Gyakran Ismételt Kérdések
a területi védőnői éves jelentéssel kapcsolatban

Nyilvántartottak száma:

A várandósok és családok tekintetében egyértelmű a kitöltési útmutató, a válaszhoz éves
szinten kell összeszámolni az adatokat, s egy nem görgetett adatot megadni?
Éves szinten kell megadni az adatokat, hozzáadva az elmúlt évben nem szült várandósok
számát.

A 0-6 éves korcsoportú nyilvántartott gyermekek adatainál van probléma, eddig a
védőnő havonta rögzítette a jelentésében mindig az adott hónapra leszámolva adta meg
a nyilvántartottak számát (a csecsemők, 12-35 hónaposak és a 3-6 évesek). A kérdés az,
hogy ezeket a havonta rögzített nyilvántartási adatokat össze kell adni, s ezt az összeget
szükséges beírni a 19. cellába (Az év folyamán nyilvántartott csecsemők száma), az 57.
cellába (Az év folyamán nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek), és a 78. cellába (Az év
folyamán nyilvántartott 3-6 éves gyermekek). Vagy egy évre vonatkozóan kell a
védőnőnek megszámolnia, hogy január 1-től december 31-ig hány csecsemőt gondozott?
Igen ezeket a havonta rögzített nyilvántartási adatokat össze kell adni, s ezt az összeget
szükséges beírni a 19. (Az év folyamán nyilvántartott csecsemők száma), 57. cella (Az év
folyamán nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek), 78. cella (Az év folyamán nyilvántartott 3-6
éves gyermekek) soraiba.

Jogosultság kérése:

2015. évre vonatkozóan szeretném elkészíteni a védőnői jelentés összesítőt, valamint az
évente egyszer jelentendő adatokat, de sajnos az ÁNTSZ portáljára bejelentkezés után
csak Kisoroszi 001156958 körzetkódra tudom felvinni a kért adatokat. Visegrád
körzetkódjára 001157602 nem sikerül, mivel nem jelenik meg az űrlap. Segítségét
szeretném kérni, hogyan csináljam?
A jogosultság a vmo@oth.antsz.hu címen igényelhető. A nagyszámú beérkezett igény miatt
néhány napot is igénybe vehet a jogosultságok kiosztása.

Űrlapon két védőnő neve szerepel:

A védőnői éves jelentés bejelentkezési felületen, két védőnő neve látszik, a körzetet ellátó
védőnő neve, és az űrlap fejlécében egy másik védőnő neve szerepel.
A védőnő töltse fel az űrlapot a saját körzete adataival, s ezzel egy időben a
vmo@oth.antsz.hu címre jelezze a fenti problémát.

Egy típusú űrlap szerepel a felületen:

Védőnő neve alatt két teljesen egyforma táblázat jelenik meg. Az ÉVENTE EGYSZER
JELENTENDŐ ADATOK táblázat és az ÉVES JELENTÉS ÖSSZESÍTŐJE táblázat
ugyan az, vagyis az első táblázat nem jelenik meg, míg a második kétszer lett feltöltve.
Mi ilyenkor a teendő?
Amennyiben észleli ezt a problémát, kérjük a vmo@oth.antsz.hu címre jelezze felénk!

Lezárt hibás – tévesen rögzített - jelentés:

Védőnő már lezárta a jelentést, s ekkor vette észre, hogy hibás adatokat rögzített.
Milyen lehetőség van a hibák javítására?
Járási vezető védőnőnek írásban jelezni kell, hogy hibásan lett rögzítve a jelentés, ezzel
egyidejűleg a valid adatot meg kell adni a megye és a járás megadásával, valamint a körzet
azonosítójával, a javítani kívánt oszlop sorszámának megadásával és annak megnevezésével,
a javítandó és a módosított adat megadásával.

Helyettes körzet:

Egy védőnő két körzetről készít jelentés, hogyan tud új űrlapot kitölteni?
Amennyiben egy területi védőnőhöz több ellátási körzet tartozik, a körzetkód kiválasztása
című felugró ablakban a zöld pipára (
körzethez tartozó űrlapot.

) kattintva van lehetőség kiválasztani az aktuális

Területi védőnő által évente egyszer jelentendő adatok:

Az űrlapon nem aktív a „Várandós anyákkal” és a „Gondozott családokkal” kapcsolatos
három rubrika, illetve az intézeten kívüli szülések rubrika sem.
Ezeket az adatokat nem kell rögzíteni, tehát ezeket a rubrikákat nem kell kitölteni. Részletes
leírást a „Védőnői jelentés összesítője modul eForm Felhasználói kézikönyv” című kitöltési
útmutató 28. oldalán olvashat.
A kézikönyv elérhető:
https://www.antsz.hu/data/cms72104/eForm_Vedonoi_jelentes_osszesitoje_modul_20151218.
pdf

Családgondozás:

Milyen adatot kell jelenteni az összesítő jelentés 108.- 109.(gondozott családok, dohányzó
családok száma) rovatban? Az év folyamán (januártól-decemberig jelentett) gondozott
családok összesített számát vagy a 2015. december 31-i állapotnak megfelelő adatot?
108. rovat– A tárgyévben nyilvántartott, gondozott családok száma: a védőnői körzet földrajzi
területén életvitelszerűen tartózkodó azon családok, amelyekben várandós anya, 0-6 éves és a
7-18 éves iskolába be nem íratott, otthon gondozott gyermek él. Nem kell összesíteni az
adatokat! A 2015. december 31-i állapotnak megfelelő adatot kell jelenteni!
109. rovat- Dohányzás: a tárgyévben nyilvántartott gondozott családok közül a gyermekkel,
várandós anyával közös háztartásban élő családtagok rendszeres dohányzását kell jelenteni.
Nem kell összesíteni az adatokat! A 2015. december 31-i állapotnak megfelelő adatot kell
jelenteni!(pl. a 108. rovatba 175 család szerepel, akkor a 109. rovatba 175 –nél több nem
lehet!)

