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Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2009. évben végzett munkájáról

A védőnő feladata, hogy folyamatos megfigyelésen alapuló tanácsadással és
egészségneveléssel segítséget nyújtson a női lakosság számára, és rajtuk keresztül a
családoknak. Segítjük a családokat az egészségkárosító hatások elkerülésében. Célunk az
egyének, közösségek (az utódnemzedék) zavartalan, harmonikus (testi, lelki szellemi és
szociális téren) fejlődésének, és egészséges életvitelének kialakítása.

Végigkövetjük a várandósság időszakát, majd szoros kapcsolatban állunk a családokkal a
csecsemő- és kisdedkorban. Az óvoda- ill. iskola-egészségügyi munka révén kapcsolatot
tartunk a gyermekeket nevelő családokkal is. Családlátogatásaink során az idősebb lakosság
problémáival is találkozunk, igyekszünk nekik is segítséget nyújtani.

A védőnői munka gerincét tehát a családgondozás képezi, melybe beletartozik:
 a családlátogatás,
 a tanácsadás,
 az egészségnevelés, amely különböző tanfolyamok, előadások, közösségi alkalmak
keretében történik.

 Munkánk másik fő részét az óvodai ill. iskolai közösségekben végzett életkorhoz kötődő
védőoltások és szűrővizsgálatok képezik.

2007 óta 5 védőnői körzetben dolgozunk. Egyik kolléganőnk 2009 májusától munkahelyet
váltott; másik kolléganőnk a GyED időszakának letelte után lakóhelyén vállalt munkát;
harmadik kolléganőnk pedig gyermekáldás előtt áll, jelenleg is táppénzen van. Mindhármuk
helyettesítést belső helyettesítéssel oldjuk/oldottuk meg.

A gondozott családjaink száma 2009-ben 699 volt. Gondozási munkánk során 5 esetben
találkoztunk gyermekelhanyagolással, 2 esetben történt intézkedés.

18 alkalommal tartottunk csoportos egészségnevelési alkalmat: baba-mama klubot,
fogyiklubot, babamasszázs és szülésre felkészítő tanfolyamot. Anyatejes Világnap (Világhét)
rendezvénysorozat alkalmával köszöntöttük az anyatejet más csecsemőnek is adó anyukákat,
és a sokáig szoptató édesanyákat. Csoportos egészségnevelési alkalmainkon a megjelentek
száma összesen 286 fő volt.

A várandósok gondozása során együttműködünk a területi nőgyógyásszal, a háziorvosokkal és
a kismamák fogadott nőgyógyászával is.
105 kismamát vettünk újonnan nyilvántartásba, 127 alkalommal látogattuk meg őket
lakásukon, 511 alkalommal pedig ők keresték meg minket védőnői tanácsadásainkon. 5
alkalommal a szentendrei rendelőintézet nőgyógyásza is jelen volt a várandós tanácsadások
alkalmával, így a választott orvossal nem rendelkező kismamáink is szakorvosi ellátásban
részesülhettek.

2009. évben 116 csecsemő született: 865 alkalommal kerestük fel őket a lakásukon, 288
alkalommal védőnői tanácsadáson, 726 alkalommal pedig az orvossal és védőnővel közösen
tartott tanácsadásokon jelentek meg.



A védőnői munka egyik fontos mutatója az anyatejes táplálás alakulása, mely településünkön
2009 évben a következőként alakult:
118 csecsemő töltötte be az 1. életévét: ebből 79 csecsemő 4 hónapos koráig, 51 csecsemő
pedig 6 hónapos koráig kizárólagosan anyatejes táplálásban részesült, 58 budakalászi kisbaba
pedig egy éves kora után is részesülhetett anyatejes táplálásban. 

Kisdedek (1-3 évesek) gondozásáról:
355 alkalommal a lakásukon kerestük fel a kisdedeket nevelő családokat, tanácsadásainkon
pedig 811 megjelenés volt e korosztályból. 

3-6 éves gyermekekkel 122 alkalommal az otthonukban, 461 alkalommal pedig a
tanácsadóban találkoztunk.

A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló
módosított 51/1997. (XII.18.) NM. 2009. szeptember 1-től kötelezően előírja az 1, 3, 6
hónapos, valamint 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves gyermekek komplex védőnői szűrővizsgálatát, emiatt a
védőnői tanácsadásaink idejét kibővíteni kényszerülünk. E rendelkezéssel párhuzamosan
megszűntek az óvodai szűrővizsgálatok, az óvodáskorúak szűrése (a szülő jelenlétében) a
területileg illetékes védőnő önálló védőnői tanácsadásán történik.
Az iskolákban kétévente végzünk szűrővizsgálatot a házi-gyermekorvosok
közreműködésével. Vizsgálataink kiterjednek a testi fejlődés megítélésére, érzékszervi
szűréseket végzünk, az iskola orvosa pedig komplex fizikális vizsgálatot végez.

7-18 éves gyermekeink hála Istennek mind közösségbe járnak, e korosztályban otthon
gondozott gyermekről nem tudunk.

Együttműködtünk és együttműködünk a bölcsőde, az iskolák, óvodák, gyermekjóléti szolgálat
munkatársaival a problémás családok és gyermekek érdekében.

2007-ben egy védőnői munkaszobával bővül a tanácsadó, így már minden védőnőnek saját
asztala van, de egy négyszemközti beszélgetésre alkalmas szoba még nagyon hiányzik, ezért is
nagyon várjuk az új, korszerű Egészségház megépülését!

Az iskolai szűrések továbbra is problémát jelentenek, mert nincs egy megfelelően kialakított
és a szűrővizsgálat elvégzéséhez szükséges eszközökkel felszerelt helység (orvosi szoba) az
intézményekben. Orvosaink a szűréseket és az oltásokat csak a védőnői tanácsadóban végzik,
így a gyermekek a tanítási óra terhére kénytelenek bejönni hozzánk.

Budakalász, 2010. június 10.

  Tisztelettel a Védőnői Szolgálat nevében:

          Slezák Szilvia sk.
            vezető védőnő




