
BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT MŰKÖDÉSÉRŐL 
2017. év 

 
 
 
 
 
 

Tisztelt Képviselő Testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 
 
 
 
Védőnői Szolgálatunk zavartalanul működik a felújított Tanácsadó épületében.  
 
A védőnői szakfeladatokat két körzetben, két védőnő látja el, személyükben nem történt változás. 
Az I.-es körzet védőnője Berkesiné Csinger Gabriella, az újtelepi falurész tartozik hozzá, a II-es 
körzet védőnője Varga Zsoltné, a régi falu a munkaterülete. 
Képzettségünk az előírtaknak megfelelő, Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői Szakán szerzett 
diploma.  
Területi védőnőként dolgozunk, nővédelmi, várandós, csecsemő és kisgyermek, gondozást 
végezünk, s emellett a nevelési, oktatási intézményekben iskola egészségügyi feladatokat látunk el. 
 
A gondozási munkát: 
- a családok otthonában, védőnői látogatások során,  
- a Védőnői Szolgálat tanácsadó helyiségeiben, tanácsadások keretében, 
- és alkalmanként közösségi színtereken (Közösségi Ház és Könyvtár, Községháza Házasságkötő  
  terme) végezzük. 
 
Az iskola egészségügyi tevékenység: 
- a nevelési oktatási intézményekben,- az orvosi szobában, 

 - osztálytermekben, könyvtár szobában 
 - óvodai csoport szobákban történik. 

 
Az orvosi, védőnői szűrővizsgálatok az eddigi megszokott rendben történtek, történnek, 2., 4., 6., és 
8. osztályokban, az általános iskola orvosi szobájában, ahol a legtöbb iskola egészségügyi 
tevékenységet végezzük. A tisztasági vizsgálatok, a kiselőadások, egészségfejlesztő filmek vetítése 
az osztálytermekben, könyvtárszobában történnek. 
Az általános iskolás korosztály közösségi kampányoltásait ebben az évben is 6. és 7. osztályban 
végezzük a tanév során két-két alkalommal. 
Választható védőoltás ebben az évben is a 7. osztályos lányoknak ingyenesen a HPV elleni 
Cervarix, oltás, két részletben, 6 hónap különbséggel. 
Az iskola egészségügyi munka minden évben, az iskola és az óvoda vezetésével a tanév elején 
egyeztetett Munkaterv alapján történik. 
Az óvodában 2009.év szeptemberétől nincs évente kötelező orvosi, védőnői szűrővizsgálat, a 
védőnők szükség szerint látogatják az óvodát, az általános iskolában előírt rend szerint elvégzik a 
tisztasági vizsgálatokat, és igény szerint segítik az óvodai egészségnevelést. 
 
A fogászati szűrés ebben az évben is megtörténik minden osztályban, segítjük a dentálhigiénikus 
asszisztens szervezési, lebonyolítási munkáját. 
 



Alsó és felső tagozatosok számára, egészségügyi témájú vetélkedők szervezésében, 
lebonyolításában vettünk, veszünk részt. 
 
Szakmai munkánkat gyermekgyógyász szakorvos segíti MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) 
Tanácsadás keretében, a várandósok nőgyógyászati ellátása, a Hetényi Géza Kórház Rendelőintézet 
Várandós Tanácsadásán történik, Szolnokon. 
Dr. Megyesi Erika gyermekorvos kéthetente, csütörtöki napokon végzi szaktanácsadását, a 
kisgyermekes szülők nagy megelégedettségére. 
 
Tavasszal a Vöröskereszt EFOP-os pályázati programjába kapcsolódtunk be. 
Szülők számára előadásokat szerveztünk, tanácsadást végeztünk, amelyekhez a Közösségi Ház és 
Könyvtár helyet biztosított, munkatársai pedig segítettek a lebonyolításban. 
Augusztus hónap elején, az Anyatej Világnapi megemlékezés is e program keretében történt. 
 
Minden évben, igény szerint részt veszünk a novemberi egészségügyi hónap programjaiban, 
szükség szerint segítjük a Vöröskereszt ruhagyűjtő, ruhaosztó akcióját. 
 
Kihelyezett ortopédiai szakrendelés történik negyedévente a Védőnői Tanácsadóban, 
szervezésében, lebonyolításában segítünk. 
 
A Tanácsadó helyiségben, egész évben folyamatosan karitatív ruha és játékgyűjtés és osztás 
történik a gondozottak körében. 
 
Munka kapcsolatunk jól működik mindkét háziorvossal, a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálattal, az óvoda-és iskolavezetéssel, gyermekvédelmi felelősökkel. 
 
Szakmai felettesünk a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Szolnoki Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete. 
Rendszeres ellenőrzésünket a kistérségi vezető védőnő, és a járványügyi felügyelet munkatársai 
végzik. 
Szakmai továbbképzéseken rendszeresen részt veszünk, és teljesítjük az Egészségügyi 
Szakdolgozói Kamara által előírt feltételeket, az 5 évente szükséges szakmai regisztráció 
megújításához.  
 
A Tanácsadó műszerezettsége a rendeletben előírtaknak megfelelő, az adminisztrációs feladatok 
elvégzését számítógép, laptop, internet elérhetőség segíti, viszont ez év szeptemberétől 
rendeletmódosítás miatt jelentősen megnövelték az adminisztrációs munkánkat. 
Ennek következtében az ehhez szükséges nyomtatás, fénymásolás az Önkormányzatra is 
megnövekedett terheket ró, mind papír, mind nyomtató festék tekintetében. Segítené a munkánkat, 
ha egy kisebb teljesítményű, olcsóbb fénymásoló készüléket beszerezhetnénk. 
További probléma az adminisztrációs munka korszerű végzésében a megfelelő számítógépes 
program hiánya. Sajnos évtizedek óta várjuk egy egységes (ingyenesnek ígért) védőnői program 
megjelenését, amivel évtizedek óta hitegetik is a szakmát, de mindezidáig kudarcba fulladt ennek 
megalkotása. Ez év elején is nagy hírveréssel indult útjára az ún. EVIR (Egységes Védőnői 
Informatikai Rendszer) program megalkotása, kipróbálása, javítgatása, de úgy tűnik ismét 
elvéreznek rajta informatikusnak csúfolt szakemberek. 
Ezzel szemben kb. 10 éve tökéletesen működik egy Stefánia nevű védőnői számítógépes program, 
értelmes informatikusok által kitalálva, védőnőkkel közösen megalkotva, csak ez sajnos nem 
ingyenes. Viszont napra pontosan frissítve, az új rendeletek követelményeit azonnal beépítve, s a 
bevitt adatok egymással kompatibilisek.  
Azok a kolléganők döntöttek okosan, akik annak idején az Önkormányzataikat rábeszélték erre a 
programra, akkor, amikor még a háziorvosok nagy része is közalkalmazott volt, és hasonló 
számítógépes programokkal dolgozott, és a munkáltató nem vette különösebben zokon, hogy ez 
sajnos havi költséggel jár. 



Azonban mi többiek is egyre inkább azt látjuk, hogy ha korszerűen és gyorsan szeretnénk 
adminisztrálni, amihez 2 éve a védőnők központi beszerzésből laptopot is kaptak, akkor a Stefánia 
programhoz kell ragaszkodnunk, és ennek a beszerezésére kell törekednünk. Itt ragadnánk meg az 
alkalmat, és szeretnénk kérni az Önkormányzat jövő évi költségvetésbe ennek betervezését. 
 
A gondozottaink létszáma 2017. szeptember végén az alábbiak szerint alakult: 
 
Várandós:    21 fő 
Csecsemő:    18 fő 
Kisgyermek:    74 fő 
Nagy gyermek 125 fő 
Gondozott család: 200     
Iskolás:  274 fő 
Óvodás:  103 fő 
 
Gyermekbántalmazás ebben az évben nem történt. 
Súlyos gyermekelhanyagolás sajnos igen, emiatt két kiskorú (3-6 év közötti) gyermek lett kiemelve 
a Gyámhatóság által a családból. 
 
Fiatalkorú várandós nem szült az év során. 
 
Néhány család esetében, akik rossz anyagi körülmények között élnek, szükség van fokozottabb 
odafigyelésre, náluk a környezeti és személyi higiénia a problémás. 
 
Összességében elmondhatjuk, hogy településünkön nagyrészt rendezett körülmények között élő, 
gyermekeiket megfelelően nevelő, gondozó családok élnek, akik igénylik, elfogadják a védőnői 
segítséget, mind a várandósság, mind a gyermeknevelés ideje alatt. 
 
 
 
 
Szakmai beszámolónkat tisztelettel zárjuk, 
és kérjük a Képviselő Testületet annak elfogadására! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel:   Berkesiné Csinger Gabriella  sk. 
     védőnő 
     
     

Varga Zsoltné  sk. 
     védőnő 
 
 
 
 
Szajol, 2017.11.22. 


