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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 

I.1 GONDOZÁS AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN 

A gondozás fogalma nem, de a gyakorlata egyidős az emberiséggel.1 

A gondozás a gondoskodás gyakorlati megvalósítása, az eszközök és módszerek szintjén. 

Célja és feladata a gondozásra szoruló egyén szükségleteihez igazodó segítségnyújtás, 

melynek mértékét és fajtáját mindenkor a segítségre szoruló egészségi, szociális és 

pszichés állapota határozza meg.  

A szükséglethez igazodó segítségnyújtás mértékét és formáját akkor tudjuk 

meghatározni, ha a szerteágazó, minden igényt figyelembe vevő emberi szükségleteket 

valamilyen módon csoportosítjuk.  

A legismertebb szükségletrendszer csoportosítása Maslow nevéhez fűződik.  

 

A szükségletek csoportjai és fajtái:  

fiziológiai szükségletek: táplálék és folyadék szükséglet, megfelelő hőmérséklet, 

levegő, pihenés, alvás  

biztonság szükséglete: védettség, szervezettség, állandóság, fizikai, pszichikai 

ártalmaktól való mentesség 

társadalmi szükségletek: valakihez való tartozás és szükségesség érzése, akarat, 

szeretet, megértés, mások általi elfogadás és tisztelet 

● megbecsülés szükséglete: önértékelés, önbizalom, büszkeség, tisztelet 

● önmegvalósítás szükségessége: személyes fejlődés, alkotási vágy 

A gondozás elemeit fizikai gondozás (környezet, ruházat, élelem), egészségügyi 

gondozás, pszichés (mentálhigiénés) gondozás, valamint a hasznos, célszerű 

tevékenység, a foglalkoztatás alkotja. 

A gondozási folyamat magába foglalja a gondozási szükségletek meghatározását, a 

szükségletek kielégítésének tervezését, a gondozási tevékenység megvalósítását és az 

eredmények értékelését. 

                                           
1 Radomszki, L.-né, Kiss, A. (2011): Gondozás - Modulfüzet, egyéni tanulást támogató tananyag, készült: 
TÁMOP-2.2.4 „Határon átnyúló együttműködés a szakképzés és felnőttképzés területén” pályázat keretében 
elnyert Trans-Fair, „Gyakorlatorientált felnőttképzési módszerek, képzési- és tananyag-fejlesztési tapasztalatok 
átadása”program keretében, Türr István Képző és Kutató Intézet, Miskolc  
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Együttműködve az egészségügyi team többi tagjával és a gondozott egyénnel és 

családjával, meghatározza a célokat, prioritásokat állít fel, meghatározza a szükséges 

gondozást, mozgósítja az erőforrásokat, ezután közvetlenül vagy közvetve gondozási 

szolgáltatást nyújt. Ezt követően értékeli az eredményeket. Az eredményekből származó 

információ visszacsatolásként szolgál a változtatásokhoz a további beavatkozásokban, 

hasonló gondozási szituációkban. Ily módon a gondozás egy dinamikus folyamattá válik, 

amely alkalmas az adaptációra és fejlődésre.  

A gondozási folyamat négy lépcsőből áll: 

 gondozási szükségletek megállapítása 

 tervezés 

 gondozási terv végrehajtása 

 értékelés, visszacsatolás. 

 

I.1.1 GONDOZÁS FOGALMA 

A gondozás szó a Magyar Értelmező Szótár2 szerint „egészségi ártalmakat megelőző és 

elhárító, az életkörülmények megjavítására irányuló szervezett tevékenység”. 

A gondozás az egészségügyi ártalmakat megelőző és elhárító, a megfelelő fejlődést 

segítő, életkörülmények megjavítására irányuló családi és szervezett társadalmi 

tevékenység.3  

A védőnői gondozás a csecsemő, kisded, gyermekek alkalmazkodóképességének 

növelése, testi- lelki fejlődésének biztosítása. 

Célja: a gondozásra szoruló gyermek nevelése, egészségének megőrzése, a betegségek 

megelőzése, és a szövődmények kialakulásának megakadályozása.   

Színterei: család otthona, védőnői tanácsadó, gyermekintézmények, közösségi színterek.  

 

                                           
2 Juhász, J. et al. (2003): Magyar Értelmező Kéziszótár, 448, Akadémiai Kiadó, Budapest 

3 Vízvári, L.(2003): Gondozástan, Skandi-Wald Könyvkiadó, Budapest 
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I.1.2 A VÉDŐNŐI GONDOZÁS MEGHATÁROZÁSA  

A védőnő holisztikus gondozási tevékenységet végez.  Középpontjában a gondozott 

családok egészségvédelme, a betegségek kialakulásának megelőzése, valamint az 

egészségfejlesztés áll.  

Szakmai feladatait elsősorban önállóan látja el, de folyamatos kapcsolatot tart és 

rendszeresen konzultál az egészségügyi (gyermekgyógyász, háziorvos, szülész-

nőgyógyász szakorvos), gyermekjóléti, oktatási, szociális ellátórendszer, intézmények 

szakembereivel. 

Szoros és személyes kapcsolatot tart a gondozottakkal, melynek során az egyéni 

szükségleteknek megfelelően különböző problémáikban (egészségügyi, szociális, 

mentálhigiénés) igyekszik tanácsot adni, segítséget nyújtani, melynek mértékét és fajtáját 

mindenkor a segítségre szoruló egyén egészségi, szociális és pszichés állapota határozza 

meg. Ezen kívül részt vesz a szűrővizsgálatok szervezésében és lebonyolításában, 

előkészíti a védőoltásokat, és a kötelező szűrések mellett más közösségi programokat is 

szervez gondozottjai számára. 

A védőnői tevékenység speciális módszere a tanácsadás.  

„A tanácsadás célja, hogy az egészség érdekében az egyének, a családok, a közösségek 

aktuális élethelyzetüknek megfelelő, tájékozott döntést tudjanak hozni, képesek 

legyenek elkötelezetten cselekedni, változni/változtatni. 

A tanácsadás szakmai, etikai szempontok szerint objektív, tudományos 

megalapozottsággal összegyűjtött tényeken, adatokon, továbbá az elfogadáson, a 

tiszteleten alapul és minden elfogultságtól és előítélettől mentes, tekintettel van az 

egyén, a család, a közösség egészséggel összefüggő kulturális értékeire, szokásaira.”4
 

 
 

I.1.3 A GONDOZOTTAK KÖRE 

A védőnő a lakosság egy meghatározott körében végzi gondozási tevékenységét.  

● az egészségesek közül a koruk miatt 0-16 éves gyermekeket, ha iskolások, akkor 

a 17-18 éveseket is gondozza  

                                           
4 Védőnői Szakmai Kollégium Módszertani Útmutatói (2007), OALI  
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● gondozza a várandósokat és gyermekágyas anyákat, követve, hogy állapotuk 

fiziológiai keretek közötti-e 

● a 0-18 éves korú krónikus betegek gondozásában a háziorvossal, házi 

gyermekorvossal és a szakgondozókkal együttműködve látja el feladatát 

● az eltérő fejlődésű, értelmi fogyatékos gyermekek gondozását segítik a családban, 

valamint elősegítik a megfelelő fejlesztő ellátásba való kerülésüket 

● a szociálisan veszélyeztetettek között igen sokrétű a védőnői feladat, amely 

elsősorban személyes gondoskodás, törődés formájában valósul meg. A védőnő 

ismeri a különböző segítő szervezeteket és azok erőforrásait. Segíti a családokat 

abban, hogy ezeknek a szervezeteknek a szolgáltatásaihoz jussanak. 

 
 

I.1.4 A GONDOZÁSI MUNKA FŐ MOZZANATAI 

Aktív felkutatás  

A védőnők földrajzi területi ellátásban végzik munkájukat. A területükön élő gondozottak 

felkutatása nem feladata, de sokat segít a személyes kapcsolat kialakítása a lakossággal, 

intézményekkel annak érdekében, hogy a védőnői gondozás mindenki számára elérhető 

legyen.  

Újszülöttekről értesítést küld a szülőintézet a védőnőnek. Óvodás, iskolás gyermekekről 

az intézményekben szerez tudomást a védőnő, illetve ott történik a gondozásuk, a 

családlátogatások mellett. Kiemelt védőnői feladat a várandósok, illetve ezzel 

kapcsolatosan a nővédelmi gondozás. 

Egyre nagyobb igény a fogantatás előtti gondozás megkezdése, amely segítheti a 

tervezett gyermekvállalást, és a várandósság egészséges lefolyását, valamint segíti, 

hogy megfelelő időben kerüljenek gondozásba a várandós nők, és ideális időpontban 

történjenek meg a szükséges vizsgálatok. 

Nyilvántartásba vétel 

A védőnői gondozás a nyilvántartásba vétellel kezdődik.5 Regisztrálásra kerülnek az 

egyén megfigyelésének eredményei, a gondozottakkal kapcsolatos tények, ténykedések 

                                           
5 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői nyilvántartásba vételről, készítette: Védőnői 
Szakmai Kollégium, (Érvényességi idő: 2011.01.28-2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam, 2. 
szám, 416-421, http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf
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feljegyzése. Ma már egyre inkább terjed a számítógépes nyilvántartás, de sok helyen 

még a papíralapú dokumentáció az elsődleges. 

A dokumentáció körét jogszabály6 határozza meg. 

Aktív megfigyelés 

Ezen értjük a várandósok egészségi állapotának, táplálkozásának, életmódjának, a 

csecsemők és gyermekek egészségi állapotának, fejlődésének, táplálásának, 

életmódjának tervszerű, rendszeres és folyamatos követését, a társadalmi, természeti és 

szociális körülményeivel együtt. 

Gyógykezelés 

A gyógyító munkában közvetlenül nem vesz részt a védőnő, csupán a károsan ható 

tényezők kiküszöbölése, és a kedvezően ható tényezők fokozása a védőnői feladat. Részt 

vesz a komorbid vagy társuló betegségek megelőzésében, a megfelelő ellátásba 

juttatásban, gondozásban, követésben. A családot megtanítja a beteg gyermek 

ápolására, a gyógyszerek helyes alkalmazására, a helyes életmód kialakítására.   

 

 

I.1.5 A KÜLÖNLEGES GONDOZÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK KÖZÖS JELLEMZŐI A HÁZI 

GYERMEKORVOS SZEMSZÖGÉBŐL 

Az orvosi gondozás fő feladata és célja, megtartani a gyermeket az egészséges fejlődési 

úton, korán észrevenni a kóros fejlődési irányt s visszafordítani jó irányba, korán 

észrevenni a betegségjeleket s visszafordítani a jó irányba. Mindezt a kapuőri szerepet a 

gondozó védőnő és gondozó orvos együtt látja el.  

A különleges gondozást igénylő gyermekek heterogén csoportot alkotnak, amelybe 

számos kóros állapotban és idült betegségben szenvedő gyermek tartozik. 

Krónikusnak nevezzük azokat a betegségeket, amelyek 3 hónapnál tovább tartanak, 

vagy egy éven belül legalább egy hónapon keresztül igényelnek kórházi kezelést, vagy 

kiterjedt otthoni vagy közösségi ellátást. 

 

                                                                                                                                    
 

6 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 7 számú melléklet 
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A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása (FNO)7 2001-

ben került kidolgozásra, a magyar nyelvű fordítás 2004-ben látott napvilágot. A gyermek 

FNO angol nyelvű változata 2007. novemberében megjelent, készül a hivatalos magyar 

nyelvű fordítása. A fogyatékosság a környezet kontextusában értelmezendő, 

megjeleníti a személyes és a környezeti tényezőket is, mint a funkcióképességet és a 

fogyatékosságot befolyásoló tényezőket. 

 

A speciális gondozást igénylő gyermekek különböző csoportjaiban alkalmazható 

megelőzés és kezelés sokféle szinten valósítható meg. 

 

Az alapellátás kulcsszerepet játszhat a sajátos gondozást igénylő állapotok 

kialakulásának megelőzésében, a veszélyeztetett gyermekek korai azonosításában, (a 

korai diagnózis, gyanú felvetése az ő felelőssége is), a már kialakult állapotnak a 

gyermek növekedésére és fejlődésére kifejtett káros hatások részleges vagy teljes 

ellensúlyozásában, valamint abban, hogy korán megfelelő szakellátáshoz jussanak. 

 

A speciális gondozást igénylő gyermekek sok szakorvossal (pl. ideggyógyásszal, 

ortopédussal, kardiológussal), egyéb egészségügyi szakemberrel (gyógytornásszal, 

dietetikussal, pszichológussal) kerülnek kapcsolatba, valamint az iskolában, a 

környezetükben, otthonukban is sajátos igényeik lehetnek. 

Az alapellátó orvosnak naprakész ismeretekkel kell rendelkeznie az általa ellátott 

gyermekek számára hozzáférhető speciális szolgáltatások teljes spektrumáról. 

                                           
7 Az FNO egy olyan osztályozási rendszer, melyet a WHO (Egészségügyi Világszervezet) dolgozott ki. 

Számokkal és betűkkel, különböző szempontokból közelíti meg az egészségi állapotot. Fontos megemlíteni, 

hogy ezt az osztályozást egy szakemberekből álló csapat, team végzi. A kód megmutatja, hogy egy sérülés, 

fogyatékosság, vagy az egészségi állapot megváltozása következtében egy adott személy miket képes 

megtenni. 

7„A funkcióképesség gyűjtőfogalom, amely minden testi funkciót, tevékenységet és részvételt felölel. A 
fogyatékosság is gyűjtőfogalom minden károsodás, tevékenység akadályozottság, vagy részvételi 
korlátozottság számára.” [Harvey,A. et al. (2003): A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi 
osztályozása (FNO), Egészségügyi Világszervezet, Budapest] 
7Az FNO mellett azonban él egy másik kód is, a BNO-10, amely a kóros egészségi állapotokat jelöli. Ezen két 

kódrendszer kiegészítik egymást, egyik használata a másik nélkül nem ajánlott. A két kód által adott együttes 

információ egy rendkívül átfogó képet nyújt arról, hogy milyen az adott populáció egészségi állapota. 

http://világszervezet/
http://osztályozása/
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Az eredményes gyermekorvosi ellátásnak a gyermek családjának egészére kell 

irányulnia, ez a kedvező kimenetel legfontosabb előfeltétele. 

 

Az krónikus betegségek, kóros állapotok együttes gyakorisága 10% és 20% között van, 

a súlyosságukat és a különböző osztályozási szempontokat figyelembe véve. Az allergiás 

(szénanátha, asztma, atópia), a gasztroenterológiai és az idegrendszeri betegségeket 

(idegrendszeri görccsel járó betegségek, központi idegrendszer fejlődési 

rendellenességei, agysérülés, fertőzés utáni állapotok) kivéve viszonylag ritkán 

előforduló, de összességében nagyszámú betegségekről van szó. 

A gyermek alapellátását végző orvosnak nehéz a dolga a ritkább betegségek 

felismerésében, és abban, hogy tudását e betegségekkel kapcsolatban állandóan 

megfelelő szinten tartsa. 

A ritka állapot diagnózisának felállításakor a család valószínűleg keveset tud a 

betegségről, és nagyon magányosnak érzi magát. 

 

A súlyosság fokát a legtöbb betegségben valamilyen módon mérni próbáljuk, de 

objektív, egyértelmű biológiai jelző (mint a hemofíliások VIII faktorszintje) kevés esetben 

van. A biológiai hajlam, a környezet, a kezelés, pszichológiai státusz, a gyermek 

kapcsolataira (iskola, barátok) gyakorolt hatások mind szerepet játszanak. 

Az FNO 5 fokozatú skálán (problémamentes, enyhe, mérsékelten, súlyosan vagy teljesen 

nehezítettként) írja le az adott funkció/struktúra, részvétel, tevékenység és a környezeti, 

személyes tényezők támogató vagy akadályozó voltának mértékét. 

A súlyosan beteg gyermekek 80% éri el a felnőttkort, ami újabb nehézségek forrása 

lehet. 

 

A krónikus betegségekben, speciális állapotokban közös nehézséget jelentenek: 

● a kezelések anyagi terhe, ami a családra, és az egészségügyre is érvényes 

● az ápolás hosszú és megterhelő  

● nagyszámú ellátó és kezelésmód (időnként egymástól eltérő javaslatokkal) 

● elszigeteltség és kirekesztettség (a betegségek viszonylagos ritkasága miatt) 

● kiszámíthatatlanság (mind a lefolyásuk hosszan tartó volta, mind a sok tényező 

miatt, ami befolyásolja a kimenetelt) 
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● fájdalom (a legtöbb krónikus beteg gyermek sokkal több fájdalomnak van kitéve 

mind a betegség, mind a kezelések miatt, mint egészséges társaik) 

● a gyermek mindennapi életére gyakorolt hatás (számos dolgot nem tehet meg, 

amit a többiek) 

● feszültség és lelki teher mind a gyermek, mind a család, a környezet számára (az 

erre visszavezethető pszichológiai és magatartási nehézségek). 

 

A gyermeknek egyre növekvő felelősséggel - érettségének, fejlettségi szintjének és 

betegségével kapcsolatos ismereteinek arányában - részt kell vennie állapotának 

kezelésében. 

Csecsemőkorban, kisdedkorban az idült betegség a növekedést és a fejlődést fékezheti, a 

gyermek táplálkozását, alvását, mozgáskészségét (környezetével szemben tanúsított 

érdeklődését), szenzoros képességeit befolyásolja. A testi deformitás, a funkció 

károsodása, a fáradékonyság megváltoztathatja a gyermek reakcióit, és a szülők 

magatartását is módosítja. A kisgyermekkori önállósodása, uralma a testi funkciók felett, 

mozgásigénye károsodhat. Közösségbe kerülve korai szocializációja zavart szenvedhet. 

Kamaszkorára felelősség és saját egészségtudata későn vagy a kóros szülő-gyermek 

viszony miatt egyáltalán nem alakul ki. 

A gondozás során a gyermeknek saját fejlettségi szintjén saját betegségéről meg kell 

magyarázni, mi is a baja. Mivel értelmi képességei állandóan változnak, egyre újabb 

magyarázattal kell szolgálni. 

 

Mivel a szülők és a gyermek képzése, ismereteinek növelése igencsak fontos az 

eredményesség szempontjából, ennek koordinálása, segítése a gondozás része kell 

legyen. 

Az alapellátás feladata a szakellátással való szoros kapcsolattartás, a szövődmények 

közös szemmel tartása, az otthonra ajánlott kezelések segítése, szükség esetén 

kivitelezése, a kompetenciák figyelemmel kísérése, a felelős kommunikáció mind a 

gyermek, mind környezete számára. A döntésekhez szükséges információk beszerzése, a 

gyermek önálló életre nevelésének támogatása. Ez általában igen időigényes 

tevékenység. 
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I.2 TÁJÉKOZOTT BELEEGYEZÉS AZ ALAPELLÁTÁSBAN 

Az 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről megfogalmazza, hogy a tájékoztatáshoz és 

az önrendelkezéshez való jog alapvető emberi jog.8  

A tájékozott beleegyezés (informed consent) elvének létrejötte 1957-es amerikai bírósági 

ítélethez köthető – egy orvos azzal védekezett, hogy nem szokás elmondani a vizsgálat 

vagy beavatkozás veszélyeit. Ennek elkerülésére világszerte alkalmazzák a tájékoztatást 

a gondozási, ápolási folyamatról, melynek ismeretében a gondozott önként beleegyezik 

az ismert folyamatba.9  

„A védőnői ellátás megkezdését, mint minden egészségügyi ellátásét meg kell, hogy 

előzze az egyén szükségletének felmérése, az ellátást igénybevevő tájékozott 

beleegyezése a gondozásba. 

A gondozott tájékoztatása magába foglalja az ellátási folyamat során az igénybevevő 

számára szükséges ismereteket, a gondozás, rehabilitáció, vagy továbbküldés 

szükségességét, az esetleges elutasítás veszélyeit, annak hivatalos módját. 

Az ellátás eredményessége és hatékonysága, azaz minősége magasabb színvonalú lehet, 

ha az igénybevevő bevonása megtörténik az ellátásra vonatkozó döntési 

folyamatokba.”10 

Cél tehát a tájékozott beteg beleegyezésének elnyerése, amelynek hátterében a beteg 

önrendelkezésének védelme áll, hiszen a betegnek joga van ahhoz, hogy a kezelésével, 

gondozásával kapcsolatos döntésekben részt vegyen. 

A tájékozott belegyezés kritériumai közé tartozik a döntési képesség (cselekvőképesség), 

a döntés kényszermentessége, a szükséges információk elhangzása, az elhangzott 

információk megértése.  Kiskorú gondozottak esetében mindig a törvényes képviselő 

(szülő, nevelő, gyám) jogosult döntést hozni. Ennek ellenére a kiskorú tájékoztatására is 

szükség van, korának és értelmi képességének megfelelően. 

Fontos feladat az elhangzott információk megértésének maximális segítése, és elsődleges 

szempontként kezelni azt, hogy a gondozott egyenrangú fél. 

                                           
8 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről, II. Fejezet: A betegek jogai és kötelezettségei 
9 Orosz, J. (2013): A betegtájékoztatás, vagyis mit jelent a „tájékozott beleegyezés” fogalma? 

http://gerinces.hu/2013/05/15/mit-jelent-a-tajekozott-beleegyezes-fogalma/ 
10 Csordás, Á. (2007): A tájékozott beleegyezés a védőnői gyakorlatban – Gondozási Terv VÉDŐNŐ, 17. évf., 6. 

szám, 35-36, Magyar Védőnők Egyesülete, Budapest 
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Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organization, WHO) is kimondja, hogy a 

„betegtájékoztatás a betegbiztonsággal kapcsolatos tényezők fontos része”. 

 

I.3 EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOT FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSE, JELENTŐSÉGE 

Gyermek alapellátás egyik legfontosabb feladata a gyermekek egészségének megőrzését 

támogató szolgáltatások nyújtása.  

Ehhez az szükséges, hogy az egészségügyben dolgozó szakemberek ismerjék az 

egészséget óvó, támogató és veszélyeztető bio-pszicho-szociális körülményeket, 

felismerjék azokat és segítséget tudjanak nyújtani mihamarabbi helyreállításban. 

A klasszikus védőnői ellátás színtere a család otthona, az a mikrokörnyezet, ahol kialakul 

az életmód, a szokásrend, a viselkedés megerősítése, vagy lehetőség nyílik annak 

módosítására. 

 

I.3.1 FELADAT AZ ALAPELLÁTÁS RÉSZÉRŐL  

Az egészséget támogató intézményrendszer kialakítása (hozzáférhetőség biztosítása, 

tanácsadás elérhetősége, délutáni tanácsadás, szűrési rendszer, védőoltási feladatok, 

ismeretátadás, előadások, programok, kiadványok stb.), fenntartása elengedhetetlen. 

● a gyermekeket veszélyeztető környezeti kockázatok ismerte, meghatározza a 

változtatás irányát, a prioritások kijelölésével meghatározza az együttműködés 

lehetőségeit 

● az ellátott jogainak biztosítása (személyiség jogok, adatvédelmi jogok) 

● az egyén vagy szülők hajlandóságának megítélése a saját vagy gyermeke 

egészségének megóvásában 

● kerüljön előtérbe az ön-gondoskodás ösztönzése, támogatása   

● választási lehetőségek előnybe részesítése, alternatívák ajánlása 

● az egyén egészségügyi kulturáltságának fejlesztése 

● képessé tenni az egyént az egészség, mint érték felismerésére  
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A rizikó megítéléséhez az alábbi területek monitorozása szükséges11: 

Öröklött tényezők 

● örökletes betegségek a családban 

● az előző várandósságok kimenetele (habituális vetélés) 

 

Biológiai, egészségügyi, fizikai 

Prenatális –teratogén - tényezők 

● az anyát ért fizikai (sugárzás, hő, mechanikai hatás, UH), kémiai (alkohol, nikotin, 

vegyi anyagok, gyógyszerek, vitaminok hiánya), biológiai (baktériumok, vírusok, 

paraziták) hatások 

● anyai genetikai, metabolikus (pl. magas anyai vércukor) ártalmak 

●  az anya tápláltsága, súlygyarapodása a várandósság alatt 

●  méhen belüli oxigén- vagy tápanyaghiány  

●  asszisztált reprodukció 

 

Perinatális tényezők 

● a szülés körülményei (pl. császármetszés, elhúzódó szülés, oxigénhiány stb.) 

● koraszülés, alacsony születési súly  

● túlhordás  

● alacsony Apgar érték 

 

Posztnatális tényezők 

● a gyermek táplálása (ezen belül: anyatejes táplálás) 

● egészséges ivóvíz, környezet-szennyezési tényezők 

● K, D vitamin, fluorid ellátottság 

 

Szociális tényezők  

● anyagi helyzet, alacsony jövedelem 

● a lakáshelyzet, és a lakókörnyezet rizikó-faktorai 

● a szülők iskolázottsága, kulturáltsága  

                                           
11, L., Klujber, V., Ribiczey, N., Vásárhelyi, A. szerk. (2014): A gyermeki fejlődést befolyásoló (rizikó) tényezők 

objektív értékelésére szolgáló módszer kifejlesztése,TÁMOP-6.1.4 Koragyermekkori Program, OTH, Budapest 
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● a nevelési környezet minősége 

● életmód, kockázatoknak való kitettség 

 

Pszichés tényezők (szülők, gyerek) 

● családtervezés (nem kívánt terhesség, abortusz gondolata, asszisztált reprodukció 

stb.) 

● szülők közötti párkapcsolat (házastársi konfliktusok, erőszak) 

● családszerkezet (egyszülős család, válás, új párkapcsolat, testvérek, 

többgenerációs család)  

● szülő személyisége (ingerlékenység, alacsony tolerancia-szint) 

● negatív szülői attitűd a gyermek felé 

● alacsony szülői kompetencia-érzés 

● szülők pszichés, mentális állapota (stressz, depresszió, szorongás) 

● rizikó magatartásformák a családban (alkohol, drogfogyasztás, kriminalitás) 

● krónikus stressz a családban, stresszel teli életesemények 

● a gyermek „nehéz” temperamentuma 

● a gyermek átlagtól való eltérése (nehezen kezelhető gyermek) 

 

Családi nevelés, gondozás, fejlesztés 

●  szülő-gyerek kapcsolat, kötődés 

●  anya-gyerek interakció 

●  a szülői nevelés és bánásmód sajátosságai 

●  dezorganizált családi környezet, „káosz a háztartásban” 

●  gyermekbántalmazás 

 

Intézményi ellátás (hozzáférhetőség, igénybevétel, konfliktusok) 

● várandósság előtti gondozás 

● várandós-gondozás,  

● szülészeti ellátás (pl. bababarát kórház, otthonszülés) 

●  neonatális intenzív centrumok 

● szűrővizsgálatok, érzékszervi szűrések 

● védőnő, háziorvos, házi gyermekorvos 
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● oltások (kötelezők és ajánlottak) 

● kórházi kezelés, sürgősségi ellátás, szakrendelés igénybevétele 

● bölcsőde, óvoda  

● intézményi ártalmak, bullying - megfélemlítés 

● intézményekkel való együttműködési szándék, ill. diszkrimináció. 

 

Egyéb tényezők 

● anya, apa életkora (korai gyermekvállalás, nagy korkülönbség a szülők között) 

● nemzetiségi hovatartozás 

● vallási hovatartozás (szektához tartozás) 

● eltérő kultúrkörhöz tartozó családok 

● erőszak következtében létrejött terhesség 

● volt állami gondozott szülő, örökbefogadó szülő, nevelőszülő 

● ikerszülés 

● korábbi gyermeki halálozás 

● traumatikus események (PTSD kialakulásának veszélye) 

● életesemények (kórházi tartózkodás, szeparáció a szülőtől, börtönbe került 

családtag, haláleset stb.) 

● izolált, támasz nélküli család 

● sérült, krónikus beteg testvér vagy családtag 

● a tágabb családban előforduló pszichiátriai betegség, öngyilkosság. 

 

I.3.2 FELADAT AZ EGYÉN RÉSZÉRŐL 

Az egészség-magatartás azon mutatók összessége, amelyek az egészségi kérdések 

ismeretének szintjét, az egészségi magatartást, az egészségvédelem területén kifejtett 

aktivitás fokát jellemzik. Az általános kultúra alkotórésze. Az egyén nagyfokú 

tudatossága az egészség megőrzése érdekében. 

● megfelelő ismerettel rendelkezzen a saját egészségének megítéléséhez 

● lehetőségeihez képest mindent megtenni az egészsége megőrzéséért a részére 

adott információk birtokában 
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● az egészségének megőrzéséhez nyújtott tanácsok, ismeretek, információk 

elfogadása  

● az egyén saját képességeinek fejlesztése.12 

 

I.3.3 EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT FELMÉRÉS (KSH ADATOK) 

A magyar lakosság egészségi állapotának feltárására irányuló kutatások egyöntetűen 

lesújtó képet nyújtanak a hazai népesség morbiditási és mortalitási helyzetéről egyaránt. 

Az elmúlt néhány évben ugyan javultak az egészségi állapotot meghatározó mutatók, 

nemzetközi viszonylatban azonban még mindig igen kedvezőtlennek mondhatók. 

Koragyermekkori (0-7év) kiemelt projektben kialakított hatékony, megfelelő gondozás e 

mutatókon kíván javítani.13,14 

 

I.4 GONDOZÁSI TERV 

A védőnői gondozás a hatályos jogszabályok15, szakmai irányelvek, módszertani levelek 

alapján, és a gondozott szükségleteinek és családi környezetének megfelelően történik. 

A védőnő segíti, koordinálja a gondozási folyamat zavartalan megvalósulását.  

A gondozási terv két dokumentum alapján valósul meg: 

 Gondozási sablon  

 Gondozási szerződés 

 

Gondozási sablon: Jogszabályok, a szakmai irányelvek, szakmai szabályok, valamint a 

gondozásban résztvevő szakemberek iránymutatásit figyelembe véve az adott életkornak 

megfelelő, az egészséges életvitelt segítő tevékenységek összességét rögzíti. A 

                                           
12 http://tf.hu/wp-content/uploads/2009/07/egeszseg-magatartastan_2.pdf 
13  2009-es egészségi állapot adatok (statisztikai tükör) 
ahttp://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf 
14Ivanov, I. D., Licari, L., Bertollini, R. szerk. (2004): Az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiójának 
környezetegészségügyi helyzete és szakmapolitikája a XXI. század kezdetén 
http://oki.wesper.hu/documents/21sz.pdf  
15 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról, 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a 
terhesgondozásról 
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek 
megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/gyor/jel/jel310021.pdf
http://oki.wesper.hu/documents/21sz.pdf
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gondozási sablon mezői az egyéni változók figyelembe vételével változtatható, azaz az 

egyén szükségletei alapján perszonalizálható.  

 

Gondozási (Szülői) szerződés: 

A gondozott együttműködésével, bevonásával egyéni gondozási terv készül, amelynek 

kivonata a szülői szerződés. 

A szülői szerződés az időpontok rögzítésével tartalmazza azokat a fontos tennivalókat, 

amelyek a magzat, illetve a gyermek fejlődése szempontjából elengedhetetlenek. 

A védőnő megismerteti az aktuális életkornak megfelelő gondozási tervet a 

szülővel/gyermek törvényes képviselőjével, aki annak elfogadását vagy elutasítását 

aláírásával igazolja.  

A szülői szerződés az adott életkori szakasz első hetében készül, melyet a védőnő és a 

szülő is aláír, elfogadva ezzel a gondozás tartalmát és menetét. 

 

A védőnő gondozási tevékenységét a családokkal való kölcsönös együttműködésen 

alapuló egyeztetett gondozási terv szerint végzi. 

A gondozási terv egyénre szabottan, a gondozott aktuális állapotának 

figyelembevételével valósul meg, folyamatos értékelés mellett. 

A gondozási terv szükségletekre épül, és figyelembe veszi a várandós, gyermekágyas, 

újszülött, csecsemő, és kisgyermek állapotfelméréseinek tapasztalatait, megfigyeléseit, a 

testi fejlődés, lelki, szociális, értelmi, érzékszervi működés vizsgálatát, dokumentálását, 

a gondozott családi és szociális körülményeit, az ellátásban résztvevő szakterületek 

javaslatait.  

 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Koragyermekkori (0-7 év) program keretében egészséges 

várandós, gyermekágyas és 0-7 éves gyermek (8 korcsoport), valamint fokozott 

gondozást igénylő gondozottak vonatkozásában készült gondozási sablon.  

 

I.4.1 A GONDOZÁSI TERV FOGALMA, ALKALMAZÁSA  

A gondozási tervek szerepe: 

● az egyén szükségleteihez igazodik 

● a védőnő által biztosított szolgáltatások színvonalának javítása 
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● tervszerű ellátás 

● szervezés biztosítása 

A gondozási tervnek tartalmaznia kell a gondozás során egymást követő 

folyamatokat. 

 

I.4.2 A GONDOZÁSI TERVEK CÉLJA 

Tervszerű ellátást biztosítson, amely figyelembe veszi az ellátott egészségi, mentális, 

fizikai állapotát. 

Kedvező irányú állapotváltozásra törekszik, vagy az általános állapot minél hosszabb 

ideig való fenntartását irányozza elő, szükség esetén felülvizsgálható, megváltoztatható, 

módosítható. 

 

I.4.3 SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS  

A gondozási szükségletek ismeretében kell meghatározni a gondozott egyedi minőségi 

ellátására irányuló célokat és azok eléréséhez szükséges tevékenységeket. (Maslow 

piramis). 

 

I.4.4 ANAMNÉZIS 

Az anamnézis felvétele kikérdezés, személyes beszélgetés alapján történik.16 

A jó anamnézishez a panaszokat időrendi és lehetőleg oki összefüggéseik szerint 

csoportosítani kell. Anamnézis lépései: 

● várandósdokumentáció, szülészeti anamnézis, kórházi zárójelentés, újszülött 

jelentés alapján 

● kockázatfelmérés (szomatikus) átlagostól eltérő v. kóros állapotok felismerése, 

szülői és rizikó kérdőív alapján 

● kockázatfelmérés (szociális, környezeti) átlagostól eltérő v. kóros állapotok 

felismerése, szülői és rizikó kérdőív alapján 

● szociális környezet, család, (örökbefogadás) anyagi, egzisztenciális, tárgyi 

feltételek, a lakás adottságai. 

                                           
16 62/1997. (XII.21.) NM rendelet az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének 

egyes kérdéseiről 
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I.4.5 TERVKÉSZÍTÉS 

Minden gondozottnál szükséges adott időszakra egy gondozási terv, melynek elkészítését 

a védőnő az érintettel készít el, ez az egyéni gondozási terv.  

Alapfunkciója a következő: 

● meghatározza a fejlődés és változtatás irányát 

● meghatározza a prioritásokat: a számos igényből melyiket tekintik kiemelt 

fontosságúnak az adott időszakban 

● meghatározza az együttműködés lehetőségeit 

● magába foglalja az alternatívák feltárását 

● elemzi a jelen döntések jövőbeni kihatásait 

● kohéziót és közös célokat teremt az egyének számára, megadja az irányt a 

célkitűzések teljesítéséhez 

● meghatározza a szükséges tennivalókat, intézkedéseket 

● meghatározza a kulcsszereplőket 

● meghatározza a kommunikációs stratégiát 

● meghatározza az ütemtervet és a források becslését 

● meghatározza az intézkedéseket 

● meghatározza az eredményeket jelző értékelési mutatókat. 

 

A gondozási szerződés tartalma 

● célok  

● adott életszakaszhoz, életkorhoz kötött vizsgálatok, beavatkozások  

○ naptári ideje 

○ helyszíne 

○ beavatkozást végző személye 

○ szükségessége, fontossága 

○ igénybevételének módja 

○ dokumentálás módja 

● gondozási terv elkészítésének ideje 

● gondozási terv felülvizsgálatának ideje. 
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Egyéni gondozási terv 

Egyénre szabottan határozza, meg a feladatokat. 

Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez a szülővel/törvényes képviselővel 

előzetesen egyeztetett gondozási terv alapján a családlátogatás, védőnői tanácsadás 

keretében. 

Az egyénre szabott gondozási terv készítése a következők figyelembevételével történik: 

● a gondozott jellemzői: iskolázottság, kulturáltság, szociális helyzet, életkor 

● legfontosabb feladatok az adott életszakaszban 

● magatartási jellegzetességek 

● életmódbeli jellemzők 

● személyiségjegyek  

● erősségek, gyengeségek 

● lehetőségek  

● félelmek, veszélyek  

● prioritások. 

 

I.4.6 ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS, ÉRTÉKELÉS 

A védőnő az egyes gondozási szakaszok végén a gondozás eredményességéről, illetve 

minőségéről, a gondozási terv lezárásakor önellenőrzés elvégzésével, 

elégedettségvizsgálatokkal győződhet meg. 

Eredményes az ellátás, ha az ellátott és a szolgáltató a szolgáltatás minőségével 

elégedett. 

Az ellátás minősége nem megfelelő, ha nem a szükségletnek megfelelően zajlott a 

gondozási tevékenység, vagy panasztétel történt. 

Eredménytelen ellátás esetén, annak tényét, okait, körülményeit, a gondozott ellátásával 

kapcsolatos további teendőket írásban szükséges rögzíteni, és az ellátás minőségének 

javításának érdekében meg kell tenni a szükséges lépéseket. Az elégedettségi kérdőív 

kidolgozásával17 a védőnő saját gondozási munkáját, tevékenységét ellenőrizheti. 

 

 

                                           
17 Csordás, Á., Raniák, I. (2008): Minőségi követelmények Teljesítményértékelés VÉDŐNŐ,18. évf.1. szám, 27-

32, Magyar Védőnők Egyesülete, Budapest 
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II. AZ EGÉSZSÉGES GONDOZÁSI FOLYAMAT 

II.1 EGÉSZSÉGES VÁRANDÓS NŐ GONDOZÁSA 

A várandós-gondozás komplex egészségügyi szolgáltatás, amely a szülész-nőgyógyász 

szakorvos, háziorvos, védőnő, szülésznő18 és a gyermeket váró nő együttműködésén 

alapul. 

A védőnő a gyermekét váró anya egészsége és a magzat egészséges fejlődése érdekében 

folyamatos és célzott gondozást végez. 

A védőnő a hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek, módszertani levelek alapján a 

gondozásban résztvevő szakemberek és a gondozott várandós együttműködésével, 

bevonásával gondozási tervet készít.19,20,21 

 

A gondozás célja 

● a várandós nő egészségének megőrzése, állapotának támogatása, nyomon követése 

● a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve a megfelelő időben 

történő felismerése 

● a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen születésének elősegítése 

● szülői szerepre, szülésre, szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés 

 

A gondozás színterei 

● a család otthona 

● védőnői tanácsadó  

● közösségi programok színterei  

● szükség esetén a várandós munkahelye 

 

Folyamatát a következő alfejezetek mutatják be. 

 

 

                                           
18 A várandós gondozásról szóló új miniszteri rendelet fogja tartalmazni a szülésznői közreműködést 
19 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról  
20 Magyar Egészségügyi Ellátási Standardok Kézikönyv (2007), Egészségügyi Minisztérium, Budapest 
21 Odor, A., Tóth, Gy-né, Csordás, Á. szerk. (2003): A védőnő preventív alapfeladatai, kötelezettsége és 

felelőssége a megelőző ellátásban, Országos Tisztifőorvosi Hivatal, Budapest 
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II.1.1 VÁRANDÓS NŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

A várandós nő gondozásba, nyilvántartásba vétele a hatályos jogszabályok szerint 

történik, a védőnővel való első találkozás alkalmával.22  

Védőnő a gondozási területén élő, életvitelszerűen tartózkodó várandósokat veheti 

gondozásba, nyilvántartásba. 

Törekedni kell arra, hogy az első találkozás a várandósság 12. hetéig történjék meg.  

 

Dokumentációs feltételei: 

● várandósság tényét igazoló szakorvosi lelet 

● személyi dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) 

● korábbi szakorvosi leletek, zárójelentések 

 

Nyilvántartásba vétel menete: 

● kölcsönös bemutatkozás 

● beszélgetés, kikérdezés, megismerés 

● jogszabálynak megfelelő dokumentáció kitöltése, átadása 

 

A bemutatkozás, beszélgetés célja a feszültség oldása, és a gondozott megismerése, 

megfigyelése, valamint a bizalmi kapcsolat alapjainak megteremtése.  

A védőnő kérdései az ismeretekre, tudásra, véleményre, meggyőződésre, állásfoglalásra 

vonatkozhatnak. 

Fontos, hogy a védőnő az empatikus készségét hozza felszínre, valamint egyenrangú 

partnerként kezelje gondozottját. 

 

 

                                           
22 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnői nyilvántartásba vételről, készítette: Védőnői 
Szakmai Kollégium, (Érvényességi idő: 2011.01.28-2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam, 2. 
szám, 416-421, http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf
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II.1.2 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA 

Anamnézis készítése 

Célja, a várandósság egészséges kiviselése, a magzat egészséges fejlődése, szociális 

biztonsága szempontjából fontos előzmények illetve a jelen állapot rögzítése. 

Részei 

● általános anamnézis: személyi adatok és szociális helyzetre vonatkozó adatok 

● célzott anamnézis: korábbi betegségek, műtétek, szülészeti előzmények, jelen 

várandósság jellemzői 

● életviteli jellemzők: családi állapot, családi környezet, munkakörülmények, káros 

szenvedélyek, életmód 

 
 

Rizikófelmérés 

Az első családlátogatást követően a védőnő a látogatás alkalmával tapasztaltak, és 

elmondottak alapján rögzíti azon adatokat, amelyek az egészségmegőrzés szempontjából 

a rizikó tényezőnek számítanak, és ennek alapján állapítja meg, illetve módosítja a 

gondozási szükségletet. 

Biológiai szükségletet feltáró vizsgálatok 

Ide tartoznak a következő vizsgálatok: 

● laboratóriumi vizsgálatok, vizeletvizsgálat (minden tanácsadás alkalmával) 

● vérnyomásmérés, pulzusszámlálás (minden tanácsadás alkalmával) 

● testtömeg mérés (minden tanácsadás alkalmával) 

● testmagasság mérés (első tanácsadás alkalmával) 

● alsó végtag megtekintése, tapintása (minden tanácsadás alkalmával) 

● emlők megtekintése, szükség esetén tapintásos vizsgálata (minden tanácsadás 

alkalmával) 

 

II.1.3  A GONDOZÁSI FOLYAMAT MEGBESZÉLÉSE, MÉRFÖLDKÖVEI  

Lényeges a gondozási cél tekintetében a közös vélemény kialakítása. 
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Tanácsadás 

Tanácsadók rendje  

● heti rendszerességgel előre meghirdetett időpontokban  

● önálló védőnői tanácsadás hetente legalább 1 alkalommal, minimum 2 óra, illetve 

a helyi eljárási rend szerint 

● orvos - védőnő közös tanácsadása a helyi eljárási rend szerint 

 

Családlátogatás 

Védőnő látogatások rendje 

● a várandósság ideje alatt legalább 5 alkalommal 

● ebből az első látogatás a gondozásba vételtől számított 2 héten belül 

● a várandósság utolsó hónapjában pedig 2 alkalommal 

● fokozott gondozást igénylők esetén szükség szerint, de legalább havonta 1 

alkalommal 

Tájékoztatás 

A gondozási tervben leírtaknak megfelelően.  

 
Várandós feladatairól 

Tájékoztatjuk a várandóst az egészségügy által kínált és javasolt vizsgálatokon való 

megjelenés fontosságáról, és a védőnő által átadott „Várandós gondozási könyv”, mint 

dokumentum megőrzéséről, és arról, hogy minden vizsgálaton való megjelenéskor ezt 

vigye magával a korábbi leleteivel, illetve majd a későbbiekben kézhez kapott vizsgálati 

eredményeivel együtt. 

Továbbá fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a személyi adatok és tartózkodási hely 

megváltozása esetén, erről tájékoztassa a védőnőt, valamint a jelen állapotában 

bekövetkező egyéb változásokról. 

Egészségügyi ellátásról 

A védőnői látogatások, tanácsadások rendjének, a közösségi programok, szervezett 

csoportos foglalkozások, egészség megőrzési, fejlesztési lehetőségek ismertetésére, 

valamint tájékoztatás a területileg illetékes orvosi ellátásról, szakellátásról. A védőnő 

ismerteti a védőnői szűrővizsgálatok idejét, menetét, jelentőségét valamint a rizikó 
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szűrés fontosságát, melyet a védőnő tölt ki a gondozásba vételkor. (I. Rizikószűrés a 

várandósság idején) 

A védőnő feladatai a várandós gondozásban az Egészségügyi Minisztérium szakmai 

protokolljának 3. sz. melléklete alapján.23  

 
Szociális ellátásról 

A hatályos rendeletek szerint a gravidát megillető kedvezményekről. 

 

Gondozási szerződés ismertetése  

A gondozási szerződés a várandós számára készült védőnői gondozási tervnek a 

kivonata, amely tartalmazza a várandóstól elvárható feladatokat és a védőnő által 

nyújtott gondozási lépéseket. Ezzel ismertetjük a várandósgondozás menetét, minden 

pontra kiterjedően a várandós ismereteinek figyelembe-vételével. 

A gondozási szerződést a gondozott az aláírásával elfogadja. 

A gondozási szerződés egészének, vagy egy részének megtagadása esetén a várandós 

anyának aláírt, írásbeli nyilatkozatot (I. melléklet) kell készíteni, amelyet a védőnő 

archivál, és ezt jelentenie kell a szakmai felügyelet és a családvédelmi szolgálat felé. 

Erről a jelentési kötelezettségéről a szülőt tájékoztatja.  

A továbbiakban az alaphelyzet a gondozási szerződés elfogadása. 

Megfigyelési szempontok 

Panaszokra, tünetekre és általános állapotra vonatkozó megfigyeléseket a védőnő a 

NEFMI szakmai protokollja „A védőnő feladatai a várandós gondozásban” 1.sz. 

melléklete24 alapján végzi. 

 

 

                                           
23 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól a várandós gondozásban, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam 7. szám, 1669-1696 http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf  
24 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól a várandós gondozásban, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam 7. szám, 1669-1696 http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
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Az 1. trimeszter jellegzetes változásai 

Testi változások  

● fáradékonyság, álmosság, aluszékonyság  

● időnként fejfájás, szédülés  

● émelygés hányással, vagy a nélkül, fokozott nyálképződés  

● undorodás egyes ételektől, vagy más étel megkívánása  

● szagok iránti érzékenység  

● gyomorégés, emésztési zavarok, has felpuffadása  

● székrekedés  

● gyakori vizelési inger  

● emlő változásai (elnehezülés, duzzadás, érzékenység, elszíneződés)  

Általános változások  

● szűknek érezheti a ruháit derékban és mellben - hasa nagyobbnak látszik  

● fokozódó étvágy  

Érzelmi változások  

● változó kedélyállapot  

● szorongás, félelemérzés, öröm, túláradó jókedv – szeretetigény  

 

 

A 2. trimeszter jellegzetes változásai  

Testi változások 

● fáradékonyság  

● időnként fejfájás, szédülés  

● émelygés, hányás ritkulása, esetleg megszűnése  

● gyomorégés, emésztési zavarok, puffadás  

● székrekedés  

● vizelési inger ritkulása  

● várandósság alatti fogínygyulladás  

● fokozódó étvágy  

● emlő tovább növekszik, de a feszülése, érzékenysége csökken  

● kevés fehér hüvelyváladék jelentkezhet  

● enyhe ödéma (duzzanat) lábon, bokánál  
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● fokozott szőrnövekedés  

● megmozdul a magzat 

Érzelmi változások  

● nemi vágy erősödése, fokozódása  

● változó kedélyállapot a harmad elején, a végén már ritkábban  

● boldogság, vagy szorongás érzése  

● szórakozottság, szétszórtság, feledékenység, figyelem lanyhulása  

● várandósság elfogadása, a legharmonikusabb időszak  

● szeretetigény  

● apa érdeklődésének fontossága  

Általános változások  

● a magzatmozgás fokozódik  

● a has bőrének viszketése jelentkezhet  

 

 

A 3. trimeszter jellegzetes változásai  

Testi változások  

● időnként fejfájás, szédülés, ájulás-érzés  

● gyomorégés, emésztési zavarok, puffadás  

● székrekedés  

● boka, láb, időnként a kéz és az arc enyhe ödémája (duzzanat)  

● lábikragörcsök jelentkezhetnek  

● visszerek a lábon, aranyér előfordul  

● hátfájás, egyre erősödő 

● has bőrének viszketése  

● erősödő fehér hüvelyváladék-folyás  

● határozottabb, erősebb, rendszeres magzatmozgás  

● alvászavarok, álmatlanság  

● légszomj  

A nyolcadik hónapban  

● kevésbé fontos a szexuális élet  
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● az érzelmi támogatást fokozottan igényli a várandós  

● izgatottság attól a tudattól, hogy már nincs messze a szülés ideje  

● önmagára és a születendő gyermekére irányul leginkább a figyelme  

● fokozódó nehézlégzés, mivel a méh egyre jobban nyomja a rekeszizmot és ez által a 

tüdőt  

● esetleg jelentkező jósló fájások  

● elnehezülés, ügyetlen mozgás  

● csökkenő étvágy  

● székrekedés  

● boka, láb, kéz és arc fokozódó ödémája (duzzanata)  

A kilencedik hónapban  

● ingerlékenység, túlérzékenység, türelmetlenség  

● növekvő izgatottság, szorongás, szórakozottság  

● ha van már gyermeke, szorongva hagyja el őt addig, amíg a kórházban lesz  

● álmodozás a születendő gyermekről  

● megkönnyebbülés érzése a cél előtt  

● far és medencefájdalom a keresztcsont, szeméremcsont táján  

● has bőrének fokozódó viszketése  

● magzat beilleszkedése, a méh leszállása után könnyebb levegővétel, javul az étvágy  

● gyakoribb vizelési inger  

● alvászavarok  

● erősödő jósló fájások lehetnek  

● hüvelyváladék sűrűbbé válik, több nyálkát tartalmaz  

● magzatmozgás jellegének megváltozása (ahogy a méh egyre szűkebbé válik, több 

az un. fészkelődés, kevesebb a rugdosás)  

● mellből szivárgó, kipréselhető előtej  

● egyre jobban elnehezül, ügyetlenebb lesz  

● fáradtság, vagy éppen rendkívüli tetterő, a kettő váltakozása  

Érzelmi változások  

● fokozódó szórakozottság  

● a magzat fokozódó féltése, növekvő szorongás a vajúdástól, szüléstől  

● egyre gyakoribb álmodozás a születendő gyermekről 
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További folyamatos védőnői feladat a gondozást végző orvos, illetve szakorvos által 

javasolt laboratóriumi és egyéb vizsgálatok figyelemmel kísérése, jelentőségének 

tisztázása, vizsgálati menetről tájékoztatás (mikor, mi és hogyan történik), valamint a 

vizsgálatok dokumentálása. 

 

Információ, ismeretek átadás, tanácsok adása 

Az aktuális várandós időszaknak megfelelően a magzat egészséges fejlődéséhez, és a 

várandós jó közérzetéhez, valamint a várandósság egészséges kiviseléséhez szükséges 

ismeretek átadása:  

● az élettani változások megbeszélése két találkozás közötti időszakra vonatkozóan 

● helyes életmód (mozgás, munkavégzés, táplálkozás, személyi higiéné, öltözködés, 

szexuális élet) 

● magzat fejlődése aktuális időnek megfelelően 

● tanácsadáson való megjelenés gyakorisága 

● tájékoztatás a várandósság aktuális idejéhez kötött ajánlott vizsgálatokról 

● várandósgondozás menetét az aktuális trimeszterben mindig tudatosítani 

● várandós anya kötelezettségeiről és a magzat jogairól  

● internet rohamos terjedése következtében egyre több hasznos, de egyre több 

téves információ, és nem hiteles szakmai anyag jut el a felhasználókhoz (jelen 

esetben várandós anyákhoz), amelyek értékelésében és kiszűrésében nagy 

segítséget nyújthat a védőnő hiteles szakmai anyagok, szakmai tartalmú 

internetes források, szakirodalom ajánlásával 

felkészítés a szülésre, szoptatásra, az újszülött gondozására a szakmai irányelvek 

alapján25 

                                           
25 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya 
otthoni első látogatásakor, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 
2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam 7. szám,1627-
1656http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf  
25 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól a várandós gondozásban, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam 7. szám, 1669-1696 http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf  

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
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 a védőnő a harmadik trimeszterben esedékes várandósgondozás keretein belül 

gyermekek szüleit/gondviselőit tájékoztatja gyermek fejlődését végigkísérő 

„Szülői Kérdőív a gyermek fejlődéséről” kérdőív alkalmazásáról. Hangsúlyozza a 

szülők meghatározó szerepét a gyermek fejlődése szempontjából, ami a későbbi 

sikeres óvoda-, és iskolakezdés feltétele  

 tájékoztatás a szülők számára készített honlap elérhetőségről 

Folyamatos tájékoztatás az ajánlott vizsgálatok menetéről, jelentőségéről:  

 

Várandós vizsgálatok ábécéje 

A várandósság ideje alatt végzett vizsgálatok feladata a magzati rendellenesség-szűrés, 

azaz a számbeli kromoszóma rendellenességek, az öröklött rendellenességek, fertőzések, 

illetve teratogén (magzatkárosító) anyagok által okozott fejlődési rendellenességek 

kimutatása. 

Nem invazív eljárások: ultrahangvizsgálat, anyai szérum marker vizsgálat, anyai vérből 

izolált magzati sejtek vizsgálata 

Invazív eljárások: genetikai amniocentézis (GAC), chorionboholy-mintavétel (CVS), 

vérvétel a köldökzsinórból, magzati szövetminta vétele, preimplantációs genetikai 

diagnosztika 

AFP (alfa fetoprotein): várandósság 16. hetében végzik, az anyai vérből. Magasabb AFP-

érték ikerterhességre, ritkán kóros várandósságra utalhat, de az esetek 80%-ában 

teljesen normális várandósság esetén is előfordul. Magasabb kockázat az idegcső-

(velőcső) záródási rendellenességre utalhat, melynek sok formája van, a két 

legismertebb az agyhiány (anencephalia) és a nyitott gerinc (spina bifida). Ezek a 

rendellenességek (kivéve a kisfokú nyitott gerinc) ultrahangvizsgálattal nagy 

valószínűséggel felismerhetők. Alacsony AFP érték esetén a Down-szindróma kockázata 

emelkedettebb a normál tartományhoz képest. Azonban az alacsony AFP és a Down-kór 

                                                                                                                                    
25 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.01.28 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam, 2. szám, 388-416http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf  

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf
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közötti összefüggés kevésbé érzékeny, mint a magas AFP és a nyitott gerinc, ezért még 

óvatosabban kell eljárnunk a rendellenesség kijelentésénél. 

CTG kardiotokográfiás vizsgálat: Az ultrahangon alapuló műszer olyan érzékeny, hogy a 

10-12 hetes embrió szívének lüktetését is érzékeli és a szívmozgásokkal egyidejűleg 

hangjeleket ad. Ez a hang fizikai úton létrejött zörej, nem a baba szívhangja felerősítve. 

CTG-nek két érzékelője van. Egyik érzékelő a magzat szívműködését figyeli, a másik a 

méhizomzat összehúzódását érzékeli. Mindkét érzékelőt a hasra rögzítik, a mérés kb. 10-

20 percig tart. Az eredmény grafikusan, papírszalagon jelenik meg.  

Ellenanyagszűrés: Rh-negatív vércsoportú várandós vérében ellenanyag képződhet - 

amennyiben a magzat Rh-pozitív. Ha ez az ellenanyag átjut a placentán, akkor a magzat, 

illetve az újszülött idegrendszerér károsíthatja. Az ellenanyag termelés akkor kezdődik 

meg, amikor a magzat vére bekerül az anyába. Ez megtörténhet abortusz, magzatvíz-

mintavétel, várandósság alatti vérzés, valamint a szülés során is. A rendszeres orvosi 

ellenőrzés célja, hogy a kismama vérében magas ellenanyagszint esetén a szükséges 

beavatkozással megvédjék a magzatot, újszülöttet. Az Rh negatív vércsoportú 

várandósoknak a várandósság befejezése után adott antiD profilaxis ezt a folyamatot 

védi ki. 

Fertőző májgyulladás szűrése: A hepatitis B vírus (HBV) igen magas 

fertőzőképességgel bír, vérrel és testnedvekkel terjed. Gyakran a fertőzött várandós adja 

át gyermekének a kórokozót a szülés folyamán. Amennyiben az anya átesett a 

fertőzésen, akkor születéskor gyermeke védőoltást kap a fertőzés ellen. Ha a 

várandósság alatt nem volt mód az anya fertőzőképességét vizsgálni, akkor az 

újszülöttet kétféle (aktív és passzív) védőoltásban kell részesíteni. 

Flowmetria, áramlásmérés: a magzati keringés, véráramlás vizsgálata ultrahang 

készülékkel. Cél: a magzat oxigén ellátásának ellenőrzése a magzati erekben mért 

értékek alapján. 

Genetikai vizsgálatok: Ismert családi kromoszóma-rendellenességek, vagy előző, 

kromoszóma-rendellenességgel született gyermek esetén, illetve a 40 év feletti anya 

korára tekintettel végeznek genetikai vizsgálatot. Korábban ennek egyetlen módja a 
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magzatvízből nyert sejtek tenyésztéséből végzett kromoszómaelemzés volt, a 

várandósság 16. hete körül. Ma már a 9.-10. héten, a kialakuló lepény területéről vett 

szövetminta (chorion boholy biopsia) preparálása után képet kap az orvos a gyermek 

neméről, kromoszómaképéről, illetve az esetleges rendellenességekről, amennyiben 

szükséges az a vizsgálat elvégzése. 

Magzatvíz vizsgálat (amniocentézis): 16. és 18. hét között lehet elvégezni. A hasfalon 

átvezetett tűvel mintát vesznek a magzatvízből, amiből biztosan több száz betegség, 

fejlődési rendellenesség szűrhető ki (pl. nyitott hátgerinc), megállapíthatók bizonyos 

kromoszóma-rendellenességek is (pl. Down-kór). Előtte ultrahangvizsgálatot végeznek a 

magzat és a méhlepény helyzetének meghatározására. A vizsgálat minimális mértékben 

mégis növeli a vetélés kockázatát, ezért nem végzik el minden várandós nőnél. Az 

eredményre 4 hetet kell várni. A vizsgálat különösen javasolt:  

● 35 év feletti nőknek, (mert ekkor már nagyobb a kockázata a Down-kór 

előfordulásának) 

● olyan várandósnak, akiknek a családjában Down-kór, nyitott hátgerinc, 

vérzékenység, vagy izomsorvadás előfordult 

● olyan kismamáknak, akiknél a szűrővizsgálat magas vagy alacsony AFP-szintet 

mutat 

● olyan várandósnak, akik már fogyatékos gyermeket szültek 

 

NST (non-stressz teszt): nyugalmi állapotban végzett CTG vizsgálat, amelynek során a 

magzat mozgásait is rögzítik, amit a várandós egy nyomógomb segítségével jelez. 

Szeméremcsont-fundus távolság: A magzat egyenletes fejlődését legegyszerűbben a 

szeméremcsont-fundus távolság mérésével bizonyíthatják. A 24. héttől a méh boltozata 

(fundus) pontosan tapintható a hasban. Ennek távolságát a szeméremcsont felső szélétől 

mérve biztosan lehet következtetni a méh egyenletes gyarapodására. 

Toxoplasma-szűrés: minden kismamának ajánlott. A toxoplasmosist egy parazita 

okozza, amely a macskaürülékkel a szabadba jut, az emberben pedig leggyakrabban 

mosatlan zöldség-gyümölcs, rosszul átsütött hús fogyasztását követően okoz fertőzést, 
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minden második ember már átesett a fertőzésen. Ha a várandósság során fertőződik meg 

a kismama, a magzatba a méhlepényen át bejutó parazita idegrendszeri 

rendellenességeket, gyulladást és akár magzatelhalást is okozhat. Fertőzés jelenléte 

estén gyógyszeres kezelés szükséges. 

Ultrahangvizsgálat (UH): bizonyos anatómiai rendellenességek (például szív- és 

vesefejlődési rendellenességek) kimutatására, valamint a magzati kromoszóma-

rendellenességek szűrővizsgálatának elvégzésére alkalmas. Veszélytelen, többször is sor 

kerül rá a várandósság folyamán. A speciális vizsgálófejből sugárnyalábot irányítanak a 

kismama hasába, a különböző keménységű rétegekről visszaverődő hanghullámokat 

képernyőre vetítik. Így láthatóvá válik a méhben fejlődő magzat.  

 

Wasserman (VDRL) szűrés: vérbaj kórokozója a méhlepényen átjutva megbetegíti a 

magzatot, illetve méhen belüli elhalást is okozhat.  

 

Kombinált teszt: A Down-kór kiszűrésének a várandósság első trimeszterében 

végezhető módszere. A szűrővizsgálat kockázatmentesen, az anyai vérből és ultrahang-

vizsgálat által nyert információk alapján, az anyai életkorból kiindulva határozza meg a 

rendellenesség előfordulásának kockázatát.  

 

Integrált teszt: UH vizsgálatot követően két vérvétel történik Az első vérvételre az 1. 

trimeszterben (a várandósság első harmadában), 12-13 hetesen kerül sor, a levett vérből 

a PAPP-A marker (Pregnancy Associated Plasma Protein) szintjét határozzák meg. A 

második vérvétel a 2. trimeszterben (a várandósság második harmadában), 15-18 

hetesen történik, amikor az AFP, a free-ß-hCG, az uE3, és az Inhibin-A markereket 

mérik.  

 

Négyes teszt: akkor javasolt, ha a várandósság 14. hetén túl van a kismama. Ez a 

vizsgálat megegyezik az integrált teszt második felével. A vizsgálatok elvégzésénél fontos 

a pontos időzítés. 
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II.1.4 EGÉSZSÉGES VÁRANDÓS NŐ GONDOZÁSI SABLONJA 

 

II.1.5 DOKUMENTÁCIÓ 

A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges vezetni a dokumentációt, 

a minőségirányítási szabályok figyelembevételével. 

Nyilvántartásba vétel után a védőnő állítja ki és adja át a várandósgondozási könyvet, ez 

segíti az orvos-védőnő közötti információáramlást. Gondozó szülész nőgyógyász 

szakorvos, háziorvos és védőnő is jogosult vizsgálati eredményeket rögzíteni benne, 

bejegyzéseket aláírásukkal és pecsétjükkel hitelesítik. 

A várandós törzslapja (terhestörzslap) a védőnő példánya, melynek tartalma egyezik a 

várandósgondozási könyv tartalmával.   

Fontos minimum követelmények: 

● minden mező kitöltése kötelező, trimeszternek megfelelően 

● hibajavítás szabályait követni szükséges, hibajavítót nem használunk, áthúzva 

jelöljük a téves bejegyzést, aláírásunkkal szignózzuk 

● informatív bejegyzések alkalmazása szükséges, kerülni kell az általános 

bejegyzéseket 

 

II.1.6 KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS 

A gondozási program harmonizációjának megteremtése és fenntartása csak folyamatos 

kapcsolattartás révén lehetséges. Elengedhetetlen a gondozó háziorvossal tartott 

rendszeres konzultáció a várandós állapotáról, illetve azon körülményekről, ismeretekről 

melyek befolyásolhatják a magzat zavartalan fejlődését. Valamint a vizsgálati 

eredmények megbeszélése is támogató folyamat a várandós állapotában. 
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II.2 EGÉSZSÉGES GYERMEKÁGYAS NŐ GONDOZÁSA 

Gyermekágynak nevezzük a várandósság 24. hetétől kezdődően az anya szülését követő 

6 hetes időszakot, a szülés kimenetelétől függetlenül (érett szülés, koraszülés, 

halvaszülés vagy korai csecsemőhalál).  

 

A gyermekágyas nő gondozása egyéni gondozási terv alapján történik, mely egyénre 

szabott és figyelembe veszi a hatályos jogszabályokon túl azt a tényt, hogy a szülés után 

különös gondoskodást igénylő időszak.26  

 

A gondozás célja 

● a gyermekágyas időszak zavartalan, harmonikus lefolyásának támogatása  

● újszülött-anya harmonikus egymásra hangolódásának támogatása 

● a szoptatás támogatása 

● a gyermekágyas nő állapotának nyomon követése 

● a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben 

történő felismerése 

● halvaszülés, illetve korai csecsemőhalálozás esetén pszichés támogatás27 

 

A gondozás színterei: 

● a család otthona 

● védőnői tanácsadó 

● (orvosi rendelő) 

 

Folyamatát a következő alfejezetek mutatják be. 

 

                                           
26 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya 
otthoni első látogatásakor, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 
2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam 7. szám,1627-
1656http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf  
27 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve a pszichológiai feladatokról szüléshez társuló 
veszteségek során, készítette: Szülészeti és Nőgyógyászati Szakmai Kollégium és az Országos 
Gyermekegészségügyi Intézet, (Érvényességi idő: 2011.01.28 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. 
évfolyam 2. szám, 357-369http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
http://www.mave.hu/uploads/file/Szul_szuleshez%20tarsulo%20veszteseg_iranyelv.pdf
http://www.mave.hu/uploads/file/Szul_szuleshez%20tarsulo%20veszteseg_iranyelv.pdf
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II.2.1 GYERMEKÁGYAS NŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

A gyermekágyas nő gondozásba, nyilvántartásba vétele a hatályos jogszabályok szerint 

történik, a védőnővel való a szülést követő első találkozás alkalmával. Nyilvántartásba 

vétel az újonnan jelentkező gyermekágyasokra vonatkozik, menete a várandós 

nyilvántartásba vételével egyezik meg. 

Esetek többségében már várandósként ismert, gondozott nő lesz a gyermekágyas anya. 

A védőnő a gondozási területén élő, életvitelszerűen tartózkodó gyermekágyas anyákat 

veheti gondozásba, nyilvántartásba.  

 

Dokumentációs feltételei 

● szülés tényét igazoló szakorvosi lelet 

● személyi dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya) 

● korábbi szakorvosi leletek, zárójelentések. 

 

 

II.2.2 GONDOZÁSI SZÜKSÉGLET MEGÁLLAPÍTÁSA 

Anamnézis készítése  

Gyermekágyas anya első látogatása során kikérdezés, személyes beszélgetés alapján 

készítjük 

● várandósság lefolyása (ideje, szövődmények, veszélyeztetettség, ha nem 

gondoztuk várandósként) 

● szülés ideje, lefolyása, szövődménye 

● korai gyermekágy kórházi történései, esetleges szövődményei (vérnyomás, 

vércukor, széklet, vizelet, varix, lochia, gátseb/műtéti heg állapota, 

testhőmérséklet, emlők állapota, tejbelövellés, táplálkozás) 

● hazaérkezés óta eltelt időben tapasztaltak (széklet, vizelet, varix, lochia, 

gátseb/műtéti heg állapota, testhőmérséklet, emlők állapota, tejelválasztás, 

közérzet, kedélyállapot, táplálkozás) 

Majd a kórházi zárójelentés alapján is ugyanezen kérdések kerülnek 

megválaszolásra.   
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Rizikófelmérés 

Szomatikus, pszichés, környezeti tényezőket szükséges megfigyelni, dokumentálni, 

melynek célja az átlagostól eltérő állapotok, illetve kóros állapotok mielőbbi felderítése, 

majd célirányos tanácsok adásával egészséges állapot mihamarabbi helyreállítása. 

 

Szomatikus tényezők megfigyelése, megtekintése  

● általános állapot (pulzus, vérnyomás, testhőmérséklet)  

● bőrszín  

● emlők, laktációs folyamat  

● műtéti heg  

● gát  

● lochia  

● vizelet, széklet  

● aranyér  

● varix  

 

Pszichés állapot megfigyelése 

● általános közérzet  

● kedélyállapot (szorongás, depresszió) – mérése protokoll szerint28  

● megküzdési készség, képesség  

 

Szociális környezet – lakás - megfigyelése  

● család, (örökbefogadás, apai segítség, egyéb támogató személy)  

● anyagi, egzisztenciális  

● életmód (étrend, mozgás) 

 

Az első családlátogatást követően a védőnő a látogatás alkalmával tapasztaltak, és 

elmondottak alapján kitölti a rizikókérdőívet, és ennek eredménye alapján állapítja meg 

illetve módosítja a gondozási szükségletet. 

                                           
28 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a szülést követő időszak pszichés változásai, védőnők 
szerepéről, lehetőségeiről, kompetenciájáról a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében. EPDS kérdőív, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam 7. szám,1667 http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
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Szükségletet feltáró vizsgálatok  

Szomatikus állapot felmérése, kikérdezés 

● emlők megtekintése szükség esetén tapintásos vizsgálata  

● alsó végtag megtekintése, tapintása (ödéma, varix)  

● általános állapot, közérzet  

● bőrszín  

● emlők, laktáció, szoptatás  

● gátseb, műtéti heg  

● lochia  

● életmód (higiéné, táplálkozás)  

● további kontroll, kezelés  

● vizelet  

● széklet  

● aranyér  

● varix  

Pszichés állapot 

Az első látogatástól kezdve különös figyelmet kell fordítani az anya lelki állapotára, 

megküzdési képességére, hogy a jelen helyzetet mennyire képes kezelni. Javasolt 

elvégezni a szülés körüli hangulatzavarok szűrését a meglevő protokoll alapján. Kiemelt 

terület a szoptatás támogatása. A szoptatás nehézségei ugyanis gyakran okozhatnak 

pszichés állapotváltozást. 

Szociális környezet, a lakás adottságainak megfigyelése  

● lakókörnyezet sajátosságai (környezet egészségügyi adottságok, közüzemi illetve 

egyéb szolgáltatásokkal való ellátottság)  

● település típusa  

● lakás típusa  

● a helyiségek száma 

● tágassága (össz.négyzetméter/lakók száma)  
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● komfortja, tisztasága  

 

Feltétlenül figyeljen a védőnő és hívja fel a figyelmet az orvos által esetlegesen előírt 

kontroll és egyéb szűrővizsgálatok elvégzésére, jelentőségére. 

 

 

II.2.3 A GONDOZÁSI FOLYAMAT MEGBESZÉLÉSE, MÉRFÖLDKÖVEI  

Lényeges a gondozási cél tekintetében a közös vélemény kialakítása. 

Tanácsadás 

Tanácsadók rendje  

● heti rendszerességgel előre meghirdetett időpontokban  

● önálló védőnői tanácsadás hetente legalább 1 alkalommal, minimum 2 óra, illetve 

a helyi eljárási rend szerint 

● orvos- védőnő közös tanácsadása a helyi eljárási rend szerint 

 

Családlátogatás 

Védőnői látogatások rendje 

Védőnői látogatás jogszabályi előírás szerint szülőintézetből hazaérkezést követő 48 órán 

belül (munkaszüneti napok kivételével) történik a gyermekágyas anya első látogatása, 

majd hatodik hétig hetente. 

 

Tájékoztatás 

A gondozási tervben leírtaknak megfelelően:  

Szülő feladatairól 

Szülő feladatainak elfogadása a gondozott és a védőnő között kialakult bizalmi kapcsolat 

mértékadója.  

Kórházból való hazaérkezés mihamarabbi jelzése – 24 órán belül - elengedhetetlen az 

időben megkezdett gondozási folyamatnak.  

Tájékoztatjuk a gyermekágyast az egészségügy által javasolt és kínált vizsgálatok 

igénybevételéről, azokon való megjelenés fontosságáról.  
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Továbbá fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a személyi adatok és tartózkodási hely 

megváltozásáról, valamint a jelen állapotában, egészségi helyzetében bekövetkező 

változásokról tájékoztassa a védőnőt.  

 

Egészségügyi ellátásról 

A védőnői látogatások, tanácsadások rendjének ismertetésére, a közösségi programok, 

szervezett csoportos foglalkozások, egészségmegőrzési, -fejlesztési lehetőségek 

ismertetésére, valamint a területileg illetékes orvosi ellátásról, szakellátásról is adjunk 

tájékoztatást. Vizsgálatok jelentőségének tisztázása, vizsgálati menetről tájékoztatás 

(mikor, mi és hogyan történik) is elengedhetetlen. 

Orvosi, védőnői szűrővizsgálat időpontjait is mindig időben juttassuk a gondozott 

tudomására.  

 

Szociális ellátásról 

A hatályos rendeletek szerint a gyermekágyas anyát megillető kedvezményekről. 

 

Gondozási szerződés ismertetése  

A gondozási szerződés a gyermekágyas számára készült védőnői gondozási terv a 

kivonata, mely tartalmazza a gyermekágyas elvárható feladatait és a védőnő által 

nyújtott gondozási lépéseket. Ismertetjük a gyermekágyas gondozás menetét, minden 

pontra kiterjedően a gondozott nő ismereteinek figyelembe vételével. 

A gondozási szerződést a gondozott az aláírásával elfogadja. 

 

A gondozási szerződés egészének vagy egy részének megtagadása esetén a 

gyermekágyas anyának aláírt, írásbeli nyilatkozatot kell készíteni, amelyet a védőnő 

archivál, és ezt jelentenie kell a szakmai felügyelet és a családvédelmi szolgálat felé. 

Erről a jelentési kötelezettségéről a szülőt tájékoztatja.  

A továbbiakban az alaphelyzet a gondozási szerződés elfogadása. 
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Megfigyelési szempontok 

Megfigyelési szempontok megegyeznek a rizikófelmérés szomatikus, pszichés, környezeti 

tényezők megfigyelési szempontjaival. 

Panaszokra, tünetekre és általános állapotra vonatkozó megfigyelések a Nemzeti 

Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja- „A védőnő feladatai újszülött és 

gyermekágyas anya otthoni első látogatásáról” - 7.számú melléklete29 alapján. 

További folyamatos védőnői feladat a gondozást végző orvos, illetve szakorvos által 

javasolt laboratóriumi és egyéb vizsgálatok figyelemmel kísérése. 

 

Információ, ismeretek átadás, tanácsok adása 

A különös gondoskodást igénylő időszaknak megfelelően adunk tanácsot. 

● helyes életmód (mozgás, munkavégzés, táplálkozás-étrend, személyi higiéné, 

öltözködés, szexuális élet) 

● testi, biológiai, fiziológiás szükségletek kielégítése 

● higiénés rendszabályok megtartása 

● lelki nyugalom megteremtése 

● a szoptatás biztosítása, a mell kiürítése 

● kockázati tényezők kerülése 

● tanácsadáson való megjelenés gyakorisága 

● tájékoztatás a gyermekágyas ajánlott vizsgálatairól 

● gyermekágyas anya kötelezettségeiről és az újszülött jogairól  

● hiteles szakmai anyagok, szakmai tartalmú internetes források, szakirodalom 

ajánlása  

● fogamzásgátlási lehetőségek 

A gyermekágyasnak az ideális egészséges táplálkozáshoz viszonyítva, kb.600 

kcal-val többet szükséges fogyasztania, hogy fedezhesse az egészséges 

táplálkozási szükségletét. 

Fehérje dús (állati, növényi), vitamindús (A-, C-, B), ásványi anyag dús (kalcium, folsav, 

foszfor, magnézium, jód cink) étrendet ajánljon a védőnő. Zsíros, puffasztó, és nehezen 

                                           
29 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya 
otthoni első látogatásakor, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 
2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam 7. szám,1627-1656 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf
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emészthető ételektől pedig óvja a gyermekágyas anyát. A megfelelő folyadékbevitelre is 

gondot kell fordítani, közel 1 literrel szükséges többet fogyasztani az átlagostól. Ne 

fogyasszon szénsavas, alkoholtartalmú és magas koffeintartalmú italokat, viszont a 

frissen préselt gyümölcs és zöldségleveket, illetve gyógynövény és gyümölcsalapú 

teákat, valamint a tejet részesítse előnyben.  

A gyermekágyas időszak sebgyógyulási folyamata, lelki terhelése (szülő felelősség, új 

életmód) könnyen fáradtsághoz vezet. Ezért szükséges az anya figyelmét felhívni a 6 

hetes gyermekágyas időszak komolyan vételére, jelentőségére. A fáradtságot pihenéssel 

lehet leküzdeni. Újszülöttje alvásos időszakában javasolt a passzív pihenés (alvás, 

szendergés, „semmittevés”), de fontos megtalálni az egyensúlyt az aktív pihenéssel 

(testmozgás, alkotás, művelődés, társas szórakozás). 

A mindennapos testápolásra, tisztántartásra csak tusolás ajánlott, a közös fürdők illetve 

bármilyen ülőfürdő tilos a gyermekágyas időszak alatt. A genitálék lemosása naponta 

legalább kétszer ajánlott szappannal, irrigálás tilos. Lochia felfogására intimbetét 

használata javasolt, annak szükség szerinti cserével.  

Az anyai szerep nagyon sok változást hoz az anya életében, tudatosítani kell az anyában, 

hogy nem szükséges tökéletes anyának lenni, elég csak „jó” anyának lenni, aki mindig 

képes újszülöttje rendelkezésére állni. Kiemelt terület a gyermekágyban a depresszió 

kialakulásának megelőzése, mihamarabbi felismerése protokoll szerinti EPDS kérdőív 

alapján történő szűréssel.30  

Anyatejes táplálás feltehetően már a szülőintézetben megkezdődött, a haza érkező anyát 

támogatni szükséges a helyes szoptatási igény, szoptatási helyzet, technika 

elsajátításában, begyakorlásában. 

Gyermekágyas nő fogamzó képességéről sokszor szükséges a tévhiteket, babonákat 

eloszlatni, szakmailag támogatott fogamzásgátlási lehetőségekről pedig minden 

gyermekágyas anyát szükséges tájékoztatni. 

 

                                           
30 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a szülést követő időszak pszichés változásai, védőnők 
szerepéről, lehetőségeiről, kompetenciájáról a szülés körüli hangulatzavarok felismerésében. EPDS kérdőív, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam 7. szám,1667 http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 
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II.2.4 EGÉSZSÉGES GYERMEKÁGYAS NŐ GONDOZÁSI SABLONJA 

 

II.2.5 DOKUMENTÁCIÓ 

A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges vezetni a dokumentációt, 

a minőségirányítási szabályok figyelembevételével. 

Fontos minimum követelmények: 

● minden mező kitöltése kötelező 

● hibajavítás szabályait követni szükséges, hibajavítót nem használunk, áthúzva 

jelöljük a téves bejegyzést, aláírásunkkal szignózzuk 

● informatív, individuális bejegyzések alkalmazása szükséges, kerülni kell az 

általános bejegyzéseket 

 

II.2.6 KONZULTÁCIÓ, KAPCSOLATTARTÁS 

A gondozási program harmonizációjának megteremtése és fenntartása csak folyamatos 

kapcsolattartás révén lehetséges. Elengedhetetlen a gyermekágyas nőt gondozó 

háziorvossal tartott rendszeres konzultáció a gyermekágyas állapotáról, illetve azon 

körülményekről, ismeretekről melyek befolyásolhatják az újszülött zavartalan fejlődését. 

Az esetleges, illetve szükséges vizsgálatok eredményeiről is kell konzultálni, mert azok 

kölcsönös ismerete is támogató folyamat a gyermekágyas nő állapotában. 

 

II.3 EGÉSZSÉGES 0-7 ÉVES GYERMEK GONDOZÁSA 

II.3.1 ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK 

A védőnői gondozás a hatályos jogszabályok, szakmai irányelvek31, módszertani levelek 

alapján, a gyermek életkorának és egészségi állapotának, valamint családi 

környezetének figyelembe vételével történik. 

                                           
31 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól az egészséges csecsemő 
gondozásában, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.09.16 - 2013.12.31.), 
Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam, 18. szám, 2699-2708 
http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf  

http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf
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A gondozás célja 

● gyermek egészséges fejlődésének támogatása, és az ezt akadályozó tényezők 

felismerése, elhárítása 

● a gyermek testi, lelki, értelmi, szociális fejlődésének nyomon követése 

● a gyermek fejlődéséhez igazodóan az egészséges életmódhoz szükséges 

ismeretek átadása, egészségkárosodások elkerülése 

● kóros állapotok, betegségek, veszélyeztetettség megelőzése, korai felismerése, 

megfelelő szakellátáshoz irányítás 

● a harmonikus családi élet és a felelősségteljes szülői szerep kialakítása, 

támogatása 

Minden újszülött, csecsemő és kisgyermek gondozása a szülővel és a gondozást 

segítő védőnővel kötött megállapodás (szerződés) alapján történik. A szerződés a 

gyermek gondozási tervének kivonatos része, melynek legfőbb lényege az, hogy a 

szülő aktív részesévé válik a gyermeke egészséges fejlődését biztosító fejlődési 

folyamatnak. A gondozási terv készítését a szükséges tennivalókat összefoglaló 

táblázat (sablon) segíti. Ez a sablon tartalmazza mindazon feladatot, amit a 

védőnőnek tennie kell. Általános útmutatást ad, valamint összefoglalja az életkorokra 

vonatkozó megfigyelési szempontokat és a tanácsadáshoz használható információkat.  

 

II.3.2 A GONDOZÁSI TERV (SABLON) SZÜKSÉGES ÁLTALÁNOS LÉPÉSEI, AMELY 

MINDEN ÉLETKORRA VONATKOZÓAN ÉRVÉNYESEK 

II.3.2.A. Egészséges újszülött/csecsemő/kisgyermek nyilván tartásba 
vétele 

 

Újszülött esetében: a védőnő, a szülészeti intézmény által megküldött „Értesítés 

újszülöttről” című nyomtatvány kézhezvételét követően az újszülöttet nyilvántartásba 

veszi. Amennyiben nem kap a védőnő írásbeli tájékoztatást, viszont a szülők részéről 

jelzés érkezik a születésről, és a család rendelkezik a születést igazoló 

dokumentumokkal, akkor ezek alapján is megtörténik a nyilvántartásba vétel. 

                                                                                                                                    
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai irányelve az 1 és 3 éves kor közötti kisgyermekek táplálásáról, 
készítette: Csecsemő- és Gyermekgyógyászati Szakmai Kollégium, Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam, 18. 
szám, 2731-2736 http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf 

http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf
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Újszülött/csecsemő/kisgyermek lakhelyváltoztatása esetén: más gondozási 

körzetből átjelentkezett újszülött/csecsemő/kisgyermek nyilvántartásba vétele a 

gyermek-egészségügyi törzslap megérkezését követően történik meg, a személyi adatok 

érdemi azonosítását követően. Esetlegesen a beköltöző szülő ellátási igényének 

bejelentésével is kezdődhet a nyilvántartásba vétel folyamata. 

Dokumentációs feltételei 

● „Értesítés újszülöttről” című nyomtatvány kézhezvétele postai úton vagy 

informatikai rendszeren keresztül elektronikus formában 

● Gyermek-egészségügyi törzslap megérkezése 

● Szülést/születést igazoló szakorvosi leletek, anyakönyvi kivonat (írásbeli értesítés 

hiánya esetén) 

Nyilvántartásba vétel menete 

A dokumentumok kézhezvételét követően az első látogatás alkalmával valósul meg, 

amelyre a hazaadást, illetve az értesítést követő 48 órán belül kerüljön sor 

(munkaszüneti nap kivételével). 

● kölcsönös bemutatkozás: erre más körzetből átjelentkezés esetén van szükség, 

amikor először találkozik a védőnő az anyával és gyermekével, a családdal. 

● gratuláció: újszülött érkezésekor nagyon fontos gratulálni az anyának és az 

apának is az újszülött érkezéséhez. 

● beszélgetés: újszülött első látogatásakor lényegre törően, és röviden, 

feltételezve, hogy az anya fáradt, kimerült, és kifejezésre juttatva a védőnő 

empatikus hozzáállását. 

 

II.3.2.B. Gondozási szükséglet megállapítása 

A gondozási szükséglet megállapítása mindig egyéni módon, a következő szempontok 

szerint történik. 

Anamnézis készítése 

Az anamnézis felvételére a család otthonában az első látogatás alkalmával kerül sor. 

Részei: 
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● kikérdezés, beszélgetés a várandósság és szülés idejéről, lefolyásáról, esetleges 

szövődményeiről, újszülött állapotáról, táplálásáról, kórházi adaptációjáról. 

● várandós dokumentáció, szülészeti anamnézis, kórházi zárójelentés áttekintése, 

az információgyűjtés terjedjen ki az alábbiakra: 

o várandósság lefolyása  

o szülés ideje, lefolyása, esetleges szövődménye 

o újszülött életjelenségei, Apgar értékei, testi paraméterei, esetleges 

sérülései, táplálása, szopási készsége  

o adaptációs problémák, lezajlott betegségek, fertőzések, súlyvesztés, 

súlygyarapodás 

o kötelező újszülöttkori szűrővizsgálatok és védőoltások megtörténte 

Rizikófelmérés 

A gyermek 1 hónapos korában a védőnő a látogatás alkalmával tapasztaltak, és 

elmondottak alapján kitölti a rizikókérdőívet, és ennek eredménye alapján állapítja meg a 

gondozási szükségletet, szükség esetén módosítást. Továbbiakban  a gyermek 
életkörülményeiben történő egészségi és/vagy környezeti változás esetén szükséges kitölteni a 
kérdőívet, amikor a védőnő olyan változást észlel, amely felkelti a gyanút arra vonatkozóan, hogy a 

gyermek veszélyeztetettsége kialakul vagy megnő. 32 

Környezettanulmány 

Ha szükséges a vonatkozó jogszabály szerint. 

„Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről” kérdőív ismertetése és a megfelelő 

korban az aktuális kérdőív kitöltetése  

Célja a szülők gyermekeik fejlődésével kapcsolatos ismereteinek bővítése, a védőnők és 

gyermeket ellátó háziorvosok munkájának segítése a fejlődési zavarok korai 

gyermekkorban való sikeresebb felismerése. 15 korcsoportra készült kérdőív: 1, 2, 4, 6, 

9, 12, 15, 18, és 24 hónapos korban, valamint 2 és fél, 3, 4, 5, 6, és 7 éves korban tölti 

ki a szülő a kérdőívet.33 Kitöltését szülői igény szerint a védőnő segíti. 

A „Szülői kérdőív a gyermek fejlődéséről” és a kapcsolódó szakmai anyagok a következő 

jogszabályi rendelkezések szakmai megvalósításához jelentenek támpontot: 

                                           
32 Altorjai P., Fogarasi A., Kereki J. szerk. (2014): Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek 
szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez, OTH, Budapest 
33 Altorjai P., Fogarasi A., Kereki J. szerk. (2014): Gyermek-alapellátási útmutató a 0-7 éves korú gyermekek 
szűrési vizsgálatainak elvégzéséhez, OTH, Budapest 
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● 33/1992. (XII. 23.) NM rendelet a terhesgondozásról 

● a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja egészséges újszülöttek 

ellátásáról szülőszobán a gyermekágy ideje alatt 

● az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében 

igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló 

egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 1. számú 

melléklete 

● 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 1. számú 

melléklete 

 

Testi jellemzők megfigyelése  

Általános állapot, elemi reflexek, fejforma, érzékszervek, ajak, szájüreg, mell, törzs, 

köldök, bőr, nemi szervek, izomtónus, mozgás, mozgásszervek, táplálás, vizelet, széklet, 

fejlődési rendellenességek, testtartás 

 

II.3.2.C. Az egyéni Gondozási terv elkészítése 

A fenti információk összesítése és értékelése alapján a védőnő elkészíti az egyéni 

gondozási tervet.   

● Kívánatos, hogy konzultáljon a szülővel az orvosi ellátás módjáról (területi 

kötelezettség szerinti háziorvos/házi gyermekorvos, vagy választott orvos).  

Amennyiben választott orvosuk van, azt jegyezze fel és kérje a pecsétszámát, 

hogy a védőnői információs rendszerbe be tudja kapcsolni az adott, szülő által 

választott háziorvost/házi gyermekorvost.  

● Kívánatos továbbá, hogy az elkészített gondozási tervet az orvos megismerje az 

első gyermekorvos által végzett újszülött vizsgálat előtt. Célszerű lenne, hogy a 

két szakember – az orvos és a védőnő - konzultáljon.  

● Ezt követően a védőnő a gondozási szükséglet megállapítása szerint összeállítja 

az adott gyermekre vonatkozó gondozási tervet, az adott életkorra vonatkozó 

sablon alapján, amiből kivonatos szerződéstervezet készít. 
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II.3.2.D. A gondozási folyamat megbeszélése, mérföldkövei  

Lényeges a gondozási cél tekintetében a közös vélemény kialakítása. Ezért az elkészített 

gondozási tervet közösen meg kell beszélni a szülővel. Kívánatos, hogy a védőnő 

részletes tájékoztatást adjon az igénybe vehető tanácsadásokról, megállapodjanak a 

családlátogatások gyakoriságában és időpontjaiban.  

A gondozás színterei 

● a kórház 

● a család otthona 

● védőnői tanácsadó (szükség esetén az orvosi rendelő) 

● közösségi programok színterei  

● bölcsőde, óvoda és egyéb intézmények 

 

Tanácsadás 

Tanácsadók rendje  

● heti rendszerességgel a megadott időpontokban 

● önálló védőnői tanácsadás hetente legalább 1 alkalommal, minimum 2 óra, illetve 

a helyi eljárási rend szerint 

● orvos- védőnő közös tanácsadása a helyi eljárási rend szerint 

 

Családlátogatás 

Védőnő látogatások rendje34 

● 0-6 hetes korig: a hazaadást követő 48 órán belül, majd hetente 

● 6 hetes kortól 1 éves korig: havonta 1 alkalommal 

● 1 éves kortól 3 éves korig: évente legalább 6 alkalommal, tehát 2 havonta 

● 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig közösségbe nem járó gyermek 

esetén: évente legalább 4 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően 

● 3 éves kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig közösségbe járó gyermek esetén: 

évente legalább 2 alkalommal, beiskolázás előtt kötelezően 

● oktatási intézménybe nem járó tanköteles korú gyermek esetén: évente legalább 

2 alkalommal, illetve szükség szerint 

                                           
34 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 3. számú melléklete 



                                       
 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 

Koragyermekkori (0-7 év) program 

 

   

 

 

 
 

 

Tájékoztatás 

A tájékoztatás terjedjen ki a gyermeket nevelő anyát/törvényes képviselőt megillető 

jogokra és kötelezettségekre, valamint a gyermek ellátásával, gondozásával kapcsolatos 

történésekre, ismeretekre, elvárásokra. 

A gondozási tervben leírtaknak megfelelően:  

Szülő feladatairól 

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a személyi adatok és tartózkodási hely 

megváltozása esetén, tájékoztassa erről a védőnőt. 

A védőnő feladata tájékoztatni a szülőt a kötelező szűrővizsgálatokon és védőoltásokon 

való megjelenés fontosságáról, és hogy ezeken való megjelenések alkalmával a 

„Gyermekegészségügyi Könyv”-et vigye magával, valamint tudatosítani kell a szülővel e 

dokumentum jelentőségét és megőrzésének fontosságát. 

Továbbá tájékoztatni kell a szülőt az egészségügy által javasolt egészségügyi 

szolgáltatások igénybevételének lehetőségéről, a kötelező védőoltásokról, a 

védőoltásokon, szűrővizsgálatokon való megjelenés fontosságáról. Fel kell hívni a 

figyelmet a ”Szülői kérdőív” kitöltésének fontosságára, szükség esetén segítséget adva 

annak kitöltésben.  

Szükséges tudatosítani a szülőkben, hogy betegség, illetve betegségre utaló tünet, kóros 

elváltozás, eltérés észlelése esetén adjon ezekről jelzést a védőnő és háziorvos/házi 

gyermekorvos felé. 

Egészségügyi ellátásról 

Ezen belül kerülhet sor a védőnői látogatások, tanácsadások rendjének ismertetésére, a 

közösségi programok, szervezett csoportos foglalkozások, egészség megőrzési, 

fejlesztési lehetőségek ismertetésére, valamint a területileg illetékes orvosi ellátásról, 

szakellátásról. A védőnő ismerteti a védőnői szűrővizsgálatok, idejét, menetét, 

jelentőségét. 
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Szociális ellátásról 

A hatályos rendeletek szerint.35 

Gondozási szerződés ismertetése  

A gondozási szerződés a védőnői gondozási tervnek a kivonata, mely tartalmazza a 

szülőtől elvárható feladatokat és a védőnő által nyújtott gondozási lépéseket. 

A gondozási szerződést a gondozott az aláírásával elfogadja. 

A gondozási szerződés egészének, vagy egy részének megtagadása esetén a szülőnek 

aláírt, írásbeli nyilatkozatot kell készíteni, amelyet a védőnő archivál, és ezt jelentenie 

kell a szakmai felügyelet és a családvédelmi szolgálat felé. (I. melléklet) Erről a jelentési 

kötelezettségéről a szülőt tájékoztatja.  

 

Dokumentáció 

A mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges vezetni a dokumentációt, 

a minőségirányítási szabályok figyelembevételével. 

Fontos minimum követelmények: 

● papír alapú dokumentáció esetén minden mező kitöltése kötelező, kivételt 

képeznek azok a részek, melyek kitöltésére az idő előre haladásával kerül sor, 

például folyamatos oltások, életkorhoz kötött vizsgálatok 

● hibajavítás szabályait követni szükséges, hibajavítót nem használunk, áthúzva 

jelöljük a téves bejegyzést, aláírásunkkal szignózzuk 

● informatív bejegyzések alkalmazása szükséges, kerülni kell az általános 

bejegyzéseket 

 

Konzultáció, kapcsolattartás 

A gondozási program harmonizációjának megteremtése és fenntartása csak folyamatos 

kapcsolattartás révén lehetséges. Elengedhetetlen a gondozó háziorvossal tartott 

rendszeres konzultáció a gyermek állapotáról, illetve azon körülményekről, ismeretekről 

melyek befolyásolhatják az újszülött/gyermek zavartalan fejlődését.  

 

                                           
35 Családi Tudakozó, www.csaladitudakozo.hu 
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II.3.3 A GONDOZÁSI TERV MÁSODIK RÉSZE 

Az elkészített sablonok második része életkoronként ismerteti a megfigyelési 

szempontokat és a legfontosabb tanácsadási lehetőségeket, szükségleteket.  

A következő fejezetben az életkorok szerinti legfőbb szempontokat foglaltuk össze. 

 

II.3.3.A. Megfigyelési szempontok 

Mivel a megfigyelési szempontok a különböző életkorokban eltérőek, ezért 

korcsoportonként gyűjtöttük össze. Bármely rendellenesség, tartós elváltozás, eltérés 

esetén orvoshoz irányítás szükséges! 

0-2 hónapos csecsemő megfigyelési szempontjai36 

Mivel a megfigyeléshez az újszülött levetkőztetése szükséges, fontos, hogy a csecsemő 

levetkőztetése előtt a védőnő alaposan mosson kezet, ezzel is eleget téve a higiénés 

követelményeknek, valamint ezzel példát is mutat. Mindig kérjen engedélyt, mielőtt a 

gyermekhez hozzáér. 

● testi jellemzők 

o bőr: szín, kiütés, anyajegy, vérzés, gyulladás, sérülés, foltok, 

hőmérséklete, turgor, rugalmasság, ödéma 

o haj, szőrzet 

o fej: alakja, kutacs nagysága, kutacs feszessége, lüktetése, behúzódás, 

elődomborodása, fejduzzanatok tapintása 

o arc: szimmetria, karakter, arckifejezés 

o szem, fül: alak, nagyság, épség, szín, váladékozás, vérteltség, szimmetria 

o nyak: tartás, nyaki duzzanat 

o mellkas: szimmetria, deformitás, emlők 

                                           
36 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól újszülött és gyermekágyas anya 
otthoni első látogatásakor, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.03.29 – 
2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam 7. szám,1627-1656 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf 
 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/7.pdf


                                       
 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 

Koragyermekkori (0-7 év) program 

 

   

 

 

 
 

o felső végtagok: sérülések, izomtónus, hajlatok, tartás, bénulások, fejlődési 

rendellenességek 

o has: alak, előboltosulások (sérv), tapintás, vénás hálózat 

o köldök: állapot, csonk, gyulladás, váladékozás, fungus 

o nemi szervek: fejlettség, herék (leszálltak-e?) nagyajkak (nincsenek-e 

összenőve?)  fejlődési rendellenesség, sérv 

o alsó végtagok: sérülések, csípők állapota, hajlatok, izomtónus, tartás, 

bénulások, lábszár, lábujjak, lábfej, fejlődési rendellenességek  

o hát, gerinc: fejlődési rendellenességek 

o testtartás 

o elemi reflexek: kapaszkodási reflex, Moro reflex, összerezzenési reflex  

o elemi mozgásminták: elemi járás, lebegő ültetés, asszisztált mászás 

o széklet, vizelet (a vizelés sugárban történik-e?) 

o anyai hormonhatások 

 viselkedési jellemzők: sírás, nyugtahatóság, kontaktus 

● táplálási mód: gyakoriság, mennyiség, nehézségek, akadályok, készségek 

● gondozási feltételek: pelenkázás, fürdetés kellékei, ruházat 

● higiénés felszerelések 

● szoba hőmérséklete, páratartalma, fényviszonyok, szellőztethetősége 

● újszülött fekhelye, elhelyezése 

● anyatejes táplálás kellékei 

● alvási- ébrenléti periódusok 

● nutritív szopás, orális reflex 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők  

● vitamin profilaxis követése 

A megfigyelést, megtekintést követően szükséges rákérdezni az esetlegesen felmerülő 

problémákra, aggályokra, anya érzéseire. 

3-5 hónapos csecsemő megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők  

o bőr 

o haj, szőrzet 

o arc 
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o érzékszervek 

o emlők 

o végtagok 

o köldök 

o nemi szervek 

o testtartás 

o tápláltsági állapot 

o széklet, vizelet 

● viselkedési jellemzők: sírás, nyugtahatóság, kontaktus 

● táplálási mód, gyakoriság, mennyiség, nehézségek, akadályok, készségek 

● gondozási feltételek: pelenkázás, fürdetés kellékei, ruházat 

● higiénés felszerelések, viszonyok 

● szoba hőmérséklete, páratartalma 

● anyatejes táplálás kellékei 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőztetés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség, mozgásfejlődés 

● hangadás, beszédfejlődés 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● kötelező védőoltások, szűrővizsgálatok megtörténte (csípőszűrés) 

● BCG heg alakulása 

● fogzás 

● D-vitamin adásának követése 

 

6-11 hónapos csecsemő megfigyelési szempontjai37 

● testi jellemzők (0-2 hó testi jellemzők megfigyelésénél részletezve) 

● viselkedési jellemzők: sírás, nyugtahatóság, kontaktus 

                                           
37 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a védőnő feladatairól az egészséges csecsemő 
gondozásában, készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.09.16 - 2013.12.31.), 
Egészségügyi Közlöny, LXI. évfolyam, 18. szám, 2699-2708 
http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf  
 

http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf
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● táplálási mód, rend, gyakoriság, mennyiség, nehézségek, akadályok, készségek, 

elválasztódás, hozzátáplálás 

● gondozási feltételek 

● higiénés viszonyok 

● szoba hőmérséklete, páratartalma 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőztetés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség, mozgásfejlődés 

● beszédfejlődés 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● szűrővizsgálatok megtörténte 

● fogzás 

● D–vitamin adásának követése 

 

12-17 hónapos kisded megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők (0-2 hó testi jellemzők megfigyelésénél részletezve) 

● viselkedési jellemzők: sírás, nyugtahatóság, kontaktus 

● táplálási mód, gyakoriság, mennyiség, nehézségek, akadályok, készségek, 

elválasztódás, hozzátáplálás, kisded étrend 

● gondozási feltételek 

● higiénés viszonyok 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőztetés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség, mozgásfejlődés 

● beszédfejlődés 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők, káros környezeti hatások  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● védőoltások, szűrővizsgálatok megtörténte 

● fogzás 
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● D –vitamin adásának követése 

● szobatisztaság alakulása 

● szocializáció 

● önállóság alakulása 

 

18-23 hónapos kisded megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők (0-2 hó testi jellemzők megfigyelésénél részletezve) 

● viselkedési jellemzők: dac, akaratosság 

● kisded étrend, táplálási/ táplálkozási szokások 

● gondozási feltételek 

● higiénés viszonyok 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőzés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség, mozgásfejlődés 

● beszédfejlődés 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők, káros környezeti hatások  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● védőoltások, szűrővizsgálatok megtörténte 

● fogzás 

● D–vitamin adásának követése 

● szobatisztaság, ágytisztaság alakulása 

● szocializáció 

● önállóság alakulása 

 

24-35 hónapos kisded megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők (0-2 hó testi jellemzők megfigyelésénél részletezve) 

● viselkedési jellemzők: dac, akaratosság 

● kisded étrend, táplálkozási szokások 

● higiénés viszonyok 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőzés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség 
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● beszédérthetőség 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők, káros környezeti hatások  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● szűrővizsgálatok megtörténte 

● D–vitamin adásának követése 

● szobatisztaság, ágytisztaság alakulása 

● szocializáció 

● önállóság alakulása 

 

36 hónapos -5 éves kisgyermek megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők  

● viselkedési jellemzők 

● táplálkozási szokások 

● higiénés viszonyok 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőzés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség 

● beszédérthetőség 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők, káros környezeti hatások  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● szűrővizsgálatok megtörténte 

● D–vitamin adásának követése 

● szobatisztaság, ágytisztaság alakulása 

● szocializáció, társas kapcsolatok 

● önállóság alakulása 

● szabadidő eltöltése 

● közösségbe illeszkedés, közösségbe szokás 
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6-7 éves gyermek megfigyelési szempontjai 

● testi jellemzők  

● viselkedési jellemzők 

● táplálkozási szokások 

● higiénés viszonyok 

● napirend (alvás, ébrenlét, levegőzés, etetés, játék) 

● mozgásfejlettség 

● beszédérthetőség 

● lelki, értelmi fejlődés 

● játszóhely, játékok 

● baleseti veszélyforrások, veszélyeztető tényezők, káros környezeti hatások  

● anya-gyermek, anya- apa- gyermek kapcsolat 

● védőoltás, szűrővizsgálatok megtörténte 

● fogváltás 

● szocializáció, társas kapcsolatok 

● szabadidő eltöltése 

● közösségbe illeszkedés, közösségbe szokás 

● iskolaérettség 

 

II.3.3.B. Információ átadás, tanácsok adása, gondozási, ápolási 
műveletek segítése 

A gondozási sablon, illetve a szülőknek átadott gondozási szerződés tartalmazza a 

kötelező szűrővizsgálatok, védőoltások, szülői kérdőívek kitöltésének időpontjait, ezért 

ezek részletezésére ebben a fejezetben nem kerül sor. 

0-2 hónapos csecsemő gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás: bemutatás, szükség esetén megtanítása 

o fürdetés (előkészítés!, biztonság, időpontja, folyamata) 

o köldökápolás (higiéné) 

o öltöztetés (kényelmes, pamut ruházat, öltöztetés sorrendje) 

o pelenkázás (előkészítés!) 

o levegőztetés (kezdete, fokozatosság, szezonalitás, mindennaposság) 
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o napoztatás (fokozatosság, fényvédelmi szabályok betartása) 

o fogás, tartás, testhelyzetek 

● táplálás: 

o szoptatás jelentősége, szorgalmazása, elősegítése 

o szoptatás módja, helyes technikája, rendje, 6 hónapos korig tartó 

kizárólagos szoptatás ösztönzése, anyatej mennyiségének növelése 

o vegyes illetve mesterséges táplálás tápszer elkészítési módok, 

szükségletnek megfelelő táplálás, higiéné  

o emlő fejése, helyes technikája, anyatej tárolási módok, teendők és 

lehetőségek a többlet anyatejjel 

o büfiztetés módja, fontossága 

o táplálás speciális esetekben 

● D és K vitamin profilaxis 

● kötelező, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok (csípőszűrés) 

● szülői kérdőív kitöltésének segítése 

● ajánlott és kötelező védőoltásokról, mellékhatások 

● BCG hegről 

● napirend 

● személyi és környezeti higiéné 

● mozgásfejlődés elősegítése 

● értelmi, beszédfejlődés segítése 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése 

● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

3-5 hónapos csecsemő gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás:  



                                       
 

TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 

Koragyermekkori (0-7 év) program 

 

   

 

 

 
 

o fürdetés  

o öltöztetés (időjárásnak megfelelően) 

o pelenkázás  

o levegőztetés  

o napoztatás  

● táplálás: 

o szoptatás jelentősége, szorgalmazása, elősegítése 

o 6 hónapos korig tartó kizárólagos szoptatás ösztönzése, anyatej 

mennyiségének növelése 

o vegyes illetve mesterséges táplálás tápszer elkészítési módok, 

szükségletnek megfelelő táplálás, higiéné, hozzátáplálás helyes módja 

o táplálás speciális esetekben 

o glutén bevezetés 

● D és K vitamin profilaxis 

● fogzás, száj higiéné 

● kötelező, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 

● ajánlott és kötelező védőoltásokról, mellékhatások 

● BCG hegről 

● napirend 

● játéktevékenység 

● személyi és környezeti higiéné 

● mozgásfejlődés elősegítése, mozgástér biztosítása, manipuláció 

● értelmi, beszédfejlődés segítése 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése 

● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 
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6-11 hónapos csecsemő gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás:  

o fürdetés  

o öltöztetés (időjárásnak megfelelően) 

o pelenkázás  

o levegőztetés  

o napoztatás  

● táplálás38 

o szoptatás jelentősége, szorgalmazása, elősegítése 

o hozzátáplálás elkezdése, gyümölcsök, főzelékek bevezetésének helyes 

módja (fokozatosság, szoktatás, türelmesség), adható főzelék és 

gyümölcsfélék, főzelékek dúsítása 

o elválasztódás 

o táplálás speciális esetekben 

o glutén adása 

o rágásra szoktatás (az aspiráció kockázata, megelőzése) 

o kisded étrendre való fokozatos áttérés 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● D-vitamin profilaxis 

● fogzás, fogak megjelenési sorrendje, fogápolás 

● kötelező, életkorhoz kötött szűrővizsgálatok 

● ajánlott védőoltásokról 

● napirend 

● játéktevékenység 

● helyes szokások kialakítása 

● személyi és környezeti higiénia 

● mozgásfejlődés elősegítése, mozgástér biztosítása, manipuláció 

● értelmi, beszédfejlődés segítése 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése 

                                           
38 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja az egészséges csecsemő (0-12 hónap) táplálásáról, 
készítette: Védőnői Szakmai Kollégium (Érvényességi idő: 2011.01.28 – 2013.12.31.), Egészségügyi Közlöny, 
LXI. évfolyam, 2. szám, 388-416http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf 

http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/2.pdf
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● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

12-17 hónapos kisded gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás  

o fürdetés (biztonság) 

o öltöztetés (időjárásnak megfelelően) 

o levegőztetés  

o napoztatás  

● táplálás 

o szoptatás, anyatejpótló tápszerek 

o elválasztódás 

o adható gyümölcs és főzelékfélék, dúsítás 

o táplálás speciális esetekben 

o rágásra szoktatás 

o kisded étrend 

o esztétikus környezet 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● D-vitamin profilaxis 

● fogzás, fogak megjelenési sorrendje, fogápolás, caries prevenció 

● kötelező szűrővizsgálatok 

● ajánlott és kötelező védőoltásokról, mellékhatások 

● napirend 

● játéktevékenység 

● önállóságra nevelés, helyes szokásrendszer kialakítása 

● szobatisztaság elősegítésének játékos megkezdése  

● személyi és környezeti higiéné 

● mozgásfejlődés elősegítése, mozgástér biztosítása, manipuláció 
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● értelmi, beszédfejlődés segítése 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése, közlekedésbiztonság 

● elsősegély-nyújtási teendők 

● szocializáció segítése 

● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

18-23 hónapos kisded gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás  

o fürdetés (biztonság) 

o öltöztetés (időjárásnak megfelelően) 

o levegőztetés  

o napoztatás  

● táplálás 

o minőségileg és mennyiségileg is megfelelő kisded étrend 

o helyes táplálkozási szokások 

o önálló étkezés 

o esztétikus környezet, terített asztal 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● D-vitamin profilaxis 

● fogzás, fogak megjelenési sorrendje, fogápolás, caries prevenció 

● kötelező szűrővizsgálatok, védőoltás megtörténte 

● ajánlott és kötelező védőoltásokról 

● napirend 

● játéktevékenység 

● önállóságra nevelés, helyes szokásrendszer kialakítása 

● szobatisztaság, ágytisztaság elősegítése 
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● személyi és környezeti higiéné 

● mozgástér biztosítása, mozgás a szabadban, manipuláció 

● értelmi, beszédfejlődés segítése (mesék szerepe! a mesélés módja, a TV káros 

hatásai) 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése, közlekedésbiztonság 

● elsősegély-nyújtási teendők 

● szocializáció segítése 

● bölcsődei életre való felkészítés 

● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

24-35 hónapos kisded gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás  

● táplálás 

o minőségileg és mennyiségileg is megfelelő kisded étrend 

o helyes táplálkozási szokások 

o önálló étkezés 

o esztétikus környezet, terített asztal 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● D-vitamin profilaxis 

● fogápolás, caries prevenció 

● kötelező szűrővizsgálatok 

● ajánlott védőoltásokról 

● napirend 

● játéktevékenység 

● önállóságra nevelés, helyes szokásrendszer kialakítása 

● dac korszak 
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● szobatisztaság, ágytisztaság elősegítése  

● személyi és környezeti higiéné 

● mozgástér biztosítása, mozgás a szabadban 

● értelmi, beszédfejlődés segítése (mesék szerepe! A mesélés módja, a TV előnyös 

és káros hatásai) 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése, közlekedésbiztonság 

● elsősegély-nyújtási teendők 

● szocializáció segítése 

● óvodai életre való felkészítés 

● fejlődést veszélyeztető tényezők, egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

36 hónapos-5 éves kisgyermek gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás  

o helyes tisztálkodási szokások kialakítása, önálló tisztálkodás, felügyelet 

mellett 

● táplálás 

o minőségileg és mennyiségileg is megfelelő kisgyermek étrend 

o egészségre káros élelmiszerek kerülése 

o egészségtelen helyett egészséges alternatívák ajánlása 

o helyes táplálkozási szokások 

o önálló étkezés 

o esztétikus környezet, terített asztal 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● D-vitamin profilaxis 

● fogápolás, caries prevenció 

● kötelező szűrővizsgálatok 
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● ajánlott védőoltásokról 

● napirend 

● játéktevékenység, szerepjátékok, készség, kézügyesség fejlesztő játékok 

● önállóságra nevelés, helyes szokásrendszer kialakítása 

● az önálló öltözködés elősegítése 

● dac korszak 

● szobatisztaság, ágytisztaság elősegítése 

● személyi és környezeti higiéné 

● mozgás a szabadban 

● értelmi, beszédfejlődés segítése (mesék szerepe!, a mesélés módja, helyes és 

káros szokások a TV és más elektronikai eszközök használat során) 

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése, közlekedésbiztonság 

● elsősegély-nyújtási teendők 

● szocializáció segítése 

● óvodai közösség, társas kapcsolatok 

● egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

 

6-7 éves kisgyermek gondozásának segítése 

● mindennapi gondozás  

o helyes tisztálkodási szokások kialakítása, önálló tisztálkodás, felügyelet 

mellett 

● táplálás 

o minőségileg és mennyiségileg is megfelelő kisgyermek étrend 

o egészségre káros élelmiszerek kerülése 

o egészségtelen helyett egészséges alternatívák ajánlása 

o helyes táplálkozási szokások 
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o önálló étkezés 

o esztétikus környezet, terített asztal 

o élelmiszerbiztonság (beszerzés, elkészítés, tárolás) 

● fogváltás, fogápolás, caries prevenció 

● kötelező szűrővizsgálatok 

● ajánlott védőoltásokról 

● napirend 

● játéktevékenység, szerepjátékok, készségfejlesztő játékok 

● önállóságra nevelés, helyes szokásrendszer kialakítása 

● önálló öltözködés elősegítése, az öltözködés védelmi és esztétikai 

szempontjai 

● személyi és környezeti higiéné 

● értelmi, beszédfejlődés segítése (mesék szerepe!, a mesélés módja, helyes és 

káros szokások a TV és más elektronikai eszközök használat során)  

● harmonikus anya-gyermek kapcsolat segítése 

● baleseti veszélyforrások, és azok kivédése, közlekedésbiztonság 

● elsősegély-nyújtási teendők 

● iskolaérettség, iskolai életre való felkészítés, beiskolázás, 

intézményválasztás segítése 

● egészségkárosító tényezők 

● kóros állapotok, betegségek tünetei, ápolási teendők 

● lázmérés, lázcsillapítás módja (a lázmérő és a lázcsillapítók ellenőrzése) 

● gyógyszerbeadási módszerek 

● szakirodalom, hiteles internetes források ajánlása, ismeretterjesztő szóróanyagok 

● szociális kedvezmények, juttatások 

Az internet rohamos terjedése következtében egyre több téves információ, és 

nem hiteles szakmai anyag jut el a felhasználókhoz (anyákhoz, gyermekekhez), 

amelyek kiszűrésében nagy segítséget nyújthat a védőnő, hiteles szakmai 

anyagok, szakmai tartalmú internetes források, szakirodalom ajánlásával.  

Védőnő kötelessége felvilágosítani a szülőket/ törvényes képviselőt az anya/apa 

kötelezettségeiről és a gyermekek jogairól. 
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