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Beszámoló a 2019. évben végzett körzeti védőnői munkáról 
 

 
A védőnői körzetet Tordas község egész területe az összes utca és az Öreghegy, mint külterületi 

lakott hely adja. 
A körzethez tartozik a Szent László Regionális Óvoda Mesevár Tagóvoda valamint a Sajnovics János 
Általános Iskola. 

A Védőnői Szolgálat székhelye Tordas Szabadság u. 87. 
 A tanácsadó felszerelése megfelel a jogszabályban előírtaknak a kialakítása már nem.  
A tanácsadó helyiségei gyermekbarát, játékok, rajzeszközök, járóka áll a gondozottak rendelkezésére. 
 
 A védőnői ellátást szabályozó legfontosabb jogszabályok: 
-49/2004. (V.21.) EszCsM r. a területi védőnői ellátásról, 
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról 
-51/1997. (XII.18.) NM r. a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok 
igazolásáról 
-67/2005 (Xii.18.) EüM. r. az 51/1997 (XII.18.) NM r. módosításáról, 
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
- 26/1997.(XII.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról. 
 
Védőnői gondozás fogalma: a védőnői gondozás azon módszerek összessége, mely az egyén, a család 
a közösség képességeit segíti kialakítani, fejleszteni, vagy visszaállítani az egészség megőrzése, 
fejlesztése, a betegség megelőzése érdekében. 
A védőnő minden életvitelszerűen itt lakó gondozottért felelős (akiről tudomása van), független 
attól, van-e bejelentett lakcíme. 
A családok gondozása során nem csak egészségügyi, de szociális, jogi, lelki segítségnyújtás, váratlan 
helyzetekből adódó problémák megbeszélése, konfliktus kezelés is történik. 
 

A védőnői munka legfőbb módszere a gondozás. A gondozottak köre azon családok, ahol a 
várandós anya, vagy a 0-6 éves korú gyermek él, illetve ahol intézménybe nem járó 7-18 éves gyermeket 
nevelnek (ide tartoznak azok a gyermekek is, akik abban a tanévben, amikor tankötelessé válnak, nem 
kezdik meg az iskolai tanulmányaikat, és betöltötték a 7. életévüket). Mivel ez a védőnői körzet vegyes így 
a helyi iskolások a 8-ik osztály elvégzéséig is hozzám tartoznak (ifjúság védőnői feladatok). 

 
Tordas településen 2019. április 1-től helyettes védőnői látja el a jogszabályban foglalt 

feladatokat. 
A gondozott családok száma 2019. december 31-én 139 volt. A gondozás legfőbb módszerei: a 

családlátogatás, a tanácsadás, az óvodában, iskolában végzett tevékenységek. 
Munkámat Dr. Harbula Ildikó háziorvossal együttműködve végzem. A gondozottak érdekében szükség 
van a különböző szervekkel való folyamatos kapcsolattartásra is (Önkormányzat, Családsegítő- és 
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Gyermekjóléti Szolgálat, oktatási intézmények, szakrendelők, kórházak stb.). A védőnői munka szerves 
részét képezi a közösségi egészségnevelés. 
 
 
Családlátogatás  
A családlátogatás során a gondozottakat az otthonában keresem fel, így felmérhetem szociális helyzetét, 
családi és életkörülményeit. Családlátogatások alkalmával lehetőség van a felmerülő problémák 
megbeszélésére, felvilágosításra, egészségnevelésre, gondozási műveletek bemutatására stb. A 
különböző gondozási csoportoknál a szükséges családlátogatások számát, a 49/2004. (V.21.)  EszCsM 
rendelet szabályozza.   
Tanácsadás 
A tanácsadás helyszíne a védőnői tanácsadó.  
 
Tanácsadási órák az alábbi időpontokban vannak: 
 
Önálló védőnői tanácsadás szerda 12 -15:30-ig 
       
 
Orvossal közösen tartott tanácsadás szerda 11 -12 óra között 
 

Az önálló védőnői tanácsadáson történik az először jelentkező várandós felvétele, a várandósok 
általános egészségi állapotát ellenőrző vizsgálatok végzése (testsúly-, vérnyomásmérés, vizeletvizsgálat), 
a magzati szívműködés ellenőrzése, a várandós szakrendelésre irányítása, a hozott leletek értékelése, 
rögzítése. Csecsemők és kisdedek, kisgyermekek esetében a testi fejlődés ellenőrzése (súly-, és 
hosszmérés, testarányok mérése), az értelmi és érzelmi, mozgás fejlődés nyomon követése, táplálási, 
nevelési és egyéb kérdések megbeszélése.  

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 18 hónapos és 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 
éves korban végezzük. A védőnői tanácsadás előre egyeztetett időpontban történik. Az életkorhoz kötött 
szűrővizsgálatok bevezetése óta (2009.) a gyermekek számára a rendeletben előírt heti 2 óra tanácsadási 
idő nem elegendő, a tanácsadás általában heti 6-8 órát igényel. 
 
Védőoltások beadására, receptírásra, beutalók adására az orvossal közösen tartott tanácsadáson kerül 
sor. 
 
Várandósok gondozása 
A gondozott várandósok száma 2019-ban 25 fő volt. Fokozott gondozást igényelt 4 fő. Dohányzó 
várandósok száma 1 fő. Újonnan nyilvántartásba vettek száma 17 fő. 
  
 
A védőnői tanácsadáson megjelenések száma 89 fő, családlátogatás 57 alkalommal történt. 
 
Tanácsadásra az első jelentkezéstől havonta hívom a kismamákat. A várandós gondozási protokoll 
szerint az első jelentkezést követő 2 héten belül az első otthoni látogatásnak meg kell történnie, szülésig 
összesen 4 családlátogatás célszerű, melyből az utolsó kettőnek közvetlenül a szülés előtti 1 hónapban 
kell megtörténnie. A 36. héttől 2 hetente tanácsadásra hívom a várandósokat. 
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A 0-11 hónaposok gondozása 
 

A 2019.12.31-én nyilvántartott csecsemők száma 19 fő. Csecsemőhalálozás és koraszülött baba 
nem volt. Kettő csecsemő született fejlődési rendellenességgel, intrauterin retardált nem született. 
A tanácsadáson a megjelenések száma 120 volt. A csecsemők általában havonta jelennek meg. Védőnői 
látogatás csecsemőknél 182 alkalommal történt, ez jóval kevesebb az előző évekhez képest, mivel 
helyettesítés alatt más a jogszabályi előírás. Egészséges csecsemőket 6 hetes korukig hetente, majd a 
kötelező szűrővizsgálat, illetve oltások előtt látogatom, veszélyeztetett esetben szükség szerinti 
gyakorisággal, ez egyénenként változó. 
Gyermekágyas anyáknál történt védőnői látogatás 62 alkalommal történt. 
Háztól házig történő anyatej adás ebben az évben nem történt. 
A védőnő fontos feladata a szoptatás támogatása, a településen szerencsére 74% volt a szoptatási arány 
2019-ben. (Ez a szám magasabb is lett volna, ha nem lettek volna nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek, 
akiket természetesen tápszerrel tápláltak.) 
 
A 12-35 hónaposok gondozása 
 

2019.december 31-én nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek száma 53 fő volt, közülük fokozott 
gondozást igényelt egészségügyi okból 3 fő, környezeti okból nem volt ilyen gondozott. 
Tanácsadáson megjelentek száma 112, látogatások 145 esetben történtek. Tanácsadásra negyedévente 
hívom a kisdedeket. 
 
A 3-6 évesek gondozása 
 

A 2019.december 31-én nyilvántartott 3-6 éves gyermekek száma összesen 95 fő volt. Fokozott 
gondozást igényelt egészségügyi ok miatt 8 fő, környezeti ok miatt 2 fő. 
Tanácsadáson való megjelenés 84 alkalommal történt, családlátogatásra 103 esetben került sor. 
 
 

Az életkorhoz kötött szűrővizsgálat eredményéről a szülők írásos leletet kapnak, melynek 
átvételét aláírásukkal igazolják. A szűréseken leggyakrabban észlelt elváltozások a lúdtalp, érzékszervi 
elváltozások, megkésett mozgás- és beszédfejlődés. A kiszűrt gyermekeket gyermekorvosukhoz, 
háziorvosukhoz irányítom további ellátás céljából. 
 
Nagyszerű lehetőség, hogy környékünkön három fejlesztő központ elérhető. Martonvásár és Gárdony és 
Agárd is tud fogadni fejlesztésre szoruló gyermekeket már egész kis csecsemőkortól. Lehetőség van a 
martonvásári védőnői szolgálat épületében DSGM gyógytornász által végzett szűrésre is. Rendszeresen 
küldök át általam problémásnak ítélt csecsemőket. Korai fejlesztéssel a felmerült problémák nagy 
százalékban időben megoldhatóak. 



Óvoda 2018/2019-es tanév 
 

Fejtetvesség szűrését a jogszabályban előírtak szerint végeztem a tanév folyamán: minden 
gyermeknél el kell végezni a szűrést szeptember, január és április hónapokban. Ezen kívül abban az 
esetben, ha jelzés érkezik az intézményből. A kiszűrt gyermekek szülei írásos értesítőt kapnak, mely 
tartalmazza a teendőket is. A kiszűrt gyermek esetében a szülőnek nyilatkoznia kell, hogy a szükséges 
kezelést elvégezte gyermekénél. 

 
A Mesevár Óvodában az elmúlt évben sajnos nagyobb számban volt fejtetvességgel fertőzött 

gyermek, azonban járványos előfordulásról még így sem beszélhettünk. 
Munkámat az óvodával egyeztetett, éves munkatervben meghatározottak alapján végzem. Éves jelentést 
készítettem.  
 
 
 Iskola 2018/19-es tanév 
 
A tanévben az iskolaorvosi valamint a védőnői szűrővizsgálatok rendben lezajlottak. Ebben az évben is az 
index osztályokat (2,4,6,8) szűrtem. A szűrés alkalmával súly, magasság, látás (visus, szín, tér) - hallás 
vizsgálat történik. Lúdtalp, gerincferdülés, hanyagtartás ellenőrzése és golyva szűrés történik. 
Meghatározom a gyermekek BMI indexét ezzel ellenőrizve tápláltsági állapotukat. 
  A kiszűrtek többsége szemészeti, fül – orr – gégészeti illetve ortopédiai szakrendelésre kapott beutalót. 
Az iskolások egy része elhízott, sajnos az egyre fiatalabb korosztályt is érinti ez a probléma. Átlagosan 
már a 4. osztálytól kezdődően. Ez a mozgásszegény életmódnak és a helytelen táplálkozási szokásoknak 
köszönhető.  
A 6. osztályosok MMR és Dt, a 7osztályosok Hepatitis B oltásban részesültek. A 7-ik osztályos lányok 
igény szerint térítésmentes HPV oltást kaphattak immár 4-ik éve. A kötelező védőoltásokkal (mind a 
kampány, mind a folyamatos) 100%-os az átoltottság. Az oltásokról a szülők előzetesen írásos 
tájékoztatót kapnak minden esetben.  
 
Gyermekjóléti feladatok 
 

Folyamatos és jó a kapcsolattartás a helyi Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve egyik 
családgondozójával, Birgány Judittal. 2019 év folyamán nem történt bejelentés a szolgálat felé. 1 
szociálisan rászoruló családnál voltunk közösen, ahol a 2. gyermeket várták, s kérdéses volt az újszülött 
hazaadása. A család a várandósgondozás folyamán bebizonyította, hogy a gyermekek gondozására 
megfelelően berendezkedtek, adott tanácsokat igyekeztek betartani, a várandós édesanya 
tanácsadásokra, orvosához rendszeresen járt. Előírt vizsgálatait elvégeztette. Év végére biztossá vált 
számunkra, hogy hazaadható lesz az újszülött. A szolgálat időszakosan (általában havonta) tart 
esetmegbeszélést a jelzőrendszer tagjainak (orvosok, óvónők, pedagógusok, gyámhatósági ügyintéző, 
rendőr, védőnők). A problémával küszködő családoknak együttesen próbálunk segíteni. 
 
  
 
A tanácsadóban folyamatosan gyűjtöm a családok által behozott ruhát, játékot, tápszert, bébiételt és 
eljuttatom azokat a rászorulóknak.  
 

Szakmai felügyelete a dunaújvárosi székhelyű Járási Népegészségügyi Intézeténél dolgozó járási 
szakfelügyelő védőnő gyakorolja. Ő rendszeres szakmai látogatásai során ellenőrzi a szakmai munkát. 
Havonta on-line kell jelentenünk a létszám adatokat, a hónap folyamán elvégzett védőnői munkát. 
Továbbá a tanév végén szintén on-line kell küldeni jelentést az óvoda és iskola egészségügyi munkáról. A 
közegészségügyi felügyelő is rendszeresen ellenőrzi a munkavégzés higiénés feltételeit, a védőoltások 
lebonyolítását. Neki is havonta kell jelenteni a védőoltások állását, továbbá havonta kell jelentést küldeni a 
fejtetvességi vizsgálatokról. Dunaújvárosban a Járási népegészségügyi Intézetnél havonta 
munkaértekezleten vettem részt. 
 

 



A védőnői munkában is már szükséges az elektronikus nyilvántartó rendszer használata. Én a 
Vitarex stúdió által működtetett Stefánia programot használom. 

 
 
Tordas, 2020. 06. 12. 
 
 
 

Tisztelettel: Molnárné Dancs Annamária 
                 helyettes védőnő 
 
 
 

 


