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Az alapellátás keretében a lakosság közeli ellátás kiemelkedő szereplői a
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védőnők.
A jelen védőnői szolgálat feladata a korszerű ismeretek átadása, a napjaink
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információ-özönében való eligazodás segítése, az egészséges életkezdet
támogatása, a családok/ifjúság bio-, pszicho-, szociális jóllétének elősegítése. A
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kor új kihívásainak való megfelelés érdekében – a védőnők tudásának frissítése, a
tudományosan bizonyított kutatási eredmények mindennapi munkába való
beillesztése –a TÁMOP 6.1.4 és a TÁMOP 6.1.3 kiemelt projektek keretében
befejeződött.
A védőnői társadalom szakmailag, módszertanilag megújúlt 2015-re,
mi védőnők így készülünk az ünnepre,
a következő 100 év kihívásaira.

Fővárosi Munkaügyi Központ
nyilvántartási szám: 01-0186-05

A Magyarországon dolgozó védőnők nevében tisztelettel kérjük
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aktív, támogató közreműködésüket a
Centenáriumi Évünk településükön való megünnepléséhez.
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…………………………………..
Csordás Ágnes Katalin
elnök
100 éves a Védőnői Szolgálat

KÉSZÜLJÜNK KÖZÖSEN A VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT CENTENÁRIUMÁRA!
Hívunk, várunk mindenkit, aki szívesen hozzájárul a méltó megünnepléshez.
Reményeink szerint minden településen lesz arra alkalom, hogy a családok egészségének megőrzésben részt vevő,
az elmúlt évtizedekben a településen dolgozó aktív és már nyugdíjas kolléganőknek megköszönjék munkájukat.
Az erkölcsi elismerés mellett fontos az is, hogy méltó körülmények között tudják végezni feladataikat a
védőnők és fogadni a gondozottaikat a tanácsadóikban, azaz, hogy a minimum feltételek és a tanácsadó helységek,
az infokommunikációs eszközök a XXI. század elvárásainak megfeleljenek. A korszerű feltételek hozzájárulnak a
lakosság minőségi ellátásához és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő esélyű hozzáféréshez is, amely feltételt az
Alaptörvény rögzít.
A társadalom által a védőnők felé közvetített elvárások, a népegészségügyi problémák megoldásában való
közreműködés elvárt minőségben, csak akkor valósulhat meg, ha a védőnők anyagi elismerése minimum
ugyanazon a szinten valósul meg, mint a szakellátásban dolgozó felsőfokú végzettségű szakdolgozóké, elsimul
a jelenleg meglévő megkülönböztetés a bértábla tekintetében az alap és a szakellátásban dolgozó felsőfokú
végzettségű szakdolgozók között. Addig is, míg ez megvalósul, kérjük a munkáltatókat, hogy a jogszabályok adta
lehetőségeket maradéktalanul érvényesítsék a védőnők bérkiegészítésében.
A Magyarországon megvalósuló egységes védőnői ellátás feltétele a mindenki számára elérhető
képzési lehetőség, az új ismeretekhez való hozzájutás, melyet a jelenleg folyó projektek képzései
lehetővé tesznek.
Egy szakma az egységes működését az egységes megjelenésében, arculat kialakításában is
deklarálja.
A centenárium apropóján szeretnénk, ha az ország minden védőnői tanácsadóján,
iskolavédőnői ellátás helyén, elhelyezésre kerülhetne a Védőnői Szolgálat emblémája és a
védőnői szolgálatok bélyegzőjén egységesen ez a jelvény szerepeljen, melyhez a védőnői
szolgálatokat működtetők támogatására számítunk.
A Magyar Védőnői Szolgálat munkásságának méltó elismerése, hogy 2013. évben
megkaptuk a Magyar Örökség Díjat. A Díjjal járó Oklevél – az Országos Tisztifőorvosi
Hivatal segítségével – remélhetően már minden védőnői tanácsadóban, iskolavédőnői
ellátási helyszínen kifüggesztésre került.
A Díj gondozója engedélyével lehetőségünk van az elismeréshez járó, arany koronát
ábrázoló jelvényt minden védőnő számára elkészíttetni. A forrás biztosítására reméljük,
hogy a munkáltatók segítséget nyújtanak.
A Centenáriumi év során szeretnénk felkutatni azokat az épületeket, helyszíneket, amelyekhez a Stefánia
Szövetség, a Zöldkeresztes Védőnői Szolgálat működése és a védőnőképzés kötődik és ezeken a helyszíneken
emléktábla elhelyezésével, koszorúzással emlékezni elődeinkre.
Terveink között szerepel felkutatni azokat az írott (sajtócikkek, irodalmi művek), képi/hang (fotók, filmek), tárgyi
(tankönyvek, vizsgáló eszközök, bútorok, cégtáblák, öltözet, jelvények, diplomák) emlékeket, amelyek a védőnői
hivatás múltjából még fellehetők. Régi vágyunk, hogy a már birtokunkban lévő emlékeknek és a kutatás során még
fellehető ereklyéknek méltó helyet találjunk, egy emlékszoba kialakítása valahol, ahol megőrizhetjük múltunk
emlékeit. Várjuk az esetleges felajánlásokat, ahol ki tudnánk állítani a védőnői hivatás emlékeit.
Szívesen adunk helyet a VÉDŐNŐ folyóiratban, honlapunkon (www.mave.hu) a védőnői hivatással
kapcsolatos írásoknak, történeteknek, visszaemlékezéseknek, melyek segíthetnek elődeink és a jelenleg dolgozó
védőnők mindennapi áldozatos munkájának megismerésében, hisz a védőnői tevékenység nem látványos, az egyes
családok közvetlen közelében zajlik.
Reméljük, hogy terveink megvalósításához erkölcsi és szakmai támogatásukat egyaránt elnyerjük.

Magyar Örökség Díjas Védőnői Szolgálat védőnői
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Történeti összefoglaló
A védőnői hálózatot az anya-, gyermekvédelem korábbi hagyománya alapján (XIX/XX. század
fordulója) - a Magyarországi társadalmi, gazdasági és ebből következően demográfiai (a századfordulót
megelőzően jelentősen csökkent a születések száma) és népmozgalmi változásai keltették életre.
A gyermekek társadalmi szerepe megnövekedett, a szülők egyre fontosabbnak tartják neveltetésüket.
(Ezzel egyidejűleg megnő az emberek és a társadalom egészség iránti igénye). Az új típusú nevelés is
megjelenik, amely felfedezi a testkultúrát, a sportot és újra felhívja a figyelmet a lélek fejlődését
jótékonyan befolyásoló aktív életre.
A fenti szükségletek napjainkig érezhetően meghatározták a célokat, elveket és módszereket.
A Stefánia Szövetségnek megalakulásakor (1915) két fő célkitűzés volt: a csecsemőhalandóság
csökkentése és a nemzet számbeli erősbítése.
A problémakör Európa-szerte jelentkezett, a megoldásban azonban a magyar módszer merőben más volt.
Európában központokat hoztak létre, ahova az anya bevihette a gyermekeit ellátásra, Magyarországon
pedig:
„Az egész akció gerincét a hivatásos és megfelelően kiképzett védőnői szervezetnek kell képeznie.
Miképpen az egész közegészségügy az orvosi karon, a szülészet a jól képzett bábákon nyugszik,
azonképpen az anya- és csecsemővédelemnek az elméletileg és gyakorlatilag képzett hivatásos védőnői
testületeken kell nyugodnia”.
Tauffer Vilmos így fogalmazta meg az anya- és csecsemővédelem „magyar módszerét”:
„Minekünk be kell hatolni a nép közé, hajlékában kell felkeresni őt, be kell férkőznünk bizalmába, le
kell küzdenünk előítéletét az új iránt és ki kell ragadnunk a rossz szokások és babonák karmaiból, ha arra
várunk, hogy ő jöjjön hozzánk tanács- és segélyért: ügyünk veszve van... Ehhez a munkához a társadalom
saját gyermeke szükséges, aki többé-kevésbé bizalmasa a szülőanyának és a családnak.
Az anyát otthonában felkeresni és bizalmát megnyerni, nevelve vezetni csecsemője szoptatása és
egészségben való felnevelése érdekében.
A védőnő körzetében lehetőleg már a terhesség alatt és a szülés közeledtével puhatolóddzék az
érdekelteknél, vajon lehet-e segítségére higiénés szempontokból, szociális támogatásával, vagy anyagi
szükség esetén...
A kezdeti törekvések és a jól szervezett szakmai munka eredményeként és elismeréseként a hálózatot
fokozatosan és folyamatosan bővítették.
Nem a betegség gyógyítása a cél, hanem a tanítás, oktatás mellett elsősorban minden olyan körülmény
elhárítása, mely a jövő generáció fejlődését és életképességét károsan befolyásolhatja.”

--------------------------------

A múlt század elején lefektetett alapelveket a tudományos kutatások egyre jobban
megerősítették, újabb kutatások tárják fel az egészség megőrzéséhez vezető
cselekvési lehetőségeket.
Napjainkban a védőnői hivatást gyakorló, felsőfokú végzettséggel rendelkező
egészségügyi szakemberek, a tradicionális ellátás megőrzésével néznek szembe
az új, népegészségügyi jelentőséggel bíró társadalmi kihívásokkal és ebben
rejlik Hungarikuma.
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