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1. 2009 évben az élve születések száma 29 volt ,2010-ban  24  baba született 

2011-ben 29 .Ez most kis mértékő növekedés, (de  sajnos ez nem csak a  
magyar állampolgárok érdeme …ha lehet ilyen magánvéleményem…) több a 
második harmadik ,sıt negyedik gyermek  a családban .Oka lehet a 
gazdasági válság Ebben az évben 17 új család lett ,a többiekben testvér 
született. Épült két lakópark, ide fiatal családok költöztek 1-2 gyermekkel . 
Sajnos szaporodtak  a területemen élı 0-8 éves gyerekek is, akiknek 
semmilyen ellátási ,biztosítási formájuk nincs,bejelentett lakóhelyük sincs. 
Kötelezı védıoltásokkal nem rendelkeznek, közösségbe nem járnak. 
Véletlenül fedezem fel ıket egy másik gyerek kapcsán és nem tudom  mit 
lehetne tenni,azon túl ,hogy jelzem a gyerekjóléti szolgálatnak, 
gyerekorvosnak a létezésüket. 

 
2.  A tanácsadó  a gyermekrendelıvel közös épületben mőködik. Tanácsadási 

nap szerda. 8-tól 10 óráig a védınıi önálló fogadóóra van. 10-tıl –12-ig 
csecsemı kisgyermek tanácsadás orvossal. 12-14 óra között védınıi 
kismama tanácsadást tartok.  A tanácsadó jól felszerelt, napi teendıkhöz az 
eszközök , nyomtatványok biztosítottak. Számítógéppel rendelkezünk, és 
Stefánia védınıi program nagyon jól igazán használható, ezért én  már 
ebben dolgozom. Az adatok nagy része már a gépen van. 

 
3. 5 évesek státusvizsgálatára az adott hónapban kerül sor ,amikor a gyermek 

tölti az ötödik évét. Személyes behívást követıen jönnek és itt történik a 
mérés ,látás- hallásvizsgálat, orvosi vizsgálat. Szükség esetén szakrendelésre 
irányítás. Szerdán reggel 9 –re szoktam hívni a gyerekeket, így a szülınek 
nem kell szabadságot kivenni, mert be tudja vinni az oviba a vizsgálat után. 
Az idegen orvoshoz járókat  megnézem, majd megkérem a szülıt ,hogy a 
saját gyermekorvosával  végeztesse el a további vizsgálatot ,és juttassa vissza 
a nyomtatványt. 
  
4. Iskola-egészségügy 
- Fogadóóra, rendelési idı: kedd 9-11 óra között.11-tıl orvosi vizsgálatok 

vannak. 
- Szőrıvizsgálatokat  az osztályfınökkel egyeztetve végzem. Ez az iskolai 

munkaterv szerint történik.   A  6.és 8. Osztályok tartoznak hozzám. Ezek 
a szőrések általában szerdán délutánonként vannak , a tanítás után, mert a 
pedagógusok nem szeretnek órát halasztani.  Ezt követıen a doktornı is 
szőri a diákokat. Elváltozás esetén továbbküldést beutalóval intézzük.. 
Aki beutalót kapott ,az 1 hónapon belül jelzi, hogy elment –e, milyen 
kezelést kapott. Ezt általában az iskolában történı megkeresés után derül 
ki. 



 
- A 2011-es évben a 6.osztályosok védıoltásait szerveztem. Szeptemberben 

a DT oltás októberben az MMR volt. Az osztályfınököknek kiosztom az 
oltások idıpontját ,leírását. Ez bekerül  a gyerekek  ellenırzıjébe és 
otthon a szülıvel aláíratják. Az oltás  a rendelıben történik , a szerdai 
tanácsadáson. A hiányzok  a következı szerdán vagy egyeztetés után más 
idıpontban kapják meg az oltást.  
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