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Védőnői beszámoló a 2015 évi munkáról 

Nőtincs-Felsőpetény-Ősagárd 

 

Szegnerné Manda Eszter Védőnő vagyok, Védőnői diplomát 2003-ban Szegeden szereztem. A Védőnői 

diplomán kívül számos tanfolyamon részt vettem, így rendelkezem Iskolavédőnői előspecializációval, 

jelnyelvi ismeretekkel,Babamasszázs oktató képesítéssel,alapfokú nyelvvizsgával német nyelvből. 

2015-ben a Támop 6.1.3 képzés keretében sikeres vizsgát tettem, mely során jogosultságot szereztem 

méhnyakszűrő védőnőként is tevékenykedni. 

 

2003-2005-ig Balassagyarmaton, majd 2005-2007 Nógrád-Berkenye községek területi védőnőjeként 

dolgoztam. Nőtincs, Felsőpetény, Ősagárd körzet védőnői feladatait 2 gyermekem születése után 

2013.10.15-től látom el. A körzet összetételét tekintve vegyes körzet, a várandósok, nők és 0-6 éves 

korú gyerekek ellátása mellett iskolai és óvodai ellátási kötelezettségem is van. 

A Védőnő preventív feladatokra képzett, az alapellátás területén dolgozó szakember, munkáját külön 

rendeletek és jogszabályok szabályozzák. A legfontosabbak: 

 · 49/2004. (V.21.) ESzCsm rendelet a területi védőnői ellátásról, · 

 67/2005. (XII.27) Eüm rendelet, ·  

51/1997 (XII.18.)NM rendelet,  

· 33/1992 (XII.23.) NM rendelet,  

· 26/1997 (IX.3) – Iskola egészségügyi ellátásról,  

· 1/2007. sz. szakfelügyeleti iránymutatás a védőoltásokkal kapcsolatos területi feladatok ellátásához, 

· 1992. évi LXXXIX. tv a magzati élet védelméről,  

· 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről. 

Bővebben:   http://www.mave.hu/?q=webpage/jogszabalyok  

A  49/2004-es ESZCSM Rendelet alapján a területi védőnő feladata :   

• Nővédelem 

•  Várandós anyák gondozása külön jogszabályban foglaltak szerint  

• Gyermekágyas gondozás 

•  0-6 éves korú gyermekek gondozása (az ált. iskola megkezdéséig) 

•  Nevelési és oktatási intézményben a tanulók ellátása a külön jogszabályban foglaltak szerint 

(26/1997-es NM Rendelet)   

•Oktatási intézménybe nem járó otthon gondozott tanköteles gyermekek gondozása 

•  Családgondozás 

•Egyéni és közösségi egészségfejlesztés, egészségvédelmi programok szervezése, végrehajtása 

•Védőnői tanácsadások lebonyolítása 

 

 

 

 



 

 

Védőnői munka összegezve 2015 év folyamán 

 
2015 év folyamán összesen 103 család tartozik a körzethez (a gondozott családok létszáma 

eltér a bejelentett lakcímmel rendelkező családok számától,a védőnőnek területi ellátási 

kötelezettsége van lakcímtől függetlenül) 2014 évhez képest jelentős változás nem történt a 

családok számában, a ki-és beköltözők aránya is egyensúlyban van. Mindhárom településen 

sikerült jó kapcsolatot kialakítani a gondozottakkal, 2015-ben sem volt olyan család aki 

elutasította volna a védőnői ellátást, a beköltöző családok is bejelentkeztek az ellátási 

területre. 

Ellátott családok létszámának 

Megoszlás települések szerint: 

Nőtincs 54 

Felsőpetény 35 

Ősagárd 14 
 

0-6 éves gyermekek létszáma 2015 

 Nőtincs Felsőpetény Ősagárd összesen 

0-1 év 16 2 6 22 

1-3 év  19 8 2 29 

3-6 év  42 30 10 82 

 

Halvaszülés és csecsemőhalál nem volt a körzetben,koraszülés 1 esetben fordult elő (kórházi 

zárójelentés alapján). 

 

2015 évben nyilvántartásba vett várandósok száma: 

 

 

 

2015 évben 11 új először jelentkező kismama volt,( előző évben 16) , 4 pedig beköltözött a körzetbe. 

Titkolt terhesség nem fordult elő. 

 

Látogatások számának alakulása 2015 

 
Családlátogatások száma: 772 

Szaklátogatások száma: ( egy családon belül több gondozott látogatása pl. várandós nő és 2 éves 

kisgyerek): 970 

Mivel a három település statisztikailag egy körzet, a látogatásokról nem készül településenkénti 

összesítés. 

 

Nőtincs Felsőpetény Ősagárd Összesen 

10 3 2 15 



 

 

Látogatások számának alakulása 

Várandós 72 

Nővédelmi látogatás 81 

Gyermekágyas anya 117 

Csecsemő 282 

1-3 éves gyermek 215 

3-6 éves gyermek 203 

 

Tanácsadások 2015 

Védőnő tanácsadások Nőtincsen 

Minden hétfőn 

8.00-10.00   Tanácsadás Nők és Várandós anyák részére 

10.00-12.00   Orvossal tartott tanácsadás 

12.00-14.00  Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági ta. 

Felsőpetényben 

Csütörtök   

 8.00-9.00   Tanácsadás Nők és Várandós anyák részére 

9.00-10.00  Csecsemő, kisgyermek és ifjúsági ta. 

10.00-10.30   Orvossal tartott tanácsadás 

Ősagárdon 

Minden hónap 3. Kedd 8.00-10.30 

Tanácsadóban megjelentek létszáma 2014-ben korcsoportonkénti 

megoszlásban: 

 orvossal 
tartott 
tanácsadás 

önálló 
védőnői 
tanácsadás 

összesen 

0-1 év 47 127 170 

1-3 év 31 91 122 

3-7 év 12 85 97 

Nők  81 81 

Várandósok  128 128 
 



A nőtincsi tanácsadó korszerűen felújított és a rendeletnek megfelelően felszerelt, sajnos a 

másik 2 település tanácsadójáról ez nem mondható el. Felsőpetényi tanácsadó épületében 

nagyobb eső során a folyosóra és váróterembe is rengeteg eső folyik be, a padló úszik a  

érintett területeken, a váróteremben a fűtés is elromlott 1 hónapja, a kismamák kabátban 

dideregnek míg sorra nem kerülnek. Ősagárdon nincs külön Tanácsadó helység, a gondozás az 

orvosi rendelőben zajlik. 2015 évben 2 család is megtagadta az ősagárdi rendelőben történő 

megjelenést, mivel az épület másik felében élők higiénés körülményei takarítás ellenére is 

rányomták bélyegüket a tanácsadó környékére, illetve kifogásolták hogy a gyermeket a 

betegek részére fenntartott rendelőbe hozzák be. A 2 család a nőtincsi tanácsadást veszi 

igénybe. Problémát okoz, hogy 3 településre 1 vérnyomásmérő, 1 hallásvizsgáló, 2 mérleg és 

1 bébi doppler jut. Az említett eszközök szállítása problémás, mivel finom szerkezetek, az 

állandó hordozás nem tesz jót a működésüknek, félő az is, hogy amíg családot látogatok, az 

autómat feltörve eltulajdonítják ezeket. 

 

Óvodai és iskolai munka 
 

Óvodákban szűrővizsgálatokat nem végzünk, az óvódás korú gyermekek fejlődésének nyomon 

követésére a státuszvizsgálatok alkalmasak. Tisztasági szűrések 3 havonta( ill. szükség szerint) 

Általános iskolában az ún. index osztályok (2, 4, 6 és 8. évfolyam) vizsgálata kötelező minden tanítási 

évben. Ekkor a következőket vizsgáljuk: • testsúly és testmagasság mérése • látásélesség és színlátás 

vizsgálata • hallásvizsgálat • vérnyomás ellenőrzése Ortopédiai vizsgálatot 1-8. osztályig végzünk az 

iskolaorvossal. Kampányoltások: 6 és 7. évfolyamon. Iskolákban évente legalább 3 alkalommal, ezen 

kívül szükség szerint tisztasági vizsgálatot végzünk. A veszélyeztetett gyermekek eseteinek 

megbeszélése az iskola gyermekvédelmi felelősével történik, de folyamatos a kapcsolattartásunk a 

Gyermekjóléti Szolgálat képviselőjével is. Az iskolai védőnő az alábbi témákban tart előadást: • 

Egészséges táplálkozás: 5. osztályban • Serdülőkor testi változásai: 5.-6- osztályos-lányok és külön a 

fiúk • Párkapcsolat, szexuális felvilágosítás lányoknak és külön a fiúknak: 7-8. osztályban • Alkohol 

ártalmai, elkerülhetősége: 6. osztályban • Dohányzás ártalmai, elkerülhetősége: 6. osztályban • 

Személyi és környezeti higiéné: 1-8. osztályban, Drogok 8. osztályban,Fogamzásgátlás, szex. úton 

terjedő betek 8. osztályban. Ezen kívül egyeztetve az osztályfőnökökkel a tanulók igényeinek 

megfelelően. 

 

Ellátott óvodások létszáma 

 2014/2015 2015/2016 

Nőtincs 34 35 

Felsőpetény  26 27 

Ősagárd 9 9 

 

Ellátott Ált. Iskolások létszáma 

 2014/2015 2015/2016 

Nőtincs 104 100 

Felsőpetény 19 16 

 



 

 

Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység 
2015. év folyamán gondozott várandósok közül senki nem igényelt fokozott szociális 

gondozást. 

 Az ellátott 0-6 éves korúak közül 15 gyermek veszélyeztetett szociális szempontból, ebből 7 

olyan gyermek van, aki a védőnői és gyermekjóléti szolgálat rendszeres együttműködését, 

megbeszélését, látogatását, intézkedését kívánja meg. A segítségnyújtás nemcsak a szociális 

helyzet javítását célozza meg, hanem a gondozott gyermekek eü.-i állapotának rendezését is. 

2015. év folyamán 2 család miatt írásbeli jelzést kellett tennem a Gy. jóléti szolgálat felé (1 

Ősagárd, 1 Nőtincs), mindkét estben tájékoztattam a családot a bejelentésről, a már jelzett 

esetek ügyében folyamatos a személyes és telefonos kapcsolattartás. 

 

 

 

Összegzés 

 
2015 évben  intézeten kívüli és otthonszülés, titkolt terhesség nem volt. A körzetben csecsemő 

és kisgyermek halálozás, súlyosabb baleset, mérgezés nem volt. Koraszülöttek száma 1 fő, 

kissúlyú újszülött 3. 

A dokumentáció papír alapon történik, de a jelentések leadása, oltóanyag igénylés stb. 

elektronikus úton valósul meg a járási Népeü-i intézet felé. Szakfelügyeleti ellenőrzés 3 

alkalommal történt. Májusban Oltóanyag készlet tárolásának célzott ellenőrzése zajlott, 

Balassagyarmat Járási Hivatal Népeü. osztály kirendelt közegészségügyi felügyelőjétől. 

Júniusban iskolai munkával kapcsolatban az ellenőrzést Járási Vezető Védőnő végezte, az 

ellenőrzés során készült Jegyzőkönyvek 1 példányát a Nőtincsi Polgármesteri Hivatal is kézhez 

kapta. Júliusban méhnyakszűréssel kapcsolatban járási és megyei Vezetői ellenőrzés is történt, 

továbbá több önellenőrző kérdőívet is továbbítani kellett a Járási Népegészségügyi Intézet 

felé. 

2015. májusában dr. Gyurkovics Iván nőgyógyász méhnyakszűrést tartott a faluban, a 

szűrővizsgálat szervezésében, lebonyolításában segédkeztem. Megjelentek száma 30 fő. 

2015. évben számos kötelező és választható továbbképzésen, munkaértekezleten vettem 

részt, ebből kiemelném , hogy a népegészségügyi célú méhnyakszűrés képzése során, sikeres 

gyakorlati záróvizsgát tettem, így ennek eredményeként 2015-ben a méhnyakszűrést önállóan 

a nőtincsi és felsőpetényi tanácsadókban elvégezhettem azoknál a nőknél akik szerepelnek az 

OEP által megadott listán.  

2015.augusztus első hetében az Anyatej Vilánapja-Szoptatás Világhete alkalmából 

megemlékezést tartottunk Nőtincsen, helyszíne az óvoda volt, Résztvevők száma 18 fő, 

köszönöm az Önkormányzat támogatását. 



2015-ben az ellátási területen nincs olyan család aki ne igényelné a védőnői látogatást és 

tanácsadást. A gondozottak elfogadják a védőnő által nyújtott ellátást, nagyon sokszor 

önkéntes alapon jönnek tanácsadásra, egyre több a telefonos és internetes megkeresés is. A 

társszakmák és oktatási-nevelési intézmények vezetőivel jó és rendszeres a kapcsolattartás.  

 

2015 évben a Magyar Örökségség díjas Védőnői Szolgálat a 100.évfordulóját ünnepelte, 

köszönöm mindhárom település önkormányzatának, az ebből a célból kiadott Emléklapot. 

 

Bízva a további jó együttműködésben az elkövetkezendő 100 évben is, maradok tisztelettel: 

 

 

Szegnerné Manda Eszter 

Védőnő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nőtincs, 2016-04-06 


