Tájékoztató védőnői feladatok ellátásáról 2016. évben Nagycenk-Fertőboz községekben
Készítette:Csitkovicsné Prajczer Erika területi védőnő

A védőnői gondozás azon módszerek összessége, amely az egyén, a család, a
közösség képességeit segíti kialakítani, fejleszteni, vagy visszaállítani az egészség megőrzése,
fejlesztése, visszaszerzése, a betegségek megelőzése érdekében.
A védőnői gondozás kiterjed a várandós anyák, és a 0 – 6 éves korú egészséges, és beteg,
illetve szociálisan veszélyeztetett kiskorúak ellátására is. A tevékenység tartós, folyamatos és
rendszeres cselekvés, ami történhet a védőnői tanácsadóban, önálló védőnői tanácsadás,
fogadóóra, és családlátogatás keretein belül.
A látogatások gyakoriságát a 49 / 2004. rend. 3. számú melléklete alapján végzem.
Várandós anyák gondozása:
2016. évben nyilvántartásba vett várandós anyák száma: 20 fő, mindannyian a terhességük 12.
hetéig jelentkeztek gondozásra. Az előző évben jelentkezett, de erre az átvitt várandósokkal
együtt számuk:33 fő volt. Egészségügyi okból veszélyeztetett várandós anyák száma 4,
szociálisan veszélyeztetett nem volt. Év végén, a 2017-os évre átvitt gravidák száma 9 fő.
A várandós anyák közül sajnos 2 fő dohányzott, más káros szenvedélyről nem volt
tudomásom.
A várandós anyák gondozása családlátogatás, önálló védőnői tanácsadás keretein belül
egyaránt történik. 2016. évben 102 esetben történt látogatás. Védőnői tanácsadáson a
megjelenések száma: 124 fő.
2016 –ban szült anyák közül mindenki részesült gondozásban, eltitkolt várandósság nem volt.
Gyermekágyas gondozás:
2016. évben szült anyák száma: 23 fő
A gyermekágyas gondozást szintén a fenti rendelet alapján végzem, hetente.
2016 –ban 85 alkalommal történt gyermekágyas látogatás.
0 – 6 hetes korú újszülött gondozás:
Látogatásaimat szintén a fenti rendeletben foglaltak szerint végzem: a kórházból hazajövetel
után maximum 48 órán belül, majd heti gyakorisággal.
2016 – ban az újszülöttek száma: 25 fő(eltérés a szült anyák számától az ikerterhességekből
adódik)
0 – 1 éves korú csecsemők gondozása:
2016- ban nyilvántartásba vett csecsemők létszáma: 25 fő, ebből 4 koraszülött gyermek,
koraszülés oka az ikerterhesség és fejlődési rendellenesség volt. Sajnos 1 fő
csecsemőhalálozás is történt fejlődési rendellenesség miatt 4 napos korban a kórházban.
A csecsemő látogatások száma: 385 alkalom. Önálló védőnői tanácsadáson megjelenések
száma 196 , orvossal közösen tartott tanácsadáson a megjelenések száma 135 fő.
Az anyatejes táplálás, szoptatás alakulása 2016– ban: év folyamán az 1. életévet betöltöttek
száma: 21 fő, ebből kizárólagosan 6 hónapos korig anyatejjel táplált csecsemők száma 8 fő.

12 hónapos kor után 5 csecsemő kapott anyatejet!
1 – 6 éves korú gyermekek gondozása:
2016 – ban a kisdedek létszáma átlagosan 40 fő.
Védőnői látogatások száma:274 alkalom. Önálló védőnői tanácsadáson a megjelenések
száma: 101. Orvossal közös tanácsadáson a megjelenések száma: 73 fő.
Kisgyermekek (3-6 éves) létszáma átlagosan 90 fő, látogatások száma 264 alkalom. Önálló
védőnői tanácsadáson a megjelenések száma 96 fő, orvossal közös tanácsadáson 41 fő vett
részt.
2016 – ben az összes családlátogatások száma 946, szaklátogatások száma 1196.
Egészségnevelés a területen:
2016 – ban 7 alkalommal tartottam Baba-mama klubot, amelyen összesen 60 fő vett részt.
2016-ben is megrendezésre került az iskolában egészségnap és családi nap, amelyen részt
vettem (előadásokkal, szűrővizsgálatokkal).
Óvodai és iskolai munka:
Az óvodai munka a fejtetvesség vizsgálatból, és a veszélyeztetett, illetve gondozott
gyermekek nyomon követéséből áll. Év végén jelentés készítése az ÁNTSZ és a KSH felé.
Az iskolai munkával eltöltött idő 164 óra.
A védőnői munka a 2,4,6,8 osztályosok szűrővizsgálatából, az orvosi vizsgálatok
megszervezéséből, és lebonyolításában való segédkezésből,egészségnevelő és felvilágosító
előadásokból és tisztasági és tetvességi vizsgálatokból(évi 3 alkalom) és adminisztrációból
áll.
A 6. osztályban szeptember és október hónapban a DI – TE és MMR újraoltások
megszervezéséből, lebonyolításából, és adminisztrációból.
7. osztályban szeptember és március hónapban a Hepatitis – B elleni kampányoltások
megszervezéséből, lebonyolításából, és adminisztrációjából, illetve a 7. osztályos lányok
államilag finanszírozott, de választható HPV oltásának megszervezéséből, lebonyolításából,
és adminisztrációjából. A 7 lányból 7 fő kérte az ingyenes védőoltást. Év végén az iskolai
munkáról jelentés küldök az ÁNTSZ és a KSH felé.
Tavalyi évben még nem, de az idei évben ismét folytatódnak a védőnői méhnyakszűrés, az
ÁNTSZ-től meghívólevelet kapott 25-65 éves korú nők élhetnek a lehetőséggel.
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