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Beszámoló a Véd n i Szolgálat 2013. évben végzett munkájáról  
 

 
 

A véd n i ellátás feladatai és szakmai jelent sége: 
 
 

A védőnő preventív, vagyis megelőző szemlélettel rendelkező szakember, aki igyekszik ezt a 
szemléletet az általa gondozott családok számára is elérhetővé tenni.  
Lehetőségünk van arra, hogy a várandósság felismerésétől kezdődően figyelemmel kísérjük a 
családok életét, testi-lelki és szociális egészségét egészen a gyermekek iskolás koráig, sőt az 
iskola-egészségügyi ellátásnak köszönhetően a gyermek 14 éves koráig. Továbbá a tanköteles 
korú, de iskolába nem járó 6-18 éves, általában súlyosan sérült gyermekek/fiatalok gondozása is a 
területi védőnői ellátás része. Munkánk során figyelmet fordítunk arra is, hogy ne „csak” az anya 
és a gyermekek egészségének megőrzését forszírozzuk, hanem a család többi tagjának minőségi, 
egészséges életét is. 
Munkánk színtere a családok otthona, a védőnői tanácsadó és a különböző közösségi programokon 
való részvétel. Fontosnak tartjuk, hogy a gondozás színterének megválasztásakor alkalmazkodjunk 
a szülők igényeihez és elvárásaikhoz.  
Az oktatási intézményekbe járó gyermekek számára is biztosított a rendszeres védőnői ellátás, 
mely elsősorban az oktatási intézményben történik (pl. osztályvizsgálatok, tisztasági szűrések 
alkalmával) 
 
 

A véd n i gondozás szakterületei: 
 

I. Várandós gondozás 
 

Cél: az anya és magzat egészségi állapotának megőrzése, javítása, a várandós anya testi-lelki 
harmóniájának, szociális biztonságának elősegítése, a veszélyeztető tényezők felismerése, 
megelőzése, a családi életre, szülői szerepre, szülésre, szoptatásra és csecsemőgondozásra való 
felkészítés 
A gondozás színtere: védőnői tanácsadó és a várandós családjának otthona 
 

Véd n i feladatok: 
 anamnézis felvétel 
 terhes gondozási kiskönyv kiállítása 
 vizsgálati eredmények összegyűjtése, értékelése, és dokumentálása a védőnő által vezetett 

várandós törzslapon 
 leletek, vizsgálatok, észlelések és saját megállapítások rögzítése a várandós gondozási 

kiskönyvben 
 tájékoztatás adása az elvégzendő kötelező, ill. választható vizsgálatok idejéről, céljáró, 

módjáról és az esetleges kockázatokról 
 tanácsadás az egészséges életmódra, helyes táplálkozásra, személyi higiénére, 

mentálhigiénére vonatkozóan 
 tájékoztatás a várandósság alatt kialakuló testi-lelki változásokról, tanácsok a normál 

krízis feldolgozására vonatkozóan 
 vetélést, koraszülést befolyásoló tényezők, annak megelőzése 
 felkészülés a szülővé válásra, szülésre, a gyermek fogadására és kiemelten a szoptatás 

fontosságára. 
 szülők tájékoztatása a szülés után igénybe vehető támogatásokról (alanyi jogon, ill. 

foglalkoztatottsághoz köthető ellátások) 
 

Vizsgálatok: 
 testtömeg ellenőrzés 
 vérnyomás mérés és pulzusszám ellenőrzés 
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 vizeletvizsgálat 
 magzati szívhang vizsgálata a várandósság 3. harmadában 

 
A várandós gondozása gondozási terv szerint zajlik. E gondozási tervszerint egy alkalommal 
otthonában is felkeressük a kismamát, hogy meggyőződjünk róla, hogy a körülmények 
alkalmasak-e az újszülött fogadására. A veszélyeztetett, ágynyugalomra ítélt kismamákat szükség 
és igény szerint több alkalommal is meglátogatjuk. 
 
 

II. Gyermekágyas anya és újszülöttjének gondozása 
 

Cél: a hazaérkezést követően 24-48 órán belül történik meg a védőnő első látogatása, ezt követően 
6 hétig hetente, ill. szükség szerint látogatjuk a családot. Figyelemmel kísérjük az anya és az 
újszülött szomatikus és pszichés állapotát. 
A gondozás színtere: első sorban a család otthona szükség és igény szerint a védőnői tanácsadó 
 

Véd n i feladatok: 
 

 gyakorlati és elméleti segítség nyújtása az újszülött gondozásában, különös tekintettel a 
bőr, szem és köldök ápolására, valamint a mindennapok során felmerülő problémák 
megoldására 

 segítjük a helyes szoptatási technika kialakítását és hangsúlyozzuk a szoptatás kedvező 
élettani hatását mind az anyára, mind a babájára nézve 

 tájékoztatjuk a gyermekágyas anyát a testi-lelki változásokról, a helyes életmódról, a 
nőgyógyászati kontroll fontosságáról, a későbbi fogamzásgátlási módszer 
megválasztásáról, a családtervezésről 

 
 

III. Csecsem k gondozása 
 

Cél: a csecsemők egészségének megőrzése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, a 
problémák megfelelő időben való felismerése, a családi kötődés kialakítása, és a szocializálódási 
folyamat támogatása 
A gondozás színtere: gondozottak otthonában és a tanácsadóban egyaránt. A tanácsadásokon való 
megjelenés vagy a családlátogatás egyénre szabott gondozási terv szerint, igény és szükség szerint 
történik. 
 

Véd n i feladatok: 
 

 csecsemő pszichoszomatikus és szociális fejlődésének nyomon követése 
 szűrővizsgálatok elvégzése 1, 3, 6 és 12 hónapos korban 
 szoptatással kapcsolatos tanácsadás 
 táplálási tanácsok 
 csecsemőgondozás 
 higiénés tanácsok és a betegségek megelőzésére vonatkozó tanácsok 
 kötelező és szabadon választható védőoltásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 szociális juttatásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
 szükség esetén környezettanulmány készítése 
 elsősegélynyújtás 

 
A védőnői munka egyik fontos mutatója az anyatejes táplálás alakulása, mely településünkön 
2013. évben a következőként alakult: 
 126 csecsemő töltötte be az 1. életévét: 
  94 csecsemő (74%) 4 hónapos koráig,  

  63 csecsemő (50%) pedig 6 hónapos koráig kizárólagosan anyatejes táplálásban 
részesült.  
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  64 budakalászi kisded (50%) pedig egy éves kora után is részesülhetett anyatejes 
táplálásban.  

 
 

IV. Kisdedek és kisgyermekek gondozása 
 

Cél: a kisdedek és kisgyermekek egészségének megőrzése, testi, lelki fejlődésének nyomon 
követése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, a problémák megfelelő időben való 
felismerése, szükség esetén más szakterületek bevonása a problémák megfelelő kezelésének 
érdekében. 
 
A gondozás színtere: szűrővizsgálatok alkalmával a védőnői tanácsadó, ill. szükség és igény 
szerint a család otthona 
 

Véd n i feladatok: 
 

 pszichoszomatikus és szociális fejlődés nyomon követése 
 szűrővizsgálat elvégzése 2,3,4,5,és 6 éves korban 
 egészség megőrzési és betegség megelőzési tanácsok 
 táplálási tanácsok 
 nevelési tanácsok, szokások kialakítása 
 tájékoztatás a kötelező és a szabadon választható védőoltásokkal kapcsolatban 
 tájékoztatás a gyermek napközbeni ellátásával kapcsolatban: bölcsődei, óvodai, iskolai 

ellátás lehetőségei, beiratkozás ideje, módja. A családok felkészítése az elvárásokra, a 
gyermek kiegyensúlyozott érzelmi életének elősegítése 

 
Státuszvizsgálatokról 

 
A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai 
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 
módosított 51/1997. (XII.18.) NM. kötelezően előírja az 1, 3, 6 hónapos, valamint 1, 2, 3, 4, 5, 6 
éves gyermekek komplex védőnői szűrővizsgálatát, melyet a tanácsadóban végzünk. A 
vizsgálatról a szülőket telefonon értesítjük és időpontot beszélünk meg. A szülők igényeihez 
alkalmazkodva a vizsgálatok végzése gyakran a késő délutáni órákban történik. Figyelembe 
vesszük a szülők munkaidejét és a gyermek óvodai napirendjét is. 
A vizsgálatok célja nyomon követni a gyermekek testi-lelki-szociális fejlődését, különös 
tekintettel a mozgás-, beszéd- és szociális fejlődés, látás és hallás vizsgálat, esetleges későbbi 
tanulási zavarokat jelző tényezők felismerésére (napirend, jobb-bal kezesség kialakulása, 
mozgásfejlődési állomások sorrendisége, mesehallgatási készség) magatartászavarok felderítésére 
(alvászavar, agresszió, szobatisztaság). 
Eltérés esetén javasoljuk a házi-gyermekorvos vagy szakorvos felkeresését, ill. szakemberhez 
irányítjuk a gyermeket. 
 
 

V. Óvodai-iskolai munka 
 

Óvodában szűrővizsgálatot nem végzünk, az óvodás korú gyermekek fejlődési szintjét az 
életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok alkalmával vizsgáljuk.  
 
Az iskolákban kétévente az ún. index osztályokban (2., 4., 6., és 8. osztályban) végzünk 
szűrővizsgálatot a házi-gyermekorvosok közreműködésével. Vizsgálataink kiterjednek a testi 
fejlődés megítélésére (testmagasság, testsúly ellenőrzése), érzékszervi szűréseket végzünk (látás, 
színlátás, hallás),vérnyomást mérünk és pulzusszámot ellenőrzünk. Az iskola orvosa pedig az 
említett index osztályokban komplex fizikális vizsgálatot végez. 
A 6. és 7. osztályosok kötelező védőoltásainak megszervezése és lebonyolítása is munkánk részét 
képezik. 
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Az óvodákban és az iskolákban évente legalább 3 alkalommal, ezen kívül szükség szerint 
tisztasági vizsgálatot végzünk. 
 
 

VI. Munkánk a számok tükrében: 
(OSZMK jelentés 2013. december 31. adat alapján) 

 
Gondozott családok száma: 693 
Várandósok száma: 51 
2013-ban: született csecsem k száma: 78 
Kisdedek (1-3 évesek)száma:  233 
Kisgyermekek (3-6 évesek) száma: 507 
Iskolások száma: 872 
Családlátogatások száma: 973 
Tanácsadáson megjelen k száma: 2774 
 ebből önálló védőnői tanácsadáson megjelentek száma:   1958 
 
 
Gondozási munkánk során mi is tapasztaljuk, hogy egyre szaporodik azon családok száma, akik 
szociális problémával küzdenek (munkanélküliség, lakáshitel, lakhatási problémák). Gyermekeik 
révén ezek a családok újra termelik a segítségért folyamodók, az alacsony iskolai végzettséggel 
rendelkezők körét, a problémás gyermekek számát a város oktatási intézményeiben. 
Felzárkóztatásuk az érintettek szoros összefogásával és szakmai hozzáértésével valósítható csak 
meg. 
 
A védőnői munka gerincét tehát a családgondozás képezi, melybe beletartozik: 

 a családlátogatás (és annak keretében az egészségtudatos magatartás kialakítása), 
 a tanácsadás (önálló védőnői tanácsadás, ill. a gyermekorvossal közösen tartott tanácsadás 

keretében) 
 

A városban 5 területi védőnő dolgozik. (2 körzethez általános iskola, 3 körzethez pedig óvoda 
tartozik)  
 
A családok érdekében gondozási munkánk során együttműködünk a házi gyermekorvosokkal, a 
bölcsődei gondozónőkkel, az óvónőkkel, a tanárokkal, a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 
munkatársaival, a felnőtt háziorvosokkal és a nőgyógyászokkal is. 
 
A régi védőnői tanácsadó öt védőnő párhuzamos munkavégzésére –figyelembe véve a gondozottak 
érdekeit is- már nem volt alkalmas. 2013- évet még az Önkormányzat épületében kialakított 
tanácsadóban kezdtük. Nagy örömmel és bizakodással készültünk az új Egészségügyi Központ 
átadására. Mára ez a bizakodás valósággá vált, hiszen már lassan egy éve élvezhetjük az 
Egészségházban kialakított munkaszobáinkat, a külön tanácsadót és az intim szobát.  
 
Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak és a képviselőtestületnek, hogy segítették 
munkánkat, ezzel elősegítve a minőségi védőnői munkát! 
 
 
Budakalász, 2014. június 13. 
 
 
  
 Tisztelettel a Védőnői Szolgálat nevében: 
 
         
          Slezák Szilvia 
               csoportvezető védőnő 
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