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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Dr. Lovas Éva Enikő háziorvos és Üveges Szilvia védőnő elkészítette beszámolóját a 2021. évi 

támogatás felhasználásáról, melyet tisztelettel a Képviselő-testület elé terjesztek.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámolók megvitatására és a határozati javaslatok 

elfogadására! 

 

 

Berente, 2022. március 23. 

 

 

    Nyeste József 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Határozati javaslat 

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
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felhasználásáról 

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berente 

Község egészségügyi ellátásáról és az önkormányzattól 2021. évben kapott támogatás 

felhasználásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 
 

 

 

Határozati javaslat 

 

 

Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (III. 31.) határozata  

beszámoló a Berentei Védőnői Szolgálat 2021. évi működéséről  

 

Berente Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Berentei 

Védőnői Szolgálat 2021. évi működéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

 

Felelős: polgármester 

 

Határidő: azonnal 
 

  



Berente Egészségügyi Központ 

Háziorvosi Rendelő 

Dr. Lovas Enikő háziorvos 

 

 

 

 

 

                                                                             Berente Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
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                                                                             Tárgy: beszámoló az egészségügyi ellátásról 

                                                                             2020. 03. 16.-től 2021.03.15.-ig és 

                                                                             2021.03.16.-tól 2022. 02. 15.-ig 

 

 

                                         Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Testület! 

 

                             

                          

                             

               Praxisomban bejelentkezettek száma jelenleg: 1512 a mellékelt korcsoport szerinti 

megosztásban. Az OEP szerint: 1237 fő. Az eltérés minden évben tapasztalható.                 

 

                A feni intervallumoknak megfelelően a 2020-as időszakban 12122, a 2021-es 

időszakban 11646 beteget láttunk el esetszámként az orvosi rendelőben. Ez alig kevesebb a 

megszokott éves átlaghoz viszonyítva annak ellenére, hogy a Covid-19 járvány miatt a 

rendelőben kevesebb volt a megjelenés, de a „távgyógyítás” nagy teret kapott.                            

A jelentett időszakokban 8 + 12 újszülött és 54 + 44 elhunyt volt a körzetben. Az elhunytak 

száma messze meghaladja az eddigi évek átlagát. Sajnos ez a járvány számlájára írható. 

  

                 A megbetegedések megoszlását illetően az elmúlt két évben jellemzően a járvány 

miatti megbetegedések, a védőoltások beadása tette ki az ellátások zömét. Hozzávetőleg 800 

fő lett beoltva többnyire két vagy három oltással, de van, aki már a negyedik oltást is felvette. 

Természetesen ugyanígy más megbetegedések is jelen voltak. Küzdöttünk annak elbírálásáról, 

ki jöjjön vagy ne jelenjen meg személyesen vizsgálatra. Rengeteg adminisztrációs plusz 

feladattal kellett megbirkózni. Nagy figyelmet igényelt a panaszok értékelése annak 

érdekében, hogy egyéb más betegség felismerése ne kerüljön veszélybe. 

                A covid-19 mellett továbbra is a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, a 

mozgásszervi, a légzőszervi, a daganatos betegségek jelentik a gondozandó betegek zömét az 

egyéb heveny légúti, gyomorbél-rendszeri, húgyúti megbetegedések mellett.   

                                                              

                Az ellátások jellege ezért teljesen megváltozott az elmúlt időszakban. Reméljük és 

bízunk benne, hogy lecseng most már a járvány és visszatérhetünk a megszokott ellátási 

rendhez annak érdekében, hogy ismét nagyobb hangsúlyt lehessen fektetni a megelőzésre és a 

gondozási tevékenységre. 

 

                Az előző év másik nagy eseménye volt az Egészségügyi Központ felújítása. 

Ennek idejére a berentei Művelődési Ház kis termében kaptunk átmeneti helyet az ellátásra. 

Ezúton is köszönjük a lehetőséget. Az időszak bár nem volt rövid meghozta a hozzá fűzött 



reményeket! Igényesen és korszerűen felújított környezetbe tudtunk visszaköltözni ez év 

elején. Köszönjük a Testületnek és minden résztvevőnek a munkáját és támogatását, aminek 

köszönhetően létrejött ez a beruházás! 

                             

                    A labor vizsgálatokhoz szükséges vérvétel kivitelezése 2015. 12. 01.-től az orvosi 

rendelőben, a mozgásukban korlátozottaknál, otthonukban történik keddi és csütörtöki 

napokon 7.15-tól. A vérvételt 2016. január elsejétől Takács Erika végzi. A labor vizsgálatok 

segítségével a gondozás, követés, kórházból távozottak ellenőrzése történik. 

 

 

                    A körzeti ápolónői feladatokat jelenleg már Takács Erika végzi, aki teljes 

mértékben elsajátította a körzetben végzendő speciális feladatokat is, megbízható, precíz 

munkatárs és úgy érzem a község lakossága is megkedvelte és nagyon elégedett velem együtt 

a munkájával. 

 

                    A takarítási feladatokat, immár jelentős ideje ifj. Gazsó Lajosné végzi, aki 

továbbra is megbízhatóan, lelkiismeretesen, mindenben az elvártak szerint látja el munkáját. 

                    Jelenleg fokozott fertőtlenítéseket végez naponta az orvosi rendelőben. 

 

                    Saját tevékenységemmel kapcsolatban továbbra is ellátom a háziorvosi 

tevékenységen kívül, az iskolaorvosi, csecsemő-tanácsadási, üzemorvosi feladatokat, valamint 

az idősek otthonában a bentlakók ellátását. Ez a gyakorlatban napi átlagos 4 órás rendelési 

időben a járó betegek, ezt megelőzően vagy követően (amint azt az eset megkívánja), az 

ágyhoz kötött betegek ellátását jelenti. 

                    Nem ritkán, sürgős esetben természetesen a rendelési idő keretén belül kerül sor a 

beteg háznál történő ellátására. 

 

                    A rendelés kereteibe foglalva nem csupán gyógyítási tevékenység zajlik. A 

megelőzés az egészségmegőrzés jelentős pillére. Sajnos a járvány okozta sajátos helyzet miatt 

ezek háttérbe kerültek a személyes találkozások visszaszorulása miatt. 

                     

                    A lelki segítségnek továbbra is nagyon jelentős szerepe van a klasszikus 

gyógyítás mellett. 

 

                    A csecsemő tanácsadás kereteiben ellenőrizzük a csecsemők és kisdedek 

megfelelő fejlődését, gyarapodását, ellátjuk őket a koruknak megfelelő tanácsokkal és az 

előírt, valamint kérhető védőoltásokkal, szükség esetén célirányos rendelésre utaljuk őket. 

                               

                    Az iskolaorvosi tevékenység keretében szintén a megelőző tevékenység a döntő, 

hiszen olyan gyerekeket vizsgálok, akik nem megbetegedés miatt fordulnak orvoshoz. A 

gerincferdülés és különböző tartási rendellenességek kiszűrése nagyon fontos. Nem ritka, 

hogy egész osztályt gyógytestnevelésre szükséges sorolnom mivel a számítógép előtti 

ücsörgés, a félvállas táska, a rossz testtartás 1- 2 év alatt látható deformitást okoz az iskolások 

gerincén! Megtörténik a kötelezően előírt védőoltások beadása. Sokszor olyan lelki gondok 

kerülnek felszínre, melyeket a gyerekek nem osztanak meg mással és így segíteni tudunk 

nekik. 

        Ezen ellátás keretében sem volt meg a megszokott gördülékenység, voltak időszakok 

mikor teljesen szünetelt ez a fajta ellátás, de összességében a feladatok elvégzésre kerültek. 

                  



                    Az Idősek Otthonában annak megnyílása óta látom el a bentlakókat. Az 

intézmény mára úgy érzem teljesen beépült a település életébe, szoros kötődés alakult ki a 

bentlakókkal és dolgozókkal egyaránt. Az ott végzett munka is igen változatos feladatokat 

tartogat számunkra. Többször volt teljes látogatási és kijárási tilalom a bentlakók 

egyészségének megvédése érdekében. Ennek ellenére több hullámban nagy számban 

fordultak elő megbetegedések és sajnos elég nagy számban elhalálozás is történt. 

                            

                    

                   

                 A település minden intézményével a kapcsolat mondhatni napi szintű és azt 

meglátásom szerint nagyon jó együttműködés jellemzi. 

 

                 A községben működő gyógyszertár nyitási idejével igazodva a rendelési időhöz, 

jelentős segítség a betegek számára. Az ott dolgozók rendkívül rugalmasan és segítőkészen 

támogatják a betegellátást. 

 

                A Képviselő Testület 2020 és 2021 évre is 1 800 000 Ft/év támogatást szavazott 

meg a rendelő működésének segítésére. Ennek a támogatásnak egy része eszköz- és 

anyagbeszerzésre, nagy része a vérvételek elvégzéséhez szükséges eszközök beszerzésére és 

az ápoló vérvételi tevékenységének díjazására van fordítva. Ez tulajdonképp a lakosságnak az 

ingyenes helyi vérvétel biztosítása az Önkormányzat részéről. 

 

                 

                Az elszámolás a Pénzügyi Osztály felé leadott bérjegyzék és számlák alapján 

történik, a felhasználásról ezek alapján bárki tájékozódhat. 

 

                 

                 A 2022-es évre, támogatási szerződés még nem került aláírásra, számla leadás az 

Önkormányzat felé ezért ez évben még nem történt. 

                

               

              A rendelő felkeresése előtt továbbra is tanácsos telefonon konzultálni. A hírek alapján 

elképzelhető, hogy egy újabb hullám küszöbén állunk. 

 

              Vényigényeket telefonon vagy a váróban kihelyezett erre a célra rendszeresített 

dobozban adják le, a gyógyszerek e-rendszerben TAJ szám alapján más által is kiválthatóak 

bármely gyógyszertárban. 

               

             Óvják az egészségügyi ellátó személyzetet is, hiszen nincs kivétel és fontos 

egészségük megőrzése, hogy zavartalanul folyamatosan elláthassák betegeiket! 

 

                   

                        

                                     

                Mindenkinek sok türelmet, kitartást és jó egészséget kívánva, tisztelettel: 

 

Dr. Lovas Enikő, háziorvos 

 

Berente, 2022. 03. 22.                    
  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Berente Község Önkormányzat  

Polgármestere és a 

Képviselő Testülete  

részére 

 

                                                           Tárgy: Beszámoló a Berentei Védőnői Szolgálat  

                                                           működéséről 2020.03.01- 2022.02.28. közötti 

időszakban 

                                                                                        

 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület! 

 

 

Berentén a területi védőnői feladatokat 13. éve látom el. 

Körzeti védőnőként nővédelmi gondozást, védőnői méhnyakszűrést, várandós és 

gyermekágyas anyák gondozását, 0-6 éves korú gyermekek gondozását családlátogatás, önálló 

védőnői és orvossal együtt tartott tanácsadás keretében, valamint az óvoda- és iskola-

egészségügyi feladatokat végzem.  

A gondozás gondozási terv alapján történik, melyet a gondozásba vételkor kapnak meg a 

gondozottak.  

 

A védőnői ellátás arra a területre, körzetre terjed ki, amely az adott település önkormányzatának 

képviselő testülete rendeletében megállapít. Ellátásban azon személyek részesülnek, akik ezen 

közigazgatási területen bejelentett lakcímmel rendelkeznek vagy életvitelszerűen itt élnek 3 

hónapnál hosszabb ideig és az ellátást igénylik, illetve ezt fel kell ajánlanom. Ha a gondozott 3 

hónapnál rövidebb ideig tartózkodik a körzetben, de ellátást igényel, akkor un. eseti ellátásban 

kell részesítenem.   

 

 

Családgondozás 

 

 

Gondozott családok száma: (azon családok száma, amelyben várandós anya, 0-6 éves és 7-18 

éves iskolába nem járó, otthonában gondozott gyermek él)  

 

2020. december 31- adatok szerint: 53 család 

2021. december 31-i adatok szerint: 52 család 

2022. február 28-i adatok szerint: 55 család 

 

2019. decemberében a SARS-CoV-2 által okozott Covid -19 megbetegedés világszerte felütötte 

a fejét. 2020. márciusában egyértelművé vált, hogy egy világjárvány alakult ki. A járványügyi 

intézkedések, szabályok sorra érkeztek, hogy a vírus terjedését megfékezzük, lassítsuk.  

Új eljárási rendek a védőnői ellátást is érintették. 2020-ban bekerült az un. távkonzultációval 

történő ellátás és a családlátogatásokat minimalizálni kellett.  



 
 

 

A tanácsadóban személyes tanácsadásra előjegyzést követően, egészségesen, megfelelő 

higiénés szabályok betartásával érkezhettek a gondozottak.  

A járvány miatt a családlátogatások és így a szaklátogatások száma is csökkent. A tanácsadási 

forgalom nőtt és megjelent a távkonzultáció, mint tanácsadási forma.  

 

 

 
 

 

 

A távkonzultáció és a lehetőleg időpontra történő tanácsadás megmaradt mai napig. A 

családlátogatások zömét jelenleg is előre egyeztetem és ha beteg van a családban, akkor 

gyógyulást követően van személyes találkozás.  

Meglátásom szerint a családoknak biztonságérzetet adott az, hogy a járvány ellenére az 

alapellátás elérhető maradt számukra. Lassan megszokták, hogy időpontra kell érkezni és 

tartani kell a járványügyi előírásokat.  
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Várandós anyák gondozása 

 

A várandósok ellátását a mindenkori hatályos várandósgondozással kapcsolatos rendeletek 

szerint végzem. (26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról) 

A berentei várandósok ellátása családlátogatás és önálló védőnői tanácsadás keretében történik. 

Az ellátás eszközi feltételei adottak. Szakorvossal tartott tanácsadás nincs. Szakvizsgálatok 

elsősorban a kazincbarcikai és a miskolci megyei kórházakban történnek. A szakvizsgálatokra 

a pandémia miatt bevezetett előjegyzés megmaradt a mai napig, a várandósok zöme, kéri, hogy 

segítsem ezeket az időpontokat megkérni. Egyre több azon várandósok száma, akik térítés 

ellenében felajánlott vizsgálatokat is igénybe vesznek, a legnépszerűbb ilyen szolgáltatás a 4 

Dimenziós ultrahang vizsgálat.  

A pandémia miatt a várandósok ellátásában is jellemző lett a nagyobb arányú tanácsadáson való 

megjelenés igénye. A tanácsadási idő hosszabbá vált, hiszen itt minden olyan egyéb kérdés 

felvetődött és olyan információ átadása is megtörtént, amiket a látogatások során beszéltünk 

meg.  

 

Újonnan nyilvántartásba vett és gondozott várandósok száma: 

 

 újonnan felvett 

várandósok száma 

tárgyévben gondozott 

várandósok száma 

fokozott gondozást 

igénylők száma 

2020. 7 15 6 

2021. 15 23 7 

2022.02.28-ig 2 13 4 

 

 

 

 
 

 

2022. február 28-án 10 fő várandóst gondoztam.  
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0-6 éves korúak gondozása 

 

2017. évtől a védőnői ellátás, a védőnői szolgáltatás nem választható és nem mondható le 

a gyermekeket illetően.  

 

Az egészséges csecsemők és kisgyermekek védőnői ellátása a gyermek otthonában, önálló 

védőnői és orvossal együtt tartott tanácsadás és távkonzultáció keretében történik.  

A helyi óvodába járó gyermekek ellátása az óvodában is megvalósul (látogatás, tisztasági 

vizsgálat, egészségnevelés formájában). A pandémia miatt az óvodások a megelőzésről játékos 

formában tanulhattak, a foglalkozást az óvónőkkel együtt szerveztük és valósítottuk meg.  

 

2009. évtől rendelet írja elő a háziorvos státuszát megelőző ún. önálló védőnői szűrővizsgálatok 

elvégzését törvényes képviselő jelenlétében. 2017. szeptemberétől a védőnői szűrővizsgálatok 

száma megnőtt 14-re, szükség esetén 16 alkalomra. A szűrővizsgálatról tájékoztatást és leletet 

kap a szülő, elváltozás esetén írásban kell értesítenem a gyermek orvosát is.  

A szűrővizsgálatokhoz un. szülői kérdőívek is kapcsolódnak, amelyeket a családok otthonában 

vagy távkonzultáció formájában vagy a tanácsadáson töltjük ki a szülőkkel. A kérdőívekkel a 

szülők önmaguk is felmérhetik a gyermekük fejlettségét, valamint segítik a korai felismerést a 

szakemberek számára. 

 

A gyermekek védőoltását szervezem, dokumentálom. Oltásokat elutasító szülő nem volt a 

településen. A szülők által kért egyéb, nem kötelező védőoltásokról tájékoztatást adok, az 

oltásokat szervezem, dokumentálom. Az oltások beadása csecsemő-tanácsadáson történik 

orvos által.  

 

0-6 éves korúak száma 2020.december 31-én: 62 fő 

 

                            0-11 hónapos korúak: 9 fő 

                           12-35 hónapos korúak: 26 fő 

                            3-6 éves korúak + 7 éven felüli, de még óvodába járó gyermekek: 27 fő 

 

0-6 éves korúak száma 2021.december 31-én 62 fő 

 

                            0-11 hónapos korúak: 6 fő 

                           12-35 hónapos korúak: 21fő 

                            3-6 éves korúak + 7 éven felüli, de még óvodába járó gyermekek: 35 fő 

 

  0-6 éves korúak száma 2022.február 28-án: 66 fő 

 

                            0-11 hónapos korúak: 10 fő 

                           12-35 hónapos korúak: 22 fő 

                            3-6 éves korúak + 7 éven felüli, de még óvodába járó gyermekek: 34 fő 

 

                     



 
 

 

2020-ban 8, 2021-ben pedig 10 újszülöttet vehettem nyilvántartásba. 2022. február 28-ig 3 

újszülött érkezett a településre. 

 

Az újszülötteket a szülészeti intézményből történő hazaadást követően 48 órán belül meg kell 

látogatnom az otthonában és ezt követően veszem nyilvántartásba őket. A további látogatások 

a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. ESZCSM rendelet és a család igényei alapján 

történnek. A pandémia miatt az újszülöttek látogatása távkonzultáció keretében is 

megvalósítható, amennyiben a család egészségügyi állapota ezt teszi indokolttá.  

 

 

Nővédelmi gondozás 

 

Azon várandósokat, akik még nem rendelkeznek szakorvosi lelettel (de tudok a várandósságról) 

nővédelmi gondozásban kell részesítenem. 

 

Munkám során a településen élő hölgyek egyre nagyobb bizalommal fordulnak felém 

egészségügyi, szociális, lelki problémáikkal. Segítem a szakorvosi vizsgálatokra való eljutást, 

családtervezést.  

A pandémia miatt többen kértek információt a megelőzéssel kapcsolatban, segítséget kértek a 

Covid elleni oltásra való regisztrációban, önkéntes PCR tesztekre való időpontfoglalásban.  

A családtámogatásokkal kapcsolatos ügyintézésben is egyre többen kérik a segítségemet 

(nyomtatvány kitöltés, információ). 

 

2009. óta folyamatosan végeztem (ahogy szűrési listát kapok) a berentei nők 

népegészségügyi célú méhnyakszűrését, összesen 292 hölgy szűrése történt meg.  

 

A pandémia miatt 2020. évben a szűrés gyakorlatilag „állt”, 2020. októberében összeállították 

és decemberben érkezett az új lakos lista, amelyről már csak 2021-ben kezdtem meg a szűrést 

az ünnepek miatt. Majd 2021. februárban újabb szűrési listát kaptam.  

2021.áprilisban a pandémia miatt a védőnői méhnyakszűrést leállították, majd májustól újra 

lehetett szűrni.  2021. szeptemberben és 2022. januárban újabb szűrési lista érkezett.  
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A szűrésre a Népegészségügyi Központ levélben hívja meg a hölgyeket. A meghívottak között 

több olyan lakos is van, akik életvitelszerűen nem tartózkodnak a településen, elköltöztek, 

elhaláloztak, külföldön dolgoznak, műtöttek. Ezt hiába jelezem a nyilvántartásuk nem tudni mi 

okból nem frissül a megküldött adatok alapján. A világjárvány miatt a hölgyek otthonában 

történő felkeresése nem történhetett a megszokott módon, a távkonzultáció itt is megjelent, mint 

ellátási forma. Az a személyes véleményem, hogy a postai meghívás nem mindig elegendő arra, 

hogy nők motiváltak legyenek a szűrés helyben történő igénybevételére vagy a szakorvos 

felkeresésére. 

 

A szűrés eszközei, tárgyi feltételei biztosítottak, a szükséges szerződések, működési engedélyek 

élnek.  

 

Iskola- egészségügyi ellátás 

 

A 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szerint előírt feladatok: a kötelezően szűrendő tanulók 

szűrővizsgálata, a kötelező kampányoltások a 2020/2021-es tanévben és a 2021/2022-es 

tanév I. félévében megtörténtek a pandémia ellenére. A szűrések és a védőoltások 

megszervezésében maximális segítséget kaptunk az iskola dolgozóitól, az osztályfőnököktől és 

a szülőktől.  

 

2021. őszén országosan olthatóvá váltak a 12 éven felüli diákok. Az oltási kampány 

megszervezésében az iskolai dolgozók segítettek, az oltás a helyi orvosi rendelőben történt meg.           

6 tanuló törvényes képviselője kérte gyermekének az iskolaorvos általi védőoltást.  

 

Az iskola-egészségügyi munkával kapcsolatos jelentések folyamatosan, határidőre készülnek 

el.  

 

Az iskolában un. egészségnevelő órák keretében a tanulók egészségmegőrzését szolgáló 

foglalkozások, előadások történnek. 2020/2021-es tanév első félévében minden évfolyamon a 

pandémiáról, a megelőzés lehetőségeiről megtörtént a tanulók tájékoztatása. Sajnos az online 

oktatás miatt ebben a tanévben nem sok lehetőség volt egészségnevelő órákat, foglalkozásokat 
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szervezni. A 2021/2022-es tanév első felében a védőoltásokról, a serdülőkorról, személyi 

higiénéről, dohányzás megelőzéséről beszélgettünk a tanulókkal. A témákat mindig a 

pedagógusokkal egyeztetem, akikkel figyelembe vesszük a tanulók igényeit, a felmerülő 

egészségügyi problémákat. 

 

 

Gyermekvédelem 

 

Folyamatos együttműködésben dolgozom a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és a Központ 

munkatársaival. Szükség szerint jelzek, közösen látogatjuk a családokat, egy-egy eset kapcsán 

esetmegbeszéléseket, esetkonferenciákat tartunk.  

 

2020. szeptemberéig a Kazincbarcikai, majd ezt követően a Rudabányai Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálat nyújtja a településen az ellátást. 

2020-ban 1 jelzőlapot és 2 bántalmazással kapcsolatos jelzést kellett készítenem. 

Esetkonferencia 2 alkalommal volt. Egyéb írásos tájékoztatás a Gyámhivatal felé 1 alkalommal 

történt. 

A Berentei Általános Iskolában tanuló gyermek miatt 2 jelzőlapot küldtem. 

 

2021. évben területi munkához kapcsolódóan 7 jelzőlapot és 1 családon belüli bántalmazás 

miatti jelzést kellett megírnom. 1 alkalommal voltam esetkonferencián.  

Egyéb írásos tájékoztatók: 

- a Tiszaújvárosi Járásbíróság felkérésére védőnői tájékoztatás,  

- egy védelembe vételi felülvizsgálathoz védőnői vélemény a Kazincbarcikai Család- és 

Gyermekjóléti Központ felé 

- egyéb esetekhez kapcsolódó tájékoztatók a Rudabányai Család és Gyermekjóléti Szolgálat 

felé 

 

A Berentei Általános Iskolában tanuló gyermek miatt 2 jelzőlapot és 1 tájékoztatást küldtem a 

Rudabányai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé. Ezen eset kapcsán esetkonferencián is 

részt vettem, mint az iskolát ellátó védőnő.  

 

Középiskolai tanulmányait folytató berentei lakos esetében szintén jelzéssel éltem a 

Rudabányai Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

 

A település jelenlegi családsegítőjével, Bartha Nikolettával nagyon jó szakmai kapcsolatot 

sikerült kialakítanunk, az esetek kapcsán folyamatosan együtt dolgozunk annak megoldásán. 

Amennyiben az esetekben érintett család gyermeke a helyi iskolába vagy óvodába jár, akkor az 

intézményvezetők a gyermekvédelmi feladataiknak eleget téve együtt dolgoznak a 

családsegítővel és velem.  

A település szociális ügyintézőjével szintén folyamatos kapcsolatban vagyok a 

gyermekvédelmi feladatok ellátásának biztosítása érdekében.  

 

 

Rendezvények 

 

Az Anyatejes Táplálás Világnapja eddig minden évben megrendezésre került, 2020. és 2021. 

kivételével. 2021-ben egy saját készítésű ajándékkal kedveskedtem a szoptató édesanyáknak, 

melyet egyeztetett családlátogatás vagy tanácsadás keretében adtam át.  

 



A 2019. júliusától szervezem a Berentei Csacsogó – Baba Klubot, melynek a nyári 

időszakban a Bajcsy-lakótelep melletti játszótér, rossz idő esetén a Művelődési Ház kisterme 

adott otthont.  

A közösségbe még nem járó gyermekeket nevelő családok számára lehetőség egy közös 

programra, ahol megismerkedhetnek egymással, tapasztalatokat cserélhetnek, a problémák 

megoldásában egymást segíthetik. A klubfoglalkozás segíti megelőzni a szeparációt, az 

egyedüllétet, segíti a szociális kapcsolatok kialakítása (akár barátság), támogatja az önsegítést, 

az együtt segítést.  

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel 2020. márciusi hónaptól a klubfoglalkozás 

szünetel.  

 

Képzések, amelyek a védőnői munka minőségének fejlesztését szolgálják 

 

Az 5 évente megújítást igénylő működési engedélyem feltétele az un. pontszerző szakmai 

képzéseken való részvétel és a Magyar Szakdolgozói Kamarai (MESZK) tagság. 2021-ben 

újíttattam meg a működési engedélyem.  

 

Szakmaközi értekezletek:  

 

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat által szerevezett, törvény által kötelező, éves szakmaközi 

tanácskozása a pandémia miatt Berentén 2021.02.12-én került megrendezésre, amelyen részt 

vettem.  

 

Szakmai értekezletek 

 

Magyar Védőnők Egyesületének felkérésére a „Nők egészsége, Családok egészsége” 

Konferencián Miskolcon 2020.03.07-én a „Jó gyakorlatok a védőnői munkában--Védőnői 

méhnyakszűrés- ahogyan én látom” címmel a ragályi kolléganővel tartottunk továbbképző 

előadást. Itt a berentei tapasztalatokat, szűrési statisztikákat és a munkáltató pozitív, támogató 

szerepét, hozzáállását mutathattam be.  

 

2021.07.05-én a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara B.-A.-Z. Megyei Területi 

Szervezet által Miskolc város Városházának Dísztermében tartandó Védőnők Napja 

ünnepségére kaptam meghívást, ahol Oklevélben részesítettek a szakmai munkám 

elismeréseként.   

 

2021. 10.01-én a kistérségi vezető védőnő felkérésére a Kazincbarcika és környéke 

védőnőinek tartott értekezletén „A SARS-Cov2 hatása a védőnői ellátásra” címmel előadást 

tartottam.  

 

Szakmai gyakorlat vezetése 

 

Mivel oktató védőnői képzettséggel rendelkezem, így a képzőhelyek felkérhetnek gyakorlat 

vezetésére. A felkérés elfogadása mellett a munkáltató és az ellátottak tájékoztatása mindenkor 

megtörténik.  

 

2020.07.07-08. között, majd 2020.10.30-11.02. között és 2021.05.10-2021.05.21. között a 

Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi Gondozás és Prevenció Alapszak 

Védőnő Szakirányának védőnő hallgatója töltötte gyakorlatát a településen. 

 



Miskolci Egyetem Főiskolai Karáról 2021.03.01- 2021.04.09. között 3 hetes váltásban két 

végzős védőnő hallgató, majd 2021.07.05- 2021.07.16. között hetes váltásban két III. éves 

védőnő hallgató  

töltötte a gyakorlatát a településen.  

 

 

A hallgatók szívesen érkeznek a területre, köszönhetően a gondozottak és a fenntartó pozitív 

hozzáállásának.  

 

Adatszolgáltatási kötelezettségek: 

 

Munkám során számos adminisztrációs és jelentési kötelezettségnek kell eleget tennem. 

- területi védőnői munkáról havonta és évente összesítés 

- iskola-egészségügyi munkáról évente egyszer a tárgy tanévről  

 

Népegészségügyi Intézet: védőoltásokkal kapcsolatos havonkénti, éves és soron kívüli 

jelentések, oltóanyag igénylések, várandósok HBsAg szűréséről jelentés. 

 

NEAK: finanszírozással kapcsolatos jelentés évente egyszer 

            méhnyakszűréssel kapcsolatos jelentés szűrés végzése esetén tárgyhót követően      

 

Gyermekjóléti Szolgálat: éves tájékoztató a területi védőnő gyermekvédelemmel kapcsolatos 

tevékenységéről, a Szolgálat munkatársaival való együttműködésről. 

Egyéb statisztikai adatszolgáltatások folyamatosan 

 

Pandémia miatt végzett egyéb tevékenység 

 

2020. november 23- december 20-a között a BAZ Megyei Kormányhivatal megbízására az 

Operatív Törzs által meghatározott rendben antigén gyorsteszttel szűrést végeztem a kijelölt 

oktatási-, nevelési és szociális intézményekben.  

2021.01.02-án, 2021.01.03-án és 2021.01.17-én Kazincbarcikán a kijelölt statikus szűrőponton 

végeztem a szűrést a Kormányhivatal megbízására. 

 

A Tanácsadó felszereltsége  

 

2020. évben elsősorban a járvány megfékezésére irányuló fogyóeszközöket igényeltem a 

fenntartótól: fertőtlenítő szereket, egyszer használatos maszkokat, gumikesztyűt, papír 

kéztörlőt, papírtörlőt. Természetesen az egyéb, szakmai munkát biztosító fogyó eszközök 

beszerzése igény szerint megtörténtek.  

 

2021. márciusában a Magyar Falu pályázat és az Önkormányzat támogatásának köszönhetően 

az Egészségügyi Központ felújítása kezdetét vette. A felújítási munkálatok ideje alatt a 

Tanácsadó a Polgárőrség helyére költözött, ahol zavartalanul történt a település lakosainak 

védőnői ellátása.  

 

A felújított épület ünnepélyes átadását követően 2021. januárjában költöztünk vissza a modern, 

új épületbe.  

A pályázatnak köszönhetően a Tanácsadóba új bútorok és eszközök kerültek beszerzésre.  

A tanácsadó helyiségébe: szék, irattartószekrény, íróasztal, fellépő zsámoly, hűtő, audiométer.  

A méhnyakszűrés helyiségébe: műszerasztal, forgószék, fejlámpa, 2db szekrény.  



 

A fenntartó által új várótermi padok, ruhafogasok, személyzeti szekrény, játéktároló, 

hulladékgyűjtők, hirdető tábla, postaláda, érintésmentes kézfertőtlenítő + testhőmérséklet 

ellenőrzésre alkalmas készülék került ezidáig beszerzésre. Tervezek még egyéb eszközök (új 

csecsemőmérleg, pólyázók szivacsának cseréje), bútorzatok (játékasztal cseréje) és egyéb 

kiegészítők (falióra, zuhanyfüggöny stb.) beszerzését a fennmaradó keretből.  

 

A védőnői szolgálat működési feltételei, a fogyó eszközök beszerzése folyamatosan 

biztosítottak.  

A járványhelyzet miatt beszerzésre került érintésmenetes hőmérő és a fenntartó folyamatosan 

biztosította a védőeszközöket, a fertőtlenítő szereket.  

Amennyiben meghibásodik valamelyik eszközöm a lehető legrövidebb időn belül javításáról, 

esetleg új beszerzéséről a fenntartó gondoskodik. 2021-ben a digitális vérnyomásmérő 

meghibásodott és új készülék beszerzésére került sor.   

 

A település vezetői, a település intézményeinek vezetői és dolgozói, valamint doktornő és az 

asszisztense, minden segítséget megadtak, ahhoz, hogy munkámat gördülékenyen, a lakosság 

igényeinek megfelelően tudjam ellátni.  

Ezúton is köszönöm mindenkinek a segítő együttműködést. 

 

 

Kérem a beszámolóm szíves elfogadását. 

 

 

Berente, 2022. március 24. 

 

 

Tisztelettel:  

 

 

 

                                                                                                                    Üveges Szilvia 

                                                                                                                                      védőnő 

 


