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T ár gy : Védőnői Szolgálat munkáj áró1

beszámoló
B al atonsz epezd Közs é g Önkormán y zata
Balatonszepezd

Tisáelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képvi selő-testület !

Védőnői körzetem 7 faluból áll, amelynek egyik települése Balatonszepezd. Jelenleg

itt 8 családot gondozok, amelyekben 9 gyermek é1 6 éves kor alatt. A családok és

gyermekek helyzetét az országtelepüléseihez viszonyítva megfelelÖnek találom.

Égészségügyi okból veszéIyeztetett gyermek2 fo, akikaz állapotukhoz szükséges

kózeléseket és ellátást megkapják. Szociális okból veszélyeztetett gyermek 6 éves

kor alatt 1fő .

Gyermekb ántalmazást, c s al ádon b e 1ü1 i erő szakot nem tap asúaltam.
Munkám több részböl tevődik össze: -nővédelem, várandós anyák, gyermekágyasok

gondozása
-0-6 éves koru gyermekek ellátása
-óvodai és iskolaegészségügyi munka óvodában
és iskolában

1. A nővédelem és várandós anyák gondoásáttanácsadások, fogadóórák és

családlátogatások alkalmával látom el.
2014-ben e\végeztem a védőnői méhnyakszúrés végzés&ejogosító elméleti és

gyakorlati továbbképzést,és 2015-ben egy országos projekí keretein belül
kenetvételeket végeáem.
A sztirés folytatásahoz szükséges engedélyek bekerése folyamatban van, ezek

beszerzése után ismételten lehetőséget biztosítanék a méhnyakszűrés helYi

igénybevételére a zfukai tanácsadóban.
Várandós tanácsadástZánkánheti2 órában, fogadóórát heti 1 Órában tartok, ahol

elvégzem az aktuáIís szúrővizsgálatokat /vérnyomásmérést, vizeletrizsgálatot,

sűyÁorést/ ellenőrzöm amagzati szívhangokat, szükség esetén vércukorszintet

méiek, megbeszéljük a felmerülő problémákat, kiállítom az aktuális beutalÓkat,

szakorvosi vizsgálatokra irányítom őket.

A kismamákat Ótthonukban is felkeresem, ahol az egészséges étrendre, életmódra

vonatkozó tanácsokkal |átom őket el, segítséget adok a szülésre, szoPtatásra valÓ

felkészülésre, a kisbaba fogadására. Jelenleg Balatonszepezden nem gondozok

kismamát.
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2. A0- 6 éves koru gyermekek gondozásáttanácsadások és családlátogatások
formájában látom eI. Az elmúlt években azországmás területeihez hasonlóan a

születések száma lecsökkent.

Balatonsz epezden az elműIt 7 év születési adatai a követk ezők: 20 1 0 : 3 fö
20II:2 fő
2012:2 fő
2013: 1 fo
2014:0 fő
2015: 0 fti
2016: I fő
2017:0 fo

Az újszülöttel való hazatétés utan 6 hétig hetente egylzer, sztikség esetén kétszer
látogatom a családot, ahol ellenőrzöm a kisbaba testi és értelmi fejlödését, étrendjét,
megbeszéUiik u felmerülő problémákat. Atanácsadó 4 csecsemömérleggel és 2

Iégzésftgyelő monitorral rendelkezik, amit sziikség esetén biaosítunk a család
számára.
6 hét után havonta egyszer látogatom a kisbabákat, ekkor étrendi, napirendi, nevelési,
gondozási kérdéseket beszélünk meg.
Óvodába kerülés után a családlátogatásokra 2-3 havonta kerül sor, ebben az
időszakban az egészséges életmód kialakítása mellett a harmonikus szülö-gyermek
kapcsolat létrehozásában adok tanácsokat.
Az elmúlt évben Balatonszepezden 45 családlátogatást végeztem.
Munkám során nagy hangsúlyt helyezek a szoptatás népszenísítésére, amivel elérti.ik,

hogy a kisbabák 63oÁ-a 6 hónapos korig kizárőlag anyatejet kap.

Csecsemő és gyermektanácsadást hetente 2 őráttartok Zánkán.Ezel<re az
időpontokra szeryezem az életkorhoz kötött védőoltásokat, itt ellenőrizzik a

gyermekek testi, értelmi és mozgásfejlödését, megbeszéljiik a felmerülő problémákat.
Azidei évben az orvosi szolgáIatűjháziowossal került ellátásra, így u, orvosi
tanácsadásokat, védőoltásokat ismétZátkánmeghatározott idÖpontokbanvégezzik.
Zánkán 10 éve vezetek Babaklubot, ahol havonta egyszer taláLkozhatnak a várandós

és kisgyermekes anyák. Ezeken ataláIkozókon az egészséges életmóddal, betegségek

megelőzésével és a gyermekneveléssel kapcsolatos témákban tartok előadásokat.

Az elmúlt évben háromszor tartottam 4-4 alkalomból álló csecsemőmasszázs
tanfolyamot, ahol 2-6hőnapos kisbabák szüleit tanítottam amaszítozás fogásaira és

előnyeire.
Azideiévben egy lelkes szülö irányításával minden héten babás-mamás zenés

foglalkozást tartunk.

3. Aziskolaegészségügyi munka keretében Zánkánebben a tanévben 31 Óvodást, 8

bölcsödést és 130 iskolást gondozok, ebből 6+8 gyermek é1 Balatonszepezden . Az
iskolában elvégzem az egészségügyi szűrővizsgáIatokat/ vérnyomásmérés, Iátás,

színlátás,hallásvizsgálat, golyvaszűrés, testi fejlődés vizsgá|ata l rendszeresen

ellenőrzöm a fejtetvességet.



Megszervez;em és segédkezem az orvosi vizsgálatoknál, a védőoltásoknál, elvégzem
a szükséges adminisnráciőt.
Rendszeresen tartok egészségnevelő tanőrákat az egészséges étrend, életmód,
dohányzás, a serdülökori változások témaköreiben. Azideitanévben még egy
páIyázati forrás segítségével reform ételekből bemutatót-kóstoló délelőttöt tervezünk
a felsős osáályok számára.

Rózsa Gabriella
védőnő

Zártka,2017. május 08.


