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B E S Z Á M O L Ó 

 

a 2017. évben végzett védőnői munkáról 

 
 

 

Gondozotti létszámadatok: (2017.12.31. adatok szerint) (Zalahaláp, Sáska összesen) 

                 

- Családok:                                         77        

- Várandósak:                                     11               fő 

- 0 -1 évesek:                                      8                 fő 

- 1 -3 évesek:                                      33               fő 

- 3 -6 évesek:                                      66               fő 

- Okt-i Int-be nem járó 7 évesek:        1                fő 

 

     

    Veszélyeztetettek:         Eü. okból                  Szoc. okból                 Eü.+szoc. okbó 

 

- Várandós                       1                                        1                                       0                                                                           

- 0 – 1 éves                      2                                        0                                       1                                                                        

- 1 -  3 éves                      3                                        1                                       0                

- 3 – 6 éves                      2                                         5                                       0       
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Védőnői látogatások száma a 2017-es évben: 

 

- Várandósok                           38         fő 

- Gyermekágyasok                  41         fő 

- 0-1 éves csecsemők             120         fő 

- 1-3 éves kisdedek                 132        fő 

- 3-6 évesek                             102        fő 

 

 

 Védőnői tanácsadásokon a megjelenések száma:  

 

                                           

- Várandós                                 59       fő 

- Csecsemő                                101       fő 

- 1-3 évesek                               110       fő 

- 3-6 évesek                               85         fő  

 

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység Sáska településen: 

 

- A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival és a jelzőrendszeri tagokkal szoros 

együttműködés 

- Esetkonferenciákon, szakmaközi megbeszéléseken való részvétel 

- Kiskorú várandósom 2017-ben nem volt. 

- Gyermekelhanyagolás gyanúja nem merült fel. 

- Családok elhelyezésére otthonban nem volt szükség. 

- Esetjelzés a gyermekjóléti szolgálat felé 2017-ben nem történt. 

- Otthonszülés, halvaszülés, gyermek halott, csecsemő halott nem volt. 

- Védőnői Szolgálat elutasítása nem történt 
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Iskola egészségügyi munka (2016-17-es tanévben):  

 

Gyógytestnevelési csoportbesorolás írása az orvosi ortopédiai szűrővizsgálatokat követően, 

majd a lista folyamatos frissítése a tanév során. 

 

Tisztasági vizsgálatok:  

 

Az iskolában a tanév során 6 alkalommal végeztem tisztasági vizsgálatot.) Mindössze 3 

pozitív esetet regisztráltam. Célom volt a fejtetvesség lehetőség szerinti megelőzése, 

probléma esetén a terjedés megakadályozása; érintett diákok kezeltetése, szülők értesítése 

írásban.  

 A járványügy részére 3 havonta kötelező jelleggel jelentettem a tetvesség állását, alakulását 

az iskola tanulóinak körében. 

 

Páros osztályok szűrővizsgálata (védőnői, illetve orvosi) 

 

Az idei évben is a páros osztályokat vizsgáltuk (a 2, 4, 6, 8. osztály tanulóit) továbbá az 

óvodából érkező elsősöket- testnevelési csoportbesorolás céljából. 

Ez 9 alkalmat jelentett- 14 óra időtartamban. (8 óra védőnői, 6 óra orvosi szűrővizsgálat) 

 

A tanév során 5  kampányoltást szerveztem: (oltandók névsorának írása, oltóanyag 

megrendelése, időpontok egyeztetése) és bonyolítottam le, előzetes egyeztetések alapján és a 

szülők és tanulók tájékoztatását követően. Minden kampányoltást és pótoltást követően 

jelentést írtam és küldtem a járványügyi osztálynak. 

 

Egészségnevelő előadások a tanév során:  

 

Minden osztályba igyekeztem eljutni legalább egy egészségfejlesztő előadással a diákok 

korához és érdeklődési körükhöz kapcsolódó témában. Minden esetben színesítettem az 

előadásom ppt-os prezentációval, képekkel, esetenként szemléltető eszközökkel is. Amit 

lehetett gyakorlatban is megnéztük a gyerekekkel.  

 

- Első osztályban a fogápolás és a  tisztaság, tisztálkodás, általános személyi higiéné voltak a 

feldolgozott témáink. 
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-  Második és harmadik osztályban az egészséges táplálkozásról tanultunk, meghívott dietetikus 

kollégával gyümölcssalátát készítettünk. 

Negyedik osztályban az egészség- betegség fogalmát boncolgattuk.  

-    Ötödik osztályban az első menstruációról és pubertásról beszélgettünk. 

-    Hatodikban a dohányzásról és annak káros hatásairól esett szó. 

-    Hetedik, nyolcadikban pedig a drogokról volt szó- vendégelőadó segítségével.  

 

Továbbá fogadóórát biztosítottam a diákok részére, de bármikor szívesen fogadtam őket a 

rendelőmben illetve azon kívül is a feltett kérdéseikkel. 

 

Július hónapban pedig a kötelező iskola egészségügyi jelentésen dolgoztam és jelentettem 

online az OSZMK oldalán. A távozó diákok kikért törzslapjait postáztam a kolléganőknek. Az 

újonnan érkező kis elsősöknek pedig új törzslapot állítottam ki. Egyeztetett munkatervet és év 

végi beszámolót írtam. 

 

 

Munkám része volt továbbá az adminisztráció: (oltások, szűrővizsgálatok, krónikus 

betegségek, beérkező leletek elkönyvelése) 

 

Pár problémás esetben családlátogatást tettem a diákok életkörülményeinek feltárása 

érdekében. 

 

 Az iskolába tett látogatásaim során mindig megfigyeltem a higiénés viszonyokat, a menza 

étlapját is többször tanulmányoztam. 

 

A” Kacagó” Napközi Otthonos Óvodában kb. 10 alkalommal ellenőriztem a gyermekek 

haját. Pozitív esetben a kezelést a helyszínen el is végeztem tetűirtó szerrel.  A gyermekeket 

többször látogattam, megfigyeltem az óvodai tevékenységük közben. Fogadóórát 

biztosítottam a szülők számára. 
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Egyéb munka:   

 

Munkám nagy részét a családlátogatások, tanácsadások, iskola egészségügyi munkán kívül 

nagyrészt az adminisztráció-, jelentések írása teszi ki. 

 

Az év első felében baba-mama klubot működtettem a teleházban, amit igény esetén ismét 

tervezek újra indítani. 

 

Az év során több továbbképzésen is részt vettem Veszprémi helyszínen. 

Illetve a védőnői értekezleteken is rendszerint megjelenek. 

 

(2017. április hónaptól az év végéig, s jelenleg is a Káli-medencében látok el helyettes 

védőnői feladatot heti két nap alkalmával.) 

 

 

 

Zalahaláp, 2018. augusztus 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel:                    

 

                                       

                                                                                 Fekete Eszter 

                                                                                 Védőnő  


