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A védőnők, több mint 100 éve töltenek be jelentős szerepet a nő-, anya-, 

gyermek-, és családvédelemben. 

A védőnő a jogszabályok, és a szakma szabályai alapján komplex gondozást 

végez az alapellátás keretében a családok otthonában és a védőnői tanácsadóban, 

valamint a gyermekintézményekben. 

A védőnői ellátás lényege az egészség megőrzése, fejlesztése, a betegségek, a 

fejlődésben mutatkozó elmaradások korai felismerése, a rászorultak életvezetési 

tanácsokkal való ellátása.  

 

                               Területi védőnői feladatok a következők: 

• Várandós gondozás 

• Csecsemő és kisgyermek gondozása 

• Gyermekágyas anya gondozása 

• Óvodai, iskolai munka 

• Tanácsadások szervezése, szűrővizsgálatok végzése 

• Védőoltások szervezése, adminisztrálása, jelentése 

• Egészségnevelés 

• Adminisztráció 

 

Munkánkban az ÁNTSZ által végzett szakmai ellenőrzések során nem találtak 

hibát, hiányosságot. 

 

Személyi feltételek: 

 

Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel rendelkező, az alapnyilvántartásban 

szereplő, működési regisztrációba felvett védőnő.  

Nagytarcsán hárman látjuk el a védőnői feladatokat. 

 

Az. 1. körzet + az általános iskola védőnője: Kissné Szarka Krisztina 

A 2. körzet védőnője: Székelyhidi Boglárka 

A 3. körzet védőnője: Simonné Szatmári Tünde 

 

2021-2022. évben még mindig jelen volt a COVID járvány, bár szerencsére 

kevesebb korlátozással.  

Országos és járási szinten érkeztek rendeletek, iránymutatások az alapellátásban 

történő munka végrehajtásához. A személyes találkozások már sűrűsödtek, 

visszaállt a családlátogatások rendje. A tanácsadóban is zajlottak a 

szűrővizsgálatok, itt könnyebb volt a higiénés feltételeknek megfelelni, a 

maszkviselés még mindig kötelező. 

 A státuszvizsgálatok gördülékenyen folytatódtak, nem maradt el szűrővizsgálat.  

Az iskolai szűrések és védőoltások is maradéktalanul megtörténtek.  

 



A kormány egyre nagyobb szerepet szán a védőnőknek a szűrővizsgálatok terén. 

A területi védőnői ellátásról szóló rendelet módosításával a védőnői 

feladatkörök rendszeresen bővülnek, anélkül, hogy bármilyen feladat 

megszűnne. 

Védőnői munkát jellemző főbb statisztikai adatok 2022-ben (09.30-ig):  

 

 1. körzet 2. körzet 3. körzet 

Gondozott családok száma: 225 226 181 

Összes gondozottak száma 

(várandós+0-7 éves korú): 

294 284 259 

Veszélyeztetett gondozottak: 6 11 10 

Év folyamán nyilvántartott 

várandósok:  

51 47 36 

Születések száma:  23 21 14 

 

Általában jó szociális körülmények jellemzik a körzeteket.  

 

Egyre nagyobb az igény a bölcsődei ellátásra, sok édesanya számára nincsen 

nagyszülői segítség, akik támogatnák a munkába való visszaállást. Államilag 

támogatott bölcsődék a környező településeken, kerületekben telítettek, a magán 

bölcsőde pedig nem minden család számára fizethető meg.  

Az évben ismét elindult a könyvtári baba-mama kör, aminek számos család 

nagyon örült, hiszen itt lehetőség adódik a gyermekek számára közös játékra, 

édesanyák számára pedig a mindennapokat érintő kérdések megbeszélésére, 

tapasztalat cserére. Nagyon pozitívnak találjuk ezeket az alkalmakat, sok 

édesanyának nagy segítség, ha beszélgethet valakivel, aki hasonló 

élethelyzetben, szakaszban van.  

A kisgyermekes családoknak nagy segítség lenne, ha helyben, térítésmentesen 

vagy támogatott formában igénybe tudnának venni különböző fejlesztéseket, pl. 

Dévény torna, TSMT torna, logopédia, fejlesztő pedagógus, pszichológus, ami 

főleg a 0-3 éveseknek okoz nehézséget.   

 

Kérem a tisztelt Képviselő testületet, hogy a beszámolómat szíveskedjenek 

megtárgyalni és elfogadni. 

 

 

 

Nagytarcsa, 2022-10-06. 

 

                                                             

Tisztelettel:  

 

Kissné Szarka Krisztina, Székelyhidi Boglárka, Simonné Szatmári Tünde 


