött első lakóhelyeként a szülők nyilatkozata alapján az anya vagy az apa lakóhelye fog szerepelni. Az ügyintézéskor
szükség van érvényes személyazonosságot igazoló okmányra, lakcímigazolványra, kitöltött és aláírt lakcímbejelentő lapra és nyilatkozatra a lakcímbejelentéshez. Az eljárás díj- és illetékmentes, az ügyintézési
határidő 8 nap, de hiánytalan kérelem esetén azonnal megtörténik az ügyintézés.
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY
Az állandó személyazonosító igazolvány személyesen kérelmezhető bármely járási hivatalnál.
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a szülők érvényes személyazonosságot igazoló okmánya és lakcímigazolványa, a gyermek születési anyakönyvi okirata. A kérelem benyújtásához szükség van mindkét szülő jelenlétére. Ha személyesen csak az egyik szülő jár el, akkor a másik szülő hozzájáruló nyilatkozatát, vagy a szülői
felügyelet megszűnését, szünetelését igazoló jogerős határozat, illetve ha az egyik szülő elhalálozott, akkor
a halotti anyakönyvi kivonatát kell elhozni. Az eljárás díj- és illetékmentes, az ügyintézési határidő 20 nap.
ÚTLEVÉL
A magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen az ország bármelyik járási hivatalában A kérelem
benyújtásakor mindkét szülőnek meg kell jelennie. Amennyiben személyesen csak az egyik szülő jelenik
meg, a kérelemhez csatolni kell a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát. Elvált szülők esetében a törvényes képviselőnek – a szülői felügyeletet gyakorlónak – a gyermek elhelyezéséről szóló eredeti jogerős bírói ítéletet, elhunyt szülő(k) esetében a halotti anyakönyvi kivonat(ok)at kell
elhozni. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a törvényes képviselők és a kiskorú érvényes személyazonosságot igazoló okmánya, eredeti születési anyakönyvi kivonat, lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik
vele), az útlevél kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás, igazolványkép. Az ügyintézési határidő 8
nap, ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott; egyéb esetekben 20 nap.
Ügyintézés illetéke, igazgatási szolgáltatási díj kiskorú esetében:
• Az eljárás illetéke alapesetben 2.500 Ft.
• Saját háztartásban nevelt két kiskorú gyermek esetén 1.250 Ft.
• Saját háztartásban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén 500 Ft.
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
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M in de n a

m i a b a bá n a k k e l l !

Kecskemét, Bogár utca 17.
06 30/415 64 75
www.bababoltkecskemet.hu
bababoltkecskemet@gmail.com
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PROMÓCIÓ

Az őssejtbeültetés
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 közel 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 eredetű 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.

A születéskor
gyűjthető őssejt
felbecsülhetetlen
érték
Gondoskodjon gyermeke őssejtjeinek
megőrzéséről a KRIO Intézetnél!
Piacvezető őssejtbankként 20 éves szakmai
tapasztalattal biztosítjuk a születéskor gyűjthető
őssejtek fagyasztását és tárolását.
Magyarországi tárolás mellett nemzetközi háttér
garantálja a hosszú távú biztonságot.
Ezidáig már több sikeres hazai életmentő őssejttranszplantáció az Intézetünkben tárolt minta
felhasználásával.

Regisztráljon,
és nyerjen
őssejttárolási
csomagot
születendő
gyermekének!

A KRIO Intézet laboratóriuma 2010 óta AABB
(amerikai) akkreditációval rendelkezik
Egészségpénztári elszámolásra is van
lehetőség.
Országos képviselő hálózattal, és személyes szakmai
tanácsadással állunk a családok szolgálatára.

www.ossejt.krio.hu/promocios-program

AZ ELSŐ ÉS

LEGNAGYOBB

ŐSSEJTBANK
MAGYARORSZÁGON

ÉVE

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

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

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 biztonsága
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 készítette 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 kétéves 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 változnak 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
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BABATÁPLÁL
Életkor anyatejes babák

Gyümölcsök

Zöldségek

6 (4) hó

alma, őszibarack,
meggy

burgonya, sütőtök, tök,
cékla, édesburgonya

7 (6) hó

banán, körte,
gesztenye, szilva

sárgarépa, fehérrépa,
zeller, cukkini, saláta,
brokkoli

csirke- és
puklyamell

8-9 hó

görögdinnye, sárgadinnye,
cseresznye, sárgabarack

zöldborsó, sóska,
spenót, karalábé,
kelkáposzta, karfiol,
káposzta, zöldbab,
padlizsán

marha, sertés,
csirkemáj (heti egyszer),
halak

10-11 hó

citrusfélék,
mandarin, narancs

Betöltött 12 hó

kiwi, ribiszke,
szeder, egres, áfonya,
málna, eper,
ananász, mangó

uborka, retek, lencse,
sárgaborsó, bab,
paprika, paradicsom,
gomba

2 év

csonthéjasok egyben

nyers répa

3 év

földimogyoró

Húsfélék

*Forrás: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról (1. módosított változat) Készít

Az egészséges csecsemő optimális táplálási módja a 6
hónapos korig tartó – igény szerinti – kizárólagos szoptatása. A szolidok bevezetésére általában 6 hónapos
kor körül kerül sor, de az anyatejes táplálás hiánya
esetén 4 hónapos korban állíthatók be legkorábban
orvosi javaslatra. Az első szolidok lehetnek gyümölcsök,
gluténmentes (pl. rizs) vagy gluténtartalmú (búza, árpa,
rozs, zab) cereáliák és főzelékfélék. A szolidok bevezetésének sorrendje nem szigorúan kötött. Egyszerre
csak egy ételt, kis mennyiségben (10-20 g) adjunk és
fokozatosan emeljük az adagot. Az új ételek 3-5 nap
különbséggel kövessék egymást, ha valamely új ételt a
csecsemő nem fogyaszt szívesen, vagy problémát észlel
a szülő, semmiképpen ne erőltesse annak folytatását.

a meggy, a cseresznye, a jó minőségű, hámozott szilva,
majd a toleranciának és érzékenységnek megfelelően
körte, déligyümölcsök következnek. A gyümölcsöt lé,
majd pép formájában adjuk. Csecsemőnél kerüljük az
apró magvas, nehezen tisztítható, hisztamin felszabadulást kiváltó (eper, málna) gyümölcsöket. Ne
cukrozzuk, ne adjunk hozzá kekszet, babapiskótát!
A főzelékfélék bevezetését burgonyával kezdjük, és
leginkább ezzel történjen a sűrítés is, vagy használhatunk rizs, illetve kukoricapelyhet is. Passzírozással
vagy turmixolással készítjük az ételeket. Darabosan
csak akkor adjuk, ha már zápfogai is vannak. A rágásra
szoktatást általában 8-10 hónapos kor körül kezdjük.

Ha a gyümölcsöt választjuk, akkor az alma és az ősziba- A főzelék komplettálás és a vashiány megelőzése
rack után óvatosan idénygyümölcsként: a sárgadinnye, céljából 6-7 hónapos kortól adjunk húst is. Húské22.

ÁSI KISOKOS
Tej, tejtermékek

Gabonafélék

Egyéb

rizs- és kukoricapehely, sinlac, rizs
gabonapépek, zab

trappista sajt,
túró, natúr joghurt

búza, árpa, rozs

bazsalikom, kakukkfű, borsikafű,
borsmenta, szurokfű,
citromfű, lestyán,
tojás (először főtt sárgája heti 1x)
Egy kk étolaj/1 dl főzelékbe,
petrezselyem, zellerlevél,
kapor, metélőhagyma

teljes kiörlésű gabonák,
köles, hajdína, szója

olajos magvak darálva,
gyógynövény teák (menta,
citromfű, csalán), gyümölcsteák,
méz, mák

kefír,
vaj, tejszín,
tejföl, tehéntej

olajos magvak egészben

tette: a Védőnői Szakmai Kollégium

szítményt, felvágottat ne használjunk. A főzelékbe
8-9 hónapos kortól növényi olaj adása is ajánlott
(1 dl-hez 1 kávéskanál). Állati fehérje komplettálásra a
tojás is hasznos, de allergizáló tulajdonsága miatt csak
8 hónapos kortól ajánlott a főtt tojásnak a szétválasztott sárgája, majd 1 év felett a fehérje.
Tehéntejet 12 hónapos kor alatt ne, de tejterméket
(sajt, túró, joghurt) már kis mennyiségben adhatunk
legkorábban 7-9 hónapos kortól. Gyerekkávé, kakaó
szintén 12 hónapos kor után.
Nagyobb csecsemőnél alkalmazhatunk enyhe fűszerezést pl. zöldpetrezselyem, kapor, fehérrépa stb.
egyéves kor alatt a méz és a gyógyteák esetleges
pollentartalmuk miatt nem javasolhatók. Az olajos
magvak sem adhatók az allergizálódás veszélye miatt.
23.
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HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK
KÖRZETÉHEZ TARTOZÓ ORVOSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST KAP A
WWW.ESZII.HU ORVOS, VÉDŐNŐ KERESŐJÉBEN.
RENDELÉSI IDŐ:
		
h-sz-p: 9.00-12.00, k-cs: 15.00-18.00
Czollner tér 7.
Dr. Csausz Mariann, +36 76 507 987
		
praxis száma: 5002
Kada E. u. 4/a.
Dr. Fábián Erzsébet, +36 76 480 823
		
praxis száma: 5007			
Győzelem u. 13.					
						
Nyíri út 61.
Dr. Horváth Piroska , +36 76 478 262
		
praxis száma: 5009
Irinyi u. 22.
Dr. Szentannay Judit, +36 76 478 153
		
praxis száma: 5010
Piaristák tere 7.					
						
Hosszú u. 10.
Dr. Földy Mária, +36 76 485 506
		
praxis száma: 5011			
Széchenyi stny. 6. Dr. Nagykőrösi Ildikó, +36 76 478 970
		
praxis száma: 5015			
Hunyadi tér 6.
Dr. Kovalcsik István, +36 76 487 508
		
praxis száma: 5004			
Gizella tér 1/b.
Dr. Kaiser László, +36 76 414 102
		
praxis száma: 5001
Bagoly u. 1/a.
Dr. Pécsi Ferenc, +36 76 503 093
		
praxis száma: 5089
		
Dr. Pongráczné Dr. Greminger Márta
		
praxis száma: 5090, +36 76 503 090
Kossuth u. 79.					
(Hetényegyháza)					
Smetana u. 5.
Dr. Szűcs Mária, +36 76 507 964
		
praxis száma: 5099
Zsigmond F. u. 25/a Betöltetlen körzet, +36 76 471 053
(Katonatelep)
Helyettesítő: Dr. Fisher László
Tövis u. 10.
Dr. Makóné Dr. Nagy Beáta
(Kadafalva)
praxis száma: 5102, +36 76 509 661
Batthyány u. 20. Dr. Papp Mária, +36 76 507 595
		
praxis száma: 5012			

RENDELÉSI IDŐ:
h-sz-p: 15.00-18.00, k-cs: 9.00-12.00
Dr. Kovács István, +36 76 508 638
praxis száma: 5006
Dr. Kiss Katalin, +36 76 507 475
praxis száma: 5008

Dr. Lajkó Ilona, +36 76 514 067
praxis száma: 5003
Dr. Juhász Antal, +36 76 485 506
praxis száma: 5014
Dr. Bélley Gábor, +36 76 478 970
praxis száma: 5016
Dr. Szász Katalin, +36 76 507 755
praxis száma: 5005

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

Dr. Fischer László +36 76 507 594
praxis száma: 5013

Házi gyermekorvosi ügyelet: Hétfő-Péntek: 18 órától reggel 8 óráig, szombat, vasárnap, ünnepnap:
egész nap. Bács-Kiskun Megyei Kórház „A” (új) épület földszint, a gyermek pulmonológiai
rendelő helyiség (0327 szoba) Kecskemét, Nyíri út 38., +36 76 516 904
Iskolavédőnők: Kecskemét, Batthyány u. 22., +36 76 505 698; +36 76 505 699
25.
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GYERMEKSZAKRENDELÉSEK
A BÁCS-KISKUN MEGYEI OKTATÓKÓRHÁZBAN
• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Madar Katalin
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: hétfőtől-csütörtökig 12.00-14.00 óra
között +36 76 516 967
Kontrollra, ill. légzésfunkcióra interneten is lehet
időpontot foglalni. www.kmk.hu
Rendelési idő: hétfőtől-csütörtökig 8.00-14.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 327.

• KORASZÜLÖTT UTÓGONDOZÓ
- Dr. Bükki Éva, Dr. Lazics Klaudia
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: csütörtök 12.00-14.00 között
+36 76 516 900/8122 mellék
Rendelési idő: Dr. Lazics Klaudia: kedd-szerda: 8-14
óra, Dr. Bükki Éva: péntek 8.00-14.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301.

• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Tálosi Gyula
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: csütörtök 12.00-14.00 óra között
+36 76 516 900/8122 mellék
Rendelési idő: csütörtök 9.30-14.30 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301.

• FEJLŐDÉSNEUROLÓGIA, GYERMEKNEUROLÓGIA - Dr. Lazics Klaudia
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: csütörtök 12.00-14.00 között
+36 76 516 900/8122 mellék
Rendelési idő: kedd-szerda: 8-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301.

• GYERMEKAMBULANCIA, IMMUNOLÓGIA
(ALLERGIOLÓGIA) - Dr. Góg Erzsébet
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: minden nap 12.00-14.00 +36 76 516 966
Rendelési idő: hétfőtől-péntekig 8.00-14.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 306.
• GYERMEKDIABETOLÓGIA - Dr. Góg Erzsébet
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: minden nap 12.00-14.00 +36 76 516 966
Rendelési idő: kedd 12.30-13.30 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 306.
• GYERMEKKARDIOLÓGIA + ULTRAHANG
VIZSGÁLAT - Dr. Gyenes Vilmos
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: hétfő-kedd 8.00-9.00, +36 76 516 963
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 8.00-14.00
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 325.
• GYERMEKNEPHROLÓGIA - Dr. Haszon Ibolya
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: hétfő-kedd 14.00-15.00 között
+36 30 998 2434 (Dr. Haszon Ibolya száma)
Rendelési idő: csütörtök 9.00-13.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 323.
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• GYERMEKGASTROENTEROLÓGIA
- Dr. Szentannay Judit
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: kedd-csütörtök 12.00-14.00 között
+36 30 635 2842
Rendelési idő: szerda 14.00-18.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 306.
• CYSTÁS FIBROSIS SZAKRENDELÉS
- Dr. Bede Olga
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: hétfő-csütörtök 12.00-14.00 között
+36 76 516 900/8122 mellék
Rendelési idő: hétfő 8.00-14.00 között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301.
Ambulanciáinkon az ellátási területünkbe tartozó
betegek fogadására van lehetőségünk. A beutaláskor kérjük, hogy tájékozódjanak arról, hogy
kórházunk ellátási területéhez tartoznak-e! Erről
bővebb információt a http://appserver.antsz.hu/
jtek/ellatas honlapon szerezhetnek.
Amennyiben a fenti mellék háromszori hívása
után sem sikerül kapcsolatba lépni az előjegy-
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zéssel, kérjük, hogy írjanak levelet az elojegyzesgyermek@kmk.hu címre! A levélben szerepeljen:
•A
 z előjegyzendő gyermek neve, születési
dátuma és TAJ-száma, lakcíme
•A
 z, hogy melyik szakambulanciára kér előjegyzést a beutaló vagy a visszarendelés alapján.
•A
 hozzátartozó elérhetősége (e-mail cím, ha
nem az adott címről ír, mobiltelefon száma)
• Milyen panasz miatt kéri az előjegyzést.
• GYERMEKVÉRVÉTEL
Igénybevétel módja: beutaló köteles
Elérhetőség: +36 76 516 900/8137 mellék
Rendelési idő: hétfő-péntek 7.00-11.00 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 321.
Lelet kiadás: Csabay Géza krt. 21. Rendelőintézet
III. emelet hétfő-péntek 12-16 óra között
(vérvételt követő munkanapon)
• GYERMEKPSZICHIÁTRIAI
SZAKRENDELÉS (Gyermekneurológia)
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: +36 76 519 822
Rendelési idő: hétfő-péntek 7.30-14.00 között
Helye: Csabay Géza krt. 21. Rendelői., II. em. 214.
• GYERMEKPSZICHOLÓGUS
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: +36 76 519 822
Rendelési idő: hétfő-péntek 7.30-14.00 között
Helye: Csabay Géza krt. 21. Rendelői. II. em. 214.

• ORTOPÉDIA (gyermek és felnőtt)
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, beutaló köteles
Időpont adása: hétfő-péntek 7.00-9.00, +36 76 519 838
hétfő-csütörtök 13.00-15.00 óra között +36 76 519 838
Rendelési idő: hétfő-csütörtök 08.30-13.30 óra között
kedd, szerda, péntek: 8.30-14.00 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. II. emelet 229.
• SZEMÉSZET I. (gyermek és felnőtt)
Igénybevétel módja: előjegyzéssel, időpont adása:
+36 76 516 778, +36 76 516 779, +36 76 519 812
Rendelési idő: hétfő-péntek 7.30-13.30 óra között
Helye: Csabay Géza krt. 21. Rendelői. II. em. 243.
• SZEMÉSZET II. (gyermek és felnőtt)
Igénybevétel módja: előjegyzéssel
Időpont adása: +36 76 516 778, +36 76 516 779,
+36 76 519 812
Rendelési idő: hétfő-szerda, péntek 8.00-16.00;
csütörtök 8.00-11.00 óra között			
Helye: Csabay Géza krt. 21. Rendelői. II. em. 242.
• GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZAT
Igénybevétel módja: előjegyzéssel is és érkezési
sorrendben is. Időpont adása: +36 76 519 830
Rendelési idő: hétfő, csütörtök 7.00-17.00; kedd,
péntek 7.00-13.00; szerda 7.00-14.00
Helye: Csabay Géza krt. 21. Bőrgondozó épülete fsz.
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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 nyolcvan százalékában
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
• 11-12 hónapos korban feláll, kapaszkodással
oldalazva lépeget
• 12-18 hónapos korban önállóan jár
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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.
28.

ESEMÉNYEK

BABÁS-MAMÁS ESEMÉNYEK 2020
A KECSKEMÉTI KISMAMÁKNAK AZ ÁLLANDÓ FOGLALKOZÁSOK MELLETT
ÉVENTE TÖBB LEHETŐSÉGÜK IS VAN KÜLÖNBÖZŐ ESEMÉNYEKEN ÉS PROGRAMSOROZATOKON TAPASZTALATOT CSERÉLNI, BESZÉLGETNI ÉS MEGISMERNI
MOZGÁSFORMÁKAT, KÖZÖSSÉGEKET ÉS SZAKEMBEREKET.

Születésünnep 2020
Ingyenes programsorozat
Várandósság, szülés, gyermeknevelés és minden, ami ehhez kapcsolódik. Avagy bemutatkoznak az
anyákat, családokat segítő helyi szakemberek, klubok, foglalkozások.
Időpont: 2020. május 3-13 között
Helyszínek városszerte
Ízelítő a programokból: virágültetés, szoptatás, hozzátáplálás, babahordozási tanácsadás és
eszközpróba, csecsemő elsősegély, kismama-, gyermekfogászat, kismamajóga, babás jóga,
intimtorna, szülésélmény-mesélő, hangszerbabusgató, Így tedd rá, Music with Maria,
Ringató, korai fejlesztés, békatorna gyerekeknek, dúlai támogatás jelentősége.
A programot nyereményjáték kíséri!
A részletekért kövesd a programsorozat Facebook oldalát vagy honlapját!
Facebook: Születésünnep Kecskeméten, www.szuletesunnep.hu
E-mail cím: szuletesunnep@gmail.com
Információ: +36 30 445 1059, Kovács-Dandi Csilla főszervező

Szoptatás világnapja Kecskemét
Ingyenes Program
Helyszín: szervezés alatt
Lehetőséget adunk neves szakemberekkel való találkozásra és információcserére a legalább 6 hónapos korig anyatejjel táplált babák édesanyjának és a várandós édesanyáknak.
Időpont: 2020. július 31.
A részletekért kövesd a programsorozat facebook oldalát: Szoptatás
Világnapja Kecskeméten, információ: +36 20 410 8167 (Szabóné Kis Éva)

Ingyenes programsorozat
Babahordozás, hordozási tanácsadás, babahordozók és minden, ami ehhez kapcsolódik. Bemutatkoznak a
Kecskeméten lévő babahordozással foglalkozó és azt támogató szakemberek.
Időpont: 2020. október 2-9. 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!
Facebook: Hordozóhét Kecskeméten, http://hordozohetkecskemet.hu/
Információ: +36 30 428 7838 (Butkáné Kis Regina)
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BABA-MAMA KLUBOK
EVANGÉLIKUS BABA-MAMA KLUB
Helyszín: Evangélikus lelkészi hivatal
Kecskemét, Arany János utca 1.
Időpont: Kéthetente kedd, 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 +36 20 824 3391,
kecskemet.lutheran.hu. A klub ingyenesen látogatható.

MAKACS KLUB
Minden, ami kötődő és családi.
Helyszín: Szentcsalád Plébánia könyvtárszobájában,
Kecskemét, Irinyi utca 62.
Időpont: Minden hónap első péntekén 10.00-11.30-ig
Témák: szoptatás, hordozás, család
Vezeti: Butkáné Kis Regina, baba-és gyermekhordozási tanácsadó
Telefon: +36 30 428 7838
A Klub ingyenesen látogatható.
KECSKEMÉTI HORDOZÓS KLUB
Helyszín: Szentcsalád Plébánia, Irinyi u. 62.
Időpont: Szeptembertől májusig: minden hónap 2.
és 4. péntek 9-11 óráig. Nyáron egyedi megbeszélés
alapján.
Az aktuális klub pontos idejéről tájékozódhat a
Kecskeméti Hordozós Klub Facebook oldalon, vagy
telefonos elérhetőségeinken.
https://www.facebook.com/kecskemetihordozosklub/
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, +36 20 569 0068
Lipcseiné Tolvaj Mária baba- és gyermekhordozási
tanácsadó, védőnő. Tel: +36 20 595 4160
A klub ingyenesen látogatható.
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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 +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 szerdánként 9.00-10.30.
Témák: Hana Pinknerová: Mit súg Isten az anyák
fülébe c. könyvének fejezeteinek feldolgozása.
Foglalkozások, sok játék, ének, énekesjáték és
mondóka, közös játszóterezés
Vezeti: Mérő-Walter Tímea +36 30 595 1700,
+36 76 488 785. A klub ingyenesen látogatható.
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PROMÓCIÓ

BABAELŐADÁSOK a Ciróka Bábszínházban

A legkisebbeket és szüleiket havi rendszerességgel várjuk a Ciróka Bábszínházban
babaelőadásainkra. A kicsik barátságos hangulatú teremben, szőnyegen, párnán
ülve, vagy a felnőtt biztonságot adó öléből élvezhetik végig a 20-25 perces meséket,
amelyeket közös játék, labdázás, lufidobálás, a szereplőkkel, bábokkal való barátkozás követ. Négy éven aluliaknak szóló babaelőadásaink:

KUKUCS!

Ki lakik a házikóban? Gyertek, nézzük meg! Kopogjunk az ajtón,
lessünk be az ablakon, szépen, lassan, óvatosan… kukucs!

ALMAFÁCSKA

Kiskertünkben almafa, ágain hét alma van. Elmeséljük,
hogyan lett a tavaszból nyár, abból ősz, és miként köszönt ránk a hideg tél.

HINTA-PALINTA

Csimpit, a kis majmocskát hajóhinta repíti, huncut
Lepke vezeti zöld erdőbe, kék felhőkbe, hullámzó hűs vizekre, macskaköves terekre.
Gyere te is, láss csodát Csimpivel!

CSIGAHÁZ
Az előadás humoros és lírai pillanatok sorozata, amelynek szereplői
bohócnagypapa és bohócunokája.
A porondon látható egy légies pille, egy izgága kukac, egy gyanútlan
süni és két harsogó béka megismételhetetlen produkciója.

ITT VAGYOK!

Boldog, kíváncsi, szomorú, mérges. Vannak
érzelmek, amelyek születésünktől fogva működnek, működtetnek
minket. Lépj be velünk
egy különleges világba,
ahol együtt ismerkedünk
meg játékos formában
az érzelmekkel, és egy
kicsit önmagunkkal is.

Információ, jegyigénylés: Ciróka Bábszínház +36 76 482 217 www.ciroka.hu ciroka@ciroka.hu
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KÖZÖSSÉG

KÖNYVTÁRI FOGLALKOZÁSOK, KLUBOK
A BÁCS-KISKUN MEGYE KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR BABAHANCURKA
MONDÓKÁZÓ FOGLALKOZÁSAI, BABA-MAMA KLUBJAI KECSKEMÉTEN
BABAHANCURKA
Katona József Könyvtár
Kecskemét, Piaristák tere 8.
T.: +36 76 500 567 Időpont: minden csütörtökön
10.15 és 11 óra kezdettel
Hunyadivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Kandó Kálmán utca 14.
+36 76 800 025 Időpont: minden kedden 10.00 óra
Széchenyivárosi Fiókkönyvtár
Kecskemét, Széchenyi sétány 6.
+36 76 507 912
Időpont: kéthetente pénteken 9.00 óra

Petőfivárosi Fiókkönyvtár
(Kecskemét, Alkony u. 11.) +36 76 493 146
Időpont: minden hónap utolsó péntekje 10.00 óra
Katonatelepi Fiókkönyvtár
Katonatelep, Katona Zsigmond utca 1.
+36 76 509 612 Időpont: a hónap utolsó keddje 10.00 óra
BABA-MAMA KLUB
Hetényegyházi Fiókkönyvtár, Posta utca 3.
+ 36 76 320 230 Időpont: minden kedden 10.00 óra
További információ: www.bacstudastar.hu
Valamennyi könyvtári program ingyenes

BABAVÁRÓ KEDD ESTÉK
INFORMÁCIÓS ESTÉK
Információs esték várandós kismamáknak, apáknak
és minden érdeklődőnek.
A Hírös Agórában a TANDEM Kapcsolatműhely
szakembereivel. (Kecskemét, Deák tér 1.)
Egész évben minden hónapban 4 téma kerül sorra
keddenként 17:00-tól 18:30-ig!
Minden hónap:
1. keddjén: Szülés - A pozitív szülésélmény egyszerű
titkai, Néma Attiláné Ella szülésfelkészítő, dúla
2. keddjén: Szoptatás – A csodálatos anyatej
Szabóné Kis Éva védőnő, szoptatási szaktanácsadó
3. keddjén: Hordozás - A testközelség harmóniája
és praktikuma, Lipcseiné Tolvaj Mária védőnő,
hordozási tanácsadó,
Butkáné Kis Regina hordozási tanácsadó
4. 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!
A részvétel díjtalan, bejelentkezés nem szükséges.
Aktuális időpontok és információk:
https://www.facebook.com/tandemkapcsolat
Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909
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ANYAIDŐ
12 alkalmas önismereti műhely a feltöltődés
jegyében várandós kismamáknak, édesanyáknak
és gyermekáldásra vágyóknak. Élmény, tapasztalat,
tudás, fejlődés, közösség, öröm.
Minden hónap 2. szerdáján 9:30-11:00-ig a kecskeméti Ifjúsági Otthonban.
Aktuális időpontok és információk:
https://www.facebook.com/tandemkapcsolat
Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909
KECSKEMÉTI DÚLAKÖR
Szakmai műhely kecskeméti dúlák (professzionális
szüléstámogatók) részvételével a szülés-születés
minőségéért, a családok hatékonyabb támogatásáért, szülésfelkészítés – szüléskísérés – szülésfeldolgozás témakörben.
Szülésélmény-mesélő alkalmak 10 órai kezdéssel a
Nagyanyáink Sütödéjében, Kecskemét, Rákóczi út 4.
Bemutatkozik a Kecskeméti Dúlakör a Születésünnep keretében májusban a Malom Libri Könyvesboltban. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Aktuális időpontok és információk:
https://www.facebook.com/kecskemetidulakor
Néma Attiláné Ella +36 30 497 0909

HIRDETÉSEK
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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.
•A
 z 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.
•A
 z 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.
34.

Elérhetőségek
martirokovi@gmail.com
+36 76 414 364
katonatelepi2ovi@gmail.com
+36 76 471 045
katonatelepi1ovi@gmail.com
+36 76 471 015
tulipan.cs@freemail.hu
+36 30 924 8451
matkoiovi@gmail.com
Tel./fax: +36 76 328 686
ceglediovivez@gmail.com
+36 76 506 513 T/F: 484 681
forrovivez@gmail.com
+36 76 489 462 T/F: 505 179
ifjusagovivez@gmail.com
+36 76 480 712
napsugovi@gmail.com
+36 76 480 564
mikszathovi@gmail.com
+36 76 320 107
nyitraovi@gmail.com
+36 76 487 408

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

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.: +36 76 493 108
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
+36 76 509 261, +36 76 493 108
biroovi@freemail.hu
+36 76 493 905
pajtasovi@kalmanlajos.hu
+36 76 472 765
+36 76 472 649

Intézményvezető-helyettes
Barna Anna

+36 76 470 170, +36 76 470 043

Dakó Csilla

+36 76 413 101

Dakó Csilla

setany@kalmanlajos.hu
+36 76 478 649, 506 245
+36 76 478 484

Szabó Istvánné

lanchid@kalmanlajos.hu
+36 76 475 622, 506-114

Szabó Istvánné

Barna Anna
Dakó Csilla
Dakó Csilla

Szabó Istvánné
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NEM ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK
Intézmény
Bárányka Keresztyén Óvoda
Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 23.
Neumann János Egyetem Petőfi Sándor
Gyakorló Ált. Isk. és Óvoda, Bocskai u. 19.
Neumann János Egyetem Petőfi Sándor
Gyakorló Ált. Isk. és 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
Óvodavezető
+36 20 886 4959
Antalné Sztasák Márta
antalne.marti@fibermail.hu
+36 76 417 655
Bibokné Katona Judit
katona.judit@gyakorlo.uni-neumann.hu
+36 76 501 794
Bibokné Katona Judit
katona.judit@gyakorlo.uni-neumann.hu
+36 76 324 486
Simon Andrásné
palmacska@krek.hu
+36 76 327 244
Rónai Éva
noe@fibermail.hu
+36 76 417 456
Horváth Andrea
ovoda@kecskemet.piar.hu
+36 76 505 736, T/F 505737
Senduláné Nagy Mária
ovoda@szentimre-kmet.sulinet.hu

KECSKEMÉTI BÖLCSŐDÉK
BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÁS
• Macskacicó Bölcsőde,
Tóth László stny. 2. +36 76 325 718
• Csipcsirip Bölcsőde,
Forradalom utca 5. +36 76 489 472,
• Csengettyűs Bölcsőde,
Daróczi köz 16. +36 76 498 136,
• Pöttyös Bölcsőde,
Klapka u. 18. +36 76 480 611,
• Aranyhaj Bölcsőde,
Lánchíd u. 14. +36 76 475 711,
• Pöttömke Bölcsőde,
Mátis K. u. 6. +36 76 322 785,
• Pillangó Bölcsőde,
Széchenyi stny. 4. +36 76 478 570
• Katica Bölcsőde Kecskemét,
Agyag u. 4. + 36 30 513 4045

Bölcsődéink alapellátás keretében napközbeni ellátást nyújtanak a
gyermekek számára. Az Egészségügyi és Szociális Intézmények
Igazgatósága működteti (Kecskemét, Piaristák tere 7.), szakmai
önállósággal bíró intézményi egységek.
Kecskemét lakosainak 8 bölcsőde áll rendelkezésére bölcsődés korú
kisgyermekeik elhelyezésére. A bölcsődék területi elhelyezkedésük
alapján a város valamennyi városrészében élő családok igényeit
ki tudják elégíteni. Az intézmények jól megközelíthetők, csendes,
nyugodt környezetben helyezkednek el. A bölcsődéink körzetesítési
kötelem nélkül fogadják a gyermekeket.
Bölcsődébe a gyermek húsz hetes korától vehető fel és gondozható:
- annak az évnek az augusztus 31-éig, amelyben a harmadik életévét,
a sajátos nevelési igényű gyermek a hatodik életévét betölti,
- a következő év augusztus 31-éig, ha a harmadik életévet szeptember
1-je és december 31-e között tölti be a gyermek, és a szülő, törvényes
képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását
eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani,
- ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi
fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és
óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás
keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének
betöltését követő augusztus 31-éig.
Bővebb információ: http://eszii.hu/bolcs-bemutatkozas
Tóth Katalin, Szociális és gyermekvédelmi igazgató
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HA KELL A SEGÍTSÉG
- AKÁR NEKED VAGY A GYERMEKEDNEK

• KECSKEMÉTI GYERMEKJÓLÉTI
KÖZPONT ÉS CSALÁDSEGÍTŐ
SZOLGÁLAT
Kecskemét, Fecske utca 20., +36 76 507 780
• MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT EGYESÜLET CSALÁDOK ÁTMENETI
OTTHONA
Kecskemét, Hoffmann János utca 11., +36 76 506 124

• ÁLDOZATSEGÍTŐ SZOLGÁLAT KECSKEMÉT
Kecskemét, Irinyi utca 17., +36 76 502 944

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,
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 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
email: kecsapalapitvany@gmail.com

• 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

• CSECSEMŐMENTŐ INKUBÁTOR
A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÓRHÁZBAN
A csecsemőmentő inkubátor a parkolóház építése
közben is üzemel.
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

• NYÍRI ÚTI MÓDSZERTANI KÖZPONT
INTÉZMÉNYEGYSÉGE, A LOGOPÉDIAI SZAKSZOLGÁLAT
Kecskemét, Czollner tér 1., +36 76 322 611
E-mail: logopedia@nyirilogoped-kmet.sulinet.hu
• GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI
INTÉZMÉNY BESZÉDJAVÍTÓ ÓVODAI
CSOPORTJA
Kecskemét, Mátis Kálmán utca 8., +36 76 328 075
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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.
TELEFONOS LELKISEGÉLY
•C
 aritas Lelkisegély Telefonszolgálat
+36 80 505 503. Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről
hívható, ingyenes
• Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Tel: 116 123 (Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes.)
E-mail: sos@sos116-123.hu
Skype elérhetőség: lelkigondozas1 (Hétfőtől
péntekig 17-01 óráig)
•N
 ANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyerekeknek telefonszolgálat
+36 80 505 101 vezetékesről, ingyenesen
+36 1 267 4900 mobilról vagy vezetékesről
hívható, normál tarifával.
Szerda kivételével este 6-tól 10-ig.
• CSALÁD- ÉS KARRIERPONT
KECSKEMÉTEN ÉS KECSKEMÉT JÁRÁS
TELEPÜLÉSEIN
A kecskeméti Család- és KarrierPONT (CSAKPont)
szolgáltatásaival egyrészt a családi élet szereplőit, másrészt a munkáltatókat segíti, és megpróbál
közöttük hídszerepet betölteni a család és a munka
összeegyeztethetősége érdekében.
A korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is életvezetési és kiégés elleni csoportos foglalkozásokkal
várjuk az érdeklődőket, szerveztünk foglalkozást a hatékony önéletrajzírásról és a roma nőknek
szóló kiscsoportos felzárkóztató foglalkozásokra is
lehet jelentkezni. Útra indítottuk a „Nők a csúcson”
mozgásra ösztönző szabadidős programsorozatunkat és CSAK Coffee címmel Klubfoglalkozás
keretében is várjuk az anyukákat.
Kecskeméti Járás településein kihelyezett információs délelőttöket, foglalkozásokat tartunk, hogy az
ott élők is megismerhessék tevékenységünket, élhessenek a szolgáltatásaink nyújtotta lehetőségekkel.
Irodánkban tanácsadást is igénybe vehetnek az

érdeklődők, többek között jogász, HR, vállalkozásfejlesztési, pszichológus és mentálhigiénés szakemberektől lehet segítséget kérni.
A CSAKPont által szervezett valamennyi rendezvény, tanácsadás ingyenes, idejük alatt térítésmentes
gyermek játszósarkot is biztosítunk.  
Elérhetőségeink: Kecskemét, Reile Géza utca 22.,
+36 76 737 193, csak.kecskemet@gmail.com,
www.nokcsaladmunka.hu
https://www.facebook.
com/Család-és-KarrierPontKecskemét-183554975623798/
Friss információk, programok:
• EGÉSZSÉGÜGYI ÉS
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK IGAZGATÓSÁGA
ANYATEJGYŰJTŐ ÁLLOMÁS
Kecskemét, Piaristák tere 7., +36 76 514 065
Bővebb információ www.eszii.hu
Várjuk azoknak az édesanyáknak a jelentkezését,
akiknek saját babájuk szoptatása mellett többlet teje
termelődik (már napi 200 ml is sokat jelent), hogy
továbbadhassuk a leginkább rászorulóknak, hiszen
minden cseppje kincs! Segítsen, hogy segíthessünk!
• KECSKEMÉTI KORAMENTORHÁZ
Kecskemét, Rákóczi u. 32-34.
+36 70 678 7926 és +36 70 678 7922
E-mail cím: kecskemetmentorhaz@gmail.com
A Koramentorház állandó szolgáltatásai koraszülött
gyermekek és családjaik számára:
- Mozgásfejlesztés, Gyógytorna, TSMT torna,
Konduktív tanácsadás, Pfaffenrot-terápia,
Dévény-terápia,
- Alakformáló jóga
- Laktációs szaktanácsadás, Gyógypedagógus
tanácsadás, Szülő-csecsemő konzultáció
- Pszichológus tanácsadás, Gyásztanácsadás/
perinatális veszteség feldolgozás, Mentálhigiénés
tanácsadás
- Ringató foglalkozás, Baba-mama jóga
- Szupermentori, mentori tanácsadás
- Mentorképzés, mentorklub
- Veszélyeztetett várandósok támogató programja
A koramentorház szolgáltatásai folyamatosan
bővülnek. A szolgáltatások ingyenesen igénybe
vehetők, azonban előzetes bejelentkezés szükséges!
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SZÜLŐVÉ VÁLNI KRÍZIS
KRÍZIS, VAGYIS EGY OLYAN VÁLTOZÁS AZ ÉLETBEN, AMELY UTÁN TÖBBÉ NEM LESZ
OLYAN, MINT AZELŐTT VOLT. NEHÉZSÉG, AMI LEHET JÓ ÉS ROSSZ IS. EGY BIZTOS,
MÁS ÉLETHELYZETET TEREMT. ILYEN TERMÉSZETES KRÍZIS A SZÜLŐVÉ VÁLÁS IS.
Szülőként számos teljesen új nehézséggel kell megküzdenünk. Az első fürdetés, az első hasfájós nap, az első
betegség, az első teljes kimerülés érzése, mind olyan
dolgokat mozgathatnak meg bennünk, melynek létezéséről nem is biztos, hogy tudtunk. Mert ezek a nehézségek, a lelkünknek azt a részét szólítják meg, amit eddig
homály fedett. Mit teszünk, ha szembesülünk a tehetetlenség érzésével? Tehetetlennek, eszköztelennek lenni az
egyik legembertpróbálóbb érzés. Elbírjuk, felismerjük
egyáltalán? Ha ösztönből cselekszünk, szinte biztos,
hogy úgy viselkedünk, ahogyan a szüleink kezelték
a saját nehéz érzéseiket a mi gyermekkorunkban.
Csalódhatunk magunkban, a párunkban vagy a gyermekünkben? Mi történik, ha nem az lesz, amit elvártunk?
Nem az a szülő lettem, amit elvártam magamtól, a
párom nem úgy támogat, ahogy nekem szükségem
van rá, és a gyermekem, a világ legcukibb szeretetgombóca lehetne, ha nem lenne sokszor kiborítóan makacs,
önfejű. Érezhetünk így egyáltalán? Ha jól akarunk
megküzdeni a krízissel, akkor igen. Érdemes
odafigyelni a saját belső hangunkra, érzéseinkre, megengedni magunknak és a
hozzátartozóinknak is a tökéletlenséget. Törekedjünk a
jóra, de emberi módon,
hibáink által is megismerve
önmagunkat és a családunkat.

Új családunk megismerése mellett a krízissel való
sikeres megküzdés másik alappillére a saját gyermekkorunk, szüleink nevelési elveinek tudatos átgondolása. Mi az, amit biztosan nem úgy akarunk tenni,
mint ők? Mik azok a hibák, amiket ők elkövettek, de
mi elkerülnénk? És milyen területen adtak jó mintát?
Mit csinálnánk mi is pont úgy, vagy legalábbis hozzájuk
hasonlóan? Milyen értékeket adtak át nekünk, amit
mi is továbbadnánk saját gyermekeinknek? Érdemes
ezt a témát párunkkal közösen is átbeszélni, ismerjük
meg egymás erősségeit és gyenge pontjait, majd alakítsunk ki egy mindkettőnk számára elfogadható keretet,
melyben családunk biztonságban tud működni.
Fontos észben tartanunk, hogy mint minden nehézség
esetén, most is hasznunkra válik, ha tudunk segítséget kérni és elfogadni. Néha már az is elég, ha értő
figyelemmel meghallgatják, mi nyomja a szívünket,
máskor konkrét segítségre van szükségünk. Jó, ha ezt
az igényünket felismerjük, meg tudjuk fogalmazni, és
képesek vagyunk kommunikálni a megfelelő személyeknek. Nem kell sok idő ahhoz, hogy beletanuljunk új szerepünkbe, és már ismerősen egyre magabiztosabban létezzünk benne. Húzzuk ki büszkén
magunkat, hogy az élet egyik
legcsodásabb krízisét
megoldva felelős szülők lettünk.

Leskovics-Ortelli Andrea
tanácsadó szakpszichológus
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HASZNOS OLDALAK, CSOPORTOK

- AMELYEKET KECSKEMÉTI ANYAKÉNT ÉRDEMES KÖVETNED

KERESD A FACEBOOKON AZ
ALÁBBI CSOPORTOKAT:
KERESD A WEBEN AZ
ALÁBBI OLDALAKAT:
• csaladinfo.hu
• kecskemet.imami.hu
• koragyermekkor.hu
• eszii.hu
• gyermekalapellatas.hu
KERESD A FACEBOOKON AZ
ALÁBBI OLDALAKAT:
• Édesanyák szakértői csoport FB oldala
• Családinfó
• Kecskemétimami
• Születésünnep Kecskeméten
• Szoptatás világnapja Kecskemét
• Hordozós Hét Kecskeméten
• Tandem kapcsolatműhely
• Együtt a Kecskeméti Családokért
közhasznú alapítvány

• Édesanyák (szakértői csoport)
• VBAC csoport érintetteknek és
segítőknek
• TB-kisokos kismamáknak * Kérdések
és válaszok
• ManóMenü
• Baba-Mama kérdezz-felelek –
Kecskemét
• Kecskeméti anyukák
• Kecskeméti Anyukák Klub
• Kecskeméti mosható pelusos
Anyukák
• Anyatejadás és szoptatás támogatás
Kecskemét és környékén
• Kecskeméti bababörze (ruha, egyéb)
• Kismama ruhák adás-vétele
• Kecskeméti baba-mama tesz-vesz
• Kecskeméti Baba-Mama oldal
• Kecskeméti Hordozós Klub
• Kecskeméti Baba mama Klub
•Hetényi Bababörze
• Katonatelepi Baba-Mama Klub

KECSKEMÉTI SZUPERNAGYIK

A CédrusNet program keretében indult el a Hivatásos nagyszülő, Szupernagyi képzés. 2018-ban két
turnusban összesen 40 diplomás, illetve legalább középfokú végzettséggel, internethasználati ismeretekkel
és alapvető alkalmasságokkal rendelkező Szupernagyi végzett. Az igényekre való tekintettel hamarosan
indul a következő Szupernagyi tanfolyam.
A Cédrusnet Kecskemet Facebook oldalon, illetve az első Kecskeméti Szupernagyik Facebook csoportban
bárki, akit a téma érint, megismerkedhet velük. Érdeklődni lehet a ceneiroda@gmail.com email címen.
A Szupernagyik között van fejlesztő pedagógus, óvónő, építesz, jogász, énektanár és természetesen vannak
gyakorló nagyszülők is, akik gyermekfelügyeletet, gondozást, tanácsadást vállalnak családoknál.
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HELLÓ
KECSKEMÉTI
ÉS KÖRNYÉKI
ANYUKÁK!
A KECSKEMET.IMAMI.HU
WEBOLDAL EGY OLYAN
CSALÁDI MAGAZIN, AHOL
MINDEN HELYI INFÓT
MEGTALÁLSZ EGYBEN,
LEGYÉL AKÁR KISMAMA,
VAGY 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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Hasznosságok

Helyi infók

Várandósoknak

HIRDETÉSEK
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