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Előterjesztés

Göd város Képviselő-testületének soron következő rendes testületi ülésére

Tárgy: Súlyos allergiás reakció kezelését szolgáló injekciók beszerzése a gödi nevelési és oktatási 
intézményekbe

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt hetekben egy tragikus esetben egy súlyosan allergiás újpesti kisgyermek vesztette életét, ami 
miatt már több önkormányzat is támogatja az intézményekben az életmentő EPIPEN/ANAPEN injekció 
megvásárlását. Mi is szeretnénk ezt az ügyet segíteni, ezért felvettem a kapcsolatot a gödi 
önkormányzati és tankerületi intézményekkel, hogy mi a véleményük.

Több kérdést is figyelembe kell vennünk:
1. Van-e érintett gyermek.
2. Az injekció beadására oktatás szükséges.
3. Az injekciót évente le kell cserélni, mert lejár a szavatossága, így jelentős kiadással járhat.

Ezen túl az iskolák tekintetében nyilván a fenntartóval is egyeztetni szükséges, de első körben 
szerettem volna megtudni, hogy milyen a viszonyulásuk a gödi intézményvezetőknek az intézkedéshez. 
Mivel a héten mindenhonnan pozitív válasz érkezett, és az iskolák fenntartói is nyitottak a kérdésben, 
így igyekszünk megszervezni a beszerzést és a képzést is, természetesen szakmai-orvosi felügyelettel. 
Az iskolákban védőnő és orvosi helyiség is rendelkezésre áll, ami megkönnyíti az ügyet, de 
természetesen a nevelési intézményekben is találunk megoldást, összesen 10 épületben.

A projektben a feladatok tehát:
Az injekciók beszerzése kb 16.000 forint/ darab (Épületenként: 2 bölcsőde, 3 Kastély óvoda, 3 
Kincsem óvoda, Huzella Tivadar Általános Iskola, Németh László Általános iskola. Összesen: 10 
db.) A 2022. évi költségvetésben tervezni szükséges az összeggel, a költségvetés elfogadása 
után felhasználható.

Oktatás megszervezése az intézményekben (kivéve iskolák, itt a védőnő alkalmas a feladtra) 
Ezzel kapcsolatban felkérjük együttműködésre a Gödi Egészségügyi Alapszolgáltatási 
Praxisközösséget. Esetlegesen felmerülő kiadás lehet egy tájékoztató plakát nyomtatása.

Határozati javaslat

Göd város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a súlyos allergia 
kezelésére szolgáló injekciók beszerzését a gödi önkormányzati és állami nevelési és oktatási 
intézményekben. Felkéri a Gödi Egészségügyi Alapszolgáltatási Konzorciumot együttműködésre, hogy 
a szükséges orvosi-egészségügyi hátteret biztosítsa, a pedagógusokat az injekció beadásával 
kapcsolatban oktatásban részesítse.

Fedezet: 200. 000 forint, ami a dologi kiadások között került megtervezésre a 2022. évi 
költségvetésben
Felelős: jegyző

Göd, 2022. 02.16. Vajda Viktória s.k.



Melléklet: Az intézményvezetők visszajelzései:

2022.02.07.10:38 keltezéssel, Vajda Viktória írta:

Tisztelt gödi intézményvezetők!

Az elmúlt hetekben egy tragikus esetben egy súlyosan allergiás újpesti kisgyermek vesztette életét, 
ami miatt több önkormányzat is támogatja az intézményekben az életmentő EPIPEN injekció 
megvásárlását. Mi is szeretnénk ezt az ügyet segíteni, ezért érdeklődnék, hogy mi a véleményük a 
kérdésben.

Több kérdést is figyelembe kell vennünk:

1. Van-e érintett gyermek.
2. Az injekció beadására oktatás szükséges.
3. Az injekciót tudomásom szerint évente le kell cserélni, mert lejár a szavatossága.

Ezen túl az iskolák tekintetében nyilván a fenntartóval is egyeztetni szükséges, de első körben 
szeretném tudni, hogy milyen a viszonyulásuk a gödi intézményvezetőknek az intézkedéshez. 
Amennyiben igényelnék, igyekszünk megszervezni a beszerzést és a képzést is, természetesen 
szakmai-orvosi felügyelettel.

Előre is köszönöm a válaszukat, minden jót kívánok!

Üdvözlettel,

Vajda Viktória

Göd város Önkormányzata

3. körzet, képviselő

From: Kastély Óvoda <godikastelyovi@gmail.com>
Sent: Tuesday, February 15, 2022 7:24 AM
To: Vajda Viktória <vajdaviktoria@god.hu> 
Subject: Re: Súlyos allergia kezelése

Kedves Viktória!

Mind a három épületünkben van érintett gyermek és természetesen a Kollégák nagyon szívesen 
részt vesznek az oktatásban!

Bízva a kedvező elbírálásban!

Üdvözlettel: Balkányi Nikoletta



Óvodavezető

From: Ferenc Horváth <igazgato@god-huzella.hu>
Sent: Monday, February 14, 2022 7:48 PM
To: Vajda Viktória <vajdaviktoria@god.hu>
Subject: Re: Súlyos allergia kezelése

Tisztelt Vajda Viktória Képviselő Asszony!

Először bocsánatát kérem a késedelmes válaszért. Mentségemre szolgáljon, hogy megpróbáltam 
tájékozódni.

Nagyon köszönjük a felajánlást, örömmel fogadjuk, ha megoldható, hogy az injekciót az iskolai 
védőnő adja be szükség esetén. A pedagógusok a korai tünetek megítélésében járatlanok. Egy 
rosszul, rosszkor vagy indokolatlanul beadott injekciónak mellékhatásai lehetnek.

Köszönettel és tisztelettel: Horváth Ferenc intézményvezető

From: Kocsis Katalin <kocsiskatalin@god.hu> 
Sent: Tuesday, February 8, 2022 3:19 PM 
To: Vajda Viktória <vajdaviktoria@god.hu> 
Subject: RE: Súlyos allergia kezelése

Kedves Viktória!

Köszönjük szépen a felajánlást és amennyiben mód van rá, szeretnénk élni a lehetőséggel. A Gödi 
Kincsem Óvodában csaknem mind a 16 csoportban van 1 vagy több allergiás gyermek. Az előzetes 
felmérés szerint az óvodapedagógusok pedig szívesen és nagy számban jelentkeznének az injekció 
beadásához szükséges oktatásra.

Köszönettel és üdvözlettel:

Kocsis Katalin

óvodavezető

From: Bajkó Ildikó Igazgató <igazgato@god-nemethl.hu> 
Sent: Monday, February 7, 2022 2:50 PM
To: Vajda Viktória <vajdaviktoria@god.hu>
Subject: Re: Súlyos allergia kezelése

Kedves Vajda Viktória Képviselő Asszony!



Köszönjük és támogatjuk a kezdeményezést.

Több diétás étkezőnk van, akik pl. glutén érzékenyek, de súlyosabb allergiás gyermekről 
jelenleg nincs tudomásunk.

Iskolánkban van védőnő, Hinel Réka, aki biztosan segít az ilyen esetekben.
Orvosi szobával is rendelkezünk.

A fenntartónk is támogatja a kezdeményezést.

Szép napot kívánok!

Köszönettel és üdvözlettel:
Ildikó

Bajkó Ildikó igazgató


