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Kedves Kismama!

zeretettel köszöntünk téged a Baba-mama katalógus 
negyedik kiadásával. A 2021-es kiadvány szerkesztése feladta 

számunkra a leckét. Az elmúlt években elég volt, hogy tudtuk, mit 
is szeretnénk összeállítani nektek, várandós anyukáknak, és ehhez 
tettük legjobb tudásunk szerint a dolgunkat. Egy olyan információs 
füzeten dolgoztunk évről évre, mely eligazít benneteket az előttetek 
álló időszakban rátok váró vizsgálatok között, rápillantást enged a 
nektek szóló klubokra, programokra, tartalmazza a babaváráshoz és 
a kisgyermekes léthez köthető egészségügyi intézmények legfonto-
sabb adatait, vagyis csokorba gyűjtött, rendszerezett információkkal 
kísér benneteket a baba fogantatásától a kisgyermekkor végéig. 
Idén, legyen szó az egészségügyről, babás-mamás programokról, 
szinte minden intézmény hétköznapi rutinját felülírja a vírushelyzet, 
és vele együtt a tervezhetőséget, a mi munkánkat is. Bízunk abban, 
hogy minél hamarabb vége lesz a pandémiának, és amikor már te, 
kedves olvasó ezt a katalógust a kezedben tartod, nem kell az e 
fajta bizonytalansággal számolnod. A babavárás bármennyire szép 
időszak, természetes, hogy hoz olykor kétségeket világjárvány 
nélkül is. Éppen ezért, idén kiemelten ajánljuk tanácsadó szak- 
pszichológusunk, Leskovics-Ortelli Andrea a váratlan helyzetek 
megoldásáról  szóló írását (40. oldal).

Varga-Vágsélei Csilla Sára kolléganőnk gondozásában, a folyamatosan 
változó, olykor még képlékeny információk között megpróbálunk 
katalógusunkkal mégis egy stabil útmutatót adni. Ha nem is találsz 
meg mindent benne, amire kíváncsi vagy, legalább annyit szeret-
nénk elérni, hogy tudd, milyen kérdésben, hová, milyen úton, kihez 
fordulhatsz. Ennek elérésében Szabóné Kis Éva védőnő szakértőnk 
segítsége, ahogy az elmúlt években, most is felbecsülhetetlen volt.

Legyen segítségedre e kiadvány az előtted álló új úton, tartogasson 
számotokra az elkövetkező időszak minél több boldog, örömteli 
pillanatot!

A szerkesztőség nevében minden szépet és jót!
Virág Henrietta, szerkesztő

BABA-MAMA  
katalógus 2021
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Szeretnénk neked megmutatni milyen Kecskemét 
pocakosan és milyen itt élni gyermekkel csalá-
dosan, megmutatni úgy, ahogy mi látjuk,  
és mindent benne, ami értéket képvisel egy  
édesanyának. 

MIT TALÁLSZ A KECSKEMÉTIMAMIN? 
A legfrissebb családokat érintő fontos híreket, 
családi programokat, tippeket, praktikákat. 
Kismamaként megtalálod nálunk az összes 
baba-mama klubot, pici babával mikor, milyen 
foglalkozásokra érdemes elmenned. De egy 
helyen megtalálod a helyi iskolákon, óvodákon 
és bölcsiken kívül a gyermek szak- és magánren-
deléseket, védőnőket, háziorvosokat, családtámo-
gatásokat és a helyi hivatalokat, szervezeteket is. 
Szuper, kreatív, ingyenesen letölthető anyagokat, 
kirándulóhelyeket, játszótereket és nagyon sok 
szakmai cikket. 
A legjobb szakemberek írnak oldalunkra azért, 
hogy minket szülőket segítsenek a mindennap-
jainkban!

Célunk, hogy tartalmas, vicces, fontos, de főként 
helyi, kecskeméti és Bács-Kiskun megyei informá-
ciókkal és szórakoztató női/családi és kismamás 
tartalmakkal lássunk el minden, gyermeket nevelő, 
vagy gyermeket tervező anyukát, illetve hogy egy 
igényes és hatékony megjelenési felületet bizto-
sítsunk azoknak a vállalkozásoknak, akik a csalá-
doknak szolgáltatnak. Érdekel minket a ti véle-
ményetek is, örömmel fogadjuk írásaitokat, és ha 
úgy érzed, lenne miről mesélned szeretettel várjuk  
a legjobb történeteidet. Ha ötleted, ajánlatod vagy 
kérdésed van, keress minket bátran!

Nálunk mindent megtalálsz egy helyen, amire 
szülőként szükséged lehet! www.kecskemet.imami.hu

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.

PROMÓCIÓ

Helyi infókHasznosságok Várandósoknak
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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. 

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 
út 38. szám alatt vagy magánrendelés keretében. 

Miután a szülész-nőgyógyász szakorvos megálla-
pította a várandósságot, megtörtént az alacsony 

vagy magas rizikóbesorolás, és igazolást állított ki  
a várandósság tényéről, ezután fel kell keresni a terü-
letileg 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 vizsgá-
latokat. A védőnő részletes tájékoztatást fog adni 
gondozási terv keretében a várandóssággal kapcso-
latos tudnivalókról, információkról. Majd a háziorvos 
felkeresése szükséges, aki a családi anamnézist figye-
lembe véve szintén bekapcsolódik a gondozásba.

A várandósság alatt szükség van bizonyos kötelező 
vizsgálatok elvégzésére, hogy az anyai vagy magzati 
szövődmények korán felismerésre kerüljenek. 

Kecskeméten bejelentkezés szükséges a vizsgálatokra  
az elojegyzes.kmk.hu oldalon.

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. 

VÁRANDÓSGONDOZÁS 
KECSKEMÉTEN

VÁRANDÓSAN
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VÁRANDÓSAN

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 egészségne-
velő programokon. Szoros kapcsolatban vagyunk az egészségügy területén dolgozókkal (pl. házi gyermekor-
vosokkal, 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 helyi-
ségekben 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 édes-
anyákat a megszületett gyermekek anyatejes táplálásában, és segítik a gyer-
mekágyas anyákat. A Családvédelmi Szolgálatoknál  szintén védőnők 
dolgoznak, ahol a családtervezési ismeretekkel segítik a válsághelyzetben 
lévő nőket.

Szabóné Kis Éva
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 VÉDŐNŐI KÖRZETEK VÉDŐNŐI TANÁCSADÓ
 Gizella tér 1., +36 76 323 919 Anitics Istvánné +36 30 391 4447
 Hunyadi J. tér 6., +36 76 325 011 Fucskó-Nagy Natália +36 20 511 8651
  Dr. Ráczné Turcsányi Réka +36 20 511 9010
  Kovács Adrienn, hely. Borosné Lódi Tímea +36 20 511 0783
 Piaristák tere 7., +36 76 514 068 Császárné Ludvig Csilla +36 30 655 6402
  Borosné Lódi Tímea +36 20 441 0726
 Kada E. u. 4/a., +36 76 504 455 Puruczki Edit +36 20 514 0965
  Drabantné Pető Gabriella +36 70 452 3886
 Hosszú u. 10., +36 76 320 176 Ujszászi Ágnes +36 20 510 2463
  Jónás Ágnes +36 20 512 7461
  Szabóné Kis Éva, szoptatási tanácsadó  +36 20 512 8475
 Széchenyi sétány 6., +36 76 507 900 Somodi Andrea +36 20 510 6954
 Nyíri út 61., +36 76 478 595 Kovácsné Bense Erzsébet +36 20 512 8560
 Irinyi u. 22., +36 76 507 907  Petróczki Andrea +36 30 647 6240
 Bagoly u. 1/a., +36 76 503 363 Katona Cintia (Trummer Ildikó helyettese) +36 30 513 5245
  Gombárné Simon Kitti +36 20 286 1218
  Szilágyi Sándorné +36 30 722 4064
 Hetényegyháza, Kossuth u. 79., +36 76 509 185 Hatvaniné Fekete Tünde +36 20 234 7015
  Szabó Erika  +36 30 882 1448
  Szentirmay Zóra Katalin +36 20 512 8272
 Smetana u. 5., +36 76 326 017 Hajnal Emese +36 30 617 0655
 Katonatelep, Zsigmond u. 25/a., +36 76 507 916 Törteliné Mézes Fanni (Baksa-Nagysolymosi Andrea helyettese) 
    +36 30 590 1819
 Kadafalva, Tövis u. 10., +36 76 509 673 Molnár Szabina +36 20 480 4387
 Kadafalva, Tövis u. 10., +36 76 509 673 Koleszárikné Németh Beáta +36 30 229 4905
 Győzelem u. 13., +36 76 507 476 Tóth Katalin +36 20 512 8799
  Kovács Marianna +36 20 511 7907
 Batthyány u. 20., +36 76 505 466 Vavros Sosana (Lipcseiné T. Mária helyettese)  +36 30 513 3883
  Kelemen Dóra +36 20 512 8036
  Várkonyi Adél +36 20 512 7746
  Dakó Csilla +36 20 511 9241
 Czollner tér 7., +36 76 508 018 Hegedűs Anikó  +36 70 640 2737
  Koós Tünde +36 30 470 2412
 Nyíri út 63., +36 76 320 712 Cziner Irén +36 20 512 9060 
  Kosikné Tóth Lilána (Márkusné Kéri Szilvia helyettese)  
    +36 20 511 8063

KI AZ ÉN VÉDŐNŐM?
AZ ALÁBBI LINKEN, A VÉDŐNŐ KERESŐBEN ERRE VÁLASZT KAPHATSZ: 

WWW.GYERMEKALAPELLATAS.HU

VÁRANDÓSAN
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Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltá-
sokat a fertőző betegségek és a járványok 
megelőzése érdekében szükséges járvány-
ügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) 
NM rendelet szabályozza.
A folyamatos védőoltásokat a választott házi-gyer-
mekorvos adja be, a kampányoltásokat pedig az 
iskolaorvos adja. Lehetőség van szabadon választ-
ható 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

A VÉDŐOLTÁS LÉNYEGE, HOGY A KÓROKOZÓ GYENGÍTETT VAGY ELÖLT 
VÁLTOZATÁT A SZERVEZETBE JUTTATVA, VÉDEKEZÉSI (IMMUN)FOLYA-
MATOK 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

VÁRANDÓSAN

10.



HIRDETÉSEK

VÉDŐOLTÁSOK

11.



VÁRANDÓSAN

KÉSZÜLŐDÉS 
DOLGOK, MELYEKRE NAGY VALÓ-
SZÍNŰSÉGGEL SZÜKSÉGED LESZ A 
KÓRHÁZI TARTÓZKODÁS IDEJE ALATT:

Iratok, papírok
• személyi igazolvány, lakcímkártya, tajkártya
• várandós kiskönyv, leletek, eredmények
•  házassági anyakönyvi kivonat / 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
•  hálóingek vagy pizsamák, zoknik, köntös  

(esetleg szabadidőruha)
• evőeszközök, pohár, szalvéta

Babának, babáknak
• popsitörlő • textilpelenka
•  Kecskeméten fotószolgálat működik, ha szeretnéd, 

hogy a babádat már saját ruhájában fotózzák, akkor 
ahhoz vigyél egyet, egyébként a babák kórházi 
rugdalózóban vannak. (A pandémia miatt kihirde-
tett veszélyhelyzet ideje alatt a fotózás szünetel.)

Hazaútra
•  ruha neked
• ruha, takaró és babahordozó a kisbabának

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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VÁRANDÓSAN

Az osztály 6000 Kecskemét, Nyíri 
út 38. szám alatti telephely „A” 
épületében helyezkedik el. 
A pandémia miatt kihirdetett 
vészhelyzet ideje alatt osztá-
lyunk, ambulanciánk, és szak-
rendeléseink helyéről, az alábbi 
linken tájékozódhat: 
h t t p s : / / w w w . k m k . h u /
koronavirus-informaciok/1762-
lakossagi-tajekoztatas-a-szuleszet-
n o g y o g y a s z a t i - o s z t a l y - e s -
szakrendelesei-mukoedesenek-
rendjevel-kapcsolatosan

Osztályvezető főorvos: Dr. 
Bánfalvi Attila c. egyetemi docens. 
Vezető szülésznő: Miklós Márta 
Elérhetőség: 76/516-900

AZ OSZTÁLY ORVOSAINAK 
NÉVJEGYZÉKE:
Dr. Altorjay Balázs, Dr. Bakó Ferenc, 
Dr. Bóka Bence, Dr. Bánfalvi Attila, 
Dr. Bíró Balázs, Dr. Csuka Ferenc, 
Dr. Dankó István, Dr. Gál Judit, Dr. 
Homoki Renáta, Dr. Horti Tamás, 
Dr. Koncz István, Dr. Korányi 
László, Dr. Kazacsay László, Dr. 
Kosztelny Iván, Dr. Ladányi Lajos, 
Dr. Nagy Judit, Dr. Nagy Károly, 

Dr. Nemes András, Dr. Nyirády 
Tamás, Dr. Pataky István, Dr. 
Pétervári László, Dr. Seregély 
Attila, Dr. Szabó Gábor, Dr. Szabó 
László, Dr. Tankó András, Dr. 
Tankó András Jr., Dr. Temesváry 
Béla, Dr. Terebessy Károly, Dr. Tóth 
Ákos , Dr. Vass Géza Ádám 

SZAKAMBULANCIÁINK:
 Általános Szülészet 
Nőgyógyászat Szakambulancia 

Hétfő, kedd, csütörtök: 08.00-14.30
Szerda: 09.00-14.30
Péntek: 08.00-13.00

Sürgősségi  
Nőgyógyászati rendelés 

Hétfő, kedd, csütörtök: 08.00-14.30
Szerda: 09.00-14.30
Péntek: 08.00-13.00

Terhesgondozó 
Hétfő-csütörtök: 07.00-14.30

Péntek: 07.00-13.00
CTG labor 

 Hétfő-csütörtök: 07.00.-14.30
Péntek: 07.00.-13.00

Genetikai Tanácsadás 
Hétfő, szerda: 10.00-12.00

Ultrahang Szakambulancia 
Hétfő-csütörtök: 09.00-14.30

Péntek: 09.00-13.00

BEJELENTKEZÉS, ELÉRHE-
TŐSÉG (pl.: CTG, terhesgondozó, 
vérvétel, nőgyógyászati rendelés)
•  interneten keresztül  

(www.kmk.hu/elojegyzes)
•  személyesen (munkanapokon 

12.00 - 14.30 óra szülészet labor, 
földszint )

•  telefonon keresztül, munkanap 
12.00-14.30 óra között 
76/519-825 )

UH VIZSGÁLAT 
Munkanapokon 08.00-09.00 óra 
között, 14.00-15.00 óra között 
76/519-860. 
A gyors ügyintézés érdekében 
kérjük készítse elő TAJ kártyáját! 
Bejelentkezéskor szükségünk van 
telefonszámára, e-mail címére.

A pandémia miatt kihirdetett veszély-
helyzet ideje alatt, intézményünkben 
a szülésfelkészítő tanfolyam, a szülő-
szoba látogatások, a kórházi védőnői 
foglalkozások, valamint a Babybox 
babafotózás szolgáltatás jelenleg 

szünetel, melyről folyamatosan tájé-
kozódhatnak az intézmény honlapján, 

a www.kmk.hu oldalon.

HASZNOS INFORMÁCIÓK
Bács-Kiskun Megyei Oktatókórház  
Szülészet-Nőgyógyászati Osztály
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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: 8:00-18:00 

+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

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. Fogkőle-
vétel 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

KISMAMÁK ÉS A FOGÁSZAT
VÁRANDÓSAN
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VÁRANDÓSAN

HIRDETÉS HIRDETÉS

TERHESSÉGI  
ULTRAHANG - RÖVIDÍTÉSEK 

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

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
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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 az anyukáknak magukkal kell vinni a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, a házassági 
anyakönyvi kivonatot vagy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat egy példányát.  

Az elkészült anyakönyvi kivonatot 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 lakó-
helyeként a szülők nyilatkozata alapján az anya vagy az apa lakóhelye fog szerepelni. Az ügyintézéskor 

szükség van érvényes személyazonosságot igazoló okmányra, lakcímigazolványra, kitöltött és aláírt lakcím-
bejelentő 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 (kormány-

ablaknál). 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. 
Az állandó személyazonosító igazolványra jogosult kiskorú gyermek esetében – állandó személyazonosító igazol-

vány iránti kérelmére – a törvényes képviselője kérelmére állít ki ideiglenes személyazonosító igazolványt.  
Az ideiglenes igazolvány érvényességi ideje a kiadástól számított 30 (harminc) nap.

ÚTLEVÉL
A magánútlevél iránti kérelem benyújtható személyesen az ország bármelyik járási hivatalában (kormány-

ablakban). 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 gyakor-
lónak – a gyermek elhelyezéséről szóló eredeti jogerős bírói ítéletet, elhunyt szülő(k) esetében a halotti anya-

könyvi kivonat(ok)at kell elhozni. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a törvényes képviselők és  
a kiskorú érvényes személyazonosságot igazoló okmánya, eredeti születési anyakönyvi kivonat, lakcímiga-

zolvány (amennyiben rendelkezik vele), az útlevél kiállítása illetékének megfizetését tanúsító igazolás, igazol-
ványkép. 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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PROMÓCIÓ

Az őssejtbeültetés  
már a jelen terápiája
Annak ellenére, hogy az első sikeres köldökzsinórvér eredetű őssejt-
transzplantáció 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 táro-
lásával kapcsolatban.

Mi az őssejt? 
Az őssejtek olyan folyamatosan osztódó sejtformák, 
amelyek még nem specializálódtak, ezért pótol-
hatják a károsodott vagy kóros állapotú sejteket.  
A köldökzsinórvér-őssejtek előnye, hogy fiatalabbak 
és könnyebben szaporodnak, mint a felnőtt szer-
vezetből kinyert idősebb sejtek. Továbbá érintet-
lenek, nem károsították őket fertőzések és a háttér-
sugárzás hatásai, így ritkább a transzplantáció utáni 
kilökődés esetükben. Az orvostudomány jelenlegi 
állása szerint köldökzsinórvér eredetű őssejt-transz-
plantáció 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 

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 technológi-
ával, 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 bejut-
tatott vérképző őssejtek „hazatalálnak”, és helyreál-
lítják az immunrendszert, a beteg sejtek helyére jól 
működő sejtek épülnek. 

Mik a jövőbeni felhasználás lehetőségei?
Az őssejtkutatás az orvostudomány egyik legdina-
mikusabban fejlődő területe. Hazánkban is egyre 
több terápiában jelenik meg, ilyen például a porcko-
pások kezelése, vagy a regeneratív orvoslás egyéb 
területei, de az aktuális kutatások révén olyan terü-
leteken is feszegetik az őssejtek hatékonyságát, 
mint a cukorbetegség, szív- és érrendszeri kórál-
lapotok, bőr- és látássérülések vagy a daganatos 
betegségek egyéb fajtái. 
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Krio Intézet Zrt.
1026 Budapest, 
Kelemen László u. 12.

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

A születéskor 
gyűjthető őssejt 
felbecsülhetetlen 
érték 

Állítsa össze 
és számolja ki 

őssejttárolási csomagja 
árát online kalkulátorunk 

segítségével!

AZ ELSŐ ÉS 

LEGNAGYOBB 
ŐSSEJTBANK 
MAGYARORSZÁGON

ÉVE

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 őssejt-
transzplantáció történt az Intézetünkben tárolt 
minta felhasználásával.

A KRIO Intézet laboratóriuma 2010 óta AABB 
(amerikai) akkreditációval rendelkezik 

Egészségpénztári elszámolásra is van 
lehetőség.

Országos képviselői hálózattal, és személyes szakmai 
tanácsadással állunk a családok szolgálatára. 

https://ossejt.krio.hu/ajanlat-kalkulator
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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 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 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 anyatej-
termelést. 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 elsze-
parálódunk 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 szak-
emberhez küldi az anyát vagy a gyermeket. 

Szabóné Kis Éva
védőnő, szoptatási tanácsadó

BABATÁPLÁLÁS
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BABATÁPLÁLÁSI KISOKOS
A CSECSEMŐKET 5-6 HÓNAPOS KORIG KIZÁRÓLAG ÉS VÁLASZKÉSZEN  

ANYATEJJEL KELL TÁPLÁLNI, 
A SZOPTATÁSOK SZÁMÁT ÉS IDŐTARTAMÁT NEM SZABAD KORLÁTOZNI. 

PÓTLÁS ADÁSA ORVOSI JAVASLAT ALAPJÁN TÖRTÉNIK,  
AMENNYIBEN A SÚLYGYARAPODÁS NEM MEGFELELŐ. 

PÓTLÁSKÉNT ELSŐKÉNT AZ ÉDESANYA SAJÁT LEFEJT TEJE, 
MÁSODIKKÉNT DONOR (MÁS ANYA) TEJE, 

 E KETTŐ HIÁNYÁBAN A TÁPSZER ADÁSA JAVASOLT.

Magyarországon két lehetőség van donor női tej igénylésére, egyik a dajkatej (háztól-házig anyatejadás) 
másik a pasztörizált női tej, anyatejgyűjtő állomáson keresztül. Mindkét esetben szűrővizsgálatokat kell 
elvégezni az anyatejet adó anyának. Az anyatejet kapó baba házi gyermekorvosa receptre írja ki a női tejet.
Az egyéves koron túli szoptatásnak figyelemre méltó haszna van az anya és a baba számára, ezért mindaddig 
folytatódhat, amíg az mindkettőjüknek kívánatos.

A hozzátáplálást legkorábban az 5. hónap elejétől lehet elkezdeni, de legkésőbb a 6. hónap végéig el kell 
kezdeni, ami nem zárja ki a 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatást. A szoptatások gyakoriságát nem 
kell csökkenteni. Fontos, hogy figyeljük a csecsemő fejlettségét, készségeit és szükségleteit, és ennek megfe-
lelően kombináljuk az ételeket állagában, ízében és mennyiségében. Kizárólagosan vagy részben tápszerrel 
táplált csecsemőnél a hozzátáplálás hasonló módon történik, mint anyatejes táplálás esetén.

Milyen gyakran adjuk  
a hozzátáplálást?

• 5-6 hónapos korban  
naponta 1-2 alkalommal
• 6-8 hónapos korban  

naponta 2-3 alkalommal
• 9-12 hónapos kortól  

naponta 3-4 alkalommal
• 1 éves kor után  

3 főétkezés és két kisebb étkezés
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A szilárd táplálékokat adhatjuk a szoptatás előtt vagy után, de ügyeljünk a fokozatosságra, kezdetben 1-2 
kávéskanál, majd növeljük a mennyiséget.

A só, cukor mennyiségét minimalizáljuk, 
és óvakodjunk a sós, édes, fűszeres ízek 
túlzott használatától. Próbáljunk sokféle 
gyümölcsöt és zöldséget adni, töreked-
jünk a friss, vegyszermentes gyümöl-
csökre és zöldségekre, ezek hiányában 
mélyhűtött is adható.

Az ételeket biztonságos módon, 
megfelelő állaggal készítsük el.  
A csecsemő fejlettségi szintjének megfe-
lelően adjuk, és lehetőleg válaszkész 
táplálást alkalmazzunk.

Kezdetben a folyékony-pépes ételektől 
indulva fokozatosan áttérünk a szilárd 
táplálásra. Passzírozhatjuk vagy 
turmixolhatjuk az ételeket. A rágásra 
szoktatást általában 8-10 hónapos kor 
körül kezdhetjük, kezdetben villával 
törjük össze az ételt, majd puha szele-
teket adjunk a gyermek kezébe. 

Jó rágcsálnivalók (ha már egyedül ül, 
akkor adjuk a kezébe) a banán, puha 
körte, sárgabarack, sárgadinnye, mangó, 
avokádó, megfőzött kelvirág, brokkoli, 
édesburgonya, sütőtök, megfőtt kis 
húsgombóc, sajt.

Figyeljünk arra, hogy az új ételeket 
egyenként vezessük be, két új étel között 
legalább 3 nap teljen el. Előfordulhat, hogy 
akár 8-15 alkalommal is próbálkoznunk kell 
az új ételekkel, mire a babánk elfogadja.

 Hol etessük a babát?
 • kezdetben, amíg nem tud ülni, lehet ölben vagy hordozószékben
 • ha már önállóan ül, akkor magas etetőszékben

Amikor a csecsemő készséget mutat arra, hogy megfogja az ételt, engedjük neki. 10-12 hónapos korban 
elkezdhető az evőeszközzel történő önálló evés.
Törekedjünk arra, hogy a gyermek is a családi étkezések részese legyen.

Hivatkozás: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szakmai irányelve  
az egészséges csecsemő (0–12 hónapos) táplálásáról, hatályos: 2019.11.06.

MILYEN ÉTELEKET ADHATUNK?

GYÜMÖLCS: 
•  elsőként választhatjuk: alma, őszibarack, sárgadinnye, 

meggy, cseresznye, hámozott szilva, körte, déligyümöl-
csök (narancs, banán, mangó), avokádó

• apró magvas gyümölcsöket kis mennyiségben adjunk

ZÖLDSÉG: 
•  elsőként választhatjuk: sárgarépa, cékla, burgonya, 

saláta, sütőtök, szelőtök, gesztenye, brokkoli, mángold, 
kelbimbó, spárga

• 8 hónapos kortól: kelkáposzta, karalábé, karfiol
• spenót, sóska heti 1x

HÚSOK: 
• mindennap adhatunk
• csirkemájat hetente 1x
• halak adása hetente 1-2 x 

TEHÉNTEJALAPÚ TERMÉKEK:
• naponta maximum 100-125 ml natúr joghurt, kefir adható
•  naponta két alkalommal 100 ml-enként egy kávéskanál 

túró, reszelt sajt adható
•  tehéntej (6 hónapos kortól) maximum 100 ml/nap 

mennyiségben adható
• natív tejet kétéves kor alatt nem adunk

GLUTÉN: 
5.  hónaptól lehet elkezdeni, naponta egy evőkanál gabona-

alapú püré vagy 1-2 galuskának megfelelő mennyiségű 
glutén, majd a mennyiséget fokozatosan lehet emelni
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HIRDETÉSEK
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HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZETEK
KÖRZETÉHEZ TARTOZÓ ORVOSÁRÓL TÁJÉKOZTATÁST KAP  

A WWW.ESZII.HU ORVOS, VÉDŐNŐ KERESŐJÉBEN.

 
  RENDELÉSI IDŐ:    RENDELÉSI IDŐ:
  h-sz-p: 9.00-12.00, k-cs: 15.00-18.00 h-sz-p: 15.00-18.00, k-cs: 9.00-12.00

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 Dr. Kovács István, +36 76 508 638
  praxis száma: 5007   praxis száma: 5006
Győzelem u. 13.     Dr. Kiss Katalin, +36 76 507 475
      praxis száma: 5008
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.     Dr. Lajkó Ilona, +36 76 514 067
      praxis száma: 5003
Hosszú u. 10. Dr. Földy Mária, +36 76 485 506 Dr. Juhász Antal, +36 76 485 506
  praxis száma: 5011   praxis száma: 5014 
Széchenyi stny. 6. Dr. Nagykőrösi Ildikó, +36 76 478 970 Dr. Bélley Gábor, +36 76 478 970
  praxis száma: 5015   praxis száma: 5016
Hunyadi tér 6. Dr. Kovalcsik István, +36 76 487 508 Dr. Szász Katalin, +36 76 507 755
  praxis száma: 5004   praxis száma: 5005
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 Dr. Pongrácz Péter
  praxis száma: 5089   +36 76 503 090, praxis száma: 5090 
Kossuth u. 79.     Dr. Kákonyiné Dr. Kánitz Edit
(Hetényegyháza)     praxis száma: 5017, +36 76 472 449
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. Kaiser 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 Dr. Fischer László +36 76 507 594
  praxis száma: 5012   praxis száma: 5013

A házi gyermekorvosi ügyelet a járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig a Nyíri út 61. szám alatti  
gyermekorvosi rendelőben várja a betegeket hétfőtől péntekig 18 órától reggel 8 óráig,  
szombat, vasárnap, ünnepnap: egész nap. Telefonszám: +36 76 516 904, +36 30 695 4274

Iskolavédőnők: Kecskemét, Batthyány u. 22., +36 76 505 698; +36 76 505 699
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• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Madar Katalin
Időpont adása: hétfőtől csütörtökig 12-14 óra között 
+36 76 516 967
Rendelési idő: hétfőtől csütörtökig 8-14 óra
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 327.

• GYERMEKPULMONOLÓGIA - Dr. Tálosi Gyula
Időpont adása: csütörtök 12-14 óra között  
+36 76 516 900 /8122 mellék
Rendelési idő: csütörtök 9:30-14:30-ig
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 
(Covid miatt 312)

• GYERMEKAMBULANCIA, IMMUNOLÓGIA, 
DIABETOLÓGIA - Dr. Góg Erzsébet
Időpont adása: minden nap 12-14 óra között  
+36 76 516 966, Rendelési idő: hétfőtől péntekig 8-14.
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 329.

• GYERMEKKARDIOLÓGIA - Dr. Gyenes Vilmos
Időpont adása: hétfő-kedd 8-9 óra között  
+36 76 516 963
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 8-14 óra
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 325. 
(Covid miatt 329)

• GYERMEKNEPHROLÓGIA - Dr. Haszon Ibolya
Időpont adása: hétfő-kedd 14-15 óra között  
+36 30 998 2434 (Dr. Haszon Ibolya száma)
Rendelési idő: csütörtök 9-13 óra
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 325. 
(Covid miatt 329)

• FEJLŐDÉSNEUROLÓGIA, 
GYERMEKNEUROLÓGIA, KORASZÜLÖTT 
UTÓGONDOZÓ - Dr. Lazics Klaudia
Időpont adása: hétfő és csütörtök 7.30-9.00 között, 
illetve szerda 12.00-14.00 óra között
Rendelési idő: hétfőtől péntekig: 8-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 306.

• GYERMEKGYÓGYÁSZAT, 
GASZTROENTEROLÓGIA PROFILLAL - Dr. Suba 
Melinda
Időpont adása: kedd 14-15 óra és csütörtök 12-14 óra 
között +36 76 516 900 /8122 mellék
Rendelési idő: kedd 9-14 óra között 
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 
(Covid miatt 312)

• GYERMEKGYÓGYÁSZAT, ENDOKRINOLÓGIA 
PROFILLAL - Dr. Vass Laura
Időpont adása: szerda 14-15 óra csütörtök 12-14 óra 
között +36 76 516 900 /8122 mellék
Rendelési idő: szerda 9-14 óra között 
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 
(Covid miatt 312)

• CYSTÁS FIBROSIS SZAKRENDELÉS - Dr. Bede Olga
Időpont adása: hétfő-csütörtök 12-14 óra között  
+36 76 516 900 /8122 mellék
Rendelési idő: hétfő 8-14 óráig
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 301. 
(Covid miatt 312)

• GYERMEKVÉRVÉTEL 
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 07-11 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. A épület fsz. 321.  
(Covid miatt 308)

• GYERMEK PSZICHIÁTRIAI SZAKRENDELÉS 
Időpont adása: + 36 76 519 822
Rendelési idő: hétfőtől péntekig, 07:30-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. Rendelőintézet, 2. 
emelet 214. 

• GYERMEK PSZICHOLÓGUS
Időpont adása:  +36 76 519 822
Rendelési idő: hétfőtől péntekig, 07:30-14 óra között
Rendelés helye: Nyíri út 38. Rendelőintézet, 2. 
emelet 214. 

GYERMEKSZAKRENDELÉSEK
KECSKEMÉTEN

A pandémia miatt kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt intézményünkben egyes osztályok, szakrendelések helye, 
módja, ideje változhat, melyről folyamatosan tájékozódhatnak az intézmény honlapján, a www.kmk.hu oldalon.
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• ORTOPÉDIA SZAKRENDELÉS 
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása:  H-P: 07.00-09.00, H-Cs: 14.00-15.00 
+36 76 519 838 
Rendelési idő: H, Cs: 08.30-13.30  
K, Sz, P: 08.30-14.00 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet  229.

• SZEMÉSZET I. SZAKRENDELÉS 
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása: +36 76 516 778, +36 76 516 779,  
+36 76 516 781
Rendelési idő: hétfőtől péntekig 07:30-13:30 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet 243.

• SZEMÉSZET II. SZAKRENDELÉS 
(gyermek és felnőtt)
Időpont adása: +36 76 516 778, +36 76 516 779,  
+36 76 516 781 
Rendelési idő: H-P: 08.00-12.00 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 2. emelet 242.

• GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZAT-SZAKRENDELÉS
Időpont adása: +36 76 519 830 
Rendelési idő: H-CS: 07.00-14.00, 
P: 07.00-13.00 óra között
Rendelés helye: Csabay Géza krt. 21. 

Ambulanciáinkon az ellátási területünkbe tartozó 
betegek fogadására van lehetőségünk. A beuta-
láskor 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-
zéssel, kérjük, hogy írjanak levelet az elojegyzes-
gyermek@kmk.hu címre! A levélben szerepeljen:
•  Az előjegyzendő gyermek neve, születési dátuma 

és TAJ-száma, lakcíme 
•  Az, hogy melyik szakambulanciára kér előjegy-

zést 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.  
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A Dévény-módszer nem erőlteti azokat a mozgá-
sokat, melyekre a beteg nem képes, hanem a 
speciális manuális technika (SMT) alkalmazásával 
közvetlenül stimulálja az idegrendszert, ugyan-
akkor 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

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 gyanúje-

lekre, amelyek a növekedés során a mozgásfejlődés 
akadályaivá válhatnak. Gyanújelek esetén 

bizalommal forduljanak a DSGM módszerrel 
dolgozó szakgyógytornászokhoz.

DSGM
DÉVÉNY SPECIÁLIS MANUÁLIS  

TECHNIKA - GIMNASZTIKA MÓDSZER

A DÉVÉNY-MÓDSZER (DSGM) A HAGYOMÁNYOS 
GYÓGYTORNÁTÓL ELTÉRŐ, GYÖKERESEN ÚJ SZEM-

LÉLETRE ÉPÜLŐ REHABILITÁCIÓS RENDSZER, AMELY 
A MOZGÁSSÉRÜLÉSEK VALAMENNYI TERÜLETÉN 

EGYEDÜLÁLLÓAN EREDMÉNYES.

GYERMEK - EGÉSZSÉG

HIRDETÉS

HIRDETÉS

HIRDETÉS
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BABÁS-MAMÁS ESEMÉNYEK 2021
A kecskeméti kismamáknak az állandó foglalkozások és klubok mellett évente több lehetőségük  

is van különböző eseményeken és programsorozatokon tapasztalatot cserélni, beszélgetni és megismerni 
különböző mozgásformákat, közösségeket és szakembereket.

Az események a változtatás jogát fenntartják. Veszélyhelyzet, korlátozások esetén az eseményről,  
esetleg annak online megtartott programjairól érdeklődjenek a megadott elérhetőségeken!

ESEMÉNYEK

SZÜLETÉSÜNNEP 2021 
Ingyenes programsorozat
Várandósság, szülés, gyermeknevelés és 
minden, ami ehhez kapcsolódik. Avagy bemu-
tatkoznak az anyákat, családokat segítő helyi 
szakemberek, klubok, foglalkozások.

Tervezett időpont: 2021. május 2-12 
között. Helyszínek város szerte. 
Ízelítő a programokból: virágül-

tetés, szoptatás, hozzátáplálás, 
babahordozási tanácsadás és 
eszközpróba, csecsemő-elsőse-

gély, kismama- és gyermekfo-
gászat, kismamajóga, babás 
jóga, intimtorna, szülésél-

mény-mesélő, hangszerba-
busgató, 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: 
Facebbok: Születésünnep Kecskeméten, 
www.szuletesunnep.hu, 
E-mail: szuletesunnep@gmail.com,  infor-
máció: +36 30 445 1059, Kovács-Dandi Csilla 
főszervező

SZOPTATÁS VILÁG-
NAPJA KECSKEMÉT
Ingyenes program, 
helyszín: szervezés alatt
Lehetőséget adunk neves 
szakemberekkel való talál-
kozásra és információcse-
rére a legalább 6 hónapos 

korig anyatejjel táplált babák édesanyjának és a 
várandós édesanyáknak.
Tervezett időpont: 2021. július 31. 
A részletekért kövesd a programsorozat facebook 
oldalát: Szoptatás Világnapja Kecskeméten
Információ: +36 20 410 8167  
Szabóné Kis Éva főszervező

Ingyenes programsorozat
Babahordozás, hordozási tanácsadás, babahordozók és minden, ami ehhez kapcsolódik. 

Bemutatkoznak a Kecskeméten lévő babahordozással foglalkozó és azt támogató szakemberek. 
Tervezett időpont: 2021.október 4-11., 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 főszervező

CSALÁD ÉS KARRIER PONT projekt-
záró rendezvény sorozatát 2021. 

március elejére tervezik, melynek  
pontos programjait honlapjukon 
és FaceBook oldalukon találják 
meg: www.nokcsaladmunka.hu 
https://www.facebook. com/

Család-és-KarrierPontKecsk
emét-183554975623798/ 
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MAKACS KLUB  (HORDOZÓS ÉS 
MOSHATÓPELUS KLUB)
Minden, ami kötődő és családi.
Helyszín: Szentcsalád Plébánia könyvtárszobájában, 
Kecskemét, Irinyi utca 62.
Időpont: Minden hónap első péntekén 10.00-11.30-ig 
(aktuális időpontról érdemes telefonon vagy 
facebookon érdeklődni)
Témák: szoptatás, hordozás, család
Vezeti: Butkáné Kis Regina, baba-és gyermekhordo-
zási tanácsadó
Telefon: +36 30 428 7838, Facebook: @hordozzvelunk
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 megbe-
szélés alapján. (Veszélyhelyzet, korlátozások 
esetén szünetel. Pontos időpontról érdeklődjenek a 
megadott telefonon!)
Az aktuális klub pontos idejéről tájékozódhat a 
Kecskeméti Hordozós Klub Facebook oldalon, vagy 
telefonos elérhetőségeinken. 
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 gyermekhor-

dozási tanácsadó, +36 20 569 0068
Lipcseiné Tolvaj Mária, baba- és gyermekhordozási 
tanácsadó, védőnő. Tel: +36 20 595 4160
Facebook: @kecskemetihordozosklub
A klub ingyenesen látogatható.

EVANGÉLIKUS BABA-MAMA KLUB
Helyszín: Evangélikus lelkészi hivatal
Kecskemét, Arany János utca 1.
Időpont: Kéthetente kedd, 10 óra. Pontos időpon-
tokról érdeklődjön a megadott elérhetőségeken!
Járványhelyzetben online, amihez bejelentkezés 
szükséges: +36 20 824 3391
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.

BABA-MAMA KÖR A REFORMÁTUS  
GYÜLEKEZETBEN
Helyszín: Kecskemét, Szabadság tér 6., nagy barna 
fakapu a Vincent kávézó mellett.
Időpont: Minden szerdán 10-12 óráig. 
(Veszélyhelyzet, korlátozások esetén szünetel. Pontos 
időpontról érdeklődjenek a megadott telefonon.)
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: Veszélyhelyzet, korlátozások esetén 
szünetel a klub. Pontos időpontról érdeklődjenek a 
megadott telefonszámon!
Témák: Foglalkozások, közös ima, beszélgetések, 
sok játék, ének, énekesjáték és mondóka.
Vezeti: Mérő-Walter Tímea 
+36 30 595 1700, +36 76 488 785. 
A klub ingyenesen látogatható.

KÖZÖSSÉG

BABA-MAMA KLUBOK
KÖZÖSSÉG
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Szülés szívvel-Lélekkel vírushelyzetben is - 
Facebook csoport
A csoport a vírushelyzet elmúltával is hasznos infókat 
nyújt a babát váróknak, kisgyermekes szülőknek 
szakemberek részvételével. Szeretettel várunk! 
www.facebook.com/groups/szulesszivvellelekkel
Néma Attiláné Ella, +36 30 497 0909

A vírushelyzet függvényében személyesen vagy online 
valósulnak meg az alábbi programok:

BABAVÁRÓ KEDD 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 egy- 
szerű 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 – Természe-
tesen jó! Néma Attiláné Ella babamasszázs oktató
Ismerd meg a korszerű és családbarát gyakor-
latokat, amelyek megalapozhatják az egész-
séges kötődést, a minél örömtelibb szülő-gyermek 
kapcsolatot! A részvétel díjtalan, bejelentkezés 
nem szükséges. Aktuális időpontok és informá-
ciók: 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 támogatá-
sáért, szülésfelkészítés – szüléskísérés – szülésfel-
dolgozás témakörben. Bemutatkozik a Kecskeméti 
Dúlakör a Születésünnep keretében május 10. 17:30 
a Malom Libri Könyvesboltban. Szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!
Aktuális időpontok és információk:  
https://www.facebook.com/kecskemetidulakor
Néma Attiláné Ella, +36 30 497 0909

BABAVÁRÓ KEDD ESTÉK

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 kedden és csütörtökön 10.15 óra

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 

BABAHANCURKA ONLINE:
http://www.bacstudastar.hu/babahancurka-online

További információ: www.bacstudastar.hu
Valamennyi könyvtári program ingyenes
Veszélyhelyzet és korlátozások esetén szünetelnek 
a foglalkozások és a klub. Pontos időpontról érdek-
lődjenek a megadott telefonszámon!

KÖZÖSSÉG
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HIRDETÉSEK

Iskola: Kecskemét Szarkás 74.
• 1. osztályban óvoda/iskola átmenet • Élménypedagógia

• Kompetencia alapú tanítás
• Képesség kibontakoztató program

• Projekt módszer szerinti oktatás
• Művészetekkel a személyiségfejlődésért és fejlesztésért

• Kézműves tevékenységek
• Beszédfókuszú angoltanítás

• Zöld Iskola - temészetközeliség, környezetvédelem, 
ökokert, Zöld csiga program

• Boldog iskolás évek - iskolánkba szeretnek járni a gyerekek

GYERMEKLIGET ALTERNATÍV ÁLTALÁNOS ÓVODA ÉS ISKOLA AMI
Óvoda 2 helyszínen: Kecskemét Szarkás 74., Kecskemét, Fecske u. 15.

•  gyermekhez szabott  
beszoktatási időszak

•  bio és vegyszermentes  
zöldségek és gyümölcsök,  
étkezések minőségi  
alapanyagokból

• 2,5 éves kortól
•  családias környezet,  

vegyes korosztályú csoport
•  aktív kapcsolattartás a szülők 

és az óvónők között

Ha szeretné, hogy gyermeke:  

- szorongások nélküli 
- önállóságra és kreativitásra ösztönző

- az életkori sajátosságokra épülő, 
- a művészetek nevelő hatását felhasználó

- természetes anyagokkal körülvett környezetben
- az egészséges táplálkozásra nagy hangsúlyt fektetve,
játékos óvodai éveket éljen meg, akkor keressen minket!

Bővebb információ honlapunkon: www.gyermekligetkecskemet.hu, Facebook: https://www.facebook.com/gyermekliget
Érdeklődni a +36 20 977 0237 számon, a titkarsag@gyermekligetkecskemet.hu email címen.

Lélekmelegítő közösség, 
mint egy második család.
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KECSKEMÉTI BÖLCSŐDÉK
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága által fenntartott kecskeméti bölcsődék

•  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, 
Agyag u. 4. + 36 30 513 4801

BÖLCSŐDEI TÁJÉKOZTATÁS
Bölcsődéink alapellátás keretében napközbeni 
ellátást nyújtanak a gyermekek számára. Az 
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igaz-
gatósága működteti (Kecskemét, Piaristák 
tere 7.), szakmai önállósággal bíró intézményi 
egységek. 
Kecskemét lakosainak 8 bölcsőde áll rendelke-
zésére bölcsődés korú kisgyermekeik elhelye-
zésére. A bölcsődék területi elhelyezkedésük 
alapján a város valamennyi városrészében élő 
családok igényeit ki tudják elégíteni. Az intéz-
mények jól megközelíthetők, csendes, nyugodt 
környezetben helyezkednek el. A bölcsődéink 
körzetesítési kötelem nélkül fogadják a gyer-
mekeket. 

Bölcsődébe a gyermek húszhetes 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 betöl-
tötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje 
alapján még nem érett az óvodai nevelésre, 
és óvodai jelentkezését az orvos nem 
javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondoz-
ható, nevelhető a gyermek negyedik életév-
ének betöltését követő augusztus 31-éig.

Bővebb információ: 
http://eszii.hu/bolcs-bemutatkozas

Forrás: eszii.hu
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KECSKEMÉTI ÓVODÁK

A KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT 
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

Tagóvodái: Elérhetőségek
1. sz. Mártírok Úti Óvodája martirokovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.  +36 76 414 364
2. sz. Katonatelepi Óvodája katonatelepi2ovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Katona Zsigmond u. 1.  +36 76 471 045
1. sz. Katonatelepi Óvodája katonatelepi1ovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Platán u. 1. +36 76 471 015
2. sz. Mártírok Úti Óvodája tulipan.cs@freemail.hu
6000 Kecskemét, Mártírok útja 29. +36 30 924 8451
Corvina Óvoda Matkói Óvodája matkoiovi@gmail.com
6000 Kecskemét-Matkó, Fő u. 32. +36 76 328 686
Corvina Óvoda Ceglédi Úti Óvodája ceglediovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 5-7. +36 76 506 513
Forradalom Utcai Óvodája forrovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Forradalom u. 3. +36 76 505 179
Corvina Óvoda Ifjúság Úti Óvodája ifjusagovivez@gmail.com
6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1. +36 76 480 712
Kandó Kálmán Utcai Óvodája napsugovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Kandó Kálmán u. 14. +36 76 480 564
Mikszáth Kálmán Körúti Óvodája mikszathovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Mikszáth K. körút 30. +36 76 320 107
Corvina Óvoda Nyitra Utcai Óvodája nyitraovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Nyitra u. 4. +36 76 487 408

KISGYERMEKKOR
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FERENCZY IDA ÓVODA 
OM: 201865, Székhelye: 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8. 
Intézményvezető: Fekete Istvánné
E-mail: szivarvanyovi3@gmail.com, +36 76 320 617

KÁLMÁN LAJOS ÓVODA 
OM: 201866 , Székhelye: 6000 Kecskemét, Egyetértés u. 17. 
Intézményvezető: Kőváriné Kis Katalin
e-mail: titkarsag@kalmanlajos.hu, tel.: +36 76 509 261

Tagóvodái: Elérhetőségek
Mátis Kálmán Utcai Óvodája matisovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Mátis K. u. 4. +36 76 322 941
Juhász Utcai Óvodája juhaszovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Juhász u. 1. +36 76 322 495
Szabadkai Utcai Óvodája szabadkaiovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Szabadkai u. 1/a. +36 76 326 108
Árpádvárosi Óvodája arpadvarosiovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Tóth László sétány 1. +36 76 322 383
Csongrádi Utcai Óvodája csongiovi39@gmail.com
6000 Kecskemét, Csongrádi u. 39. +36 76 504 623
Klapka Utcai Óvodája klapkaovoda@gmail.com
6000 Kecskemét, Klapka u. 14. +36 76 480 688
Hosszú Utcai Óvodája hosszuovi@gmail.com
6000 Kecskemét, Hosszú u. 3. +36 76 483 320
Szent Miklós Utcai Óvodája sztmiklosovi@gmail.com 
6000 Kecskemét, Szent Miklós u. 16. +36 76 328 750

Tagóvodái: Elérhetőségek
Egyetértés Utcai Óvodája titkarsag@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Egyetértés u. 15. +36 76 509 261
Bíró Lajos Utcai Óvodája biroovi@freemail.hu
6000 Kecskemét, Bíró Lajos u. 22. +36 76 493 905
Pajtás Utcai Óvodája pajtasovi@kalmanlajos.hu
6044 Hetényegyháza, Pajtás u. 2. +36 76 472 765
Kossuth Utcai Óvodája +36 76 472 649
6044 Hetényegyháza, Kossuth u.17.
Boróka Utcai Óvodája +36 76 470 043
6000 Kecskemét, Boróka u. 2-4.
Ménteleki Óvodája, +36 76 413 101
6008 Méntelek, Kecskeméti út 41.
Széchenyi Sétányi Óvodája setany@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 1. +36 76 478 649
Juhar Utcai Óvodája +36 76 478 484
6000 Kecskemét, Juhar u. 11.
Lánchíd Utcai Óvodája lanchid@kalmanlajos.hu
6000 Kecskemét, Lánchíd u. 16. +36 76 475 622

KISGYERMEKKOR
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EGYÉB FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK

Intézmény Elérhetőségek
Bárányka Keresztyén Óvoda +36 20 886 4959
Kecskemét, Szent-Györgyi A. u. 23.  baranykaovi@baranykaovi.hu
Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor  +36 76 417 655
Református Gyakorló Ált. Isk. és Óvoda, Bocskai u. 19. bocskaikaszap@gmail.com
Károli Gáspár Református Egyetem Petőfi Sándor  +36 76 501 794
Református Gyakorló Ált. Isk. és Óvoda, Kaszap u. 6-14. bocskaikaszap@gmail.com
Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda +36 76 324 486
Kecskemét, Erkel u. 17. palmacska@krek.hu
Noé Bárkája Óvoda +36 76 327 244
Kecskemét, Kiskőrösi út 8.  noe@fibermail.hu
Piarista Gimnázium, Kollégium,  +36 76 417 456
Ált. Isk. és Óvoda, Czollner tér 5.  ovoda@kecskemet.piar.hu
Szent Imre Katolikus Óvoda +36 76 505 736, T/F +36 76 505 737
és Ált. Iskola, Szent Imre u. 9.  ovoda@szentimre-kmet.hu 
Anygyalkert Magánóvoda +36 76 800 161
Kecskemét, Bánk bán utca 5.  angyalkert.kecskemet@gmail.com
Aranykapu Magánóvoda +36 76 484 410
Kecskemét, Mikszáth krt. 86.   drcsertoaranka@t-online.hu 
Csillag Bölcsőde és Óvoda/Sternchen Kindergarten (Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.)
Kecskemét, Mercedes utca 1  +36 76 307 600 
Csillagbölcső Gyermekközpontú Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Kecskemét, Napsugár u. 2.  +36 76 954 970, ovoda@csillagbolcso.hu 
Kecskeméti „Micimackó” Magánóvoda +36 76 472 311 
Hetényegyháza, Fácán u. 2.  micimackoovoda@hetenynet.hu 
Kinder Ovi Családi Bölcsőde és Magánóvoda
Kecskemét, Duna utca 21.  info@kinderovi.hu 
Gyermekliget Alternatív Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Kecskemét, Fecske u. 15.  +36 76 450 600, +36 20 441 4373
 titkarsag@gyermekligetkecskemet.hu  
Teknősvár Magánóvoda +36 76 505 105 
Kecskemét, Magvető u. 17.  info@teknosvar.hu 

forrás: www.kecskemet.hu

KISGYERMEKKOR

Forrás: kecskemet.hu
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HA KELL A SEGÍTSÉG
- AKÁR NEKED VAGY A GYERMEKEDNEK

SEGÍTSÉG

• CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgáltatás, 
Kecskemét, Fecske utca 20.
gyerekjolet@alapellatas.hu, +36 76 507 780
Készenléti telefonszám: +36 30 518 5126  
(nyitvatartási időn túl is)

• MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOL-
GÁLAT EGYESÜLET CSALÁDOK ÁTMENETI 
OTTHONA
Kecskemét, Hoffmann János utca 11., +36 76 506 124

• NYÍRI ÚTI MÓDSZERTANI KÖZPONT 
INTÉZMÉNYEGYSÉGE, A LOGOPÉDIAI  
SZAKSZOLGÁLAT
Kecskemét, Czollner tér 1., +36 76 322 611
E-mail: logopedia@nyirilogoped-kmet.sulinet.hu

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

• 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 csalá-
doknak 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 rászo-
rultak és az adományozók egymásra találását, hogy 
a felkarolt családjaink életminősége jelentősen 
javuljon, ezáltal könnyebben talpra álljanak, gyer-
mekeik nyugodtabb körülmények között tanulhas-
sanak. Nem csupán tűzoltást szeretnénk végezni. 

Igyekszünk a lehető leghatékonyabb módon, 
hosszú távon segíteni, így többször leülünk beszél-
getni 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

• 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 automa-
tikusan észleli az érkezést mozgásérzékelők segít-
ségével, 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
•   Lelki Elsősegély Telefonszolgálat

Tel: 116 123 (Éjjel-nappal, mobilról vagy vezeté-
kesről hívható, mindkettőről ingyenes.) 
E-mail: sos@sos116-123.hu 
Skype elérhetőség: lelkigondozas1  
(Hétfőtől péntekig 17-01 óráig)

•  NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyere-
keknek telefonszolgálat
+36 80 505 101  (Ingyenes)  
Hívható: hétfő, kedd, csütörtök, péntek este  
18-22 óra és szerdán 12-14 óra között.

38.



HA KELL A SEGÍTSÉG
- AKÁR NEKED VAGY A GYERMEKEDNEK

SEGÍTSÉG

• CSALÁD- ÉS KARRIERPONT KECSKEMÉTEN 
ÉS KECSKEMÉT JÁRÁS TELEPÜLÉSEIN
A kecskeméti Család- és KarrierPONT szolgálta-
tásaival egyrészt a családi élet szereplőit, másrészt 
a munkáltatókat segíti, és közöttük híd szerepet 
tölt be a család és a munka összeegyeztethetősége 
érdekében. A korábbi évekhez hasonlóan 2021-ben 
is kiégés elleni és életvezetési csoportos foglalkozá-
sokkal várjuk az érdeklődőket, és tervezünk foglal-
kozást a hatékony önéletrajzírásról is. Kiscsoportos 
foglalkozásainkon gyermekfelügyeletet biztosítunk. 
Folytatni szeretnénk a „Nők a csúcson” mozgásra 
ösztönző szabadidős programsorozatunkat és 
továbbra is várjuk az anyukákat a CSAK Coffee 
klubfoglalkozásunkra. A Kecskeméti Járás települé-
sein kihelyezett információs délelőttöket, foglalkozá-
sokat tartunk, hogy az ott élők is élhessenek a szol-
gáltatásaink nyújtotta lehetőségekkel. A pelenká-
zóval is felszerelt irodánkban tanácsadást is igénybe 
vehetnek az érdeklődők, többek között jogász, HR, 
vállalkozásfejlesztési, pszichológus és mentálhigi-
énés szakemberektől lehet segítséget kérni. 
A Család- és KarrierPONT által szervezett vala-
mennyi rendezvény, tanácsadás ingyenesen igénybe 
vehető, valamint térítésmentes játszósarkot is bizto-
sítunk a gyermekkel érkezőknek. Tevékenysé-
geink során nagy figyelmet fordítunk a mindenkori 
járványügyi előírások betartására. 
Honlapunkon egyebek mellett díjmentes 
e-learningek, illetve rendszeresen frissülő atipikus 
állásajánlatok érhetőek el.
 
Elérhetőségeink: Kecskemét, Reile Géza utca 22., 
+36 76 737 193, csak.kecskemet@gmail.com,  
www.nokcsaladmunka.hu,  
https://www.facebook.com/Család-és-KarrierPont 
Kecskemét-183554975623798/   

• EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉ-
NYEK 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.  
Telefon: +36 70 678 7922 és +36 70 678 7926
E-mail cím: kecskemetmentorhaz@gmail.com
A Koramentorház állandó szolgáltatásai koraszülött 
gyermekek és családjaik számára:
-  Koraszülő sorstársbeszélgetés; támogató, mentori 

tanácsadás, tapasztalatmegosztás
-  Koraszülés élményfeldolgozás egyéni és csoportos 

formában
-  Mentorképzés, mentor klub koraszülő  

családoknak
- Pszichológiai tanácsadás
- Család- és párterápia
- Gyásztanácsadás/perinatális veszteségfeldolgozás
-  Gyógytorna-tanácsadás, TSMT torna,  

Pfaffenrot-terápia
- Alakformáló jóga és kismama jóga
- Gyógypedagógiai tanácsadás
- Szülő-csecsemő konzultáció
- Szoptatási tanácsadás
- Szülésfelkészítő csoport
- Babamasszázs és gyermekmasszázs
A Koramentorház szolgáltatásai folyamatosan 
bővülnek. A szolgáltatások ingyenesen igénybe 
vehetők, azonban előzetes bejelentkezés szükséges 
a www.koramentorhaz.hu oldalon!
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VÁRATLAN HELYZETEK
A várandósság egy különleges és mégis teljesen természetes állapot. A legtöbb édesanya, amint megtudja, 
hogy áldott állapotba kerül, igyekszik a lehetőségeihez mérten legtöbb tudást megszerezni a testében 
végbemenő változásokról. Melyik héten mekkora a szíve alatt növekvő kisbaba, mi a normális ilyenkor, 
és milyen változásokra lehet számítani. Azonban az anyaság nem csak a kiszámítható, átlagos helyze-
tekről szól.  A terhesség, és a gyermeknevelés időszaka is tartogathat váratlan, kiszámíthatatlan helyze-
teket, melyekre nehéz előre készülni.

Nem jó, ha a várandósság alatt, vagy kisbabáját 
dajkálva azon rágódik az édesanya, hogy milyen 
váratlan helyzetek adódhatnak és azt hogyan tudná 
megoldani, mert az efféle gondolkodás komoly 
szorongáshoz vezethet. Pár konkrét, reális nehéz-
ségre való felkészülésen túl, a lehetséges negatív 
eseményeken aggodalmaskodni kifejezetten káros. 

Viszont, mégis van, amit megtehet magáért és a 
nyugalma megőrzéséért. Először is, hasznos tudni 
és rendszeresen gyakorolni néhány önmegnyugtató 
technikát, például: relaxáció, imádkozás, légzésgya-
korlatok, mindfulness technikák, autogén tréning, 
meditáció, agykontroll. Fontos, hogy olyat válasszon, 
ami összeegyeztethető világnézetével és gyakorlása jó 
érzést okoz. További segítség lehet a felkészülésben, ha 
számba veszi az eddigi életében sikeresen megoldott 
váratlan helyzeteket, ezzel is erősítve önmagában a 
kompetencia, a „képes vagyok rá” érzését. 
Azonban nem elég tudni, hogyan tudja megnyugtatni 
magát, azt is fel kell tudni ismerni, mikor van erre 

szükség. Sokszor a felfokozott érzelmi állapotban, 
az érzelmek veszik át az irányítást, és nehézséget 
okoz a tudatos gondolkodás. Ilyenkor jó hangosan 
kimondani az éppen átélt érzelmi állapotot, például: 
most szorongok, vagy nagyon ideges vagyok, vagy 
félek. Ez segít az érzelmek tudatosításában és a 
viselkedés feletti kontroll visszaszerzésében. Hogy 
utána racionálisan végig lehessen gondolni, mi az 
a nehézség, amivel szembesültünk, és milyen saját 
erőforrásokra és társas támogatásokra számíthatunk 
a krízissel való megküzdésben. 

Krízis esetén hajlamos az ember beszűkülni. 
Gondolatai csak a nehézség körül forognak, tehetet-
lennek érzi magát, és egyre erőteljesebben ragadják 
magával az érzelmek. Hogy ezt csökkenteni tudja 
az édesanya, eszébe kell idéznie, hogy van, akire 
számíthat, hogy vannak működő önmegnyug-
tató technikái, és képes őket hatékonyan használni. 
Ehhez jó, ha van valami számára kedves, apró tárgy, 
például egy karkötő, amit mindig magánál tarthat, 
és amire rápillantva eszébe juthat, hogy képes 
megoldani a nehézségeket, lelkében mindig szabad 
és nincs egyedül. 

Váratlan helyzetre felkészülni nem a konkrét 
eseményen való rágódással, hanem különféle 
érezelemszabályozó, önmegnyugtató és a tudatos 
gondolkodást elősegítő technikák elsajátításával és 
gyakorlásával érdemes. 

Leskovics-Ortelli Andrea
tanácsadó szakpszichológus

SEGÍTSÉG
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KÖNYVAJÁNLÓ: 
A KATONA JÓZSEF KÖNYVTÁR AJÁNLATA A LEGKISEBBEKNEK

LESKOVICS-ORTELLI ANDREA TANÁCSADÓ 
SZAKPSZICHOLÓGUS KÖNYVAJÁNLÓJA:

Könyvek, melyek segítenek 
az anyukáknak jól kapcso-
lódni a gyermekükhöz és saját 
magukhoz is:

• Kim John Payne:  
Egyszerűbb gyermekkor

• Adele Faber - Elaine Mazlish: 
Beszélj úgy, hogy érdekelje, 
hallgasd úgy, hogy elmesélje - 
Gyakorlati tanácsok a sikeres 
szülő-gyerek kapcsolathoz

• Lukács Liza:  
Hogyan szeretsz?

Pásztohy Panka:  
Pitypang és a hókutya

(Pitypang és Lili 9.)
Egész nap csak esik az eső, 

Lili és Pitypang pedig nagyon 
unatkozik. Miért nem lehet 

kimenni a kertbe? Miért nincs 
akkora hó, mint anya kislány-
korában? Szerencsére anyának 

mindig van egy jó ötlete, hogyan 
lehet még egy esős délután 
is izgalmas. Közben még az 
is kiderül, hogy bent is lehet 
hóembert építeni! A legjobb 

az egészben pedig az, hogy az 
esőből sokszor mégiscsak hó lesz!

Pagony, Budapest, 2020.

Katja Reider:  
Mérges vagy, kismókus?

Kismókus testvére talált egy 
szép tobozt. Kismókus is 

szeretne vele játszani, de a 
testvére nem adja. Addig-addig 

megy a veszekedés, míg a 
toboz leesik, és kettétörik. 

Kismókus szeretné megvigasz-
talni szomorú testvérkéjét egy 
új tobozzal. Bájos kis mese a 

viharos érzelmekről. 
Scolar, Budapest, 2020.

Marék Veronika:  
Boribon vendégei

Marék Veronika kedves, 
kukucskálós lapozója a 

legkisebbeknek! Kié ez az 
orrocska? Kié ez a farkinca? 
Kié ez a lábacska? Találjuk 

ki közösen, hogy ki jön 
Boribonhoz vendégségbe!
Pagony, Budapest, 2020.
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HASZNOS OLDALAK, CSOPORTOK
- AMELYEKET KECSKEMÉTI ANYAKÉNT ÉRDEMES KÖVETNED

KECSKEMÉTI SZUPERNAGYIK
A CédrusNet program keretében indult el a Hivatásos nagyszülő, Szupernagyi képzés. Három  turnusban 
összesen 60, legalább középfokú végzettséggel, internethasználati ismeretekkel és alapvető alkalmasságokkal 
rendelkező SzuperNagyi végzett.

A www.cedrusnetkecskemet.hu oldalon a munka-feladat oldalra kattintva érhetők el a Nagyik profiljai.
A SzuperNagyi szolgáltatást a CédrusNet irodán keresztül lehet igénybevenni +36 20 913 9220-as tele-
fonszámon, Szabóné Gehér Éva humánszolgáltatási koordinátornál.

A Szupernagyik között van fejlesztő pedagógus, óvónő, építesz, jogász, énektanár és természetesen vannak 
gyakorló nagyszülők is, akik gyermekfelügyeletet vállalnak családok tehermentesítésére.

KERESD A WEBEN AZ 
ALÁBBI OLDALAKAT:

• csaladinfo.hu
• kecskemet.imami.hu
• koragyermekkor.hu

• eszii.hu • www.kmk.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

KERESD A FACEBOOKON AZ 
ALÁBBI CSOPORTOKAT:

• Édesanyák (szakértői csoport)
• VBAC csoport  

érintetteknek és segítőknek
• TB-kisokos kismamáknak * Kérdések 

és válaszok
• ManóMenü

• Baba-Mama kérdezz-felelek – 
Kecskemét

• Kecskeméti Anyukák Klub
• Kecskeméti mosható  

pelusos Anyukák
• Anyatejadás és szoptatás támogatás 

Kecskemét és környékén
• Kecskeméti bababörze (ruha, egyéb)
• Kismamaruha adok-veszek országos 

• Kecskeméti baba-mama tesz-vesz
• Kecskeméti Baba-Mama oldal
• Hordozós Klub Kecskemét

• Kecskeméti Baba mama Klub
•Hetényi Bababörze

• Katonatelepi Baba-Mama Klub

SEGÍTSÉG
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