
BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL 

 
 

A védőnő munkája értékközvetítő tevékenység, segítő értékrend alapján végzett családközpontú 

gondozás. Az egészség megtartását, fejlesztését szolgálja. 

Az egészség, mint érték közvetítése és elfogadtatása empátiát, szaktudást és segítőkészséget 

igényel. A munkánk végzése kötelezettséget és felelősséget kíván. 

  A gondozás három pillérű tevékenység, mely magába foglalja 

 

- tanácsadást 

- látogatást 

- közösségi egészségfejlesztési tevékenységet. 

Meghatározott időben és céllal történik. A hatályos jogszabályoknak és szakmai irányelveknek 

megfelelően. 

 

A védőnő tevékenységét szabályozó alapjogszabályok: 

- 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet a területi védőnői ellátásról 

- 51/1997. (XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető 

betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások és 

szűrővizsgálatok igazolásáról 

- 18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében 

szükséges járványügyi intézkedésekről 

- 28/1998. (VI.17.) NM rendelet az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól 

- 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

- 33/1992. (XII.23.) NM rendelet a terhesgondozásról 

- 1997.évi CLVI.Törvény az egészségügyről 

- 35/2011. (III. 21.) Korm. r Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és 

kizáró okairól  

-  26/2014.(IV.8) EMMI rendelet a várandósgondozásról 

- 20/2008. (V. 14.) EüM rendelet az anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerről 

 

A fenti jogszabályok és a munkánkat segítő munkaköri leírás, szakmai módszertani levelek, 

irányelvek alapján számolok be munkánkról. 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/8.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/8.pdf


Tárgyi és személyi feltételek 

 

Védőnői munkát csak védőnői szakon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkező személy 

végezhet. Szakmai tevékenységét a védőnő önállóan látja el, de rendszeresen kapcsolatot tart 

az egészségügyi, gyermekjóléti és szociális ellátórendszer szakembereivel. 

2018. augusztus 1-én új védőnőt vettünk fel az egy éve üres V. számú körzetünkbe.    

Hosszúné Horváth Klára az új kolléganőnk. 

 Havonta veszünk részt szakmai továbbképzésen. Rendszeresen járunk konferenciákra, hogy 

munkánk során a lehető legjobban tudjunk teljesíteni. 

 

Bonyhádon 6 vegyes körzet van, ami azt jelenti, hogy terület mellett iskolát és óvodát is 

ellátunk. Az óvodákban rendszeresen tisztasági vizsgálatot és higiénés ellenőrzést végzünk. 

Felkérésre előadásokat is tartunk. 

 

   

Az iskolákban minden páros évfolyam szűrővizsgálata történik. Ezen alkalmak során a 

gyermekek súlyát, magasságát, vérnyomását, látását, tér- és színlátását, hallását vizsgáljuk, 

ortopédiai, és golyva szűrést végzünk. Általános iskolába 1035 tanuló, középiskolába 1136 

diák jár a 2018-2019-s tanévben. Oltások a hatodik és hetedik évfolyamot érintik. Idei 

tanévben ez 574 oltást jelent. Rengeteg adminisztrációval, kemény logisztikával jár a 

lebonyolítás. Kezdve a szülők, gyermekek írásban való értesítésétől kezdve, oltóanyag 

rendelésen, szállításon, szakszerű tároláson, előkészítésen át, az iskolaorvos általi beadását 

követő bejegyzésekig. (kiskönyvbe, oltási könyvbe, országos informatikai rendszerbe: 

OSZIR) 

Iskolákban egészségnapokon is részt veszünk, előadásokat, tanfolyamokat tartunk. Hetente 

fogadó óránk is van, ahol problémáikkal a szülők, gyermekek felkereshetnek minket.  Nyár 

végén a pedagógusok elsősegély tudásának felelevenítésében is szerepet vállaltunk, amely 

rendezvény a Városi Sportcsarnokban történt a Mentős kollégákkal együttműködve. 

 

Tanácsadónk felszereltsége a jogszabályban meghatározott minimum feltételeknek megfelel. 

2003.03.01-óta vagyunk a Bonyhád, Széchenyi tér 16 alatti tanácsadóban. A munkánk is sok 

mindenben változott. 

2017. szeptembere óta több korcsoportban végzünk kötelezően státusz vizsgálatot, ami 

kiterjed az érzékszervi vizsgálatokon át a testi-, lelki-, szociális-, mozgás fejlettségére, 

beszéd- és  rajz készségre. Eszközkészletünket is emiatt fejlesztenünk kellett.  



Október hónapban 205 család fordult meg tanácsadónkban a várandósoktól kezdve 

óvodásokig. Igyekszünk rugalmasan végezni a feladatainkat. Óvoda előtt- után is rendelkezésre 

állunk, hogy a szülőknek ne kelljen szabadságot kivenniük a vizsgálat miatt. Így is torlódunk a 

kis tanácsadó helyiségünk miatt. 6 körzetben 577 családot gondozunk. 

 

Év Várandós Élveszületés Koraszülött            0-6 éves 

2010. 73 88 8 784 

2011. 58 117 8 732 

2012. 60 105 5 813 

2013. 64 110 14 731 

2014. 55 114 11 734 

2015. 47 96 3 729 

2016. 66 99 6 759 

2017. 61 88 9 694 

2018.eddig 71 100 6 641 

                              

 

 Jelenleg területen 671 családot gondozunk. A várandósokat ötször, újszülötteket az első hat 

hétben legalább hetente, a csecsemőket havonta, a kisdedeket negyedévente, a kisgyermekeket 

félévente látogatjuk meg otthonukban azon túl, hogy tanácsadásokon is találkozunk. Ha szociális 

vagy egészségügyi indokból veszélyeztetett, még gyakoribb a látogatás. 

A csecsemők és kisgyermekek folyamatos védőoltásait a védőnő készíti elő, dokumentálja. 

Rendezvényeink: 

Baba-mama klubot és Szülői szerepre felkészítő csoportot havonta szervezünk és vezetünk. 

Időnként vendég előadót is hívunk. EFI irodával közös pályázaton is részt veszünk. 

Éves nagy rendezvényünk az Anyatejes Világnap méltó megünneplése. 

Bízunk benne, hogy sikerült dióhéjban bemutatnunk szerteágazó munkánkat.  

  

Bonyhád, 2018.12.03. 

 

                       Üdvözlettel:  Joósné Vajda Renáta   és Fertőné Kecskés Angéla  ügyvezetők 


