
 
Tájékoztató a védőnői szakmai irányítás és felügyelet működéséről 

 
A védőnői rendszer hungarikum, amely területi, iskolai, kórházi, CSVSZ és  járási  valamint megyei vezető 
védőnőkből áll. 
 A védőnők több mint 103 éve kiemelten fontos szerepet töltenek be a magzatok, gyermekek egészséges 
fejlődésének támogatásában, a családok egészségtudatosságának növelésében, az egészséget károsító 
szokások befolyásolásában, így a lakóhelyhez közeli megelőző népegészségügyi feladatok 
megvalósításában, a lakosság egészségi állapotának alakításában. A védőnők tevékenysége – az anya-, 
csecsemő- és gyermekvédelem, a fertőző betegségek megelőzése mellett – egyre fontosabbá vált a 
népegészségügyi szempontból jelentős népbetegségek megelőzésében, korai észlelésében és a korai 
intervencióban. 
 
A védőnői rendszer preventív, központilag irányított, összehangolt népegészségügyi célokat valósít meg, 
amely nem nélkülözheti az egységes szakmai irányítást és támogatást. A vezető védőnő szakmai irányító és 
szakmai felügyelő tevékenységének minősége meghatározó a népegészségügyi célok védőnőket érintő 
feladatok eredményes megvalósításában. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályán és a Járási Hivatalok 
Népegészségügyi Osztályain dolgozó vezető védőnők (megyei, járási) végzik a védőnői ellátás szakmai 
irányítását és szakmai felügyeletét. Feladatuk közreműködni a védőnői ellátás hatékony, az 
egészségtudomány mindenkori színvonalának megfelelő működésében, az egészségügyi ágazati 
jogszabályok érvényesülésének elősegítésében, a szakmai irányelvek, minőségi követelmények 
közvetítésében, és mindezek együttes megvalósításának ellenőrzésében és folyamatos nyomon 
követésében.  
 
Mindezen feladatok az alábbi munkaterületek ellátásával valósíthatók meg: 

₋ adatgyűjtés és nyilvántartások vezetése, jelentések készítése és továbbítása országos adatbázisok 
kialakítása és fenntartása érdekében; 

₋ központi szakmai informatikai rendszereken keresztül a vezető védőnők hatáskörébe tartozó 
feladatok ellátása; 

₋ a védőnői tevékenység szakmai irányítása, támogatása; 
₋ a védőnői tevékenység szakmai felügyelete; 
₋ a védőnői tevékenységgel kapcsolatos közérdekű bejelentések, panaszügyek kivizsgálása, 

intézkedések kezdeményezése; 
₋ szakmai iránymutatás és koordinálás illetékességi- és kompetenciakörében a védőnők által 

ellátandó rendkívüli illetve időszakos feladatok szervezéséhez, megvalósításához és értékeléséhez, a 
területi és iskolavédőnői feladatok helyettesítéssel történő ellátásához, az egységes, magas 
színvonalon történő védőnői ellátás érdekében; 

₋ szakvélemény adása illetékességi és kompetencia körében; 
₋ a védőnői szakma képviselete illetékességi területén. 

 
Fenti feladatok ellátásához alkalmazott munkamódszerek: a szakmai tájékoztatás, a szakmai felügyelet, a 
szakmai látogatás a szakmai megbeszélés és munkaértekezlet.  

Az előzőekben összefoglalt feladatokat megyénkben négy járási vezető védőnő és egy fő 
megyei vezető védőnő látja el, az általuk 2018-ban Bács-Kiskun megyében szakfelügyelt 
védőnői szolgálatok száma 281 (ebből területi védőnői körzet: 217; iskolavédőnői szolgálat: 54; 
kórházi védőnő: 5; CSVSZ védőnő: 5) volt. 
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