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Tisztelt Képviselőtestület!
Beszámolómban Piliscsév község gyermek-egészségügyi helyzetéről nyújtok tájékoztatást
Önöknek.
Már 19 éve végzem tevékenységemet a községben.
Néhány adat az elmúlt egy évben végzett munkámról.
Jelenleg az általam ellátottak száma 875 fő.
Kor szerinti megosztásban:
0-1éves:

57fő

1-4éves:

153fő

4-9éves:

252fő

9-14éves: 206fő
14-19éves: 207fő
0-3 éves korig
Ezen korosztály folyamatos követése, a szaktanácsadáson, a védőnővel közösen történik.
Féléves korig kéthetente, majd egyéves korig havonta jelennek meg. Kórházból való
hazaérkezésükkor, 1,3,6 hónapos 1; 2; 3, korban ,statusz (súly, magasság, mell- és fejkörfogat,
belszervi fizikális vizsgálat, mozgásszervek vizsgálata, vérnyomás, vizelet) vizsgálatukat
végezzük.
2; 3; 4; 15, 18 hónapos korban kötelező védőoltásokat (Pentaxim, Prevenar, MMR) kapnak. A
gyermekek vizsgálata során észlelt bármilyen eltérés (szívzörej, csípő-rendellenesség, urológiai,
sebészeti, bőrgyógyászati) esetén megfelelő diagnosztikai és szakorvosi vizsgálatra irányítom
őket.
Ennek a betegségek korai felismerésében így az időben elkezdett kezelésnek nagy jelentősége
van a gyógyulás szempontjából. Gondolok itt pl.: csípőficamra, rejtett heréjűségre.
Tanácsadáson 2013-ban 733 gyermek jelent meg.
Közel két éve működik az időpont kérés a tanácsadáson, a visszajelzések pozitívak, mert a
várakozási idő szinte megszűnt.

2008.októbertől egy új védőoltás a Prevenar/ pneumococcus elleni/ is ingyen elérhető a 2006.10.01.
után született gyermekek részére akik ezt kérik. Örömmel számolhatok be arról, hogy ez a korosztály
szinte 100 százalékosan átoltott lett.

3-6 éves korosztály
Az óvodás korosztály szűrővizsgálatát az óvodában, évente a védőnő segítségével végzem.
2013/14-es tanévben 76 óvodás vizsgálatát (súly, magasság, belszervi fizikális, mozgásszervek,
vizelet) végeztük. 6 éves korban kötelező védőoltásban/ Tetraxim/ részesülnek, melyet a
tanácsodáson a szülő jelenlétében kapnak meg.
6-14 éves korig
Az iskolás korosztály szűrését módszertani levélben előírt program szerint végezzük. Az idei
tanévben 51 gyermeket (2,4,6,8. osztály) vizsgáltam meg. Ez a magasság, súly, vérnyomás,
belszervi fizikális, mozgásszervek, vísus, színlátás, vizelet általános vizsgálatából áll.
A hatodikosok kétszerre Di-Te és Trivalnes (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő) a hetedikesek
kétszerre Hepatitisz B elleni kötelező védőoltásban részesültek.
Itt jegyezném meg, hogy mindkét intézmény az óvoda és az iskola vezetőjétől és dolgozóitól
minden segítséget megkapunk a szűrővizsgálatok zavartalan lebonyolításához. Ezért köszönet
nekik.
2013-ban 46 gyermek részesült az ÁNTSZ-től ingyenesen kapott influenza elleni
védőoltásban.
A betegrendelést napi két órában, váltogatva délelőtti és délutáni időben végzem. A csecsemőtanácsadást szerda délelőtt másfélórában az iskola-egészségügyi munkát szerda reggel két órában
végzem.
2013-ban 5836 gyermek jelent meg a rendelésen, lakáson 49 beteg és 99 egészséges
gyermeket láttam el. Szakkonzultációra 198, kiegészítő diagnosztikára 288, kórházba 39
gyermeket utaltam.
A betegrendeléseket főleg az óvodás és az kisiskolás korosztály látogatja. Jelentősebb
betegforgalom a késő őszi, téli és a kora tavaszi időszakban van. A betegek jelentős része felső és
alsó légúti hurutos, valamint gyomor- bélrendszeri panaszok miatt keresnek fel. A tavaszi

hónapokban pedig egyre szaporodik a légúti allergiás panaszok miatt jelentkezők száma.
Hétköznapokon a dorogi székhelyű központi ügyelet működik, amely délután 16 órától
másnap reggel 8 óráig látja el a betegeket. A hétvégi ügyelet változatlanul péntek délután 15
órától, hétfő reggel 8 óráig folyamatosan működik. Ebben a munkában én is részt veszek.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Piliscsév, 2014.03.20.
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