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Tisztelt Képviselő Testület! 
Tisztelt Polgármester Úr! 

 
 
 
Védőnői Szolgálatunk életében az elmúlt egy évben jelentős változás történt, megújult 
telephelyünk, a háziorvosi rendelővel közös épület komplexum igen rövid idő alatt átépítésre, 
felújításra került. 
Az építkezés idején az általános iskolában kaptunk helyet, ahol sikerült védőnői szobát, tanácsadó 
és váró helyiséget berendezni. Igyekeztünk a várandósoknak és a kisgyermekes szülőknek a 
legkevesebb kényelmetlenséget okozva ellátni feladatainkat. Ez a negyedév sok munkával járt, az 
oda és visszaköltözés nem volt könnyű, de szerencsére szinte zökkenőmentesen lezajlott. 
2015. január közepétől, április 15-ig megtörténtek a munkálatok, és az új Védőnői Tanácsadóban 
korszerű, kultúrált körülmények között tudunk a jövőben dolgozni, ellátni a gondozotti kört. 
Kialakításra került várandós tanácsadó helyiség, csecsemő és kisgyermek tanácsadó helyiség, 
védőnői iroda és kiszolgáló helyiségek. Ahol szükséges volt, új bútorzat került beszerzésre. 
 
A védőnői szakfeladatokat, ahogyan eddig is, két körzetben, két védőnő látja el. 
Berkesiné Csinger Gabriella az I.-es körzet védőnőjeként az újtelepi falurészt, és Varga Zsoltné, a 
II-es körzet védőnője, 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 iskola 
egészségügyi feladatokat is ellátunk. 
 
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, amelyek 2., 4., 6., és 8. osztályokban kötelezőek, nagyrészt az 
általános iskola orvosi szobájában zajlanak, ahol a legtöbb iskola egészségügyi tevékenység 
megfelelő környezetben végezhető. 
A tisztasági vizsgálatok, a kiselőadások, egészségfejlesztő filmek vetítése az osztálytermekben, 
könyvtárszobában történik. 
Az általános iskolás korosztály közösségi kampányoltásai jelenleg 6. és 7. osztályban kötelezőek, a 
tanév során két-két alkalommal. 
Választható védőoltásként, szülői beleegyező nyilatkozat alapján a 2014/ 2015. tanévtől a 7. 
osztályos lányok ingyenesen HPV elleni Cervarix védőoltásban részesülhetnek, szintén két 
részletben, 6 hónapos különbséggel. 
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Az iskola egészségügyi munka minden évben Munkaterv alapján történik, amelyet az iskola és 
az óvoda vezetésével a tanév elején egyeztetünk. 
Az óvodában 2009.év szeptemberétől nincs évente kötelező orvosi, védőnői szűrővizsgálat, új 
törvényi szabályozás történt. A 19/2009. (VI. 18.) Eü.M. rendelet módosította az addigi 51/1997 
(XII. 18.)N.M. rendeletben leírtakat (szűrések rendje) és kimondja, hogy az óvodában nincs 
vizsgálat, nincs szűrés. 
Ezzel a rendelkezéssel a dupla munkát kívánták megszüntetni, ugyanis a 49/2004 (V.21.) 
E.Sz.Cs.M. rendelet már korábbtól előírja a 0-6 éves korosztály évenkénti orvosi, védőnői 
szűrővizsgálatát, és ezt a háziorvosok, a házi gyermekorvosok és a védőnők végzik. 
Természetesen látogatjuk az óvodát, az általános iskolában előírt rend szerint elvégezzük a 
tisztasági vizsgálatokat, és igény szerint segítjük az óvodai egészségnevelést. 
 
A 2013/14. tanévtől az iskolai egészségügyi tevékenység részévé vált a fogászati szűrés, amely 
minden osztályban megtörténik, s amelyet a jövőben is rendszeresen, minden tanévben szeretnénk, 
ha végezne a dentálhigiénikus asszisztens, akinek szervezési, lebonyolítási munkáját segítjük, 
támogatjuk. 
 
A szakmai munkában két szakorvos vesz részt MSZSZ (Mozgó Szakorvosi Szolgálat) 
Tanácsadások keretében. 
Dr. Megyesi Erika gyermekorvos kéthetente, általában csütörtöki napokon, és dr. Svéd Attila 
szülész-nőgyógyász, havonta egy alkalommal, a hónap első csütörtökén végzi szaktanácsadását. 
A várandósok, és a kisgyermekes szülők elégedettek a szakorvosok munkájával. 
 
Augusztus hónap elején idén is megrendeztük, 14. alkalommal Anyatej Világnapi 
megemlékezésünket, az édesanyák igénye szerint ez évben délelőtti órákban, ahol jól érezték 
magukat meghívott vendégeink. 
 
Minden évben részt veszünk a novemberi egészségügyi hónap programjaiban. 
Megszervezésre és lebonyolításra kerül a felső tagozatosok egészségügyi vetélkedője. 
Alsó és felső tagozatosoknak fogápolásról, száj higiéniáról tartunk kiselőadást. 
Szükség szerint segítjük a Vöröskereszt ruhagyűjtő, ruhaosztó akcióját. 
 
Ez év szeptemberétől egy új lehetőség áll az egészségmegőrzésre odafigyelő szajoli lakosok 
rendelkezésére, kihelyezett ortopédiai szakrendelés történik a Védőnői Tanácsadóban, amely a 
jövőben a szakorvos tervei szerint negyedéves rendszerességgel fog zajlani. 
Ennek szervezésében és lebonyolításában szintén tevékenyen részt veszünk. 
 
Tanácsadó helyiségünkben, egész évben folyamatosan végzünk karitatív ruha és játékgyűjtést 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. 
Rendszeres ellenőrzésünket a kistérségi vezető védőnő, és a járványügyi felügyelet munkatársai 
végzik. 
A felújítási munkálatok után megkaptuk új működési engedélyünket. 
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, internet elérhetőség segíti. 
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A gondozottak létszáma 2015. október végén az alábbiak szerint alakult: 
 
Várandós:    14 fő 
Csecsemő:    32 fő 
Kisgyermek:    59 fő 
Nagy gyermek 148 fő 
Gondozott család: 200     
Iskolás:  277 fő 
Óvodás:  100 fő 
 
Az előző évhez képest enyhén emelkedő a létszám, ez év nyarán több, két-három gyermekes család 
költözött településünkre. Reméljük ez a tendencia folytatódik a jövőben. 
 
Gyermekbántalmazásról nincs tudomásunk az elmúlt időszakot tekintve. 
Súlyos gyermekelhanyagolás miatt egy esetben történt intézkedés, két óvodás korú gyermek lett 
kiemelve a családból, és lettek elhelyezve nevelőszülőnél. 
 
Néhány család esetében van szükség fokozottabb odafigyelésre, akik rossz anyagi körülmények 
között élnek, náluk a környezeti és személyi higiénia a problémás. 
 
Összességében, nagyrészt rendezett körülmények között élő, gyermekeiket megfelelően nevelő, 
gondozó 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, 2015.11.18. 


