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A település bemutatása  

Magyarország mértani közepén, az Alföld északi peremén, Pest megye déli 

szegmensében terül el Hernád, ahol 27 éve dolgozom védőnőként. A település az 5. sz. 

főút és az M5-ös autópálya közötti rövid bekötőutakon közelíthető meg. A faluszerkezet 

mára jellemző kialakulása a ’70-es években kezdődött, amikor fiatal agrárszakemberek 

telepedtek le az akkor még alacsony népességszámú településen, és egy jól menő 

baromfitenyésztő ágazatot és az erre épülő feldolgozóipart hoztak létre. 1986-ban, 

amikor az akkor már két éve helyettesítéssel ellátott védőnői állást betöltöttem, egy jó 

szociális helyzetben lévő körzetet kaptam az 1200 lakosú településen. A lakosság nagy 

része helyben kapott munkát, vagy a háztáji gazdaságban dolgozott. A helyi iparnak 

köszönhetően infrastrukturálisan is jól fejlődött a község. Az iskola, óvoda bővült. 

Szükség is volt rá, mert a születések száma évente 50-60 között mozgott. A családok 

gyermekvállalási kedve nagy volt. Gyakori volt a háromgyermekes családmodell. 

Többgenerációs családok éltek elérhető közelségben egymástól. 

A ’90-es évek közepétől megváltozott a lakosság összetétele. A fővárosból a könnyebb 

megélhetés reményében elsősorban gyermeket nevelő családok költöztek a faluba a 

kedvező ingatlanáraknak köszönhetően. Nagyrészt ennek következtében a népességszám 

mára meghaladta a 4200 főt. A szülési kedv azonban alábbhagyott. 2012-ben 29 volt a 

születésszám.  

Hamar bebizonyosodott, hogy a generációkon keresztül városi élethez szokott családok 

nehezen tudnak gyökeret verni a kertészkedő, állattenyésztő szagú településen. 

Támogató családi-baráti környezet, munkahely és anyagiak hiányában egyre több család 

élete került válságba. Megnőtt a válások száma, és az alkoholizmus is addig nem látott 

méreteket öltött. A patchworkcsaládok is megjelentek, és számuk egyre nő.  

 

A Védőnői Szolgálat bemutatása  

Az infrastrukturális fejlesztések része volt az 1990-ben átadott új építésű, különálló 

védőnői tanácsadó birtokba vétele. A tanácsadó felszereltsége megfelelő, a szűrések 

maradéktalanul elvégezhetők a rendelkezésre álló eszközökkel. Számítógép, nyomtató, 

internetelérés, telefon áll rendelkezésre.  

Az Önkormányzat kerékpárt biztosít a látogatások elvégzéséhez, de gépkocsi-

hozzájárulást is térít a saját tulajdonban lévő autóra. A képzéseken való részvételt 

engedélyezi, a díj átvállalásával és útiköltség-térítéssel támogatja. 

2005-ig csak egy védőnői körzet volt, és egy 400 fős iskola működött a településen. A 

lakosságszám növekedése szükségessé tette a körzetbővítést. Így jött létre egy tisztán 

területi – ez az én körzetem – és egy vegyes körzet. 
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A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények  

 

Megváltozott igények a gondozottak részéről 

A gazdaság visszaesése, a sok beköltözés megváltoztatta a lakosság etnikai, kulturális és 

vallási összetételét. Felerősödött az esélyegyenlőség képviselete, a sokszínűséggel 

szembeni tolerancia. 

A média, a sok ismeretterjesztő anyag, amely mindenki számára hozzáférhető, és a 

generációs minták egyre fokozódó csökkenése szükségszerűen magával hozta a védőnői 

tevékenységgel szemben támasztott megváltozott igényeket is. „Farran is (2000) 

hangsúlyozza, hogy az olyan környezetben, amely gazdasági nélkülözéssel és sok 

stresszorral jellemezhető, az a szülői feladat, hogy támogató, kognitívan stimuláló 

(értelmi fejlődést sokoldalúan támogató, változatos, de nem túlingerlő) otthoni 

környezetet biztosítsanak egy gyermeknek, sokkal bonyolultabbá válik.” (Danis-Kalmár) 

A családok egyre nagyobb számban jelentkeztek diádikus, triádikus és 

szerepkonfliktusokkal, regulációs és illeszkedési zavarokkal. Igény lett a fejlődés 

üteméről könnyen hozzáférhető ismeretekre. Széles körűvé vált az apák növekvő 

szerepvállalása a kora gyermekkorban, amelynek nem volt hagyománya. Kérdések 

merültek fel a kötődési kapcsolatokról, amelynek minősége befolyásolja a gyermek 

megismerő tevékenységét.  

 

Ismeretek szerzése 

Már a pályám elején érdeklődéssel figyeltem a családok szerkezetét, a bennük 

felnövekedő gyermekek kognitív és szociális fejlődését, és az ezek között fellelhető ok-

okozati összefüggéseket. A család az az élő rendszer, ahol a benne élők sajátosságai és 

viselkedése hat a többiekére, és együtt alakulnak a családi szokások, szabályok, 

kommunikációs minták, szerepek, megküzdési módok, családi elrendeződések. (Danis 

2012) 

A korábbi megfigyeléseim ismeretekkel való alátámasztása és bővítése érdekében 

intézményes keretek között több képzésen is részt vettem (Családvédelmi intenzív 

tanfolyam, Családgondozó védőnő kiegészítő képzés, OGYEI – Regulációs zavarok 

tanfolyam, Integrált szülő-csecsemő konzulensképzés).  

Megtanultam, hogy ok-okozati közvetlen összefüggést csak ritkán találhatunk, mert a 

fejlődés több tényezős folyamat. Ugyanígy adott okok más-más választ válthatnak ki 

különböző személyekből. Az anyai akcióra minden gyermek személyiségétől, habitusától 

függően más-más választ ad. A szülő-gyermek kapcsolat milyensége, a szülő érzelmi 

beállítottsága, érzékenysége, rendszeres és kiszámítható gyermeknevelési szokásai 

jelentik a biztonságos környezetet, amely védetté teszi a gyermeket a kockázatokkal 

szemben. Kedvezőtlen körülmények között a szülő akkor lehet hatékony, ha nevelési 
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korlátokat állít, ugyanakkor melegszívű, gondoskodó, és szoros kapcsolatot képes 

kialakítani gyermekével. ”Vannak gyerekek, akik nélkülözésben élnek, mégis 

egészségesen fejlődnek. Ez a jelenség a gyerekek érzelmi ellenálló képességére hívta fel 

a figyelmet. Ellenállóak vagy reziliensek azok a gyerekek, akik nehéz körülményeik 

ellenére jól fejlődnek.”1  

Ismereteket szerzetem arról, hogy a családi és társadalmi problémákból adódó stresszek 

a gyermekek életét erősen megterhelik. A stresszhatások lehetséges következményei 

közül az orvostudomány már régóta foglalkozik a különböző pszichoszomatikus 

megbetegedésekkel és mentális zavarokkal. „Az újabb gyermekpszichológiai és 

családkutatások felhívják a figyelmet arra, hogy a családra nehezedő stressz 

veszélyezteti a család funkcionalitását, a családban élő gyermekek fizikai és pszichés 

fejlődését, valamint a szülőpár, illetve a szülők és gyermekeik közötti kapcsolat 

harmonikus alakulását is.”2 Minden gyermek érzelmekre hangolva és tanulásra készen 

születik. A korai környezet és a gondoskodó kapcsolatok feltétlenül szükségesek a 

fejlődéshez, a kora gyermekkor időszakában a tartós testi és mentális egészség, valamint 

a jó kognitív képességek, a mentális jóllét és a szociális kompetenciák együttesen 

szükségesek a sikeres felnőtté váláshoz. A szülői bánásmód is, és a gyerek készségei is 

változtathatók, különösen a korai években. Az ekkor kibontakozó képességek és 

elsajátított készségek a későbbi sikerek alapját jelentik. A jó képességű gyermekek az 

iskolában könnyen alkalmazkodnak, jobb kapcsolatot alakítanak ki tanáraikkal. A korai 

beavatkozások célja a védőrendszerek megerősítése a gyerek környezetében, amelyek a 

fejlődést a korai években kedvező irányba befolyásolják.  

A tranzakciós-modell (Sameroff-Chandler 1975, Sameroff–Fiese 2005) szerint a gyermek 

biológiai adottságai és a már megszerzett, megtanult készségei, személyiségjellemzői, 

valamint a szülő habitusa, készségei folyamatosan és kölcsönösen hatnak egymásra. 

Ebből a sokszereplős, dinamikus folyamatból adódik nemcsak a gyermek, hanem a szülő 

és a család fejlődése is.  

A családi és a tágabb környezete és az azok között interakciók erősen meghatározzák a 

kora gyermekkor eseményeit.  

 

 

                                                 
1 Biztos Kezdet kötetek I. Budapest, 2011. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (korábban Szociálpolitikai 

és Munkaügyi Intézet) – Gyerekesély projekt. www.biztoskezdet.hu 
2
 Danis Ildikó, Gervai Judit: Környezeti rizikó: Életesemények felmérése. MTA Pszichológiai Kutatóintézet, 

Szociális Fejlődés-lélektani Csoport. 
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1. ábra. Modell a családkutatásokban vizsgálandó témakörök összefüggéseiről 

Forrás: Danis, 2008 

 
A szülői gondozás akkor működik a leghatékonyabban, és a gyermek fejlődése akkor a 

legsikeresebb, ha mindhárom (szülői, gyermeki és környezeti) alrendszer támogatja ezt a 

folyamatot, míg a gondozói viselkedés akkor legkevésbé kompetens, és a gyermek 

helyzete akkor a legveszélyeztetettebb, ha egyik alrendszer sem funkcionál támogatóan.  

A kutatások során először a rizikótényezőket vették számba a szakemberek, sokkal 

gyorsabban és hatékonyabban fedezik fel a fejlődést kockáztató tényezőket, mint a 

fejlődést támogató, védelmező faktorokat. Az utóbbiak jelentősége azonban rendkívül 

nagy. A protektív, más néven védő tényezők adnak esélyt arra, hogy a rizikóhelyzetben 

lévő egyén elkerülje a kedvezőtlen kimenetelt. Ezekre a faktorokra módosító 

változókként tekinthetünk, olyanokra, amelyek aktívan hozzájárulnak a megküzdéshez: 

például nem elég apával felnőni, csak olyan apa számít védelmezőnek, támogatónak, aki 

intenzíven részt vesz a gyermekgondozásban, aktív szerepet vállal a gyermek 

nevelésében.  
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A jó gyakorlat kifejtése  

 

Kialakult gyakorlat 

A megszerzett ismeretek birtokában a törvényben meghatározott védőnői tevékenységet 

a megfigyelési módszerekre alapozva kezdtem végezni. Annak érdekében, hogy 

pontosabb ismereteket szerezhessek a családokban felnövekvő gyermekekről, a 

kommunikációs eszközökön kívül nagyobb hangsúlyt fektettem a nonverbális közlések és 

a családi interakciók megfigyelésére. A bronfenbrenneri bioökológiai modell szerint a 

gyermek családjában, illetve közvetlen környezetében lezajló folyamatok tehetők 

felelőssé a genetikai adottságok kiteljesedéséért. Ahol ez a környezeti hatás gyenge, 

gátló vagy korlátozó módon hat, az örökletesen meglévő lehetőségek nem teljesednek ki. 

Így azok a gyermekek gyengébb teljesítményt vagy problémás viselkedést mutathatnak. 

Kedvezőtlen, hátrányos helyzetű körülmények között az örökletes adottságok nagyobb 

része maradhat rejtve. Ezen családok legtöbb energiája a megélhetés nehézségeire, a 

mindennapi gondok leküzdésére helyeződik, és kevesebb idejük, energiájuk marad a 

közvetlen családi interakciók ápolására. 

A gondozottakkal a kapcsolattartás előzetes egyeztetés alapján történik a munkám 

jelentős részében. A tanácsadó ajtaján, a falu honlapján megtalálható elérési 

telefonszámokon vagy személyesen időpontot egyeztetünk az otthoni látogatásról vagy a 

tanácsadói megjelenésről. A módszernek köszönhetően lecsökkent a várakozási idő a 

tanácsadóban, minimalizálódott a türelmetlen bekopogtatás, és tisztában vannak a 

tanácsadási idő hosszával is a gondozottak, mert probléma esetén ők kérnek hosszabb 

konzultációs lehetőséget. Az otthoni látogatások feszélyezettsége csökkent, hiszen a 

család úgy szervezi a programját, hogy számol a látogatással. A látogatások nem a 

„rajtaütésszerű” ellenőrzés érzetét keltik, az anyák rákészülhetnek kérdéseikkel és a 

házimunka szervezésével is a felmerülő témák rendezésére, problémájuk felvetésére, idő 

van aggodalmaik, félelmeik meghallgatására, némi edukációra és arra, hogy a család 

figyelmét az esetleges hibás pontokra irányításam.  

Az első találkozási alkalom javarészt a tanácsadóban történik, hiszen a gyermeket 

tervező pár, az orvos által megerősített várandós, a beköltözött család ilyen formában 

veszi fel a kapcsolatot a Szolgálattal. Ez az ismerkedés minden esetben legalább egy óra 

időtartamú, az anamnézis felvétele miatt. A gondozott bemutatkozása tartalmazza a 

családra, lakókörnyezetre, a munkavégzésre és annak körülményeire, a családi vagy 

etnikai szokásrendszerre vonatkozó adatokat, az előzményben lezajlott betegségekre, 

családon belüli kórokok halmozódására vonatkozó kérdésekre adott válaszokat.  
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Családtervezési tanácsadás 

A jó egészség már a fogantatás előtt megalapozódik. Ideális helyzet az lenne, ha minden 

várandósság tervezett lehetne, és minden gyermek tervezett gyermekként jönne a 

világra. A nem tervezett, nem akart terhesség a perinatális és a csecsemőmortalitás 

jelentős rizikófaktora. Ugyanez igaz a tinédzser terhességekre is. A fiatal anyák 

újszülöttjei nagyobb valószínűséggel születnek kisebb súllyal. Az alacsony születési súly 

megnöveli az egészségkárosodás rizikóját újszülöttkorban és később is. 

A találkozás a családdal ideális esetben már a várandósság előtt megtörténik. Falunapi 

rendezvényen, a helyi médiában, iskolai egészségnevelő előadásokon hívom fel az 

érdeklődők figyelmét a tervezett gyermekvállalás fontosságára. Tájékoztatóimban a testi-

lelki rákészülést hangsúlyozom. Időpontegyeztetést követően a párral a tanácsadóban 

találkozom. A szervezet felkészítését táplálkozási tanácsokkal és vitaminpótlással 

javaslom segíteni. A leendő szülőktől tájékozódom jelen egészségi állapotukról, munka és 

szabadidős tevékenységeikről, táplálkozási szokásaikról, esetleges abúzusaikról, a 

stresszforrásokról, rizikótényezőkről, valamint a környezetükben lévő támogató 

rendszerekről, amelyek ismerete és felismerése segít a későbbiekben a felmerülő 

nehézségek leküzdésében (pl.: gyermekfelügyelet megszervezése, babaklub lehetősége 

kortárs kapcsolatok kiépítésére). A félelmek, veszteségélmények felszínre hozására 

törekszem, amelyek feloldása a kommunikáció során gyakran attól megtörténik, hogy a 

pár foglakozik vele a tanácsadóban, és később otthon is, már nem rejtve a témát többé 

önmaguk és egymás előtt sem. Lényeges a családon belüli konfliktusok feloldására 

felhívni a figyelmet, az esetleges tradicionális terhektől való megszabadulás segítése 

ezen alkalmakkor. Néhány esetben a várandósság létrejöttének akadályaiként is 

szerepelhetnek ezek a hozadékok (pl.: „A mi családunkban minden nő majdnem belehal 

a szülésbe.”). Tapasztalatom szerint a diádikus kapcsolatban még foglakoznak a családi 

terhekkel a felek, míg a gyermek megszületését követően elrejtik a problémákat, és csak 

a háttérből emésztő, romboló erőként tör föl egy-egy szóváltás kapcsán, de akkor a 

megoldás keresésére már nem fordítanak időt. Akkor a probléma már továbbgyűrűzhet, 

és a gyermek regulációs vagy később pszichés zavaraiként kerülhet újra napvilágra, vagy 

a házastársi kapcsolat bomlasztójaként. Amelynek megoldása hosszabb konzultációs 

vagy terápiás kezelésekben valósulhat meg. A családtervezési tanácsadás során a cél az, 

hogy kérdéseimmel a párt segítsem, hogy a nekik leginkább megfelelő választ találják 

megoldásként, és mentálisan és fizikálisan is a legmegfelelőbb alkalmat tudják 

kiválasztani gyermekük megszületésére. A felmerülő és nem az én kompetenciámba 

tartózó esetekben a megfelelő szakember felkeresését (háziorvos, fogorvos, nőgyógyász, 

bőrgyógyász, pszichológus) javaslom további megoldások keresésére.  
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Várandósgondozás 

Amennyiben a pár a családtervezési lehetőséget nem veszi igénybe, az első találkozási 

alkalom a várandósság létrejöttét követően történik meg. A nők igen ritka kivételtől 

eltekintve tudják, hogy a várandósgondozás első lépése a nőgyógyásznál való 

megjelenés. Az orvosi lelet birtokában telefonon vagy személyesen időpontot 

egyeztetünk. Ilyenkor tájékoztatom, hogy kísérőt is hozhat magával a tanácsadásra. Az 

első várandóstanácsadás a kölcsönös bemutatkozással indul. A kismama ismerteti az 

általa fontosnak vélt dolgokat (pl.: IVF; nem tudja, hogy történt, pedig védekeztek; már 

nagyon várták; stb). Az örömhírt gratulációval nyugtázom, a kényszerhelyzetekben 

döntési lehetőségeket kínálok fel, és az általa meghozott döntésben támogatom (pl.: 

„Nem vettem észre, hogy terhes vagyok. Én ezt a gyereket nem tudom felnevelni, de 

megszülöm.”). Fenntartva döntése változtatásának lehetőségét, segítem őt krízisotthon, 

anyaotthon címének felajánlásával, tájékoztatom a gyermekéről való lemondás 

folyamatáról. A várandósgondozás egyéni gondozási terv készítésével a körzetemben 

tartózkodás végéig rendszeres az ilyen esetekben is. A szűréseket havonta elvégzem, a 

várandós által feltett kérdésekre válaszolok, és röviden tájékoztatom a magzat 

fejlődéséről. 

A körzetemben várandósgondozásra jelentkezők nagy része azonban örömmel fogadja a 

várandósságát. Az első találkozás alkalmával tájékoztatom őket a várandósgondozás 

menetéről, gondozási tervet készítünk, amit célszerűnek tartok a várandós biztonsága 

érdekében. Mindenre van ideje felkészülni, meg tudják szervezni a párjával a közös 

gondozáson való megjelenéseket. A következő lépés az anamnézis felvétele. Ennek során 

kérdéseket teszek fel a szerepkonfliktussal kapcsolatban, az anyaság állapotról, ami új a 

várandós életében, egyszerre tölti be az anyja lánya és gyermeke anyja szerepkört. 

Foglalkozunk azzal, hogy a várandósság öröm és aggodalom egyszerre: a méhben 

fejlődő új élet, a fokozatosan változó testséma, a közérzet és a teherbíró képesség 

változása, mindezek elfogadása. Beszélünk a kismama párkapcsolatban elfoglalt helyéről, 

ennek hiányában a támogató környezetről. Kérdésekkel segítem a várandóst és párját a 

konfliktusok felszínre hozásában, majd a neki, illetve nekik megfelelő válaszok általuk 

történő meghozatalában. Tájékozódom a családban előforduló betegségekről, fejlődési 

rendellenességekről, az anya vagy az apa betegségéről a rizikótényezők jelenlétéről, pl.: 

PMS, egyedülállóság, gyász stb. A terhelő anamnesztikus adat kapcsán beszélünk a 

változtatás lehetőségéről, szükségességéről, arról, hogy a pár vagy a várandós mit tud 

tenni annak érdekében, hogy az anyánál vagy a megszületendő gyermeknél minél kisebb 

valószínűséggel jelenjen meg a nehezítő körülmény. Felvilágosítom a várandóst vagy a 

párt a szűrési lehetőségekről.  

Felhívom a munkahellyel nem rendelkezők figyelmét a társadalombiztosítás meglétének 

szükségességére, tájékoztatom a folytonosság megszerzésének lépéseiről. Itt említem 
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meg a nem biztosítási keretek között igényelhető szűrési lehetőségek igénybevételét is 

(kombinált, integrált, négyes teszt, babamozi, amennyiben kérdés van a génbankról a 

további tájékozódás lehetőségét ismertetem a várandóssal és párjával). 

Az első tanácsadáson megtekintem az emlőket és a lábszárat, megtörténik a súly, a 

vérnyomás, a magasság és a has körfogatának mérése, ennek során a has 

megtekintését, valamint a vizeletvizsgálatot is elvégzem. Megbeszélem a várandóssal az 

egészséges súlygyarapodás mértékét. A kommunikáció az életmóddal, az esetleges 

változtatásokkal (dohányzás és negatív gondolatok elhagyása, étrend módosítása, 

folyadékfogyasztás növelése, egészséges mozgás) kapcsolatban folytatódik. Már az első 

alkalommal szót ejtünk a megszületendő gyermek táplálásáról. A várandós kialakít egy 

képet magáról és a gyermekéről etetés közben. Rendezzük az ismereteit az anyatej 

gyermekre gyakorolt előnyeiről.  

A kérdésekre válaszolok, amennyiben azok a kompetenciahatáraimon kívül esnek, 

megfelelő szakemberhez irányítom a párt vagy a várandóst. Felhívom a figyelmet a 

gondozási tervben szereplő legközelebbi teendőkre (labor, háziorvos, fogorvos, kombinált 

teszt). A következő találkozás időpontját egyeztetve elköszönünk egymástól.  

A tanácsadások alkalmával, ahol egyre többen élnek a lehetőséggel, hogy az apa is jelen 

legyen, módom nyílik megfigyelni a diádikus kapcsolatban az interakciókat is a szóban 

elhangzott információk lejegyzése mellett. A megfigyelt interakciós nehézségekre 

rákérdezek, meghallgatom a családtagok véleményét ezzel kapcsolatban. 

A területi védőnői munkát meghatározó rendeletnek megfelelően két héten belül 

meglátogatom az újonnan felvett várandóst az otthonában. Az első látogatás alkalmával 

látom a szociális helyzetet, a berendezésből kitűnik a család meghittségre való igénye: 

pl. apró tárgyakat őriznek egymástól; derű a berendezésben vagy ridegen összeállított 

bútorzat; szegényes, hiányos berendezés; igénytelen, elhanyagolt, piszkos környezet; 

ételszag; dohányfüstszag; felismerhető a célszerűségre való törekvés (gitár a 

gyermekágy közelében); a külső szemlélőnek felajánlott látványosság (zongora 

billentyűzete gondosan letakarva csipketerítővel).  

Az otthoni közegben a családtagok közötti interakciók megfigyelésére még gyakrabban 

nyílik lehetőség. Különös tekintettel a munkamegosztásra, a szerepekre és a 

kommunikációs mintákra. Nem jellemző a többgenerációs együttélés, így csak elvétve 

találkozom a nagyszülővel, ilyenkor módom van a nagyszülő és a szülők, illetve a 

nagyszülő és az unoka közötti interakciók feltérképezésére is. 

A kommunikáció során a családtagok elmondása alapján ismeretet szerzek a tagok 

személyiségének jellemzőiről, adottságairól. Más esetben a rákérdezés módszerét 

alkalmazom: „Ki az, aki a tüzelőt összevágja és bekészíti?”, vagy: „Megdicséri-e a párja a 

főztjét?” 
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A kommunikáció fő vonalát a szerepkonfliktusok feloldása, a párkapcsolat vagy éppen a 

társ hiánya, a gyermekvállalás és hivatás konfliktusa és a megélhetés (amely a 

gyermekkel bővülő családban újabb nehézségeket jelent) témái alkotják.  

A család gyermekhez való viszonyát mutatja, hogy határozott elképzelés van-e már a 

kicsi helyéről az első trimeszterben. Néhány családban nem csak a fizikai elhelyezés, 

hanem a családban elfoglalt helye is szóba kerül.  

A veszélyeztető tényezők gyakran már a belépéskor szembetűnnek (rossz szociális 

környezet, dohányzás, alkoholos családtag megjelenése). Máskor csak többszöri 

interakció megfigyeléséből lehet következtetni a jelenlétükre, vagy a családtagok 

temperamentumának megismeréséből, esetleges párkapcsolati zavar felismeréséből, az 

illeszkedés hiányából – amikor a már megszületett gyermek jelleme, illetve az általa 

kialakított viselkedési mód nem megfelelő a környezet kihívásaival való megküzdésben, 

rossz illeszkedés esetén negatív interakciós körök, fejlődési nehézségek alakulhatnak ki 

(poorness of fit). 

Minden esetben felkutatom a családi védőfaktorok lehetőségét, informálódom a családtól, 

hogy azok mennyire hozzáférhetők számukra, illetve hogy ismerik-e ezeket a 

lehetőségeket. Igyekszem felismerni „olyan szülő-gyermek »találkozásokat«, amelyek 

védőmechanizmusként működhetnek: ha egy „nehéz” természetű csecsemő toleráns, 

magabiztos, érzékeny és válaszkész szülőre talál, pozitív fejlődésének garanciája lesz a 

szülő illeszkedése a gyermekhez”. (Danis-Kalmár) 

A várandósgondozás a Tanácsadóban folytatódik. Négyhetenként jönnek a tanácsadásra 

a gondozottak. Minden alkalommal megtörténik a vizeletvizsgálat (lehetőleg a reggeli 

első vizeletből), súly- és haskörfogat-, valamint vérnyomásmérés, a 18-20. héttől a 

magzati szívhang vizsgálata, a 20. héttől pedig a szimfízis-fundus távolságának mérése. 

A mérések során felmerülő kérdéseket megvitatjuk, összevetjük a korábbi 

eredményekkel. Szükség esetén életmódváltozásokról ejtünk szót. A szívhanghallgatás 

tájékoztat a gyermekvárás körüli érzelmekről. Vannak, akik örömmel hívják be 

kísérőiket, mesélnek a hallható hangokról a velük érkező nagyobb gyermeküknek, 

telefonos felvételt készítenek a hangokról, hogy megmutathassák a családnak, és 

megőrizzék azt, vagy egyszerűen csillogó szemmel hallgatják gyermekük életjeleit. 

Találkoztam olyannal is, akin az öröm egyetlen jelét sem láttam, és aki nem mutatott 

érdeklődést születendő gyermeke hogyléte felé. Ebben az esetben szükségesnek láttam a 

gyermekvállalás körülményeiről beszélgetni a kismamával. Párkapcsolati nehézségek, a 

saját édesanyjával való megoldatlan kérdések kerültek napvilágra. Pszichológusi 

segítséget a tanácsom ellenére nem vett igénybe a várandós, de nekem már beszélt a 

későbbiekben a félelmeiről, aggodalmairól, és fokozatosan terveket szőtt a születendő 

gyermekével kapcsolatban is. Helye lett neki is a már addig is nagy családban. A többi 

gyermekéhez fűződő viszonyán is változtatott elmondása szerint a méhen belüli 
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gyermekével fokozatosan kialakuló kapcsolata. A várandós az aggodalmait minden 

esetben megoszthatja velem. Néhány ezek közül már a kimondástól elveszíti az erejét. 

Vannak olyanok, amelyek megbeszélést tesznek szükségessé, aminek során a 

várandósban megoldási lehetőségek merülnek fel, vagy konkrét javaslatot igényelnek 

tőlem. Némely esetben további szakember bevonására lehet szükség, akihez a várandóst 

továbbküldöm. 

Az anyatejjel való táplálásról minden tanácsadáson beszélünk. Az anyatej gyermekre és 

anyára gyakorolt jelentőségéről, a nem szoptatás kockázatáról anyai és gyermeki 

oldalon, az anyatej termelődéséről, a szoptatás indításának segítéséről, a bőrkontaktus 

jelentőségéről, a helyes mellre helyezésről és mellre tapadásról. 

A testséma változása minden tanácsadáson szóba kerül. Néha megerősítést várnak, 

máskor kérdéseket tesznek fel a változtatás, az egészségesebb életmód irányába.  

A munkahellyel rendelkező várandósok munkájuk és a családi élet összehangolásával is 

sokat foglakoznak. A születendő gyermek igényei és a munkahely által diktált tempó a 

várandósság idején már konfliktusokat generálhat. Megoldási lehetőségek 

felsorakoztatásával tudok segítséget nyújtani ebben az esetben. Az anya latolgatásait a 

helyben igénybe vehető gyermek-elhelyezési lehetőségek felsorolásával támogatom. Az 

állam által nyújtott segítségek lehetőségéről (a várandósság 90. napjától igényelhető 

adókedvezmény, szülés utáni családtámogatási rendszerek) tájékoztatom a családot.  

Vannak olyan leendő anyák, akik a várandósságuk kiderülését követően gyűjtögetnek, 

vásárolnak termékeket születendő gyermeküknek. Mások félelemből, babonából csak a 

születés utánra hagynák ezt a feladatot. A kelengye beszerzésének ütemét a család 

határozza meg, de minden tájékoztatást megadok a felmerülő kérdésekre, és a 30. 

gesztációs héttől egy listát adok a gondozottak kezébe, amin a szükséges beszerzendő 

bútorzat, ruházat és csecsemőápolási, valamint az egyre növekvőbb igények kielégítése 

érdekében homeopátiás termékek vannak felsorolva. A listán szerepel az anyának 

összeállítandó kórházi csomag leírása is, a szükséges dokumentumok meglétére, 

beszerzésére hívom fel benne a figyelmet (apasági nyilatkozat beszerzése). Sok helyen 

fellelhetők ilyen listák, és használják is a gondozottak azokat is, de biztonságot ad a 

közös megbeszélés, a gondozás folyamatosságában való feldolgozás. A tanácsadóban 

lévő demonstrációs babával igény szerint gyakoroljuk a gondozási műveleteket. Az 

újszülött felvétele, mellre helyezése, öltöztetése, fürdetése, köldökkezelés, körömvágás, 

a tisztába tétel az első gyermekkel várandós anyának nagy kihívást jelent, ha nincs és 

nem is volt a közelében újszülött. A többgenerációs családok hiánya ebben a helyzetben 

szembetűnő. A félelmek leküzdésében, a mozdulatok begyakorlásában, a látvánnyal való 

találkozásban nyújtanak segítséget ezek az alkalmak. Nincs mindenkinek szüksége erre a 

lehetőségre, de ez a gondozás folyamán a 30. hétre kiderül, hogy bizonytalanság van-e 

ezen a téren a várandósban és párjában. 
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Vannak családok, akik nem rendelkeznek annyi pénzzel, hogy az alapvető kelengyét 

könnyen be tudják szerezni. Nekik segít a mások által felajánlott, használt kelengyék, 

bútorok cseréjében nyújtott segítség, vagy úgy, hogy a felkínált lehetőséget a faliújságon 

lehet olvasni, vagy úgy, hogy a már nem használt dolgokat a családok behozzák a 

tanácsadóba, ahonnan a rászorulók elvihetik azokat.  

A jósló fájásoknak, a beindult szülés jeleinek, a kórházba indulás idejének megvitatása a 

35. héttől válik aktualitássá. Az apás szülés lehetősége az első találkozási alkalomtól 

témája a tanácsadásoknak, de ebben a korban az érdeklődés fokozódik a pár tagjai 

között. Lehetőséget nyújtok a megbeszélésre a felmerülő kétségekkel kapcsolatban is. 

Segítem a párt egymás döntésének elfogadásában. A várandósnak más segítő személy 

kiválasztására teszek javaslatot, amennyiben a leendő apa nem akar, nem tud jelen lenni 

a szülőszobán. Ilyenkor beszélünk az új szerepek kialakulásáról és azok vállalásáról, az 

újonnan alakuló triádikus kapcsolatokról.  

A 36. gesztációs héttől a hetenkénti CTG, UH és orvosi vizsgálaton való megjelenés miatt 

a tanácsadói megjelenés helyett a várandós otthonában találkozunk. A szülés körüli 

aggodalmak, kóros félelmek oldása, felröppenő rémhírek eloszlatás a fő téma. Felmerülő 

valós probléma esetén pánikkeltés nélkül a megoldás keresését ajánlom a családnak. A 

kelengyét, a kórházi csomagot pontosítjuk, biztonságot nyújtva ezzel a várandósnak. A 

szülést követő bőr-bőr kontaktusról, a korai mellre helyezésről, az igény szerinti és 

kizárólagos szoptatásról beszélünk ezen utolsó várandós találkozási alkalmakkor. A 

szoptatás kezdeti nehézségeit is szükséges megbeszélni, hiszen mindezek ismeretében 

könnyebben tudja magát túltenni rajta a gyermekágyas. Tájékoztatást adok a házi 

gyermekorvos rendelési idejéről, javaslom a kapcsolat felvételét, legkésőbb az újszülött 

hazaérkezésekor. A szülést követő gondozásról adok rövid ismertetőt. 

 

Gyerekágyas gondozása 

A várandósok a szülés megtörténtéről legkésőbb a kórházból való hazainduláskor 

tájékoztatnak. Ekkor megbeszéljük a család otthonában történő első újszülött- és 

gyermekágyas-látogatás ideális időpontját a hazaérkezést követő 48 órában. A 6 hétig 

tartó időszakban az involúció folyamatáról, a tejelválasztásról, a mellek állapotáról, 

étkezési, folyadékfogyasztási szokásokról, az újszülött ellátásáról, a pihenés 

lehetőségéről, a házimunka ellátásáról és a gyerekágyas pszichés állapotáról folyik a 

kommunikáció a gondozási tevékenység során. Az újdonsült anyák (és apák is) 

veszélyeztetettek a depresszióra. A szülők saját családi története hatással van a gyermek 

születését követő alkalmazkodási folyamatokra. A gyermek megszületését követő 

időszakban a szülők saját szüleikkel való kapcsolata is felszínre kerül. Vannak, akik 

számára ez az időszak a serdülőkori leválás után az első nagyobb lehetőség a kapcsolat 

átértékelésére, újbóli megerősítésére. Másoknak viszont ismételt szembekerülést, 
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negatív, akár feldolgozatlan emlékeket, családi konfliktusaikat hoz a szülést követő 

időszak. A viselkedésben feltűnő változást mutató anyát naponként látogatom, igényének 

megfelelően meghallgatom. A kutatások szerint a posztnatális depresszióra leginkább 

azok az anyák veszélyeztetettek, akik már előzőleg olyan személyiségvonásokkal és 

mentális jellemzőkkel bírtak, mint a szorongás, törékeny önbecsülés, az asszertivitás 

hiánya, illetve akiknél előfordultak korábban pszichiátriai megbetegedések. A vizsgálatok 

alapján a posztnatális időszakban a nők 25-50%-a él át rövidebb időtartamú depresszív 

hangulatváltozást. (Danis 2008)  

Az anyát kérdésekkel segítem gondolatainak rendezésében. Aggodalmai eloszlatásában 

úgy segítem, hogy korrektül feltárom az ő és gyermeke állapotát, szükség esetén 

szakorvosi lehetőség vagy fejlesztő elérhetőségének felajánlásával. A család figyelmét 

felhívom a gyermekágyi pszichotikus problémák lehetőségére. Elhúzódó vagy súlyosbodó 

válság esetén tájékoztatom a háziorvost a gyermekágyas pszichés állapotáról, és a 

családnak szaksegítség lehetőségét ajánlom fel. Segítek az újszülött ellátása körüli 

teendők megszervezésében. Az anyát támogatom az anyatejes táplálás fenntartásában.  

A gondozási időszak végén szót ejtünk a tervezett következő gyermek vállalásáról és az 

addigi fogamzásgátlási lehetőségekről, valamint a nőgyógyászati vizsgálat 

szükségességéről.  

A várandósság alatt kialakult hypertónia vagy diabetesállapot gondozását a hetenkénti 

mérésekkel ellenőrzöm. Normál értékek beállása esetén kérem, hogy a nőgyógyászával 

beszélje meg az esetleges további teendőket várandósságon kívül, és az esetleges 

következő várandósságra felkészülés esetén is. A kóros eredmények fennmaradása 

esetén a gyerekágyast a háziorvosához küldöm. 

 

Koraszülött-gondozás 

A koraszülés gyakorisága igen alacsony a körzetemben. Maximum évi 1-2 eset. Azon 

ritka alkalmakkor, amikor előfordul, az itthon maradó családtagokat segítem a 

szükséges, még hiányzó kellékek beszerzésében, és meghallgatom aggodalmaikat, 

örömeiket. Támogatom őket a nehézségek áthidalásában.  

Az anya és koraszülöttje hazaérkezését követően naponta meglátogatom a családot az 

otthonában. A kialakult táplálási szokásban segítséget nyújtok, bűntudatkeltés nélkül. Az 

anyatejes táplálás visszaállítását, zökkenőmentességét segítem. A testsúly ellenőrzésével 

és a fizikális állapot vizsgálatával biztonságot kívánok adni a családnak a fejlődés 

beindulásáról. Az esetleges megtorpanó fejlődésről a gyermekorvossal konzultálok, és az 

ő útmutatásainak megfelelően segítem az otthoni gondozást. Erősítem az anyát a 

naponként felismerhető változásokról, de felvilágosítom az esetleges lassúbb fejlődési 

ütemről is, és ennek kezelési lehetőségéről is tájékoztatást adok. 
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Újszülött-, csecsemő- és kisdedgondozás 

Az újszülött megérkezése minden családban örömöt, újdonságot és némi tartózkodást 

vált ki. A kicsi törékeny, teljes egészében a környezetére hagyatott. A gondozóban, a 

családban ez bizonytalanságot vált ki. Az újszülöttgondozás célja a bizonytalanság 

megszüntetése, az anya, az apa és a gyermek közötti kapcsolat kiépítésének segítése. A 

családon belüli közös gondozás, nevelés akkor valósul meg, amikor a pár együtt hozza 

meg a döntéseket a gyermek jóléte és egészséges fejlődése érdekében. A szülői 

magabiztosság kialakulásának leghatékonyabb segítője a másik szülővel való 

együttműködés, a tőle kapott érzelmi elismerés. Az anya kompetenciaérzetének 

kialakításában, igényének felébresztésében arra, hogy gyermekét megismerje, jelzéseit 

megértse, nagy szerepe van a családnak, ezen belül főleg az apának és a 

nagymamáknak, a családon kívüli segítőként pedig a védőnőnek.  

Fontos felkészíteni az anyát arra, hogy a gyermek temperamentuma eltérhet az övétől, 

úgy, ahogy szükségletei is. Az anya gyermeke kiegyensúlyozott fejlődése érdekében a 

legtöbbet akkor teszi, ha megfigyeli újszülöttje jelzéseit, és azokra reagál a gyermeke jó 

közérzetének eléréséig. Meg kell tanítani az anyát arra, hogy ráérezzen az igény szerinti 

szoptatásra, ami nem az anyamell folyamatos felkínálását jelenti, és nem az anya 

időbeosztásához alkalmazkodik. Ugyanez vonatkozik a hőmérsékletre, az öltöztetésre, az 

alvás helyére, a társaság jelenlétére. Mindez csak akkor érhető el, ha az anya biztos 

saját anyaságában, cselekedetei megfelelőségében. Ehhez segítő családtagokra, társra és 

környezetre van szüksége, akik megerősítik anyasága gyakorlásában. 

A várandóság alatti felkészítés, megerősítés az érett személyiségű anyát támogató 

környezetben képessé teszi anyaságának egészséges megélésére, és hogy olyan anyává 

váljon, aki törekszik gyermekét egyéniséggé, önálló személyiséggé nevelni. 

A védőnő feladata ebben az esetben az eredmények felmutatásával az anya 

kompetenciájának erősítése és a gyermek egészségének befolyásolása. A korai 

életszakasz a leghatékonyabb a gyermekek, azaz a későbbi felnőttek egészségét 

fejlesztő, betegségeit megelőző alapok lerakásához. A gyermekkori egészségi állapot 

nem csupán az egyén egészségét alapozza meg egész későbbi élettartamára, de kihat a 

következő generáció egészségére is. Az első életévek vannak a legnagyobb hatással a 

későbbi egészségi állapotra. Az idegrendszer és a szomatikus fejlődés az élet korai 

szakaszában meghatározza a különböző betegségekre való érzékenységet az élet későbbi 

ciklusaiban. A kisgyermekkor fejlődési problémái szorosan összefüggnek a felnőttkori 

krónikus betegségek kialakulásával. Az egészség védelme, támogatása az életnek ebben 

a szakaszában a leghatékonyabb. A betegségek megelőzését a legkorábban kell 

elkezdeni, hogy kivédhetők legyenek az egészségre gyakorolt negatív hatások. A 

gyermek fejlődésének minden egyes szakasza előkészíti, megalapozza a következő 

életszakasz minőségét. A súlymérés, a fizikális vizsgálatok megfelelő eredményei, később 
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a mozgás és kognitív fejlődés kiegyensúlyozott menete mind annak a bizonyítéka, hogy a 

gyermek a családjától a legjobb ellátást kapja a neki megfelelő környezeti hatások között 

egészséges fejlődése eléréséhez. A gyermekgondozásra vonatkozó énhatékonyság-érzés 

pozitívan hat a gyermekkel való foglalkozás és szülői viselkedés minőségére. 

Vannak azonban az én körzetemben is bizonytalan, kiforratlan személyiségű és gátló, 

akadályozó környezetben élő anyák is. A gyakori jelenléttel az ő esetükben 

hasonlóképpen fokozható a kompetencia érzése. Minden esetben az anya végzi az 

újszülött körüli teendőket (ágyból kiemelés, öltöztetés, masszázs, köldökkezelés, 

újszülött mellre helyezése, stb), a védőnő feladata kiemelni a csecsemő számára fontos 

érintéseket, gesztusokat, segíteni az anyát és környezetét, hogy megértsék a gyermek 

jelzéseit a biztonságos gondozás kialakítása és a gyermek egészséges fejlődése 

érdekében. Kérdésekre válaszolok, a szűrési, mérési eredményeket a családdal közösen 

értékeljük, megvitatva, hogy az általuk választott megoldás vajon a legmegfelelőbb volt-

e a csecsemő számára. 

Az első négy hétben hetente vagy szükség szerint látogatom a családot az újszülöttel az 

otthonában. Az 1 hónapos státuszvizsgálat a tanácsadóban történik, közösen a 

gyermekorvossal. A cél itt is az erősségek, az egészséges fejlődés hangsúlyozása. A 

gondozásban változtatást javaslunk, ha a státuszvizsgálat eredményében eltérést 

találunk, vagy szakellátásra kap beutalást az újszülött (hypotóniás vagy éppen kötött 

izomzata, nehezen táplálhatósága, hangra nem reagálása miatt, stb.). 

A védőnői gondozás helyszíne a későbbiekben javarészt a tanácsadó. A csecsemővel, 

kisdeddel a szülők előre egyeztetett időpontban a rendeletben meghatározott 

gyakorisággal jönnek a tanácsadásra. A rendelkezésre álló legalább fél órában lehetőség 

van a gyermek súlyának, hosszának ellenőrzésére, nő a szülő biztonsága, hogy 

megfelelően gondozza a gyermeket, és szintén lehetőség van a felmerülő aktualitások 

megvitatására is. Beszélünk a mozgásfejlődés menetéről, a szabad mozgástér 

kialakításáról, a D-vitamin és a coeliákia profilaxisáról, a játéktevékenység fejlődéséről, 6 

hónapos koron túl a hozzátáplálás menetéről, fogzásról, fogápolásról, endémiás 

időszakban a fertőzésveszély elkerüléséről, az akarati és beszédfejlődésről, nevelési 

módszerekről, balesetek elkerüléséről, lázról, lázcsillapításról, orrtisztításról. A nem 

kötelező védőoltásokról is módom van a tájékoztatást megadni.  

A megbeszélt időpontban távol maradó csecsemőt, kisdedet vagy a fejlődésében 

megrekedőt, hosszasan betegeskedőt az otthonában szükség szerint meglátogatom. A 

hibákra a szülő figyelmét felhívom, úgy, hogy a nehezítő helyzetet szem előtt tartom 

(pl.: „Tudom, hogy nagyon sokat dolgozik, hogy a lakás törlesztését tudják fizetni, de a 

gyermek fürdetése nem maradhat el, kérem, hogy erre figyeljen!” Vagy: „Hallom, hogy 

sokat beszél a gyermekhez, de neki könnyebb lesz az anyanyelv elsajátítása, ha tisztán, 

szabályosan kiejtett szavakat hall a család minden tagjától.”) 
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Az anyai, szülői kompetencia megtartásával a családok probléma esetén bátran és 

őszintén kérnek segítséget. Ennek köszönhetően a Gyermekjóléti Szolgálathoz is csak 

egy súlyos esetben kellett segítségért fordulnom, amikor a család lakáskörülményei 

gyermeknevelésre alkalmatlanná váltak, mivel az ideiglenesen felrakott tető beázott, és a 

lakásban állt a víz. Ennek megoldása túllép a védőnői kompetencián. 

 

Kisgyermekgondozás 

A köznevelési törvény eddig az 5 éves kort határozta meg az intézményi nevelés 

kezdetének, de a gyermekek jelentős része már 3 éves kortól óvodai ellátásban részesült 

eddig is. Havonta tisztaságvizsgálatot végzek az óvodában, ahol minden gondozott 

gyermekkel találkozom. Az óvónőkkel a megváltozott viselkedésű gyermekekről 

beszélünk, amennyiben nem találunk magyarázatot az eltérésre, meglátogatom a 

családot az otthonában, és a szülőkkel keressük az okokat tovább, vagy az ő 

elmondásukból sikerül magyarázatot találni a gyermek új viselkedésére.  

Havi egy alkalommal egészségnevelő előadásokat tartottunk kolléganőmmel az 

óvodásoknak. A csoportokban interaktív módszerekkel dolgozunk fel egy-egy témát. Az 

érintett területek: egészséges életmód, lelki egészség, egymás tisztelete, biztonság, a 

környezeti és személyi higiéné, valamint a környezetünk védelme. Az alkalmazott 

módszerek az adott témában a szerepjáték, a bábozás, a mesefeldolgozás, egy történet 

befejezése, a megszerzett ismeretek alkalmazása. A gyermekek az elsajátított 

ismereteiket a családba viszik tovább. Egy ízben az egyik anya arról számolt be, hogy a 

gyermeke a családi folyadékfogyasztást ellenőrzi a családtagoknál, és felvilágosítja őket a 

cukormentes, bőséges folyadékbevitelről. Egy másik anya azt mesélte, hogy gyermeke az 

este hazaérkező apa elé állt, és kérte, hogy hagyja abba a saját teste mérgezését a 

cigarettával. Az apa meghallgatta a gyermekét, elgondolkozott rajta és arra jutott, hogy 

a családja és saját érdekében is el kell hagynia a dohányzást. Az óvónők is jelzik, hogy a 

gyermekek a megszerzett tudást alkalmazzák a mindennapokban. 

Az óvodába nem, vagy más település intézményébe járó gyermeket az otthonában 

felkeresem.  

A játéktevékenység, beszédfejlődés, kognitív fejlődés és a viselkedés megfigyelésére 

mód van a családnál, míg a testi paraméterek ellenőrzésére az évenkénti státuszvizsgálat 

alkalmával nyílik lehetőségem.  

A közel három évtizedes munkám során változott a családok védőnői gondozáshoz való 

hozzáállása. Mára szívesebben jönnek be a tanácsadóba, mint korábban. Ezért a 

tanácsadáson töltött óraszámot jelentősen megemeltem. 14 óra védőnői tanácsadásom 

van egy héten. A rendelkezésre álló fél-, egy vagy másfél óra alatt az anya vagy a szülők 

beszámolnak a felmerülő problémáról, a megváltozott viselkedésről, regulációs zavarról, 

a fejlődés megrekedéséről. A rákérdezés, visszakérdezés, meghallgatás módszerével 
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segítem a gondozottakat a saját megoldásuk keresésében. A figyelemben részesülő szülő 

sok esetben a probléma felvetésekor rájön a gyermek megváltozott viselkedését kiváltó 

okra. Máskor az okok keresése közben kommunikációs gátak jelenlétét sikerül felfedezni 

a családon belül, vagy akár a tartalommal bíró kommunikáció hiányát. Volt eset, amikor 

transzgenerációs titok nehezítette a gyermek helyzetét. A család egy bűncselekmény 

emlékét őrizte generációkon keresztül. Attól való félelmükben, hogy az eset 

megismétlődhet, indokolatlanul kemény szabályokat állítottak a gyermek elé, 

megakadályozva ezzel az önállósodást, az önmegvalósítást. A gyermek 4 éves kora körül 

„kezelhetetlenné” vált. Az oknyomozás közben derült fény addig az anya előtt is rejtve 

lévő titokra. A család rájött a túlzott szigor szükségtelenségére, és a gyermek 

viselkedése megváltozott, a liberalizálódó nevelés során az indokolt szabályokhoz 

alkalmazkodóvá, elfogadóvá vált.  

A tanácsadóban szétteríthető szőnyegen, készségfejlesztő játékokkal játszhat a gyermek, 

papír, színes ceruza áll a rendelkezésére, amíg a szülő vagy pár az adott probléma 

megoldásán dolgozik. Fontos figyelni ilyenkor a gyermek jelzéseit az elhangzottakkal 

kapcsolatban. Az anyák örülnek az újonnan megszerzett ismereteknek gyermekükkel 

kapcsolatban. Látják, érzékelik, hogy a gyermek érti a gesztusokat, megérti az 

érzelmeket. Lényeges felismerni, hogy mennyire ítéli az anya vagy a pár az eseményt 

ártalmasnak vagy fenyegetőnek. A folyamat során a stresszor elkülönül a nem fenyegető 

ingerektől, és így választ a személy megküzdési formát. Az önszabályozás tanulható, az 

érzelmekre való ráhangolódás, a nem megfelelő viselkedést mutató gyermek vagy akár 

házastárs érzelmeinek elfogadása – a csitítás, adott érzelmeknek ellentmondó 

megnyugtatás helyett – megtanít az önregulációra.  

 

Veszteségek 

Egy családtag, gyermek elvesztése a mikroközösséget alapjaiban rengeti meg. 

Ugyancsak veszteség a nem várt elváltozással, betegen született gyermek is. 

Napjainkban a média a szépet, a tökéletest mint elérendő célt tűzi ki célul, és ezeket 

szembeállítják a szenzációként kezelt tragédiákkal. A környezet a gyászoló családot 

ugyanilyen ambivalenciával veszi körül. Mélyen elhallgat minden információt, kínosan 

kerüli a témát, nem vesz tudomást a fogyatékosságról vagy a saját kíváncsisága 

kielégítésére tapintatlan, tolakodó érdeklődéssel fordul a család felé.  

Az egészségügyi team és benne a védőnő feladata is a gyász folyamatában kísérni, 

segíteni az anyát és a családot. A veszteséggel való szembesüléskor a segítő feladata a 

meghallgatás. A tagadás, sokk idején a reális magyarázatok nem jutnak célba. A 

gyászolónak meghallgatásra, közelségre van szüksége. A kontrollált szakaszban 

segítséget nyújthatunk az ügyek intézésében. A regresszió, átdolgozás időszakában 

ismét meghallgatásra vágyik a gyászoló, de már kommunikációra is képes. Fontos ebben 
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a szakaszban arra figyelni, hogy ne váljon szövődményessé a gyász folyamata. Túlzottan 

hosszúvá vagy torzulttá válhat, vagy védekezésként bagatellizálhat a gyászoló, amikor 

viszont a gyász megélését elfojtja, és emiatt teszi elhúzódóvá a folyamatot. Az elfogadás 

szakaszában helye van a feldolgozást segítő kérdések feltevésének is. 

A családok maguk is nehezen kezelik a helyzetet, ha másik gyermek is van, akivel a 

veszteséget közölni kell, és a saját érzelmek mellett figyelni kell arra, hogy a gyermeket 

minél kevesebb sérüléssel végigvezessék a gyászfolyamaton.  

A védőnő feladata a gyász első szakaszaiban az értő figyelem nyújtása, a későbbi 

szakaszokban a feldolgozásban való segítségnyújtás. Szükség szerint a családon belüli 

kommunikáció megindításában való közreműködés.  

A védőnői tevékenység nehéz feladatának tartom a gyászmunkában való segítést, de a 

családoknak igen nagy szükségük van a szakszerű segítésre éppen a halál kultúránkból 

adódó elutasítása miatt. 

 

Közösségi gondozás 

A Művelődési Ház klubhelyiségében az évek óta működő Babaklub is lehetővé teszi a 

szülő-gyermek diádikus és esetenként triádikus kapcsolat minőségének és a szinteken 

belüli interakcióknak a megfigyelését. A földre terített szőnyegen ülve a szülőkkel 

kötetlen beszélgetést folytatunk egy-egy adott témában, szituációs gyakorlatokat 

végzünk, nevelési helyzeteket vitatunk meg. A gyermekek a szőnyegen játszanak, 

interakcióba kerülnek egymással. Az anya jelenléte biztonságot ad számukra a felfedező 

tevékenységükben. Sok esetben egy tekintet-összevillanás is elég az önregulációs 

folyamat beindításához. A támogató szülői jelenlétben a gyermekek örömmel fedezik fel 

társaikat, a játékokat, és vezetik be egymást a közös játékba. A szülők megerősítést 

kapnak, látva gyermekük viselkedését, játéktevékenységét, önállósodását. Az elfogadó 

közegben könnyen megnyílnak, kérdeznek, vitatkoznak, érvelnek nevelési módszereiket 

ütköztetve. Az egymásra figyelést hangsúlyozva dolgozunk fel minden témát. Egymás 

igényeinek felismerése a családon belül megkönnyíti a kommunikációt, gördülékenyebbé 

teszi az interakciót. 

Az azonos érdeklődés barátságok létrejöttét segíti. A támogató családi kapcsolatok a 

klubon túl is megmaradnak. Önszerveződő zenebölcsi csoport alakult a klub tagjainak 

részvételével és egy óvónő bevonásával. A heti egy alkalommal találkozó csoport néhány 

tagja úgy vélte, hogy a találkozási alkalmak számát növelni szeretnék, és ennek 

érdekében hozták létre az új csoportjukat, amit a klub mellett folyamatosan életben 

tartanak 

A munkahelyi interakciók megfigyelésére ugyan nincs módom, de ismereteim vannak a 

helyi nagyobb üzemekről mint munkahelyekről, ugyanis több helyre is kaptam 

meghívást, hogy megismerjem az ott dolgozó nők, anyák munkakörülményeit. Így a 
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munkáltatótól is értesülhettem a támogató rendszerekről, mint pl. az információs láncról, 

mely lehetővé teszi az anyák azonnali értesítését a gyermekkel a nevelési-oktatási 

intézményben történt megbetegedés, baleset esetén, a lépcsőzetes munkakezdés 

lehetőségét, de a stresszfaktorokról is, mint a nem ritkán előforduló hétvégi műszak és 

az alacsony bérezés. 

 

A kompetenciahatárokon túl 

A kommunikációs eszközökkel nem megoldható és a kompetenciahatárokon túllépő 

problémák esetén támogatom a családot a segítségnyújtás felkutatásában. Ismertetem 

velük az igénybe vehető pályázati, intézményi, civil szervezetek által nyújtott 

lehetőségeket helyzetük javítása érdekében. Tájékoztatást nyújtok a környéken elérhető 

fejlesztési lehetőségekről. Azonos gonddal küzdőknek segítek a kapcsolatfelvételben a 

titoktartási szabályok betartása mellett.  

A községben jól működik a jelzőrendszer. Rendszeres esetkonferenciákon beszéljük meg 

az óvoda, iskola ifjúsági felelősének, a gyermekorvosnak, a védőnőnek, a körzeti 

megbízottnak, az óvoda és az iskola részmunkaidős pszichológusának, az önkormányzat 

gyámügyi előadójának és a gyermekjóléti szolgálat családgondozójának részvételével a 

nehézségekkel küzdő családoknak nyújtható támogatásokat, és a tőlük elvárható 

tevékenységeket élethelyzetük változtatása érdekében. A jelző rendszer tagjai a családok 

méltóságát megtartva, a gyermek életének, fejlődésének támogatását tartják fontosnak, 

és ennek érdekében tevékenykednek. Helyi vállalkozóknak köszönhetően a 

gyermekélelmezésben anyagi segítségnyújtásra is van lehetőség, melynek elbírálását a 

jelzőrendszer tagjaiból összeállított team végzi, szem előtt tartva a családoknál 

bekövetkezett pozitív vagy negatív változásokat. 

Elkezdte működését az Otthon Segítő Szolgálat is, ami pl. segített már gépkocsi 

hiányában rászoruló kisgyermekes családnak a több átszállással elérhető fejlesztő helyre 

való eljutásban. A többszörös fejlődési rendellenességgel született gyermek utaztatása 

tömegközlekedési eszközön nagy nehézséget jelentett volna a családnak. A Szolgálat 

vezetőjével felvettem a kapcsolatot, és megszületett a megoldás a család 

körülményeinek javítására. 

 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai  

Numerikus eredmények felmutatására a módszer nem ad lehetőséget. Az infrastruktúra 

fejlődése, az információk tömege, mely bárki számára könnyen hozzáférhető, a 

védőnőtől is megújuló módszerek alkalmazását várja el. Az információs rendszerek és a 

felgyorsult élettempó éppen a családon belüli kommunikációvesztést és a családon kívüli 

elidegenedést eredményezi. A test és a lélek működésének egysége és egymásra hatása 
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egyre szélesebb körben válik ismertté. A családok a sikerkönyvek és internetes oldalak 

rengetegében nehezen tudnak kapaszkodót találni. A védőnő az, aki megfelelő empatikus 

képességgel, pszichológiai, élettani, kórélettani ismerettel bíró szakember. Törvény adta 

lehetősége a család tagjainak egymással szembeni viselkedésének és a családon belül 

felnövő gyermek fejlődésmenetének megfigyelése. A tanácsadás, a felülről beavatkozás 

módszere helyett a családtagok önálló, önsegítő lehetőséggel felruházása a jelen kor 

gondozási tevékenységének a legmegfelelőbb eszköze. A területi védőnők a legfontosabb 

életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, a családdá váláskor, a 

gyermekek bölcsödébe, óvodába, iskolába indulásakor, az ifjak családi életre 

felkészítésénél – vannak jelen az életében. Sok lehetőségük adódik, hogy a biológiai 

sajátosság figyelembevételével közreműködjenek az egészségvédelemben. A család 

nyitott rendszerként alkalmazkodik a változásokhoz, beengedi a környezetből érkező 

hatásokat, és aktívan válaszol a kihívásokra. Kérdés, hogy mennyire fogad el külső 

segítséget folyamatainak tisztázása esetén, illetve mennyire enged, vagy áll ellen a 

megváltozott külső körülmények hatásainak, követelményeinek. Tapasztalatom az, hogy 

az általam alkalmazott módszerrel nem direkt beavatkozásként élik meg a családok a 

segítséget, hanem egy módszert kapnak, aminek segítségével a később felmerült 

problémát is meg tudják oldani.  

A mindennapi gyakorlatban nagyon fontos, hogy képesek legyünk egy család vagy egy 

nagyobb csoport esetében arra, hogy felismerjük a biológiai és környezeti kockázatokat, 

erősségeket, forrásokat. Rövid és hosszú távon is a lehetőségek, támogatások 

nyilvánvalóvá és elérhetővé tétele az, amely képes ellensúlyozni a nehézségeket, és 

segíteni a gyermekek fejlődését és a családok egészséges működését. 

Előnye még, hogy bármely szintű iskolázottsággal egyenrangú, partneri viszony 

alakítható ki a védőnő és gondozottja között a gondozási tevékenység során. A családok 

egyéni gondozásban részesülnek az igényeiknek megfelelően, a védőnői protokollokat 

betartva. A tervezett látogatások és tanácsadások lehetővé teszik az átgondolt 

kérdésfeltevéseket a valóban segítőként működő védőnőtől. 

 

 

A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

A módszernek eszközigénye nincs. A szemléletmód változása lenne az alapja a 

megvalósításnak. Elsajátításához szakirodalom egyre bővülő mennyiségben áll 

rendelkezésre. A dolgozó védőnőnek kevés ideje marad a szakirodalom felkutatására, 

olvasására és a benne foglaltak elsajátítására. A módszer tanfolyamokon is 

megismerhető, sok gyakorlással, szupervíziós segítséggel elsajátítható. Lehetőség van 

esetmegbeszélő csoportok létrehozására. Intervíziós, homogén védőnői csoportok 

létrehozása és működése is nagy segítséget jelent a benne részt vevők számára, de egy 
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interdiszciplináris összetételű, szupervízor által vezetett csoport tagjainak lehetősége 

nyílik más szakma képviselőjének a szemével is látni az adott felvetést, és a szupervízor 

által nyújtott plusz ismeret elsajátítására is. A kötelező továbbképzési rendszerbe 

beépíthetőnek tartom az alapokat.  

A családok, a gyermekek egészséges fejlődése érdekében egymást ismerő, tisztelő, 

kollegalitásban működő teamekre van szükség. Egy cél érdekében közös szemlélet 

kialakítására lenne szükség a gondozásban részt vevők körében. Az egészségügyben és a 

szociális szférában dolgozók részéről szükség van a saját és a teamtagok 

kompetenciájának meghatározására. 

A jó gyakorlat része, hogy egy közös gondozási elvet képviselő team működik Hernádon, 

interdiszciplináris esetmegbeszélések rendszeresen vannak a közeli Dabas városban, és a 

kompetenciahatárok ismertek a résztvevők előtt. 

Az alapképzésben a kioktató tanácsadás begyakoroltatása helyett célravezetőbbnek 

tartanám a megfigyelés módszerének elsajátíttatását, valamint alkalmassá tenni a 

hallgatót arra, hogy az önregulációra és a családtagok érzelmeinek felismerésére, 

igényeik kielégítésére fel tudja készíteni a leendő szülőket.  
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