
 

Beszámoló a területi védőnői munkáról 
2015-2016 

 
A védőnői szolgálat 2015-ben ünnepelte 100 éves fennállását. A kezdetek óta eltelt időben 
rengeteget változott a védőnők munkája, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az elmúlt évben 
lezajlott jogszabályi változások. Legfontosabb elemként a várandósgondozás alakult át, illetve 
készül az új alapellátási törvény, amely tovább alakítja, szabályozza a munkánkat. Továbbra 
is folytatódik a koragyermekkori program országos szintű szervezése, melynek keretében 
azon védőnői szolgálatok, ahol 3 évnél idősebb számítógép van, egy mobil munkaállomás 
kaptak. A kiszombori Védőnői Szolgálat 1db Acer típusú laptopot kapott. 
A védőnői szolgálat alapfeladata a változások ellenére is az elsődleges prevenció, elsősorban 
a családokkal való közvetlen kapcsolattartás, tanácsadás útján.  

Gondozottak létszámadatai 2008-2016 

 
Gondozottak száma aktuális év április 30.-i adatok figyelembevételével 



 

 
Születésszám 2008-2016. ápr.-ig 

 
 

A gondozottak létszáma tovább csökken, ami sajnos hatással van a nevelési- oktatási 
intézmények létszámára is. Rövid fellángolások után elmondható, hogy átlagosan 25-28 
gyermek születik egy évben. A feti diagram mutatja, hogy a településen a születések száma 
stagnál, de a 3-6 évesek száma ezzel aírányos csökkenést mutat Több család külföldön próbál 
szerencsét 

Területen végzett munka 

Önálló védőnői tanácsadás 
H-Sz-Cs-P: 8:30-9:30 

� először jelentkező várandós nyilvántartásba vétele,  
� csecsemők-, kisgyermekek súly-, hosszmérése,  
� várandósok védőnői vizsgálata, gondozása 
� tanácsadás védőnői kompetenciában (4 óra/hét) 

Csecsemő és kisgyermek 
tanácsadás orvossal 
K: 9-11; Sz: 11-12 

� védőoltások megszervezése 
� tanácsadás alkalmával konzultáció a családorvossal (4 óra/hét) 

Nőgyógyászati MSzSz 
Minden hó 1. kedd 13-14 

várandósok szakorvosi tanácsadása alkalmával a várandós 
jelenlétében konzultáció a szakorvossal (1 óra/hó) 

Családlátogatás jogszabályban meghatározott rendszerességgel 

Kapcsolattartás � társszakmák képviselőivel 
� hatóságokkal 
� szakorvosokkal 
� újszülöttekről való értesítéseket az ÁNTSZ portálról kapunk 

értesítést 2015 elejétől 



 

Dokumentáció 
� családlátogatások dokumentálása 
� státuszvizsgálatok dokumentálása 
� jelentések online készítése, részben az ÁNTSZ portálon 
� védőoltások dokumentálása 

Iskola-egészségügyi munka 
Az iskola-egészségügyi ellátás részét képezi az iskolaorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, 
fogorvosi ellátás. Településünkön részmunkaidőben látom el az iskolai feladatokat, amelyek 
részletesen az alábbiak:  

Index osztályok 
szűrővizsgálata 

� 2-4-6-8. osztályok biometriai és érzékszervi szűrése (kb 15 perc/fő);  
� orvosi vizsgálat megszervezése, segédkezés a lebonyolításban;  
� szülő részére lelet adás a végzett vizsgálatok eredményéről, különös 

tekintettel az észlelt elváltozásokra 

Kampányoltás � kötelező, valamint HPV elleni védőoltások szülői tájékoztatók kiosztása, 
begyűjtése, ÁNTSZ portálon való személyenkénti dokumentálása 

� kapcsolattartás a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervvel 
� oltás megszervezése, 
� segédkezés a lebonyolításában,  
� dokumentáció. 

 
Pediculosis 
szűrés 

� jogszabályban meghatározott időközönként a gyermekközösségek tisztasági 
vizsgálata, 

� kiszűrtek kontrollvizsgálata, 
� részvétel szülői értekezleten. 

Egészség-
fejlesztő előadás 

� igény szerinti egészségfejlesztő órák iskolában, óvodában 
� óvodai, iskolai egészségnapokon részvétel. 

 

 
Az iskolai munka számokban 

Tapasztalható, hogy évről évre egyre több a az iskolai szűrővizsgálatok alkalmával kiszűrt 
elváltozás. Ezek többnyire tápláltsági állapotból adódó, valamint érzékszervi, illetve 
orthopediai rendellenességek. Sajnos az előbbit a szülők nem tekintik rendellenességnek, így 



 

lehetséges az, hogy a gyermekek egyre nagyobb arányban túlsúlyosak. Az elmúlt tanév 
mérései alapján továbbra is sok a túlsúlyos és kórosan túlsúlyos. Ezek az adatok közelítenek 
az országos átlaghoz.  

Szervezett programok 
A legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényünk továbbra is az évente megrendezésre 
kerülő Egészséghét. A lakosok már a meghirdetés előtt jelzik részvételi szándékukat, így a 
vizsgálatok nagy része teltházzal működik. Egyes vizsgálatokra egy-két nap alatt elfogy a 
hely.  

Az Egészséghét mellett minden évben megvendégeljük, és ezzel megünnepeljük azokat az 
édesanyákat, akik tartósan tudták szoptatni gyermeküket. Ezzel egy, az Anyatejes táplálás 
világhete alkalmából megrendezésre kerülő programsorozat részesei vagyunk.  

Az elmúlt évben a EFI-vel együtt 2 alkalommal szerveztünk szűrővizsgálatot, melyen 
összesen 160 ő vett részt, ill.az ősszel az emlőszűrésen résztvevőkkel tartottunk egy közös 
kerékpározást, ahol egy szerencsés 1 kerékpárt nyert. Mindezt az EFI finanszírozsával történt. 

 
November-december hónapban csatlakozunk a „16 akciónap az erőszak ellen” elnevezésű 
akcióhoz. Célunk továbbra is, hogy a környezetünkben bántalmazó kapcsolatban élők 
számára segítséget nyújtsunk.  
Szakembereket hívtunk meg kerekasztal beszélgetésre, ill. a NANE Egyesület munkatársai 
tartottak számunkra hasznos előadásokat. 
 
A gondozottak igényeit szem előtt tartva továbbra kolléganőm továbbra is tartott Szülésre 
felkészítő, Babamasszázs tanfolyamot, valamint Baba-Mama Klubot, Játszóházat.  
A kolléganő részt vett egy pályázatban, mely során 2 alkalommal tudott hátrányos helyzetű 
családokat elvinni kirándulni. 
Tapasztalataim szerint ezáltal új közösségek kovácsolódnak, és a résztvevő szülők nem ritkán 
a későbbiekben is tartják a kapcsolatot, valamint jobban meg tudom figyelni a gyermekek 
fejlődését. 
 

Egyéb tevékenységek 
A gondozottakkal való találkozásokon kívül rendszeresen tartunk szakmaközi 
megbeszéléseket a társszakmák képviselőivel. Leggyakrabban a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójával konzultálunk a tapasztalt problémákról, illetve változásokról. Gyakran 
közös családlátogatásokat végzünk. Részt veszek a Gyermekvédelmi Jelzőrendszer 
esetmegbeszélésein. 
Az elmúlt időszakban több továbbképzésen is részt vettünk, amelyek előkészítik a szakmában 
várható további változásokat. 
Évente több alkalommal felügyeleti szerveink (Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 
Hódmezővásárhely-, Makó Kistérség Vezető Védőnője) ellenőrzéseket végeznek annak 
érdekében, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy munkánkat a szabályoknak megfelelően 
végezzük. 
Meghatározott időközönként jelentést készítünk felügyeleti szerveink számára.  

 



 

Tervek 
Továbbra is szeretném a korábbiakkal megegyező színvonalon végezni a munkámat, illetve 
beépíteni abba az új feladatokat. 

 

 
Kiszombor, 2016. május 23. 

Tisztelettel:  
  Kozma Anikó 

Vargyai Orsolya 


