
Védőnőként a koronavírus idején

A távkonzultáció alkalmazási lehetőségei,
gyakorlati tapasztalatai a védőnői munkában.



COVID-19 PANDÉMIA HATÁSA
AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKRA

• Jelenünk legnagyobb járványügyi és egészségügyi 

kihívása a COVID-19 pandémia.

• Az epidemiológiai intézkedések legfontosabb 

célkitűzése: Az emberek közötti közvetlen 

találkozások  számának csökkentése.

• A hatékony járvány kezelésének központi eleme: az 

egészségügyben dolgozók védelme.



Telemedicina fogalma

• A telemedicina olyan egészségügyi szolgáltatás mely 

során az egészségügyi ellátásban részesülők és az 

egészségügyi ellátó személyzet egymással 

közvetlenül nem találkozik, a kommunikációra 

valamilyen távoli adatátviteli rendszeren kerül sor.



Távkonzultáció

• A védőnői ellátás során a távkonzultáció, nem jelent mást, 

mint a védőnő célcsoportjába tartozó gondozottakat (várandós 

anyák, csecsemők, kisgyermekek stb.) olyan 

infokommunikációs eszközzel támogatott távfelügyeleti 

ellátását, mely a személyes találkozások csökkentése 

érdekében online csatornán zajlik. (pl: videochat, e-mail, 

telefon, skype stb.)



Területi védőnői munka

• Kezdeti átállási nehézségek után a munka ilyen formában 

történő végzése napi rutinná alakult.

• Egy gyermek esetében sem maradt el kötelező védőoltás és az 

életkornak megfelelő szűrővizsgálatok is időben megtörténtek.

• Munkánk megkönnyítése, a családok segítése céljából, szinte 

minden területen (védőoltás, lázcsillapítás, fürdetés, szülésre 

felkészítés, hozzátáplálás, szociális juttatások, várandósanyák 

gondozása...) információs anyagok, valamint oktatóvideók 

kerültek összeállításra, melyek továbbításával is segítettük a 

családokat.





Várandós gondozás I.

• A betegség várandósanyákra és magzatokra kifejtett hatásáról 

keveset tudunk.

• A várandósgondozás és annak felfüggesztése a járványügyi 

helyzetre tekintettel nem szakítható meg - a várandós nők 

ellátásuk kapcsán kapcsolatban vannak a kórházak 

dolgozóival, ebből kifolyólag a várandósok csoportja 

fokozottan veszélyeztetett a fertőződés szempontjából.



Várandós gondozás II.

• A fertőződés szempontjából további problémát jelent, hogy a 

várandósgondozás mindig team munkában történik, így egy 

esetleges tünetmentes fertőző várandós, nemcsak az 

alapellátásban dolgozó védőnőt és háziorvost, de a 

szakellátásban dolgozó szülésznőt és nőgyógyászt is képes 

megfertőzni, megfelelő óvintézkedés betartása hiányában.



Védőnői feladatok

• Várandósgondozás keretében a tanácsadás, a védőnői

vizsgálatok (amennyiben a várandós rendelkezik a megfelelő

eszközökkel (pl.: mérleg, vérnyomásmérő stb.),

a nyilvántartásba vételt megelőző anamnézis felvétele.

• Gyermek és csecsemőgondozás keretében az életkorhoz kötött

kötelező szűrővizsgálatok elvégzése, csecsemőtáplálás

segítése, szoptatás támogatása, gyermek fejlődésének nyomon

követése.



Védőnői tevékenység

• Személyes találkozást igényel a gyermekek védőnői szűrővizsgálata, 

különös tekintettel a  látás- hallásvizsgálat elvégzésére.

• A csecsemők mozgásfejlődésének megítélése részben megvalósulhat 

távkonzultáció keretében pl.: video felvétel alapján, ugyanakkor 

megnyugtatóbb személyes találkozás keretében meggyőződni róla, 

hogyan alakul.

• Újszülött és gyermekágyas anya első látogatása.



Távkonzultáció 
elfogadása

• Mind a várandós anyák, mind a gyermekes családok szívesen éltek a 

távkonzultáció lehetőségével, ugyanis a járvány idején nem szívesen 

mozdultak ki a védett otthoni környezetükből.

• Biztonságot adott számukra, hogy nem maradtak magukra a 

felmerülő problémájukkal.

• Pozitív tapasztalat, hogy a szülők szívesen küldtek fényképeket, 

videókat gyermekükről, így a gyermekek mozgásfejlődése is nyomon 

követhető volt, eltérés esetén tanácsot tudtunk adni.



Kölcsönös bizalom

• Ahhoz, hogy a hatékony távkonzultáció megvalósulhasson,

mindenképpen szükséges volt egy előzőleg már kialakított

bizalmi kapcsolat a gondozott és a védőnő között, hiszen így a

védőnő tovább tudta folytatni a munkáját személyes

találkozás nélkül is.



Távkonzultáció további 
megtartása 

• Úgy gondoljuk mindenképp előnyt kovácsolhattunk a járványügyi

helyzet miatt kialakult új, megváltozott munkarendből. Ugyanis a

gondozottak számára előtérbe került az - ami már régóta feledésbe

merült - hogy első sorban a szülő felelős gyermekéért, hiszen a

tapasztalat azt mutatta eddig, hogy a szülők, amennyiben

lehetőségük adódik, megpróbálják áthárítani azt más személyre, -

aki ebben az esetben a védőnő.



Távkonzultáció 
hatékonysága

• A távkonzultáció, a napi védőnői feladatok végzése kapcsán

hatékonynak bizonyult, amit érdemes lenne továbbra is a védőnői

módszertan aktív elemeként kezelni.

• Hasznos lehetne nemcsak a COVID pandémia idején, de a szezonális

légúti járványos megbetegedések idején is.

• Úgy véljük, hogy a rövid távú helyettesítések alkalmával is jól

hasznosítható módszer lenne a helyettes védőnő részére.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


