
 

Beszámoló a területi védőnői munkáról 
2017-2018 

 
1997. évi CLIV. törvény értelmében a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható 
vissza, illetve, hogy 0–18 év közötti szűrővizsgálatok kötelezőek. Ez korábban opcionális 
volt, így voltak családok, akik írásban mondtak le a védőnői ellátásról. Jelenleg már ilyen 
lehetőség nincs.  
2017. szeptember 1.-től új, kötelező szűrővizsgálati rendszer bevezetésére került sor a 
TÁMOP 6.1.4 0-7 év Koragyermekkori program nyomán. 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. A kiszűrt eseteket a család- illetve 
gyermekorvosok felé, illetve szakellátásba irányítjuk, valamint szoros kapcsolatot tartunk a 
Pedagógiai Szakszolgálattal korai fejlesztés tekintetében. 

Védőnői státuszvizsgálati rendszer 
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*Kiegészítő, amennyiben a korábbi vizsgálat alkalmával eltérés mutatkozott.  
 

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. 
 
A védőnői szolgálat alapfeladata a változások ellenére is az elsődleges prevenció, elsősorban 
a családokkal való közvetlen kapcsolattartás, tanácsadás útján.  

Gondozottak létszámadatai 2008. -2018. május 

 



 

 

Születésszám 2008-2018. (2018. várható születései) 

 
 

A gondozottak létszámában jelentős változás nincs. Jelenleg egy nagyobb beköltözési hullám 
tapasztalható.  

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 

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 2016/17-es tanév 

 

Tapasztalható, hogy évről évre egyre több a az iskolai szűrővizsgálatok alkalmával kiszűrt 
elváltozás. Ezek többnyire tápláltsági állapotból adódó, valamint érzékszervi, illetve 
orthopediai rendellenességek. Tapasztalatom szerint sajnos a mindennapos testnevelés 
ellenére is nagy számban szűrünk ki túlsúlyos, illetve kórosan túlsúlyos gyermekeket. 

 



 

 

Szervezett programok 

A legjobban várt rendezvényünk minden évben az Egészséghét. 2017-ben lehetőség volt 
májusban és novemberben is szervezni egyet. Szinte minden vizsgálat maximális létszámmal 
működik.  
A makói Egészségfejlesztési Iroda szűrése is megtörtént a tavalyi évben, illetve ismét volt 
kerékpározás a hölgyeknek az emlőrák elleni küzdelem jegyében.  

Egyéb tevékenységek 
A gondozottakkal való találkozásokon kívül rendszeresen tartunk szakmaközi 
megbeszéléseket a társszakmák képviselőivel. Leggyakrabban a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozójával konzultálok a tapasztalt problémákról, illetve változásokról. Gyakran 
közös családlátogatásokat végzünk. Részt veszek a Gyermekvédelmi Jelzőrendszer 
esetmegbeszélésein. 
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.  

Tervek 
Ismét szeretnék a gondozottak, kisgyermekesek számára délelőtti programokat (Baba-mama 
klub, babamasszázs), illetve szülésre felkészítő tanfolyamot tartani. Erre jelenleg korlátozott a 
lehetőségem, mivel a II. számú védőnői körzetet átmenetileg helyettesítéssel látom el 
Kovácsné Vargyai Orsolya távolléte miatt.  

A gondozottak továbbra is szívesen keresnek bennüket tanácsért, információért. 

 

 
Kiszombor, 2018. május 22. 

Tisztelettel:  
Kozma Anikó 


