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A pályázó bemutatkozása 

Farkas Hajnalka védőnő vagyok, a törökbálinti Védőnői Szolgálatnál dolgozom. 10 éve 

vagyok körzeti és iskolai védőnő, és 2009 óta csoportvezető védőnő is. Igyekszem a 

munkámban mindig fejlődni, és így az általam ellátott családok igényeinek minél 

jobban megfelelni, friss, aktuális ismeretekkel, újításokkal. 

 

 

A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények 

Tapasztalatból tudom, hogy a szülők információéhségét nem mindig tudja a védőnő 

helyben, pl. az otthonukban megfelelő gyorsasággal és terjedelemben kielégíteni, ezért 

gondoltam úgy, hogy létre kellene hozni egy olyan weboldalt, amelyre csak az kerül 

fel, ami nekünk, törökbálinti védőnőknek és az általunk ellátott családoknak fontos, 

hasznos lehet. 

 

 

A jó gyakorlat újszerűsége 

Pénzünk nem volt drága szerkesztésre, kivitelezésre, ellenben elég tanulékonynak 

tartom magam ahhoz, hogy egy egyszerű, statikus weblap előállítását kis segítséggel 

megtanuljam. Férjem volt a kis segítség, amikor elkezdtem az anyag összeállítását és 

kivitelezését és webre vitelét. 

 

 

A jó gyakorlat bemutatása  

 

A jó gyakorlat (www.tbvedonok.hu weboldal) céljai 

1. Információ összegyűjtése, átadása 

A szülők, gondozottak leggyakoribb kérdéseire próbáltam összegyűjteni a válaszokat. 

Ezek leggyakrabban a helyi orvosi és szociális ellátásokkal, pénzbeli ellátásokkal, 

óvodai, iskolai lehetőséggel voltak kapcsolatosak, de emellett a mindennapi 

kisgyermekes és családi élet, a gyermeknevelés kérdései és számos más téma is 

felvetődött.  

Igyekeztem a gondozottak fejével gondolkodva, kompaktan összeállítani az 

információkat, úgy, ahogyan én is szeretném tudásra szomjazó felhasználóként látni 

egy védőnői weboldal tartalmát. 
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Az információk forrásai változatosak voltak: szakfolyóiratok, szakmai oldalak, szakmai 

portálok, kormányzati portálok, helyi Önkormányzat honlapja, helyi intézmények, 

szolgáltatók honlapjai, kórházak weblapjai, ÁNTSZ honlapja stb. 

Az információk eredeti lelőhelyeinek elérhetőségét időnként ellenőrizni szoktam, mert 

sajnos időnként frissítések kapcsán megszűnnek az eredeti elérési utak. 

 

2. Bárhol, bármikor elérhető, hozzáférhető információk 

A mai internetes világban az információk gyors és hathatós megszerzése nagyon 

alapvető igény mindenki számára, aki csak használja a technika újításait (pl. laptop, 

okostelefon, tablet stb.); akinek nincs „nyoma” az interneten, az szinte „nem is 

létezik”. 

Ezért is igyekeztem egy olyan, mindig frissülő adatbázist, felületet létrehozni, amelyet 

mindenki könnyedén, gyorsan tud átlátni és használni. Az információkhoz így akkor is 

hozzá tudnak jutni az érdeklődők, ha nem a védőnők munkaidejében, elérhetőségi 

idejében szeretnék azt megtudni, vagy épp nem érnek el minket telefonon valamilyen 

oknál fogva. 

Weboldalunkon az információk mindig frissek, naprakészek, aktuálisak, és szükség 

szerint lementhetők későbbi használatra, újraolvasásra is alkalmasak. 

Mivel kvázi „rendszergazdaként” hozzáférek az adatokhoz, így az aktuális változásokat 

azonnal fel tudom tüntetni az oldalon, nem kell hozzá egy másik személy (webmester) 

közvetítése. A külső személy bevonásának több hátulütője is van, pl. nem motivált a 

gyors változtatásokra, az elírásokat, tévedéseket újra csak az ő közvetítéssel lehet 

kijavítani, addig pedig a helytelen információkat látják az oldalt böngészők. 

 

3.  A törökbálinti Védőnői Szolgálat működésének bemutatása, fontosságának, 

gondozási szintereinek megismertetése 

Sajnos sok család nincs tisztában azzal, hogy milyen összetett munkát végez a 

védőnő, hogy mennyire fontos lehet az általa gondozottak életében. Ezt az űrt is 

hivatott kitölteni weboldalunk. 

Megismerteti a szülőkkel, érdeklődőkkel, hogy a védőnő munkája olyan, mint a „tyúk 

és a tojás esete”, nem tudni igazán, hogy hol kezdődik és hol ér véget. 

Ez egy körfolyamat, az ellátott gyermekként kerül a védőnő gondozásába, és a tartós 

kapcsolat folyományaként idővel ő válik szülővé. 

Kezdhetjük az iskolavédőnőségnél, hiszen ha úgy vesszük, itt még a várandósság, 

családalapítás előtt találkozunk a kislányokkal, kisfiúkkal. Mi, iskolavédőnők 

Törökbálinton rendszeresen tartunk számukra különféle témákban órákat (fogápolás, 

egészséges táplálkozás, szenvedélybetegségek megelőzése, felnőtté válás, szexuális 

felvilágosítás, abortuszprevenció), így közel kerülünk a gyermekekhez, és a 
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legkülönfélébb problémáikkal, kérdéseikkel meg mernek keresni minket. Úgy 

gondolom, ez biztos alapot ad nekik, hogy mire is „jó” a védőnő, mi mindenben lehet a 

tanácsát kérni. A középiskolákban is van védőnői ellátás, így ott tovább foglalkozunk a 

fiatalsággal, akikből előbb-utóbb szülők lesznek. Rendelői körülmények között 

találkozunk velük ismét, amikor a fiatal nőből várandós anyuka lesz. Innentől 

szorosabbá válik a kapcsolat, tanácsokat adunk, felvilágosítunk, otthon is 

meglátogatjuk az újdonsült családot, és később segítséget nyújtunk például abban, 

hogy miket vegyenek a babának, hová helyezzék el a kiságyat, stb. 

A baba megszületése után az első hat hétben hetente vagy szükség szerint sűrűbben 

megy ki meglátogatni a kismamát és újszülöttjét a körzeti védőnő, azután ez egyre 

ritkul havi, majd kéthavi látogatásokra. Később a gyermekek közösségbe: bölcsődébe, 

óvodába kerülnek, ahol a védőnő szintén figyelemmel kíséri őket a munkája folyamán. 

Ezután jön az iskola, amellyel ismét visszajutottunk az iskolavédőnő feladataihoz. 

Közben, az első hat év folyamán adott időközökben úgynevezett státuszvizsgálatokat 

végzünk, amellyel felmérhető a gyermekek testi, szellemi, érzékszervi és mentális 

fejlődése.  

A törökbálinti védőnőkkel készült cikkek, riportok is helyet kaptak a weboldalunkon, 

amelyekből megismerhetik az érdeklődők, gondozottak a helyi védőnőket, az elért 

eredményeiket, az elismeréseket, amelyeket kaptak. Ez hasznos lehet a személyesebb 

kapcsolat kialakításának szempontjából is. 

 

4. Általunk tartott rendezvények publikálása  

Rendszeresen tartunk anyatejes világnapi rendezvényeket, szülésre felkészítő 

tanfolyamokat, baba-elsősegélynyújtás tanfolyamokat. Ezek aktuális időpontjait, 

programterveit, eseményleírásait honlapunkról is nyomon lehet követni. Fontosnak 

tartom az egyes események fényképes megörökítését is, hiszen így látványosabbá 

tehető a későbbi jelentkezők számára is, hogy milyen egy-egy rendezvény 

látogatottsága, milyen minőségű programokat szervezünk, hiszen ezek remek 

lehetőséget adnak a kismamáknak, családoknak az egymással való ismerkedésre, a 

helyi klubok, foglalkozások megismertetésére. 

Ezeken a foglalkozásokon mód van szorosabb kapcsolatok kialakítására az anyukák és 

a védőnők között is, ami nagyon fontos lehet a későbbi gondozás folyamán a bizalom 

kiépítésében is. Összeismertetésre is remek lehetőséget ad. 

 

5. Éves munkánk mutatóinak ismertetése 

Ezekhez az információkhoz a védőnőkön, feletteseiken és az országos statisztikai 

adatokat gyűjtő hivatalokon kívül nem szoktak hozzáférni mások, holott ezek nem 

titkos adatok és érdeklődésre tarthatnak számot. Fontosnak tartom és célomnak 
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tűztem ki, hogy a szülők is láthassák, helyi viszonylatban megismerhessék, hogy 

milyen események történtek az elmúlt év(ek)ben, hogy mennyi ideig szoptatják 

csecsemőjüket a városukban lakó anyukák, hogy milyen betegségekkel szűrjük ki a 

gyermekeket leggyakrabban az iskolában, hogy hány szűrővizsgálatot végzünk, akár 

szám szerint egy évben, hogy mennyi a gondozottak száma a körzetekben és az 

iskolákban, stb. 

 

6. Fórum, csevegési lehetőség biztosítása a szülőknek, gondozottaknak 

Sok helyen tudnának csevegni az anyukák, de az a tapasztalat, hogy mégis kevesen 

ismerik egymást, holott egy kisvárosban laknak. A kertes házakban mindenki 

bezárkózik a saját kis életterébe, és nem ismeri akár az utcájában lakó kisgyermekes 

anyukákat sem. Ehelyett az internetet használják kapcsolattartásra. Ebben segíthet 

talán a mi honlapunk is, hiszen konkrétan a törökbálinti kismamáknak, szülőknek 

készült. Megismerteti velük a helyi klubokat, gyermek és családi programokat, 

rendezvényeket. 

 

 

A jó gyakorlat kifejtése  

A www.tbvedonok.hu weboldal fejlesztésének lépései 

1. Az oldalra feltöltendő anyagok megírása, összegyűjtése, összeállítása. 

2. Az oldal keretéül szolgáló ingyenes szerkesztőprogram letöltése az internetről, 

fórum létrehozásához ingyenes, webről működő fórummotor beillesztése a weboldalra. 

3. Megszerkesztés a keretprogramban. 

4. Ingyenes webtárhely keresése, regisztráció a weboldalon. 

5. Megszerkesztett weboldal feltöltése az ingyenes webtárhelyre. 

6. Az oldal adatainak rendszeres frissítése, karbantartása. 

7. Az ingyenes webtárhely megszűnése után, 2012-ben megbízható, fizetős tárhely.   

8. Az új tárhelyre az oldal áttöltése. 

9. Az oldal adatainak rendszeres frissítése, karbantartása. 

A jó gyakorlat — weboldal — újszerűsége, egyedisége 

Az oldal egyediségét az adja, hogy létezik és valós igényeket akar kielégíteni. Olyan 

szempontok szerint, amelyeket az évek során a szülőktől kapott kérdések 

megválaszolására, a megtapasztalt problémák megszüntetésére, megoldására 

irányulva alakítottam ki.  

 

http://www.tbvedonok.hu/


 

 7 

A Törökbálinton élő várandósok és kisgyermeket nevelő szülők, de később az 

egészségével foglalkozó bármilyen korú lakosság is számtalan hasznos információt 

talál, ha ellátogat az oldalunkra. Az érdeklődők mindehhez 2009 — vagyis az oldal 

megálmodása — előtt csak számtalan más helyről, az internet előtt órákat eltöltve 

juthattak hozzá, ha volt hozzá elegendő idejük, türelmük, és internethasználati 

ismeretük, hogy mindezen információkat megtalálják. Városunk honlapján is csak 

minimális információ volt a védőnőkről, és az sem követte a gyakori változásokat. 

A www.tbvedonok.hu honlapon azonban az adatok, információk szakember (védőnő) 

által összeállított, szűrt, naprakész információk, ellentétben az interneten 

megtalálható, sokszor valóságalapot is nélkülöző találatokkal, chatszobák, különböző 

baba-mama fórumok laikusainak irományaival, találgatásokkal stb., amelyeket a 

kismamák előszeretettel bújnak szabadidejükben. 

Egyre több település készít hasonló, hasznos helyi információkat tartalmazó weboldalt, 

de a törökbálinti Védőnői Szolgálatéhoz hasonló, ennyi területet felölelő oldallal még 

nem találkoztam. Tapasztalataim szerint kevés az olyan Védőnői Szolgálat, amely 

önálló, csak önmagáról és az általa fontosnak tartott tudnivalókról szóló honlapot tart 

fenn, saját kézben lévő szerkesztéssel. 

Egy ideje jelen vagyunk nagy közösségi portálokon is. Most már itt is elérhetnek 

minket az érdeklődők, kérdezhetnek – és ezt nem egyszer meg is teszik –, láthatják az 

aktuális eseményeink meghívóit, kéréseket közvetítünk, adományt gyűjtünk rászoruló 

családoknak. Mindezt gyorsan, akár egy nap alatt lebonyolítva, hiszen a gyors segítség 

életet menthet. 

A www.tbvedonok.hu weboldal tartalmi bemutatása 

1. A főoldal mindig a legaktuálisabb információkat tartalmazza a törökbálinti Védőnői 

Szolgálat munkájáról, tanfolyamokról, eseményekről, helyi családokat érintő hírekről. 

Erről az oldalról elérhető az összes többi aloldal, a megfelelő témára kattintva. 

 

Ezek az alábbiak: 

1.1. A Védőnői hivatásunkat bemutató oldal 

Itt írunk a Védőnői Szolgálat közel száz éves múltra visszatekintő történetéről. 

Részletezzük a védőnők feladatait, munkájának színtereit, hogy megismerhessék az 

érdeklődők. 

 

1.2. „Rólunk” elnevezés alatt Törökbálint védőnőinek napi munkájába tekinthetünk 

bele. Itt található a beszámoló a Szolgálat éves munkájáról, emellett szerepel az itt 

dolgozó kolléganők kis szöveges ismertetése is. Ez igény szerint akár bővíthető 

fényképes, rövid önéletrajzzal is, terveink között ez is szerepel. 

http://www.tbvedonok.hu/
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Ennek segítségével közelebb kerülhet a védőnője személyéhez, életpályájához is egy 

kicsit a gondozott, hiszen fontosnak tartjuk, hogy ő is megismerje valamennyire azt az 

embert, aki nap mint nap belép az otthonába. 

A „Rólunk” oldalról az oldal tetején található linkkel továbbjuthatunk egy, a törökbálinti 

Védőnői Szolgálattal kapcsolatban megjelent újságcikkeket összegyűjtő aloldalra. 

 

1.3. „Tanácsadásaink, elérhetőségek és hasznos címek” oldalunkon található a legtöbb, 

minden nap használatos információ, ami a gyakorlatban érdekelheti a felhasználót. 

Gondoltam, hogy itt ki kell bővíteni a védőnői elérhetőségeket a helyi házi 

gyermekorvosok és a gyermekeket ellátó szakrendelések, az ügyeletek rendelési 

idejével, hiszen ezek a legnagyobb érdeklődésre számot tartó adatok. 

Emellett a védőnők profiljába vág a várandósgondozás, így a helyi nőgyógyász, a 

várandósokat ellátó klinikák elérhetőségei, és a járóbeteg szakrendelések is helyet 

kaptak ezen az oldalon. A mi munkánkat is könnyíti, hogy itt megtalálhatók a 

Családvédelmi Szolgálatok, a helyi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat adatai, az 

oltási tanácsadó elérhetőségei és sok minden egyéb is. 

Az oldal nevében szerepel, hogy „Hasznos címek”, ezért kerültek ide a 

Kormányablakok elérhetőségei is, hiszen ezek a helyek nagyban megkönnyítik a 

családok ügyintézését. 

 

1.4. A védőnői „Körzetek utca szerint” vannak felsorolva a következő oldalunkon, a 

körzeteket ellátó védőnő megjelölésével. Az is szerepel itt, hogy melyik védőnő melyik 

helyi óvodát, iskolát látja el. 

 

1.5. „Szülésre felkészítő tanfolyamunk” ismertetése is megtalálható a weboldalon a hét 

alkalmas programunk téma szerinti részletezésével. Ezen az oldalon – és a főoldalon is 

– szoktuk szervezni a tanfolyamot, amelyre telefonon vagy e-mailen lehet jelentkezni, 

és itt szoktuk feltüntetni a tanfolyam indulásának időpontját is. Emellett természetesen 

a közösségi portálokon is hirdetjük esetleges tanfolyamainkat, ez is egy kiváló 

lehetőség a nagyobb tömegekhez, célcsoporthoz való eljutásra, és az interaktív 

szervezésre. 

 

1.6. „Galéria” menüpontunkban helyet kapnak az általunk szervezett eseményekről 

készült beszámolók és egy adott ingyenes webtárhelyre irányító linkkel elérhetők a 

rendezvényeinken készített fényképek is, amelyek szabadon letölthetők az érdeklődők 

számára. Ezt nagyon szeretik a szülők, sok a letöltések száma is, hiszen sokszor nem 

hoznak magukkal fényképezőgépet, hiszen azért jönnek a programokra, hogy 

csemetéjükkel együtt élvezzék az együttlétet és jólesik nekik, ha egy-egy képen 
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viszontlátják magukat, és ezt otthon akár le is tölthetik, később kinyomtathatják 

maguknak. 

 

1.7. A „Demográfia” menüpont alatt az év végi védőnői jelentésből nyert törökbálinti 

várandósok és újszülöttek számát ismerhetik meg az oda ellátogatók.  

Minden év elején frissítem az előző évi adatok hozzáadásával az elkészített grafikont. 

Annyiban más ez az adat, mint az Önkormányzat által nyilvántartott, hogy a védőnői 

nyilvántartásban nemcsak a bejelentett lakcímmel rendelkező lakosok és újszülöttjeik 

száma szerepel, hanem a gyermeküket ténylegesen Törökbálinton nevelők száma 

jelenik meg. Ez általában magasabb szám a lakcímnyilvántartó adatainál. 

 

A weblap függőleges menüje az alábbiakat tartalmazza 

1.8. „Beszéljük meg! Fórum”, ahol lehetőség nyílik csevegni, csereberélni, adni-venni, 

recepteket és programokat ajánlani. Ide illesztettem egy gondozotti elégedettség 

mérésére szánt „Vélemények rólunk” topicot, amely arra lenne hivatott, hogy az ide 

látogatók tippeket, ötleteket adhassanak a jobbításra, szebbítésre, mind a weboldal, 

mind a munkánk hatékonysága tekintetében. 

Az oldal rendelkezik moderátorral, aki eltávolítja az esetleges személyeskedő, oda nem 

illő megnyilvánulásokat, amelyekre eddig szerencsére nem volt példa.  

A Fórum kialakításához szintén egy mások által kifejlesztett, ingyenes, webes felületen 

elérhető ún. fórummotort használtunk fel. 

 

1.9. „Körzeti munkánk, gondozási tervek” menüpontunk ismerteti a körzetben végzett 

védőnői feladatokat, amelyet a szülővel közösen aláírt gondozási tervek alapján 

végzünk. 

Ezeket a gondozási terveket 2008 óta vezetjük kötelező jelleggel, és meghatározott 

időközönként megújítjuk a gondozottakkal, hiszen újabb és újabb feladatok várnak 

ránk közösen a szülővel, a gyermeke megfelelő fejlődése érdekében.  

Ezeken szerepelnek azok a törvényi hivatkozások is, amelyek alapján a védőnő ellátja 

a feladatait. 

A gondozási terv lényege az, hogy az aktuális élethelyzetnek megfelelően alakítható, 

módosítható és ebből a gondozott is tisztában lehet azzal a munkával, amit végzünk, 

hogy miket várhat el tőlünk, és mi miket várunk el tőle. A gondozási terv haszna 

többek között, hogy követhetővé válik a védőnői munka; problémák esetén, pl. ha 

nem együttműködő a várandós vagy a család, akkor a továbblépést is segíti a 

Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Ennek megfelelően alkalmazunk:  
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- hosszú távú gondozási tervet (a várandósság kezdetétől a gyermek 18 éves 

koráig), 

- várandós gondozási tervet, 

- Gyermekágyas gondozási tervet, 

- Nővédelmi gondozási tervet, 

- 0-1 éves gyermek gondozási tervet, 

- 1-3 éves gyermek gondozási tervet, 

- 3-6 éves gyermek gondozási tervet. 

 

A honlapunkon ismertetett, különböző életkorhoz kötött gondozási terveket használjuk 

a körzeti munkánk során nap mint nap.  

Úgy gondoltam, hogy a 2009 óta elvégzett munkánk grafikonokkal látványosabbá is 

tehető, így 2010-ben az éves védőnői jelentések alapján elkészítettem a védőnők által 

elvégzett csecsemő- és kisgyermekkori szűrővizsgálatok létszámadatait kimutató 

grafikonokat és a törökbálinti csecsemők egyéves korig tartó szoptatásának arányait 

bemutató ábrákat. Azóta ezeket minden évben bővítem, mivel ezek az adatok minden 

évben a rendelkezésemre állnak, hiszen jelentésre kötelezett adatok. 

Az itt szereplő, szűrővizsgálatokat elemző ábráról jól látszik, hogy 95%-nál rosszabb 

teljesítésünk nem is volt, és ezzel Törökbálint kimagaslóan jó helyen áll a kistérségben.  

A szoptatási arányszámok megismerésekor is büszkén húzhatják ki magukat azok a 

kismamák, akik tettek azért, hogy ilyen szép eredményeket jeleníthessek meg a 

honlapunkon. 

 

1.10.  „Óvodai munkánk” aloldalon ismertetem az összes Törökbálinti Önkormányzat 

által működtetett óvodát, azok összegyűjtött internetes elérhetőségeit (amelyek a 

hivatalosan üzemeltetett törökbálinti honlapon sem szerepelnek), ellátási területét és 

az óvodákat ellátó védőnők nevét. 

Ezentúl ismertetem még, hogy milyen feladatai maradtak 2009 óta a védőnőknek az 

óvodákban a törvényi előírás szerint. 

 

1.11.  „Iskolai munkánk” oldalunkon nyitásként történelmi rálátást nyújtunk a 

szülőknek az iskola-egészségügy gyökereiről, amelyek Mária Terézia idejére nyúlnak 

vissza. 

Ismertetem a két helyi iskola elérhetőségeit, az őket ellátó védőnőket és az iskola-

egészségügyi ellátás menetét. 

Az oldalon bemutatjuk azt az iskolás gyermekek számára kiadandó védőnői gondozási 

tervet, amelyet mindkét iskolában aláíratunk az újonnan bekerült gyermekek szüleivel, 

hogy zavartalanul folyhasson a gyermekekkel az év közbeni munka. 
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Két link visz tovább két iskolával kapcsolatos védőnői oldalakra: 

- a Zimándy Ignác Általános Iskola és  

- a Bálint Márton Általános- és Középiskola aloldalaira. 

Az adott oldalakon az iskolai védőnők által szerkesztett adatok vannak megjelenítve. 

 

1.11.1. Az általam ellátott Zimándy Ignác Általános iskola adatai után helyet kapott 

még: 

- az iskola honlapjának linkje, 

- az iskola ellátási körzete, 

- a védőnő által végzett szűrővizsgálatok ideje, menetrendje, 

- iskolaorvosi szűrővizsgálatok ideje, menetrendje, 

- az iskolában a védőnő által oktatott programok, 

- az adott tanév védőnői munkaterve, amely alapján dolgozom, 

- diagramok, ábrák a 2003–2012 közötti tanévekben a tanulóknál leggyakrabban 

kiszűrt elváltozásokról – a látványosabbá tétel érdekében, 

- a minden tanév elején az első osztályosok részére és az év közben bekerülő új 

tanulók számára kiosztandó „Anamnesztikus lap” tartalma, 

- tanév végén felkerül az oldalra az adott tanév évértékeléseként elkészített 

iskolavédőnői szöveges jelentés, és az ebből a jelentésből nyert adatokkal 

bővített grafikon. 

 

1.11.2. A Bálint Márton Általános- és Középiskola adatai után helyet kapott még: 

- az iskola honlapjának linkje, 

- az iskola ellátási körzete, 

- az adott tanév védőnői munkaterve, 

- tanév végén felkerül az oldalra az adott tanév évértékeléseként elkészített 

iskolavédőnői szöveges jelentés. 

 

1.12. „Hasznos cikkek, írások” oldalunkon található a legtöbb ismeretanyag 

összegyűjtve, témák szerint csoportosítva. Minden link egy következő oldalra irányít 

tovább, ahol az érdeklődő megtalálja azt a témát, amire kattintott.  

A témák nagyon változatosak, a várandósok, gyermekágyasok számára is 

tartalmaznak információkat, a baba táplálásával, fejlődésével, fejlesztésével, a 

gyermekkori kötelező és szabadon választható védőoltásokkal kapcsolatban is 

összegyűjt ismertető anyagokat. De a női egészséggel, a fogamzásgátlással, szexuális 

felvilágosítással, a meddőséggel, az egészséges táplálkozással, a mozgás 

fontosságával is foglalkozunk ezen az oldalon. 
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Helyet kapott itt még a homeopátia, a fejtetvesség, a káros szenvedélyek 

(kábítószerek, alkohol, dohányzás, internetfüggőség, szexuális függőség), az 

elsősegélynyújtás ismertetése és a gyermekbántalmazás, illetve a családon belüli 

erőszak témaköre is. Továbbá szólunk még a gyermeknevelésről is, és 

összegyűjtöttünk családbarát oldalakat is. 

 

1.13. A „Családok szociális juttatásairól” szóló menüpontunk napra készen frissítve 

tartalmazza az aktuális, családoknak járó szociális juttatások összegeit, ismerteti az 

ezzel kapcsolatos ügyintézés módját, helyét. 

Továbbirányító link is megtalálható az oldalunkon közvetlenül a kormány által 

működtetett weblapokra, ahonnan letölthetők a szociális juttatások igényléséhez 

szükséges nyomtatványok is. 

 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai  

Az oldal hatékonysága természetesen csak akkor lehet nagy, ha a célközönség 

rendelkezik számítógéppel, tablettel vagy okostelefonnal és internet-elérhetőséggel. 

Tapasztalataink szerint az általunk megcélzott közönség ehhez a réteghez tartozik, és 

egyre inkább terjed az ilyen úton megtalálható ismeret, tudás, információ iránti vágy. 

Ezt az igényt igyekszünk kielégíteni mi is, haladva a korral. 

A hatékonyság feltétele, hogy pontos és naprakész információk legyenek a honlapon, 

az érdeklődő által használt eszköz még kevés. A pontosságon túl nagyon fontos az is, 

hogy a böngészők igényeinek megfelelő adatok szerepeljenek a www.tbvedonok.hu 

oldalon. 

Oldalunkat elsők között jelenítik meg a keresőprogramok, így azt sok érdeklődő 

kismama, védőnő kolléganő találja meg, eljutva ezzel az általa keresett információhoz, 

vagy megtalálva elérhetőségünket közvetlenül hozzánk, védőnőkhöz személyesen. 

Sokkal kevesebb céltalan telefonhívást kapunk, sokan említik, hogy a honlapunkról 

találtak meg minket, tudják, hogy célzottan kit kell keresniük, ha pl. be szeretnének 

jelentkezni várandósgondozásra, csecsemő-tanácsadásra stb.  

Egymásnak ajánlják a honlapunkat. Sok visszajelzést kaptunk már, hogy e-mail 

elérhetőségünket a honlapról szerezték meg, és így meg tudták írni kérdésüket, 

észrevételüket, el tudják küldeni esetlegesen leleteiket, jelentkezhetnek 

tanfolyamainkra, tudnak a védőnőjükkel kapcsolatot tartani. 

Könnyebben hozzájutnak az orvosok, védőnők rendelési idejéhez. 

 

http://www.tbvedonok.hu/
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A weboldal látogatottságának statisztikáihoz is hozzáférek, így követni tudom mikor, 

honnan, hány ember nézte meg az oldalt, melyik oldalakat látogatják leggyakrabban. 

2012. március óta közel megnégyszereződött a látogatók száma, akkor 519 

felhasználó 859 oldalt nyitott meg. 2013 márciusában már 1936 látogató 3036 oldalt 

nézett meg. Az első öt leggyakrabban látogatott oldalunk a főoldalon kívül, a 

tanácsadásaink, a védőnői körzetek, a galériánk és a bizonyos betegségek elleni 

védőoltások leírása. A leglátogatottabb oldalak szezonalitást is mutatnak, tavasszal pl. 

a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás, illetve a D-vitaminnal kapcsolatos tudnivalók 

is belépnek az első öt közé. 

Az érdeklődők leggyakrabban keresőoldalakról jutnak el hozzánk, de második helyen 

állnak azok, akik már közvetlenül a www.tbvedonok.hu-t ütik be a keresőjükbe.  

2013-ban a hozzánk irányító helyek közé belépett harmadikként a legnagyobb 

közösségi oldal is, hiszen itt is jelen vagyunk. 

További fejlesztési terveink is vannak, szeretnénk egy megújult weblapot, megújult 

dizájnnal, fejlettebb statisztikai háttérrel, amelynek kielemzésével jobban tudnánk az 

igényekhez igazodni. 

Tervek között szerepel akár az oldal okostelefonra való optimalizálása is informatikus 

bevonásával. 

 

 

A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

1. Tárgyi szükségletek: 

- Windows XP operációs rendszerrel, internetkapcsolattal rendelkező számítógép 

- Microsoft Office program 

- weboldalszerkesztő program 

- FTP-kliens 

 

2. Személyi szükségletek 

- egy személy, aki a fent felsorolt programokat kezelni tudja 

 

A weboldal létrehozása alapszintű számítógépes ismereteket igényel, amelyeket bárki 

hamar elsajátíthat. 

 

A jó gyakorlat átadhatósága, elterjeszthetősége 

Ahhoz, hogy a weboldal mások által is személyre szabott legyen, szükség van 

mindenhol egy saját adatbázis összegyűjtésére. Általában ezek már régóta 

rendelkezésre állnak mindenhol, hiszen mindenki ismeri a saját munkakörnyezetét, 

http://www.tbvedonok.hu-t/
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nap mint nap használja azokat a fontos információkat, amelyekhez a körzetben 

gondozottak is szeretnének hozzáférni.  

Mindössze ezeket az adathalmazokat kell digitalizálni és alkalmassá tenni arra, hogy 

webre helyezhetők, átláthatók, naprakészek, használhatók legyenek mások számára is. 

A védőnők zömében önkormányzati alkalmazottak. Az önkormányzatoknak – lassan a 

legkisebb falvakban is – van honlapjuk, amely bemutatja a települést és a 

legfontosabb információkat tartalmazza. Ezek a helyi közösségi élethez, 

mindennapokhoz nélkülözhetetlenek. 

Akár ezeken az oldalakon is helyet kaphat a Védőnői Szolgálat információs adatbázisa, 

vagy – mint esetünkben is – egy link irányítja át közvetlenül a Védőnői Szolgálat iránt 

érdeklődőket bővebb információért a www.tbvedonok.hu honlapra. 

Mindezt az egyik iskola honlapjának üzemeltetőjénél is el tudtam érni, így az iskola 

honlapján az „Egészségügy” fülre kattintva a mi oldalunkon találják magukat az 

érdeklődők. 

Szoros az e-mailes kapcsolat az Önkormányzattal és az önkormányzati honlapot 

üzemeltető webmesterrel, aki kérésünkre szinte azonnal elhelyezi a városi honlapon is, 

ha valamilyen tanfolyamot indítunk, így még szélesebb réteghez juthat el, amit 

szeretnénk tudatni a lakossággal. 

Mindehhez fel kell térképezni a helyi lehetőségeket, viszonyokat, és kapcsolatokat kell 

kialakítani, de ez egy — a munkáját hivatásként végző — védőnőnek nem jelenthet 

akadályt, hiszen erről szól a mindennapi munkánk. 

 

 

A szerző adatai, elérhetősége 

Név: Farkas Hajnalka területi védőnő 

Munkahely: Törökbálinti Védőnői Szolgálat 

E-mail cím: csikhajni@freemail.hu 

Telefonszám: +36/20/252-6543 

   

http://www.tbvedonok.hu/
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Függelék 

 

1. ábra. www.tbvedonok.hu kezdőoldal 

 

 

2. ábra. „Demográfia” aloldal, amely bemutatja a Törökbálinton élő  

várandós anyák és újszülöttek számát 

 

3. ábra. „Körzeti munkánk” aloldal grafikonja 

 

http://www.tbvedonok.hu/
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4. ábra. „ Családok szociális juttatásairól” aloldal 

 

5. ábra. „Hasznos cikkek, írások” aloldal 
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6. ábra. „Beszéljük meg! Fórum!” témái 

 

7. ábra. A weboldal-látogatottsági statisztikák 2012. május és 2013. április 24. 

között 
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8. ábra. A www.tbvedonok.hu leglátogatottabb harminc oldala 2013 márciusában 

 

 

9. ábra. A www.torokbalint.hu oldalon helyet kapó védőnői információk 

 

http://www.tbvedonok.hu/
http://www.torokbalint.hu/
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10. ábra. A www.zimandy.hu oldalon található „Egészségügy” fül 

http://www.zimandy.hu/
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