












































Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Beszámolómat ismét az Önök kérésére 2017.június 20-án készítettem el az elmúlt egy év 

/2017.júniustól – 2018. júniusig / terjedő időszakról.  

 

Előző évben részletes mindenre kiterjedő beszámolót adtam, most csak az elmúlt egy év 

fontosabb eseményeit szeretném összefoglalni.  

 

Védőnői munkám főbb területei változatlanok:  

1. Várandós, csecsemő és kisgyermekgondozás, látogatás, tanácsadás. 

2. Óvodai- iskolai egészségügyi munka 

3. Egészségnevelés, szűrő vizsgálatok végzése.   

 

Gondozottak adatainak alakulása az elmúlt 1 év alatt területi megosztásban. 

 

 várandós csecsemő Kgy 1-3 Kgy 3-6 család 

Parád 8 9 22 39 108 

Bodony 8 9 11 16 64 

Parádsasvár 1 1 7 1 12 

 

A táblázatból is kitűnik, hogy Bodonyban közel annyi várandós és csecsemő gondozottam 

van, mint Parádon. Ezt sokszor érzem is, mert a lelkiismeretes gondozáshoz sokszor nem 

elég a heti 1 nap, többször is ki kell menni a fokozottan gondozott családokhoz.  

Tervezett otthon illetve intézeten kívüli szülés nem volt az elmúlt évben.  

Koraszülés nem, de méhen belüli nem megfelelően fejlődő újszülöttünk kettő is volt.  

Az egyik anyukának ez a 10. terhessége volt és az előző gyermekét is korán szülte meg. A 

másik anyuka autoimmun betegséggel és magas vérnyomás tünetével többször volt 

kórházban végül a 37. hétre szülte meg a 4. gyerekét. Mind a két anya a 40. évhez 

közelített.  

Sajnos azt tapasztalom, hogy megnőtt a felelőtlenül gyermeket vállaló anyák száma. 

Jelenleg is 2 kismamát gondozok, akik még nincsenek 18 évesek és már a második 

gyermeküket várják. Olyan is akad, aki a 7. gyermekét várja és valószínű, hogy ezt a 

gyermekét sem gondozhatja, mivel nincsenek meg a gyermek várás feltételei és hat 

gyermekét már az állam neveli.  

17 várandós anyukám közül 9 fokozott figyelmet igényelt. Ez is sok időt vesz el más 

munkától.  

 

Tanácsadások alakulása  

 

Változatlanul 2 helyszínen, Parádon és Bodonyban tartok tanácsadást az időpontok is 

változatlanok. 

  

Parád Várandós  

Csütörtök : 8-10 

Csecsemő és kisgyermek 

Csütörtök: 10-11 

Orvossal  

Csütörtök:11-12 

Bodony Várandós 

Szerda: 8-9 

Csecsemő és kisgyermek 

Szerda: 9-10 

Orvossal 

Szerda: 10-11 

 

 

 

 



 

 

Megjelenések számbeli alakulása a következő volt az elmúlt egy évben.  

 

várandós csecsemő Kisgyermek1-3 Kisgyermek:3-6 

181 154 115 80 

 

Tavalyi évhez képest nagy eltérést nem mutat.  

 

Szakorvosi tanácsadás  

 

Változatlanul Dr Molnár Mariann gyermekorvossal havonta egy alkalommal szerdán 3-5 

óráig tartunk csecsemő és kisgyermek tanácsadást. A létszám sem csökkent kb. 10-15 

gyermeket látunk el ebben az időben.  

Változás történt viszont a nőgyógyász tanácsadás terén. Dr Vörös Zoltán járt ki hozzánk 

havonta egy alkalommal, de tavaly 2017 novemberében volt kint utoljára, mert megszűnt 

az ilyen jellegű szakellátás.  

Ezután minden várandóst, akinek nincs saját orvosa Egerbe a terhes gondozást végző 

szakrendelésre küldünk.  

 

Munkámnak továbbra is egyik fontos pontja a különböző életkorokhoz kötött testi-

érzékszervi-beszéd-mozgás és értelmi fejlettség szűrése. Ezek az úgynevezett 

státuszvizsgálatok. Egy gyermeknél születésétől 6 éves koráig ez tavaly szeptemberig 10 

alkalmat jelentett.  

2017.szeptember 01-től bevezetésre került a 0-7 éves gyermekek fejlődésének nyomon 

követését célzó részletes szűrő vizsgálat.  

Ez két részből áll egy részletes szülői kérdőív kitöltése és egy eszközös szűrő vizsgálatból. 

A vizsgálathoz szükséges eszközök csak részben vannak meg idő és hely hiány miatt 

ennek a beszerzése eltolódott. Ezt most próbálom pótolni.  

A csecsemők szűrővizsgálatának gyakorisága megnőtt eddig egy éves korig 4-szer kellett 

őket szűrni, most ez megduplázódott 8 alkalommal kell leszűrni a gyermeket.  

Eddig is sok időt vett el a kérdőívek előkészítése a szűrés lebonyolításához most még több 

időt vesz el tőlünk.  

Tavaly decemberben Recsken 3 hétig ebben az évben pedig 4 hónapot Sirokban 

helyettesítettem mindez a látogatások gyakoriságára kihatott. 

  

Látogatások alakulása 

 

 2017 06.01-től 2018.05.31-ig a következőkép alakult.  

 

Várandós Csecsemő  Kisgyermek1-3 Kisgyermek3-6 

169 259 133 71 

 

Iskola egészségügyi munka  

 

Parád Fáy András Általános Iskola 238 tanulója tartozik hozzám. Az egészségügyi szűrő 

vizsgálatok megszervezése, lebonyolítása továbbra is a munkám fontos része.  

Minden évben a páros osztályokat /2. 4. 6. 8. / kell szűrni. Ebben az évben ez 122 

gyermeket jelentett.  



A gyermekeknél a testi fejlettséget: testmagasság, súly, mell körfogat valamint fogak, 

vérnyomás ellenőrzés és az érzékszervek szűrése /látás, hallás, színlátás, kancsalság/ 

ellenőrzéséből áll és ez egészül ki orvosi vizsgálattal.  

Ebben az évben kevesebb, 25 gyermeket szűrtünk ki.  

Látás:8 

Színlátás: 6 

Vérnyomás: 2 

Elhízás:9 gyermeket érintett.  

Örvendetes, hogy csökkent az elhízott gyermekek száma, de ez az adat csak viszonylagos, 

mert más osztályokat szűrtünk az idén.  

Színtévesztő fiúk száma viszont nőtt.  

Ősszel az Egészségfejlesztő Iroda /EFI/ felkérésére segítettem a 7.8. osztályos gyerekek 

testi fejlettségének szűrésében. Szülőket tájékoztattuk írásban a szűrés lényegéről.  

Írásos beleegyezést követően lettek a gyerekek megvizsgálva. 

3 gyermeknél magasabb vérnyomás 1 gyermeknél emelkedett vércukor értéket találtak.  

Szülők felé jelzés ment a további vizsgálat illetve kontroll végett.  

A szűrővizsgálatok mellett az általános iskolában a 6. és a7.osztályos tanulók kapnak 

minden évben kötelező védő oltást.  

6. osztályban DI-PER-TE és M-M-R oltást adtunk ez 34 gyermeket érintett.  

7. osztályban pedig HEPATITIS-B ellen kapnak védőoltást, ezt az idén 30 gyermek kapta 

meg. Oltási elmaradás nem volt. 

 A 7. osztályos lányok számára már negyedik éve a méhnyakrák elleni védőoltást lehet 

kérni. Ezzel a lehetőséggel az idén a 15 lány közül 12 fő élt.  

Sajnos mindig van olyan szülő, aki ezt az oltást feleslegesnek találja.  

Feladatom még a rendszeres megelőző tisztasági vizsgálat negyedévenkénti végzése 

valamint fertőzés esetén, a soron kívüli szűrés és intézkedések megtétele.  

Ebben az évben 7 gyermeknél találtam serkét illetve tetűt.  

Még mindig ugyanannál a 2 Bodonyi családnál fordul elő főleg a fertőzés. Sajnos csak 

átmeneti sikert tudunk náluk elérni.  

 

Egészségnevelés, fejlesztés  

 

Több hónapos helyettesítési munka miatt ez a munka most átmenetileg szünetelt.  

Az utolsó hónapban, amikor már nem helyettesítettem azért sikerült beütemezni két 

előadást  

Minden évben az 5. osztályos lányok számára a serdülés folyamatáról és a havi vérzés 

élettanáról-higiéniájáról beszélek. Most is két lánynál már egy kicsit elkéstem az 

információ átadásával, de azért érdeklődve hallgatták.  

8. osztályos lányok számára már tavaly is tartottam a fogamzásgátlás témakörében 

előadást, most is szó volt róla.  

Sajnos az idén is találkoztam olyan fiatal lánnyal, aki már túl volt az első terhesség 

megszakításon. 

Az információk nem mindenkihez jutnak el megfelelően.  

 

Szakmai továbbképzések az elmúlt évben  
 

2017 szeptemberében Füzesabonyban megyei tovább képzésen vettem részt.  

Novemberben pedig Debrecenbe mentünk el a kolléganőmmel és hallgattuk meg a 

„Védőnő szerepe a mellrák korai felismerésében „c. előadást.  

Szeretnék még az ősszel további hasznos előadásokra eljutni.  



Gondozott munka nehézségei:  

 

Gondozott családok száma változatlanul tovább csökkent / elköltözés külföld, belföld/ 

Veszélyeztetett, kiemelt figyelmet igénylő családok beköltözése viszont tovább nőtt.  

Különösen az utóbbi hónapokban tapasztalom főleg Bodonyban ahol eddig 2 család is 

beköltözött. Az egyik családnál 5 gyermek van, és mindegyik védelembe van véve. A 

másik családnál pedig az anya kiskorú és most várja a 2. gyermekét. 

Tavaly is érkezett olyan család a körzetembe a Dunántúlról, akiknél több probléma is volt.  

Fiatal éretlen gondolkodású kismamák száma változatlan. Sajnos mindig van utánpótlás. 

Gyámhivatal felkérésére többször is kellett adatokat közölni környezettanulmányt írni. 

Eddig ebben az évben már 10 alkalommal kellett adatot szolgáltatni feléjük, pedig a 

rázósabb esetek még ezután jönnek.  

Mindez más fontosabb hasznosabb munkától veszi el az időt.  

 

Pozitívumok  

 

Sikerült a közel 30 éves hűtőszekrényünket lecserélni és a betervezett 2 széket is át tudtuk 

húzatni.  

Szeretnénk még ebben az évben a hallásvizsgáló berendezésünket egy jóval korszerűbbre 

lecserélni, hogy minél fiatalabb korban tudjuk a gyermekek hallását tesztelni, valamint 

végre egy gyors korszerű védőnői adminisztrációs munkát megkönnyítő számítógépes 

programra rácsatlakozni.  

 

A sikeres védőnői munka eléréséhez természetesen továbbra is szükség van a hatékony 

együttműködésre háziorvosokkal, gyermekorvossal, asszisztensnőkkel, gyermekvédelmi 

és családsegítő szolgálat tagjaival, óvónőkkel, pedagógusokkal, önkormányzati 

dolgozókkal és minden segítőszándékú emberekkel, szülőkkel.  

Segítségüket és munkájukat ez úton is köszönöm.  

 

Parád, 2018. június 20.            

 

         Hermanné Czékmán Györgyi  

                                                                     védőnő 

 

 

 

 

 

 



2017  évi tevékenység 
Programok 
Kiemelt programok: 130 éves a Mátrai turizmus, kétnapos rendezvénysorozat több helyszínnel: 
Gyöngyös, Sástó, Mátrafüred, Mátraszentimre, Galyatető. A közönségprogramot május 13-án 
Mátra konferencia zárta le Mátraházán a Hotel Ózonban. A program jól sikerült, sajtóvisszhangja 
nagyon jó volt.  
 
Júniusban Mátrai múzeumok éjszakája. Sikeres és pénzügyileg is eredményes. A záróhelyszín 
választása jó volt, az Adrenalin Parkba sokan eljöttek.  
 
Június-augusztus. Három alkalommal Hálózsákos éjszaka a Siroki várban. Egyre sikeresebb és 
népszerűbb, anyagilag nyereséges. Marketingje csak a közösségi oldalon volt, alkalmanként 30-45 
vendég volt. Különböző variációk voltak az étkezésre, a közös reggelit kedvelték a vendégek a 
várudvaron.  
 
Szeptember. Őszi barangolás a Mátrában. Autóbuszos program volt, azokra a településekre 
mentünk, melyek a Mátrai múzeumok éjszkáján nem szerepeltek. A gyakorlatnak megfelelően 
most is bekerült két Mátrán kívüli település – szerepeltek már MMÉ programban – Kerecsend és 
Egerszalók. A programot a markaziak szüreti programjához igazítottuk. Egyre népszerűbbek 
autóbuszos programjaink, érdemes ezeket folytatni.  
 
November. Őszbúcsúztató forgatag Sirokban. Első alkalommal megrendezett program 
kiemelkedő sikert hozott. Kizárólag egyesületi tagok ill. régi partnerek vettek részt. A programot 
támogatta Sirok Község Önkormányzata 280 ezer forinttal, egyesületi költségvetés is ugyanennyi 
volt. A rendezvény egyesületi részről pozitív volt, mindenképpen érdemes folytatni. A hirdetések 
hatékonyak voltak Ingyen Piac és Egri rádió. Emellett Gyöngyösről és Budapestről is volt 
autóbuszos programunk.  
 
Kitelepülések: Visonta majális, Mátrafüred Majális, 130 éves a Mátrai turizmus Mátraszentimre, 
Siroki várnapok, Feldebrő Ribizlifesztivál, Mátraballa Falunap.Palóc napok Parád, Falunap 
Mátraszentimre, Falunap Rózsaszentmárton, Markazi szüret. Rekordszámú, tíz kitelepülés volt, 
ezt ez tette lehetővé, hogy két kulturális közfoglalkoztatottunk volt nyártól. A kitelepüléseken a 
kiadványok mellett az ajándékbolt kínálata is ott volt.  
 
Gazdasági tevékenység 
Siroki Turista információs pont működése eredményes és gazdaságos volt. Az 
információszolgáltatás megfelelő volt. Novemberig egy főállású alkalmazott és két kulturális 
közfoglalkoztatott látta el a feladatot. A várral párhuzamosan tartott nyitva az információs pont.  
 
A szervezett programjaink csekély nyereséget produkáltak, láthatóan egyre nagyobb az érdeklődés 
irántuk.  
 
Az eszközbérlésből csekély volt a bevétel, közben pedig a sátrak asztalok elhasználódása elég 
komoly. A postakocsi is nagyobb felújításra szorul. A touch info rendszerünk továbbtra is 
ugyanazokon a helyeken áll rendelkezésre: Galyatető, Parád, Sirok.  
 
Taglétszám alakulás. A tagság létszáma kis mértékű emelkedést mutat, a belépők száma ebben az 
évben is meghaladta a kilépők számát.  
 
Mátra paletta újságunk megjelenése 2 alkalommal.  
 



 
2018 .első félév 

M1 Itthon vagy műsorának kétnapos forgatása az alábbi településeken:: Aldebrő, Recsk, Parád 

(Erzsébet Park Hotel mofetta).  

XI. Mátrai múzeumok éjszakája program előkészítése, lebonyolítása július 7.  
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