
ÉVES BESZÁMOLÓ A 2020-AS ÉVI VÉDŐNŐI TEVÉKENYSÉGRŐL 

Kitöltő intézmény és személy neve, munkaköre: 

Védőnői Szolgálat: 4145 Csökmő Kossuth u.109 

Nagy Tiborné védőnő 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

A területi védőnői ellátást a 49/2004. (V.21) ESZCSM rendelet szabályozza. 

Elsősorban speciálisan egészségügyi, részben mentálhigiénés, kisebb mértékben szociális 

tájékoztatás, tanácsadás, segítségnyújtás a feladata. 

Minden feladat módszereit a vonatkozó jogszabályok és módszertani levelek írják elő. 

2020 december. 31-ei állapotnak megfelelően gondozott gyermekek száma:136 fő. 

Látogatott családok száma:169. 

Családlátogatási alkalmak száma:1083 alkalom. 

2020-ban 22 fő csecsemő került nyilvántartásba. Veszélyeztetett csecsemők száma 3 fő. 

Egészségügyi okból 3 fő, szoc. okból 0 fő, egészségügyi és szociális okból 0 fő. 

Látogatás 403 alkalommal történt, tanácsadáson 238-an jelentek meg. 

 

Az új korona vírus okozta járványos megbetegedés miatt az NNK 2020. 03. 18-án új eljárási 

rendet adott ki a védőnői munka vonatkozásában is, amit a járványügyi helyzet változásának 

függvényében rendszeresen módosított. A lehető legtöbb gondozottat távkonzultáció (telefon, 

e-mail, facebook stb.) kellett ellátni. A távkonzultáció telefonon vagy elektronikus csatornákon 

keresztül történő státusz felvételt, tanácsadást jelentett. Sajnos a legtöbb családban nincs 

megfelelő informatikai háttér, így a hatékony, mindenre kiterjedő, hiteles tanácsadás nehezen volt 

kivitelezhető. Az ilyen családokat az előírt általános óvintézkedések maximális betartása mellett 

továbbra is a tanácsadóban fogadtam. A kötelező védőoltások nem maradhattak el, ezeket a 

gyerekeket (egy felnőtt kísérővel) szintén a tanácsadóban vártam. A tanácsadóban a berendezések 

és felszerelések fertőtlenítését folyamatosan biztosítottam. Látogatni az otthonokban csak az 

újszülötteket, a szülés előtt álló terheseket, illetve a nélkülözhetetlen személyes találkozást 

igénylő családokat lehetett. 

2021.07.17-től járványügyi készültség bevezetésére került sor. A járványügyi készültség idején a 



területi védőnői ellátásban visszatérhetett a normális működés az alábbi alapelvek betartásával. 

 

• A védőnőnek ismernie kell a COVID-19 fertőzés klinikai tüneteit, lehetséges 

manifesztációit (enyhe, atípusos, súlyos stb.), rizikótényezőit, a járványügyi besorolást 

(gyanús, valószínűsített, megerősített, eset), az infekciókontroll óvó-védő 

rendszabályokat, az esetek járványügyi bejelentésének követelményeit, és a 

betegszállításra vonatkozó ajánlásokat. 

• A gondozott személyeket és hozzátartozókat oktatni kell a helyes kézhigiéniára, a 

szükséges egyéni védőfelszerelés helyes használatára (különösen a védőeszközök 

felvételének és levételének helyes sorrendjére és módjára), a légzési higiénére és köhögés 

etikettre, továbbá tájékoztatni kell a COVID-19 elleni védőoltás fontosságáról, 

felvételének lehetőségeiről. 

• A védőnői tanácsadó váróhelyiségben biztosítani kell, hogy a gondozottak között legalább 

1 méter távolság megtartható legyen. A váróhelyiségben ne legyenek újságok, szórólapok, 

gyermekjátékok stb. Jó gyakorlatnak számít az alkohol tartalmú 

kézfertőtlenítőszer-adagoló kihelyezése a váróhelyiségbe (ennek beszerzéséről és 

feltöltéséről az egészségügyi szolgáltatónak kell gondoskodnia), hogy érkezéskor és 

távozáskor a kézfertőtlenítés megtörténhessen. 

• Védőnői tanácsadáson való részvétel-lehetőség szerint-előjegyzés alapján történjen. A 

védőnői tanácsadáson csak tünetmentes, egészséges személy vehet részt. 

• A védőnő részéről a tanácsadások alkalmával a szájmaszk viselése, továbbá a védőnői 

tevékenységek végzése előtt és után kézfertőtlenítés szükséges vírusölő hatású 

kézfertőtlenítő szerrel. A megfelelő kézhigiéniás gyakorlatot kell alkalmazni a 

„kézhigiénia öt momentuma” alapelvnek megfelelően, szigorúan betartva. A környezet-és 

eszközfertőtlenítés (pl. a vizsgáló asztal vagy szék, használt eszközök), szabályainak 

betartása szükséges a védőnői ellátás során. A napi takarításra és a gyakran érintett 

felületek fertőtlenítésére, a gyakori szellőztetésre fokozottan ügyelni kell. 

• Védőnői szűrővizsgálatok végzése személyes találkozás keretében a védőnői 

tanácsadóban történjen. 

• Védőnői családlátogatás végezhető, de csak akkor, ha a családi környezetben nem 

tartózkodik COVID-19 fertőzés szempontjából gyanús, valószínűsített vagy megerősített 

esetdefinícióba sorolható személy. Erről előzetesen szükséges tájékozódni. A védőnő 

viseljen szájmaszkot a családlátogatások alkalmával, továbbá a védőnői tevékenységek 

végzése előtt és után szappannal mosson kezet, amennyiben erre nincs mód, végezzen 

kézfertőtlenítést vírusölő hatású kézfertőtlenítő szerrel. Ezeket (szájmaszkot, 

kézfertőtlenítőt) a védőnő vigye magával a családlátogatáskor. 

• Tanácsadás, konzultáció, gondozás történhet személyes jelenlét nélkül is, az egészségügyi 

és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény 

előírásainak betartásával, ha a védőnő úgy ítéli meg, hogy-a védőnői ellátás az egyeztetett 

gondozási tervnek megfelelően-eredményesen így is biztosítható, (az egészségügyi 



szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 

60/2003.(X.20) ESzCsM rendelet 9.§ (7) bekezdésének b) és e) pontjai alapján) különös 

tekintettel az alábbi szakmai szempontokra:                         

1. a gondozott személy egészségi állapotának szakmai megítélése 

2. a fokozott gondozást (egészségügyi, környezeti) igénylő esetek kockázatának 

felderítése. 

3. tájékoztatás, ismeretek nyújtása, felkészítés, támogatás, megbeszélés, egyeztetés 

4. a gondozott személy egészségi állapotának, környezeti kockázatainak pontosabb 

megítéléséhez szükséges személyes találkozást (védőnői tanácsadóban, 

családlátogatás keretében) igénylő esetek meghatározása, elindítása 

5. a gondozott személy egészségi állapotának, környezeti kockázatainak követése, 

szükség esetén értesítés, jelzés megtétele. 

A területi védőnői jelentésben a távkonzultáció alatt jelentendő minden olyan eset, amely 

a fentiek szerint az adott időszakban a meghatározásnak megfelel. 

• A védőnői egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak 

megfelelően tükrözze az ellátás folyamatát, módját. 

• Bármelyik klinikai tünetekkel rendelkező, különösen légúti tüneteket mutató 

védőnő nem vehet részt a közvetlen védőnői ellátásban. 

• A védőnői ellátást biztosító egészségügyi szolgáltató tegyen meg minden 

szükséges intézkedést a járványügyi készültség alatti munkakörülmények 

(távkonzultáció, óvintézkedések) feltételeinek biztosítása céljából. 

 

 

Az első újszülöttlátogatás alkalmával át kell adni a gyermekágyasra, csecsemőre, kisdedre 

(1-3 év), nagygyermekre (3-6 év) vonatkozó gondozási tervet, ami tartalmazza a 

státuszvizsgálatok, védőoltások idejét, helyét, az átadandó ismereteket táplálásról, gondozásról, 

ápolásról. Ismertetem a szülővel, hogy a védőnői egészségügyi szolgáltatás nem utasítható vissza. 

Súlyos veszélyeztető oknak minősül, ha nem működik együtt, és ha a kötelezettségének nem tesz 

eleget köteles vagyok jelezni Gyermekjóléti Szolgálat felé. A szülő aláírással hitelesíti, hogy 

elfogadja a gondozási tervben foglaltakat. 

Védőnői látogatást, tanácsadást elutasító család Csökmőn nincs. Minden családot a 

gondozási tervnek megfelelően tudom látogatni. Néhány család kivételével közreműködnek, 

végrehajtják az utasításokat. 

Szülői gondatlanságból elmaradt védőoltás, státusz vizsgálat 2020-ban nem volt. 

 

2020-ban 35 fő terhest gondoztam. (Ezek között szerepelnek azok a terhesek is, akiket 

2019-ben vettem nyilvántartásba, de 2020-ben szültek meg vagy szakadt meg a terhességük.) A 

beszámoló készítésekor gondozott terhesek száma 11fő. 



2020-ben terheslátogatások száma 172.Tanácsadásokon 290 fő jelent meg. 

Titkolt terhesség nem volt. 

Szociális okból veszélyeztetett gravidák száma:0 fő. 

Egészségügyi okból:17 fő. 

Egészségügyi + szociális okból vesz.:2 fő. 

 

A védőnői munka a községekben az iskolai, óvodai feladatok ellátásával egészül ki, ezt szintén az 

NNK által kiadott új eljárásrend szerint végzem. A 2019/2020-as tanévben az iskolások orvosi 

szűrővizsgálata az iskola bezárása miatt nem történt meg, de a védőoltásokat sikerült minden 

oltásra kötelezett gyereknek időben beadni. 

 

 

  

 

Mindennap 8-9 óráig fogadóórát tartok, amikor is a különböző problémákkal kereshetnek 

fel a gondozottak. 

 

A Családsegítő-és Gyermekjóléti Szolgálat felé írásban 4 alkalommal tettem jelzést. 

A 4 jelzés 10 gyereket érintett. 

 

A járványügyi helyzet miatt esetkonzultáció több alkalommal telefonon keresztül történt. 

Eset konferencia nem volt.  

 

Rendszeres a kapcsolattartásom a háziorvossal, iskolával, óvodával, bölcsődével, Családsegítő 

Szolgálattal, ÁNTSZ-el, Magyar Máltai Szeretetszolgálattal. 

 

 

                                                     Tisztelettel: 

 

                                                                   Nagy Tiborné 

                                                                        védőnő 

 

 

 

Kelt: Csökmő. 2021.08.16. 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                

 

 

                                                          

 


