Beszámoló
Kéthely Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2019.
novemberében tartandó ülésére az egészségügyi alapellátást nyújtó
fogorvosi szolgálat tevékenységéről

A fogászati ellátást Kéthely községben továbbra is a SplenDent Kft. nyújtja
vállalkozási formában, NEAK szerződötten. Az ellátók személyében szintén nem
történt változás.
Kéthely és Somogyszentpál községek fogászatilag ellátandó lakosságszáma a NEAK
utolsó, 2019. május 14-edikei jelentése szerint összesen 3067 fő. Ebből 330 fő 18 év
alatti, 563 fő 60 év fölötti.
2018. október 1. és 2019. október 31. között a rendelésen megjelent betegek száma:
1576 fő volt.
Kezelések, iskolafogászat
A konzerváló ellátások (tömések, gyökérkezelések, fogkőeltávolítás), a nyálkahártyakezelések, szűrővizsgálatok, gyógyszerrendelések, illetve a foghúzások továbbra is
ingyenesek a körzetbe tartozó, tehát kéthelyi, vagy somogyszentpáli lakcímmel
rendelkező, társadalombiztosítással rendelkező páciensek számára.
A fogtechnikai munkát igénylő beavatkozásoknál a fogpótlás típusának és a páciens
életkorának függvényében kell fizetniük a betegeknek.
Az általános iskolások szűrővizsgálata az elmúlt évben is megtörtént. A vizsgálatok
során tájékoztattuk a gyerekeket és az őket kísérő tanítókat/tanárokat is arról, kinek van
további ellátásra szüksége. Tapasztalatunk sajnos az, hogy az ingyenes ellátás

lehetőségével a gyerekeknek (illetve szüleiknek) csak töredéke él, sokaknál évről évre
romló tendenciát tapasztalunk a vizsgálatok során a korábbi ellátatlanság miatt.
Felszereltség
2019. októberében az önkormányzat sikeres pályázata következményeként rendelőnk
felszereltsége egy polimerizációs lámpával és további kézidarabokkal bővült, melyek
beszerzése szükséges volt. Így az önkormányzat jelentős költségterhet vett le a
fogászati vállalkozás válláról, melyet nagyon köszönünk!
Ellenőrzések, vizsgálatok:
2019. június 7-edikén a Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal
Népegészégügyi Osztályának tagjai ellenőrzést tartottak rendelőnkben, melynek célja
a sterilitás ellenőrzése volt. A vizsgálat kiterjedt a sterilizáló berendezésekre, azok
engedélyeinek, a fertőtlenítéshez és sterilizáláshoz használt anyagoknak és a szükséges
dokumentációknak az ellenőrzésére. A jelen levő szakügyintézők a szemle során
mindent rendben találtak.
Munkalassítás
2019. szeptember első és második hetére az alapellátó, NEAK szerződött fogorvosok
munkalassító figyelemfelhívó akciót szerveztek. Ez idő alatt az akcióban részt vevő
fogorvosok egymást előre meghatározott időrend szerint helyettesítve akut ellátást
biztosítottak a lakosságnak.
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társadalombiztosító által kifizetett finanszírozás sajnos már nem fedezi azokat a
költségeket, amibe ezek a kezelések a vállalkozásoknak kerülnek. Ezt a hiányt a
vállakozó fogorvosok a magánbevételből tudják visszatölteni, tehát a biztosító által
nem finanszírozott kezelésekből. Tehát azokból a kezelésekből, amiért a pácienseknek

fizetniük kell.
Ez több szempontból is rendkívül romboló következményekkel jár.
Egyrészt rendkívüli módon megterheli a nem finanszírozott kezelésre jelentkező
pácienseket anyagilag, hiszen épp a biztosító által nem finanszírozott kezelések azok,
melyek fogtechnikust is igényelnek, tehát a legköltségesebb eljárások.
Emellett a vállakozóként működő fogorvosra is olyan irányú nyomást gyakorolnak,
hogy igyekezzen minél több páciens általi fizetős munkát végezni, mivel vállakozása
csak így maradhat életképes. Mivel az orvos egy személyben vállalkozó és segítő is,
ez erős belső lelkiismereti szorongást tud eredményezni.
Én személy szerint mindig a lelkiismeretem és a szakma szabályai által megkövetelt
rend szerint igyekszem végezni a munkám, remélve, hogy bekövetkezik valamiféle
változás és újra „megéri” majd a társadalombiztosítási rendszerben dolgozni.
A munkalassítás eredményeként igéreteket már kaptunk, jelenleg várunk, mi valósul
meg belőlük.
Az akcióhoz való csatlakozásunkról polgármester urat tájékoztattam, a váróba és a
rendelő ajtajára színes figyelemfelhívó és magyarázó plakátokat is kifüggesztettünk.
Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzat türelmét és támogatását az
ügyben!
Végezetül szeretnénk megköszönni a lakosság bizalmát is, reméljük, hogy a
továbbiakban is eredményesen tudunk együtt munkálkodni!

Kéthely, 2019. 11.05.

Tisztelettel:
Dr. Wórum Marianna
fogszakorvos

Kéthely egészségügyi alapellátása
1. Az alapellátás működtetése, finanszírozása, ellenőrzése, tárgyi és
személyi feltételek.
2. Iskola-egészségügy, járványügy.
3. Kórházi, sürgősségi ellátás.
4. Korcsoportos eloszlás, születési, halálozási adatok.
5. Betegforgalom.
6. Betegségcsoportok eloszlása.
7. Prevenciós tevékenység
8. Várható változások

1. Kéthelyen az alapellátást 1999 óta a GondaMed Egészségügyi Szolgáltató Bt. látja
el. Vegyes jellegű (felnőtt és gyermek) háziorvosi körzetünkbe a jelentés készítésekor
2370 (1167 férfi, 1203 nő) fő tartozott. A BT. Kéthely közigazgatási területén területi
ellátási kötelezettséggel rendelkezik, vagyis a község területén tartózkodó sürgős ellátásra szoruló személyek hozzánk fordulhatnak ellátásért. A külföldön munkát vállaló
és ott biztosított Kéthelyiek állandó ellátást nem, csak sürgősségi ellátást kaphatnak. A
praxisban ellátottak főleg kéthelyi lakosok, a magas kártyaszám miatt a környező települések lakóinak bejelentkezési kérelmét igyekszünk elutasítani. A lakosság igényének megfelelően a működési engedélyben feltüntetett rendelési időnél hamarabb kezdünk dolgozni és tovább rendelünk. A nem TB terhére végzett ellátásért a javasolt térítési díjtól általában eltekintünk (leletek kinyomtatása, fénymásolás, nem kötelező
védőoltások beadása, nyilatkozatok biztosítók, gyámhatóság irányában…).
A rendelésen érkezési sorrendben fogadjuk a pácienseket (a váróban található, önkormányzat által biztosított kijelző segítségével). A rendelést követően adminisztratív
munkát (betegkarton, táppénzes napló vezetése, leletek adminisztrálása, NRSZH be-

utalók, heti, havi jelentések elkészítése, adatok archiválása mentése...) és beteglátogatást végzünk. A sürgős hívások ellátása 8-16 óráig a háziorvosi szolgálat feladata.
Munkanapokon, napi egy órában, előzetes bejelentkezés alapján az Országos Sportegészségügyi Intézettel szerződve sportorvosi tevékenységet végzünk.
A körzetben az előírt orvosi, szakdolgozói létszám betöltött. 2018. 12. 01-től a szakápoló személye változni fog. A beszámoló írásakor Bódis Józsefné utódja még nem
rendelkezik szerződéssel, személyét később tervezem bemutatni a testületnek. A szakápoló, a háziorvossal közösen kialakított ápolási terv alapján, kompetenciájának megfelelően, a kistérségi vezető ápoló (Fábián Zoltán) ellenőrzése mellett, önálló otthoni
beteglátogatásokat is folytat, amit számítógépen dokumentál.
Az orvosi rendelő az előírt minimumfeltételeknek megfelel, az időszakos kormányhivatali ellenőrzések során hiányosságokat nem találtak. A rendelésre két helyiség áll
rendelkezésre, szükség szerint így biztosítva a négyszemközti orvos-beteg ellátás lehetőségét és a két számítógéppel a gyorsabb betegellátást is. A rendelő akadálymentesített.
A közelmúltban, sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően új hűtőszekrényt
(oltások tárolására) laptopot, és egyéb orvosi eszközöket vehettünk használatba.

2. Árvainé Horváth Mariannával közösen dolgozunk a terhes és egészséges gyermek
tanácsadáson. A tanácsadás a háziorvosi rendelés idejére van szervezve ami alkalmanként a rendelés megszakításával jár. Ezen kívül óvoda és iskola-egészségügyi tevékenységet is végzünk. A 2018-as tanévben megtörtént az óvodások szűrése, a
gyógytornára szoruló gyermekek kiválasztása, a megfelelő osztályokban a védőoltások beadása. Az iskolaorvosi ellátást is a GondaMed Bt. végzi, a tanítási időben jelentkező, nem körzetünkhöz tartozó (pl. somogyszentpáli) gyermekeket is fogadjuk.
Állandó, jó munkakapcsolatban vagyunk a szociális szolgáltató dolgozóival.
A fertőző betegségek előfordulása az országos átlagtól nem tért el. Járványszerű betegség a jelentési időszakban nem fordult elő. A praxis influenza elleni átoltottsága
változatlanul magas. 2018-ban is közel 500 fő kapott az állam által biztosított influenza elleni védőoltásból az idei oltások beadását megkezdtük. Korábban az önkormányzat jelentős anyagi segítséget nyújtott a Kéthelyen élő lánygyerekek méhnyak-rák elleni védőoltásához, 2015-ben ez a védőoltás is bekerült az államilag biztosított oltások
közé. Sajnos amióta az oltás ingyenesen választható, a tájékoztatás ellenére egyre
többen nem kérik. Az idei évtől a kötelező, ingyenes oltások közé bekerült a bárányhimlő elleni védőoltás.
A munkánk során termelődő veszélyes hulladék tárolása a szabályozásnak megfelelően, hűtve történik, megsemmisítése az előírások szerint, a szakigazgatási szerv előírása szerint havonta, a védőnői, háziorvosi szolgálattal szerződésben lévő, erre szakosodott, engedéllyel rendelkező vállalkozás segítségével történik.

A központilag biztosított oltóanyagok szállítására, tárolására, hűtésére intézkedési tervet dolgoztunk ki, mely szerint a hűtési lánc biztosított.

3. Térségünkben az intézeti ellátást a Kaposvári Kaposi Mór Kórház Marcali Telephelye biztosítja. Gyermekellátás és gyermekosztály, szülészet-nőgyógyászati osztály
nincs. Akut agyi keringési zavart okozó kórképek esetén a Nagykanizsai Kórház, akut
pszichiátriai betegségek esetén a Nagyatádi Kórház az ellátó hely. A szakrendelői
szintű ellátást a progresszivitási szintek betartása mellett Marcaliban, Kaposváron,
kiemelt esetekben Pécsen vehetik igénybe a betegeink. Az eddig minket is fogadó Fonyód Szakrendelő jelezte, hogy nem áll módjában a Marcali kistérségből érkező betegek esetében labor vizsgálatot végezni, a fonyódi szakrendeléseken az adott szakorvos
dönt arról fogad-e Kéthelyről beteget. A Marcali Szakrendelőben az előjegyzési idők
még tovább nőttek (szemészet kb. 1 év, ortopédia, tüdőgondozó több mint 6 hónap,
labor több mint 2 hónap…), sajnos egyre több kéthelyi vesz igénybe ellátást más intézetekben, más megyékben. Bővült a magánrendelők, klinikák választéka, járásunkban
az állami ellátáshoz való hozzáférés szűkülésével arányosan egyre többen kénytelenek
magánúton szakorvost keresni.
Munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és ünnepnapokon, a kistérségi fenntartású, vállalkozóval üzemeltetett központi háziorvosi ügyelet biztosítja
az alapellátási szintű ügyeleti ellátást a Marcali Kórház telephelyén. A kéthelyi praxis
hivatalos helyettesítője a Somogyszentpál háziorvosa, ahol orvoshiány miatt átmenetileg egy marcali kolléga (Dr. Vincze András) vállalta el a hosszú távú helyettesítést. A
somogyszentpáli praxis jövője bizonytalan.

4. Kéthely is öregedő település, kedvezőtlen korfával. Alacsony (a halálozások számától elmaradó) a születésszám, gyermekvállalás sokszor a szociális, gazdasági szempontból hátrányos helyzetű családokban jellemző.
A korfa eloszlása a 2018-ban az akkori országos népszámlálási adatokkal összevetve: a gyermekpopuláció aránya az össznépességhez képest még az országosnál is
kissé kedvezőtlenebb.
Férfiak
Életkor:

Országos

Kéthely

Somogy

0-14 év

14,5%

12%

13,5%

15-64 év

66,5%

69%

65,8%

65 év felett

19%

19%

20,7%

Halálozási adatok: 2018-ban Magyarországon az ezer lakosra számolt halálozási
szám 13,4, Kéthelyen 18,9 fő

Összhalálozás Kéthelyen éves bontásban:
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Magyarországon 2018-ban a születéskor várható átlagos élettartam a nők: 79,19
férfiak: 72,56 együttes átlag: 75,94 év, ugyanez Kéthelyen nők: 75,1 férfiak: 70,54
együttes átlag: 71,54
A kéthelyi átlagéletkort befolyásolják az értelmi fogyatékos otthon többszörös fogyatékkal elő lakóinak kedvezőtlen halálozási adatai.
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Halálokok:

2002
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Szív, keringési

11

8

8

7

7

7

17

Agyi, érbeteg.

7

5

9

7

8

7

10

Daganatos

6

11

6

9

9

6

5

Egyéb vagy nem ismert
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9
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9
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6

6
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9
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4
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A táblázatban a születésük után körzetünkbe bejelentett gyermekek száma látható.
2018-ban Magyarországon az ezer lakosra számolt élveszületések száma 9,2 Kéthelyen 6,3 fő volt.
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Összes születés

Fiú

Lány
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21

11
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2000

11

5
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11

6

5
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16

11

5

2003

18

4

14
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14

8

6
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18

10

8

2006

22

8

14

2007

14

9

5

2008

13

9

4

2009

14

8

6

2010

12

7

5

2011

18

12

6

2012

16

6

10

2013

23

12

11

2014

16

8

8

2015

22

10

12

2016

11

4

7

2017

16

8

8

2018

15

7

8

5. Betegforgalmi adatok:
Az összes betegforgalomban benne van a rendelői megjelenés, az otthoni látogatás, a
nem kéthelyi lakosok (sürgősségi esetek, az ideiglenesen itt tartózkodók) ellátása.
Év

Éves összes betegforgalom

Napi átlag/fő

2000

16164

64

2001

17135

66

2002

18568

73

2003

19191

76

2004

19796

78

2005

18787

74

2006

19064

75

2007

15426

61

2008

15887

63

2009

17887

69

2010

17191

67

2011

17251

68

2013

17514

70

2014

16514

65

2015

16709

66

2016

16758

66

2017

16631

66

2018

16600

66

6. A lakosság egészségügyi állapotát és a mortalitást jelentősen befolyásoló főbb betegcsoportok adatai

2004
Cukorbetegség

Magas-vérnyomás

Rosszind. daganat

Gondozottak száma

153

581

42

Gondozottak aránya
(%)

6.3

23.8

1.7

Cukorbetegség

Magas-vérnyomás

Rosszind. daganat

Gondozottak száma

202

789

60

Gondozottak aránya
(%)

9

34

2.5

Cukorbetegség

Magas-vérnyomás

Rosszind. daganat

Gondozottak száma

271

920

82

Gondozottak aránya
(%)

11,8

40

3,6

Cukorbetegség

Magas-vérnyomás

Rosszind. daganat

Gondozottak száma

278

978

89

Gondozottak aránya
(%)

12

42

3,9

Cukorbetegség

Magas-vérnyomás

Rosszind. daganat

Gondozottak száma

294

956

104

Gondozottak aránya
(%)

12,4

40,3

4,3

2008

2012

2014

2018

7. Az önkormányzat által szervezett és biztosított autóbuszokkal kétévente történik a
lakosság emlőszűrése Kaposváron. Egy az EU által finanszírozott, Kormányhivatal
által támogatott szűrési programba is jelentkeztünk (vastagbél rosszindulatú daganatainak szűrése), ami jelenleg zajlik. Falunapokon vércukor, vérnyomás szűréseket szervezünk.

8. 2018 november 1-től, az egészségügyi szolgáltató nagyobb részével együtt csatlakoztunk az elektronikus egészségügyi térhez: a betegek leletei felkerülnek egy országos központi szerverre (felhő tárhely)így nem csak papír alapon juthatunk hozzá a páciensek leleteihez. Már működik az e-recept rendszere, a jelenlegi tervek szerint a teljes átállást 2020. 01. 01-től várható, a részleteket még nem ismerjük.

Kéthely, 2019. november 4.

Dr. Gonda Péter

Kéthely Község Önkormányzatának Védőnői Szolgálata
8713 Kéthely Magyari u. 5.
Tel.: +36 30/ 518 0743
E-mail : marianna23@vipmail. hu

Beszámoló a védőnői szolgálat tevékenységéről

Tisztelt Képviselő Testület!

A területi védőnő tevékenységét a 49/2004. /V.21./ ESZCSM rendelet szabályozza.
„A védőnői szolgálat célja – az alapellátás részeként- a családok egészségének megőrzésére,
segítésére irányuló preventív/megelőző/ tevékenység, valamint a betegségek kialakulásának,
az egészségromlásnak megelőzése érdekében végzett egészségnevelés.”
Minden védőnő országos működési nyilvántartásban szerepel, egészségügyi szakdolgozói
kamarai tag, kamarai tagsági igazolvánnyal rendelkezik, amelyet ötévente kell megújítani.
Ennek feltétele a folyamatos munkavégzés, szakmai továbbképzéseken való részvétel.
Területi védőnői ellátást csak egészségügyi főiskolai oklevelet szerzett védőnő nyújthat.
Védőnőt csak védőnő helyettesíthet, ellátási területe a működési engedélyben megállapított
védőnői körzetre terjed ki. A védőnő ezen kívül köteles a védőnői gondozás lehetőségét
felajánlani a körzetében életvitelszerűen tartózkodó olyan személynek is akiről tudomást
szerez, és ellátása védőnői kompetenciájába tartozik.
A területi védőnő feladatai:
1. Nővédelem
- családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás
- az anyaságra való felkészülés segítése
- a női lakosság célzott szűrővizsgálatainak szervezésében való részvétel
2. Várandós anyák gondozása
- külön jogszabály szabályozza, a terhes gondozásról szóló 33 / 1992 sz. NM
rendelet
3. Gyermekágyasok gondozása
- segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, életmóddal, szoptatással,
családtervezéssel kapcsolatban
4. 0-7 éves korú gyermekek gondozása, vagyis újszülött kortól a tanulói jogviszony
megkezdéséig a gyermekek gondozása
5. Tankötelesek és tanköteles, de otthon gondozott gyermekek gondozása
6. Komplex családgondozás
- a családban előforduló egészségi, mentális és környezeti veszélyeztetettség
megelőzése, felismerése érdekében segítségnyújtás a helyes életvitelhez, a
harmonikus szerető családi légkör kialakításához
- a gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos értesítése, illetve hatósági eljárás
kezdeményezése a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, egyéb súlyos
veszélyeztető ok fennállása esetén
- tájékoztatás az állami, civil, karitatív családtámogatási formákról és lehetőségekről
- népegészségügyi szűrővizsgálatok népszerűsítése
A védőnői körzet Kéthely községre vonatkozik, csatolt település nincsen. Tevékenységemet a
védőnői tanácsadóban, a családok otthonában, a nevelési-oktatási intézményekben, valamint
közösségi programokra alkalmas helyszíneken végzem.

A családgondozás előírás szerint, illetve a gondozottakkal egyeztetett gondozási tervek
alapján történik.

A gondozott családok száma 2019 november elején 91.
A szolgálat önálló, akadálymentesített tanácsadóval rendelkezik, amely jól megközelíthető, a
műszaki
előírásoknak
megfelel,
munkavédelmi
és
higiénés
követelmények
figyelembevételével kialakított, a tárgyi feltételei, felszereltsége megfelel az 49/2004. /V. 21./
ESZCSM rendeletben leírt kritériumoknak, végleges működési engedéllyel bír. Telefon,
számítógép, internet biztosított. Évek óta a Vitarex Kft. Stefánia nevű védőnői programjával
dolgozom, ami nagymértékben alkalmazkodik a védőnői munkához, a folyamatos
frissítésekkel, a konzultációs lehetőségekkel, szükség esetén távsegítség elérésével lényegesen
megkönnyíti az adatbevitelt.
A tanácsadás keretein belül történik: - a várandósok gondozása
-

csecsemőgondozás

-

védőoltások

-

szűrések

Hetente két órában van önálló védőnői tanácsadás a várandósoknak és szintén külön két
órában a csecsemőknek és kisgyermekeknek. Minden héten van általános, vagyis a
háziorvossal együtt tartott tanácsadás. A gyermek szaktanácsadás is szinte minden hónapban
van a körzetben. A területen Dr. Ahmad Al Banna főorvos tart szaktanácsadást, amely az
általa megjelölt időpontokban kerül megszervezésre.
Várandósok gondozása az önálló védőnői tanácsadáson történik, célja az anya és a magzat
egészségi állapotának megőrzése, javítása, a várandós testi-lelki harmóniájának, szociális
biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők felismerése, megelőzése, a családi életre,
szülői szerepre, szülésre, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés.
Gyermekágyas anyák gondozása szülés után a mindenkori állapotuknak és szükségleteiknek
megfelelően történik. Nagyon fontos a szoptatás szorgalmazása, mivel az anyatej a
legideálisabb táplálék a baba számára. Lelki állapot megfigyelése a gyermekágyas depresszió
irányában.
0-6 évesek gondozása
A gondozás egyéni és célzott, folyamatos és igény szerinti, szintén egyeztetett gondozási terv
alapján történik. Mindig egyénre szabott a családlátogatások gyakorisága és a tanácsadáson
való megjelenések száma, igyekszem minden segítséget megadni konkrét probléma esetében
is és a táplálási, érzelmi, nevelési kérdésekben.
A csecsemőgondozás célja a csecsemő egészségének megőrzése, a veszélyeztetettség és a
szövődmények megelőzése, a problémák időben történő felismerése, a családi kötődés
kialakításának elősegítése, a szocializációs folyamat támogatása.
Elvégzem az életkorhoz kötött, komplex védőnői szűréseket. A gyermekeket eddig 1, 3, 6
hónaposan, 1 éves kortól 6 éves korig évente vizsgáltuk. 2017 szeptemberétől ezeken kívül
más korcsoportokat is vizsgálunk, amelyek lehetővé teszik a fejlődésbeli elmaradások korai,

minél hamarabbi felismerését. A vizsgálatok célja nyomon követni a gyermekek megfelelő
testi-lelki-szociális fejlődését: tartalmazzák a testi fejlődés vizsgálatát, a pszichés, motoros,
mentális, szociális fejlődés és magatartás problémák vizsgálatát, a látás, hallás vizsgálatot, a
beszédfejlődést, a mozgásszervek vizsgálatát. Ezekhez a vizsgálatokhoz korszerű eszközök
állnak rendelkezésre, amelyek a munkámat jelentős mértékben megkönnyítik. Amennyiben
eltérést találok a gyermek fejlődésében, a háziorvoshoz irányítom. Ezután javasoljuk fejlesztő
pedagógus, logopédus vagy másik szakember felkeresését. Kiemelt figyelmet fordítok a
beiskolázandó gyermekek vizsgálatára.
A háziorvossal tartott tanácsadáson történik a folyamatos oltások beadása, a csecsemők,
kisgyermekek orvosi vizsgálata, iskola orvosi vizsgálatok, iskolai kampányoltások
lebonyolítása. A védőoltások szervezése, oltási tájékoztató kiadása, szülők tájékoztatása, a
védőoltások dokumentálása, jelentése viszont védőnői feladat. A körzetben az átoltottság 100
%-os, oltástól való elzárkózás, oltásmegtagadás nem fordult elő. Idén került bevezetésre a
bárányhimlő elleni védőoltás, kötelező oltásként, a fogadtatása eltérő volt, némelyik szülő
örült neki, mások nem oltatnának, ha nem lenne kötelező.
Változatlanul felajánlható, önként választható védőoltás a hetedik osztályos lányok HPV /női
nemi szervek rákmegelőző állapotai / elleni oltása. Sajnos nem minden szülő él az ingyenes
oltás illetve a megelőzés lehetőségével, pedig az oltóanyag több komponensű, a HPV több
típusa ellen nyújt védelmet. Az idén a két hetedik osztályban 20 lány volt jogosult erre, 15-en
éltek a lehetőséggel. Jelenleg még csak a lányoknak biztosított, de a 7. osztályos fiúkról is
volt tervezet, hogy bevezetik számukra is.
Az önálló tanácsadás kötetlenebb, mivel időben nem behatárolt és nem feszélyezi a
kismamákat az orvos jelenléte és az időkeret, több idő van beszélgetni, vagy akár egymással
is megosztani a tapasztalataikat.
Nővédelmi munka
Ide tartozik a családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, segítségnyújtás az anyaságra való
felkészülésben. Felvilágosítás a fogamzásgátlásról. A szűrővizsgálatok fontosságának
kihangsúlyozása / emlő és méhnyak szűrés /. A nővédelmi munka keretében történik a
népegészségügyi célú méhnyak szűrés is. A TÁMOP-6.1.3. A-13 projekt keretében elméleti
és gyakorlati továbbképzésen vettem részt, a megfelelő ismeretek és jártasság megszerzése
után elkezdtem a szűrést a körzetben. A működési engedélyem kiterjed a méhnyak szűrés
végzésére is. Az idén tavasszal ez a vizsgálat kiegészült HPV szűréssel is, amely egy országos
felméréshez járult hozzá, hogy a HPV /Human Papilloma Virus/ jelenlétét is vizsgálták a
beküldött mintákból.
Születés számok alakulása:
Év
2014
2015
2016
2017
2018
2019 november

Szül. szám
14
16
9
15
15
17

Koraszülött
1
1
-

Csecsemőhalálozás, halva születés, otthonszülés nem volt.
Jelenleg a várandós létszám 2 fő. Idén már nem várható születés a körzetben. Gondozatlan,
titkolt terhesség nem fordult elő, fiatalkorú várandós nincsen. A gondozásba vétel általában a
terhesség 12. hetéig megtörténik, ez nagyon fontos a szakvizsgálatok időben történő
elvégzése miatt.
A szülések zöme jelenleg a keszthelyi kórházban történik. A többi Kaposvárott, vagy Pécsett.
Keszthely szívesen fogadja a kismamákat, közelebb van, kevésbé zsúfolt mint a megyei
kórház. Marcaliban a terhesség alatti szakvizsgálatok többnyire elvégeztethetők, a
nőgyógyászati szakrendeléssel vannak problémák, mert az orvos néha nem érkezik meg
Kaposvárról illetve a 19. heti ultrahangot csak Kaposvár végezheti.

A csecsemők száma / 0-1 éves kor közöttiek / jelenleg 20 fő. Ebből egy egészségügyi okból,
kettő pedig szociálisan vagy környezeti okból veszélyeztetett.
A kisgyermekek száma / 1-3 év közöttiek / jelenleg 39 fő.
3 – 6 éves korosztály száma jelenleg 46 fő.

A tanácsadási forgalom alakulása
Terhes
Csecsemő
1-3 éves
3-6 éves

2016
158
160
168
126

2017
133
155
173
127

2018
129
145
161
119

2016
672
818
164
179

2017
697
841
167
173

2018
680
835
181
185

Látogatások száma:
Család
Szak
Terhes
Csecsemő

Két oktatási intézmény ellátása tartozik hozzám.
Az óvoda, létszáma 72 fő. Az óvoda mellett megnyílott a bölcsőde, 12 gyermek jár ide. Az
óvodában a helybeli kisgyermekeken kívül balatonújlaki és somogyszentpáli gyermekek is
járnak.

Az oktatási intézményekben végzett munka
Az óvodában nem végzünk szűréseket, helyette vannak az éves státuszvizsgálatok, amelyekre
szülő jelenlétében a tanácsadóban kerül sor.
Tisztasági vizsgálatok havonta megtörténnek, szükség szerint gyakrabban. Probléma esetén a
szülők értesítése megtörténik, írásban, és általában a szülő partner a megoldásban. Ha a
gyermeknél többször előfordul tisztasági probléma vagy fejtetvesség akkor a gyermekjóléti
szolgálat felé is jelzés történik. Illetve jelzést küldök az ÁNTSZ felé is, ha a szülő a többszöri,
ismételt fejtetvesség esetén sem kezeli megfelelően a problémát.
Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a létszáma 180 fő, a 2019/2020-as
tanévben.
A védőnői alapszűrő vizsgálatokat a 26/1997. / IX. 3. / NM rendelet határozza meg. Ezek a
következők: szomatikus fejlődés, alapfokú szűrővizsgálatok, érzékszervi vizsgálatok,
mozgásszervi vizsgálatok, tisztasági vizsgálatok.
A nevelési-oktatási intézményekben a tanulók egészségügyi ellátása, az egészségnevelő
tevékenység előre egyeztetett éves munkaterv alapján történik. Eltérések mindig vannak vagy
lehetnek ettől, ha az iskola vagy a tanulók érdeke úgy kívánja. Az iskolai szűrések célja a
gyermekek fokozott egészség védelme, gyógyító-megelőző ellátás folyamatos biztosítása
valamint az egészségnevelés. Negyedévente illetve szükség szerint történik tisztasági
vizsgálat az intézményekben, ez magában foglalja tetvességi vizsgálatot, a haj, bőr, körmök
tisztasági vizsgálatát. Az iskolában osztályfőnöki óra keretében és igény szerint tartok
előadásokat. Az egészségnevelési témakörök érintik a helyes táplálkozást, dohányzás,
szenvedélybetegségek, drog, internet használat veszélyeit, helyes életmódra nevelést,
serdülőkor testi változásait, nemi érést, szexualitást, fogamzásgátlást, tisztasági, higiénés
szabályokat, stb… Szükség szerint részt veszek az iskolai egészségnevelésben illetve az
egészségnevelési tanterv kivitelezésében.
Igénybe vesszük az ÁNTSZ egészségnevelési munkatársának felvilágosító előadásait is, az
óvodában és iskolában egyaránt tartott már előadást.
Az iskolai szűrések illetve kampányoltások a tanácsadóban történnek, mivel az iskola nem
rendelkezik iskolaorvosi rendelővel.
Kötelezően előírt a szűrővizsgálat a 2. 4. 6. 8. osztályban. Ezeken kívül általában másik
osztályokat is szűrünk. A szűrő vizsgálatokról, annak eredményéről, a kampányoltások
idejéről, megtörténtéről, minden szülő írásos tájékoztatásban részesül. Az iskolai szűréshez
eddig is korszerű eszközeink voltak, az idén sikerült a szűrő audiométer beszerzése is pályázat
útján. A kiszűrt tanulók, háziorvoshoz, majd szakorvoshoz kerülnek, ha gyanú igazolódik,
fokozott gondozásban részesülnek. Tapasztalatom szerint a szülők többsége elviszi a
gyermekét a szakorvosi vizsgálatokra.
Az óvodában és az iskolában jól működik gyógytestnevelés, a kiszűrt tanulók a
problémájuknak megfelelő speciális tornában részesülnek. Az iskolából úszni is járnak a
tanulók, amely nagyon jó hatású a mozgásszervi problémáikra.
A védőnő feladatköréhez tartozik még a 7-18 éves, otthon gondozott, oktatási
intézménybe nem járó korosztály.

Ilyen gondozott is van a területen, de szerencsére Marcaliban megoldható a gondozása,
fejlesztése, intézményi keretek között.
A társszakmák képviselőivel jó a kapcsolatom, együttműködésre, szoros kapcsolattartásra
törekszem. A kéthelyi és a marcali család- és gyermekjóléti szolgálat munkatársaival
gyakoriak a közös családlátogatások, esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi
értekezletek. Jól tudunk együtt dolgozni, egymás munkáját kiegészíteni, segíteni, illetve az
adott problémákra közösen megoldást keresni.
Az oktatási-nevelési intézmények vezetőivel, dolgozóival, pedagógusokkal is igyekszem a
folyamatos kapcsolattartásra, együttműködésre. Munkámat segítik, a tanulóknál felmerülő
gondokat, problémákat jelzik.
Több éve helyettesítéssel látom el a szomszédos védőnői körzetet, Somogyszentpálon. A
megbízásom jelenleg 2019. december 31-ig szól. Hetente általában egy-másfél napot töltök a
szomszéd körzetben, ahol csak a legszükségesebb feladatokra jut idő. A körzet
gondozottainak összetétele, a nagyfokú veszélyeztetettségi arány nehezíti a munkámat. Mivel
az általános iskolában több somogyszentpáli gyermek is tanul, ha probléma, gond adódik
velük, így könnyebben fel tudom venni a szülőkkel a kapcsolatot.
A gondozottaimmal jó a kapcsolatom, igénylik a tanácsaimat, a segítségemet, úgy érzem,
bizalommal fordulnak hozzám. Igyekszem a személyre szabott gondozásra, gyakorlatias
tanácsadásra, ismeret átadásra.
A továbbképzéseken, szakmai előadásokon, munka értekezleteken részt veszek, ezeket a
fórumokat felhasználom az ismeretszerzés és a munkavégzéshez szükséges szakmai tudás
szinten tartásához.
Jelenleg a Nemzeti Népegészségügyi Központ EFOP-1.8.0 projektjében veszek részt, amely
Magyarországon három megyében vizsgálja a koraszülés okait és megelőzését, a területi
védőnők bevonásával, a projekt harmadik, bevezető szakasza indul hamarosan.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a beszámolómat elfogadni szíveskedjen.

Tisztelettel:

Árvainé Horváth Marianna
területi védőnő

Kéthely, 2019. november 05.

