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Mottó: 

„Az együttműködés nem más, mint az az igény, hogy a dolgok 

önmagunk és mások számára is kedvezően alakuljanak.” 

(Bernie S. Siegel) 

Bevezetés 

A Védőnői Szolgálat megalakulásakor (1915) a gondozás célja a csecsemőhalandóság és a 

fertőző betegségek csökkentése volt. A védőnőképzés fejlődésével, főiskolai szintre 

emelésével (1975) vált lehetővé, hogy a védőnők a nő-, anya-, csecsemő-, gyermek-, ifjú- 

és család egészségének fejlesztésében, védelemében önálló gondozási feladatokat 

végezzenek, szorosan együttműködve az orvossal és más szakterületek szakembereivel, 

illetve a civil szervezetekkel. Az egy évszázados működésnek sok előnye van (pl. a 

társadalmi beágyazottsága), de vannak hátrányai is, mert olyan attitűdök, szokásjogok és 

módszerek működnek jelenleg is, amelyek megterheléshez, elégedetlenséghez, 

eredménytelenséghez vezetnek és előfordul – kis mértékben - a védőnői ellátás 

igénybevételének elutasítása is. A népegészségügyi szükségleteknek való megfelelés 

folytonos változást igényelt és igényel napjainkban is a Védőnői Szolgálat működésében, a 

képzésben, a védőnői feladatok szakmai tartalmában, az ellátás szervezésében, stb. 

A társadalmi fejlődés trendjei (Naisbett, 1982) is éreztetik hatásukat azzal, hogy már nem 

lehet figyelmen kívül hagyni a védőnői gondozásban sem az alábbi tényezőket, 

folyamatokat: 

- az egyoldalú megközelítés helyett, a holisztikus megközelítés alkalmazását, 

- az alá-fölérendeltség helyett, a kapcsolatrendszerek építését, 

- az intézményes segítés helyett az ön-gondoskodás (self-management) támogatását, 

- a kész megoldások helyett az alternatív megoldások felvetését. 

 

A változások szemléletváltást, korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek rugalmas 

alkalmazását teszik szükségessé. Az „Elméleti ismeretek a személyközpontú területi 

védőnői gondozáshoz” című összeállítás olyan szempontokat, alapelveket és módszereket 

foglal össze, amelyek hozzájárulnak, hogy a védőnő gondozási feladatait aktív, partneri 

együttműködésben, eredményesen végezze. A gondozott személy/gondviselő 

(továbbiakban: gondozott) pedig megtapasztalja a képességet a fejlődésre, a változásra, 

hogy önértékelése, önbizalma növekedjen, elégedett és motiváltabb legyen saját és 

családja egészségtudatos magatartásának alakításában. 
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A területi védőnői gondozás helye, szerepe az egészségügyi 

ellátásban 

 

A népegészségügy állami és önkormányzati szervek, gazdasági, társadalmi 

szervezetek, valamint egyének részvételével megvalósított, elsősorban lakossági 

csoportokat, közösségeket célzó tevékenység, az egészség védelme, fejlesztése, a 

betegségek, sérülések és rokkantság megelőzése érdekében. A népegészségügy célja a 

lakosság egészségi állapotának monitorozása, az egészségproblémák és prioritások 

meghatározása, a szükséges népegészségügyi intézkedések megtervezése és 

megvalósítása.  

Az egészségügyi ellátó rendszer a népegészségügyi célok megvalósulásában az 

egészségügyi szolgáltatások1 összehangolt működtetésével vesz részt. Az 

egészségügyi ellátó rendszer differenciált, a fokozatosság és a munkamegosztás elvén 

alapuló szolgáltatást biztosít.  

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő személy egészségi állapota határozza meg 

a szükséges ellátási szintet. 

Az egészségügyi alapellátás a lakóhelyen, illetve annak közelében biztosítja a 

hosszú távú, személyes kapcsolaton alapuló folyamatos egészségügyi ellátást.  

A területi védőnői ellátásról a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás 

körében gondoskodik. A települési önkormányzat képviselő-testülete határozza meg az 

egészségügyi alapellátások körzeteit, több településre is kiterjedő ellátás esetén a 

körzet székhelyét. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

 

A védőnő a megelőzés végzésére képzett, felsőfokú egészségügyi képesítéssel 

rendelkező szakember, aki közreműködik a nő, az anya, a csecsemő, a gyermek, az 

                                                           
1egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési 
engedély birtokában végezhető egészségügyi tevékenységek összessége, amely az egyén 
egészségének megőrzése, továbbá a megbetegedések megelőzése, korai felismerése, 

megállapítása, gyógykezelése, életveszély elhárítása, a megbetegedés következtében kialakult 
állapot javítása vagy a további állapotromlás megelőzése céljából a beteg vizsgálatára és 
kezelésére, gondozására, ápolására, egészségügyi rehabilitációjára, a fájdalom és a szenvedés 

csökkentésére, továbbá a fentiek érdekében a beteg vizsgálati anyagainak feldolgozására irányul, 
ideértve a gyógyszerekkel, a gyógyászati segédeszközökkel, a gyógyászati ellátásokkal kapcsolatos 
külön jogszabály szerinti tevékenységet, valamint a mentést és a betegszállítást, a szülészeti 
ellátást, az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásokat, a művi meddővétételt, az 

emberen végzett orvostudományi kutatásokat, továbbá a halottvizsgálattal, a halottakkal 
kapcsolatos orvosi eljárásokkal, - ideértve az ehhez kapcsolódó - a halottak szállításával 
összefüggő külön jogszabály szerinti tevékenységeket is. 
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ifjú és a család egészségének védelemében, valamint, egészségfejlesztési 

(egészségnevelési), közegészségügyi, járványügyi, valamint gyermekvédelmi, 

feladatok ellátásában. 

A területi védőnő (továbbiakban: védőnő) feladata az ellátási területén (körzetében) 

lakcímmel rendelkező vagy életvitelszerűen tartózkodó nők-, várandós anyák-, 

gyermekágyas anyák, gyermekek (újszülött kortól a tanulási jogviszony 

megkezdéséig), valamint az oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermekek 

gondozása. 

[49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet] 
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A védőnői ellátáshoz szükséges képesítés 

A védőnői ellátáshoz sokféle tudásra, képességre, készségre van szükség. A képesség a 

védőnői gondozás feladatainak elvégzéséhez szükséges testi-lelki adottság, rátermettség, 

alkalmasság. A készségek olyan speciális képességek, amelyek gyakorlattal, gyakorlással 

szerezhetők meg. 

(Bakacsi, 2002) 

A védőnő képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az egészségtudomány 

eredményei alapján az emberi egészség megőrzése törvényszerűségeinek megismerésével 

gondozzák a társadalom egyéneit, közösségeit és elősegítik az egészségük fejlesztésének 

lehetőségeit. 

Az alapfokozattal (baccalaureus, bachelor, BSc) rendelkező védőnő: 

 ismeri: 

– az egészségügyi kockázatot hordozó helyzeteket; 

– a balesetmegelőzési előírásokat; 

– az egészséges emberi szervezet alapvető biológiai és pszichológiai működését; 

– az egészségmagatartás meghatározóit; 

– az egészségügyi rendszer felépítését és működésének elemeit; 

– az egészségvédelmi szűrővizsgálatok rendszerét és elvi alapjait; 

– egészségmegőrzés, egészségfejlesztés gyakorlati ismereteit; 

– a védőnői munka során alkalmazható eljárásokat és módszereket; 

– az egyes életkorokhoz kapcsolódó funkcionális és diszfunkcionális működéseket és 

a hozzájuk kapcsolódó ellátást; 

– gondozási, egészségfejlesztési és prevenciós modelleket; 

– valamint a szakterülettel összefüggő információs és kommunikációs rendszereket; 

– a kliensek, gondozottak jogait és azok érvényesítési módját; 

– a hátrányos helyzetű családok egészségügyi és szociális ellátásának sajátosságait; 

 képes: 

– sürgős szükség esetén elsősegélyt nyújtani; 

– az idegen nyelvű szakirodalomban tájékozódni; 

– a megfelelő és helyes szakmai kommunikációra; 

– a számítástechnika felhasználói szintű alkalmazására; 

– az általános etikai normák betartására; 

– az egészség megőrzését szolgáló alapvető tevékenységek társadalommal történő 

megismertetésére; 

– az egészségügyi és szociális szolgáltatások rendszerében, tervezésében, 

fejlesztésében, kivitelezésében és értékelésében együttműködni; 
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– az egyén, család, közösség szintjén a kliensek, gondozottak - egészségügyi és 

szociális - szükségleteinek feltárására és megállapítására, segítséget nyújt ezen 

igények megállapítására, kielégítésére; 

– az egészségi és szociális problémák felismerésére, rangsorolására, lehetőség 

szerint megoldására, illetve a megfelelő szakemberek ezen feladatok megoldására 

történő bevonására; 

– a rendelkezésre álló és feltárható erőforrások gazdaságilag optimális 

hasznosítására, kliensek, illetve közösségek ellátására; 

– a népegészségügyi adatok kezelésére és értékelésére, illetve kutatások 

végzésére, meghatározott szűrővizsgálatok, diagnosztikus eljárások elvégzésére, 

értékelésére és az eredmények dokumentálására; 

– otthoni és intézeti körülmények között nővédelmi szűrővizsgálatok szervezésében 

való részvételre; 

– családtervezéssel kapcsolatos tanácsadásra, anyaságra és szülői szerepre való 

felkészítésre; 

– várandós anyák célzott gondozására, szűrővizsgálatok elvégzésére, szükség 

esetén szociális támogatás, anyaotthoni vagy sürgősség esetén kórházi elhelyezés 

kezdeményezésére; 

– a gyermekágyas, szoptatós anyák ápolására, gondozására és az aktuális 

állapotuknak és szükségleteiknek megfelelő ellenőrző vizsgálatok elvégzésére; 

– az anyatejes táplálás, a szoptatás módszereinek a tanítására; 

– a koraszülöttek, újszülöttek, az egészséges és veszélyeztetett csecsemők 

állapotának és fejlődésének a figyelemmel kísérésére, a jogszabályokban 

meghatározott szűrővizsgálatok végzésére; 

– folyamatos egyéni, igény szerint célzottan 0-18 éves gyermekek ápolására, 

gondozására, a nevelés, a szocializáció és az egészséges táplálás területén 

történő útmutatásra, illetve e területen történő szűrővizsgálatok elvégzésére; 

– gyermekek és ifjak közösségi-egészségügyi gondozására (3-18 éves); 

– segítséget nyújtani a magatartási zavarok, káros szokások és szenvedélyek 

megelőzésében, a serdülőkor problémáinak a megoldásában, illetve megfelelő 

szakemberhez való irányításban; 

– gyermekvédelemmel kapcsolatos „jelzőfunkció” szerepének betöltésére; 

– családok mentálhigiénés támogatására, krízis prevencióra; 

– a családot érintő szociális és jogi ismeretek átadására; 

– a védőoltásokkal kapcsolatos szervezési feladatok ellátására; 

– egyéneknek, családoknak és közösségeknek egyaránt az egészséges életmódra 

vonatkozó és az egészség megőrzéséhez szükséges ismereteket átadni. 

[15/2006. (IV.03.) OM rendelet]  
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A védőnői hivatás legfontosabb etikai vonatkozásai 

A védőnői gondozást jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, irányelveknek 

megfelelően, az etikai szabályok figyelembe vételével kell végezni. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

A gondozás során felmerülő erkölcsi dilemmák megoldásánál a bioetika négy alapelvét 

szükséges alkalmazni: 

A „Ne árts!” (Primum nil nocere) elve 

 Mindig a gondozott javát, jólétét kell legfontosabbnak tartani; 

 A szándékos károkozás tilalma, a vészhelyzetek elkerülése; 

 A védőnői gondozás során előforduló ártalmak megelőzése, a veszélyek minimumra 

csökkentése; 

 A beavatkozás előnyeit-hátrányait egyaránt mérlegelni kell, és csak a kedvező 

előny/hátrány arányú beavatkozást szabad elvégezni. 

A védőnőnek nem szabad visszaélnie szakmai tudásával megszerzett ismeretei által 

adott lehetőségeivel a kiszolgáltatott, gondoskodásra szoruló gondozottal szemben. Ez 

magában foglalja a lelki ártalmakkal szembeni védelmet is. 

Az autonómia tiszteletének elve 

Az autonómia azt jelenti, hogy a gondozottnak lehetősége van önálló, felelős 

döntéseket hozni, bizonyos őt érintő kérdésekben. Ahhoz, hogy a gondozott valóban 

önálló és felelős döntést hozhasson, két alapvető tényezőnek kell érvényesülnie:  

– megfelelő információkkal kell rendelkeznie,  

– megfelelő döntési képességek birtokában kell, hogy legyen. 

Az információkat úgy kell átadni, hogy a gondozott megértse, így autonóm döntést tud 

hozni a gondozás folyamatában. A gondozott és a védőnői kapcsolatban őszinte 

tájékoztatás kell adni. 

Vannak esetek, amikor nem beszélhetünk autonómiáról, pl. kiskorúság, pszichiátriai 

kórképek egyes fajtái, értelmi fogyatékosság (mentálisan súlyosan retardált), 

eszméletlen betegek esetében, mert ilyenkor hiányzik a gondolkodás autonómiája, 

vagyis nem képesek az autonóm döntéshez szükséges információkat megérteni, illetve 

azokat kellő mértékben mérlegelni. 

A gondozott önálló döntései, cselekedetei nem korlátozhatók, nem akadályozhatók 

addig, amíg mások autonómiáját (pl. gyermeke) nem sértik. 
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Az igazságosság elve 

Az egészségügyi ellátásban, a védőnői gondozásban nincs helye a faji, a nemzetiségi, a 

vallási, az életkor, a nem, az érdem vagy érdemtelenség szerinti 

megkülönböztetésnek. Az igazságosság a védőnő és a gondozott viszonyában az 

egyenlőség elveként jelenik meg.  

A társadalmi-gazdasági körülmények, a korlátozott források miatt az állam szabályozza 

az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést. A védőnői ellátás biztosítása, hozzáférése 

nagyon egyenlőtlen az országban. A korlátozott forrásokat (idő, szaktudás, eszköz) 

gyakran nem lehet egyetlen elfogadható etikai szempont szerint elosztani, ezért a 

védőnő meghatározott szakmai szempontok figyelembe vételével határozza meg a 

prioritást pl. hogy a rendelkezésére álló kevés időben kihez megy családlátogatásra az 

újszülötthöz, a veszélyeztetett kisdedhez, vagy első gyermekét váró várandós 

anyához. Sokszor a védőnő számára sem tudatosul, hogy az egyedi döntései esetében 

a szakmai szempontok hátterében valójában rejtett, közvetett erkölcsi kritériumok 

állnak. 

A jótékonyság elve 

A védőnői gondozás etikai alapja a gondozott jóllétének elősegítése. A jótékonyság 

egyik összetevője a pozitív jótékonyság elve, a másik a hasznosság elve. A pozitív 

jótékonyság elve magában foglalja az alábbi cselekedeteket: 

– megelőzni a bajt,  

– megszüntetni a rosszat, a bajt vagy a már fennálló ártalmat, 

– elősegíteni a jót. 

Fontos, hogy a védőnő tekintettel legyen a gondozottra, aktívan támogassa személyes 

jóllétét, és megfelelő támogatást nyújtson számára. A gondoskodás kötelezettsége, a 

gyenge és a sebezhető védelmének kötelezettsége. A védnökség kötelezettsége a 

gyenge, kiszolgáltatott és önmagával rendelkezni képtelen gondozott jogainak 

védelme. 

A hasznosság elvének alkalmazásával a védőnő előzetesen felméri minden 

cselekedetének következményét és olyan megoldást kell választania, amely legkevésbé 

árt a gondozottnak, vagyis a maximális haszon-kár (előny/ártalom) arányt 

eredményezi. (Oláh, 2012) 
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A védőnői ellátás igénybevétele 

A védőnő a körzetben lakcímmel rendelkezők, illetve életvitelszerűen élők számára 

nyújt tervszerű védőnői ellátást. Előfordul az eseti védőnői ellátás is, amikor az 

ellátandó személy ideiglenesen - néhány napot - tartózkodik a körzetben és éppen 

akkor szüksége van a védőnői ellátásra. A védőnői ellátás igénybevétele önkéntes. A 

hatályos jogszabályok nem adnak lehetőséget a védőnő választására, amely pl. 

elégedetlenség esetén a védőnői ellátás elutasításához (megtagadásához) vezethet, 

továbbá összeférhetetlenség, elfogultság esetén a szakszerű védőnői ellátás 

biztosítását kérdőjelezheti meg (pl. elvált feleség a védőnő, vagy szülő a védőnő, stb.). 

 

A védőnői ellátás igénybevételét kezdeményezheti az ellátandó személy 

(körzetben élőként vagy a körzetbe beköltözőként), valamint a védőnő, amikor 

tudomást szerez arról, hogy a körzetében ellátandó személy (különösen, ha várandós 

anya, gyermekes család) életvitelszerűen él és ő elfogadja a védőnő felajánlását a 

védőnői gondozás igénybevételére.  

[49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet] 
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A védőnői gondozás lényege 

A védőnői ellátást igénylő ellátandó  

– nőt,  

– várandós anyát, 

– gyermekágyas anyát, 

– gyermeket (újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig), és 

–  családját, 

a védőnő nyilvántartásba veszi és megelőző (primer, szekunder, tercier) védőnői 

gondozásban részesíti, együttműködve illetékes társszakmák 

szakembereivel.  

A védőnői gondozás a gondozott és a gondozásában közreműködő személyek közötti 

interakcióban valósul meg, melynek mértéke és módja meghatározza a gondozás 

eredményességét. Kommunikációra van szükség a kapcsolat létrehozásához, a 

tájékoztatáshoz, az ismeretadáshoz, a támogatáshoz, viselkedés befolyásolásához, az 

együttműködéshez. (Smith, 2003) 

A gondozás az „egészségi ártalmakat megelőző és elhárító, az életkörülmények 

megjavítására irányuló szervezett tevékenység.” (Juhász et al., 1987) 

A megelőzés (prevenció) keretébe tartoznak mindazok a tevékenységek, amelyek egy-egy 

betegség kialakulásának megakadályozására irányulnak (Borbás, 2006). 

A védőnő feladata az elsődleges megelőzésben 

Az elsődleges megelőzés (primer prevenció) az egészség megőrzésével, fejlesztésével 

megakadályozza a betegségek keletkezését, kialakulását azáltal, hogy kiiktatja a 

betegségek keletkezésében szerepet játszó biológiai, környezeti és társadalmi 

tényezőket. (Balázs, 2001), (Borbás, 2006) 

 

A primer prevenció és a gondozott primer edukációja (egészségnevelése) a védőnő 

alapfeladata, amely elsősorban az alábbi témakörökre irányul: 

– az egészséges táplálkozás; 

– a mindennapos testmozgás; 

– a személyi higiéné; 

– az egészséges és biztonságos környezet kialakítása; 

– egészségkárosító magatartás elkerülése; 

– járványügyi és élelmiszerbiztonság megvalósítása; 

– a családtervezési módszerek alkalmazása; 



15 

 

– a lelki egyensúly megteremtése; 

– harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása; 

az egyén megküzdő képességének fejlesztése (stressz-, probléma-, konfliktuskezelés). 

(Odor, Tóth, Csordás, 2004) 

 

A védőnő feladata a másodlagos megelőzésben 

A másodlagos megelőzés (szekunder prevenció) egy már kialakulóban lévő kóros 

állapot további súlyosbodását előzi meg, illetve szűrővizsgálattal, gondozással 

megtalálja azokat, akiknél ez a korai elváltozás már fennáll, de még betegségre utaló 

tünetek nincsenek. 

A másodlagos megelőzésben a védőnő feladata a rizikótényezők, az elakadások, 

elváltozások korai felismerése, észlelése, szükség esetén jelzése és intervenció, illetve 

intézkedés kezdeményezése. Ehhez a családi és egyéni anamnézis felvételére, 

megfigyelésre, észlelésre, az egészségi állapot, a fejlődés, a környezet változásainak 

követésére, vizsgálatok és szűrővizsgálatok végzésére és a gondozott ellátásában 

közreműködő szakemberekkel való szoros együttműködésre, útmutatásuk betartatására 

van szükség. (Odor, Tóth, Csordás, 2004) 

A védőnő edukációval (egészségneveléssel), pszicho-szociális támogatással segíti az 

egészségi állapot visszanyerését, valamint az ehhez szükséges életvitel és 

körülmények kialakítását. (Balázs, 2001), (Borbás, 2006) 

A védőnő feladata a harmadlagos megelőzésben 

A harmadlagos megelőzésben (tercier prevencióban) a megfelelő terápiával, korai 

fejlesztéssel, rehabilitációval a tartós betegség, az elakadás, az elváltozás 

súlyosbodásának (progressziója) megelőzése, csökkentése, az elveszett funkciók 

helyreállítása vagy pótlása történik.  

A harmadlagos megelőzésben a védőnő alapfeladata a tartós megbetegedésben, 

fogyatékossággal élő gondozott és családok egészségi állapotának és környezetének 

figyelemmel kísérése és követése, valamint közreműködés a szükséges útmutatások 

betartásában. A védőnő edukációval, pszicho-szociális támogatással segíti a 

szükségszerűen kialakult helyzet, állapot elfogadását az elfogadható életvitel és 

körülmények kialakítását. (Balázs, 2001), (Odor, Tóth, Csordás, 2004), (Borbás, 2006)  
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A védőnői gondozás folyamata 

A védőnői gondozás logikus, szisztematikus folyamat (1. sz. ábra), melynek alapvető 

elemei: 1. felmérés, 2. szükségletek meghatározása, 3. tervezés, 4. végrehatás, 5. 

értékelés. (Oláh, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. ábra: A védőnői gondozás folyamata 

Felmérés 

A felmérés szakaszában a védőnő - megfigyeléssel, anamnézis felvételével, 

vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzésével, konzultálással - szisztematikusan, 

célirányosan adatot gyűjt (többek között): 

– a gondozottal és családjával kapcsolatban (bio-pszicho-szociális vonatkozásban), 

különös tekintettel a protektív (védő) és rizikótényezőkre; 

– gondozott ellátásában résztvevő társszakmák szakembereivel (pl. gyermeket ellátó 

háziorvos, gyermekjóléti szolgálat családgondozója) kapcsolatban, különös 

tekintettel a szükséges együttműködés (egységes elvek) és közreműködés 

(fokozott gondozást igénylő gondozottak) megvalósítása érdekében. 

1. Felmérés 

3. Tervezés 4. Végrehajtás 

5. Értékelés 2. Szükségletek meghatározása 
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Az adatgyűjtéshez jó interperszonális kommunikációs készségekre van szükség, mert a 

gondozott a bizalom alapján fogja megítélni, hogy mennyi személyes információt kíván 

megosztani a védőnővel.  

A felmérést befolyásoló tényezőket is fontos figyelembe venni: 

– a helyszín, ahol történik; 

– az időpont; 

– a gondozott és a védőnő egymáshoz viszonyított elhelyezkedése; 

– a gondozottnak a felmérés céljáról adott magyarázat; 

– a gondozottnak intézett kérdések feltevésének a módja; 

– a védőnő reakciója a gondozott által mondottakra; 

– a védőnő testbeszéde; 

– a védőnő hangjának tónusa, az általa használt szókincs. 

A szükséglet meghatározásához szükséges, hogy elegendő és minél pontosabb 

információk, adatok álljanak rendelkezésre, mert a helytelen információ helytelen 

következtetéshez és nem megfelelő cselekvéshez, az információhiány pedig elégtelen 

cselekvéshez vezet. (Fedineczné Vittay, 1997) 

Szükségletek meghatározása 

A szükséglet és az igény fogalma 

Az emberi élet fenntartásához bizonyos alapvető (evés, ivás, alvás, ruha, stb.) 

szükségletek kielégítése elengedhetetlen. Más szükségletek az élet minőségének 

javítására irányulnak. Kielégítetlenségük esetén hiányérzet jelentkezik. A 

szükségletek nem a társadalom vagy a piac hatására jönnek létre, hanem eleve 

benne vannak az emberi létben.  

Az igények a szükségletek konkrét kielégítésére irányulnak. Hogy az evés 

szükségletét ki, hogyan elégíti ki, milyen terméket választ (mi az igénye), azt már 

társadalmi erők (hirdetések, reklámok) folyamatosan alakítják, újraformálják. 

(Kotler, 1991) 

A mindennapi védőnői ellátásban a védőnőnek - a lehetőségektől, feltételektől, 

személyiségétől, stb. függően – jellemzően a szükségletekre és kevésbé az 

igényekre van lehetősége reagálni. Hogy milyen érzékenységgel teszi ezt, az attól 

is függ, hogy a szükségletek felmérésénél kinek a szükségletére, milyen mértékben 

összpontosít: arra, amit ő lát szükségletnek, vagy arra, amit a gondozott, vagy 

mindkettőre?  
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A szükségletek típusai 

– Érzett (szubjektív) szükséglet: a gondozott érzi a szükségletét (de nem 

fogalmazza meg); 

– Kifejezett szükséglet: a gondozott megfogalmazza az érzett szükségletét; 

– Normatív szükséglet: olyan szükséglet, amit a védőnő (illetékes más 

szakember) vagy jogszabály határoz meg; 

– Komparatív szükséglet: több gondozott (család) szükségleteinek 

összehasonlítása pl. súlyossága, fontossága szerint.  

(Ewles, Simnett, 1999) 

 

A szükségletek hierarchiája 

Az alapszükségleteink a létfenntartó fiziológiai szükségletekre épülő biztonság, 

szeretet, megbecsülés, valamint az önaktualizáció. A fejlődés elősegítése e 

szükségletek kielégítésével valósulhat meg. Az önaktualizáló személy képes a 

boldogságra és mások boldogítására. Számára adottak az egészséges pszichés és 

szociális élet feltételei - a reális valóságérzékelés, a lehetőségek felismerése és 

felhasználása. 

Maslow írta le azokat a motivációkat, amelyek többnyire velünk születettek és 

életfontosságú hierarchiába rendeződnek: 

1) a létfenntartó fiziológiai szükséglet; 

2) a biztonság szükséglete; 

3) a szeretet, elfogadás szükséglete; 

4) a megbecsülés, tisztelet, önbecsülés szükséglete; 

5) az önaktualizáció, önmegvalósítás szükséglete. 

(Buda, Kopp, 2001) 

 

A szükségletek meghatározása 

A gondozott szükségleteinek meghatározása egy szisztematikus folyamat, amely 

magában foglalja az egészségi állapottal, a védőnői, illetve egyéb ellátással 

kapcsolatos szükségletek azonosítását. A szükségletben benne rejlik, hogy 

valamilyen intervenciót igényel. (Rácz, 2010) 

A védőnő az összegyűjtött és csoportba rendezett adatok elemzésével, a kapott 

információ értelmezésével meghatározza a gondozott tényleges és a 

rizikótényezőktől függően a potenciális szükségleteit. (Oláh, 2012) 

A potenciális szükségleteket, problémákat meg kell beszélni a gondozottal, hogy 

megértse a gondozási tervet és aktívan közreműködjön a megvalósításában a 
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kockázatok megelőzésében, vagy minimálisra csökkentésében. (Fedineczné Vittay, 

1997) 

Tervezés 

A tervezés során a védőnő gondozott bevonásával meghatározza a szükségletek 

fontossági sorrendjét. A szükséglet hierarchia segítheti a védőnőt a gondozási 

szükségletek rangsorolásában, a prioritások meghatározásában, különösen a 

leghátrányosabb, illetve a hátrányos helyzetű gondozottak, családok esetében. Az 

életet veszélyeztető problémák mindig prioritást élveznek. (Oláh, 2012) 

A gondozott és a védőnő együttműködésének alapja a gondozási terv. A gondozási terv 

tartalmazza a közösen meghatározott szükségletet, hogy mi a kívánatos vagy 

elvárható cél, mit kell tenni a cél elérése érdekében a gondozottnak, valamint a 

védőnőnek, illetve egyéb szolgáltatónak. 

A kívánatos vagy elvárható eredmények eldöntését a védőnői gondozás átfogó 

célkitűzései vezérlik. Az eredmények meghatározása attól is függ, hogy a gondozottal 

mit lehet elérni a felmérésben meghatározott szükséglet és prioritásokkal 

kapcsolatban. Minden egyes szükséglethez több cél is tartozhat. A döntések alapja a 

gondozott (család) elvárásai, a rendelkezésre álló erőforrások és a védőnő szakmai 

ismeretei, tapasztalata. 

A gondozott egyéni és potenciális szükségleteit, problémáit világos, tömör megállapítás 

formájában kell feltüntetni a gondozási tervben. A gondozott saját szavainak 

megjelenítése a gondozási tervben segíthet abban, hogy számára is nagyobb 

jelentőségű legyen. 

Az eredményre vonatkozó megállapítások tartalmazzák azt, amit a gondozott képes 

megtenni, az elvárható magatartást, illetve az elérendő magatartásváltozás jellemzőit, 

továbbá, ami a védőnői gondozástól elvárható. A gondozási terv magában foglalhat 

általános eredményeket az egészségi állapottal kapcsolatban, illetve speciális 

eredményeket is a védőnői gondozási beavatkozásokra vonatkozóan.  

Itt is javasolt, hogy a gondozott saját szavai jelenjenek meg a tervben, annak 

érdekében, hogy sajátjának érezze. Ahhoz, hogy az eredmény világos és egyértelmű 

legyen – félreértésre ne adjon okot - fontos, hogy a gondozottra egyéni, specifikus és 

csak egyetlen értelmezése legyen. 

Az eredmények leírása nehézséget jelenthet azoknak a védőnőknek, akik nem 

rendelkeznek tapasztalatokkal, hogy mérhető fogalmakkal határozzák meg az 
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előrehaladást és a védőnői gondozás hatékonyságát. Az alábbi két kérdés felvetése 

segítheti az eredményekkel kapcsolatos megállapítások meghatározását: 

a) Mit szándékozik a védőnő elérni az adott gondozottnál? 

b) Honnan fogja megtudni, hogy sikerült-e elérni? 

A kimeneti eredmények azok, amelyeknek az elérésére a gondozott és a védőnő 

együttműködve törekszik. A védőnői gondozás későbbi értékelése is ezeknek a 

szempontoknak figyelembevételével történik. 

Az elvárt eredmények meghatározását követő lépés a szisztematikus tervezés, ami azt 

jelenti, át kell gondolni azokat a lehetőségeket, amelyek a kívánt eredmények 

eléréséhez vezethetnek, és ki kell választani azt, ami a gondozottnak leginkább a 

megfelelő. Fontos, hogy a tervezés során a védőnő is számba vegye, hogy milyen 

lehetőségei, erőforrásai vannak a célzott szükségletnek megfelelő gondozási feladatok 

ellátásához. 

A gondozási tervben a beavatkozásokat is egyértelműen, érthetően röviden szükséges 

megfogalmazni. 

A gondozási terv tartalma 

A gondozási terv lényegében egy együttműködési megállapodás (szerződés) a 

gondozottal, valamint egy eszköz azok számára, akik még az ellátásában részt 

vesznek.  

Ahhoz, hogy a gondozási terv alapot adjon a gondozás folyamatosságához és a 

gondozás folyamatának és eredményének értékeléséhez, a tervnek félreértést 

kizárónak kell lennie, ezért fontos azokat a szakembereket is tájékoztatni a tervről, 

akikkel a védőnőnek együttműködési kötelezettsége van a gondozott ellátásában.  

Ez azt jelenti, hogy írott tervet kell készíteni, ami hozzáférhető a konzultálásra. 

Mivel a gondozott szükségletei változnak, a tervnek lehetővé kell tennie, hogy 

könnyen lehessen módosításokat, kiegészítéseket tenni. A gondozási terv akkor tud 

megfelelni céljának, ha könnyen és azonnal elérhető valamennyi érintett számára. 

A gondozási terv tartalma: 

A gondozási tervből az alábbi információkat kell megkapni: 

– milyen szükségletei vannak a gondozottnak? 

– melyek a gondozás kívánt eredményei rövidtávon és hosszabb távon? 

– milyen ellátást kell nyújtani ezeknek a szükségleteknek a kielégítésére? 

– milyen ellátást kapott már eddig a szükségleteivel kapcsolatban? 
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– milyen előrehaladást tett a gondozott a kívánatos eredmény eléréséért? 

A védőnői ellátásban a fentiekben leírt tervezés még nem tekinthető elterjedt 

gyakorlatnak. Sokan kivitelezhetetlennek tartják. Ugyanakkor gyakran elhangzik az 

is, hogy a gondozott együttműködése nem megfelelő, nem fogadja meg a 

tanácsokat, felelősségének növelésére van szükség. Változás csak akkor érhető el, 

ha a gondozott partnerré válik, és aktívan részt vesz az őt és családját érintő 

gondozás folyamatában. (Fedineczné Vittay, 1997) 

Végrehajtás 

A végrehajtás célja a gondozási terv megvalósítása. Ebben a szakaszban valósul meg a 

szükségletek kielégítése a fontossági sorrendnek megfelelően. A megvalósítás során is 

szükség van a kritikus gondolkodásra, előfordulhat, hogy a tervet felül kell vizsgálni. A 

tervezett feladatokat esetleg törölni kell vagy meg kell változtatni.  

A terv kivitelezése csak akkor lehet eredményes, ha valamennyi érintett – a gondozott, 

a védőnő, más szakember – aktívan részt vesz a tervben és a meghatározott teendők, 

feladatok elvégzésében.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gondozottak pozitívan értékelik, ha aktívan részt 

vehetnek saját ellátásukban, a gondozásukra vonatkozó döntésekben. (Fedineczné 

Vittay, 1997) 

A védőnő célzott gondozási feladatait önállóan végzi a jogszabályokban, szakmai és 

etikai szabályokban foglaltaknak megfelelően és együttműködik a gondozottal az 

egészségügyi alapellátás - ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a 

szakellátás - a közoktatás, a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző 

intézmények illetékes szakembereivel. [49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet] 

Az ellátások összehangolása, követése 

A gondozott ellátásában együttműködésre kötelezett szakemberek közül a védőnő van 

abban az ideális helyzetben, hogy követni tudja/tudná valamennyi közreműködő 

által meghatározott beavatkozások, útmutatások megvalósulását, ha 

kap/kapna erről tájékoztatást. Ez ma még rendszerszerűen nem, csak részlegesen és a 

személyes kapcsolatoktól függően valósul meg. (Fedineczné Vittay, 1997) 

Értékelés 

A gondozási terv megvalósulását szükséges a gondozottal közösen értékelni, az elért 

eredményt elismerni, megerősíteni, az elmaradást átgondolni, szükség esetén újra 

tervezni, átirányítani, illetve intézkedni. A védőnő az értékeléssel zárja le a 

szisztematikus gondozási folyamat ciklusát (1. sz. táblázat).  
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A védőnői gondozás folyamatának értékelése 

Ellátási 

szükséglet 

vagy 

probléma 

Kívánatos 

vagy elvárt 

eredmények 

Gondozott 

feladatai 

Védőnő 

intervenciói 

Együttműködésre 

kötelezett 

szakemberek 

intervenciói 

Megvalósítás Értékelés 

       

       

       

1. sz. táblázat: A védőnői gondozás folyamatának értékelése 

Az értékelés információt nyújt a gondozott állapotáról és a feladatokban való 

előrehaladásáról, a védőnői ellátás, valamint együttműködésre kötelezett szakemberek 

közreműködésének eredményességéről.  

A gondozott szempontjából az alábbiak elemzése történik: 

a) a gondozott előrehaladása a tervezett célok felé; 

b) a kívánatos vagy elvárt eredményék elérésének mértéke; 

c) a további gondozás szükségessége; 

d) van-e olyan szükséglet, amely kimaradt a felmérésből. 

 

A védőnő szempontjából elemzésre kerül: 

a) az a mód, ahogy a védőnő a gondozás folyamatának lépéseit alkalmazta, valamint; 

b) a védőnői gondozási feladatok hatása az eredményre. 

(Fedineczné Vittay, 1997) 

Az együttműködésre kötelezett szakemberek szempontjából szükséges 

értékelni, hogy a szükséges közreműködés megtörtént-e és milyen eredménnyel. A 

megfelelő partneri együttműködés feltételezi, hogy az együttműködésben elért célról, 

kívánatos eredményről kapjon visszajelzést a másik fél, illetve arról is, ha az nem 

teljesült. E tekintetben, a gondozási folyamat újra indul (felmérés – miért nem 

teljesült?; szükséglet meghatározás – mire van szükség, hogy teljesüljön?; tervezés – 

a célhoz, a kívánatos eredményhez kinek, mit, hogyan, mikor kell tenni?; megvalósítás 

és újraértékelés).  
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A védőnői ellátás befejezése 

A védőnői ellátás biztosítása megszűnik, ha a gondozott  

– beiskolázása megtörténik (megkezdi tanulói jogviszonyát); 

– elutasítja (megtagadja) a védőnői ellátás igénybevételét. 

Beiskolázás esetén a gondozott védőnői ellátását az iskola-egészségügyi ellátás 

keretében az iskolát ellátó védőnő folytatja. [26/1997. (IX. 3.) NM rendelet] 

 

Amennyiben a gondozott kiskorú és gondviselője a védőnői ellátás igénybevételét 

elutasítja (megtagadja), szükséges megbeszélni, mi az oka, lehet-e úgy egyeztetni az 

együttműködés kereteit, hogy az mindkét fél számára megfelelő legyen. Fontos felhívni 

a figyelmet arra is, hogy a kiskorú gyermeknek joga van a megelőző ellátáshoz és a 

védőnői ellátás elutasítása esetén ez sérül, ezért erről a védőnőnek értesítenie kell az 

illetékes gyermekjóléti szolgálatot és a gyermeket ellátó háziorvost.[49/2004. (V. 21.) 

NM rendelet] 

Ha a gondviselő a tájékoztatás ellenére fenntartja döntését, akkor is fontos 

hangsúlyozni, hogy a gondozás későbbiekben is bármikor folytatható, ha igényli.  

Adott körzetben megszűnik, de más körzetben folytatódik a védőnői ellátás, ha 

– a körzetben lakcímmel rendelkező gondozott elköltözik; 

– a gondozott életvitelszerű tartózkodása a körzetben megszűnik. 
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Alapelvek a személyközpontú védőnői gondozáshoz 

A gondozáshoz szükséges megfelelő kapcsolat kialakítása 

A megfelelő együttműködés kialakításában a védőnőnek és a gondozottnak egyaránt 

fontos szerepe van. Számos tényező befolyásolja ezt a folyamatot, amelyek ismerete 

segítheti a védőnőt abban, hogy sikerüljön az eredményes gondozáshoz szükséges 

megfelelő kapcsolatot kialakítania. 

A kapcsolat kialakítását befolyásoló tényezők 

a) A védőnő személyisége 

A személyiség a viselkedésnek, a gondolkodásnak és az érzelmeknek az a 

jellegzetes mintázata, amely meghatározza, hogy a védőnő hogyan reagál 

másokra, illetve hogyan lép velük interakcióba. „Magával viszi mindenhova”, 

befolyásolja észlelését, beállítódását, érzelmeit, gondolatait, döntéseit, viselkedését 

és kapcsolatait. (Boros, 2005) 

A védőnő akkor tud harmóniában élni önmagával és a környezetével, ha ismeri 

önmagát. Akkor tudja felhasználni személyes és szociális erőforrásait, ha tisztában 

van azokkal. Akkor képes önkontrollra, érzelmi indulatai és viselkedése 

szabályozására, ha tisztában van erősségeivel és gyengeségeivel. Ezáltal lesz képes 

építeni erősségeire és fejleszteni gyenge pontjait. Az önismeret nehéz feladat. 

Gyakran nehéz különbséget tenni, aközött, hogy a védőnő mit gondol magáról, 

aközött, hogy mások mit gondolnak róla és aközött, hogy valójában milyen. 

Bagdy Emőke (1981) a helyes önismeretet az alábbiak szerint határozta meg:  

„A helyes önismeret magában foglalja képességeink és lehetőségeink 

felismerését, ismeretét a testi-lelki és társas valósághoz való értő igazodást, az 

alkalmazkodás egyéni és társas szempontból leghasznosabb „ránk szabott” 

módjainak ügyes megtalálását, az örömre és teljesítményre, alkotó kibontakozásra 

érett és változtatásokra nyitott életvezetés megvalósítását.” (Boros, 2005) 

Neményi Mária védőnőkkel kapcsolatban megjelent kutatásai (1998, 2001) - bár 

nem voltak reprezentatívak - mégis számos figyelemre méltó - a gyakorlatban is 

tapasztalható – megállapítást fogalmaztak meg. Ezek ismerete és figyelembevétele 

segítheti a kezdő és a már dolgozó védőnőket a saját gyakorlatukat kialakítani, 

áttekinteni, illetve támpontot adhat, hogy milyen változásokra, fejlődésre, 

fejlesztésre van szükség, hogy megelégedéssel végezhessék feladatukat. 
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A kutató a szakmai kompetencia alapján 3 típusú védőnőt tudott elkülöníteni:az 

önálló, a versengő és az alárendelődő típust.  

Az „önálló” típusba olyan védőnői személyiséget sorolt, aki „helyén érzi magát” a 

szakmájában, magabiztosan áll a munkakörében, önértékét tudatosan átéli, 

kompetensnek tekinti magát.  

A „versengő” típusba olyan védőnői személyiség került, ahol a védőnő hiába érezte 

magát kompetensnek, felkészültnek, sőt a prevenció területén kifejezetten jobban 

képzettnek, szakmailag korszerűbb nézeteket képviselőnek, mint a vele azonos 

családokban tevékenykedő gyermekorvos, rendre tapasztalnia kellett, hogy 

háttérbe szorítják.  

Az „alárendelődő” típusba olyan védőnői személyiség tartozott, aki szakmai 

tevékenysége során a felettesekhez, a kollégákhoz való alkalmazkodást helyezte 

előtérbe. Ő volt a békés hallgató.  

A szakmai munkája során átélt kompetencia-tudata tekintetében az interjúalanyok 

többsége, 52%-a „önálló”-nak, 33%-a „alárendelődő”-nek és 15%-a „versengő”-

nek bizonyult. 

Az „önálló” típus meggyőző fölénye a másik két kategóriához képest a kutató 

véleménye szerint is megnyugtató képet mutatott a védőnők felkészültségével 

kapcsolatban, amit egyébként a másik két kategória mögött rejlő személyiségtípus 

sem kérdőjelezett meg.  

Azok, akik a mindennapi tevékenységük során vállalták a harcot, rivalizáltak a 

náluk magasabb pozícióban lévő, másfajta szakértelemmel rendelkező 

gyermekorvossal, szülésszel, a házi orvossal. Azok, akik kényszerűen beletörődtek, 

hogy küzdelmük kilátástalan nem a szakma fontosságát, saját szakértelmükbe 

vetett hitüket vonták kétségbe, legfeljebb felismerték, hogy milyen korlátok között 

végezték feladatukat. (Neményi, M. 2001) 

b) A védőnő sajátos szerepe, határszerepe 

A védőnőknek nap mint nap meg kell birkózniuk identifikációs problémákkal, 

tekintettel arra, hogy a szemlélet, amire felkészítik őket az preventív, a struktúra, 

amiben dolgoznak az ma még jellemzően kuratív, és a gondozott családok 

problémáinak jelentős része pedig szociális jellegű.  

Neményi Mária a védőnői szerepet sajátos peremszerepnek nevezi.  
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A védőnői szakma egészségügyi főiskolai végzettséghez kötött értelmiségi 

foglalkozás, mégis alacsony megbecsülés jellemzi az egészségügyi hierarchián 

belül. Ugyanakkor a gondozottak számára a védőnő az egészségügyi 

ellátórendszert képviseli, ami - az iskolázottságban, a társadalmi hierarchiában 

elfoglalt hely szerint alacsonyabb szinten lévő családok számára – a szakértői 

tekintély fölényével bírhat. 

A védőnők olyan pályát választanak, amelyben a magánélet - az egyéni, női életút, 

a saját családi tapasztalatok, a párkapcsolat, a családtervezés, a gyermeknevelés, 

stb. - és a közfeladat – az egészségügyi főiskolai képesítéssel rendelkező 

szakember karrierútja - elválaszthatatlanul összefonódik. Kérdés, hogy a 

képesítéssel szerzett szaktudás és a női tapasztalatokból származó tudás ötvözete 

milyen módon nyilvánul meg a védőnő gondozási tevékenységében, illetve a 

tanácsadásában - különös tekintettel a gyermek fejlődésére, gondozására, 

nevelésére, továbbá az életvezetésre, az életmódra és a családi 

munkamegosztásra. 

Neményi Mária kutatásában a karrierélmény fejezte ki azt, hogy a védőnői pályát 

az illető interjúalany saját képességeihez, kompetenciájához, szaktudásához képest 

hogyan minősítette, mennyire felelt meg ez a foglalkozási szerep az önképének, 

azaz hogy személyisége szinkronban volt-e a számára adott lehetőséggel. A 

tanulmányban e tekintetben is három csoportot határozott meg a kutató – az 

„elégedett”, a „konfliktusos” és a „megrekedt” típust. 

Az „elégedett” típusba azok a védőnők kerültek, akik úgy látták, hogy a munkahelyi 

hierarchiában betöltött szerepük saját képességeiknek, tudásuknak megfelelő volt, 

a lehetséges karrier csúcsát jelentette, amely további fejlődés lehetőségét is 

biztosította. 

A „konfliktusos” típus, hasonló kategória, mint az előzőekben említett „versengő” 

típus, azzal a különbséggel, hogy az előbbi esetében a viták, a rivalizálás, az 

összeütközések inkább a védőnői munka tartalmi jegyeivel függnek össze, míg 

ebbe a kategóriába a munkahelyi hierarchiában elfoglalt helyre vonatkoztak. 

A „megrekedt” típusba azok a védőnők kerültek, akik kifejezték, hogy karrier 

szempontjából elégedetlenek választásukkal. Ide kerültek azok, akik a védőnői 

munkát az egészségügyi hierarchia alacsony szintjére helyezték, a munka anyagi 

megbecsülését látták elkeserítően alacsonynak és hangsúlyt adtak a védőnő munka 

zsákutca jellegének is. 
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A karrierélmény tekintetében az interjúalanyok többsége, 61%-a „elégedett”-nek, 

21%-a „megrekedt”-nek és 18%-a „konfliktusos”-nak bizonyult.  

Az eredmény alapján megállapítható volt, hogy a kutatásban részt vevő védőnők 

erős többsége helyén érezte magát, éppen arra a szintre jutott, éppen olyan 

területen tudja szakértelmét, képességét, hivatástudatát kifejezésre juttatni, 

amelyet közel érez magához, és amely jól illeszthető életterveihez.  

Nem elhanyagolható azonban a „megrekedt”, gyakorlatilag minden ötödik 

válaszolót magában foglaló típus aránya. A „konfliktusos” változócsoport jelentheti 

azokat a védőnőket is, akik nem tekintik lezártnak a karrierjüket, és a 

továbbiakban megpróbálnak majd esetleg pályát módosítani.  

A védőnő etnikai hovatartozása révén is határszerepben van, mivel 

Magyarországon elenyésző számban vannak roma védőnők, ezért a védőnői 

szakma a többségi magyar társadalom képviseletében tevékenykedik, egyszerre 

közvetítve a korszerű egészségügyi ellátás szakmai normáit és egy speciális 

társadalmi csoport családra vonatkozó értékeit. Kérdés, a magyarországi romák 

körében végzett védőnői munka hogyan birkózik meg azokkal a konfliktusokkal, 

amelyek adandó alkalommal a cigány közösségek többségitől eltérő 

hagyományaiból, életmódjából, családfelfogásából, értékrendszeréből fakadnak. 

(Neményi, M. 2001) 

Neményi Mária kutatásai során azt is megállapította, hogy a cigány családokkal a 

védőnők alakították a legközvetlenebb, legtoleránsabb kapcsolatot, a háziorvosok 

és a házi gyermekorvosok már kevésbé, a kórházakban dolgozó orvosok, 

szülésznők még kevésbé. (Neményi, M. 1998) 

A védőnőnek jól kell ismernie önmagát ahhoz, hogy megfeleljen az 

elvárásoknak, eredményesen tudjon teljesíteni családi életében és a munka 

világában, valamint képes legyen vágyait, céljait megvalósítani és saját érdekeit is 

megfelelően képviselni. Ehhez folyamatos (életen át tartó) tanulásra van szükség, 

önképzéssel, továbbképzéssel, különös tekintettel az önismereti, a 

konfliktuskezelési tréningekre. Fontos lenne igénybe venni a szupervízió és 

esetmegbeszélések lehetőségeit is. 

c) A védőnő és a gondozott kapcsolata 

A védőnői gondozásban kulcsfontosságú az interperszonális kapcsolatra és azok 

értelmezésére való alkalmasság. A védőnőnek fontos megtanulnia a gondozottal 

való együttműködés elemzését és készségeinek tudatos használatát a gondozási 

tevékenység eredményességének növelése érdekében.  
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A védőnő és a gondozott között létrejövő kapcsolat más, mint a baráti kapcsolat. 

Nem kölcsönös előnyök alapján jön létre, hanem a gondozott javára, de 

eredményességét meghatározza, hogy kölcsönös megelégedést vált-e ki. A hivatási 

kapcsolatban a kölcsönös bizalom és a másik fél támogatására irányuló 

kötelezettségek a meghatározó tényezők. A gondozott akkor elégedett, ha érzi a 

törődést és a szükségleteinek megfelelő gondozásban részesül. A védőnő a jól 

végzett munka örömét akkor érzi, ha gondozási tevékenysége eredményes a 

gondozott egészségi állapotának, életmódjának alakulásában. A gondozott és a 

védőnő egyaránt hozzájárul a kapcsolathoz a maga tudásával, beállítottságával, 

érzéseivel és magatartásrendszerével, amelyre jellemző a kölcsönös függőség és az 

egymásrautaltság is. Mindegyikük sajátos értelmi, érzelmi és pszichomotoros 

képességeket hoz a kapcsolatba, amelyeket együttes erőfeszítéssel fordítják a 

közösen meghatározott gondozási terv megvalósítására. A védőnő felelős azért, 

hogy előmozdítsa az elgondolások, értékek és készségek kölcsönös cseréjét.  

Az eredményes segítő kapcsolatban kölcsönösség áll fenn a gondozott és a védőnő 

között mindhárom képesség területen.  

A védőnői gondozás lehetőséget teremt arra, hogy a gondozott részt vegyen saját 

maga, gyermeke és családja egészségének fejlesztésében, fenntartásában és 

helyreállításában. Csak vele együtt lehet eredményes, ezért a gondozási célokat 

együtt határozzák meg és a célok megvalósulását, illetve elmaradását is együtt 

értékelik, illetve ítélik meg. (Smith, 2003) 

A védőnő legfontosabb készségei közé tartozik a személyek közötti, szakszerű 

kapcsolattartás, ami nem kerül sokba, de időt és a személyes elkötelezettséget 

igényel. Az eredményes kommunikációval azonban még idő is nyerhető. Ezért a 

védőnői gondozás során különbséget kell tenni az öntudatlan és a céltudatos 

kommunikáció között. 

A gondozáshoz szükséges kapcsolat kialakítását elősegítő kommunikáció 

A kommunikáció a védőnői gondozás megvalósításának eszköze. Segítségével lehet 

ismeretet adni, gondolatokat, érzéseket megosztani, befolyásolni az emberek 

viselkedését, végül a kommunikáció maga a kapcsolat, amely nélkül nem valósulhat 

meg a védőnői gondozás.  

A kommunikáció képessége olyan eszköz, amellyel a védőnő szándékait, 

cselekedeteit felismerhetővé teszi a gondozott számára.  

A gondozottal való kapcsolat minden pillanatában gondolatok, érzések, verbális és 

non-verbális „üzenetek” kibocsátása és fogadása történik, amelynek 
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eredményességét számos tényező segítheti, illetve gátolhatja. Pl. környezeti 

tényezők, a hely és a személyes tér, a külső megjelenés és öltözék, a non-verbális 

vonások, a személyközi tényezők. A kommunikáció célja, hogy az egyik fél 

mondanivalója (kibocsátó) eljusson a másik félhez (befogadó), úgy, hogy az világos 

és érthető legyen számára.  

Az „üzenet” megértéshez szükséges figyelemmel lenni a mondanivalót kísérő 

érzésekre, gondolatokra és azok okaira. 

A gondolatok, érzelmek fontos megnyilvánulásai (indikátorai): 

– a tekintet, 

– a szemkontaktus, 

– az arckifejezés, 

– a testtartás, 

– a láb/kartartás, 

– a hanghordozás - hangerő, hangszín, hanglejtés, tempó, 

– beszéd folyékonysága, 

– a mozdulatok, 

– a térközszabályozás. 

A védőnő a gondozás során „üzenet” kibocsátóként és „üzenet” befogadóként 

egyaránt viselkedik. 

A megfelelő kapcsolat kialakítását elősegítő kommunikációs elemek: 

- a jelenlét: a gondozott iránti figyelem, elfogadás és érdeklődés; 

 ösztönösen nem lehet megvalósítani, kifejlesztéséhez idő szükséges; 

- a meghallgatás: nyitottság a gondozott szavai, gondolatai, érzelmei 

irányában, akár kimondottak, akár rejtettek; 

 érzékenységet, megértést, minősítéstől való tartózkodást igényel; 

 sokkal inkább aktív (tudatos törekvés a jelenlétre), mint passzív 

befogadás; 

  jelentős koncentrációt, nyitott szellemiséget, a mondottak iránti 

érdeklődést, a kimondott szavak megértését jelenti; 

- az észlelés: a védőnő megfigyelései vagy vonatkoztatási rendszerének 

közvetlen eredményei; 

 a kapcsolat a gondozott észlelései iránti tiszteleten alapul; 

 a gondozott megértése magában foglalja a nézőpontjának megértését is; 

- a törődés: a gondozottról gondoskodni, fejlődését, önmegvalósítását 

elősegíteni; 
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 megismerést, türelmet, őszinteséget, természetességet, bizalmat, 

reményt, bátorságot igényel; 

 a védőnői gondozás lényeges eleme; 

- az önfeltárás: az a folyamat, amelyben az egyik ember a másik számára 

megnyílik, megnyilvánul; 

 kölcsönös, kétirányú folyamat, amely szükséges az önismerethez az 

egészséges személyiségfejlődéséhez; 

- az empátia: „Az empátia a személyiség olyan képessége, amelynek 

segítségével, a másik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat során 

bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába. Ennek a beleélésnek a nyomán 

meg tud érezni és érteni a másikban olyan emóciókat, indítékokat és 

törekvéseket, amelyeket szavakban direkt módon nem fejez ki, és amelyek a 

társas érintkezés szituációjából nem következnek törvényszerűen. A megértés 

és megérzés fő eszköze az, hogy az empátia révén a saját személyiségben 

felidéződnek a másik érzelmei és különféle feszültségei. Ezt úgy is ki lehet 

fejezni, hogy a személyiség beleéli, mintegy a másikba vetíti önmagát.” (Buda 

B, 1985) 

 a védőnő teljes figyelmét a másik személyre fordítja, érezteti, hogy 

megérti őt; 

 a megértés légkörében a gondozott szabadabban találja meg saját 

fejlődésének lehetőségeit; 

 segíti a gondozottat az önelfogadásban, önmagára figyelésben, 

önmegértésben, megváltoztatni érzéseit, viselkedését, a lelki eredetű 

tünetek javulását, az együttműködést; 

- a hitelesség: a védőnő őszintén osztja meg gondolatait, érzéseit és 

tapasztalatait a gondozottal – a verbális és a nem verbális kommunikációja 

összhangban van (kongruens);  

 a bizalomra épülő kapcsolat előfeltétele; 

- a tisztelet: a védőnő a gondozottat értékes személyként fogadja el, pozitívan 

viszonyul hozzá – érdeklődik iránta, törődik vele, meggyőződése, hogy képes a 

fejlődésre, a problémamegoldásra. (Fedineczné Vittay, 1997) 

Az asszertív kommunikáció 

A védőnő énképe, önelfogadásának mértéke, az önértékelés minősítő jellege 

hatással van az önérvényesítés módjára és az emberi kapcsolatokra is. Az asszertív 

védőnő természetesen, őszintén és elismerten él a másokkal való kapcsolataiban. 

Érvényesíti céljait, vágyait, jogait, pozitívan gondolkodik, önbizalmat érez, és 

önérvényesítő módon viselkedik, (győztessé válik), úgy, hogy ezt a gondozottal 
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együttműködve, érdekeltté téve teszi és nem hagy maga mögött áldozatot 

(vesztest). Ehhez az is szükséges, hogy gondolati, érzelmi és viselkedési szinten 

egyaránt asszertív legyen. 

Az ember viselkedésében lehet alárendelő, asszertív és agresszív. A három 

viselkedési stílus közül az egyik különösen jellemező a személyre. Hogy mikor, 

melyik stílus jut érvényre a viselkedésben, nagymértékben függ a személyiségtől, 

annak domináns stílusától, a helyzettől és a másik fél viselkedésétől is.  

Az alárendelődő viselkedés passzív és indirekt. A védőnő a mások szükségleteit, 

érdekeit és jogait fontosabbnak tekinti a sajátjánál, a kisebbrendűség érzetét kelti. 

„Vesztes-győztes” helyzetet teremt, amelyben ő áldozattá, vesztessé válik. A saját 

vesztesége árán enged másokat győzni. 

Az agresszív viselkedés komplexebb - lehet aktív és passzív, direkt vagy indirekt, 

őszinte és nem őszinte. Jellemzően a felsőbbrendűség érzetét kelti és mások 

lenézését közvetíti. Saját céljait, érdekeit és vágyait fontosabbnak tekinti a 

másokéinál. Nem biztosít választási lehetőséget és „győztes-vesztes” helyzetet 

teremt, másokat áldozattá téve. Rövidtávon eredményesnek tűnik, de hosszú távon 

vesztes stratégia, mert a sértett áldozatok ellene fordulhatnak. 

Az asszertív viselkedés aktív, direkt és őszinte. Önmaga és mások elfogadását 

közvetíti. Saját céljait, jogait, érdekeit és szükségleteit ugyanolyan fontosnak 

tartja, mint a partneréit. „Győztes-győztes” megoldásokra törekszik és amennyiben 

rajta múlik, meg is teremti azt. Másokat is enged győzni, sőt aktívan keresi az 

együttműködést, és szívesen tartanak fent vele kapcsolatot a későbbiekben is. Ez a 

viselkedés megtorlás és irigység nélküli sikereket eredményez, továbbá őszinte, 

nyílt kapcsolatokra bátorít. 

Az asszertivitás határozott önérvényesítést jelent. Ez a személyes siker alapja a 

magánéletben és a munkában egyaránt. Az asszertív emberrel könnyebb 

asszertívan viselkedni, de nem mindenki ilyen. 

Az asszertivitás fejleszthető. Ehhez a kognitív, érzelmi és viselkedési akadályok 

felismerésére és megszüntetésére van szükség, és elérhető, hogy a védőnő az idő 

és a kapcsolatok jelentős részében képessé válik az asszertív viselkedésre. (Boros, 

2005) 

Az önérvényesítő kommunikáció 

A határozott, magabiztos (asszertív) védőnő általában erős önuralommal 

rendelkezik. Vállalja a jogait és a kötelezettségeit egyaránt. Nem próbálja meg 
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erőszakosan megszerezni, ami másokat illet meg, de nem tűri tehetetlenül azt sem, 

hogy olyan dolgokért hibáztassák, amiért nem felelős. Az embereket egyenlőnek 

tekinti, és megpróbál úgy bánni velük, amilyen bánásmódot saját magával szemben 

is elvár.  

Ehhez a védőnő: 

– gondolatok és érzések kifejezésére alkalmas kommunikációs stratégiák nagy 

választékával rendelkezik; 

– pozitív az attitűdje az egyenes és őszinte kommunikációval kapcsolatban; 

– magabiztosan kezeli a negatív érzelmeket, a szorongást, a feszültséget, a 

félénkséget, a félelmet; 

– magabiztos abban, hogyan kell az önmaga és mások iránt érzett tiszteletnek 

megfelelően viselkedni; 

– egyenlő jelentőséget tulajdonít saját maga és mások jogainak. (Smith, 2003) 

A 2. sz. táblázat foglalja össze az alárendelődő, az asszertív és az agresszív 

megnyilvánulások jellemzőit. 
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Jellemző 

megnyilvánulás 

Alárendelődő Asszertív Agresszív 

Beállítottság 

magával szemben 

másokkal 

szemben 

én nem vagyok 

rendben 

te rendben vagy 

én rendben vagyok 

te rendben vagy 

én rendben vagyok 

te nem vagy rendben 

Másokhoz való 

viszony 

lebecsüli magát megbecsüli magát, 

anélkül, hogy 

másokat 

lebecsülne 

magát mások kárára 

becsüli túl 

Döntéshozás 
másokra hagyja a 

döntést 

maga dönt mások helyett dönt 

Viselkedés 

nehéz 

helyzetben 

elmenekül, elenged közvetlen, nyílt 

szembesülés 

lehengerel 

Verbális 

magatartás 

bocsánatkérő 

szavak; hebegés; 

kertelés: nem 

mondja ki, mit is 

akar 

a kívánságok 

világos, közvetlen 

kijelentése; 

érzéseit őszintén 

kimondja 

indulatos 

beszédvádaskodás; 

gőgös kijelentések; 

a másik 

megbélyegzése 

Non-verbális 

kifejezés 

általában 

szavak helyett tettek 

(nem mondja ki, mit 

érez); 

úgy látszik, mintha 

nem úgy gondolná, 

ahogy mondja 

öntudatos, 

következetes 

üzenetek 

fensőbbséges 

viselkedés, 

tiszteletlen, gúnyos 

stílus 

TESTTARTÁS 

ernyedt; vállak 

görnyedtek; 

gyakoriak a 

helyzetváltoztatások; 

támaszt keres; 

áll beesett; 

ülés: összeszorított 

karokkal 

egyenes, de 

nyugodt; vállak 

fent, egyenesek; 

kevés a 

helyzetváltoztatás; 

kényelmesen 

egyenes kissé 

előredőlt áll; 

üléskor karok 

egybe, vagy 

keresztbe fontak; 

ellazult 

egyenes, feszes; 

csípőre tett kéz; 

vállak fent és 

hátrahajlanak; 

rángatózó 

helyzetváltoztatások 

vagy merev 

mozdulatlanság; 

az áll fent vagy 

előretoltan; 

ülés: asztalon, kezek 

a fej mögött, vagy 

feszesen előredőlten; 

széttett lábak 
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GESZTUSOK 

ideges mozdulatok; 

remegő kezek; 

nyirkos tapintat; 

tördelő mozgások; 

vállrángatások; 

gyakori fejbólintás 

adekvát 

kézmozdulatok; 

nyugodt karok; 

kézfejek nyitottak; 

alkalomnak 

megfelelő 

fejbólintások 

erős, vagy döfő 

kézmozdulatok; 

ökölbe szorított, 

irányító vagy karba 

font kezek; 

széles karlendítések; 

éles, gyors bólintások 

ARCKIFEJEZÉSEK 

felhúzott szemöldök; 

oldalra vagy lefelé 

néz; könnyes, 

könyörgő esdeklő 

tekintet; 

tágra nyílt szemek; 

gyakori pislogások; 

ideges vagy 

bűntudatos mosoly; 

rágcsáló alsó ajak; 

a dühöt elfordított 

szemek, szégyenlős, 

bűntudatos tekintet 

jelzi 

nyugodt, 

elgondolkodó, 

törődő, vagy 

egyetértő tekintet; 

kevés 

szempillacsapás; 

valódi megélt 

mosoly; nyugodt 

ajak; 

a dühöt bosszús, 

komor tekintet, 

enyhe arcpirulás 

jelzi 

összehúzott 

szemöldök, 

összeszorított ajak és 

állkapocs, vicsorítás; 

szúró tekintet; 

metsző pillantások; 

leereszkedő vagy 

szarkasztikus mosoly; 

a dühöt rosszalló, 

komor tekintet; 

extrém vörösödés jelzi 

HANG 

halk, elhaló, magas 

hangok; 

hezitálások; 

ideges nevetés; 

a kijelentések 

kérdésnek 

hangzanak; a hang a 

mondat végén 

felemelkedik 

zengő, erőteljes, 

kellemes hang; 

folyamatos beszéd, 

csak humorra és 

kellemesen 

kirobbanó nevetés; 

állítások 

kijelentésnek 

hangzanak 

visszafogottan halk, 

vagy hangos, durva, 

gúnyos hang; 

precíz, kimért, 

szarkasztikus 

nevetés; 

a kijelentések 

parancsnak, vagy 

kinyilatkoztatásnak 

hangzanak 

2. sz. táblázat: A jellemző alárendelődő, asszertív és agresszív megnyilvánulások 

összefoglalása (Smith, S. 2003.); (Boros M. 2005); 

 

A felelős kommunikáció 

A védőnő kötelezettsége és számonkérhetősége a gondozási folyamat teljesülésével 

kapcsolatban határozható meg. A felelős kommunikáció során a kapcsolattartás 

logikus, szisztematikus, a védőnő szakismeretén alapszik. A problémamegoldás az 

adott helyzetnek pontosan megfelelő magatartásban nyilvánul meg. A védőnőnek 

tisztában kell lennie, hogyan befolyásolja tudása, beállítottsága és jártassága 

segítőkészségét.  

 

A segítő kapcsolat 

Carl R. Rogers kutató és klinikus volt az első, aki meghatározta azokat a szükséges 

és elégséges feltételeket, amelyek teljesülésével személyiség-változás érhető el. 

Megbízható mérési módszereket dolgozott ki, vizsgálta, hogy mi segíti az 
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embereket a változásban. Arra a következtetésre jutott, hogy csak az vezet új 

önismerethez és önmagunk mélyebb megértéséhez, ha a segítő tükrözi az 

érzelmeket. Megállapította azt is, hogy az embereknek elfogadottságra van 

szükségük, ahhoz, hogy lépéseket tegyenek az „önmegvalósítás” felé. Meglátása 

szerint nagy valószínűséggel akkor lesz hatékony a segítő kapcsolat, ha a segítő 

kongruens, viselkedése transzparens, a szavai és érzései harmóniában vannak, 

feltétel nélkül elfogadja a klienst és megérti a kliens érzéseit (oly módon, ahogy azt 

maga a kliens is érzi). 

Rogers a segítő kapcsolat ismertetőjegyei közül az alábbiakat különösen fontosnak 

tartotta: 

„1. Tudok-e úgy létezni, hogy a másik személy érezze, bízhat bennem, építhet rám, 

e szavak legmélyebb értelmében? 

2. Tudok-e olyan módon kommunikálni, hogy azt is pontosan félreérthetetlenül 

közöljem a másikkal, hogy én magam valójában ki vagyok és milyen vagyok? 

3. Megengedhetem-e magamnak, hogy pozitívan érezzek a másik személy iránt, 

hogy szimpátiát, gondoskodást, szeretetet, érdeklődést, megbecsülést mutassak 

iránta? 

4. Elég erős-e az egyéniségem, hogy egy másik személytől függetlenítsem magam? 

5. Eléggé biztonságban érzem-e magam, hogy ne zavarjon a másik személy 

önállósága? 

6. Megengedhetem-e magamnak, hogy teljesen azonosuljak a másik személy 

érzésvilágával, értelmezéseivel, hogy olyan szemmel láthassam a világot, ahogy azt 

ő teszi? 

7. Elfogadó lehetek-e a másik személy minden olyan arculatával kapcsolatban, amit 

megmutat nekem? 

8. Képes vagyok-e a szükséges érzékenységgel cselekedni a segítő kapcsolatban 

ahhoz, hogy viselkedésemet ne veszélyforrásként érzékelje a másik személy? 

9. Meg tudom-e a klienst szabadítani a külső értékelés veszélyeitől? 

10. Képes vagyok-e elfogadni, hogy a másik ember személyisége most is fejlődik, 

vagy valamilyen módon megköt a múlt?” (Rogers, 2004) 

Ha a védőnő valóban segíteni akar a gondozottnak, akkor ismernie kell a 

gondozott tudását, érzéseit, beállítottságát, az erősségeit, és gyengeségeit, a 

képességét és hajlandóságát. Ennek ismeretében határozza meg a gondozott 

egyéni szükségleteit, a gondozási tervet.  

Ha a védőnő valóban segíteni akar, akkor: 

– legyen értelmileg, érzelmileg és fizikailag felkészülve a segítésre; 
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– legyen szabatos és udvarias; 

– mozdítsa elő a gondozott egészségi állapotának javulását; 

– legyen emberszerető, a gondozott jóllétét, szükségleteit és gondjait tartsa a 

legfontosabbnak; 

– legyen merész, találjon ötletes megoldásokat a gondozott gondjaira; 

(például: 10 m2 albérleti szobában 2 gyermek elhelyezése anyával együtt, 

bútorzat, kiságy, mozgáshoz szükséges hely biztosítása. Segítség, tanács, ötlet 

a szoba átrendezéséhez!) 

– legyen tudatos, ügyes a gondozott biztonságos, sikeres, ellátásához szükséges 

képességek alkalmazásában; 

– dicsérje és bíztassa a gondozottat arra, hogy maga is tegyen erőfeszítéséket a 

jobb gondozása érdekében; 

– legyen türelmes és megértő a gondozott adott helyzetre adott reakcióival 

szemben; 

– kitartóan segítse a gondozottat egészségének megőrzésében; 

– ne legyen leereszkedő; 

– ne prédikáljon; 

– ne kényszerítéssel akarja elérni a változást; 

– ne minősítsen, ne címkézzen; 

– ne késlekedjék a gondozott ésszerű kéréseinek teljesítésében; 

– ne hengerelje le a gondozottat idegen szavak, orvosi zsargon használatával; 

– ne keltse a gondozottban az alsóbbrendűség vagy az elidegenedettség érzését; 

– ne legyen előítélete; 

– ne keresse saját érdekét vagy saját örömét a gondozottal való kapcsolatban; 

– ne manipulálja a gondozottat, ne vezesse félre – a gondozottnak joga van az 

őszinte, nyílt tájékoztatásra. (Smith, 2003) 

A kommunikációtól eljutni a segítő kapcsolat kialakításáig nagyfokú öntudatosságot 

és jártasságot igényel, amelyek tréningen sajátíthatók el. 

 

A kapcsolatteremtéshez és a kapcsolattartáshoz szükséges képességek 

A gondozás eredményességében meghatározó, hogy a védőnő a szükséges 

képességekkel rendelkezik-e, illetve fejleszti-e azokat. 

A gondozottal való megfelelő kapcsolat kialakításához olyan szituációk teremtésére, 

olyan válaszok adására van szükség, amelyek figyelembe veszik a másik fél 

érzéseit, véleményét, gondolkodásmódját és mindkét fél számára előnyös ún. 

„győztes-győztes” helyzeteket teremt. A fejlett kommunikációs képesség kétirányú 
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párbeszédet eredményez, amely szándékainknak megfelelően, bensőséges 

kapcsolatok létrehozására, problémák, konfliktusok megoldására képes. (Bakacsi, 

2002) 

A gondozottal való hatékony kommunikáció kialakításában döntő fontosságú, hogy 

a védőnő rendelkezzen az alábbi képességekkel: 

a) Önmaga bemutatásának képessége 

A bizalom a bensőséges kapcsolat feltétele, hogy megismerjék az embert. Ehhez 

szükséges, hogy képes legyen a védőnő önmagát megmutatni, feltárni mások előtt, 

de csak olyan mértékben, amely feltétlen szükséges az adott kapcsolatban. Jól kell 

tudni időzíteni, hogy az önmagáról adott információ ne legyen se túl sok, se túl 

kevés, se túl mély, se túl felszínes. A gondozás eredményességében meghatározó, 

hogy a különböző társadalmi helyzetekben mennyire képes a védőnő megfelelő 

mélységben önmagát bemutatni, mennyire tud mély, meghitt lelki kapcsolatot 

kialakítani a gondozottal és mennyire tudja tartani a megfelelő távolságot. 

b) Személyes image irányításának képessége 

A sikeres emberekről készített tanulmányok rámutatnak arra, hogy az image 

irányításának belső képessége nagymértékben hozzájárul az ember életének és 

pályafutásának sikerességéhez (Glasser, 1984. és Waitley, 1983.). Ezért szükséges, 

hogy a védőnő tisztában legyen azzal, hogy milyennek látja önmagát, figyelje, hogy 

gondozottai milyennek látják őt és tegyen azért, hogy a róla kialakított kép minél 

inkább megfeleljen annak, amilyet ő maga is szeretne. Ezt a képességet elsősorban 

a tudatosság, az image gondos megválasztása és erősítése mozdítja elő. Fontos, 

hogy a védőnő ennek a képnek megfelelően következetesen éljen. 

c) A hírnév irányításának képessége 

Ez a képesség azt jelenti, hogy a védőnő tudatában van magatartásának 

hatásaival, és magatartásának befolyásolásával tudja ezeket a hatásokat céljai 

szolgálatába állítani, a védőnőről kialakult kedvező kép megőrzésére irányul. A 

védőnő megtanulja, hogyan kell: 

– a különböző társadalmi eseményekhez öltözködni, 

– hatásosan és tagoltan beszélni, 

– erőteljesen, hatékonyan és mások tetszését megnyerő, non-verbális üzeneteket 

közvetíteni, 

– önmagáról olyan képet kialakítani, amilyet szeretne, 

– elkerülni, hogy az emberek ismereteik korlátozottsága miatt „beskatulyázzák” 

őt. 
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d) Az odafigyelés (osztatlan figyelem) képessége 

A gondozottak többsége vágyik a szívből jövő, őszinte összpontosított figyelemre. 

Különböző magatartásformák elősegítik, hogy a gondozottak érezzék, lássák, hogy 

a védőnő komolyan érdeklődik irántuk. A helyesen megnyilvánuló odafigyelés 

magában foglalja a helyzetnek megfelelő távolság megválasztását, az odafordulást, 

az odahajolást, a nyitott testtartást, a szemkontaktust, az érintés alkalmazását, a 

mozdulatokat, a verbális reakciókat. 

– a gondozás során a megfelelő érzékenységgel alkalmazott érintés (pl. kéz, váll, 

kar) értékes kommunikációs módja lehet a nehézség megértésére, az 

erőfeszítés elismerésének, támogatás, bíztatás kifejezésének. 

e) A megfigyelés képessége 

A megfigyelés során a védőnő tudatosan gyűjt minden szemmel látható információt 

a gondozottról, például az arckifejezéséről, testtartásáról, kifejezésmódjáról, 

gesztusáról, rezdüléséről, testének feszültségéről, energiaszintjéről, egyéb non-

verbális megnyilvánulásáról. A megfigyelés képessége lehetővé teszi, hogy a 

védőnő elfogulatlanul gyűjtsön információt a gondozottról, megakadályozza a 

helytelen feltételezések kialakulását, illetve megóvja az előítéletektől. 

f) Az elfogulatlanság képessége 

A védőnő véleményalkotási rendszere mindenkori meggyőződéseiből, 

feltételezéseiből, értékeiből, értékítéleteiből, érzelmi benyomásaiból, értesüléseiből, 

hangulatából, gondolataiból és feszültségérzéseiből tevődnek össze. A 

véleményalkotás alapjai nagyon egyéniek és mélyen meghatározottak, ezért a 

védőnő a kapcsolataiban is jellemzően saját nézőpontjából értelmezi a valóságot és 

saját magából kiindulva cselekszik.  

Az elfogulatlanság (a feltétel nélküli elfogadás) képessége azt jelenti, hogy a 

védőnő elfogadja a gondozott magatartásmódját, értékrendjét és viselkedését 

anélkül, hogy saját értékrendjét akarná ráerőltetni. Ez a „felfüggesztő” képesség 

olyan belső erőt jelent, amellyel megérzéseket és értékítéleteket lehet ellenőrizni és 

az elsietett lépéseket el lehet kerülni. Mindaddig a legjobbakat feltételezi a 

gondozottról, amíg az ellenkezőjéről meg nem győződik. Erre a képességre 

különösen akkor van szükség, ha meg kell érteni a gondozottat, ha szorongást, 

feszültséget szükséges oldani. Így segítheti a védőnő, hogy a gondozott 

felkészülhessen a saját gondolatainak, érzéseinek vagy szempontjainak 

befogadására. Ez a képesség az alapja a türelemnek, szelídségnek, a 

kedvességnek, a tiszteletnek és az eredményességnek. 
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g) A kérdezés, a helyes információgyűjtés képessége 

A kérdezés tapasztalt, hatékony használata különösen fontos a védőnői gondozás 

során. A gyakori kérdezés gyakran védekező helyzetbe kényszeríti a gondozottat, 

továbbá könnyen a védőnő irányába terelheti a beszélgetést. Így a védőnő szabja 

meg a beszélgetés irányát, az ő szempontjai érvényesülnek, ezzel gátolhatja a 

gondozott véleményének mélyebb megismerését. Ezért a kérdezést különösen 

azokra a helyzetekre kell tartalékolni, amikor a védőnőnek szükséges 

meggyőződnie az információ teljességéről, illetve megbízhatóságáról. (Anderson, 

1992) 

A védőnő különböző módon kérdezhet. A leggyakrabban előforduló kérdések: 

– Nyílt kérdések: segítenek abban, hogy a gondozottak valamilyen témában 

kifejtsék véleményüket anélkül, hogy mondanivalójuk irányát befolyásolnánk. 

Lehetőség arra, hogy a gondozott önmagát kifejezze, saját szavaival adjon 

választ. Szabályozza a részletek sorrendjét, az önfeltárás ütemét.  

o Célzott nyílt kérdések: segítik a védőnőt abban, hogy megfelelő 

keretek között tudja tartani a beszélgetést, miközben biztosítja a szabad 

megnyilvánulás lehetőségét a bőbeszédű és a zárkózott gondozott 

számára egyaránt. Így szem előtt tudja tartani a gondozási terv 

szempontjait, különösen, ha csak korlátozott idő áll rendelkezésre. 

– Zárt kérdések: csak korlátozott információszerzésre adnak lehetőséget. 

Gyakran „igen” vagy „nem” a válasz, ami nem ad teret a vitára. A gondozottat 

gyakran olyan válaszra kényszerítik, amilyet a védőnő akar hallani. Akkor 

érdemes alkalmazni, amikor a gondozás során gyorsan, konkrét, pontos 

információra van szükség. Ez azonban azt is jelenti, hogy a védőnőnek gyakran 

több kérdést kell feltennie, hogy megkapja a szükséges információt. 

– Rávezető kérdések: alkalomszerűen lehetnek ösztönzők. Van azonban 

hatékonyabb módja az információgyűjtésnek. Nem célszerű alkalmazni. 

– Szondázó kérdések: tolakodónak tűnhetnek, ezért megfelelő érzékenységgel 

kell alkalmazni és semmiképpen sem túl gyakran. Ha alkalmazására többször 

kerül sor, akkor vallatás, vagy ellenőrzés érzetét keltheti. 

– Többszörös kérdések: egyszerre több információra kérdez rá, ezért újra kell 

gondolni, hogy kialakuljon egy prioritás, hogy a megfelelő kérdésre a megfelelő 

válasz érkezzen. 

A védőnőnek át kell gondolnia, hogy mit szeretne megtudni, és, hogy a szükséges 

információt milyen módon szerzi meg. Minden kérdést olyan egyszerűen kell 

feltenni, amennyire lehetséges. Tudnia kell azt is, hogy bizonyos kérdések kaput 
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nyitnak a megbeszélés számára, mások pedig megfélemlítő hatással járhatnak, 

amelyek védekező vagy haragos választ válthatnak ki. 

A 3. sz. táblázat foglalja össze a különböző kérdezés típusainak előnyét és 

hátrányát (Fedineczné Vittay, 1997). 

Kérdezés 

típusa 
Példa Előny Hátrány 

 

Nyílt 

 

 

 

 

 

Célzott 

nyílt 

Elmondaná, hogy 

mi történt, 

amióta nem 

találkoztunk? 

 

 

 

Elmondaná, 

hogyan szoptat? 

 

Elősegíti az önkifejeződést. 

Megismerhető, hogy a 

gondozott számára mi a 

fontos és ezt saját szavaival 

mondhatja el. 

 

 

Biztosítja a gondozott szabad 

megnyilvánulás lehetőségét a 

gondozás céljának megfelelő 

keretek között. 

Nehéz a fontos 

vonatkozásokat 

ellenőrzés alatt tartani. 

Meghatározott célokat 

ér el. 

 

A védőnő irányítja a 

beszélgetést. 

 

Zárt 

 

Szopik? 

Akkor jó, ha bizonyos 

meghatározott információkat 

gyorsan akar a védőnő 

begyűjteni. Pontos és 

egyértelmű. 

A védőnő 

perspektívájára van 

korlátozva. 

Kérdésközpontú. 

 

Rávezető 

Ugye nem akarja 

még 

hozzátáplálni? 

A gondozottat a 

megkérdezett kérdésekre 

való válaszolásra szorítja. 

A védőnő szempontjaihoz 

ragaszkodik. 

Korlátozza a gondozott 

önkifejezését. 

Haragos választ válthat 

ki, ha fenyegetésnek 

fogják fel. 

 

Szondázó 

 

Csak szopik? 

Megvizsgálja azt a területet, 

amelyet a védőnő fontosnak 

tart. A válaszok specifikus 

információkat biztosíthatnak. 

A gondozottat meglepheti. 

Fenyegetheti a 

gondozottat. Haragos 

választ válthat ki. 

 

Többszörös 

Tehát akkor 

teázik, és akkor 

milyen teát ad 

neki, citromot is 

és cukrot is tesz 

bele? 

Lehetséges, hogy érdeklődést 

vagy lelkesedést mutat. 

Nagyon zavaró, mivel a 

gondozott nem tudja, 

melyik kérdésre feleljen 

először. Lehet, hogy 

semmilyen ésszerű 

választ nem vált ki. 

3. sz. táblázat: A kérdezés típusainak előnye és hátránya 

h) A meghallgatás (az aktív hallgatás) képessége 

A meghallgatás jártasságot feltételező tevékenység. A párbeszéd során a 

védőnő non-verbális és verbális jelzéseket ad a gondozottnak. Az aktív hallgatás 

az a képesség, amikor a gondozott mondandójának tartalmi és érzelmi 

összetevőire koncentrál a védőnő. Jelen van, összpontosít, osztatlan figyelmet 

fordít a gondozottra. Engedi, hogy a gondozott elmondja a mondanivalóját, és 

úgy hallgatja őt, hogy közben saját magában felmerülő érzéseknek, 

véleménynek, ítéletnek nem ad teret, háttérbe „szorítja” őket. A kérdezést csak 
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korlátozottan és célirányosan alkalmazza elsősorban arra, hogy ellenőrizze, 

hogy jól érti-e, amit a másik fél elmondott. Ha a gondozott azt érzi, hogy 

meghallgatják, elmondhatja, amit el akar mondani, akkor könnyebben „kaput 

nyit” akkor, amikor a védőnő kíván „üzenetet” eljuttatni hozzá magáról. 

(Anderson, 1992) 

– Az aktív hallgatás legfontosabb tényezői: 

 a non-verbális kommunikáció megfelelő alkalmazása: 

o a szemkontaktus, a gondozott felé fordulás, a közelség, olyan 

testtartás felvétele, ami kifejezi, hogy a gondozott fontos a 

védőnőnek, van idő a meghallgatásra, figyel rá, ezt fejbólintással, 

arckifejezéssel is érezteti; 

 a verbális kommunikáció megfelelő alkalmazása: 

o az ún. finom verbális elemek (szavak, parafrázis) alkalmazásával 

a védőnő szóban is megerősíti, hogy fontos számára, amit a 

gondozott szeretne elmondani, megosztani, kifejezni és ezt a 

hangszínnel és a hanglejtéssel is kifejezi; 

o a védőnő kimutatja, hogy érti, amit mond a gondozott, illetve 

ellenőrzi, hogy jól érti-e; 

o a védőnő figyeli a gondozott megnyilvánulását (verbálist és nem 

verbálist) és visszatükrözi; 

 a csend alkalmazása: 

o általánosan előforduló jelenség, hogy a gondozottal folytatott 

párbeszéd megszakad. A beszélgetésnek nagyon hasznos 

eseménye a csend. Ez jó lehetőség arra, hogy a gondozott 

összeszedje gondolatait, megfelelő szavakat találjon érzéseinek, 

vagy egy új szemponttal kapcsolatban megfogalmazza 

véleményét. Ezért fontos, hogy a védőnő adjon teret a csendnek, 

annak ellenére, hogy szorongást válthat ki benne, illetve kínosnak 

érezheti. Kínos csendek jellemzően akkor fordulnak elő, amikor a 

gondozott nagyon nehéz témához érkezik, és nem érzi magát 

felkészültnek, hogy megbeszélje a védőnővel. Ez esetben a csend 

visszavonulást jelenthet az adott témakörben. A gondozott 

kényelmetlenül érezheti magát, rossz közérzetet mutathat. 

Fontos, hogy a védőnő ezt észlelje, érzékelje és választhatja azt, 

hogy kimondja, hogy látja, ez a témakör túl nehéz. A csend 

segítheti a gondozottat tisztábban látni helyzetét, kiválthat 

váratlan érzelmi reakciót (pl. sírást, haragot), amire egyikük sem 
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számított. Azonban ez nem feltétlenül eredményez kedvezőtlen 

kimenetelt, sőt gyakran előfordul, hogy egy mérföldkő a probléma 

felismerésében, megfogalmazásában. 

 A distressz oldása: 

o Az elkeseredettség, a szorongás, a harag kitörései céltudatos 

választ igényelnek a védőnőtől. A védőnőnek szert kell tennie arra 

a képességre, hogy úgy tudja megnyugtatni, lecsillapítani a 

gondozott személyt/gondviselőt, hogy ő maga ne váljon 

zaklatottá. Át kell gondolni, hogy az ilyen helyzetet milyen módon 

tudja a gondozott javára fordítani. Fontos, hogy megőrizze 

higgadtságát, megértse a gondozott lelkiállapotának okait, 

maradjon előítélet-mentes és alkalmazza a helyzet oldására a 

leginkább megfelelő önérvényesítő felelős kommunikációt. 

 Az első benyomások 

o Az első találkozások élménye meghatározhatja a védőnő és a 

gondozott kapcsolatát, együttműködését. Egy határozott 

üdvözlés, egy mosoly szemkontaktussal, egy kézfogás, a 

kedvesség, az őszinteség elengedhetetlen a jó kapcsolat 

megalapozásához. (Fedineczné Vittay, 1997) 

i) A megértő válaszadás képessége 

A védőnő válaszreakciója bátoríthatja a gondozottat a beszélgetésre, vagy 

elbátortalaníthatja attól, illetve lehet ebből a szempontból semleges.  

A megfelelő válaszadási képesség kialakulásához sok tapasztalatra és 

érzékenységre van szükség, mert a mondanivaló pontos megértésén kívül a másik 

fél nem verbális jeleinek gondos megfigyelését is igényli. A válaszreakció lehet 

verbális és non-verbális. Fontos, hogy a védőnő tudatában legyen annak, hogy a 

gondozottra a non-verbális jelek hatnak a legerőteljesebben, ezért a védőnő 

válaszreakciójának értelmezésében ez lesz a meghatározó. A pontos megértést 

tükröző válasz szükséges ahhoz, hogy a védőnő a gondozott érzelmi világába 

„bejusson” és a másik fél szemszögéből szemlélje, érezze az elmondottakat 

verbálisan és nem verbálisan egyaránt. Ez a képesség alapozza meg az empátiát. 

(Anderson, 1992) 

Az aktívan meghallgató védőnő képes az empátiás verbalizációra, vagyis 

visszatükrözni a gondozottnak, amit hallott, és amit érzékelt. Ebben alkalmazza a 

tisztázást, a visszaismétlést, az érzelmek visszatükrözését, a fontosság elismerését 

és az összefoglalást (4. sz. táblázat). Így, sok félreértés, „egymás melletti 

elbeszélés”, feszültség, konfliktus elkerülhető és csökkenthető. (Boros, 2005) 
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j) A határozottság képessége 

A határozottság a válaszolás (empátia) képességével párosulva biztosítja, hogy a 

kommunikáció kétoldalú legyen, párbeszéd alakuljon ki a gondozottal, amely 

szükséges a cél megvalósításához, a probléma megoldásához. Az empátia 

különösen szükséges, ha a gondozott nehezen veszi a védőnő üzenetét. Ilyenkor 

fontos, hogy a védőnő teret adjon a verbális és nem verbális reakció 

visszatükrözésének is, segítve üzenetének befogadását és feldolgozását. A 

határozott védőnő nem „kertel”, de nem is tolakodó, őszintén (hitelesen), 

türelmesen, kedvesen és nyugodtan nyílik meg a gondozott számára, így alkalmat 

és jogot ad erre neki is. Fontos, hogy ne „ragadjon le” saját véleményalkotási 

elveibe, továbbá hogy érzelmi reagálása ne legyen túlzó. (Anderson, 1992) 

KÖZLÉSEK CÉL TEENDŐ PÉLDÁK 

 

KÉSZTETÉS 

verbális 

és nem 

verbális 

módon 

Bátorítani a gondozottat a 

beszélgetésre 

 

Bíztatni a beszéd 

folytatására 

Nem verbális 

jelzésekkel 

kifejezni, hogy 

fontos a másik fél, 

érdekelődöm 

mondanivalója iránt 

Szóbeli megerősítés 

Kényelmes, partneri 

elhelyezkedés, bólintás, 

odafordulás, mosoly 

Hogy történt. Mi is volt. 

Értem. Aha. Ühm, 

 

NYITÓ 

SZAVAK 

Érdeklődést mutatni A hallottakat nem 

bővíteni és nem 

szűkíteni 

Meséljen erről. Szívesen 

hallanék erről. Beszéljük 

meg. Érdekelne, mit 

gondol. Örülnék, ha 

elmondaná. 

AZ AKTÍV HALLGATÁS – A VISSZATÜKRÖZÉS TECHNIKÁI 

 

TISZTÁZÁS 

1. A hallottakat értelmezni 

2. A szükséges 

információkat beszerezni 

3. Más nézőpontokat 

felvetni 

 

…kérdezni 

1. Hogyan? 

2. Mikor? 

3. Mit? 

 

PARAFRÁZIS 

 

1. Kimutatni, hogy értem 

miről van szó 

2. Ellenőrizni a saját 

értelmezésünket 

….megismételni a 

tényeket, 

gondolatokat 

1. Vagyis úgy látja, 

hogy… 

2. Ha jól értem, azt 

szeretné, hogy 
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ÉRZELMEK 

VISSZA-

TÜKRÖZÉSE 

 

1. A gondozott érzelmeit 

visszatükrözni 

szavakban 

2. Megmutatni, hogy 

értem, átérzem a 

gondozott érzelmeit 

 

kifejezni a 

gondozott alapvető 

érzéseit 

1. Úgy látom zaklatott 

vagy 

2. Úgy érzem nagyon 

csalódott vagy 

 

FONTOSSÁG 

ELISMERÉSE 

 

1. A gondozott 

fontosságának 

elismerése 

…elismerni a 

gondozott 

problémáit, 

érzelmeinek 

fontosságát 

…elismerni az 

erőfeszítéseit, 

tetteit 

1. Értékelem, hogy 

szándékában van 

változtatni… 

2. köszönöm, hogy 

komolyan kezeli… 

 

ÖSSZEGZÉS 

 

1. Észrevenni az elért 

haladást 

2. Összekapcsolni a fontos 

tényeket 

3. Rögzíteni a további 

beszélgetés bázisát 

…megfogalmazni 

újra a főbb 

gondolatokat és 

érzéseket 

1. Értékelem, hogy 

szándékában van 

változtatni… 

4. sz. táblázat: Az eredményes kommunikáció fontos tényezőinek összefoglalása 

k) A szembesítő párbeszéd képessége 

Gyakran tapasztalható, hogy a gondozott viselkedése nem biztonságos, vagy nincs 

összhangban saját céljaival. A szembesítő párbeszéd különösen fontos akkor, 

amikor a gondozott viselkedése káros, illetve, amikor sérti mások jogait. 

Sokszor nehéz a gondozottnak nyíltan, őszintén beszélnie nehézségeiről, 

hiányosságairól. Ilyenkor megpróbálja elkerülni az önmagával szembeni 

őszinteséggel együtt járó fájdalmakat vagy kényelmetlenséget úgy, hogy egy kicsit 

felnagyítja, vagy egy kicsit minimalizálja.  

A gondozás során nem ritka az a helyzet, amikor eltérést tapasztal a védőnő a 

gondozott által közölt érzés és aközött, amit a védőnő észlel rajta, illetve amikor a 

párbeszéd során a gondozott ellentmondásba keveredik önmagával. Ilyenkor 

fontos, hogy a védőnő képes legyen tisztelettudóan szembesíteni a gondozottat a 

viselkedésével. (Anderson, 1992)  

Ehhez bizalmas légkör megteremtésére van szükség, mert akkor nagyobb a 

valószínűsége annak, hogy a gondozott jóindulatúan fogadja a védőnő 

visszajelzéseit, aki  

– tisztázza, hogy mi a probléma a gondozott viselkedésével (tudatosítva, hogy 

nem kívánja megbántani, megbélyegezni); 

– megfogalmazza és megindokolja miért ártalmas a szóban forgó magatartás a 

gondozottra, a családjára, a környezetére nézve; 
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– megkéri a gondozottat – tapintatosan és tisztelettel – a magatartás 

megváltozására; 

– biztatja a gondozottat, rámutat a változás kedvező hatására, illetve az 

elmaradásból származó káros következményekre. 

l) A konfliktuskezelés képessége 

A gondozott és a védőnő között kölcsönös függés áll fenn, ezért ellentét, azaz 

konfliktus léphet fel, ha valóságosan vagy látszólag összeférhetetlen nézeteket 

vallanak, érdekeik ellenkeznek vagy értékeik ütköznek. Az ellentétek súlyosságuk 

szerint négy kategóriába sorolhatók: 

– tények: amikor a nézeteltérés az adatokkal kapcsolatos. Legjobb azzal 

feloldani, hogy megbízható adatok után néznek; 

– módszerek: amikor abban nem értenek egyet, hogyan kell valamit elvégezni. 

Ez a helyzet azt kívánja, hogy a felek elfogadják, nemcsak egy úton lehet 

ugyanazt a célt elérni. A megfelelő módszer kiválasztásához vezethet, ha 

közösen határozzák meg a megfelelő módszer kiválasztásához szükséges 

szempontokat (kritériumokat); 

– célok: a kívánt eredményben áll fenn nézetkülönbség. A vita során legtöbbször 

kiderül, hogy a feleknek közös az aggodalma. Ha ennek alapján képesek közös 

célt megfogalmazni, új lehetőségek nyílnak a probléma kezelésére. 

– értékek: a meggyőződésbeli különbségek okozzák a legbonyolultabb 

konfliktusokat. Ha a felek nem minősítik abszolút jónak vagy rossznak a másik 

fél szempontjait és sikerül céljaikat összeegyeztetni, akkor van lehetőség az 

ellentét feloldására. 

Az ellentétek feloldásának három módja van. Az egyik építő, a másik kettő 

romboló. Az építő, amikor mindkét fél nyereségével jár a megoldás. Ilyenkor 

mindkét fél elégedett. Az eredmény kielégítő, gyakran egyedülálló, újszerű 

megoldáshoz vezet. A másik kettő esetén az egyik fél veszteségével és a másik 

nyereségével jár a megoldás. Ilyen esetben általában folytatódik a harc, sőt 

fokozódik és csökken a lehetőség arra, hogy a felek kölcsönösen elfogadható 

megoldást találjanak. 

Az ellentét akkor lehet hasznos, ha a megoldás mindkét fél számára elfogadható, és 

nem csak egyik félnek jelent előnyt.  

A mindkét fél számára megfelelő konfliktuskezelés lépései: 

Alkalmazható a gondozottal, a társszakmák szakembereivel és csoportban is. 

„1. Abból a szempontból vizsgálják meg a problémát, mire van szükség, nem pedig 

annak szemszögéből, mit kellene tenni, ez elősegíti a kölcsönös problémamegoldó 
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megközelítésmódot, megszabadítja a résztvevőket az előítéletektől, és a figyelmet 

elsősorban az aktuális adatokra irányítják. 

2. Tekintsék a problémát közösen megoldandó feladatnak, ebben minden 

érdekeltnek részt kell venni (nem passzívan, senkit sem szabad kizárni, az 

eredmény ne legyen egyeseknek nyereség, másoknak veszteség. 

3. Fogalmazzák meg az ellentétet a lehető legpontosabban, torzítatlan adatok 

alapján. 

4. Mérjék fel a felek nézetei közti eltéréseket, mielőtt megpróbálnánk megoldani a 

konfliktust. 

5. Mindenki nézzen a kérdésre a másik szempontjából. 

6. Először vonultassák fel az összes felvetődő ötletet, ne mindjárt a 

legkényelmesebb megoldáshoz folyamodjanak. 

7. Keressék meg a mindkét félnek következményeiben is leginkább megfelelő 

megoldást. 

8. Jussanak megoldásra abban, hogyan vetnek véget az ellentétnek és mit tesznek 

annak érdekében, hogy a jövőben ne forduljon elő ismét. 

9. Tervezzék meg ki, mit, hol és mikor tesz meg a konfliktus leküzdése érdekében. 

10. A terv végrehajtása után értékeljék a problémamegoldási folyamatot, tekintsék 

át, mennyire jónak bizonyult a megoldás.” (Smith, 2003) 

A konfliktuskezelés során szükség van arra, hogy a védőnő képes legyen önmaga 

(meggyőződése, érzése, kommunikációja, igénye) és a gondozott egyidejű 

irányítására (tiszteletteljes segítése a megértésben). „Ez azért van így, mert a 

legtöbb ember emberi kapcsolattartási képességei fejletlenek.” (Anderson, 1992)  

Konfliktus esetén célszerű párbeszédet kezdeményezni a gondozottal, szükség 

esetén megállapodni egy kölcsönösen elfogadható időpontban. Fontos, hogy a 

védőnő – ha lehet - ne akarja a konfliktus azonnali megoldását. A probléma 

azonosítása, meghatározása mindkét fél szemszögéből újra meg újra 

elengedhetetlen, a meghallgatási és megértési képesség alkalmazásával. Az érvek 

kifejtésére akkor érdemes sort keríteni, amikor a gondozott már képes és hajlandó 

odafigyelni, ellenkező esetben a megbeszélés hatalmi harccá fajulhat, amelyben 

mindkét fél veszít. Ezt követően egyeztetni kell, melyek azok a tényezők, célok, 

amelyek mindkét fél szükségletét tartalmazzák. Fontos megállapodni és rögzíteni 

azt is, milyen eredményt várnak a megbeszéléstől, hogy egyik fél elvárása se 

legyen túl nagy, amely csalódottsághoz vezethet. Ezek után érdemes őszintén, nem 

vádló hangnemben elmondani a saját véleményt, a szükségleteket és igényeket. 

Fontos feltárni a probléma megoldásának összes lehetséges megoldását, amely 

mindkét felet kielégíti. Szükséges megvizsgálni azok rövid és hosszú távú hatását, 
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előnyét, hátrányát, lehetőségét és veszélyét egyaránt, majd a mindkét fél számára 

elfogadható „kialkudott” megoldást végrehajtani úgy, hogy megegyezzen a két fél 

abban is, hogy ki, mit tesz, mikor és hol, stb. Új időpont kitűzésével megbeszélésre 

kerülhet az előrehaladás, és az, hogy szükség van-e módosításra, változtatásra, 

hogy a megbeszéltek minél jobban teljesüljenek. 

A konfliktuskezelési stratégiák két alapvető viselkedési dimenzió (versengés-

együttműködés) egymáshoz való viszonyával határozhatók meg, amelynek 

modelljét Thomas és Kilman (1974) dolgozta ki. 

1. Versengő: egyoldalúan versenyezteti álláspontját, nem veszi figyelembe a 

másik fél érdekeit, sokszor választási lehetőséget sem ad számára, nem válogat 

az eszközökben, nem mérlegeli, hogy milyen károkat okoz az emberi 

kapcsolataiban. 

Alkalmazás: 

 rendkívüli helyzet van, 

 egy súlyos probléma megköveteli a népszerűtlen intézkedést, 

 önvédelemre van szükség. 

2. Együttműködő: a kapcsolatai fennmaradására törekszik úgy, hogy mindkét fél 

céljai maradéktalanul teljesüljenek, ezért a saját érdeke érvényesítése mellett 

maximálisan együttműködik (kooperál) a másik féllel, a győztes-győztes helyzet 

és kimenetel megteremtése érdekében. Sok időt, energiát és kreativitást 

igényel, de megvalósítható, és akkor megéri a fáradságot. 

Alkalmazás: 

 „komplett” megoldásokra van szükség, 

 az a cél, hogy egymástól tanuljon az ember, 

 egyetértés szükséges egy döntéshez. 

3. Megegyező (kompromisszumkereső): arra törekszik, hogy kölcsönösen 

megegyezzen a másik féllel az engedményekben, a közepes nyereség és a kis 

veszteség érdekében, látva azt, hogy saját érdeke maradéktalanul nem tud 

teljesülni. A kapcsolat fenntartása is fontos, ezért mindkét fél arra törekszik, 

hogy a másik fél szempontjait is figyelembe véve megállapodásra jusson. 

Alkalmazás: 

 a résztvevők egyenlő mértékben érdekeltek, 

 gyors döntésre van szükség, 

 a versengés vagy az együttműködés nem eredményes. 
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4. Elkerülő: úgy tesz, mintha nem is lenne konfliktus, annak elkerülésére 

törekszik, nem tárgyal a másik féllel, nem versenyezteti véleményét, illetve 

érdekeit. 

Alkalmazás: 

 a probléma pillanatnyilag kevésbé fontos, 

 a munkához feltétlenül szükséges a béke, 

 mások alkalmasabbak a konfliktus megoldására. 

5. Alkalmazkodó: a kapcsolat mindenáron való fenntartásában érdekelt, ezért 

teljes egészében lemond az érdekeiről, fontosabb számára a konfliktus lezárása, 

mint maga az ügy. 

Alkalmazás: 

 rádöbben az ember, hogy nincs igaza, 

 az ügy fontosabb a másik félnek, 

 az adott környezetben elfogadott a saját hibából való tanulás. (Boros, 2005) 

A védőnő és a gondozott közötti első találkozás jelentősége 

Az első találkozás, az első benyomás meghatározhatja a gondozott és a védőnő 

hosszú távú együttműködésének alapjait.  

A benyomás három fő elemből, és több egyéb befolyásoló tényezőből együttesen 

alakul ki. Az első a fizikai megjelenés, amely a külsőt (öltözködés, frizura, testalkat, 

stb.) jelenti. A második a non-verbális jelzések (a mimika, a tekintet és egyéb 

gesztusok), a harmadik a viselkedés, ahová a beszédet és egyéb tényezőket 

soroljuk (pl. a szeretetre méltóság, az érzelmi stabilitás, a lelkiismeretesség, 

szeretetreméltóság, továbbá a szociális környezet, az észlelő 

személyiségtulajdonságai, a védőnő ismertsége, stb.). Az első benyomás 

jelentőségét mutatja kialakulásának gyorsasága is. A Kalifornia Egyetem kutatásai 

alapján már húsz másodperc alatt kialakul az első benyomás. Egy brit klinikai 

pszichológus, Linda Blair vizsgálata, akinek elmélete szerint az embereknek 

mindössze hét másodpercre van szükségük ahhoz, hogy valakiről vagy valamiről 

véleményt formáljanak, és megtörténjen az első benyomás. Ez egyfajta túlélési 

ösztönként funkcionál, amely folyamat a tudatalattinak köszönhető. Ezért az első 

benyomás rendkívül fontos, és nagyon nehéz megváltoztatni. A felmérések alapján 

általában azokat a személyeket kedvelik, akik a testükkel a másik fél felé 

irányulnak, a szemünkbe néznek, felé tekintenek, bólogatnak, amikor beszélnek, és 

úgy érzi a másik fél, hogy kedvelik őt. Kedvező lehet még az ápoltság, a 

naprakészség, de a legnagyobb hatást egy kedves mosoly válthat ki. (Kóczán, 

2013) 
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Az első találkozás, a bemutatkozás tehát különös jelentőségű, ezért érdemes jól 

felkészülni ezekre az alkalmakra (pl.: új várandós anya, beköltöző gondozott) 

szóban és írásban is.  

Megkönnyíti a védőnő által nyújtott szolgáltatás bemutatását, ha az írásban is 

rendelkezésre áll. Célszerű 1, maximum 2 oldalban megfogalmazni a védőnő által 

nyújtott szolgáltatás legfontosabb jellemzőit. A bemutató tájékoztató célcsoportja 

elsődlegesen az ellátandó gondozottak köre, de a társszakmák felé is jól lehet 

használni, ha új szakemberrel vagy szolgáltatóval kell együttműködni. Célja, hogy 

úgy mutassa be a nyújtott szolgáltatást, hogy a gondozottat az igénybevételre, a 

társszakmák szakembereit pedig a jó együttműködésre ösztönözze. Arra fontos 

figyelni, hogy a gondozottak számára jól érthető legyen, tartalmazzák azokat a 

szempontokat, amelyek fontosak lehetnek számukra a bizalomra épülő kapcsolat 

kialakításban, fenntartásában. Az is fontos, hogy ami leírásra kerül, az hiteles, és 

összhangban legyen a védőnő által végzett tevékenységgel és viselkedéssel. 

Védőnő esetében készülhet a körzetben, az óvodában és az iskolában nyújtott 

szolgáltatásról külön-külön is. A bemutatkozás összeállításában segíthet az alábbi 

kérdések megválaszolása: 

– Ki a védőnő? 

Röviden bemutathatja magát a védőnő, amit szeretne önmagáról elmondani a 

gondozottnak. Megnevezheti az egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői 

képesítését, valamint azokat a szakirányú végzettségeitt, amelyek pl. segítik a 

jobb minőségű gondozás biztosításában; 

– Kinek nyújt szolgáltatást a védőnő? 

Leírhatja az illetékességi körébe tartozókat. A védőnő esetében a körzetében 

lakcímmel rendelkező, illetve életvitelszerűen élő gondozottak - nők, várandós 

anyák, gyermekágyas anyák, gyermekek és családjuk - csoportjait lehet 

felsorolni. Ha óvodát is ellát a védőnő, akkor az óvodás gyermekeket, ha iskolát 

is ellát, akkor az iskolás tanulókat is lehet nevesíteni. 

– Milyen szolgáltatást nyújt a védőnő? 

Ebben a pontban lehet összefoglalni, hogy a védőnő mit nyújt megelőző 

(elsődleges, másodlagos, harmadlagos) egészségügyi alapellátás keretében a 

gondozottak számára a körzetben, az óvodában és az iskolában. 

– Hol nyújtja a védőnő a szolgáltatást? 
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A körzetben ez lehet a tanácsadó, a csoportfoglalkozás, valamint a család 

otthona, továbbá lehet az óvoda és az iskola helyszíne, amelyek címe 

megadható. 

– Mikor nyújtja a védőnő a szolgáltatást? 

Megadhatók azok a napok, időtartamok, gyakoriságok, amelyek keretében 

nyújtja a gondozást (pl. tanácsadás, csoportos foglalkozás). 

– Hogyan gondoz a védőnő? 

a) a védőnő hozzáállásával (bánásmódjával) kapcsolatos fontos értékeket, 

szempontokat lehet hangsúlyozni. Pl. tisztelettel, elfogadással, az adatok 

bizalmas kezelésével, a gondozott helyzetét, jogait, de a kötelezettségeit is 

figyelembe véve, szükség esetén más szakemberek bevonásával segíti, 

támogatja a feladatkörében a gondozottakat. 

b) a védőnő által végzendő fontos tevékenységeket lehet nevesíteni pl.:  

 a szükségletnek megfelelő gondozási terv készítéséhez adatok (testi, 

lelki, szociális) felvétele; 

 tájékoztatás, információadás, tanácsadás, megbeszélés, 

figyelemfelhívás, konzultálás; 

 szervezés (szűrővizsgálatok, a lakossági célzott szűrővizsgálatok, 

védőoltások,) 

 szűrővizsgálatok, vizsgálatok végzése; 

 segítségnyújtás, támogatás, felkészítés; 

 követés – megerősítés, veszélyeztető tényezők korai felismerése; 

 a gondozás eseményeinek dokumentálása. 

c) a védőnő kompetenciájába tartozó legfontosabb témaköröket lehet 

megnevezni pl.: 

 az egészséges táplálkozás, a mindennapos testmozgás, a személyi 

higiéné, az egészséges és biztonságos környezet, egészségkárosító 

magatartás, a járványügyi és élelmiszer biztonság, a harmonikus 

párkapcsolat, családi élet, családtervezés;  

 várandósság, anyaság, apaság, szülés, szoptatás, a gyermek fejlődése, 

szocializációja, gondozása, nevelése, korai intervenció; 

 jogok, kötelezettségek, állami, civil, karitatív, családtámogatási formák, 

gyermekvédelem. 

d) a védőnő kompetenciáját meghaladó esetekben való eljárásról lehet említést 

tenni (pl. átirányítás illetékes szakemberhez). 

A Védőnői Szolgálat „Küldetési Nyilatkozat”-a mellékletben olvasható. 
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A gondozottal való együttműködés keretei 

A védőnői ellátás jó esetben 7-8 éves gondozást jelent, amelyet fontos jól 

megalapozni és az együttműködés kereteit a kapcsolat kezdetén a szükségletnek 

megfelelően megbeszélni, egyeztetni.  

Szükséges tudatosítani, hogy az egészségügyi ellátás során mindenki köteles 

tiszteletben tartani mások jogait egészségük fejlesztéséhez, védelméhez, a 

betegségek megelőzéséhez, a gyógyuláshoz és az orvosi rehabilitációhoz. 

Mindenkinek kötelessége tartózkodni minden olyan magatartástól és 

tevékenységtől, amely a társadalmilag elfogadható kockázati szinten felül, 

köztudottan mások egészségét veszélyezteti, kötelessége - a tőle elvárható 

módon - segítséget nyújtani és a tudomása szerint arra illetékes egészségügyi 

szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség vagy veszélyeztető állapot 

fennállását észleli, illetve arról tudomást szerez. 

Mindenkinek joga van olyan ismeretek megszerzéséhez, amelyek lehetővé teszik 

számára az egészsége védelmével és fejlesztésével kapcsolatos lehetőségek 

megismerését, valamint megfelelő tájékoztatáson alapuló döntését az egészséggel 

kapcsolatos kérdésekben. Joga van tájékoztatást kapni az egészségügyi 

szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátások jellemzőiről, azok 

elérhetőségéről és az igénybevétel rendjéről, továbbá az őt megillető jogokról és 

azok érvényesíthetőségéről. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

A védőnői gondozási kötelezettség, a gondozott egészségének védelme, egészségi 

állapotának javítása a gondozott saját és környezete egészségi állapotáért viselt 

felelősségével együtt valósítható meg.  

A jó együttműködés alapja, hogy a védőnő és a gondozott egyaránt ismerje, 

egyeztesse egymással őszintén azokat az elvárásokat, határokat és korlátokat, 

amelyeket fontosnak tartanak a gondozás folyamatában. A legfontosabb 

tényezőket célszerű írásba foglalni. 

A gondozás kezdeti időszakában, amikor még nincs „helyzet” - a gondozott és a 

védőnő szempontjából egyaránt - érdemes azokat a tényezőket megbeszélni, 

amelyekről ismert, hogy kellemetlen helyzetet okozhatnak, elégedetlenséghez 

vezethetnek. 

Javasolt szempontok az együttműködés kereteinek 

meghatározásához: 
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a) A gondozott jogai 

A gondozott jogai: 

1) az egészségügyi ellátáshoz való jog; 

2) az emberi méltósághoz való jog; 

3) a kapcsolattartás joga; 

4) a tájékoztatáshoz való jog; 

5) az önrendelkezéshez való jog; 

6) az ellátás visszautasításának joga; 

7) az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga; 

8) az orvosi titoktartáshoz való jog. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

A gyermek jogai (képekben): 

1) minden gyermeknek joga van a szeretethez és a gondoskodáshoz; 

2) minden gyermek egyenlő; 

3) minden gyermeknek joga van a megfelelő és egészséges táplálkozáshoz; 

4) minden gyermeknek joga van tanulni és iskolába járni; 

5) minden gyermeknek joga van az egészségügyi ellátáshoz; 

6) minden gyermeknek joga van játszani; 

      

7) tilos a gyermekeket dolgoztatni; 

8) tilos a gyermekeket bántalmazni; 

9) a gyermekeket nem lehet kitenni erőszaknak és háborúnak; 

10) tilos a gyermekeket szexuálisan zaklatni;  

    

11) a gyermekeknek joguk van véleményük kifejtéséhez; 

12) a gyermekek megválaszthatják saját vallásukat; 

13) a gyermekek azzal találkozhatnak, akivel akarnak; 

14) a gyermekeknek joguk van információkhoz jutni; 

    

15) Különös figyelmet kell fordítani a család nélkül élő gyermekekről való 

gondoskodásra; 

16) Kiemelt figyelmet kell fordítani a menekült gyermekekre;  
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17) Fokozottan kell gondoskodni a fogyatékkal élő gyermekekről; 

18) A törvénnyel összeütközésbe került gyermekekre kitüntetett módon kell 

figyelni. 

    

[Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (Defence for Children International)] 

b) A gondozott kötelezettségei 

1) A védőnői ellátás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre 

vonatkozó jogszabályokat, a szolgálat működési rendjét és házirendjét; 

2) Állapota, képességei és ismeretei szerint együttműködni az alábbiak szerint: 

– tájékoztatást adni mindarról, amely szükséges a védőnői gondozáshoz, a 

megfelelő gondozási terv elkészítéséhez, a szükséges intervenciók 

elvégzéséhez, követéséhez, különös tekintettel az egészségi állapotra, a 

gyermek fejlődésére, egészségkárosító kockázati tényezőkre 

vonatkozóan; 

– tájékoztatást adni - saját betegségével összefüggésben - mindarról, 

amely mások (pl. gyermeke) életét vagy testi épségét veszélyeztetheti; 

– a gondozás során kapott rendelkezéseket betartani; 

– a gyermek jogainak, az egészségügyi ellátáshoz való jogainak betartása; 

– jogszabályban előírt személyes adatait, hitelt érdemlően igazolni; 

– tiszteletben tartani más gondozottak jogait; 

– jogainak gyakorlása nem sértheti a védőnő törvényben foglalt jogait; 

– a jogok gyakorlásának módját a védőnői ellátást szolgáltató működési 

rendje szabályozza. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

c) A védőnő jogai és kötelezettségei 

1) Jogosult és köteles szakmai ismereteinek - a tudomány mindenkori 

állásával, fejlődésével összhangban történő - folyamatos 

továbbfejlesztésére; 

2) A védőnői ellátási kötelezettség körében munkaidejében a hozzá forduló 

gondozottat megfelelően ellátni, illetve szakmai kompetenciájának és 

felkészültségének megfelelő módon intézkedni; 

3) Köteles az első találkozáskor, illetőleg az ellátás előtt tájékoztatni a 

gondozottat - egészségi állapotától függően - a jogairól, azok 

érvényesítésének lehetőségeiről, illetve a szolgáltató házirendjéről; 

4) Kötelessége tájékoztatást adni; 



54 

 

5) Kötelessége dokumentációt vezetni; 

6) Kötelessége a titoktartást betartani: 

– a gondozott egészségi állapotával kapcsolatos, valamint a védőnői ellátás 

nyújtása során a védőnő tudomására jutott adat és egyéb tény 

vonatkozásában, időbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség 

terheli, függetlenül attól, hogy az adatokat közvetlenül a gondozottól, 

vizsgálata vagy gyógykezelése során, illetve közvetetten az egészségügyi 

dokumentációból vagy bármely más módon ismerte meg; 

– a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra esetre, ha ez alól a 

gondozott felmentést adott, vagy jogszabály az adat szolgáltatásának 

kötelezettségét írja elő; 

7) Sürgős szükség esetén az egészségügyi dolgozó - időponttól és helytől 

függetlenül - az adott körülmények között a tőle elvárható módon és a 

rendelkezésére álló eszközöktől függően az arra rászoruló személynek 

elsősegélyt nyújtani, illetőleg a szükséges intézkedést haladéktalanul 

megtenni; kétség esetén a sürgős szükség fennállását kell vélelmezni; 

8) Kötelessége megtagadni a gondozott által kért ellátást, ha az jogszabályba 

vagy szakmai szabályba ütközik; 

9) Kötelessége megtagadni az ellátást, ha arra saját egészségi állapota vagy 

egyéb gátló körülmény következtében fizikailag alkalmatlan. 

(1997. évi CLIV. törvény) 

d) A gondozási terv szerepe 

A gondozottat szükséges tájékoztatni arról, hogy a védőnővel való együttműködés 

alapja a gondozási terv, amelyet közösen készítenek el. A gondozási terv lehet 

rövidebb és hosszabb távú, amely tartalmazza a gondozott és a védőnő 

szempontjából egyaránt fontos szükségleteket, elvárásokat, a feladatokat és 

kötelezettségeket. 

e) A szükség szerinti gondozás értelmezése 

A szükség szerinti gondozás értelmezését is fontos megbeszélni. A szükség az a 

tény, hogy valakinek valami hiányzik, az, aki, ami nélkül nem tudja létét 

fenntartani vagy célját megvalósítani. (Juhász et al., 1987) 

A közösen kialakított gondozási terv tartalmazza a gondozott és a védőnő által 

meghatározott szükségleteket, célokat, azok sorrendiségét (prioritását), valamint, 

hogy a védőnő hogyan tudja támogatni a célok, kötelezettségek, elvárások 

megvalósítását. Ehhez figyelembe kell venni: 
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– a kompetenciáját (megelőzés, korai észlelés, átirányítás más szolgáltatóhoz, 

jelzés, visszajelzésnek megfelelő követés); 

– az ésszerűség határát (a józan észnek megfelelő, a lehetőségeket jól, okosan, 

takarékosan fel-, illetve kihasználva); 

– a kapacitását (tartós helyettesítés, több település, magas gondozotti létszám 

ellátása). 

f) A védőnői családlátogatás jelentősége 

Fontos megbeszélni a gondozottal a védőnői családlátogatások jelentőségét, 

célját, gyakoriságát, átlagos idejét, illetve, hogy ő is készüljön ezekre az 

alkalmakra.  

A védőnő alapvető feladata, hogy támogassa a harmonikus szülő-gyermek 

kapcsolat kialakulását, a gyermek nevelését és szocializációját, valamint a 

gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges ismeretek 

nyújtását. Csak akkor tud a védőnő ennek megfelelni, ha megismerheti a családi 

környezetet is, ha megbeszélheti a gondozottal a protektív és a rizikótényezőket. 

A családban, a mindennapi élet természetes közegében szerzett tapasztalatok 

segítik felismerni azt is, hogy a családok működésében kulcsfontosságú szerepet 

játszó tényezők - az önértékelés, a kommunikáció, a szabályok és a 

társadalommal való kapcsolat – milyen lehetőségeket, illetve problémákat 

hordozhatnak. (Satir, 1999) 

Célszerű a családlátogatásokhoz (tól-ig) időtartamot meghatározni, amelyen belül 

várható a védőnő. A védőnőnek úgy kell felelősen, céltudatosan tervezni, 

szervezni, megvalósítani a napját, hogy az egyeztetett feladatait a meghatározott 

időben teljesíteni tudja. Szükséges abban is megegyezni, hogyan történjen a 

családlátogatás lemondása, ha a gondozottnak, illetve rendkívüli helyzet esetén a 

védőnőnek váratlan, halaszthatatlan elfoglaltsága jön közbe (pl. járványügyi 

intézkedés, betegség, stb.).  

g) A védőnői tanácsadás szerepe 

Fontos megbeszélni a gondozottal a tanácsadás célját, hogy mely napon, milyen 

időtartamban, milyen átlagos várakozási, illetve tanácsadási idővel folyik, továbbá 

célszerű ismertetni a tanácsadás folyamatát. Érdemes kitérni arra is, hogyan 

készüljön a gondozott a tanácsadásra, illetve hogy a tanácsadáson való pontos 

megjelenés szükséges annak érdekében, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló 

időben minél eredményesebb legyen a találkozás. A lemondást is szükséges 

egyeztetni a családlátogatásnál leírtaknak megfelelően.  
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h) Egyéb kapcsolattartások lehetőségei 

A kapcsolat fenntartásában, a rendszeres kapcsolattartásban, a támogatásban, a 

segítésben, a követésben, az egyeztetett időpontok módosításában 

nélkülözhetetlen lehetőség a telefon, az e-mail, internet, stb. alkalmazása. Ezek 

feltételeit, módját is szükséges megbeszélni, hangsúlyozva azt is, hogy nem 

helyettesíti a feltétlenül szükséges személyes találkozást, a védőnői 

családlátogatást és a védőnői tanácsadáson való részvételt. 

i) A fokozott védőnői gondozás lényege 

Szükséges tájékoztatni a gondozottat arról is, hogy a védőnő fokozott gondozással 

segíti, támogatja őt, ha egészségi, környezeti, vagy mindkét okból az szükségessé 

válik, szoros együttműködésben más illetékes szolgáltatóval, különösen a 

gondozottat ellátó háziorvosra, házi gyermekorvosra, valamint a gyermekjóléti 

szolgálatra. Érdemes azt is elmondani, hogy ez esetben a családlátogatásra és a 

tanácsadáson való részvételre gyakrabban van lehetőség, illetve szükség. 

j) A bizalmassággal, az adatok kezelésével kapcsolatos szempontok 

A jó együttműködésnek, a támogató kapcsolatnak alapvető etikai követelménye a 

bizalmasságot érintő szempontok megbeszélése. A gondozottnak tudnia kell azt a 

határvonalat, amelyen belül biztonsággal fejezheti ki, és fedezheti fel önmagát.  

Ez különös jelentőségű azoknak a védőnőknek az esetében, akik pl. a 

lakóhelyükön végzik a gondozást, mert szerepkonfliktushoz vezethet. Egyszerre 

kell pl. megfelelnie a szomszédasszony szerepnek és a védőnő szerepnek. A két 

szerep - adott esetben, illetve helyzetben – összeférhetetlen lehet, illetve 

ellentétben állhat egymással. Az egyidejű megfelelés igénye konfliktushoz 

vezethet. A szerepkonfliktus feloldható, ha a védőnő olyan eljárásokat, 

szabályokat alakít ki, amelyek enyhítik a konfliktus lehetőségét vagy kizárják azt. 

A bizalom kialakításához és fenntartásához hozzájárulhat az is, ha a gondozott 

tudja, hogy a védőnő a gondozás során mit, miért, hogyan dokumentál, milyen 

feljegyzéseket készít (pl. a családlátogatáson) és hogy ezekhez milyen módon és 

feltételekkel férhet hozzá. 

A gondozottal titoktartási kötelezettség kérdéseit is szükséges megbeszélni. 

A védőnőnek a gondozás során meg kell őriznie szakmai függetlenségét, egyéni 

haszon, vagy bármely személyes előnyszerzés nem ütközhet a szakmai 

függetlenséggel, az elfogulatlan működéssel. Az esetleges összeférhetetlenség 

tényét a gondozottal közölnie kell, illetve nyilvánosságra kell hoznia, vagy ki kell 

azt küszöbölnie. (Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, 2014) 
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k) A gyermekvédelemmel kapcsolatos fontos szempontok 

Már a kapcsolat kezdetén meg kell beszélni, hogy a gyermek veszélyeztetettként 

történő gondozása mit jelent. Szükséges hangsúlyozni azt is, hogy ilyen esetben a 

védőnőnek jelzési kötelezettsége van a gyermeket ellátó háziorvos, és/vagy a 

gyermekjóléti szolgálat felé, annak érdekében, hogy a védőnő kompetenciáját 

meghaladó szükséges kivizsgálás, segítség és támogatás a gyermek megfelelő 

fejlődése, illetve családban való nevelése érdekében biztosítható legyen.  

Fontos tájékoztatni a szülőt/gondviselőt arról is, hogy ilyen esetben minél előbb 

nyíltan őszintén jelezze a problémákat, és működjön együtt a szükséges feladatok, 

teendők megvalósításában, az ajánlott szolgáltatások, vizsgálatok 

igénybevételében, hogy a veszélyeztetettség csökkenjen, illetve megszűnjön. 

l) Az ellentmondó információk kezelése 

Ma már számos lehetőség van arra, hogy a gondozott információhoz jusson. 

Érdemes tájékoztatást adni arról, hogy a védőnői gondozásban alkalmazott elveket, 

ismereteket mire alapozza, honnan származnak (irányelvek, módszertani levelek, 

protokollok, tanulmányok, stb.). Szükséges beszélni arról, is hogy könnyen 

előfordulhat, hogy a gondozott által olvasott, hallott, vagy az őt ellátó szakemberek 

által adott információ, tanács nem egyezik, sőt ellentmondhat annak, amit a 

védőnőtől kapott. Fontos, hogy tudjon ezekről a védőnő, ezért bíztassa, kérje meg 

a gondozottat, hogy feltétlenül jelezze ezeket az eseteket, annak érdekében, hogy 

lehessen beszélni róla, tisztázni, szükség esetén egyeztetni az érintett 

szakemberekkel. 

m)  A véleménykülönbség kezelése 

A gondozás folyamán előfordul, hogy a védőnő és a gondozott valamilyen fontos 

témával kapcsolatban eltérő nézetet képvisel, és ilyenkor konfliktus keletkezhet. 

Fontos beszélni arról, hogy a védőnő elsődleges célja a jó kapcsolat fenntartása, az 

ellentétek feloldása, és, hogy azt milyen módon kívánja kezelni. 

 

n) Az elégedetlenség kezelése 

Az építő kritika segíti a jobb együttműködést, a jobb minőségű ellátást. Ezért 

minden találkozáskor érdemes meggyőződnie a védőnőnek arról, hogy érezte 

magát a gondozott, elégedett volt-e kapott ellátással. Érdemes a kapcsolat 

kezdetén arról is beszélni, hogy fontos a gondozott véleménye a védőnői 

gondozásról, különösen, ha elégedetlenség van annak hátterében. Bíztassa a 

védőnő a gondozottat, hogy mondja el véleményét, elégedetlenségét, de azt 
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megfelelő módon tegye, mert a védőnői gondozás során az agresszív viselkedés 

semmilyen módon nem fogadható el. 

o) Teendő elköltözés, körzeten kívüli tartós távollét esetén 

Fontos megbeszélni a gondozottal, hogy elköltözésről, tartós távollétről értesítse a 

védőnőt. Érdemes azt is egyeztetni, hogy tartós távollét (pl. nyáron több hónapon 

át) esetén előre láthatólag hol tervezi igénybe venni a védőnői ellátást. 

Érzékenyen reagálni a gondozott szükségleteire 

A szükségletekre való érzékeny reagálás azt jelenti, hogy a védőnő a saját tapasztalata 

mellett különös figyelmet fordít a gondozott által kimondott szükségletekre, és minden 

kommunikációs lehetőséget megragadva igyekszik feltárni és megismerni a ki nem 

mondott (érzett, gondolt) szükségleteket. Gyakran így ismeri meg a védőnő a 

problémák gyökerét, illetve a megfelelő együttműködéssel kapcsolatos problémák 

hátterét is. Amit felismer, arról már van lehetőség konzultálni, a szükséges ismeretet 

megadni vagy a tévhiteket, a félreértéseket eloszlatni, így bizalmat növelni, az 

együttműködést javítani. 

Alkalmazni az 5A módszert a tanácsadáson és a családlátogatáson  

Az 5A módszer - Assess (felmérés), Advise (tanács adása), Agree (egyetértés), Assist 

(támogatás), Arrange (követés) - alkalmazása alkalmas arra, hogy a gondozottat a 

védőnő bevonja a gondozás folyamatába, növelve felelős közreműködését saját és 

családja egészségének fejlesztésében. Az 5A módszer 5 szempontjának megfelelően 

tartott tanácsadás és családlátogatás eredményesebb gondozást biztosíthat. 

Felmérés (Assess) 

A védőnő: 

– tájékozódik, hogy a gondozottnak van-e célja, megbeszélni való kérdése, 

problémája; 

– felméri a gondozott állapotát; 

– felméri a rizikótényezőket; 

– az első találkozáskor: 

 azonosítja, rangsorolja (a gondozott és a védőnő szempontjából egyaránt) a 

védőnői tanács, segítő támogatás szempontjából fontos szükségleteket; 

– a gondozás folyamatában: 

 megvizsgálja, összehasonlítja a legutóbbi találkozáshoz képest a fejlődést, a 

változást és megbeszéli a gondozottal; 

 tájékozódik, hogy a gondozott mennyire érti a gondozási tervben 

meghatározott szükségleteket, jogokat és kötelezettségeket; 
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 felméri, hogy a gondozott együttműködő-e a gondozási tervben 

meghatározott feladatok teljesítésében: 

o ha probléma merül fel a teljesítéssel, akkor feltárja az okokat és 

akadályokat; 

 elismeri a gondozott erőfeszítését és sikerét akkor is, ha a szükséges 

teendők csak korlátozott mértékben valósultak meg; 

– felméri, hogy az (újonnan) megállapított szükséglettel kapcsolatban mi a 

gondozott elképzelése, megfigyeli viselkedését, tájékozódik, hogy rendelkezik-e 

adott szükséglet kielégítéséhez szükséges ismeretekkel. 

Tanács adása (Advise) 

A védőnő empatikusan, tisztelettel, nem minősítő módon: 

– ha szükséges, pontosítja, kiegészíti a gondozott ismeretét,  

– tájékoztat, ismeretet ad a gondozott állapotával, a rizikótényezőkkel, a 

szükséges teendőkkel kapcsolatban, segíti az összefüggések (ok-okozat) 

megértését; 

– első találkozáskor (amikor a gondozási terv készül): 

 megbeszéli a gondozott lehetőségeit a fejlődésre, a rizikótényezők 

csökkentésére; 

 ha csak lehet, a gondozott szempontjait is figyelembe véve alakítja a 

gondozási tervet; 

 értékeli a gondozott közreműködésének fontosságát, amivel hozzájárul a 

gondozás meghatározásában; 

 értékeli a gondozott bizalmát, készségét a szükséges gondozás 

elfogadásában; 

– a gondozás folyamatában: 

 megismétli a gondozott állapotával, helyzetével, gondozásával kapcsolatos 

kulcsfontosságú ismeretet; 

 megerősíti, amit tudnia kell a gondozottnak a szükséges fejlődéshez, a 

változáshoz, a teendők teljesítéséhez, az önsegítéshez (self-management), 

különös tekintettel az alábbi szempontokra: 

o tünetek (amelyek a gondozási terv változását, egyéb ellátás 

igénybevételét teszik szükségessé); 

o tanács, útmutatás (miért szükséges, miért fontos az útmutatások 

betartása); 

o problémamegoldás; 

o saját gondozás követése (hogyan monitorozza); 

o hogyan és hol kap támogatást a lakókörnyezetében. 



60 

 

Egyetértés (Agree) 

A védőnő: 

– első találkozáskor: 

megbeszéli a gondozottal a lehetőségeket; 

megegyezésre jut a célokban, amelyek a gondozott szempontjából elsődlegesek; 

figyelmet fordít arra, hogy a megbeszélt célok legyenek: 

világosak; 

mérhetőek; 

reálisak; 

a gondozott által megvalósíthatók; 

korlátozott számúak. 

– a gondozás folyamatában: 

o megbeszéli a gondozottal, ha változtatásra van szükség a gondozási 

tervben (a gondozási terv felülvizsgálata szükségessé teheti más 

ellátó igénybevételét). 

Támogatás (Assist) 

A védőnő: 

– első találkozáskor: 

o írásos formában átadja a gondozási tervet a gondozottnak; 

o védőnői gondozásban részesíti a gondozottat; 

o támogatást nyújt, hogy a gondozott képes legyen a szükséges 

feladatokat, teendőket megvalósítani - elméleti, gyakorlati ismeret, 

tanács adása, megtanítás, praktikus eszközök javasolása az 

önsegítésre (self-management) pl. naptár alkalmazása, stb.; 

o kezeli az akadályozó tényezőket; 

o szükség esetén pszicho-szociális támogatást nyújt:  

o segíti előre jelezni a gondozási terv megvalósítása során 

valószínűsíthető gátoló tényezőket és azok leküzdésének 

lehetőségeit; 

o javasolja, megszervezi a hozzáférhető támogató személyekkel, 

szervezetekkel a kapcsolatfelvételt: 

o családtagokkal; 

o barátokkal; 

o önsegítő/támaszadó csoportokkal; 

o szolgáltatásokkal. 

– a gondozás folyamatában: 

o kezeli a problémákat; 

o tanítja a gondozottat a problémákat megoldani, valamint azokból a 

tanulságokat levonni; 

o megbeszéli az együttműködéssel, a feladatok teljesítésével 

kapcsolatban felmerülő problémákat és a szükséges teendőket azok 

jövőbeni előfordulásának megelőzésére, kezelésére. 
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Követés (Arrange) 

A védőnő: 

– első találkozáskor és a gondozás folyamatában: 

o megszervezi a folyamat követését, hogy lássa az előrehaladást, és 

hogy a kulcsfontosságú üzeneteket megerősítse; 

o meghívja csoportos foglalkozásra, ha tart ilyet; 

o a tevékenyégét dokumentálja. 

(WHO, 2004) 

Támogatni a gondozottat a self-managementben (önsegítésben, 

öngondozásban) 

A self-management2 – a gondozott aktív és tudatos részvétele egészségének 

megőrzésében, a krónikus betegségek vagy egyéb egészségkárosodás megelőzésében 

(prevenció), gondozásában, az egészségi állapot javításában, általában az 

egészségügyi szakemberekkel együttműködve.  

A magyar „együttműködés” szó jól mutatja, hogy a gondozottnak is szüksége van a 

védőnő szaktudására, de saját magának is közre kell működnie a gondozás 

folyamatában, ugyanakkor a védőnőnek is szüksége van arra, hogy a gondozott 

aktívan hozzájáruljon a gondozás eredményességéhez. (Buda, Kopp, 2001.) 

A self-management keretében a gondozott legfontosabb feladatai: 

- az egészségfejlesztés, az elakadások, a betegségek menedzselése; 

- a mindennapi tevékenység menedzselése; 

- az érzelmi változások menedzselése. (Goldstein, 2009) 

 

A self-management támogatása 

A gondozott számára szisztematikus edukáció és támogató intervenció biztosítása, 

annak érdekében, hogy készségei fejlődjenek, bizalma növekedjen abban, hogy 

képes az egészséggel, a családjával kapcsolatos problémákat menedzselni – 

beletartozik a fejlődés, az elakadás és a problémák rendszeres vizsgálatának, a 

célkitűzések és a problémamegoldásoknak a támogatása is.  

A self-management támogatásának célja, hogy a gondozott: 

- tudatosabb és tájékozottabb; 

- elkötelezettebb; 

- aktívabb; 

                                                           
2
 Az angol kifejezés használatának indoka, hogy nincs megfelelő magyar kifejezés, amely pontosan meghatározza 

a kifejezés tartalmát. 
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- képesebb; 

- a self-managementben magabiztosabb legyen; 

- jobb partnerségben a védőnővel és más illetékes szakemberrel.  

A self-management támogatása olyan partneri együttműködési forma, amely segíti a 

gondozottat  

- a megértésben; 

- a lehetőségek közötti választásban; 

- a célmeghatározásban, célkitűzésben; 

- az alkalmazkodásban és a magatartásváltozásban; 

- a megküzdésben és az akadályok leküzdésében; 

- a megvalósításban. (Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 2005) 

A védőnő támogatja a gondozott függetlenségét, kikéri ötleteit, véleményét, amit 

akkor is méltányol, ha nem ért vele egyet. Megmondja a gondozottnak, ha tanult 

tőle valamit. Bátorítja a saját döntések meghozatalában, segíti, hogy bizonyos 

dolgokra maga jöjjön rá, még akkor is, ha ez több időt vesz igénybe, mint 

megmondani, hogy mit tegyen. (Ewles, Simnett, 1999) 

Öt stratégia, amely segít a partneri együttműködésben 

a) A találkozás témájának meghatározása közös döntéshozatallal 

A partneri együttműködést a bizalom, a nyíltság jellemzi. A gondozott nem érzi 

fenyegetve magát. 

A partneri együttműködési modellben a találkozás témáját a védőnő és a 

gondozott megbeszéli, de a végső szó a gondozotté. Ha a védőnő szeretne 

megbeszélni egy kérdést, akkor felveti és előzetesen kéri a gondozott 

hozzájárulását annak megbeszéléséhez. (Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 

2005) 

b) Ismeretadás a kérdezni – elmondani - kérdezni módszerrel 

Gyakran előfordul, hogy a gondozott nem kapja meg a számára szükséges 

edukációt, vagy éppen túl sok információt kap. Van arra technika, hogy a 

gondozott annyi információt kapjon, amennyire szüksége van. Ez a kérdezni – 

elmondani - kérdezni módszer. Például a védőnő megkérdezi a gondviselőt, 

hogy mit tud, illetve mit szeretne tudni a 2 hónapos korú csecsemőjének 

fejlődéséről. A kapott válasz alapján elmondja a védőnő a szükséges 

ismereteket és utána megkérdezi, hogy érthető volt-e, amit elmondott, és van-e 

további információra szüksége. (Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 2005) 
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c) Meggyőződni, hogy rendelkezik-e a gondozott a szükséges ismeretekkel 

Edgar Dale (1946) nevéhez fűződik az ismeretekre való emlékezés mértékének 

meghatározása, attól függően, hogy mennyire passzív vagy aktív módon jutott 

hozzá a befogadó személy.  

Ezek szerint az ismeretekre való emlékezés: 

– olvasással kb. 10 % (pl. szülői tájékoztató a 2 hónapos csecsemő 

fejlődéséről, feltételeiről); 

– hallgatással kb. 20 % (pl. védőnői ismeretadás a 2 hónapos csecsemő 

fejlődéséről, feltételeiről); 

– megfigyeléssel, látással kb. 30 % (pl. piktogram, percentilis ábra) 

– látással és hallgatással kb. 50 % (pl. kisfilm a 2 hónapos csecsemő 

fejlődéséről, amely bemutatja és elmondja a fontos jellemzőket, 

feltételeket); 

– elmondással kb. 70 % (pl. a gondviselő összefoglalja, vagy a csoportos 

foglalkozáson elmondja a 2 hónapos csecsemő fontos jellemzőit, 

feltételeit); 

– elmondással és gyakorlati alkalmazással kb. 90 % (pl. a gondviselő 

elmondja, hogy 2 hónapos korban mit figyel, megteremti a szükséges 

feltételeket a fejlődés támogatására, és követi a fejlődést írásban is).  

(Study Guides and Strategies website, 

http://www.studygs.net/activelearn.htm) 

 

A leírtak alapján különösen fontos, hogy a védőnő meggyőződjön arról, hogy a 

gondozott rendelkezik-e a legfontosabb ismeretekkel. Ehhez megkéri, hogy 

foglalja össze, hogy mit fog figyelni, milyen módon teremti meg a feltételeket a 

csecsemő fejlődésének támogatására, stb. (Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 

2005) 

d) Közös döntéshozatallal felmérni, hogy készen áll-e a gondozott a 

változásra 

A partneri együttműködési modellben a döntést a gondozottnak kell meghoznia. 

A szükséges változás megbeszélése előtt azonban fontos felmérni, hogy 

mennyire kész a változásra, azaz a változás-modell mely stádiumában van (2. 

sz. ábra).  

(Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 2005)  

http://www.studygs.net/activelearn.htm
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2. sz. ábra: A változás-modell stádiumai 

COPE (Occupational Health Services) 

A változás-modell egyes szakaszaiban más-más célkitűzésre és más-más 

intervenciókra van szükség: 

– Elszánás előtti állapot stádiuma: 

 a védőnő feladata: a kételkedés felkeltése, növelni a gondozott 

kockázatészlelését és a jelenlegi viselkedésével kapcsolatos problémáit; 

– Elszánás stádiuma: 

 a védőnő feladata: hangsúlyozni a változáshoz szükséges okokat, a 

változatlanság kockázatait, megerősíteni a gondozott jelenlegi 

viselkedésével kapcsolatos változtatási képességét; 

Fenntartás 

Visszaesés 

Elszánás Előkészület 

Akció 

Stabil 

egészségmagatartás 

Elszánás előtti 
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– Előkészület stádiuma: 

 a védőnő feladata: segíteni a gondozottat abban, hogy számára a 

legmegfelelőbb akciót válassza ki a változáshoz; 

– Akció stádiuma:  

 a védőnő feladata: segíteni a gondozottat, hogy a változás irányában 

lépéseket tegyen; 

– Fenntartás stádiuma:  

 a védőnő feladata: segíteni a gondozottat, hogy alkalmazzon olyan 

stratégiákat, amelyek megelőzik a visszaesést; 

– Visszaesés stádiuma:  

 a védőnő feladata: segíteni a gondozottat, hogy újrakezdje az 

elszánást, az előkészületet, az akciót, anélkül, hogy megrekedne 

valamelyik stádiumban vagy demoralizálódna a visszaesés miatt. 

(Buda, Kopp, 2001) 

e) Közös döntéshozatallal kitűzni a gondozott céljait 

A self-management támogatásában a célkitűzés nem más, mint a gondozott és 

a védőnő közötti interakciók folyamata, amelynek eredményeképpen egyetértés 

születik közöttük egy konkrét, általában rövid távú cél, valamint az eléréséhez 

szükséges akciók tervének meghatározásában. Az akcióterv sikeres teljesítésére 

való összpontosítás sokkal fontosabb, mint a különböző szabályok felállítása a 

megvalósítás érdekében. A sikerélmény, hogy képes volt egy cél eléréséért a 

tervet megvalósítani, növeli a gondozott önbizalmát és önértékelését és 

motivációját a további együttműködéshez. Ezért nagyon fontos olyan akció 

megfogalmazása, ami teljesíthető, egyértelmű, mérhető és könnyen követhető. 

(Bodenheimer, MacGregor, Sharifi, 2005) 

Megvalósítani, megszervezni a proaktív követést 

A védőnő előrelátóan, kezdeményező, cselekvő módon (proaktívan) tervezi, szervezi és 

végzi a gondozott követését, annak érdekében, hogy az elérendő célok, eredmények 

megvalósulását támogassa, illetve, hogy a szükséges változás a gondozott számára 

lehetőség és ne krízis legyen. (WHO, 2004) 

– Proaktív a védőnő, ha kutatja az információt, gondolkodik, hogy milyen lehetőségei 

vannak, és előrelátóan, kezdeményező módon, aktívan cselekszik, hogy a dolgok 

megtörténjenek (a gyakran, általánosan előforduló problémák megelőzése 

érdekében egyeztet, javaslatot tesz, intézkedést kezdeményez, szervez, stb.); 

– Reaktív a védőnő, ha vár az információra, aggódik, hogy mi ne történjen meg és 

sajnálja, hogy a dolgok megtörténtek. 
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Ha a gondozott fokozott figyelmet (újszülöttek, koraszülöttek, kis súllyal születettek, 

egészségi és környezeti ok miatt veszélyeztetett csecsemők és gyermekek 

pszichoszomatikus fejlődése) és/vagy fokozott gondozást igényel (krónikus beteg, a 

fogyatékos, magatartási zavarokkal küzdő gyermek és családja), akkor különösen 

fontos lehet a proaktív követés. Sok esetben csak így jut hozzá azokhoz az 

információkhoz, hogy milyen útmutatást kell betartatnia, vagy milyen szolgáltatást kell 

vagy kellene igénybe vennie a gondozottnak más közreműködő (egészségügyi, 

köznevelési, szociális) ellátóktól, hogy a kívánt cél megvalósuljon, illetve változás 

bekövetkezzen. 

Bevonni a tapasztalt gondozottakat a gondozás folyamatába 

„A csoport minőségileg más, mint egyének összessége” (Lewin, K.) 

 

A csoportfoglalkozás kiváló lehetőség, hogy a jó tapasztalattal, a jó kommunikációs 

képességgel rendelkező gondozottat a védőnő bevonja a védőnői ellátásba, illetve 

általuk olyan hálózatot építsen, hogy a körzetébe tartozó gondozottak egymást is 

képesek legyenek megfelelő ismerettel, helyes gyakorlati tanácsokkal segíteni.  

A megfelelően tervezett, szervezett és vezetett csoportfoglalkozás az 

egészségfejlesztés egyik hatékony módszere, amely segíti: 

– az egészség értékének tudatosítását,  

– az ismeret növelését,  

– az önfejődést (önértékelés, öntudatosság, önfegyelem, önbizalom, 

döntéshozatal),  

– az attitűd és a magatartás pozitív befolyásolását, a szükséges változások 

előidézését. 

Ezért a védőnői gondozás eredményességét növeli, ha tart kiscsoportos foglalkozást. 

A kiscsoportos forma (maximum: 15 fő) biztosítja leginkább a közeli személyes 

kapcsolatok kialakulását. Az optimális az összetétel, ha a tagok létszáma 8-12 fő. A 

kiscsoportos foglalkozás egy sajátos módszer, amely eltér a hagyományos 

egészségnevelői, oktatói stílustól. Az 5. sz. táblázat a két módszer közötti különbséget 

mutatja be. 
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Kiscsoportos foglalkozás Hagyományos egészségnevelés, 

oktatás 

 a csoporttagok aktív résztvevők, akikkel 

együtt dolgoznak 

 a csoporttagok általában passzív 

befogadók, akikért dolgoznak 

 a csoporttagokat aktivizálva, részvételük 

fenntartására törekszik 

 a hangsúlyt az egyéni munkára, a 

tesztekre, az emlékezetbe vésésre 

fekteti 

 a csoporttagot gondolkodó, érző 

résztvevőnek tekinti 

 a csoporttagot gondolkodó 

résztvevőnek tekinti 

 a csoportvezető segítő, bemutató, 

értékelő, megfigyelő, „tanuló” 

szerepeket tölt be 

 a csoportvezető bölcs ítélethozó, 

értékelő, megfigyelő 

 a hangsúlyt az együttműködésre és az 

ismeretek egymással való megosztásra 

helyezi 

 nem ösztönöz az ismeretek egymással 

való megosztására, sőt 

versenyhelyzetet teremthet (ki tud 

többet?) 

 a csoportvezető tanulási tapasztalatokon 

vezeti végig a csoporttagokat 

 a csoportvezető ismeretet nyújt 

 a foglalkozás célja a különböző 

lehetőségek feltárása, a tudatosság 

fejlesztése, az attitűdváltoztatás, és a 

döntéshozatal megkönnyítése, a 

kölcsönös segítés erősítése 

 a nevelési célok rendszerint az 

ismeretek gyarapítása, a helyes válasz 

megszerzése 

 A csoporttagok részt vesznek a 

foglalkozások tartalmának 

megtervezésében és kiválasztásában 

 a csoporttagok nem szólnak bele a 

foglalkozás tartalmi összeállításába 

 a tanulás a felfedezésen, gyakorlatokon, 

szerepjátékokon kérdezés-válaszadás 

útján történik 

 a tanulás a tények bevésését és 

gyakorlati alkalmazását jelenti 

 a tanulás helyszíne bárhol kialakítható, 

akár a résztvevők lakásán 

 rendszerint kijelölt helyen történik 

 ösztönöz az új elképzelések, kifejtésére  kevés hangsúlyt helyez a kreativitás 

kifejezésére 

 a csoport belülről motivált, mert a 

tanulás a csoport érdekeire és 

érdeklődésére van alapozva 

 a csoport kívülről motivált, mert a 

tanulási érdekeket és vonatkozásokat 

a szakember határozza meg 

 a csoporttagok körben ülnek  a csoporttagok sorokban ülnek egymás 

mögött 

 a csoporttagok neve (keresztneve) 

mindenki által ismert (névkitűző) 

 a csoporttagok neve (keresztneve) 

nem minden esetben ismert 

5. sz. táblázat: A kiscsoportos foglalkozás és a hagyományos egészségnevelés közötti 

különbségek összefoglalása 

(Fedineczné Vittay, 1997) 

A kiscsoportos munkához szükséges készségek kialakításához időre és gyakorlásra van 

szükség, és az interaktív csoportok szervezése és vezetése speciális szakmai 

felkészültséget igényelnek. 

A csoportban a gondozottak bevonásával egy időben, több gondozottnak biztosítható a 

szükséges információ és támogatás. Az egészségfejlesztésnek ez az egyik 

legeredményesebb módszere, különösen, ha tapasztalt, hiteles és meggyőző védőnő 

vezetésével történik. 
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Segíteni a juttatások és a szolgáltatások igénybevételét 

A védőnő feladata a gondozottat tájékoztatni az állami, civil karitatív családtámogatási 

formákról és lehetőségekről. A gondozás eredményességét, a gondozási terv 

megvalósulását is segíti, ha a gondozott az őt megillető juttatásokat és 

szolgáltatásokat nemcsak ismeri, hanem igénybe is veszi. Ezért fontos, hogy a védőnő 

ismerje körzete vonatkozásában azokat az igénybe vehető családsegítő, támogató 

szolgáltatásokat, szervezeteket, amelyeket a gondozott igénybe vehet, és 

rendelkezzen az elérhetőségükkel, nyitvatartási idővel, a szolgáltatások körével és az 

igénybevételhez szükséges feltételekkel. Növeli a gondozás eredményességét, ha az 

ezekről szóló tájékoztatók hozzáférhetők a gondozott számára a tanácsadó 

váróhelyiségében, honlapon, stb., illetve ha a védőnő támogatja és követi az igénybe 

vételüket. 

Írásba foglalni a fontos ismereteket, vezetni az egészségügyi 

dokumentációt 

Amíg az orvosi ellátás nélkülözhetetlen eszköze a beutaló, a receptírás, addig a 

védőnői gondozásban a fontos ismeretek írásba foglalása a fontos, mert segíti a 

gondozottat és a védőnőt is az alábbiakban: 

- emlékeztetni a megbeszélt, kölcsönösen elfogadott együttműködési keretek 

szempontjaira; 

- emlékeztetni a gondozási tervben foglaltakra; 

- követni és értékelni a gondozási tervben és a self-managementben meghatározott 

feladatok teljesülését; 

- számon tartani, hogy mikor esedékes a következő családlátogatás vagy 

tanácsadáson való részvétel; 

o megkönnyítve a visszajelzést is, ha valami miatt nem alkalmas a 

megbeszélt időpont; 

- a megfelelő ismeretek megszerzését és terjesztését; 

- más szolgáltatás igénybevételének követését. 

(WHO, 2004) 

A védőnő kötelezettsége, hogy naprakészen vezesse az egészségügyi dokumentációt. 

Az egészségügyi dokumentáció magában foglalja a gondozott gondozásával 

kapcsolatos egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzéseket, 

nyilvántartásokat, vagy bármilyen más módon rögzített adatot, függetlenül annak 

hordozójától vagy formájától.  
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- Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros 

szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a 

halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az 

egészségügyi ellátó hálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy 

származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat 

befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás); 

- Személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési 

hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, 

a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen, 

vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas, vagy alkalmas lehet az érintett 

azonosítására. 

Az egészségügyi dokumentációt úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően 

tükrözze az ellátás folyamatát.  

(1997. évi CLIV. törvény) 

Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30 évig kell 

megőrizni. (1997. évi XLVII. törvény) 

Team-tagként együttműködni 

A védőnő a gondozási feladatait önállóan végzi, ennek során kapcsolatot tart és 

együttműködik 

- az egészségügyi alapellátás, és ezen belül kiemelten a háziorvosi ellátás, továbbá a 

szakellátás, 

- a közoktatás, 

- a gyermekjóléti, a szociális és családsegítést végző intézmények  

illetékes szakembereivel. [49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet] 

 

A team emberek csoportja, akik közös cél érdekében dolgoznak együtt. 

A team jellemzői: 

- jól koordinált; 

- mindenkinek megvan a megfelelő szerepe; 

- a tagok kölcsönösen függnek egymástól; 

- mindenki elkötelezett a közös cél megvalósításában. 

 

A teamet vezető szerepe az összhangteremtés a tagok egyéni-, és a csoport 

szükségletei között.  
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A team hatékonyságát, sikerét meghatározó tényezők: 

- a csoport (mérete, a tagok jellemzői, egyéni célok és szerepek, fejlődés szintje); 

- a feladat (jellege, fontossága, érthetősége, a hatékonyság feltételei); 

- a környezet (normák, elvárások, a vezető pozíciója, kapcsolat a tagok között, fizikai 

környezet); 

- egyéb (vezető stílusa, a folyamatok és eljárások, feladat és ember orientáció, 

motiváció). 

 

A teamben dolgozó tagok jellemzői: 

– rugalmasak az elgondolásokban (ellentétben azokkal, akik ragaszkodnak saját 

elgondolásukhoz); 

– nyitottak az új megoldásokra (ellentétben azokkal, akik kerülik az új 

megoldásokat); 

– odafigyelnek az emberekre - jó meghallgatók (ellentétben azokkal, akik felszínesen 

figyelnek az emberekre); 

– bíznak az emberekben (ellentétben azokkal, akik általában bizalmatlanok); 

– szívesen dolgoznak csoportban (ellentétben azokkal, akik, ha lehet, kivonják 

magukat a csoportmunkából); 

– érdeklődnek az emberek iránt - fontos számukra, hogy mi történik a 

másikkal/többivel (ellentétben azokkal, akik nem érdeklődnek mások iránt); 

– teljes mértékben elkötelezettek a feladat mellett (ellentétben azokkal, akik nem 

igazán elkötelezettek a feladat megoldásában); 

– megosztják a felelősséget a csoporttal, támogatják a közösen meghozott 

döntéseket (ellentétben azokkal, akik a döntést maguk akarják meghozni); 

– bíztatnak, bátorítanak az együttműködésre (ellentétben azokkal, akik elvárják az 

együttműködést); 

– a csoportérdekek fontosabbak számukra (ellentétben azokkal, akiknek az egyéni 

érdekek fontosabbak). 

(Quinn et al., 1990) 

Ahhoz, hogy a gondozott ellátásában résztvevő (egészségügyi, köznevelési, szociális) 

szakemberek, laikusok teamként tudjanak működni, a fentiekben leírt feltételeknek 

kellene megfelelni. Erre a jelenlegi felépítés és működés nem ad lehetőséget.  

De minél jobban megfelel a védőnő a team-tagságra jellemző kritériumoknak, annál 

jobb csapattag lehet azokban az együttműködésekben, amelyek szükségesek a 

gondozott megfelelő gondozásához és támogatásához. 
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Biztosítani a gondozás folyamatosságát 

A védőnő a nyilvántartott gondozottnak családlátogatás és védőnői tanácsadás (esetleg 

csoportfoglalkozás) keretében biztosítja a gondozás folyamatosságát. 

A családlátogatás a gondozott családjának, környezetének megismerésére, nyomon 

követésére, az egészségi állapotra ható pozitív és negatív tényezők feltárására, 

kedvezőtlen tendenciák korai észlelésére, az egészséges, kiegyensúlyozott családi élet 

támogatására szolgál. 

(Odor, Tóth, Csordás, 2004)  

A védőnő által kötelezően felajánlott családlátogatások gyakorisága: 

 Várandós anya: a várandósság ideje alatt legalább 4 alkalommal, (ebből az első 

látogatás a gondozásba vétel után 2 héten belül), fokozott gondozást igénylők 

esetén havonta egy alkalommal és szükség szerint; 

 Gyermekágyas anya: az intézetből hazajövetel után 48 órán belül - szombat, 

vasárnap vagy munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd 

az első 6 hétben legalább hetente; 

 Újszülött, csecsemő: a hazaadást követő 48 órán belül - szombat, vasárnap vagy 

munkaszüneti nap esetében az azt követő első munkanap -, majd ezt követően az 

első 6 hétben legalább hetente; 

 Csecsemő (6 hét-1 éves kor): havonta, fokozott gondozást igénylők esetében 

havonta és szükség szerint; 

 1-3 éves korú kisded: évente legalább 6 alkalommal, fokozott gondozást igénylők 

esetében évente legalább 6 alkalommal és szükség szerint; 

 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (ha nem jár közösségbe): évente 

legalább 4 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően; fokozott gondozást igénylők 

esetében évente legalább 4 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás 

előtt kötelezően; 

 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig (ha közösségbe jár): évente 

legalább 2 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően; fokozott gondozást igénylők 

esetében évente 2 alkalommal és szükség szerint, valamint beiskolázás előtt 

kötelezően; 

 oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek: évente legalább 2 

alkalommal, illetve szükség szerint. 

[49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet] 

A családlátogatás eredményességét nagymértékben befolyásolja, hogy a gondozott 

számára megfelelő napon és időben történik-e. Ha a védőnő a családlátogatást 

előzetesen egyeztetett időpontban, a gondozási tervnek és a self-managementnek 
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megfelelően végzi, akkor nagyobb az esély, hogy gondozott szívesen fogadja a 

védőnőt, felkészül a találkozásra és rendelkezésre áll a látogatás céljának 

teljesüléséhez szükséges családlátogatási időben. 

A védőnői tanácsadás a nők, várandós anyák részére legalább heti 1 alkalommal, 

minimum 2 órában, a csecsemők, gyermekek, ifjak részére is legalább heti 1 

alkalommal, minimum 2 órában tart.  

[49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet] 

A személyközpontú védőnői tanácsadás egy olyan interakció, amely során a védőnő 

időt, figyelmet, elfogadó magatartást, légkört biztosít, hogy segítse a gondozott 

egyént, családot az egészséges életvitelben, a problémák feltárásában, 

megfogalmazásában, a megoldás lehetőségeinek megtalálásban, a megvalósításban, 

az értékelésben, az elért eredmény esetén a megerősítésben, az elmaradt eredmények 

esetén új terv készítésében. 

(Odor, Tóth, Csordás, 2004)  

Ehhez szükséges biztosítani a meghitt légkört és a diszkréciót, továbbá a tanácsadói 

helyzetet. Pietroni (1976) írta le, hogy ha a konzultációkban az orvos és a beteg 

egymáshoz képest bizonyos szöget bezárva ültek, úgy hogy az asztal nem volt teljesen 

közöttük, akkor hatszor több interakció volt (3. sz. ábra), mint amikor egymással 

szemben ültek és az asztal közöttük volt, és háromszor több, mint amikor az asztal 

egyik oldalán egymás mellett ültek. 

 

Gondozott  

 

 

 

3 sz. ábra: Tanácsadói helyzet 

(Csabai, Molnár,1999.) 

Fontos az is, hogy a védőnő a tanácsadást (igény esetén a csoportfoglalkozást) olyan 

időtartamban tartsa, amely a gondozottak számára leginkább megfelel, így növelhető a 

részvételi hajlandóság. Ehhez lehet közvélemény-kutatást is végezni, és szükség 

esetén a tanácsadás idejének változtatását a munkáltatónál kezdeményezni. 

 

Védőnő 
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Ha elköltözik a gondozott, és van lehetőség elköszönni, akkor fontos visszajelezni, 

összefoglalni az eredményeket, illetve azokat a kihívásokat, amelyek vonatkozásában 

még szükséges változtatni.  

A gondozás folyamatának felelős lezárása és folytatása az átvevő védőnőnél akkor 

megfelelő, ha az átadás és a legfontosabb információcsere írásban, szükség esetén 

szóban is megvalósul, különös tekintettel a gondozási terv és a self-management 

teljesülésének további támogatására. 

Ha iskolába megy a gondozott, akkor az iskolavédőnő kell, hogy rendelkezzen a 

szükséges információval a gondozás folyamatosságának biztosítása érdekében. 
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Összefoglalás 

A védőnő lehetősége kivételes az egészségfejlesztésben, az egészségmagatartás 

befolyásolásában a település, a körzet, a család, a gondozott szempontjából egyaránt.  

A védőnői gondozás eredményessége függ a gondozott együttműködési képességétől, 

hajlandóságától.  

A személyközpontú gondozásban alkalmazott alapelvek, módszerek lehetővé teszik a 

kölcsönös tiszteleten, elfogadáson, megértésen, alapuló partneri együttműködés 

kialakítását. Így a gondozott aktívan részt vesz saját gondozásának – felmérés, 

szükségletek meghatározása, tervezés, végrehajtás, értékelés - folyamatában, amely 

segíti a bizalom kialakítását, az együttműködés fenntartását, az elköteleződést a vállalt 

feladatok teljesítéséhez. A proaktív követés, a bíztatás, támogatás, az aktív közreműködés 

egyéb (egészségügyi, köznevelési szociális) ellátásokhoz való hozzájutás segíti a 

gondozottat megvalósítani a gondozási tervben és a self-managementben meghatározott 

feladatokat. 

A személyközpontú gondozással a védőnő modellként is szolgál az emberekkel való 

bánásmódban, mert aktívan keresi az együttműködést, őszinte, nyílt kapcsolatokra 

törekszik, viselkedése asszertív (aktív, direkt és őszinte), önmaga és mások elfogadását 

közvetíti. Saját céljait, jogait, érdekeit és szükségleteit ugyanolyan fontosnak tartja, mint 

a partnereit. Győztes-győztes megoldásra törekszik, amennyiben rajta múlik, meg is 

valósítja. Ez a viselkedés megtorlás és irigység nélküli sikereket eredményez, ezért a 

gondozottak szívesen tartanak fenn és működnek együtt ilyen kapcsolatban. 
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Melléklet: A Védőnői Szolgálat „Küldetési Nyilatkozat”-a 
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Fogalmak 

Agresszió: minden olyan szándékos cselekvés, amelynek indítéka, hogy – nyílt vagy 

szimbolikus formában – valakinek vagy valaminek kárt, sérelmet vagy fájdalmat okozzon. 

Ranschburg, J. (1983) Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó 

Asszertív: a saját célok, szükségletek és vélemények határozott, de nem agresszív 

képviselete. 

Boros, M. (2005) Személyiségfejlesztés. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 

Betegség: az élő szervezet életfolyamatainak abnormális állapota, az egészség ellentéte, 

a szervezet egyensúlyának felborulása. Emberek esetében betegségnek nevezhető a test 

vagy az elme olyan állapota, amely testi vagy lelki fájdalomban vagy valamely funkció 

rendellenes működésben nyilvánul meg. A betegség akadályozza az ember mindennapos 

tevékenységét és társas életben való részvételét. A betegségek kialakulásának külső és 

belső biológiai, szociális és pszichológiai tényezői is lehetnek. A betegség lehet krónikus 

(hosszantartó) vagy akut (hirtelen, rövid). 

http://www.egeszsegesbetegsegek.hu/betegseg-fogalma.html (letöltve: 2014.05.17.) 

Bioetika: arra, hogy rendszerbe helyezze azokat a szabályokat, elveket, eljárásokat és 

intézményeket, amelyek segítenek az élettudományok által kialakított problémák 

magyarázatában és megoldásában. 

Oláh, A. (2012) Az ápolástudomány tankönyve. Medicina Zrt. 

Demoralizál: erkölcsileg zülleszt, bomlaszt (közösséget) 

Tótfalusi, I. (1983) Vademecum. Szokatlan szavak szótára. Móra Ferenc Könyvkiadó 

Distressz: testi vagy lelki ártalom 

Brencsán, J. (1983.) Új orvosi szótár. Akadémia Kiadó Budapest 

Ésszerű megoldás: a józan észnek megfelelő. A lehetőségeket okosan, takarékosan fel-, 

illetve kihasználó. 

Juhász, J., Szőke, I., Ó. Nagy, G., Kovalovszky, M. (1987) Magyar értelmező kéziszótár, 

Akadémia Kiadó 

Hatékonyság: az elért eredmény a felhasznált erőforrások függvényében. Az eredmény a 

lehető legkevesebb erőforrás felhasználásával, vagy adott erőforrásból a maximális 

eredmény elérésével történik. 

Gődény, S., Dobos, É. (2011) Rendszer-specifikus auditori tanfolyam szakfelügyelő vezető 

védőnőknek – klinikai audit módszerének alkalmazása a védőnői szakfelügyelet során, 

Oktatási jegyzet 

http://www.egeszsegesbetegsegek.hu/betegseg-fogalma.html
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Igény: az igények a szükségletek konkrét kielégítésére irányulnak. Hogy az evés 

szükségletét ki, hogyan elégíti ki, milyen terméket választ (mi az igénye), azt már 

társadalmi erők (reklámok) folyamatosan alakítják, újraformálják.  

Kotler, P. (1991) Marketing management. Műszaki Könyvkiadó 

Image: egy személyről, intézményről alkotott kép, képzet, elképzelés, kialakult, 

kialakított kép, attitűdök, vélemények, érzések komplex együttese.  

Kulcsár Zs. (szerk., 1990) Akadémiai kislexikon. Akadémiai Kiadó, Budapest 

Képesség: valamely teljesítményre, tevékenységre való testi-lelki adottság, alkalmasság 

- egy feladat vagy egy munkakör elvégzésére való rátermettség, ügyesség 

Bakacsi, Gy. (2002) Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 

Kft. 

Készség: speciális képesség, amelyeket gyakorlattal, gyakorlással fejleszthető 

Bakacsi, Gy. (2002) Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó 

Kft. 

Kockázati tényezők: azok a tényezők, amelyek bizonyíthatóan társulnak a betegség 

kialakulásához (azonban önmagában nem jelent oksági összefüggést). Minden oki tényező 

egyben kockázati tényező, de nem minden kockázati tényező oki tényező.  

Borbás, K. szerk. (2006) Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 

Probléma: megoldásra váró elméleti, gyakorlati kérdés, nehezen megoldható kérdés, 

fejtörést okozó gond. 

Juhász, J., Szőke, I., Ó. Nagy, G., Kovalovszky, M. (1987) Magyar értelmező kéziszótár, 

Akadémia Kiadó 

Proaktív: kezdeményező, cselekvő (előrelátóan) 

Lázár, A. P., Varga, Gy. (2012) Angol-Magyar Egyetemes Kéziszótár, Grimm Kiadó 

Protektív tényezők: azokat a védőtényezőket nevezik így, amelyek hozzájárulnak a 

kedvező fejlődési kimenetekhez rizikó jelenlétében, támogatják a gyermek optimális 

fejlődését. Ezek a tényezők moderátor (módosító) változókként működnek. Werner és 

Smith (1982) a protektív mechanizmusok működését három szinten írják le: a gyermeken 

belüli tényezők, a családi komponensek, és a családon kívüli, társadalmi szintű faktorok 

szintjén. Szűk értelemben azokat a faktorokat tekintjük protektív tényezőknek, melyek 

pozitív kapcsolatban vannak egy kedvező fejlődési kimenetellel, de csak egy rizikós mintát 

vizsgálva, vagyis csak kifejezetten rizikós minta esetében rendelkeznek védőhatással, 

nem-rizikós környezetben nincs kifejezett szerepük (pl. könnyű temperamentum). (Azokat 
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a tényezőket, melyek rizikós és nem rizikós csoportokban egyaránt kedvező hatást 

gyakorolnak a fejlődésre, promotív tényezőknek nevezi a szakirodalom, ilyen például a 

szülő szenzitív válaszkészsége). 

Bass, L., dr. Klujber, V., Márkné Ribiczey, N., Vásárhelyi, A. (szerk.) (2014) A gyermeki 

fejlődést befolyásoló (rizikó)tényezők objektív értékelésére szolgáló módszer kifejlesztése. 

TÁMOP-6.1.4 Koragyermekkori program, Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Rizikó: olyan kockázati tényezők, amelyek az egészségi állapotra kedvezőtlen hatással 

vannak, növelik adott betegség kialakulásának valószínűségét. 

Borbás, K. szerk. (2006) Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok számára 

Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest 

Self-management: önsegítés, öngondozás az egyén aktív és tudatos részvétele 

egészségének megőrzésében, a krónikus betegségek vagy egyéb egészségkárosodás 

megelőzésében (prevenció), gondozásában, az egészségi állapot javításában, általában 

egészségügyi szakemberekkel együttműködve. 

Buda, B., Kopp, M. szerk. (2001) Magatartástudományok. medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest 

Szerepkonfliktus: valakinek ugyanabban a helyzetben vagy időben több szerepnek kell 

megfelelnie. Maguk az elvárások, és ebből adódóan az ezeknek megfelelő szerepek, 

ellentétben vannak egymással. 

Boros, M. (2005) Személyiségfejlesztés. Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet  

Szisztematikus: rendszeres, rendszert alkotó, tervszerűen elrendezett, állandóan 

ismétlődő 

Bakos, F. (1983) Idegen szavak és kifejezések szótára. Akadémiai Kiadó – Kossuth 

Könyvkiadó 

Szükség: az a tény, hogy valakinek valami hiányzik, az, aki, ami nélkül nem tudja létét 

fenntartani vagy célját megvalósítani. 

Juhász, J., Szőke, I., Ó. Nagy, G., Kovalovszky, M. (1987) Magyar értelmező kéziszótár, 

Akadémia Kiadó 

Tünet: a betegségnek szubjektív és objektív tünetei vannak. A szubjektív tüneteket a 

beteg tapasztalja (pl. fájdalom). Az objektív tüneteket külső megfigyelő állapítja meg (pl. 

védőnő észleléssel, felméréssel, vizsgálatok végzésével). 

http://www.egeszsegesbetegsegek.hu/betegseg-fogalma.html (letöltve: 2014.05.17.) 

http://www.egeszsegesbetegsegek.hu/betegseg-fogalma.html
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Veszélyeztetettség: olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított - magatartás, 

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, 

értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja, vagy akadályozza. 

1997. évi XXXI. törvény 

Veszélyeztetett gyermek: az a gyermek, aki családjában vagy környezetében, 

ismétlődő vagy tartós fizikai, lelki bántalmazásnak, szexuális zaklatásnak, erőszaknak, 

elhanyagolásnak van kitéve, és/vagy fejlődésében családja, közvetlen környezete károsan 

befolyásolja. Testi vagy pszichés fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz 

interperszonális kapcsolatok akadályozzák, károsítják. A veszélyeztetettség nem akut 

helyzet, hanem veszélyeztető folyamat következtében kialakult állapot; 

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás a várandós anyák és a gyermekek védelemével 

kapcsolatos védőnői feladatok helyi eljárásrendjének kialakításához (OTH 568-18/2010.) 

  



80 

 

Irodalom 

1. Anderson, T. D. (1992) Az átalakító vezetés – Új képességek egy nagyszerű 

jövő felé. Helfen Kiadó, Vác, pp. 109-128. 

2. Bakacsi, Gy. (2002) Szervezeti magatartás és vezetés. KJK-KERSZÖV Jogi és 

Üzleti Kiadó Kft., pp.30-31. 

3. Balázs, P. szerk. (2001) Népegészségtan. SE Egészségügyi Főiskolai Kar, 

Budapest, pp. 115-117. 

4. Bodenheimer, T., MacGregor, K., Sharifi, C. (2005) Helping patiens manage 

their chronic conditions. California HealthCare Foundation, pp. 4-16. 

5. Borbás, K. (szerk.) (2006) Egészségfejlesztés – Alapismeretek pedagógusok 

számára. Medicina Könyvkiadó Rt., Budapest, pp. 45-47. 

6. Boros, M. (2005) Személyiségfejlesztés. Egészségügyi Szakképző és 

Továbbképző Intézet, pp. 33-34.; 39-46.; 85-87. 

7. Buda, B., Kopp, M. (2001) Magatartástudományok. Medicina Könyvkiadó Rt., 

pp. 151.; 647-651.; 657-668. 

8. Buda, B. (1985) Az empátia- a beleélés lélektana. Gondolat, Budapest, pp. 67.; 

9. COPE (Occupational Health Services) Behaviour Change 

http://www.cope.co.uk/health-and-wellbeing/business-psychology-

explained/behaviour-change.htm (letöltve:2014. július 12.); 

10. Csabai, M., Molnár, P. (1999) Egészség, betegség, gyógyítás. Springer, pp. 156. 

11. Ewles, L., Simnett, I. (1999) Egészségfejlesztés. Gyakorlati útmutató. Medicina 

Könyvkiadó Rt., pp. 87-90.; 168-169. 

12. Fedineczné Vittay, K. (1997) Lemon ápolási tananyag, 3. füzet: Kommunikáció. 

ETI, Budapest, pp. 13-29.; 46-50.; 50-55. 

13. Fedineczné Vittay, K. (1997) Lemon ápolási tananyag, 4. füzet: Az ápolási 

folyamat és az ápolási dokumentáció. ETI, Budapest, pp. 36-41.; 41-53; 58-65. 

14. Fedineczné Vittay, K. (1997) Lemon ápolási tananyag, 5. füzet: Kommunikáció. 

ETI, Budapest. pp. 33. 

15. Goldstein, M.G. (2009) Clinical Tool and Strategies for Supporting Self-

Management http://personcentredcare.health.org.uk/resources/clinical-tools-

and-strategies-supporting-self-management (Letöltve: 2014.június 26.); 

16. Juhász, J. et al. (1987) Magyar értelmező kéziszótár. Akadémia Kiadó, pp. 468.; 

1318. 

17. Kotler, P. (1991) Marketing management. Műszaki Könyvkiadó, pp. 23. 

18. Kóczán, B. (2013) http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/elso-benyomas-

tenyleg-olyan-fontos (Letöltve:2014. június 20.). 

http://personcentredcare.health.org.uk/resources/clinical-tools-and-strategies-supporting-self-management
http://personcentredcare.health.org.uk/resources/clinical-tools-and-strategies-supporting-self-management
http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/elso-benyomas-tenyleg-olyan-fontos
http://www.onlinepszichologia.hu/hirek/elso-benyomas-tenyleg-olyan-fontos


81 

 

19. Neményi, M (2001) Egy határszerep anatómiája – védőnők a nemi, szakmai és 

etnikai identitás metszéspontjában. Budapest, Új Mandátum Könyvkiadó, pp. 

93-104. 

20. Neményi,M. (1998) Cigány anyák az egészségügyben. Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségi Hivatal, pp. 145-149. 

21. Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (Defence for Children International) 

kiadványa alapján. A gyermekek jogai képekben 

http://gyermekbantalmazas.hu/celcsoportok/gyermekeknek/item/jol-joehet-ha-

ismerem-a-jogaim (letöltve: 2014. június 04). 

22. Odor, A., Tóth, Gyuláné., Csordás., Á. (szerk.) (2004) A védőnő preventív 

alapfeladatai, kötelezettsége és felelőssége a megelőző ellátásban. Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal, pp. 8-10.; 23. 

23. Oláh, A. (szerk.) (2012) Az ápolástudomány tankönyve. Medicina Könyvkiadó 

Zrt., pp. 211-225.; 282-283. 

24. Quinn et al.(1990) Becoming a master manager. John Wiley & Sons. pp. 197-

199. 

25. Rácz, J. (2010) A szükséglet-meghatározás nemzetközi és hazai 

tapasztalatainak, az alkalmazott eszközök használhatóságának összefoglalása. 

http://drogfokuszpont.hu/wp-

content/uploads/szuksegletfelmeres_nemzetkozi_hazai_tapasztalatok.pdf 

(Letöltve: 2014.május 21.). 

26. Satir, V. (1999) A család együttélésének művészete. Az új családműhely, 

Coincidencia Kft. Budapest, pp.16-17. 

27. Smith, S. (2003) Kommunikáció az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt., pp 22.; 

25-26.; 33-44.; 331-332. 

28. Study Guides and Strategies website. Cone of Learning adapted from Edgar 

Dale (1946) http://www.studygs.net/activelearn.htm (Letöltve. 2014.07.12.); 

29. Rogers C.R. (2004) Valakivé válni – a személyiség születése. Budapest, Edge 

2000, pp. 86-96. 

30. WHO (2004) General Principles of Good Chronic Care, pp.7-9. 

  

http://gyermekbantalmazas.hu/celcsoportok/gyermekeknek/item/jol-joehet-ha-ismerem-a-jogaim
http://gyermekbantalmazas.hu/celcsoportok/gyermekeknek/item/jol-joehet-ha-ismerem-a-jogaim
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/szuksegletfelmeres_nemzetkozi_hazai_tapasztalatok.pdf
http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/szuksegletfelmeres_nemzetkozi_hazai_tapasztalatok.pdf
http://www.studygs.net/activelearn.htm


82 

 

Hivatkozott jogszabályok jegyzéke 

1. 1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes 

adatok kezeléséről és védelméről; 

2. 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről; 

3. 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról; 

4. 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a védőnői ellátásról; 

5. 15/2006. (IV.03.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és 

kimeneti követelményeiről; 

6. Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (2014) A Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexe I. 15. pp. 3. 

http://www.meszk.hu/info.aspx?sp=55 letöltve: 2014.06.21. 

 

http://www.meszk.hu/info.aspx?sp=55

