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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 Köztársaság u.2. 
 A tanácsadó felszerelése és kialakítása megfelel a jogszabályban előírtaknak. 
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). 

 
A 2021-es év első fél évében a körzet helyettesítésben volt ellátva Molnárné Dancs Annamária által 
egészen 2021.06.01-ig . Ekkor a gondozottak létszáma következő képpen alakult: 



várandós anyák: 14 fő 

csecsemők (0-12hónapos korig) : 22 fő 

kisgyermek (1-7éves korig) : 157 fő 

iskolás gyermek : 291 fő 

 

Az új utcák kialakításával a gondozottak száma növekvő tendenciát mutat ami abban is megmutatkozik, 
hogy „kinőttük” az óvodát. Sajnos a következő nevelési évre vonatkozóan csak azokat a gyermekeket 
tudta felvenni a helyi óvoda akik 2021. augusztus 31-ig betölti a 3-ik életévét. Ez nagy problémát okoz 
a kisgyermekeket nevelő családok körében, mert bölcsőde hiányában nem tudják megoldani a köztes 
időben (mikor már lejár a GYES ,de még az óvodába nem mehet bölcsőde viszont nincs) a gyermekek 
felügyeletét. Itt nem feltétlen azokról a gyerekekről beszélek akik mondjuk 2022. tavaszán töltik a 3-ik 
életévüket hanem mondjuk azokról akik 2021. szeptember. Az ő szüleik kereken egy évet lesznek 
kénytelenek bármiféle anyagi segítség nélkül otthon maradni a gyermekeikkel. Természetesen 
Martonvásáron van igénybe vehető bölcsőde ,de a várólista nagyon hosszú és sokan nem kerülnek be. 
Meglátásom szerint nagy szükség lenne itt helyben megvalósítani egy bölcsődét, családi bölcsődét vagy 
napközit esetleg a már meglévő óvodát bővíteni, hogy megfelelő férőhellyel rendelkezzen.  

Gondozási munkám csak akkor lehet eredményes, ha kölcsönös bizalomra alapul. Próbálom 
mindenkivel megtalálni a személyes hangnemet. 

Gondozottak tanácsadási fegyelme jónak mondható. A szülök gyermekeikkel a kötelezően előírt 
vizsgálatokon - ritka kivétellel 2. felszólításra- megjelennek. A településen élő kiskorúak egészségi 
állapota  elfogadható. Súlyos krónikus betegségben szenvedők száma elenyésző. Problémák a higiénés 
körülményekből, gyermek elhanyagolásból ritkán adódnak. 

 

Ez a település sem maradhat ki a technika csodájából. 

Sajnos a fogyasztói társadalom, s a kor divatja ellen nehéz harcolni, mikor a szülői klasszikus mesét, az 
esti ölben történő ellazulást felváltja a monitor. Ennek kemény érzelmi következményei lesznek. A 
„modern” szülő a gyermekkel keveset beszél,rohan,próbálja  az anyagi igényeket kielégíteni,miközben 
Ő és gyermeke érzelmileg kielégítetlen marad. Az interneten,a közösségi oldalakon a kismamák sok 
időt töltenek,ezzel is kevesebb idő marad a családra és az otthonra. 

 

Az év folyamán egy esetben sem kellett jelzéssel élnem a gyermekjóléti szolgálat felé. Sajnos a 
családgondozók személyének gyakori váltakozása miatt nincs rendszeres kapcsolat annak 
ellenére,hogy vannak közös gondozottjaink. A Covid miatt a jól bevált rendszeres esetmegbeszélések 
is elmaradtak, pedig azok is a gondozottak érdekeit szolgálták.  

 

 

 Az általános iskolában a jelen tanévben (2021/2022-es tanév) a páros úgynevezett index 
osztályokban a védőnői szűrővizsgálatokat (látás – hallásszűrés, vérnyomásmérés, súly –és 
magasságmérés, golyvaszűrés és a mozgásszervek vizsgálata) elvégeztem, és a kötelező 
kampányoltások ősszel és tavasszal( 6-ik osztályban a kanyaró –rubeola- mumpsz illetve a diftéria –



tetanusz emlékeztető oltások valamint a 7-ik osztályban a hepatitis B és a HPV ellen) rendben 
lezajlottak. 

 Kötelező tisztaság vizsgálatot szeptember,január,április hónapokban végzünk az általános iskolában 
és az óvodában.  Ebben az évben a   tetvesség mindkét intézményben elkerült minket. Reméljük ez így 
marad még jó sokáig. 

Köszönöm,hogy elfogadják  a beszámolómat.  

 

 

 

Schubert Réka  

    védőnő 

2022. 06. 08. 

 


