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Szeretnék beszámolni Önöknek a 2021-ben Balatonakarattyán végzett védőnői 

munkámról. Balatonkenese II. körzetrész védőnői feladatait 2020. november elsejétől 

látom el helyettesként heti 20 órában. 

Ehhez a körzetrészhez tartozik Balatonakarattya település, Balatonkenese egy része 

és a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda. A Balatonkenesei Pilinszky János Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát Óbíróné Karácsony Ágnes kolléganőmmel 

közösen látjuk el. 

2021. december 31-én Balatonkenesén  28, Balatonakarattyán 36 család tartozott 

hozzám. 

Várandósgondozás 

2021-ben összesen 14 várandóst vettem fel a körzetben, ebből 8 kismamát 

Balatonakarattyán. A balatonakarattyai családok közül 6 család várta az első 

gyermekét, egy  a másodikat és egy a harmadikat.  

Az év során 16 várandós látogatást végeztem, tanácsadásra 45 alkalommal jöttek 

hozzám a kismamák és 16 alkalommal történt távkonzultációs tanácsadás. 

 

Csecsemők (0-1 éves korig) gondozása 

2021-ben 11 gyermek született a körzetben, közülük 2 gyermek Balatonakarattyán. 

Csecsemőket 50 alkalommal látogattam meg, tanácsadásra 74 alkalommal jöttek, 

távkonzultáció pedig 31 volt. 

 

 



 

Kisdedek (1-3 éves korig) gondozása 

2021. december 31-én a kisdedek száma a körzetben összesen 19 volt, 

balatonakarattyai kisded 11. 

Kisdedet 6 alkalommal látogattam meg az év során, tanácsadásra hozzám 37 

kisdeddel jöttek, távkonzultáció pedig 26 alkalommal történt. 

 

Kisgyermekek (3-6 éves korig) gondozása 

A körzetben összesen 49 kisgyermek volt december végén, közülük 28 

balatonakarattyai.  

Az év során összesen 8 kisgyermek látogatást végeztem, tanácsadáson 57 

kisgyermek jelent meg, távkonzultáció pedig 18 alkalommal történt. 

 

Munkám fontos része a családlátogatás. A látogatások során lehetőség van a 

részletesebb tanácsadásra, a családon belül felmerült kérdések megbeszélésére. A 

járványügyi vészhelyzet alatt a családlátogatásokra kevesebb lehetőség lett, előtérbe 

került a távkonzultáció, illetve a tanácsadáson való konzultáció. Illetve a rövidebb 

munkaidőm miatt is kevesebb idő jut a családlátogatásokra.  

A várandósokat az első jelentkezés után 2 héten belül, illetve a szülés előtti hónapban, 

a csecsemőket az első 6 hétben hetente, később igény szerint látogattam. 2 hónapos 

kortól havonta jöttek tanácsadásra státuszvizsgálat vagy oltás miatt, így ilyenkor tudtuk 

megbeszélni a problémákat, illetve sokszor kerestek telefonon is tanács kérése miatt. 

 

Tanácsadásra előre megbeszélt időpontban jöttek a gondozottak a járványügyi 

óvintézkedések betartásával (kézfertőtlenítés, maszk használata).  

A kismamák és a csecsemők általában havonta jöttek hozzám a Védőnői 

Tanácsadóba, illetve ha valamilyen problémájuk volt, az 1 év feletti gyermekek pedig 

az éves státuszvizsgálatok alkalmával. 

 

 



 

A gyermekek kötelező védőnői szűrővizsgálatai megtörténtek, az elmúlt évben nem 

volt elmaradás. A kötelező védőoltásokat is minden gyermek megkapta. 

 

Védőnői tanácsadást heti 2 alkalommal tartottam a balatonkenesei tanácsadóban, 

kedden azoknak a gyermekeknek, akik utána státuszvizsgálatra vagy oltásra is mentek 

dr. Meláth Viola gyermekorvoshoz. Szerdán délután pedig többnyire a kismamák és 

azok a csecsemők jöttek, akiknek akkor nincs kötelező szűrővizsgálatuk. 

A korszerű védőnői módszertan szerint végzett szűrővizsgálatokhoz szükséges 

eszközök a Tanácsadóban megvannak. 

 

 

Óvodai és iskolai munka 

 

Az óvodákban és az iskolában negyedévente végeztünk Óbíróné Karácsony Ágnessel 

közösen tisztasági vizsgálatot, az elmúlt évben fejtetvesség nem fordult elő. 

Szűrővizsgálatok: a 2, 4, 6. és 8. osztályosok kötelező szűrővizsgálata 2021. tavaszán 

megtörtént. 

Ősszel a 6. osztályosok részesültel Di-per-te és kanyaró-mumpsz-rubeola elleni 

védőoltásban, a 7. osztályosok pedig hepatitisB és HPV elleni védőoltást kaptak, 

melynek 2 részletét tavasszal kapták. 

 

Szakmai kapcsolatok 

 

Járási vezető védőnőnk Németh Renáta, akivel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot e-

mailben és telefonon, a személyes találkozásokra a vírushelyzet miatt kevesebb 

lehetőség volt, 2021-ben összesen két munkaértekezletünk volt. 

 

Oltóanyag ellátásunk Balatonfüredről történik, ahonnan minden hónap elején 

kiszállítják az előzőleg írásban megrendelt oltóanyagokat. Az életkorhoz kötött és az 

iskolai kampányoltásokkal kapcsolatban Sz.Tóth Eszter közegészségügyi- járványügyi 

szakügyintézővel folyamatos kapcsolatban vagyunk. 

 



 

A helyi gyermekorvossal, Dr. Meláth Violával és asszisztensével jó az 

együttműködésünk, a közös gondozottakkal kapcsolatos problémákat megbeszéljük, 

a közös feladatokat egyeztetjük. 

Jelzőrendszeri értekezleteken Balatonfőkajáron vettem részt, a 2021. évben ezek 

nagy része elmaradt a járványügyi helyzet miatt. A körzetben komolyabb probléma 

(gyermekelhanyagolás, gyermekbántalmazás), ami jelzést igényelt volan a 

családsegítő szolgálat felé, ebben az évben nem volt. 

Az adminisztráció papíron történik, az elkészített jelentéseket, statisztikákat többnyire 

emailben küldöm. 

Az elmúlt évben egy e-learning továbbképzésen vettem részt (Baba-mama táplálkozás 

– A gyermevállalástól a kisded korig). 

 

Összefoglalómat a védőnői munkanapló és a 2021. éves statisztikák alapján 
készítettem el.  
 
Kérem beszámolóm szíves elfogadását és munkám további támogatását. 
 

 

Balatonkenese, 2022.01.31. 

 

                                                           Tisztelettel: 

                                                                               Igazné Brutyó Marianna 

                                                                                           védőnő 

 

 

 

  

 

 


