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Beszámoló 2017 / 2018. évben végzett védőnői munkáról

Készítette: Piliscsév Védőnői Szolgálat
Kosztka Gáborné védőnő
Piliscsév község védőnői körzetének teendőit, feladatait 1999. január 1-től látom el.
A körzet által ellátandók létszáma:
 Várandósok száma:
34 fő (2017. évben összes gondozott)
 0-1 évesek száma :
17 fő (2017.12. 31.-ei adatok)
 1-7 évesek száma :
146 fő (2017. 12. 31.)
 Oktatási intézményekben ellátott gyermekek száma:
- Piliscsévi Általános Iskola:
99 fő
- Piliscsévi Aranykapu Óvoda Bölcsöde: 77 fő
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.
Szerdánként 13-tól 15 óráig előzetes időpont egyeztetés alapján jönnek a várandósok a
tanácsadásra.
Januártól –december végéig: 149 megjelenés volt a rendeléseimen.
21 újonnan jelentkezőt vettem gondozásba (új, nyilvántartásba vettek száma).
Látogatások száma: 75.
Az év folyamán szült anyák száma összesen: 18 fő.
Intézeten kívüli nem tervezett, ill. ikerszülés, december végéig nem volt a körzetben.
Tervezett otthonszülés nem volt.
Koraszülés 2017 januárjában 35 hétre, születési súly 2660 gr.

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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Szerdánként 8-10-ig önálló csecsemő tanácsadás, 10-11 óráig orvossal tartott csecsemő
tanácsadás zajlik, egyeztetést követően jönnek státusz vizsgálatra, oltásra, ill. rendelésre az
anyukák.
December 31-ig 18 egészséges csecsemő született, dysmaturus újszülött, ill. fejlődési
rendellenességgel született baba nem volt.
A védőnői csecsemő és kisgyermek tanácsadásokon 226 megjelenés volt.( éves adatok)
Orvossal tartott tanácsadáson megjelenések száma: 153 fő
Az újszülötteket a kórházból történő hazaadásukat követően 24-48 órán belül meglátogattam.
Csecsemő látogatások száma összesen:140
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 1-23-4-5-6 éves korban. A szűrések a szülők jelenlétében történnek, a szűrővizsgálat
időpontjáról idézőt kapnak, a vizsgálat elvégzéséről pedig igazolást. E téren elmaradás
nem volt. A védőnői kötelező szűrővizsgálatok száma duplájára bővült ( 2-4-9-15-18 hó,
és 7 éves korban) 2017. szeptember 1-je óta. ( ezzel együtt a dokumentációs munka is)
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, oltási
elmaradás nem volt a körzetemben.
3-6 évesek megjelenése védőnői tanácsadáson 2017. december 31-ig: 134.
Az aktuális, az életkorhoz kötött kötelező ( és választható) 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 (szeptember, január, április).
(Sajnos ) rüh szűrést is végeztem minden óvodai csoportban, (fertőzés gyanúja miatt).
Az egészségnevelő előadásokat ebben a 2017-es évben is megtartottam – többek közt a
felső tagozatos osztályokban, egészséges táplálkozás témakörben dietetikus szakember
közreműködésével.
A felső tagozatos tanulók kampányoltásai, szűrővizsgálatai is rendben megtörténtek.
Az iskolai kampányoltásokkal kapcsolatos teendőket(oltóanyag rendelés, szervezés,
oltási jelentések készítése az ÁNTSZ felé, dokumentáció, tájékoztatás a szülők felé, stb.)
elvégeztem.
Osztályvizsgálatokon részt vett tanulók száma ( 2., 4., 6., 8. osztályosok): 48 fő
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Kampányoltásokon részt vett tanulók száma (6., 7. osztályosok): 55 fő
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.
2017 júliusban a helyi „ nyári táborban” játékos vetélkedővel egybekötött egészségnevelő
előadásokat tartottam egészséges táplálkozás témakörben 20 gyermek részvételével.
2018 áprilisában egészséghét keretében nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűréseket
szerveztem a község lakosai számára. Az egészséghét programjaihoz kapcsolódóan a
Piliscsévi Általános Iskola tanulói a tej- és tejfogyasztást népszerűsítő „Tejkamion” színes
programjai által megismerhették a „Tej útját” – azaz, öt élményállomáson keresztül
követhették nyomon, hogy hogyan kerül a tej az asztalra, a napi étrendjükbe, és milyen
jótékony hatásai vannak a tej fogyasztásnak.
Munkám mellett Nyergesújfalu 2.sz. védőnői körzetében helyettes védőnői feladatokat is
ellátok.

Remélem munkámmal elősegítem a gyermekek zavartalan testi, lelki fejlődését.

Piliscsév, 2018. szeptember 09.
Tisztelettel: Kosztka Gáborné
védőnő

