
Védőnői Szo~gá~at 5515 Ecsegfalva Fő Út 84.

Beszámoló a védőnői szolgálat 2017 évi tevékenységéről.

2017 január 1.-től szigorodtak a védőnői ellátásra vonatkozó szabályok, az ingyenes szolgáltatást kötelező igénybe
venniük a szülőknek, ellenkező esetben jelenteni kell a Családsegítőnek illetve a Gyámhivatalnak.
Változások történtek a védőnői munkában is, teljesen Új dolgok kerültek be, így azokat „újra kell tanulnunk” és a
többietmunkát be kell építeni a munkaidőbe, ami azért nem megy zökkenőmentesen.
Jelentősen megnövekedett az adminisztráció, a többlet papírmunka a családlátogatástól veszi el az időt, pedig a
gyermek fejlődésének megítélése a Saját közegében reálisabban megítélhető, hiszen feladatunk továbbra is a
prevenció, időben meglátni az eltéréseket és megfelelő szakellátás felé irányítani a korai fejlesztési program
keretében.
Gondozott létszám 2017-ben

Várandósok: 15
0-7 évesek: 75
7-10 évesek: 36
Családok száma: 68

Várandós gondozás:

A várandósok közül mindenki gondozásban részesült, ritkán jelentkeznek későn ez általában az első 6 hétben
történik a kötelező vizsgálatokon mindenki részt vesz, a nem kötelező genetikai vizsgálatok is megtörténnek, amit
2017-től ismételten ingyenesen végez a gyulai genetikai tanácsadó.
Sajnálatos, hogy még mindig akad dohányzó személy, aki nem tud szabadulni e függőségétől, pedig tudatában van
nikotin káros hatásaitól.

0-7 évesek gondozása:

2017 szeptembertől kötelező a vizsgálatok elvégzése 1-2-3-4-6-9-12-15-18 hónapos 2-2.5-3-4-5-6-7 éves kórban.
Emellett a szülői kérdőíveket is ki kell tölteni minden alkalommal.
Ez rengeteg idő, rengeteg fénymásolási teher, rengeteg papírmunkát jelent. A státusvizsgálatok megtörténtét a szülő
aláírásával igazolja. Ezenkívül a gondozási tervek átvételét a különböző tájékoztatok átadását és a védőoltásokról
való értesítéseket is a szülő aláírásával igazolja.
Meggyőződésem a bevezetett többletmunkának pozitív oldalai is lehet, mely rávezeti a szülőket a nagyobb felelősség
vállalásra.
A csecsemő és kisgyermekgondozás célja, az egészséges fejlődés nyomon követése, szükség szerinti más
szakterületek igénybevétele, az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása. A kötelezőoltások átoltottsága
100%. Tehetősebb szülők a bárány himlő elleni védőoltást, az agyhártyagyulladás elleni védőoltást is beadatják.
Az anyatejes táplálásban szép eredményt értünk el, vannak gyermekek, akik egy éven túl is kapnak anyatejet, ezzel
megelőzve az ételallergia kialakulását.
Óvodába járó gyermekek vizsgálata is a tanácsadóban történik. Az iskolai tanulók vizsgálata szintén a tanácsadóban
történik, ez évben a vizsgálat kiegészült a hallás vizsgálatával. Tisztasági vizsgálat kettő alkalommal történt, e
tanévben fejtetvesség nem volt.

Tanácsadás heti egy alkalommal szerdán 08:00-15:00-ig.
Megjelentek száma: védőnői-421

orvosi-112
Családlátogatások száma: 335

A tanácsadó felszereltsége alapjába jó, működése zavartalan, a munkafolyamata zökkenő mentes, ezért köszönetet
mondok.

Ecsegfalva 2018. április 16. Tisztelettel:
Farkas Bálintné

védőnő


