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Beszámoló az Ásványrárói Védőnői Szolgálat munkájáról

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Önkormányzat Képviselő-testülete!
2017.02.01–től látom el helyettesítéssel a körzetet, heti 20 órában. 
Tárgyi feltételek:
A tanácsadó, a nem megfelelő higiénés állapotok miatt, szeptemberben ideiglenesen az IKSZT épületébe költözött. Ott a feltételek adottak, míg az új tanácsadó átadásra nem kerül.
Előző évben beszerzésre került egy falra szerelhető magasságmérő, illetve a védőnői szűrésekhez különböző eszközök, játékok.

VÉDŐNŐI FELADATOK
A védőnő azokat a családokat látja el, akik az ellátási területén bejelentett lakcímmel rendelkeznek, illetve az ellátási területén életvitelszerűen élnek és a gondozási igényüket bejelentik.
A körzet vegyes körzet, azaz a terület mellett óvodai, iskolai feladatok is vannak.
A területi védőnőfeladatait a 49/2004.(V.21.) ESZCSM rendelete szabályozza.
1.)Nővédelem:
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, az anyaságra való felkészülés segítése,
- a lakossági célzott szűrővizsgálatok szervezésében való részvétel. / méhnyakrák szűrés/
2.) A várandós anyák gondozása:
- 26/2014 EMMI rendelet a várandósgondozásról-alapján történik
3.) A gyermekágyas időszakban:
- segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban.
4.) A 0-6 éves korú gyermekek gondozása:
- családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozás végzése,
- az előírt szűrővizsgálatok elvégzése,- a család felkészítése a beteg csecsemő és gyermek otthoni ápolására,
- tájékoztatás az életkorhoz kötött kötelező védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezése, nyilvántartása.
5.)Az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása- külön jogszabály szerint.
6.) Az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása.
7.) Család gondozáskeretén belül:
- A gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás kezdeményezése a  gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén.
- Figyelemfelhívás a népegészségügyi szűrővizsgálaton történő megjelenés fontosságára, továbbá tájékoztatás az önkéntesen igénybe vehető ajánlott szűrővizsgálatokról.
- Tájékoztatás az állami, civil karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről.
- Az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, szervezésében és megvalósításában való részvétel.
8.) A gondozottak létszámának alakulása:
Korcsoport
Ásványráró
2018.12.31.
Várandós
      7
0-1 éves
     25
1-3 éves
     33
3-6 éves
     55
7-18 éves otthon gondozott
    
      0

A gondozott családok száma: 96.
9.) Elvégzett feladatok:

a.)Nő és anyavédelem,a várandós tanácsadás idejében és védőnői családlátogatáson történik.
Célja: a várandós anya egészségi állapotának, teherbíró képességének nyomon követése, a várandóság kapcsán kialakuló szövődmények időben történő korai felismerése, szűrése illetve megelőzése.
A nyilvántartásba vétel az első tanácsadáson történik. A várandósok további ellátása (családlátogatás, védőnői tanácsadás) a rendeletben leírt gyakorisággal történik.
2018-ban egy nem tervezett intézeten kívüli szülés, illetve sajnos egy halvaszülés is történt.

Október hónaptól megszűnt a várandós mozgó szakorvosi szolgálat működése, amit azóta is hiányolnak a kismamák.

b.) Nővédelmi tevékenység:
A méhnyakrák szűrés megszervezésre került, leszűrtek száma: 17 fő.

c.) Az újszülöttek, csecsemők, kisgyermekek gondozása:a csecsemő és kisgyermek tanácsadásokon és családlátogatások alkalmával történik,
- célja a csecsemők és kisgyermekek zavartalan fejlődésének elősegítése, biztosítása és ezzel a csecsemőhalandóság csökkenése.
Az újszülöttek látogatása a jogszabályban leírtak szerint történik, de jelzésre természetesen hétvégén és szabadság ideje alatt is rendelkezésre állok.

d.) Oltások:
- a gyermekek 6 éves életkoráig jelenleg 7 alkalommal jelennek meg kötelező védőoltás céljából,
- rendszeres a nem kötelező védőoltások beadása is (kullancs, bárányhimlő, meningococcus C és B stb)
- az életkorhoz kötött kötelező védőoltások átoltottsága 100%-os,

e.) Szűrővizsgálatok:
- a szűrővizsgálatok minden gyermeknél a kibővített rendelet alapján megtörténtek. (újszülött korban, 1 hó, 2hó, 3 hó, 4 hó, 6 hó, 9 hó1 év, 15 hó, 18 hó,2 év, 2,5 év,3 év, 4 év,5 év, 6 év, 7 év)

Az oltások és a szűrések a védőnői és orvosi tanácsadáson történnek, előzetes értesítés és megbeszélés alapján. A szűrés eredményéről írásos igazolást kapnak, amennyiben szükséges a további kivizsgálást megbeszéljük, illetve háziorvosához irányítom a további teendők miatt.

2018-ban nyilvántartásba vett várandósok száma: 16 
2018-ban születettek száma: 22

Tanácsadási forgalom alakulása 2018- ban:

Orvossal közösen tartott:

Korcsoport

0-1 éves
    
87
1-3 éves
     
38
3-6 éves
22


Önálló védőnői:

Korcsoport

Várandós
161
0-1 éves
238
1-3 éves
 86
3-6 éves
 74
Nővédelem
  5



Gyermekorvosi  MSZSZ:

alkalmak száma
9
0-6 éves
45


Várandós MSZSZ:

alkalmak száma
 8
várandósok
30

f.) Óvodai és iskolai munka:  
Szeptember hónapban elkészültek az éves munkatervek.
Az óvoda-iskola egészségügyi munka keretében elvégeztem a 2.,4.,6., 8., osztályos tanulók kötelező szűrővizsgálatát (súly, magasság, látás-, hallásvizsgálatát, vérnyomásmérését,stb.).
A szűrések időpontjáról a szülők írásos tájékoztatást kaptak, a vizsgálat végén minden esetben írásos igazolást kapnak az eredményről is. Szükség esetén személyesen is megbeszélem a további teendőket a szülővel.
A kötelező iskolai védőoltások: 6. osztály Dt és MMR, 7.o. Engerix I. és II. valamint a HPV oltás időben megtörténtek.
Évente minimum 3 alkalommal, de szükség szerint többször történik a gyerekek fejtetvesség szűrése.
Eltérés esetén szintén írásos jelzést kap a szülő a teendőkről, szükség esetén személyesen is megkeresem a családot.

g.) Egészségnevelés


A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársával folyamatosan tartottam és tartom a kapcsolatot, személyesen vagy telefonon megbeszéltük az aktuálisan felmerülő problémákat. Írásban 7 jelzést küldtem. Az éves települési tanácskozáson, az esetmegbeszéléseken, esetkonferenciákon részt vettem. 

Rendszeresen részt veszek a továbbképzéseken, mivel a munkámhoz elengedhetetlen a megújulás, a fejlődés, a friss információ. A működési kártya meghosszabbításának is feltétele a továbbképzéseken szerzett kreditpontok megszerzése. 



Kérem a Tisztelt Polgármester Asszonyt és a Képviselő-testületet, a beszámolóm elfogadására.


Ásványráró, 2019.05.23. 



                                 Tisztelettel:
                                               Kissné Szigony Anett
                                                 helyettes védőnő


