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A pályázó intézmény bemutatása 

 

Soproni Szociális Intézmény Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete Védőnői 

Szolgálat 

A szolgálat keretében 17 területi védőnői és 11 iskolavédőnői körzet került kialakításra. A 

városban 5 védőnői tanácsadóban dolgoznak a védőnők. A területi védőnők által ellátott 

gondozottak száma: 4177. Az iskolavédőnők által ellátottak száma: 10769. A szolgálat 

működtetésére Sopron Megyei Jogú Város együttműködési szerződést kötött a Soproni 

Szociális Intézménnyel. 

 

Elméleti bevezető 

A csoportos egészségnevelés fontossága 

Alapvető fontosságú, hogy az egészség mindenki számára teljes mértékben elérhető 

legyen, az egészségi állapotbeli különbségek csökkenjenek. Az embereknek joguk és 

kötelességük, hogy egyénileg és közösségben is részt vegyenek a számukra nyújtott 

egészségügyi ellátás programjain.  

Az egészséget sokan, sokféleképpen határozzák meg. Az egészségünk nem tekinthető 

statikus állapotnak, napról napra változik, és számos tényező befolyásolja. Amikor azt 

mondjuk, hogy javítjuk az egészségi állapotot, akkor az egészség, az élet minőségének 

javítását, növelését értjük alatta. Az egészségesebb megoldás választása két pilléren 

nyugszik: az egészségügyi erőforrások szolgáltatásain és az egyén egészséget választó 

magatartásán (készségén, képességén).  

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) az egészség fogalmát így határozza meg: „Az 

egészség a teljes testi, lelki (szellemi) és szociális jólét állapota, és nem csupán a 

betegség és nyomorékság hiánya.” Megkülönböztetünk negatív és pozitív egészségi 

állapotot. A pozitív egészségi állapot a tényleges jólét és erőnlét magas szintjét foglalja 

magában, míg a negatív egészségi állapot bármely nem kívánatos betegségben, 

korlátozottságban élő személy egészségügyi jellemzőit jelenti.  

Az ember képes kiegyensúlyozni az egészségi állapotában a külső hatásokat, különféle 

rizikótényezőket tudatos tevékenységével, készségével és a társas támogató rendszerek 

segítségével. A pozitív egészségi állapot az emberre vonatkozó fogalom, az 

életminőséggel áll kapcsolatban és az ember életének egészét jellemzi. 

A pozitív egészségi állapot fogalmához tartoznak pl.: jó közérzet, kiegyensúlyozottság, 

munkakedv, megelégedettség, kreativitás. Az emberek életében a legtöbb feszültséget 

az emberi kapcsolatok rendezetlensége, az egymás meg nem értése, az intolerancia 

okozza. Ezek önmagukban még nem jelentenek betegséget, de tartóssá válásuk esetén 

betegséggé szerveződhetnek. Az egészség egyúttal tehát a probléma megoldása és az 

érzelmek irányítására való képesség.  



A WHO szerint az egészségfejlesztés az a folyamat, amely képessé teszi az embereket 

arra, hogy saját egészségüket felügyeljék, javítsák. Tehát a lakosság egészséggel 

kapcsolatos műveltségének széles körű fejlesztésére az egészséget veszélyeztető 

ártalmak, megbetegedések megelőzésére szolgáló tevékenység. Az egészségfejlesztés az 

a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek egészségük fokozott 

kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának 

elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy 

megfogalmazza és megvalósíthassa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével 

változzék vagy alkalmazkodjék ahhoz.  

Az egészséges ifjúság a magyar társadalom egyik legfontosabb célja, mindannyiunk 

közös jövőjének záloga. Az egészséget meghatározó genetikai tényezők fontosak, de 

nem szabad ezeknek meghatározó jelentőséget tulajdonítanunk, ugyanis a bennünk 

genetikailag kódolt információkat egyéb külső tényező módosíthatja. Az egészséget 

befolyásoló külső tényezők közé tartozik az életmódunk és a testmozgás. Az életmódon 

túl az egészséget befolyásoló külső tényezők közé tartozik a környezet, amelyben élünk, 

a lakásunk, a munkahelyünk, ahol mindennapjainkat éljük, valamint ide tartozik a társas 

környezetünk is.  

Az egészségünket befolyásolja az is, hogy milyen az egészségügyi ellátás. Az egészség az 

egyén és a társadalom legfőbb erőforrása. A betegség súlyosan veszélyezteti az egyének 

életminőségét, a társadalom szintjén a munkaerő mennyiségét és minőségét, növeli az 

egészségügyre, a szociális ellátásra, valamint az oktatásra fordítandó kiadásokat és 

rontja a társadalom közérzetét.  

Az egészség fejlesztése már a fogantatásunk előtt megkezdődik, hisz a szülők hozzák 

magukkal az ismereteket, alapelveket, amelyek szerint élnek és próbálják saját magukat 

is megóvni. Ezért kell otthon a születéstől kezdve a családnak az egészségről, 

egészséges életvitelről, táplálkozásról, a lelki egészség megóvásáról szóló ismereteket 

átadni. Ez csecsemőkorban az őket körülvevő higiénés körülményeket jelenti, biztosítjuk 

az egészséges táplálkozást számukra. A közérzet szempontjából elsősorban a család a 

meghatározó, később egyre nagyobb hangsúlyt kap az iskola és a kortárs kapcsolatok.  

Megelőzésnek (prevenciónak) nevezzük mindazon tevékenységeket, amelyek egy-egy 

betegség kialakulásának megakadályozására irányulnak, és döntően az egészségügyben 

dolgozók vezetésével vagy segítségével valósulnak meg. 

Az egészségnevelés az egészség érdekében végzett megelőző, egészségvédő munka, az 

egészséggel kapcsolatos információk, ismeretek átadása. Összpontosított, tudatosan 

szervezett, változatos módszereket használó tanulási lehetőségeket teremt.  

Alapvető lényege azon feltételek megteremtése, amelyek között az egyén kibontakozása 

megfelelő lehet. Ezen feltételek megteremtése tervezett akciók, cselekvések révén 

történik, amelyek segítik az embereket és a gyermekeket abban, hogy a saját 



egészségük feletti ellenőrzést kézbe vegyék. Ezért az egészségfejlesztés nem egy ember 

feladata, hanem a különféle területeken tevékenykedőké: az egészségügyi dolgozóknak, 

a pedagógusoknak, a mérnököknek és az egyéb szakembereknek is kiemelt szerepük 

van. Az egészségfejlesztés alapvető fontosságú módszerei közé tartozik az információk 

és ismeretek átadása: az egészségnevelés, a társadalom minden működési területén 

olyan döntések képviselete és az értük való lobbizás, amely az egészség feltételeinek 

megerősítését szolgálja, valamint a közösségek erősítése az együttműködés különféle 

formáinak elősegítésével. 

A megelőző egészségügy alapellátó szinten dolgozó szolgálata a védőnői szolgálat. A 

védőnők főiskolai képzés keretében kapják meg képesítésüket többek között az anya-, 

csecsemő- és gyermekvédelem terén a megelőző munka végzésére. Legfontosabb 

munkahelyük a gondozási körükbe tartozó családok otthona. A védőnő az ellátási 

köréhez tartozó családok, várandós anyák, az ellátási körzetében élő csecsemők, 

kisgyermekek, illetve nagyobb gyermekek egészséges fejlődéséért felelős. A családok 

látogatása, a gondozottak életkörülményeinek ismeretében a személyre szabott életmód-

tanácsadás az a munka, ami a védőnői tevékenységet meghatározza. A védőnők a 

megelőző-gyógyító ellátásban, elsősorban a megelőzés végzésére képzett, felsőfokú 

egészségügyi képesítéssel rendelkező szakemberek, akik közreműködnek a nő, anya, 

csecsemő, gyermek, ifjú és család egészségének védelemében, valamint a 

közegészségügyi, a járványügyi, egészségfejlesztési, egészségnevelési feladatok 

végzésében. A területi védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, 

az újszülött fogadásánál, a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába 

menetelénél vannak jelen a család életében. Nővédelmi tevékenységük során részt 

vesznek a nő egészségtudatos magatartásának támogatásában. 

 

 

A jó gyakorlatot megalapozó szükségletek, igények 

  

A csoportos egészségnevelés megújításának igénye 

Az egészségfejlesztést, az ismeretek átadását mindig munkájuk fontos részének tartották 

a soproni védőnők. A városban évek óta szerveztünk baba-mama klubot a védőnői 

tanácsadókban. A Szoptatás világnapja alkalmából megtartott rendezvények is 

tanácsadónként kerültek megrendezésre. Problémát jelentett, hogy a rendezvények híre 

kevés gondozotthoz jutott el. A tanácsadók csak kis létszám fogadására alkalmasak. 

Ennek következtében a rendezvények látogatottsága alacsony volt.  

Számottevő résztvevő a kórházban szervezett „Jöttödre várva” szülésre felkészítő 

tanfolyamon volt. A tapasztalatainkra alapozva szerettünk volna színvonalasabb 

egészségnevelő programokat tartani.  



A 2008-ban munkáltatóváltás történt. Az új munkáltatónk, a Sopron Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala támogatta törekvéseinket. Egyetértettek abban, hogy a 

hagyományos védőnői módszerek – családlátogatás, tanácsadás – mellett új 

módszerekkel is próbálkozzunk. A tervezett városi rendezvényekkel a védőnői munka 

ismertebbé, elismertebbé vált. Az akkori osztályvezetőnk ezt úgy fogalmazta meg: 

„Legyünk láthatók”, ismerjenek meg bennünket. A megfelelő szakmai munka mellett a 

XXI. században az is nagyon fontos, hogy minél több oldalról bemutatkozzunk. 

Ezeket a célokat szem előtt tartva kezdtük szervezni rendezvényeinket.  

 

Előzmény, első programunk – egészségügyi szűrőnap  

2008-ban Egészségügyi Szűrőnapot szerveztünk a Polgármesteri Hivatal dolgozói 

részére. A rendezvény elsősorban az új munkáltató dolgozóinak szólt. Először itt 

szerettük volna bemutatni, hogy a védőnői munka nem csupán csecsemőgondozásról 

szól. A védőnői munka sokszínűségét, a különböző általunk elvégzett feladatokat, a 

különböző szakterületekkel való kapcsolatunkat szerettük volna megismertetni. Bár 

elsősorban a Hivatal dolgozóinak szerveztük a rendezvényt, a dolgozókon kívül a 

lakosság számára is elérhető volt a program. 

A programot plakátokon hirdettük. A Polgármesteri Hivatalon belül kör e-mail is felhívta a 

dolgozók figyelmét a részvétel lehetőségére. 

Az Egészségügyi Szűrőnapon a következő szűrővizsgálatokat végeztük:  

testsúly, testmagasság, BMI-index-számítás, testzsírmérés, látás-, térlátás-, 

színlátásvizsgálat, hallásvizsgálat, vérnyomásmérés, depresszió és neurózis felderítésére 

teszt kitöltése. 

A vizsgálatok eredményeit névre szóló adatlapon rögzítettük. Az eredményeket két 

iskolaorvos értékelte. Mindenkivel személyesen beszélték meg a további teendőket, 

szükséges vizsgálatokat. 

A rendezvény alatt mi, védőnők az emlő önvizsgálatát is oktattuk. Emlőmaketten 

mutattuk be a szükséges mozdulatokat. A Tisztiorvosi Hivataltól plakátokat, szórólapokat 

kaptunk ebben a témában. 

A vizsgálatok értékelésére várakozva egészséggel kapcsolatos tájékoztató filmeket 

nézhettek a résztvevők. Az egészséges táplálkozással kapcsolatos kérdésekre az 

iskolavédőnők válaszoltak. 

A rendezvény sikeres volt, 121-en látogatottak el rá. Több esetben szűrtünk ki eddig nem 

ismert elváltozást: látás, hallás, hypertonia, magas vércukorszint, depresszió stb. 

A sikeren felbuzdulva kezdtük el a többi program szervezését 

 

 

 



A jó gyakorlat bemutatása 

 

Új, városi rendezvényeink 

1. Baba-mama hét 

2. Nők egészsége, a családok egészsége rendezvény 

  

A jó gyakorlat céljai 

Célunk az volt, hogy minél több gondozotthoz tudjuk eljuttatni az ismereteket. A 

gondozottak részéről is kaptunk jelzéseket a látogatásaink során, hogy szívesen 

vennének részt közösségi programokon, szívesen hallgatnának előadásokat. Olyan 

programokat szerettek volna, ahol a gyerekekkel együtt vehetnek részt. Szerettek volna 

a gyerekek számára is foglalkozásokat, játszóházat. 

Részletes célok: 

 új ismeretek átadása, 

 kapcsolatteremtés más társszakmákkal, 

 a társszakmák szakembereinek segítségével más nézőpontok megismerése,  

 a helyes ismeretek minél szélesebb körben való terjesztése, 

 a szakmai tudás átadása a lakosságnak, 

 lehetőség a problémák megbeszélésére, 

 közösségépítés, 

 a védőnői munka megismertetése a lakossággal. 

 

A kialakítás és fejlesztés lépései 

1. Az igények felismerése. 

2. Ötletek gyűjtése a rendezvényekhez. 

3. Munkáltatóval történő egyeztetés. 

4. Megfelelő hely felkutatása. 

5. Az anyagi források megteremtése. 

6. Programok, előadások témáinak megtervezése. 

7. Előadók felkérése. 

8. Plakát, meghívó készítés, terjesztés. 

9. Gondozottak személyes megszólítása. 

10. Tömegkommunikációs eszközök igénybevétele a programokról való  

tájékoztatásban. 

11. A programok lebonyolítása.  

12. Az eredmények értékelése. 

13. Az értékelést figyelembe véve a következő program szervezése. 

 



A jó gyakorlat egyedisége, újszerűsége 

A programok újszerűsége abban mutatkozott meg, hogy a védőnők a tanácsadókon kívül 

szólították meg a gondozottakat. A rendezvények híre nem csak a közvetlen 

célcsoporthoz, a kisgyermekes családokhoz jutott el. Ezért a rendezvényeken a tágabb 

családi kör, illetve a gyermekkel nem rendelkező családok is részt vettek. 

A különböző városrészek lakossága együtt vett részt a programokon, új ismeretségek, 

kapcsolatok alakultak ki. 

A megfelelő szervezés eredményeként a társszakmák képviselői szívesen vettek részt az 

előadások megtartásában, így új és szorosabb kapcsolat alakult ki a különböző 

szakterületek képviselői között is. A társszakmák előadóitól mi, védőnők is új 

információkhoz jutottunk, új ismereteket szereztünk. Így egységes információkat tudtunk 

a gondozottak felé tolmácsolni. A lakosság számára szervezett egészségnevelő, -fejlesztő 

rendezvények egyben magas színvonalú szakmai programokká váltak. 

 Változást hozott a célcsoport életében. 

 Új közösségi programot hozott létre a kisgyermekes családok számára. 

 A hasonló problémákkal küzdő családoknak lehetőséget biztosítunk a 

találkozásra, a gondok megoldásának megbeszélésére.  

 Lehetőség a téves információk eloszlatására, megbeszélésére. 

 Lehetőség a felmerülő kérdések szakmailag megalapozott megválaszolására.  

 Az előadások alatt a gyermekekre játszóház keretei között felügyelünk. 

 A programokon nem csak elméleti tudást próbáltunk továbbítani. Igyekeztünk 

különböző technikákat adni a szülők kezébe, gyakorlati foglalkozásokkal 

segíteni, hogy gyermekeikkel megfelelően tudjanak foglalkozni. 

 Egyes programjaink alkalmával együtt játszhat felnőtt és gyermek, így a 

szülő-gyermek kapcsolat erősödik. 

 A környező helységekben, városokban nincsenek ilyen nagyságú, védőnők 

által szervezett rendezvények. 

 A programok szervezése, lebonyolítása elősegítette a város védőnőinek 

összetartozását. A közös munka során egymás között is egyeztettük az 

információkat, egységesebb szemlélettel végezzük a feladatokat. 

 Szakmai kereteken belül teret adunk az alternatív lehetőségek bemutatására 

is. 

 A rendezvények által közvetlenebbé válik a kapcsolat a szakemberek és a 

családok között. 

 A programok szervezésekor nagyon figyeltünk a tájékoztatásra, reklámra, 

hogy minél több emberhez jusson el az információ. 

 Igyekezetünk az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati bemutatókat 

tartani. 



 Ételkóstolókat is szerveztünk, hogy a gondozottak és a résztvevők 

megkóstolják az egészséges ételeket. Tapasztalják meg, hogy finom, laktató 

lehet az is, ami egészséges.  

 Az egészséges ételek elkészítéséhez recepteket adtunk, hogy otthon is el 

tudják készíteni őket. 

 Igyekeztünk írásos anyagokat is adni a szülők kezébe az elhangzott 

előadásokról. Így a szülők később is utánanézhetnek az új ismereteknek.  

 

A hatékonysághoz szükséges tényezők   

 A város szakembereinek együttműködése, jól kialakított kapcsolatrendszer. 

 Támogató környezet: a munkáltatónk támogatta törekvéseinket.  

 Anyagi források. 

 Megfelelő hely a megrendezéshez (méret, felszereltség, megközelíthetőség). 

 Megfelelő tájékoztatás, a média együttműködése. 

 A célcsoport személyes megszólítása. 

 Jó kapcsolat a társszakmákkal. 

 Ismeretek, nézőpontok egyeztetése. 

 A szakmai elvek szigorú betartása. 

 Barátságos és elérhető központi hely, akadálymentes épület álljon 

rendelkezésre . 

 A védőnők együttműködése, jó viszony a védőnők között. 

 

A megvalósított programok tartalmi elemei  

Egészségnap a Polgármesteri Hivatal dolgozói számára 2008 

 Szűrővizsgálatok végzése (testtömeg, testmagasság, testzsír mérése, 

látásélesség-, színlátás-, térlátásvizsgálat, hallásszűrés, vérnyomásmérés, 

vércukorszint ellenőrzése étkezés előtt és után, neurózis teszt). 

 A szűrővizsgálatok eredményeinek rögzítése (névvel ellátott lapon). 

 Az eredmények szakorvosi értékelése, a további teendők megbeszélése. 

 Emlőönvizsgálat bemutatása, tanítása.  

 Egészséggel kapcsolatos rövidfilmek bemutatása a vizsgálatra várakozóknak: 

egészséges táplálkozás, testmozgás, elhízás, testápolás, környezetvédelem, 

allergia, allergének. 

 Reform ételek kóstolása. 

 

1. Baba Mama Hét  

Ez egy hétfőtől péntekig tartó előadássorozat. A programra együtt jöhettek az édesanyák 

gyermekeikkel. Szívesen láttuk az apukákat és az érdeklődő nagyszülőket is. Az 



előadásokat védőnők és más szakemberek tartották. A programok alatt játszóházat 

tartottunk, felügyeltünk a kicsikre. Ételkóstolót, termékbemutatót is szerveztünk az 

előadások mellett. 

A rendezvény helyszíne a városközpontban lévő Rendelőintézet 4. emeletén található 

előadóterem volt. A helyszín gyalog és tömegközlekedési eszközzel is jól megközelíthető. 

Az épületben lift működik, így babakocsival is fel tudtak jönni a családok az emeletre. 

Mosdóhelyiség van az emeleten. A csecsemők pelenkázásához pelenkázósarkot 

alakítottunk ki a teremben. 

Nagy gondot fordítottunk arra, hogy a rendezvényről minél többen szerezzenek 

tudomást. Meghívókat készítettünk. Ezeket az oltási értesítőkkel postáztuk, illetve a 

védőnők minden gondozottnak adtak meghívót, akivel a rendezvény előtti hónapban 

találkoztak. Az egyik középiskola segítségével plakátok is készültek, ezeket 

tanácsadókban, orvosi rendelőkben, bölcsődékben, óvodákban és még sok helyen tettük 

ki. 

A helyi sajtó nagy segítségünkre volt: a helyi TV-ben a programot megelőző héten 

beszélgetésre hívtak minket. A helyi rádiók minden hírműsorban beszéltek az 

eseményről. A helyi újságban is írtak a rendezvényről. A munkáltató segítségével 

hirdetés is megjelent. 

A program megrendezéséhez szükséges pénzt több forrásból tudtuk megszerezni: 

 munkáltató, 

 Magyar Védőnők Egyesülete,  

 Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, 

 helyi vállalkozók (pl. péksütemény, gyümölcs, dekoráció, lufi).     

Az előadások témáit a gondozottak által jelzett igények alapján választottuk ki. Fontos 

szempont volt az is, hogy mi mit tartottunk szakmailag fontosnak. Az anyatejes táplálás, 

a balesetek megelőzése, elsősegélynyújtás, a szűrővizsgálatok fontossága szinte minden 

évben belekerült a programba.  

 

 

Az elmúlt évek programjainak előadásai 

 

Baba-mama hét 2009 

 Pozitív családtervezés, felkészülés a várandósságra  

A várandósság előtti időszak jelentősége. Az elvégzendő vizsgálatok, az esetleges 

egészségügyi problémák rendezése még várandósság előtt. Fontos annak a 

szemléletnek az átadása, hogy egy gyermek születésekor egyben család is 

születik. 

 Lelki egészség megőrzése a várandósság alatt  



A várandósság alatti lelki változások megfelelő feldolgozása. Előforduló problémák 

és megoldási lehetőségek.  

 Testmozgás a szülés után, intim torna  

A szülés utáni torna, intimtorna jelentősége, inkontinencia (gyógytornász által 

vezetett gyakorlat és előadás). 

 Babamasszázs 

Babamasszázs (gyakorlattal egybekötött tájékoztató). 

 Mi történik a kórházban? Szülés, gyermekágy 

Gyakorlati tanácsok a szülésről, gyermekágyról, a kórházról.  

 A szoptatás örömei és nehézségei 

A szoptatás gyakorlata. 

 Korai fejlesztés lehetősége és fontossága  

Tájékoztató a korai fejlesztésről (a foglalkozást a városban működő Korai 

Fejlesztő Szolgálat fejlesztő pedagógusa tartotta sok játékkal, eszközzel, amit a 

helyszínen kipróbálhattak a mamák és a babák). 

 Vészhelyzetek csecsemőkorban 

A csecsemő- és kisgyermekkorban előforduló balesetek, ijesztő és veszélyes 

betegségek tünetei, tennivalók (a Mentőállomás főorvosának előadása). 

Gyakorlati bemutató keretében csecsemő ambubabán a mesterséges lélegeztetés 

és a szívmasszázs módszerének megtanítása. Mikor és hogyan kell mentőt hívni? 

Az előadás minden évben szerepel a programban. 

 

 

Baba-mama hét 2010 

 

 Babák és várandósok a vízben  

Baba- és várandósúszás (a városi uszodában működő úszást oktató szakember 

tájékoztatója). 

 Szülők játékai gyermekeikkel 

Az együttjátszás. Mondókák, énekek tanítása az anyukáknak (a Benedek Elek 

Pedagógiai Főiskola docense által). A szülők, gyerekek és védőnők együtt 

énekelték a gyerekdalokat.  

 Gyermekkorban előforduló ortopédiai problémák  

A gyermekkori orthopédiai problémák, mire kell figyelni, mit ne használjanak, 

milyen cipőt vásároljanak a szülők (gyógytornász tájékoztatása, beszélgetés, 

torna)? 

 Az első hét otthon – az újszülött ellátása  



Gyakorlati tanácsok a születés utáni első hétre (védőnő tájékoztatása, 

bemutatója). 

 Szülőszoba, tessék belépni 

A szülés, a helyi szülészeti osztály sajátosságai, a szülészet és a gyermekágyas 

osztály felszereltsége, napirendje (a helyi kórház vezető szülésznőjének 

tájékoztatója).  

 Kötelező és ajánlott védőoltások 

A védőoltások jelentősége (gyermekorvos tájékoztatója). 

 Vészhelyzetek gyermekkorban 

A csecsemő- és kisgyermekkorban előforduló balesetek, ijesztő és veszélyes 

betegségek tünetei, tennivalók (a Mentőállomás főorvosának előadása). 

Gyakorlati bemutató keretében csecsemő ambubabán a mesterséges lélegeztetés 

és a szívmasszázs módszerének megtanítása. Mikor és hogyan kell mentőt hívni? 

 

 

Baba-mama hét 2011 

 

 Gyermekkori problémák a pszichológus szemével 

Gyermekkori nevelési problémák (pszichológus előadása többek között a 

dackorszakról, enurézis nocturnáról).  

 Csecsemő- és kisgyermekkori bőrelváltozások 

A csecsemő- és kisgyermekkori bőrelváltozások, gyógymódok (a gyermekosztály 

bőrgyógyász főorvosának előadása). 

 Környezetbarát mosó- és tisztítószerek 

A természetes anyagokból készült tisztítószerek, szappanok, bőrápoló termékek 

(a Soproni Zöld Állomás bemutatója). 

 Belgyógyászati problémák a várandósság alatt 

A várandós időszak belgyógyászati (pl.: magas vérnyomás, cukorbetegség, 

pajzsmirigy-betegség) problémái (belgyógyász főorvos tájékoztatója, válaszadás). 

 Vészhelyzetek gyermekkorban 

A csecsemő- és kisgyermekkorban előforduló balesetek, ijesztő és veszélyes 

betegségek tünetei, tennivalók (a Mentőállomás főorvosának előadása). 

Gyakorlati bemutató keretében csecsemő ambubabán a mesterséges lélegeztetés 

és a szívmasszázs módszerének megtanítása.  Mikor és hogyan kell mentőt hívni? 

 Diabetikus ételkóstoló 

Alacsony szénhidráttartalmú édességek, pl. csicsókásrétes-kóstoló és -bemutató 

(a Cukorbetegek Egyesületének segítségével). 

 



Baba-mama hét 2012 

 

 Vészhelyzetek gyermekkorban 

A csecsemő- és kisgyermekkorban előforduló balesetek, ijesztő és veszélyes 

betegségek tünetei, tennivalók (a Mentőállomás főorvosának előadása). 

Gyakorlati bemutató keretében csecsemő ambubabán a mesterséges lélegeztetés 

és a szívmasszázs módszerének megtanítása.  Mikor és hogyan kell mentőt hívni? 

 Az anyatejes táplálás fontossága 

Szoptatási gyakorlati tanácsok (nyugdíjas kórházi védőnő, szoptatási tanácsadó 

tapasztalatainak átadása). 

 Baba-mama jóga-foglalkozás 

Baba-mama jóga (jógaoktató végzettséggel rendelkező védőnő gyakorlati 

foglalkozása). 

 Az újszülött fogadása a gyermekorvos szemével 

Az újszülöttkor sajátosságai, gyakorlati tanácsok az újszülött ellátásra. A 

csecsemő fürdetése, bőrápolás, vitaminok, anyatejes táplálás, levegőztetés, 

balesetveszélyek (gyermekorvos előadása).  

 Beszélni tanul a gyermekünk 

A beszédfejlődés elősegítése, a dadogás, a betűtévesztés, a megkésett 

beszédfejlődés. A mesék, mondókák fontossága. (Logopédus előadása. Az előadás 

után a szülői kérdések megválaszolása). 

 A dackorszak 

A gyermekek nevelése. A leggyakrabban előforduló problémák. A család 

fontossága. A következetesség, türelem fontossága (pszichológus beszélgetése a 

szülőkkel).  

 

Baba-mama hét 2013. évi tervezett programja 

 Vészhelyzetek gyermekkorban   

 Baba-mama jóga 

 Hogyan játszunk gyermekeinkkel?   

 Babamasszázs 

 Örökmozgók. Nem minden eleven gyerek hiperaktív   

 KoroKan várandósmasszázs 

 Veszélyes vegyi anyagok és mérgező növények a lakásban 

 A gyermekkor ortopédiai problémái  

 

 

 



2. Nők egészsége, családok egészsége 2010 

 

 Szűrővizsgálatok végzése, értékelése 

A korábbi szűrővizsgálati naphoz hasonlóan testsúly, magasság, testzsír mérése. 

BMI-index-számolás. Mi a teendő túlsúly, illetve alultápláltság esetén? 

Vércukorszint- és vérnyomásmérés. Látás- és hallásvizsgálat végzése. Az 

eredmények orvos általi értékelése, a további teendők megbeszélése. 

 Mell önvizsgálatának bemutatása, tanítása 

 Egészséges és reform ételek bemutatója, kóstolója 

Egészséges alapanyagokból szendvics: teljes kiőrlésű, magos kenyérre zöldségből 

krémek készítése (Tapsifüles csemegéje, Vadmalacka vacsorája, babpástétom, 

csicseriborsó pástétom). A szendvicskrémek receptjének kiosztása az otthoni 

elkészítés érdekében. A Bio Ételbár tulajdonosa készített zöld turmixokat, hozott 

egészséges nassolnivalókat. 

 Előadások  

Szűrővizsgálatok jelentősége – kistérségi vezető védőnő előadása. 

Egészséges táplálkozás, fogyókúra – védőnő, életmód tanácsadó előadása. 

 

 

A jó gyakorlat eredményei, hatásai 

 A programok látogatottsága a vendégkönyv adatai alapján folyamatosan 

emelkedik.  

 A nagy érdeklődés miatt 2013-ban új helyszínt kell választanunk. A rendelő 

előadóterme az elmúlt évben már szűkösnek bizonyult. 

 A programokon és a védőnői látogatások alkalmával sok pozitív visszajelzést 

kapunk.  

 A gondozottak számon tartják, várják a rendezvényeket. Többen elmondták, 

örülnének, ha még több hasonló rendezvényt szerveznénk. 

 A helyi sajtó szívesen vesz részt a tájékoztatásban, és beszámol a programokról 

az újságban, a helyi TV műsorában, rádióban. 

 A programok szervezése és lebonyolítása során a védőnők csapatszelleme sokat 

erősödött.  

 A védőnők az érdeklődést látva egyre lelkesebben vesznek részt a szervezésben.  

 

 

 

 

 



A jó gyakorlat tárgyi és emberierőforrás-szükséglete 

 

Tárgyi feltételek 

Fő szempont volt a megfelelő helyszín kiválasztásánál, hogy könnyen megközelíthető, 

akadálymentes legyen. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy játszósarkot alakíthassunk ki a 

különböző korosztályok számára, hiszen a rendezvényeken az anyukákon, szülőkön kívül 

csecsemők, 1-3 évesek és nagyobb testvérek is rész vesznek. 

A bútorok is fontos szerepet töltöttek be abban, hogy a résztvevők jól érezzék magukat: 

szükség volt székekre kicsiknek és nagyoknak, játszószőnyegre a játékokhoz. 

Kisasztalokat helyeztünk el, ahol rajzolhatnak, színezhetnek a nagyobb gyerekek. 

Biztosítottunk pelenkázóasztalokat is.  

Szükség volt az előadásokhoz: laptopra, projektorra, a vetítéshez megfelelő 

vetítőfelületre. Az elmúlt évben felmerült a hangosítás igénye is, tekintettel arra, hogy 

annyian voltak a szülők és a gyermekek, hogy a gyerekzsivaj miatt nehéz dolga volt az 

előadóknak.  

Egyéb eszközigény, amelyhez anyagi támogatásra van szükség a felmerülő költségek 

miatt: pohár, tányér, terítő, papír, kréta, színes ceruza, meghívók, ajándék az 

előadóknak, különböző életkorú gyerekeknek játékok, játszóház kellékei, ételkóstoló 

alapanyagai.  

 

Emberierőforrás-szükséglet 

 Szervezésben, előkészítésben részt vevő védőnők. 

 A lebonyolításban részt vevő védőnők (az aznapi rendezvény háziasszonyai, a 

terem berendezésében részt vevők, a játszóházat vezető védőnő). 

 Előadók: védőnők és a társszakmák képviselői (pl. gyermekorvos, szülésznő, 

gyógytornász, pszichológus stb.). 

 Takarítónő. 

 

 

A jó gyakorlat átadhatósága 

A program bármelyik városban vagy községben megvalósítható, a helyi viszonyokat és 

igényeket figyelembe véve. A megfelelő helyszín kiválasztásakor számításba lehet venni 

az óvodákat, művelődési házakat, iskolákat.  

A megszervezéshez szükséges eszközök nagy része helyben elérhető, a munkáltatóval 

egyeztetve beszerezhető. 

Az anyagi feltételek biztosításában a munkáltató, a Magyar Vöröskereszt, a Magyar 

Védőnők Egyesülete és a lakosság, a helyi vállalkozók is segítenek.  

 



 

A szerző adatai, elérhetősége 

Név: Varga Györgyné védőnő 

Munkahely: Soproni Szociális Intézmény, Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézete 

Védőnői Szolgálat 

Cím: 9400 Sopron, Lenkey utca 1–3.  

E-mail cím: vedono.lenkey@gmail.com 

Telefonszám: +36-99/511-754 



 


