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Beszámoló a Véd n i Szolgálat 2012. évben végzett munkájáról  
 

A védőnő feladata, hogy folyamatos megfigyelésen alapuló tanácsadással és 
egészségneveléssel segítséget nyújtson a női lakosság számára, és rajtuk keresztül a 
családoknak. Segítjük a családokat az egészségkárosító hatások elkerülésében. Célunk az 
egyének, közösségek zavartalan, harmonikus (testi, lelki szellemi és szociális téren) 
fejlődésének, és egészséges életvitelének kialakítása. 
 
Végigkövetjük a várandósság időszakát, majd szoros kapcsolatban állunk a családokkal a 
csecsemő- és kisdedkorban. Az óvoda- ill. iskola-egészségügyi munka révén kapcsolatot 
tartunk a nagyobb gyermekeket nevelő családokkal is. Családlátogatásaink során az 
idősebb lakosság problémáival is találkozunk, igyekszünk nekik is segítséget nyújtani.  
 
2012-ben 692 családot gondoztunk. Sajnos 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) 
 

Az általános iskolában végzett életkorhoz kötődő védőoltások (6. és 7. évfolyam a tanév 
során két alkalommal) és szűrővizsgálatok (2., 4., 6., és 8. évfolyam), valamint a 
rendszeresen végzett tisztasági vizsgálat elvégzése is munkánkat képezik. 
 
2007 óta 5 védőnői körzetben dolgozunk. (2 körzethez általános iskola, 3 körzethez pedig 
óvoda tartozik)  A tavalyi év nyarán két kolléganőnk hosszabb-rövidebb időre elhagyott 
bennünket. Egyikük helyére még szeptemberben felvettünk egy helyettesítő védőnőt. 
Másik kolléganőnk helyettesítését a mai napig is belső helyettesítéssel oldjuk meg, mivel 
többször megpályáztatva sem találtunk megfelelő jelentkezőt.  
 
A családok érdekében gondozási munkánk során együttműködünk a házi 
gyermekorvosokkal, a bölcsődei gondozónőkkel, az óvónőkkel, a tanárokkal, a 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat munkatársaival, a területi nőgyógyásszal, a 
felnőtt háziorvosokkal és a kismamák fogadott nőgyógyászával is. 
 
Várandós gondozás: 
 2012. évben gondozott várandósok száma:  167 fő 
  ebből 2012-ben nyilvántartásba vett várandósok száma: 80 fő 
  (2011. évhez viszonyítva 35 várandóssal kevesebbet vettünk 
nyilvántartásba!!!) 
 várandósoknál tett családlátogatások száma: 112 alkalom 
 védőnői tanácson megjelenés: 434 várandós 
 
Csecsemőgondozás: 
 2012. évben születettek száma: 121 újszülött  

(2007 és 2008-ban 118, 2009-ben 112, 2010-ben 106, 2011-ben 101 
újszülött volt) 



 családlátogatások száma: 789 alkalom 
 gyermekorvossal közösen végzett tanácsadásokon a megjelenések száma: 670 
csecs. 
 Védőnői tanácsadásokon a megjelenések száma: 661 csecsemő 
 
A védőnői munka egyik fontos mutatója az anyatejes táplálás alakulása, mely 
településünkön 2012. évben a következőként alakult: 
 107 csecsemő töltötte be az 1. életévét: 
  71 csecsemő (66%) 4 hónapos koráig,  

 61 csecsemő (57%) pedig 6 hónapos koráig kizárólagosan anyatejes 
táplálásban részesült.  

 63 budakalászi kisded (59%) pedig egy éves kora után is részesülhetett anyatejes 
táplálásban.  

 
Kisded (1-3 éves korosztály) gondozás: 
 2012. évben gondozott kisdedek száma: 237 fő 
 családlátogatások száma:  244 alkalom 
 gyermekorvossal közösen végzett tanácsadásokon a megjelenések száma: 405 fő 
 Védőnői tanácsadásokon a megjelenések száma: 443 fő 
 
Kisgyermekek (3-6 éves korosztály) gondozása: 
 2011. évben gondozott kisgyermekek száma : 524 fő 
 családlátogatások száma: 96 alkalom 
 gyermekorvossal közösen végzett tanácsadásokon a megjelenések száma: 311 fő 
 Védőnői tanácsadásokon a megjelenések száma: 515 fő 
 
Oktatási intézményekben gondozottak száma: 
  Óvoda: 466 kisgyermek 
  Általános iskola: 796 tanuló 
 
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, 
emiatt a védőnői tanácsadásaink forgalma az elmúlt évekhez viszonyítva jelentősen nőtt. E 
rendelkezéssel párhuzamosan megszűntek az óvodai szűrővizsgálatok, az óvodáskorúak 
szűrése (a szülő jelenlétében) a területileg illetékes védőnő önálló védőnői tanácsadásán 
történik. A törvényi előírásoknak megfelelően  hetente 2-2 órában tartunk önálló védőnői 
ill. várandós tanácsadást. E heti 4 óra nem elegendő (ill. a gondozott családok igényét is 
figyelembe vesszük), így gyakorlatilag szinte minden nap jönnek hozzánk kismamák, 
gyerekek. Egy védőnőhöz havonta átlagosan 34 gondozott érkezik. A gondozott 
családokkal előzetesen telefonon időpontot egyeztetünk. 
 
Az iskolákban kétévente (2, 4., 6., és 8. osztályban) végzünk szűrővizsgálatot a házi-
gyermekorvosok közreműködésével. Vizsgálataink kiterjednek a testi fejlődés 
megítélésére, érzékszervi szűréseket végzünk, az iskola orvosa pedig komplex fizikális 
vizsgálatot végez. 
 
A régi védőnői tanácsadó öt védőnő párhuzamos munkavégzésére –figyelembe véve a 
gondozottak érdekeit is- már nem volt alkalmas. 2012 februárjában az új Egészségház 
megépítésének idejére új helyre, az Önkormányzat épületébe költöztünk. Nagy örömmel 
és bizakodással készülünk az új Egészségügyi Központ átadására.  



Évek óta problémát jelent az általános iskolások szűrése, csak remélni tudjuk, hogy az 
iskolák bővítése során a fenntartó figyelme erre is kiterjed majd. Az intézményekben nincs 
megfelelően kialakított és a szűrővizsgálatok elvégzéséhez szükséges eszközökkel 
felszerelt helység (orvosi szoba). Gyermekorvosaink a szűréseket és az oltásokat a 
védőnői tanácsadóban végzik, így a gyermekek a tanítási óra terhére kénytelenek bejönni 
hozzánk. 
 
 
Budakalász, 2013. június 16. 
 
 
  
 Tisztelettel a Védőnői Szolgálat nevében: 
 
         
         Slezák Szilvia 
               csoportvezető 
védőnő 
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