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Védőnői hálózat

 Alapellátásban:területi és iskolai

 Területi: várandósság alatt,szüléskor,gyermek óvodába,iskolába menetelekor

 Iskolai: 6-18 éves korú gyerekeket látnak el

 Szakellátásban: kórházi védőnők: szülészeten, gyemekágyas osztályokon 
ellátásban, szoptatás segítésében, egészségnevelésben

 Családvédelmi Szolgálatnál: várandós anyák segítése, abortusz előtti és utáni 
tanácsadás 

 ÁNTSZ-ben dolgozó vezető védőnők felügyelik munkájukat



Prekoncepcionális egészségvédelem

 Családtervezés, alkalmassági vizsgálat: genetikai kivizsgálás, szexuális úton 
átvihető betegségek szűrése

 Genetikai tanácsadás 37 évet betöltött anyáknál kötelező (26/2014. (IV. 8.) EMMI 
rendelete a várandósgondozásról)

 Anya betegségeinek kivizsgálása, kezelés beállítása pl. diabetes, 
hypothyreosis,epilepszia,depresszió

 Korábbi sikertelen terhesség okainak feltérképezése, kezelése: hormonális és 
immunológiai kivizsgálás,UH-vizsgálat,andológiai vizsgálat, speciális kórokozók 
keresése

 Ivarsejtek védelme (dohányzás,alkohol,gyógyszerek elhagyása), fogamzásgátló 
abbahagyása,magzatvédő vitamin szedése,alaphőmérséklet rendszeres mérése és 
fogászati ellenőrzés (3 hónnappal a tervezett gyermekvállalás előtt)

 Folsav szerepe a velőcsőzáródási rendellenességekben



Magzati fejlettség vizsgálata

 UH vizsgálat a 12., 18., 28., 32.és 38. héten

 Magzati retardatio

 Oligohydramnion

 Magzati kényszertartás

 Köldökzsinór rendellenességre utaló jel

 Fokozottan érett lepény

 Megnagyobbodott magzati jobb szívfél



Amnioscopia

 Ajánlott:

o 40.Terhességi hét után

o Lepényi elégtelenség esetén

o Praeeclampsiás állapotban 36-38.héttől

o Megindult szülés esetén 38.héttől

o Magzati szívhang anomália során 37-38.héttől

o Burokrepedés gyanújakor

 Ellenjavallt:

o Vérzés

o Placenta praevia (elől fekvő méhlepény, fokozott vaginalis vérzés kockázata)



Csecsemővédelem

 Prekoncepcionális egészségvédelem biztosítása, gondozott terhesség

 1970 óta Magyarországon is vannak neonatális intenzív centrumok

 „Bababarát Kórház”: korai anya-gyermek kapcsolat kialakítására és 
szoptatásra kiemelten odafigyelnek



Kötelező szűrővizsgálatok 
újszülöttkorban (0-4.nap)

 Teljes fizikális vizsgálat, 
testtömeg, fejkörfogat,testhossz, 
fejlődési rendellenességek 
vizsgálata

 Ideggyógyászati vizsgálat

 Csípőficam szűrése

 Érzékszervek működésének 
vizsgálata

 Hallásvizsgálat (BERA)

 Veleszületett anyagcsere-
betegségek vizsgálata

 Galactosaemia, hypothyreosis, 
biotinidáz hiány

 Tömegspektrográfiás vizsgálattal 
számos egyéb betegség szűrése



Kötelező szűrővizsgálatok újszülöttkorban
(1,2,3,4,6 és 9 hónaposan)

 Teljes fizikális vizsgálat, fejlődési 
rendellenességek

 Csípőficam szűrése (4 hónapos 
korig),mozgásszervi vizsgálat

 Idegrendszeri vizsgálat

 Rejtettheréjűség vizsgálata

 Adaptáció, gondolkodás, 
preverbalis készségek

 Nagymozgások, finommozgások 
vizsgálata

 Érzékszervek,észlelés vizsgálata

 Testhossz,testtömeg, fejkörfogat
mérése 

 Tápláltsági állapot meghatározásai 
hazai standardok alapján

 Rizikószűrés 1 hónapon belül 
hazaadást követően, valamint az 
életkörülmények egészségi vagy 
környezeti változása esetén



Népesedéspolitika

 A népesedéspolitika a társadalom vagy az állam azon törekvése, hogy a 
népesedési folyamatokat és struktúrákat a társadalmi, nemzeti, közösségi 
igények szerint befolyásolja

 CSED – csecsemőgondozási díj: szülési szabadság időtartamára jövedelem 70%

 GYED – gyermekgondozási díj: nem szociális juttatás, biztosítási jogviszony, 
illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatán folytatott hallgatói 
jogviszony alapján járó pénzbeli ellátás, nem azonos az alanyi jogon igénybe 
vehető gyermekgondozást segítő ellátással 

 GYED extra: ellátás 169.napjától korlátlan keresőtevékenység

 GYÁP – gyermekápolási táppénz: 12 éven aluli gyermek betegsége esetén 

 GYES – gyermekápolási segély: alanyi jogon járó ellátás, gyerek 3 éves koráig



Köszönöm a figyelmet! 


