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HUNGARIKUM törvény védelme alatt 2015-től 

• 1915. június 13. STEFÁNIA SZÖVETSÉG - AZ ANYÁK ÉS CSECSEMŐK 
VÉDELMÉRE megalakulása

az anya-és csecsemővédelem: a várandós- és gyermekágyas anyák, 
valamint az újszülöttek, a csecsemők és hároméves korig a 
kisgyermekek gondozása a védőintézetekben és a családok 
otthonában.
Már az alapítástól HUNGARIKUM-nak számított, Európában és 
Magyarországon korábban nem voltak olyan család- és 
gyermekvédelmi támogató rendszerek, amelyek a családok 
otthonába vitte a segítséget, és már a várandós és gyermekágyas 
anyát is támogatták. 



A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ALAPÍTÁSA 

Okok: a születésszám csökkenése, a csecsemő-kisgyermek 
halandóság növekedése, az egyre rosszabbodó egészségügyi 
viszonyok, valamint az I. Világháború emberveszteségei

Célok:

• „a csecsemőhalandóság csökkentése, ennek révén pedig a 
nemzet számbeli erősbítése és feljavítása” 

• az anyák és csecsemők védelme a káros hatásoktól
elsősorban a megelőzés módszerével

• a tudatlanság és babona elleni küzdelem 



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai- és újszülött ellátásban 

Szakterületek: 

• Alapellátás: területi védőnő, iskolavédőnő, 

• Szakellátás: kórházi védőnő, anyatej gyűjtő állomás védőnő, 
családvédelmi szolgálat,

• Oktatás, 

• Szakfelügyelet, 

• Szakmai irányítás támogatás

Működési helyszínek: tanácsadó helyiség, családok otthona, nevelési-
oktatási intézmények, közösségi színterek.  



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban 
Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. Törvény 

• A védőnő feladata: személyes és közösségi ellátást nyújt 

• A védőnői gondozás célja: az egészségi állapot megőrzése, a 
betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint az 
egészségfejlesztés 

• Célcsoportok: a várandós anyák, a 19. életévet be nem töltött 
személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő 
személyek, családok számára. (Életciklusokon át történő 
gondozás, követés.)



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban  
A védőnői ellátás a megelőző ellátások körében:
• a) az egészségi állapot javítása, a rizikótényezők elkerülése, csökkentése, az 

egészséges életmód, táplálkozás, a mindennapos testmozgás, lelki egészség, az 
egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító 
magatartás -különösen a dohányzás, alkohol és drogok- elkerülése, a 
családtervezési módszerek alkalmazása, szűrésekre történő figyelemfelhívás 
(elsődleges megelőzés),

• b) a rizikótényezők, az elváltozások, a megbetegedések korai felismerése és 
jelzése, népegészségügyi-, életkorhoz kötött szűrések (másodlagos megelőzés),

• c) a tartós megbetegedésben, fogyatékkal, hátrányos helyzetben élő személyek, 
családok fokozott gondozása, egészségi állapotuk, szociális helyzetük és 
környezetük nyomon követése, az elfogadható körülmények és életvitel 
kialakításában történő segítségnyújtás (harmadlagos megelőzés),



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban   

• Ellátási terület: Magyarország területén lakcímmel 
rendelkező, itt tartózkodó magyar állampolgár, valamint külön 
kérésére a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, itt 
tartózkodó külföldi állampolgár.  

• A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy 
cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője 
a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a 
védőnővel meghatározott feladatai ellátása során 
együttműködni. 



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban  
Együttműködések:
• A várandósgondozás olyan komplex egészségügyi szolgáltatás, amely 
a védőnő, a háziorvos, a szülész-nőgyógyász szakorvos, a várandós 
választása esetén a szülésznő, valamint a várandós együttműködésén 
alapul. (A várandósgondozásról szóló 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet)

• A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése 
érdekében a gyermeket ellátó 

háziorvos, házi gyermekorvos és a gyermek lakóhelye szerint illetékes 
területi védőnő 
köteles egymással együttműködni és egymást kölcsönösen írásban 
haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül tájékoztatni.



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban  
További együttműködések:

• a gyermek családban való nevelkedésének elősegítése, gyermek 
veszélyeztetettségének megelőzése megszüntetése érdekében 
együttműködés 

• a háziorvossal, házi gyermekorvossal, 

• a család- és gyermekjóléti szolgálattal, 

• a család- és gyermekjóléti központtal 

• szociális rendszerrel

• civil, karitatív szervezetekkel 



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban 

• a család- és nővédelmi tanácsadás, reproduktív egészségfejlesztés,
• a várandós anyák gondozása,
• a gyermekágyas és szoptató anyák gondozása,
• az újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig a gyermekek gondozása,
• az óvodában a védőnői feladatok végzése, az oktatási intézményben a tanulók 

ellátása,
• az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek 

gondozása,
• családgondozás,
• az egyéni és közösségi egészségfejlesztési, egészségvédelmi programok 

tervezésében, szervezésében és megvalósításában részvétel.



A védőnők szerepe a biztonságos 
anyai-, újszülött ellátásban 

A várandósgondozás célja:

• a várandós nő egészségének megőrzése, 

• a magzat egészséges fejlődésének elősegítése, 

• egészségesen történő megszületésének elősegítése, 

• a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, 

• megfelelő időben történő felismerés,

• a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra és a 
csecsemőgondozásra való felkészítés.



Biztonságot megalapozó tényezők

• Jogszabályok, szakmai irányelvek, szakmai – tudományos kutatások, fejlesztési ajánlások, modell programok, 
felsőoktatásban szerzett tudás bázis, naprakész aktuális szakmai felkészültség kötelező és választott 
továbbképzések 

• Folyamatos szervezeti és egyéni alkalmazkodóképesség, gyorsreagálás, szervezett

• Állandó kapcsolat a célcsoportokkal: szükséglet, igény felmérés, a családi és a gondozási élethelyzet, az 
aktuális testi - lelki egészségi állapot visszacsatolás 

• Gondozási terv a családdal és a társszakmákkal

• A gondozási rendszer adaptálása személyes és telemedicináris – online jelenlétben a rendelkezések és 
lehetőségek függvényében

• Elektronikus dokumentáció, adatállomány

• Jelentési rendszer, szakmai kontroll - felügyelet

• Lakossági kommunikációs, tájékoztató anyagok, filmek, web felületek, applikációk

• Egészségügyi Szakmai Kollégium Védőnői Tagozat

• Szakmai irányítás OKFŐ

• Szakmai szervezetek, fejlesztő műhelyek



A biztonság alapja ma is aktuális 

Az anya- és csecsemővédelemnek a védőnőkön kell nyugodnia (Tauffer Vilmos így 
fogalmazta meg az anya- és csecsemővédelem „magyar módszerét” 1915-ben)

• Otthoni látogatás - tanácsadói gondozás – közösségi program 
• Bizalom felépítése - többgenerációs szinten 
• Rendszeres - állandó jelenlét, elérhetőség és folyamat gondozás 
• Az új iránti előítélet leküzdése, motiválás
• Egészségismeret, egészségtudatos szemlélet (a társszakmákkal 

összehangoltan!) életmód, szülés, szoptatás, 
• Magatartás változás elérése az egészség irányba ható döntések támogatása
• Családtámogatási és szociális tanácsadás



2019. augusztus 7-én alakult.

Missziós nyilatkozat: 

Célunk, hogy kiterjedt családbarát szemléletben minél többen együttműködjünk, akik 
hivatásunk elengedhetetlen részének, szívügyüknek tekintjük a lakosság egészségi állapotát, 
a jövő nemzedékek testi-lelki jóllétét, és különösen a reproduktív egészség védelmét. 

Törekvésünk, hogy összehangoljuk minden érintett szakterület együttműködését, a lakosság 
aktív részvételét, az egészségtudomány folyamatos elméleti és módszertani fejlesztését, a 
társtudományok és a modern technológia vívmányainak felhasználását.

Jelmondat: „A JÖVŐT FEJLESZTJÜK A MÁBAN, EGYÜTT VAGYUNK JÓK!”

Logo: Arany pajzs

Emlékezzünk meg a múlt értékeiről, vigyük magunkkal és tegyük a dolgunkat a mában, 

de tervezzük és ragadjuk meg a jövő fejlődési lépéseit, lehetőségeit! 

Ez hivatásunk küldetése: a megelőzés, az egészségfejlesztés!

mvszsz.hu      info@mvszsz.hu varfalvi.marianna@gmail.com

mailto:info@mvszsz.hu


KÖSZÖNÖM 
A FIGYELMET!


