Sióagárd (Fácánkert) település 
Védőnői Szolgálata 
Fácánkert település 
Önkormányzat Képviselő Testülete 
Beszámoló a 2014. évi védőnői munkáról 
A védőnői munka az alapellátás részeként, a családok egészségének megőrzésére, segítésére irányuló preventív tevékenység, valamint a betegség kialakulásának, az egészségromlásnak a megelőzése érdekében végzett egészségnevelés. 
A gondozási feladatokat önállóan végzem. Tevékenységem során szakmailag együttműködök a háziorvossal és a házi gyermekorvossal. A gyermekek kisebb hányada jár vidéki gyermekorvoshoz. Gyógykezelésben részesülő személyek esetében az orvos rendelkezése szerint járok el. A közoktatás, a gyermekjóléti, szociális és családsegítést végző intézmények illetékes szakembereivel együttműködök. 
A szakmai felügyeletet a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szak igazgatási Szervének illetékes kistérségi vezető védőnője látja el. 
Gondozási tevékenységem azon családok körében végzem, ahol várandós és gyermekágyas anya illetve O-6 éves korú gyermek él. A gondozási tevékenységem kiterjed az óvoda egészségügyi munkára is. 
Körzet bemutatása: 

Tanácsadások helye: 
Tanácsadások ideje: 
 
Védőnői Tanácsadó: Fácánkert Árpád u. 12. 
Várandós Tanácsadás: hétfő 	11-11:30 óráig 
Csecsemő Tanácsadás: hétfő 	11:30-12 óráig
Orvossal tartott csecsemő tanácsadás: hétfő 13 órától 

A védőnői ellátás hétfőn és  kéthetente csütörtökön történik a faluban. 
A várandósok szakellátása Szekszárdon történik. Nehézséget továbbra is az időpont kérés okoz, mert szinte minden vizsgálatra 4-5 hetes előjegyzés van, így szükség esetén én intézem a kismamák helyett. 
Oktatási intézmény: óvoda 2014. október elsején beíratott gyermekek  száma 25 fő 
Ellátottak köre: A 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján a védőnő köteles ellátni a lakcímmel rendelkező személyeken túl- a körzetében jogszerűen tartózkodó azon személyt is aki bejelentette az ellátás iránti igényét a védőnőnél.
 Várandós anyák gondozása: 
A 2013-es évről 1 várandós került át 20 14-re. 
2014 január és december között 7 új várandós jelentkezett gondozásra, közülük veszélyeztetett: 5 eü; 
2014 január és december között 1 várandós beköltözés történt: 1 Veü
Dohányzó várandós: 1 fő
Védőnői látogatások száma: 40
Tanácsadáson megjelentek száma: 69
Feladat: a várandósgondozást, mint komplex egészségügyi szolgáltatást, a szülésznőgyógyász szakorvos, szülésznő, a háziorvos, a gyermeket váró nő együttműködésén alapulva végzem. 33/1992.(XII. 23. )NM rendelet alapján önállóan végzett szűrővizsgálatokkal követem a magzat fejlődését és a várandós anya egészségi állapotát. 
A várandós gondozás értékelése: A várandósok mindegyike a 12. hét előtt került gondozásba, ami azért lényeges, hogy minden fontos vizsgálat időben megtörténjen. 
Gyermekágyas és szoptatós anyák gondozása:
A 2014. év folyamán szült anyák száma: 4
A szült anyák közül gondozásban részesülők száma: 4 
Feladat: segítséget nyújtok, és tanácsot adok a szülést követő egészségi állapotra vonatkozóan, szoptatással, gyermekgondozással, valamint a családtervezéssel összefüggő kérdésekben. Gyermekágyas anya gondozása hat hetes korig történik, ezt követően, ha probléma merül fel nővédelmi gondozás keretében folyik az ellátás.
Nővédelem:
A 2014-as évben a méhnyak szűrő mintaprogram nem működött részben helyettesítés miatt, részben pedig azért mert a képzést még nem volt lehetőségem elvégezni. Látogatásaim során igyekszem a nagymamákat, anyukákat figyelmeztetni a szűrővizsgálatok fontosságára, a nőgyógyászati vizsgálatok mellett, a mammográfiai vizsgálatok szükségszerűségére is. 
O-6 évesek gondozása: 

0-11 hónaposok száma: 5 fő (2014.dec. 31.) Védőnői látogatások száma: 49
Tanácsadáson megjelentek száma: 38
 
ebből veszélyeztetett: 0 fő

A csecsemőket 6 hetes korukig hetente, majd havonta egyszer, a veszélyeztetetteket havonta egyszer látogatom illetve szükség szerint. 
Anyatejes táplálás: 6 hónapos korig kizárólagos anyatejjel táplált csecsemők aránya: 60% 
1 éves koron túl is kaptak anyatejet: 40 % 
Minden újszülött UH szűrővizsgálata 6 hetes korban az Önkormányzat pénzbeli támogatásával megtörtént. 

12-36 hónaposok száma: 11 fő (2014.dec. 31.)   Ebből 2 fő veszélyeztetett (V szoc)
Védőnői látogatások száma: 57
Tanácsadáson megjelentek száma: 33 
 
A kisdedeket két havonta látogatom, illetve szükség esetén gyakrabban.
3-6 évesek száma: 30 (2014 .dec. 31.) 
Évi 2x-i látogatást ír elő a szabályzat, de az óvodába kéthetente megyek, itt megbeszéljük az esetleges problémákat az óvónőkkel, illetve megfigyelem játék közben Őket. 
Védőnői látogatások száma: 60 Tanácsadáson megjelentek száma: 34 
Főbb feladatok: 
~ A O-6 éves korú gyermekek gondozása során, családlátogatás, védőnői tanácsadás keretében folyamatos, célzott és szükséglet szerinti gondozást végzek, továbbá a harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és a szocializációját segítem, valamint a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismereteket nyújtom, 
~ A szoptatást és az anyatejes táplálást fokozott figyelemmel kísérem, az anyatejjel való táplálást szorgalmazom, különösen az első 6 hónapban, az anyát tanítom a szoptatás helyes technikájára, a tejelválasztás fokozásának és fenntartásának módjaira, 
~ Szűrővizsgálatokat végzek a módszertani ajánlások alapján és az észlelt eltérésről a házi gyermekorvost, illetve a háziorvost írásban értesítem, 
~ A családokat tájékoztatom az életkorhoz kötött védőoltások fontosságáról, a védőoltások szervezését, nyilvántartását, jelentését a külön jogszabályban, módszertani levélben foglaltak szerint teljesítem. 
Életkorhoz kötötten kötelező védőoltásban elmaradás nincs. 
Óvoda-egészségügyi tevékenység: 
~ A körzethez tartozó oktatási intézményben a jogszabály módosítás alapján a szűrővizsgálat megszűnt. Helyette a gyermek a szülővel jön a tanácsadóba szűrővizsgálatra, amikor az aktuális évét tölti, előzetes egyeztetés után. 
~ Kiemelt feladatom az egészségfejlesztés/nevelés, elsősorban az egészséges életmód támogatása, a népegészségügyi program és az óvodai egészségfejlesztési terv megvalósulása érdekében. 
~ Tisztasági vizsgálatot jogszabályi előírás szerint negyedévente végzek, tetvesség     esetén szükség szerint. Óvónőkkel való egyeztetés után havonta minimum egyszer.
       ~ Heti szintű a kapcsolatom óvónőkkel. 
~ A krónikus betegségben szenvedő gyermekek rendszeres ellenőrző vizsgálatát nyomon követem. 
Egyéb feladatok: 
~ Részt veszek a továbbképzéseken, munkaértekezleteken, egyéb szakmai értekezleteken. 
~ A munkámról kimutatást, a gyermekekről személyes dokumentációt vezetek, a jogszabályok és a helyi protokollok szerint. 
	

 
~ Az előírt jelentési kötelezettségeknek eleget teszek. 
~ Anyatejes Világnapi ünnepség szervezése. 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 

A beszámolóm készítésének célja: a Testület tájékoztatása a védőnői munkáról. Megköszönve munkám iránti bizalmukat, együttműködésüket.
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                                                                               védőnő


Dátum: 2015.06.09.

