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BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI MUNKÁRÓL 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Beszámolómat az Önök kérésére 2013. október 18-án készítettem;  a 2013. év  ezt megelőző  
időszakáról.  
Ellátottak  adatai 
Területi ellátottak száma: 

 Létszámok Környezeti 
veszélyeztetett 

Egészségi ok 
miatt 

veszélyeztetett 

Környezeti és 
Eü. ok miatt 

veszélyeztetett 
Várandós 13 fő 3 fő 4 fő - 
Csecsemő 0 – 1 év 14 fő 1 fő - 1 fő 
Kisded 1 – 3 év 18 fő 2 fő 1 fő 1 fő 
Kisgyermek 3 – 6 
év 

41 2 fő 5 fő - 

 
Iskolások létszáma: 
Intézmény Ellátottak száma 
Mészöly Gedeon Ref. Ált. Iskola és Óvoda 
Ált.  Iskola  – Tabajd  

58 fő 

Mészöly Gedeon Ref. Ált. Iskola és Óvoda 
Óvoda  – Tabajd 

44 fő 

Vajda János Ált. Iskola  4 – 8 évf. – Vál  110 fő 
Letenyey Lajos Szakközépiskola és 
Szakiskola - Felcsút 

139 fő 

Ált. Iskola  1- 2. évf. - Etyek 92 fő 
 
Tanácsadások: 
Tabajdon Védőnői Tanácsadás heti egy alkalommal, Hétfőn 8:30 – 10:30 óra között van. 
Ezen a várandósok, a  0 – 6 éves korú gyermekek, valamint a nővédelmi problémákkal 
jelentkezők ellátása történik.  A megjelenések számbeli alakulását az alábbi táblázat mutatja.  

Várandósok Csecsemők 0-1 
év 

Kisded 1-3 év Kisgyermek 3-6 
év 

Nővédelem 

99 fő 107 fő 36 fő 33 fő 9 fő 
 
Háziorvosi – Védőnői  Tanácsadás 
Heti egy alkalommal, Pénteken 13:00 – 14.00 óra között tartunk Háziorvosi Tanácsadást. 
Ezen a Tanácsadáson az egészséges gyermekek orvosi ellenőrzése, védőoltása történik. A 
megjelenéseket az alábbi táblázat mutatja.  
 Csecsemők 0-1 év Kisded 1-3 év Kisgyermek 3-6 

év 
49  fő 13 fő 11 fő 

 
Az Ifjúsági Tanácsadások az adott iskolákban meghatározott időpontokban zajlanak.  
Látogatottságuk változó.  
 
 



Területi védőnői munka: 
A védőnői munka során az ellátottakkal nem csak a Tanácsadóban, hanem otthoni 
körülmények között is találkozik a védőnő. A korai hazaadásnak köszönhetően az újszülött és 
gyermekágyas gondozás még inkább felértékelődött.  Gyakori, hogy a korábban még az 
intézetben jelentkező problémák pl. elhúzódó sárgaság, szoptatási nehézség, stb. már csak 
itthon jelentkeznek és ezek megoldása is itthon történik.  Éppen ezért a védőnő gyakori     
„vendég” a fiatal  csecsemők családjánál.  
Munkámnak ugyancsak sarkalatos pontja a különböző életkorokhoz kötött, testi-, érzékszervi, 
beszéd- és mentális fejlettség szűrése. Ezek az ún. státuszvizsgálatok, melyek a Tanácsadóban 
történnek. A korai felismerés és az esetlegesen szükséges kezelés időben történő elkezdése 
nagyon fontos, kihat a kisgyermek további életére.   
A látogatások során nem egyszer élethelyzeti nehézségekkel is találkozom, a szülők 
munkanélkülisége, életvezetési problémák, stb. A segítség egyik lehetőségekén indítottam el 
az ingyenes ruhaakciót. A körzetből felajánlott ruhák a Tanácsadóból szabadon elvihetők. 
Örülök annak, hogy sokan élnek ezzel a lehetőséggel.  Azonban a különböző problémák 
megoldásához ez csak részben segítség. Éppen ezért a felcsúti Oltalom Szociális Családsegítő 
és Gyermekjóléti Intézmény munkatársaitól több esetben kértem és kaptam már segítséget.  
 
Iskola egészségügyi munka: 
Összetett feladat. Jelenleg 443 fő, oktatási intézménybe járó gyermek tartozik hozzám. Az 
iskolák bizonyos (index) osztályaiban különböző szűrővizsgálatokat végzek. Az elváltozások 
kiszűrése, tovább küldése itt is nagyon fontos. Az általános iskolákban a 6, 7. osztályos 
tanulók védőoltást kapnak. A védőoltás előkészítését, az oltások nyilvántartását is a védőnő 
végzi. Feladatom még a rendszeres megelőző tisztasági /tetvességi/, valamint fertőzés idején a 
soron kívüli szűrés elvégzése, az intézkedések megtétele. Utóbbiakra sajnos ebben az évben is 
többször volt szükség. 
 
Egészségfejlesztés:   
Több színtere van. A családoknál, a z oktatási intézményekben végzett egészségnevelő 
munkám mellett a közösségi egészségfejlesztést is fontosnak tartom. Tervem volt a Baba-klub 
elindítása, amely május óta működik. Az új Kultúrház barátságos légkörével remek helyszíne 
ennek a programnak, ahová kicsik és anyukáik örömmel jönnek. Ez a mentálhygiénés jellegű 
klub lehetőség egymás megismerése mellett kicsit önmagunk megismerésére is. A közös 
élethelyzetek, problémák nem csak összekovácsolnak, de megoldásokat is kínálnak úgy, hogy 
közben átélhető a közösség támogató ereje. Szívesen és örömmel vezetem ezt a klubbot. 
 
Munkámból röviden ennyit tudtam bemutatni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 
 
Tabajd, 2013. október 18.  
 
 
       Tisztelettel: 
         Molnárné Bagi Ágnes  
          védőnő 
 
 
 
 
         



Határozati javaslat: 
 

Tabajd Község Önkormányzata 
 Képviselő-testületének 

 
…/2013.(X.25.) számú határozata 

a védőnői munkáról szóló beszámoló elfogadásáról 

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Molnárné Bagi Ágnes 
védőnői munkáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Határid ő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 


