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Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésről 
 
 
Az anafilaxia hirtelen jelentkező, több szervrendszert érintő, kifejezett tünetekkel járó, 
potenciálisan életet veszélyeztető allergiás/túlérzékenységi reakció. Az azonnali, gyors reakció 
életmentő lehet. Az életmentő injekciót 30 kg alatti (alsós tagozat) és 30 kg feletti (felsős tagozat) 
gyermekek részére külön kell beszerezni az általános iskolai korosztály tekintetében. Óvodák és 
bölcsődék tekintetében elég az egyik injekció beszerzése. 
 
Jelenleg a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola kivételével minden biatorbágyi 
oktatási-nevelési intézmény rendelkezik a megfelelő testsúlynak megfelelő injekcióval, azonban 
megfelelő oktatást, ismeretterjesztést ezidáig egységesen nem kaptak, így egy túlérzékenységi 
reakció esetén a minél gyorsabb és határozottabb intézkedések megtétele érdekében az 
Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottság javasolta, hogy a Hivatal dolgozzon ki egy oktatási 
programot az érintett oktatási-nevelési intézmények részére.  
 
Az intézményektől bekérésre kerültek, hogy jelenleg vannak e kijelölt személyek az injekció 
beadására, vagy van e bármilyen intézkedési tervük ezzel kapcsolatban. Legtöbb esetben nincs 
kijelölt személy, hanem a legközelebb lévő kolléga intézkedne, illetve olyan intézmény is van, 
aki az iskolaorvos vagy iskolavédőnőtől várná a hirtelen segítséget. Az intézményi válaszok az 
előterjesztés mellékletei. 
 
Az oktatás lebonyolítását az iskolaorvos Dr. Váradi Zsófia teljesen ingyen elvállalta. Az oktatás 
minden éritett intézményt bevonva kerülne megtartásra november hónap végén, december 
hónap elején. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató elfogadására! 
 
Biatorbágy, 2022. november 8. 
 
   Tisztelettel: 
 
       
 
 
      Tarjáni István s.k. 
         polgármester 

  

http://www.biatorbagy.hu/


Határozati javaslat 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 
../2022. (XI. 24.) határozata 

 
Az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval 
kapcsolatos ismeretbővítéssel kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 

1. Dr. Váradi Zsófia iskolaorvos tartsa meg az ismeretterjesztő oktatást legkésőbb 2022. 
december 15 napjáig minden nevelési intézmény vonatkozásában. 

2. Az oktatás megtartása előtt kerüljön felmérésre, hogy az oktatási intézmények tartanak-e 
igényt az oktatásra, az igényfelméréssel együtt az oktatási intézmények vezetői jelöljék ki 
név szerint az abban részt vevő személyeket. 

3. Az iskolavédőnő minden nevelési és oktatási évben legkésőbb szeptember 15. napjáig 
keresse meg Biatorbágy közigazgatási területén a nevelési és oktatási intézményeket, hogy 
tartanak-e igényt az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval kapcsolatos ismeretbővítésre, 
valamint egyeztesse le velük az azon részt vevő személyek körét, és időpontot. 

4. Felkéri dr. Váradi Zsófia iskolaorvost, hogy az anafilaxiás túlérzékenységi reakcióval 
kapcsolatos ismeretbővítés megtartását követően legkésőbb október 15 napjáig számoljon 
be az Oktatási Kulturális és Egészségügyi Bizottságnak, a beszámoló terjedjen ki arra, hogy 
mely intézmény kérte részére az oktatás megtartását, mennyi fő tekintetében, mikor került 
sor az oktatás megtartására. 

5. Kéri, hogy a Védőnői Szolgálat segítségével azonnal kerüljön beszerzésre a Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola részére a megfelelő korosztálynak való életmentő 
injekció. 

 

  
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jegyzői titkárság, Iskolaorvos 
 
 
 
  
   



Iktató szám: K160/2022. 

Intézményünk „Sárga gólyák” csapata, több elsősegélynyújtó versenyen vett részt és amire méltán büszkék 
vagyunk, hogy országos II. helyezést értünk el. Felkészítőink városunk Védőnői és a Vöröskereszt olyan tagjai, 

akik oktatják az elsősegélynyújtó tanfolyamot, bölcsődénk gyermekorvosa. 

Biatorbágy Város Önkormányzat 
Gólyafészek bölcsőde 

2051. Biatorbágy, szent István u. 2. 
Tel: 06 23 820-100 Fax: 06 23 820-900 

E-mail: regos.zoltanne@bolcsode.biatorbagy.hu

Az anafilaxiás túlérzékenység esetén intézményünk felkészültsége 

Minden évben kettő alkalommal házi továbbképzés keretein belül sajátítjuk el a gyermek- és 
felnőttellátást elsősegély elvei alapján. 

• A gyermekek betegségeit és azok ellátását elméletben és gyakorlatban Dr. Száray Eszter
bölcsődénk gyermekorvosa tartja.

• A felnőttek munkakörhöz kötött szakszerű ellátásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati
képzését Dr. Pózmán Ilona bölcsődénk foglalkozás-egészségügyi szolgáltatása során
végzi.

• Ennek kapcsán szervezett és nagyon részletes elméleti és gyakorlati tudásfrissítést
kapunk.

• Intézményünk jelenleg, ha túlérzékenységi reakció lépne fel gyermekeink, dolgozóink
vagy éppen a szülők között, akkor tudjuk miként kell alkalmazni tudásunkat.

• Minden dolgozó tudja az EpiPen helyét bölcsődénkben.
• Minden dolgozó figyeli az EpiPen  lejárati idejét.
• Minden egységben kifüggesztett EpiPen használati útmutató van.

Minden dolgozónk képzésben részesült és riadólánc keretein belül közösen összedolgozva 
oldjuk meg a gyors segítségnyújtást. 

Az EpiPen és a beteg elhelyezkedéséből kifolyólag elsődleges láncreakció indul: ->irodai 
dolgozók->konyhai dolgozók->csoportok->azaz a  legközelebb lévő kolléga a segítségnyújtás 
helyszínéhez.  

Ilyenkor feladat szerinti csoportra oszlunk: 

1. Elsősegélyt nyújtó
2. Telefonáló
3. Csoportban lévő gyermekeket ellátó.

Természetesen minden Gólyafészek Bölcsödében dolgozó kolléga felelős az észleléstől az 
elsősegélynyújtás végéig. 

Gólyafészek Bölcsőde költségvetéséből finanszírozzunk minden elsősegélyhez szükséges 
eszközt, köztük az EpiPen injekciós tollat is. 

Biatorbágy, 2022. 11. 08.

 Regős Zoltánné/intézményvezető 



BIASULI: 

A BIASULI-ban a jelenlévő orvos illetve védőnő feladata az anafilaxiás túlérzékenység esetén 
az injekció beadása. 

Miután a kollégák közül senki nem vett részt ismeretbővítő továbbképzésen, így nem is 
elvárható, hogy ezt a felelősséget magára vállalva intézkedjen. 

Erősen megoszlik orvosi körben is az illetékesség megállapítása, így csak abban az esetben 
vállaljuk az intézkedést, ha erre utasítást kapunk. 

Üdvözlettel: 

Czifra Zsuzsanna 

Czuczor Iskola: 

 

Nincs kijelölt személy. Minden pedagógus tájékoztatást kapott, a védőnőtől, hogy hogyan kell 
eljárnia, ha észlelné a problémát, mivel itt a reakció, sürgős beavatkozás nagyon fontos.  

Üdvözlettel: 

Gál Edit 

 BEÓ: 

 

A Védőnői Szolgálattól kaptunk 5 db epipent. Minden tagintézményben van 1 db.  

Mellékletként a használatát bemutató útmutatót. 

Nincs külön személy kijelölve, a tagintézmény-vezetők felelősek a dolgozók tájékoztatásáért, 
a hozzáférhetőség biztosításáért. 

 

Hingyiné Molnár Ildikó 

Református iskola: 

 
Az iskolában lenne 2 fő, aki anafilaxiás túlérzékenység esetén eljárna. Tájékoztatásnak 
örülnénk! 
Van az iskolában kijelölt hely, ahol szükség esetén elérhető a készítmény.  
Az iskolaorvos tájékoztatása szerint ezek a készítmények közösen a Czuczor és Református 
Iskola részére kerültek 



elhelyezésre. 
 
 
 
Üdvözlettel:  
 
Nagy Péterné  
igazgató 
 

 

Ritsmann: 

 

 
Eddig még nem volt anafilaxiás esetünk.  
Mivel nem áll rendelkezésünkre oltóanyag/ellenanyag, így veszélyhelyzet esetén a 112-t 
tudjuk hívni. Erre minden kolléga fel van készítve. 
 
Üdvözlettel: 
Ibolya 
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