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Leiðbeiningar um ungbarnavernd
•

Ungbarnaeftirlit
Leiðbeiningar um heilsugæslu barna í handbók
heilsugæslustöðva 1984

•

Ungbarnavernd
Leiðbeiningar um heilsugæslu barna í sérriti 1996

•

Nánari útfærsla á 3½ árs og 5 ára skoðun
dreifibréf 1999

•

EFI málþroskaskimun – Handbók 1999

•

Nýtt fyrirkomulag bólusetninga og skoðana
dreifibréf 2000

•

Nýja barnið – Þróunarverkefni Heilsugæslustöðvar Akureyrar
í sérriti 2000

Fagráð um ungbarnavernd
¨

Árið 2000 skipuð fagráð til ráðgjafar um áherslur í forvarnarstarfi,
heilsuvernd og heilsueflingu.

¨

Fagráðin taka til eftirfarandi sviða: atvinnusjúkdóma og vinnuverndar;
geðverndar; heilsueflingar; mæðraverndar; ung- og smábarnaverndar;
heilsugæslu í skólum; heilsuverndar aldraðra; sjónverndar og
heyrnarverndar.

¨

Fagráðin eru samstarfshópur fagfólks úr heilsugæslunni og
einstaklinga með sérmenntun í ákveðnum þáttum eða sérgreinum
heilbrigðisþjónustunnar.
Kennarar
við
Háskóla
Íslands
og
heilbrigðisdeild Háskólans á Akureyri eiga sæti í fagráðum til að skapa
gagnkvæm þekkingartengsl.

¨

Fagráð
um
ungbarnavernd
skipa:
Guðbjörg
Pálsdóttir
heilsugæsluhjfr., Reynir Þorsteinsson heilsugæslulæknir, Helga Lára
Helgadóttir hjúkrunarfræðideild HA, Sveinn Kjartansdóttir læknadeild HÍ,
Geir Gunnlaugsson yfirlæknir, Hallveig Finnbogadóttir hjúkrunarstjóri og
Gyða Haraldsdóttir sálfræðingur MHB, Anna Ólafía Jónsdóttir
hjúkrunarfræðingur Barnaspítala Hringsins.

Endurskoðun leiðbeininga
'
'
'
'
'

'

'
'
'

Ýmsar breytingar þegar verið gerðar
Sumt stendur enn fyrir sínu
Nýjar leiðbeiningar um næringu ungbarna frá Manneldisráði
og MHB
Leiðbeiningar um tannvernd í samráði við Tannheilsudeild
Reglubundnar skoðanir og heilbrigðisfræðslu þarf að
endurmeta m.t.t. til nýjustu þekkingar á þessu sviði og
reynslu hér á landi
Áhersla á rafrænt form og sífellda endurskoðun
Annað
Heilsubók barnsins – Heilsuleikskólinn Urðarhóll
Upplýsingar fyrir fólk af erlendum uppruna - MHB

3½ og 5 ára skoðun
Helstu ábendingar frá starfsfólki heilsugæslunnar:
S
S
S
S

Ekki nægilega markvisst þroskamat
Leiðbeiningar um úrræði ekki tilgreind eða nógu skýr
Tímafrekar skoðanir
Óvissa um útkomu eða árangur

Hvað er að gerast:
S
S

Reynsla af EFI-málþroskaskimun – sjónprófum og
hljóðholsmælingum Hallveig Finnbogadóttir og Geir Gunnlaugsson
Rannsókn á tæki til að skima 5 ára börn Heilsugæsla Reykjavíkur,
MHB, BUGL, Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins og ýmsir sérfræðingar

S
S

Skipulag samvinnu við leikskóla – MHB og ýmsir úti á landi
Breytingar á fyrirkomulagi Heilsugæsla Reykjavíkur

Hlutverk og áherslur
Samstarf – samvinna – samfella - samræmi
¨ Heilsugæslustöðvar
¨ Miðstöð heilsuverndar barna
¨ Greiningarteymi
¨ Aðrir sérfræðingar þ.m.t. BUGL
¨ Leikskólar
Áherslur
¨ Fjölskyldur og börn af erlendum uppruna
¨ Börn og fjölskyldur í áhættu
¨ Heilbrigði – umhverfi – lífsmáti
Skráning - SAGA
Vísindi, þekking og reynsla

