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Megoldás keresése 

 a fejlődési problémák korai életkorban történő          
   felismerésére 

 az alapellátásban dolgozók tudásának  
   korszerűsítése 

 az alapellátásban és a korai intervencióban  
   résztvevők együttműködésének erősítése 

 a szülői ismeretek bővítése, felelősségérzet  
   kialakulásának elősegítése 

 a védőnői szakterületek szervezési-  
   módszertani támogatásának fejlesztése 

 az egyenlőtlenségek  megszüntetése 



A projekt célja 

 

A 0-7 éves gyermekek fejlődését befolyásoló 
rizikó és védőfaktorok felmérése, a gyermekek 

fejlődésének nyomon követése és az eltérő 
fejlődést mutató gyermekek minél korábbi 

kiszűrése,fejlesztési lehetőségek... 
 



A projekt részcéljai 

• egységes rizikó kérdőív kialakítása 
 

• a gyermek alapellátásban egységes ismeretek 
 

• a feladatok pontos lehatárolása   
   jogszabályokban, szakmai irányelvekben,   
   dokumentációs rendszerben 
 

• egységes informatikai rendszer kialakítása az  
   alapellátás szereplői között 
 



• szülői tájékoztatás biztosítása 
 
• szülői felelősség fontosságának hangsúlyozása 
 
• védőnői szakterületek feladatainak ellátásához  
  szervezési-módszertani támogatás javítása 
 
• földrajzi és szociális egyenlőtlenségek  
  csökkentése 
 

A projekt részcéljai 



Szülői tájékoztató 
 

 az adott korcsoportra jellemző 
pszichomotoros, 
mentális, 
viselkedésbeli tulajdonságok részletezése 

 
 
 szülői ismeretek bővítése 

 



Szülők véleménye a 
tájékoztatóról 

• informatív 

• részletes 

• egyértelmű 
• biztos forrás 

• hiányt pótló kiadvány 
 



Szülői kérdőív 

 a gyermek fejlődési      
   szintjének megítélése 

 a hiányosságok  
   felfedezése 

 a felmerülő problémák  
   konkretizálása 

 



Szülők véleménye a 
kérdőívről 

 

• konkrét 

• részletes 

• feltáró 

• segít megismerni a  
  saját gyermek fejlődési   
  szintjét 

 



Védőnő elvárásai a 
programtól 

Szülők szemszögéből: 
 

 a szülői ismeretek   
   bővülése 

 szükség esetén  
   jelzés a szakember   
   felé 

 hatékony  
   együttműködés az  
   orvos és védőnő  
   között 
 

 

 

 



Védőnő szemszögéből: 
  
 új ismeretek megszerzése 
 az információk gyakorlatban való alkalmazása 
 a fejlődési zavarok minél korábbi felismerése 
 egységes irányelvek birtokában biztos döntés  
   meghozása 
 országosan egységes fejlesztési programok  
   létrehozása 
 minél kevesebb integrált oktatásra szoruló  
   gyermek 

 

Védőnő elvárásai a 
programtól 

 



Orvos elvárása a 
programtól 

• a szülői megfigyelésen alapuló kérdőív  
  végeredménye korreláljon az orvos által   
  észleltekkel 

• változzon a szülő tájékozottsága saját gyermeke  
  fejlődési szintjéről 

• korrekt tájékoztatást kapjon a szülő az adott  
  életkorban elvárható tevékenységekről 

• hatékonyabb együttműködést az alapellátásban  
  dolgozók között 
 

 



Sorokpolány:  
orvos-védőnő körzet 

 Vas megye, Szombathelytől 15 kilométerre 
 

 háziorvosi körzet két falu /Sorokpolány és  
   Sorkikápolna/, kártyaszám 1250 db 

 

 Sorokpolányban a lakosság létszáma 841 fő 
 

 óvoda és alsó tagozatos általános iskola  
   működik helyben 
 

 



Gyermeklétszám 
 

0-1 évesek 15 fő 
    

1-3 évesek 35 fő  
   

3-7 évesek 28 fő  
  

7-14 évesek 70 fő 
  



Programban résztvevő 
gyermekek 

 

Összesen   50 fő 
 

Eddig vizsgált   31 fő 
 

Vizsgálatra váró  19 fő 
 



Szülői tájékoztató: 
• 8-9-10-esre értékelték a szülők 

• kitöltetlen tájékoztató nem volt 
 

Szülői kérdőív: 
• szintén minden szülő kitöltötte 

• értelmezési gond 5 fő esetén volt, védőnői  
  segítséggel megoldódott 
 

Szociális adatlap: 
• minden gyermek családjában kitöltésre került 

 

Szülői vélemények 
 



Szülői kérdőív kontra 
védőnői tájékoztató 

 nagymozgásokra konkrétabban rákérdez 
 

 finommotorika részletesebb 
 

 nyelvfejlődés követése tagoltabb 
 

 nemcsak „igen”, ”nem” válaszlehetőség van,  
   hanem a „néha”, ”ritkán” átmeneti  
   szóhasználat is 
 

 szocializációs folyamat szintjeinek  
   megállapítása  



„A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge 
testében van valami világi; ártatlan lelkében van 

valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, 
mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.” 

 

Gárdonyi Géza 
 
 

Köszönjük a figyelmet! 


