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Család-és nővédelmi eészséüyi gondozás (területi védőnők 10. táblázat):
I Területi védőnői munka Békés városban /2018/

Területi védőnői I. II. Ill. IV. V. VI. VII. Összesen Murony
munka 2018 körzet körzet körzet körzet körzet körzet körzet Békésen
A gondozott 131 120 104 104 156 112 138 865 42
családok száma

2018. 12.31.

Gravidák száma 30 47 35 31 35 34 41 253 11
/2018 össz/

Csecsemők száma 19 28 24 14 19 19 22 145 7
/2018.12.31/

Kisdedek 1-3 éves 47 33 44 32 63 32 45 296 13
/2018.12.31-én!

Kísgyermekek 3-6 88 80 55 67 104 76 97 567 35
éves /2018.12.31-

é fi

Újszülöttek száma 18 30 26 12 19 21 21 147
Kis súlyú 4 3 O O 4 1 2 14
/koraszülöttek

száma

Halvaszületés O 0 O 1 O O 1 2
Csecsemőhalálozás O O O O O O O 0
Családlátogatások 743 744 833 534 789 466 842 4951 187
száma

Szaklátogatások 931 1082 888 629 842 622 1081 6075
száma

Tanácsadáson 420 516 463 361 376 432 575 3143 190
megjelentek

száma

Csoportos 15 6 10 7 1 1 2 42 2
egészségnevelés

száma
I

10 táblázat: területi védó’nők munkája 2018.
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A család-és nővédelmi egészségügyi gondozás a területi védőnők feladata. Az
Intézethez tartozó 7 védőnői körzet feladata. Feladataik közé sorolható többek
között a gyermekvállalás optimális körülményeinek elősegítése, illetve 0-6 éves
korú gyermekek gondozásával kapcsolatos teendők ellátása. A területi védőnők
által elvégzendő vizsgálatok: gyermekek testi fejlődésének ellenőrzése,
pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés követése, magatartásproblémák
feltárása, érzékszervek és a beszédfejlődés működésének vizsgálata, BCG-heg
ellenőrzése, mozgásszervek elváltozásának szűrése, pajzsmirigy tapintásos
vizsgálata, vérnyomásmérés, kültakaró vizsgálata, szájüreg, fogazat
megtekintése. A területi védőnők további feladata a tanácsadás rendjének
kialakítása, csoportos egészségfejlesztő foglalkozások megszervezése, valamint
a rendszeres családlátogatás.

If9úsá-eészséüyi ellátás és ondozás (iskolaorvos és iskola védőnők):
2018 szeptemberében a beíratott tanulók létszáma (a 2018/2019-es
tanévre):2246 tó.

A város általános és középiskoláiban három védőnő látja el az iskolavédőnői
munkát: Seregi Tímea, Dudás Melinda és Lévai Loretta. Iskolaorvosuk: Dr. Kis
Anita főállású iskolaorvos. Az iskolavédőnőkhöz tartozó gyermek létszám
iskolákra bontva (11. táblázat):
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2018 szeptember 30-án iskolába beíratott tanulók Beíratott
tanulók /fő/

Szegedi Kis istván Református Gimnázium, Általános Iskola, 731
Kollégium és Óvoda /Seregi Tímea védőnő/ (464+267)
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 661
/Dudás_Melinda_védőnő/
Reményhír Szakközépiskola, Általános Iskola, óvoda és 213
Alapfokú Művészeti Iskola /Dudás Melinda védőnő/
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképzö Iskola Gimnázium és 460
Kollégium_/Lévai_Loretta_védőnő/
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Ált. Iskola, Szakiskola, 181
Készségfejlesztő Iskola és Kollégium /Lévai Loretta védőnö/
Mezőberényi Általános Iskola Alapfokú Művészeti Iskola és 24
Kollégium Muronyi Tagintézmény /Pribojszki Éva védőnő/
Összesen: 2270

Az óvodások létszáma 2018 szeptember 30-án Beíratott /fő/

Szegedi Kis István Református Óvoda /Szarvas Réka védőnő/ 76
Reményhír Epreskerti Tagóvoda /Nagy Krisztina védőnő/ 76
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Bóbita Integrált 105
Tagóvoda
/Pribojszki Éva védőnő/
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Hunyadi téri Tagóvoda 27

Újvárosi Tagóvoda /Kiss-Lipcsei 48
Emese védőnö/
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Teleki utcai Tagóvoda 59
/Kozmáné_Fábián_Anikó_védőnő/
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Korona Tagóvoda 44
/Bartáné_Baracskai_Éva_védönő/
Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi 119
Tagóvoda /Bartáné Baracskai Éva és Mike Jenő Zsoltné
védő nők!
Muronyi Önkormányzati Óvoda 33

• Összesen: 587
11 . táblázat:Jjúság egészségügyi ellátáshoz tartozó gyennekek létszáma

Az általános iskolai tanulók egészségi állapotáról (védőoltásokra
kiterjedően):
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A 2017/2018-as tanévben Békés városban az iskolába beíratott tanulók száiria
összesen: 2332 fő volt.

2013 óta 3 iskolavédőnő látja el a Város iskoláskorú gyermekeit. Az iskola
védőnők a város általános ás középiskoláiban Végzik az általános védőnői
szűrővizsgálatokat rendeletben előírt gyakorisággal és rendszerességgel
(2,4,6,8,10,12-osztály, illetve szakma esetében minden évfolyamon: testsúly,
testmagasság, vérnyomásmérés, látásvizsgálat, ballásvizsgálat, tisztasági
vizsgálat).

A védőnői alapszűrést követően az iskolaorvossal történik a komplex szűrés (12.
táblázat). /Dr Kis Anita iskolaorvossal/

2017/2018-as tanév Beíratott Megvizsg A kiszűrt
tanulók ált elváltozás
/fő/ tanulók ok száma

/f
Szegedi Kis István Református Gimnázium, 778 470 507
Általános Iskola, Kollégium és Óvoda (561+21 (299+171 (388+119)
/Seregi Timea védőnő/ 7)
Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és 648 318 438
Alapfokú Művészeti Iskola /Dudás Melinda
védő női
Reményhír Szakközépiskola, Általános 203 110 151
Iskola, óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola
/Dudás Melinda védőnö/
Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző 521 521 434
Iskola Gimnázium és Kollégium /Lévai
Loretta védőnő/
Dr. Illyés Sándor Óvoda, Alt. Iskola, 182 130 217
Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és (11+97+
Kollégium /Lévai Loretta védőnö/ 74)
Összesen: 2332 1549 1747

12. táblázat: szűrések száma

Az általános iskolások létszáma: 1509 fZ5.

A megvizsgált tanulók száma: 727 lé

A kiszűrt elváltozások az általános iskolások körében: 1067.

Jelenleg az iskola-egészségügyi vizsgálatok rendszeres szűrővizsgálata 14
elváltozásról, kórképröl ad tájékoztatást. A fiatalkorú populáció egészségi
állapota évek óta folyamatosan romlik. Míg az előző évben 771 elváltozást
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szűrtek ki, a 2017/1 8-as tanévben I 067-et.

A legmagasabb számban előforduló megbetegedések: látásromlás, túlsúly,
tartási rendellenességek, lúdtalp, asthma, allergiás rhinitis, fénytörési hibák.
Kiemelendő, hogy az előző tanévhez képest jelentősen megnövekedett a lúdtaip,
hanyagtartás, gerincferdülés miatt kiszűrt tanulók száma. A romló adatok
elsősorban a mozgásszegény életmódra vezethetők vissza. Diabetes mellitus
miatt az előző tanévben I gyermeket szűrtek ki. a 2017/1 8-as tanévben 5 tanulót.
A látásromlással kiszűrt tanulók száma stagnál. A kórosan sovány tanulók
(testtörneg percentil3% alatt) száma ebben a tanévben kissé csökkent, két évvel
ezelőtt 25 fő kiszűrt tanuló volt, ebben az évben 19 fö.

Az alábbi táb]ázatban (13. táblázat) tartalmazza a kiszűrt e]változások számát az
általános iskolások körében.

fiú lány összesen
Túlsúly, elhízás 60 59 119
Kórosan sovány 8 11 19

HLátás 65 72 137
Hallás 6 7 13
Lúdtalp 241 193 434
Gerincferdülés 19 31 50
Hanyagtartás 124 101 225
Hypertónia 6 4 10
Diabetes Mellitus 2 3 5
Epilepszia 6 1 7
Ekcéma 5 8 13
Alacsony növés 4 3 7
Színlátás zavara 13 O 13
Asthma 8 7 15

13. táblázat: elváltozások általános iskolások körében
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A testnevelés besorolást tekintve a tanuló, ha egészségi állapota miatt a
testnevelési órák gyakorlatait csak részben vagy egyáltalán nem tudja elvégezni,
akkor a kötelező testnevelési óra keretében vagy helyett az orvosi
szakvéleményben foglaltak szerint —könnyített testnevelésre
(továbbiakbani.kategória), vagy gyógytestnevelésre (továbbiakban II.
kategória) kell beosztani, Illetve fel kel] menteni(továbbiakban: III kategória)
mindenféle testnevelési órán való részvétel alól.

Az I. kategóriába tartozik a tanuló, ha hosszabb betegség miatt fizikai,
belgyógyászati stb. elváltozása van, s emiatt a testnevelési órák egyes
gyakorlatait nem végezheti.

II. kategóriába sorolt gyermeknek olyan mozgásszervi, belgyógyászati stb.
elváltozása van, amely állapotát figyelembe vevő foglalkozást követel.

A III. kategóriában levő diákok mozgásszervi, belgyógyászati elváltozása olyan
mértékű, amely nem teszi lehetővé a gyógytestnevelésen való részvételt,

A felmentett tanulók száma és aránya Fokozatosan emelkedik. Az alábbi
táblázatokban látjuk a nemek arányát a három kategóriában : Altalános iskola:
58 fő, Gimnázium: 7 Fő, Szakközépiskola: 32 Fő.

Az általános iskolás gyermekek testnevelés alóli felmentése a nemek arányában
(14. táblázat);

j kategória II. kategória liii. kategória

Könnyített testnevelés Teljes felmentés
gyógytomalgyógyúszás

Fiú lány ‘fiú lány fiú lány

14 15 6 6 10 7

14. táblázat:febnentettek

A középiskolás gyermekek testnevelés alóli felmentése a nemek arányában (15.
táblázat):
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I. kategória

Könnyitett testnevelés

hány

I. kategória !könnyített testnevelésI diagnózisai: asthma bronchiale, térd
rendellenesség. súlyos rövidlátás, epilepsia

II. kategória Igyógytorna, gyógyúszás/diagnózisai: túlsúly, magas vérnyomás.
gerincferdülés, mellkas deformitás, autizmus

III. kategória /teljes felmentés! diagnózisai: láb rendellenesség, szívbetegség,
szívműtét, bokatörés műtét, Schauermann sy, csontok juvenilis
osteochondrosisa, súlyos asthma, epilepsia, súlyos értelmi fogyatékosság,
veleszületett ortopédiai elváltozások.

Az iskolai védőoltásokkal kapcsolatos védőnői munkáról

Az iskolavédőnőkrejelentős feladat hárul a védőoltások szervezésével,
lebonyolításával, dokumentációjával kapcsolatban.

Az oltásokat az alábbi rend szerint végzik rendeletben meghatározott ütemezés
szerint.

Kampányoltások:
MMR revakcináció (kanyaró, mumpsz, rózsahimlő ellen): 11 évesen, szeptember
hónapban az általános iskolák VI. osztályában.

DiTe emlékeztető oltás (difléria, tetanusz ellen): 11 évesen, október hónapban az
általános iskolák VI. osztályában.

Hepatitis B (a májgyulladás B vírusa ellen):12 évesen, szeptember ás március
hónapban az általános iskolák VII. osztályában.

FPV (a humán papillóma vírus ellen):]2 évesen (leány gyermekek), az áltaJános
iskolák VII. osztályában.

Az iskolavédönők minden tanévben szeptember elején védőoltási tervet
készítenek, felmérik az oltandók számát, oltási névsort írnak, megrendelik az
oltóanyagokat a kampányoltásokhoz. A tervezett oltási napok előtt minden

JII. kategória
1111.

kategória

Teljes felmentés
gyógytornalgyógyúszás

15. tábló:at: felmentettek
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szülőnek kiküldik a tájékoztatókat. amit a szülő aláírva köteles visszajuttatni a
védőnőnek, feltüntetve azt, hogy van-e valami kizáró oka annak, hogy a
gyermeke megkapja az oltást. A védőnő megszervezi az oltásra kijelölt napokon
az osztályok megjelenésének időpontjait a pedagógusokkal egyeztetve.
Segédkezik az oltások beadásánál, elvégzi az oltási dokumentációt. (A gyermek
oltási könyvében, az oltási névsoron. az iskola egészségügyi törzslapban. az
oltási nyilvántartó könyvben egyaránt.) Az oltások befejeztével megküldi a
Népegészségügyi Osztályra ajelentést a kampányoltásról.

Gyakran nehézségbe ütközik a pótoltások lebonyolítása, vagy a
magántanulókkal, vagy szüleikkel a kapcsolat felvétel. A FWV oltásoknál
problémát okoz egyes esetekben a szülők hezitálása. Előfordult több esetben,
hogy az utolsó pillanatban jelezték, hogy mégsem kérik az oltást. Ilyenkor az
oltóanyagot is vissza kell juttatni a Népegészségügyi Osztályra.

Az alábbi táblázatban látjuk a beoltott tanulók számát a négy intézményben,
oltásonként.

2017!20l8-as tanévben védőoltásban részesült gyermekek száma
intézményenként (16. táblázat).

Dr Hepp Reményhír Szegedi Kis Dr Illyés Sándor
Ferenc Alt. Altalános István Altalános Iskola és
Iskola Iskola Református Szakiskola

Gimn.
Altalános
Iskola

MMR (6. 83fő 24fó 99fő lOfő
osztály)

Boostrix (6. 83 fő 24 fő 99 fő 10 fő
osztály)

Hepatitis B (7. 82 fZ5 32 fő 68 fő 13 fő
osztály)

HPV 7. 28fő 9fő l8fő Ofő
osztály lányok

16. tábló:at: védőoltások

A kötelező oltások tekintetében Békés városban az átoltottság 100%-os,
beleértve a magántanulókat is.

A humán papilloma vírus (HPV) elleni védőoltás Magyarországon a 2014/2015-
ös tanévben került bevezetésre iskolai kampányoltás keretében. Ez az oltás nem
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kötelező, választható, de a 7. osztályos lány tanulók számára kötelezően
felajánlott. A HPV elleni oltásról is minden szülő megkapja a tájékoztatást, a
tanulók pedig a felvilágosítást. Az iskolai egészségnevelési órákon, egészség
napokon a személyi higiéne, az egészséges táplálkozás, a nemi érés, a káros
szenvedélyek. fogamzásgátlás témaköre mellett rendszeresen szerepel a
szexuális úton történő betegségekről is az információ átadás, a meggyőzés, hogy
válasszák a megelőzés lehetőségét.

Rendszerint a szülők 85%-a kéri gyermeke számára a 14EV elleni védelmet, ez
jelentősen nem változott az előző évekhez képest. Sajnos vannak szülők, akiket
negatívan befolyásolnak az interneten megtalálható oltásellenes oldalak, vagy
fals információkat átadó blogok, videók. Ezek ellen csak széles körű, korrekt
szakmai tájékoztatással tudunk tenni.
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