
Beszámoló a területi védőnői munkáról 
2018-2019 

A védőnő feladata  

a) a nővédelem; 

b) a várandós anyák gondozása a külön jogszabályban foglaltak szerint; 

c) a gyermekágyas időszakban segítségnyújtás és tanácsadás az egészségi állapottal, az életmóddal, 

szoptatással, valamint a családtervezéssel kapcsolatban; 

d) az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása; 

e) az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók ellátása; 

f) az oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles korú gyermek gondozása; 

g) családgondozás; 

h) az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok tervezésében, 

szervezésében és megvalósításában részvétel. (49/2004.  (V.21.) ESZCSM Rendelet alapján) 

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 21 §(1a) bekezdése alapján a korlátozottan cselekvőképes 

vagy cselekvőképtelen kiskorú esetén a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a védőnői egészségügyi 

szolgáltatás nem utasítható vissza. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 130/A § (3) 

bekezdése alapján egyéb jelzés hiányában is súlyosan veszélyeztető oknak minősül, ha a gyermeket 

gondozó szülő, más törvényes képviselő megtagadja az együttműködést az egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgáltatóval – háziorvossal, házi gyermekorvossal, védőnővel – ami hatósági eljárást von 

maga után. 

2019. januárban lépett életbe az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása, 

mely értelmében szorosabb kapcsolat kialakítására kötelezi a védőnői szolgálatot és a gyermekeket 

ellátó házi-, illetve gyermekorvosokat. 72órán belül kell jelezni a be-, illetve elköltözéseket, illetve 

védőoltások megtörténtét, illetve elmaradását. Ezzel is megakadályozva, hogy ellátatlanul 

maradjanak gyermekek. 

Személyi feltételek 

2018. január 1.-el vissza lett állítva a 2 védőnői körzet a 2012. június óta tartó tartós helyettesítést 

követően.  

A II. körzet állandó védőnője Kovácsné Vargyai Orsolya jelenleg kisgyermekével otthon tartózkodik, őt 

hekyettesíti 2018. augusztus 1.-el Panyor Zsuzsanna.  

A megnövekedett gondozotti létszám és adminisztrációs terhek is indokolják a körzetek 

visszaállítását. 



Gondozottak létszámadatai 2008. -2019. áprillis 30. 

Az alábbi diagramon, és táblázatban is látható, hogy az elmúlt években emelkedett a gondozottak 

létszáma. Ez részben köszönhető az emelkedő születésszámnak, valamint az újonnan beköltöző 

családoknak.  
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Várandós 16 13 15 16 10 19 15 17 12 16 15 23 

0-11 hó 46 27 22 19 36 21 26 25 32 26 35 32 

12-35 hó 75 69 72 46 42 57 53 50 50 75 64 62 

3-6 év 184 171 150 143 129 116 102 74 77 95 120 125 

7-18 év otthon 
gond. 

3   3 1 3 2  5 5 3 9 

össz 324 280 259 227 218 216 198 166 176 217 237 251 

Migráció a gondozott családok függvényében 2010.-2019. április 

 

2018-ban rekordszámú, 23 család költözött Kiszomborra, ezzel szemben csak 9 család költözött el. A 

beköltözés az év második felére volt jellemző, ezért a jó idő beköszöntével ismét számíthatunk rá. 

Ezen felül az elmúlt két évben több család, összesen 8 gyermekkel hazaköltözött Európai Uniós 

országokból. 



 

Születésszám 2008-2019. (2019. várható születései 05.16.-i állapot szerint) 

 

A 2018.-as évet megelőzően 2012.-ben érte el, és haladta meg a születésszám a 30 főt. Ez csak az adott 

évben a születésükkor településen tartózkodókat jelenti, tehát ebben az időközben be-, és elköltözők 

nincsenek benne. Az idei évben is hasonló létszámra számítunk a jelenleg gondozott várandósok 

alapján.  

Területen végzett munka 

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

 először jelentkező várandós nyilvántartásba vétele,  
 csecsemők-, kisgyermekek érzékszervi-, biometriai vizsgálata, 

státuszvizsgálatok elvégzése 
 várandósok védőnői kompetenciába tartozó 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  szülőkkel 
 társszakmák képviselőivel (nevelési-, oktatási intézmények, szociális 

munkások, pszichológusok, gyógypedagógusok) 
 hatóságokkal 
 házi-, és szakorvosokkal 
 Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv munkatársaival 
 civil szervezetekkel (Koramentorház) 
 egyházakkal 

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



 

Védőnői státuszvizsgálati rendszer 

A 2017. szeptember 1.-től életbelépett szűrővizsgálati rendszer, a részletesebb kérdőívek, és a 

gyakoribb vizsgálatok következtében lehetővé vált olyan problémák, elváltozások korai felismerése, 

amelyek eddig rejtve maradtak, vagy későbbi életkorban (amikor már nem biztos, hogy hatékony a 

fejlesztés) kerültek felismerésre.  

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat a hatályos 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet szabályozza, amely 

az alábbi táblázat szerint történik.  
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2017.09.01.-től        *   *      

*Kiegészítő, amennyiben a korábbi vizsgálat alkalmával eltérés mutatkozott.  

2018. július-december közt végzett vizsgálatokról havonta jelentést kellett készítenünk a 

Kormányhivatal felé, melyben az előírt vizsgálatok teljesülését, kiszűrtek arányát, illetve a kiszűrt 

esetek szakellátáshoz jutását mérték fel. 

 
 
A kiszűrt eseteket a család- illetve gyermekorvosok felé, illetve szakellátásba irányítjuk, valamint 
szoros kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal korai fejlesztés tekintetében. 
A státuszvizsgálatok megvalósításához szükséges eszközök meglétét a Vezető Védőnő márciusban 

ellenőrizte. A státuszvizsgálatok elvégzéséhez a rendeletben meghatározott minimumfeltételekben 

nem szereplő, de a módszertani ajánlás alapján kötelező eszközök beszerzésére volt szükség. 

A gyakoribb vizsgálatok értelemszerűen több időt is igényelnek, így sajnos még kevesebb idő jut a 

területi munkára. Egy átlagos vizsgálat időtartama csecsemők esetében 20 perc, nagyobb 

gyermekeknél 30-40 perc. 

 

 

Iskola-egészségügyi munka 

Az iskola-egészségügyi ellátás részét képezi az iskolaorvosi szolgálat, védőnői szolgálat, fogorvosi 

ellátás. Településünkön részmunkaidőben látjuk 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 tájékoztatás a szűrővizsgálatról, valamint 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 2018/2019-es tanév 

 

Az elmúlt tanév mérései alapján továbbra is sok a túlsúlyos és kórosan túlsúlyos. További 
állapotromlásnak lehet a jele, hogy egyre kevesebb az alacsonyabb, illetve a normál alsó tartományába 
eső BMI (testtömegindex), tehát a többség a túlsúly „küszöbén” van. 

Szervezett programok 

 

A védőnői szolgálat által szervezett játszóház és baba-mama klub már nem újdonság, évek óta 

szívesen jönnek a szülők, azonban az elmúlt évben ezt sikerült színesebbé tenni zenés, mondókás 

foglalkozásunkkal, a ZOMBORingatóval. Programunknak legtöbbször a Könyvtár ad otthont, és azt 

tapasztaljuk, hogy szívesen jönnek a szülők. Ebben a programban segítségünkre van két szülő is, akik 

zenetudásukkal és hangszeres játékukkal teszik érdekesebbé és változatosabbá ezeket a délelőttöket. 

Ünnepekhez kapcsolódóan kézműves foglalkozásokkal, csecsemők, és kisgyermekek mellett is 

könnyen kivitelezhető apróságokkal készülünk.  



 

Ezek az alkalmak szakmailag is fontosak számunkra, mivel amellett, hogy értékes programot tudunk a 

családok számára biztosítani még egy pont, hogy láthatjuk a gyermekek fejlődését, illetve a játék 

során felmerült témákban tanácsot tudunk adni a szülőknek.  

Továbbra is minden évben tartunk Anyatejes világnapot, amely során az anyatejes táplálást 

népszerűsítjük.  

Szülésre felkészítő tanfolyamokat is szervezünk, amelyre szívesen jönnek a leendő édesanyák, és nem 

ritkán édesapák is. Megbeszéljük a szülést, szoptatásra való felkészülést, illetve gyakorlati „képzést” 

kapnak az újszülött ellátásával kapcsolatban. 

 

A legnagyobb érdeklődésre számot tartó rendezvényünk továbbra is az évente megrendezésre kerülő 

Egészséghét, melyet az Önkormányzat finanszíroz. 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. A 2019. évben május 20-23. között zajlottak a vizsgálatok. 

Az elmúlt évben az Egészségfejlesztési Irodával együtt 1 alkalommal szerveztünk szűrővizsgálatot. 

Mindezt az EFI finanszírozsával történt. 

Egyéb tevékenységek 

A gondozottakkal való találkozásokon kívül rendszeresen tartunk szakmaközi megbeszéléseket a 

társszakmák képviselőivel. Részt veszünk a Gyermekvédelmi Jelzőrendszer esetmegbeszélésein, 

Gyermekjóléti Központ esetkonferenciáin. 

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 készítek felügyeleti szerveink számára.  

Részt veszünk kötelező, és szabadon választott pontszerző továbbképzéseken. 

Tervek 

Továbbra is szeretnénk a korábbiakkal megegyező színvonalon végezni a munkánkat, illetve beépíteni 

abba az új feladatokat. 

Kiszombor, 2019. május 21. 
Tisztelettel:  

Kozma Anikó, Panyor Zsuzsanna 


