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Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 
 
Védőnői Szolgálatunk munkájában az elmúlt évi beszámoló óta sok változás nem történt, az 
alábbi feladatokat végeztük, végezzük. 
A védőnői szakfeladatokat, két körzetben, két védőnő látja el. 
Berkesiné Csinger Gabriella, aki területileg az újtelepi falurészt, és Varga Zsoltné, aki a régi 
falu területén élőket gondozza. 
Képzettségünk az előírtaknak megfelelő, Egészségügyi Főiskolai Kar Védőnői Szakán 
szerzett diploma.  
 
Területi védőnőként dolgozunk, ún. „vegyes körzetben”, ami azt jelenti, hogy nővédelmi, 
várandós, csecsemő és kisgyermek, gondozást végzünk, s emellett a nevelési, oktatási 
intézményekben az iskola egészségügyi feladatokat is ellátjuk.  
 
A gondozási munkát  
- a családok otthonában, védőnői látogatások során,  
- a Védőnői Szolgálat tanácsadó helyiségeiben, tanácsadások keretében, 
- és alkalmanként közösségi színtereken (pl. Közösségi Ház és Könyvtár) végezzük. 
Az iskola egészségügyi tevékenység  
- a nevelési oktatási intézményekben,- orvosi szobában, 

 - osztályteremben, 
 - óvodai csoport szobában történik. 

 
Az iskolai munka optimális körülmények között zajlik, az új általános iskola átadásával az 
orvosi szobában, ahol a legtöbb iskola egészségügyi tevékenység megfelelő környezetben 
végezhető el. 
Az iskola egészségügyi munka minden évben Munkaterv alapján történik, amelyet az iskola 
és az óvoda vezetésével minden tanév elején egyeztetünk. 
A 2013/14. tanévtől az iskolai egészségügyi tevékenység részévé vált a fogászati szűrés, 
amely minden osztályban megtörtént, s amelyet a jövőben is rendszeresen, minden tanévben 
szeretnénk végezni. 
Segítettünk a szervezésben, illetve tevékenyen részt vettünk a dentálhigiénikus asszisztens 
munkájában. 
 
A szakmai munkát változatlanul két szakorvos segíti MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) 
Tanácsadások keretében, dr. Megyesi Erika gyermekorvos és dr. Svéd Attila szülész-
nőgyógyász személyében, havonta egy-egy alkalommal, a gondozott családok 
megelégedésére. 
A megelégedettség ellenére természetesen be kell számolnunk arról az igényről is, hogy, 
gyermekorvosi ellátást gyakrabban szeretnének igénybe venni a szülők, viszont egyenlőre, 
nem megoldható községünkben a gyermekgyógyászati szakrendelés. 



Ezt a problémát szem előtt tartva rendszeresen próbálkozunk ezen az ellátási formán 
változtatni, és Megyesi doktornővel egyeztetve jövő év januártól annyi változás(javulás) 
várható, hogy havonta két alkalommal (két hetente) találkozhatnak Tanácsadáson a szülők a 
gyermekgyógyásszal. 
 
Változatlanul havi két alkalommal szervezzük a Baba-Mama Klub foglalkozásait, változó 
érdeklődéssel látogatják a kisgyermekes édesanyák. 
 
Augusztus hónap elején idén is megrendeztük, 13. alkalommal az Anyatej Világnapi 
megemlékezést, ahol jól érezték magukat meghívott vendégeink, édesanyák és gyermekeik 
egyaránt.  
 
Minden évben aktívan részt vesz Védőnői Szolgálatunk a novemberi egészségügyi hónap 
programjaiban. 
Megszervezésre és lebonyolításra kerül a felső tagozatosok egészségügyi vetélkedője. 
Szükség szerint segítjük a Vöröskereszt ruhagyűjtő, ruhaosztó akcióját. 
 
Tanácsadó helyiségünkben, egész évben folyamatosan végzünk karitatív ruha és játék gyűjtést 
és osztást gondozottaink körében. 
 
A Védőnői Szolgálat munka kapcsolatai jól működnek mindkét háziorvossal, a Gyermekjóléti 
és Családsegítő Szolgálattal, az óvoda- iskolavezetéssel, gyermekvédelmi felelősökkel. 
 
Szakmai felettesünk a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve Szolnoki Törökszentmiklósi Kistérségi Népegészségügyi Intézete. 
Amely részéről a kistérségi vezető védőnő, a járványügyi felügyelet rendszeres ellenőrzései 
eddig mindig mindent rendben találtak, hiányosságot nem észleltek. 
Szakmai fejlődésünk érdekében rendszeresen részt veszünk továbbképzéseken, 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, internet elérhetőség segíti. 
 
A gondozottak létszáma 2014. szeptember végén az alábbiak szerint alakult: 
 
Várandós:    13 fő 
Csecsemő:    20 fő 
Kisgyermek:    67 fő 
Nagy gyermek 144 fő 
Gondozott család: 189     
Iskolás:  277 fő 
Óvodás:  101 fő 
 
Az előző évhez képest csökkenés észlelhető. 
 
Finanszírozási változások zajlottak 2012-2013 évben, amelyek egyenlőre nem túl jelentős, de 
elfogadható mértékű bérrendezést hoztak magukkal. 
 
Gyermekbántalmazásról nincs tudomásunk az elmúlt időszakot tekintve. 



Súlyos gyermekelhanyagolás egy esetben történt, a három gyermek nemrég, november elején 
lett kiemelve a családból és kerültek ideiglenes állami gondozásba. 
Egy esetben a Gólyahír Alapítvány segítségével nyílt örökbefogadása történt annak az 
újszülöttnek, akinek családba érkezését nem látta megalapozottnak sem a védőnő, sem a 
gyermekvédelmi szakember. 
 
Néhány család esetében szükség van fokozottabb odafigyelésre, akik óvodás, iskoláskorú 
gyermekeket nevelnek, és náluk a környezeti és személyi higiénia a problémás. 
 
Összességében, nagyrészt rendezett körülmények között élő, gyermekeiket megfelelően ellátó 
családokról tudunk beszámolni a településen, 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, 2014.11.18. 


