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Beszámoló 2015. évben végzett védőnői munkáról
Készítette: Piliscsév Védőnői Szolgálat
Kosztka Gáborné védőnő
Piliscsév község Védőnői körzetének feladatait 1999 január 1.-től látom el.
A körzet által ellátandók létszáma:
Várandósok száma: 33 fő (2015.évben összes gondozott)
0-1 évesek száma: 132 fő (2015.12.31.-ei adatok)
1-7 évesek száma: 113 fő (2015.12.31..-ei adatok)
Oktatási intézményekben ellátott gyermekek száma:
A védőnői munka sokrétű, célja az egészség megőrzése, a betegségek korai
felismerése, a családgondozás, egészségnevelés.
:
Várandós gondozás 33/ 1992.(XII.23.) NM .rendelet , ill. 26/2014.(IV.8.) NM
rendelet szerint zajlik, jogszabályoknak megfelelően, célja az állapotos nő
egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen
születésének elősegítése, a szövődmények és veszélyeztetettség korai
felismerése, szülésre, szoptatásra, csecsemőgondozásra való felkészítés.
Szerdán 13-15 óráig előzetes időpont egyeztetés alapján jönnek a várandósok a
tanácsadásra.
Januártól –december végéig: 138 megjelenés volt a rendeléseimen.
16 újonnan jelentkezőt vettem gondozásba (új, nyilvántartásba vettek száma)
Látogatások száma: 80
Leszült anyák száma: 19 fő
Intézeten kívüli, tervezett otthonszülés, koraszülés, december végéig nem volt a
körzetben.
Az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek ellátása, gondozása a tanácsadásokon
és családlátogatások alkalmával történik, célja a csecsemők és kisgyermekek
zavartalan testi és lelki fejlődésének elősegítése, és a csecsemőhalandóság
csökkentése.
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Szerdán 8-10.-ig önálló csecsemő tanácsadás, 10.-11óráig orvossal tartott
csecsemő tanácsadás zajlik, időpont egyeztetést követően jönnek statusz
vizsgálatra,és rendelésre az anyukák.
December 31.-ig 19 egészséges csecsemő született, 2 dysmaturus újszülött volt,
fejlődési rendellenességgel született baba nem volt. (
A védőnői tanácsadásokon 256 megjelenés volt.( éves adatok)
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma: 106 fő
Az újszülötteket a kórházból történő hazaadásukat követően 24-48 órán belül
meglátogattam.
Csecsemő látogatások száma éves: 290
Az életkori sajátosságokhoz igazodó, betegségek megelőzését, és korai
felismerését célzó szűrővizsgálatokat az 51/1997 ( XII.18.) NM rendelet
szerint végeztem , 1-3-6 hó, és 1-2-3-4-5-6- éves korban. A szűrések a szülők
jelenlétében történnek, a szűrővizsgálat időpontjáról idézőt kapnak, a
vizsgálat elvégzéséről pedig igazolást. E téren elmaradás nem volt.
Az óvodákban nem szűrjük a gyermekeket, a 3-6 éves óvodásokat is a
Tanácsadóban egyenként vizsgáljuk az erre vonatkozó jogszabály szerint.
(51/1997(XII.18.) NM. életkorhoz kötött kötelező védőnői szűrővizsgálatok)
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat minden gondozott gyermek
megkapta.
1-6 évesek megjelenése védőnői tanácsadáson szeptemberig: 182 fő.
Az életkorhoz kötött kötelező védőoltásokat a gondozott gyermekek megkapták,
oltási elmaradás nem történt.
Aktuális, esedékes védőoltásról írásban, szóban kap tájékoztatást a szülő.
A körzetemhez tartozó oktatási intézményekben az előírásoknak
megfelelően, tanévkezdést követően, negyedévente elvégeztem a kötelező
tisztasági vizsgálatokat, pediculosis szűrést.
Egészségnevelő, felvilágosító előadásokat ebben az évben is megtartottam
A felső tagozatos osztályokban.
A tanácsadóban folyamatosan gyűjtöm a rászoruló családok számára a ruhákat,
játékokat, adomány tápszereket, pelenkákat, bébi ételeket.
A Gyermekjóléti Szolgálattal folyamatosan tartottam a kapcsolatot, jeleztem
feléjük a veszélyeztetett gyermekekkel kapcsolatos problémákat
2015.-ben is Nyergesújfalu 1.sz.védőnői körzetének helyettesítését láttam el.
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2015.november 2.-ától a körzetet Komeiner Blanka körzeti védőnő vette át,
körzetátadás 2015.11.12.-én történt, a védőnői munkát együtt végezzük,
melynek szakfelügyeletét 2016.január 31.-ig látom el.

Piliscsév, 2016.01.18

Tisztelettel: Kosztka Gáborné sk.
védőnő

