
Védőnői Szolgálat 
8693 Lengyeltóti, Bem u. 20. 

Lengyeltóti Város Polgármestere 
8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2 

Beszámoló a Védőnői Ellátás működéséről 

Lengyeltóti összlakossága 3290 fő. A település kisváros, csatolt községekkel és külterületi 

lakott területekkel. Csatolt községei: Hács 421 lakossal, Kisberény 186 lakossal. 

Külterületi lakott területek: Pusztaszentgyörgy, Mamócs-puszta, Pusztaberény, Mohácsi-

hegy, Tatárvár. Az ellátási területen 2 védőnői gondozási körzet van, melyet 2 védőnő lát 

el. 

Lengyeltóti területén a gondozott családok száma 226, a szociálisan hátrányos helyzetű 

családok ennek közel felét alkotják. A hátrányos helyzetű családok többsége Lengyeltóti 

peremterületén és a csatolt községekben illetve a külterületi lakott területeken élnek. 

Gondozottak száma 

Terhesek:  2008-ban  66 fő ebből 37 veszélyeztetett 

 2009-ben  62 fő ebből 33 veszélyeztetett 

 2010-ben  44 fő ebből 39 veszélyeztetett 

Csecsemők:  2008-ban  41 fő ebből 21 veszélyeztetett 

 2009-ben  43 fő ebből 16 veszélyeztetett 

 2010-ben  29 fő ebből 16 veszélyeztetett 

1-3 évesek:  2010-ben  81 fő ebből 31 veszélyeztetett 

3-6 évesek:  2010-ben  110 fő ebből 31 veszélyeztetett 

6-16 évesek:  2010-ben  509 fő. 

A fokozott gondozást igénylő családok 2/3-a szegényes körülmények között komfort 

nélküli lakásban él. Sok helyen a lakás hiányosan felszerelt, a környezet is elhanyagolt. A 

legnagyobb gondot körükben a munkanélküliség jelenti. Fő bevételi forrásuk a gyermekek 

után járó juttatások és alkalmi munkák. 



Vannak olyan külterületi lakott területek ahol az ivóvíz hozzáférhetőségét a Polgármesteri 

Hivatal palackozott ivóvíz szállításával oldja meg. 

Élve születések számának alakulása 

 2008:  41 születés ebből 2 koraszülött 

 2009:  43 születés ebből 5 koraszülött 

 2010:  7 születés ebből 2 koraszülött 

Az utóbbi két évben az élve születések száma drasztikusan csökkent. Arányaiban a 

koraszülések száma viszont nőt, ez sok esetben magyarázható a terhesség alatti helytelen 

életmóddal: dohányzás, alkoholfogyasztás, elégtelen táplálkozás, egymás utáni szülések. 

Ezek a tényezők leginkább a leszakadó néprétegnél figyelhetőek meg. 

Csecsemőhalálozás az elmúlt három évben nem fordult elő. 

Védőnői szolgálat munkakörülményei 

A védőnői ellátás három éve új tanácsadóban működik. Bútorzata új, 2 számítógép, tv, 

videó áll rendelkezésre. A tanácsadó helyiség tágas, világos, fűtése megoldott. A váróban 

asztal, székek, 2 mosdóhelyiség van, a személyzeti mosdó elkülönítve a védőnői szobából 

nyílik. Elkülönített vizsgálóhelyiség áll rendelkezésre 2 külön öltözővel a diszkréció 

biztosítása érdekében. 

Havonta kapunk Egészségügyi Közlönyt. Szakmai értekezleteken, továbbképzéseken 

rendszeresen részt veszünk, melyet a Polgármesteri Hivatal támogat. 

Tanácsadások 

A védőnői tanácsadóban terhes és csecsemő tanácsadás zajlik. Csecsemő tanácsadásra 

csütörtökönként 2 óra lehetőség van.  

Terhes tanácsadás keddenként történik. A hónap első és harmadik keddje MSZSZ, a 

második és negyedik kedd önálló védőnői tanácsadás. A várandós anyák gondozásba 

vétele a tanácsadóban történik, jórészt a betöltött 12. terhességi hétig. Ennek köszönhetően 

az időpontokhoz kötött szűrővizsgálatokon részt tudnak venni az esetleges fejlődési 

rendellenességek felderítése (12. héten Down-szűrés, 16. héten AFP vizsgálat), és a 

terhesség alatt jelentkező kóros állapotok (Pl.: toxaemia, hyperemesis, terhességi diabetes 

stb.) megelőzése és gyógyítása érdekében. A gondozott terhesek nagy része a hátrányos 



helyzetű lakosság köréből kerül ki. Az ő ellátásuk során sokszor nehézségekbe ütközünk az 

együttműködési készségük hiánya miatt. Fogamzásgátlással csak ritkán élnek a rendszeres 

felvilágosítás ellenére is. 

Kiskorú terhesek számának alakulása: 

 2008: 1 fő 

 2009: 2 fő 

 2010: 5 fő 

Védőnői fogadóóra heti két alkalommal 8-10 óra között zajlik. 

Intézményi munkánk 

A gondozási kör területén 1 iskola és 2 óvoda működik: 

 Fodor András Általános Iskola:  348 fő 

 Lengyeltóti óvoda:  129 fő 

 Hácsi óvoda:  20 fő 

A tanév alatt ezen intézmények folyamatos ellátásban részesülnek. Az iskolában minden 

évfolyam védőnői alapszűrésben és szakorvosi szűrésben részesül. Az óvodákban 

megszűnt a korcsoportok szerinti státuszvizsgálat, ezeket a védőnői tanácsadóban a szülő 

jelenlétében végezzük el. Nagy gondot fordítunk a fejtetvességi és tisztasági 

szűrővizsgálatokra, kéthetente ellenőrizzük mind az iskolát, mind az óvodákat. Az 

intézményeket írásban tájékoztatjuk éves munkatervünkről. Osztályfőnöki órákon 

egészségügyi felvilágosító órákat is tarunk. 

A védőnői szolgálat együttműködik: 

 Házi gyermekorvossal 

 Felnőtt háziorvosokkal 

 Fogorvossal 

 Korházakkal, rendelőintézetekkel 

 Gyámhatósággal 

 ÁNTSZ-szel 

 Rendőrséggel 

 Polgármesteri Hivatallal 



A csecsemő és kisgyermek gondozás alakulása körzetünkben 

A 6 hónapos korig ajánlott kizárólagosan anyatejjel táplált csecsemők aránya csökkent. 

A két körzetben az átoltottság 100%-os. Az utóbbi években nőtt a választható 

védőoltásokat (pl.:Menjugate, Prevenar, Encepur Junior stb.) kérő családok száma. 

Kiemelten figyelünk a csak anyatejjel táplált csecsemők K-vitamin profilaxisára, illetve a 

két hetes kortól adandó D-vitamin ellátottságra egészen a kisded kor végéig. 

Státuszvizsgálatokat az alábbi korcsoportokban tarunk: újszülöttkor, 3 hónap, 6 hónap, 1-

2-3-4-5-6 év. Az óvodai szűrővizsgálatok megszűntek. 

A tanácsadások forgalma 2010-ben: 

 0-11 hó:  421 fő 

 12-35 hó:  200 fő 

 3-6 év:  156 fő 

Családlátogatások 

A védőnői családlátogatások során törekszünk arra, hogy a fokozott gondozást igénylők 

nagyobb hangsúlyt kapjanak, őket sűrűbben látogatjuk. 

Csecsemőkorban 6 hetes korig hetente, utána havonta egyszer látogatunk, de igény és 

szükség szerint gyakrabban. 

2010-ben 4 gyermek esetében volt szükség intézeti elhelyezésre. Családba való 

visszagondozásuk eddig sajnálatos módon nem történt meg. 

Kérjük a Képviselő Testületet beszámolónk elfogadására! 

Lengyeltóti, 2011.04.19. 

 ......................................  ...............................................  
 Harasztovics Judit  Dr Horváthné Czakó Erika 
 Védőnő Védőnő 


