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Újraélesztenék Romániában a védőnői szakmát. A 

csecsemőgondozásra nagy igény van, és ezt már 

törvényhozóink is felismerték. A Magyarországon 

jól működő minta alapján szeretnék kiépíteni itt is 

azt a segítői hálózatot, amely a védőnők egészség-

megőrző és -nevelő, betegségmegelőző, felvilágo-

sító munkája révén nyújtana támogatást a hazai 

kisgyerekes családok számára.

Családpolitikai szempontból 
fontos azt feltérképezni, mi-
ben lehetne segíteni a ma-

gyar családokat, tágabb értelem-
ben a romániai kisgyerekes szülő-
ket – ez alapján kezdett körvona-
lazódni Csép Andrea parlamenti 
képviselőben a védőnői tevékeny-
ség újboli elterjesztésének gondo-
lata. A három gyerekes édesanya 
tapasztalata, amit az évek során 
az anyuka társak visszajelzése is 
megerősített, hogy a védőnői szak-
ma a segítő foglalkozások egyik 
legszebb és legfelelősségteljesebb 
ága, óriási szükség lenne rá.

Ki követi a gyermek fejlődését?

Egy kisgyerekes család legna-
gyobb problémája mindig is az 
utód egészségi állapota, fejlődése, 
a szülők jogai. Szinte mindenütt 
vannak nagyszülők vagy jó szom-
szédok és barátok, akik tanács-
csal látják el a szülőket, mások az 
internet és szakkönyvek ajánlá-
saiból tájékozódnak – vázolta fel a 
kismamák körében elterjedt szo-
kást Csép Andrea. Szerinte igen-
csak fontos egy megbízható tá-
masz, egy védőnő jelenléte, még a 
születés előtti időszakban. Mert 
megnyugvást jelent, ha már a gye-
rektervezés, majd a gondozás és 
a nevelés időszakában szakmai-
lag alátámasztott információkhoz 
jut a család.

„Sokszor tapasztalható, hogy 
mivel a 0–3 éves korosztály nem 
kerül még be intézményes kere-
tek közé, és Romániában nagyon 
kevés bölcsőde működik, a gyere-
kek nincsenek folyamatos szak-
felügyelet alatt. Sajnos, a családok 
egy része a gyerek iskolás kora 
előtt nem lépi át az orvosi rendelő 
küszöbét. Mivel az óvodai oktatás 
még mindig nem kötelező Románi-
ában, a korai fejlődési szakaszban 
levők egy része csupán hatéve-
sen kerül intézménybe, és akkor 
szembesülnek a kiskorú egészség-
ügyi, lelki, szociális helyzetével. 
Nem derül ki korábban, ha koordi-
nációs gondjai vannak a kicsinek, 
fejlődési rendellenességei, hallási- 
vagy látási problémákkal küzd, ér-
zelmi és értelmi fejlődése miként 
alakul” – mutatott rá a hiányosság-
ra a képviselő.

Megteremtik a törvénykezési keretet

A védőnői hálózat hazai kiépíté-
se több pilléren áll, azaz törvény-

hozóink több lehetőséget járnak 
körül: figyelembe veszik a helyi 
adottságokat ahhoz, hogy a nagy 
múltra visszatekintő magyaror-
szági mintát alkalmazni tudják. 
„Egy esetleges forgatókönyv sze-
rint létrehoznák a családorvosi 
rendelőkön belül a védőnői állást, 
vagy partnerségi viszonyt lehetne 
teremteni a családorvosok és a vé-
dőnői szolgálat között. Másrészt a 
bölcsődék számának a növelésére 
van szükség, és ez a fajta igény ma 
már nemcsak városi, hanem vidé-
ki környezetben is megfogalmazó-
dik. Az Európai Bizottság nemrég 
bemutatott országjelentése sze-
rint Romániában kevesebb mint 
400 bölcsőde van” – hozta a lesújtó 
adatokat Csép Andrea. Szerinte ha 
kiépülne a bölcsőde-hálózat, a vé-
dőnők jelenléte is inkább szükség-
szerűvé válna. Nem utolsó szem-
pontként említette a felsőfokú vé-
dőnői képzés beindítását, például 
a Marosvásárhelyen működő bá-
baképző szakirányhoz hasonló-
an. Ez esetben az asszisztens len-
ne az alapképzés, amely kiegészül 
úgymond egy védőnői modullal – 
sorolta a lehetőségeket. 

A „pótnagyi” mint jobbkéz

A védőnő abban támogatja a csa-
ládokat, hogy a magzat és a gyer-
mek egészségesen fejlődjön. Egy-
féle híd vagy kapocs szerepe van 
a család és a családorvos, a csa-
lád és más intézmények (oktatá-
si vagy önkormányzati) között, 
mert az egészségügyi mellett lel-
ki és szociális támaszt is nyújt a 
szülőnek, gyereknek, családnak. 
Ő az idézőjeles pótnagyi vagy pót-
anyuka, aki bátorítani tud, szak-
mailag alátámasztott tanácsok-
kal szolgál. Hivatásszerű mivol-
tának egyik bizonyítéka a Maros-
vásárhelyen 54 éve védőnőként te-
vékenykedő Bárczi Emőke Ildi-
kó példája. A megyeszékhelyen 
ma már ő az egyetlen, aki e szak-
mát gyakorolja. Hitvallása az egy-
kori gyermekgyógyász főorvos, 
egyetemi tanárától hallott gon-
dolat, miszerint a védőnő a gyer-
mekgyógyász jobbkeze. Fáradha-
tatlan, mindmáig lelkes munká-
jáért több ezer kismama és anyu-
ka hálás. Emő néni – ahogyan em-
legetik – feladatköréhez tartozik a 
terheskövetés az utolsó harmad-
tól. Emellett a születés után egy-
éves koráig rendszeresen követi a 
csecsemő fejlődését.

Emő nénit a szülészetről haza 
került anyák egy része sírva fo-
gadja – ez a gyermekágyas pszi-
chózis, magyarázza. „Ilyenkor azt 
tanácsolom, álljon ki a kapuba az 
anyuka, és kiáltsa el: „Boldog va-
gyok, mert van egy gyönyörű gyer-
mekem!”, egy hét múlva vissza-
térve kiderül, hogy hatásos volt a 
módszerem. Figyelni kell az anyá-
ra, erre kérem a férjeket is, de a 
nagyobb testvérekre is vigyázni 
kell, ha jelentkezne a féltékeny-
ség. A nagymamákat sem kell sze-
rep nélkül hagyni: sokan a kisba-
ba közelébe sem engedik őket, pe-
dig igazán fontos lenne mind az 
anyának, mind a picinek” – sorolja 
jótanácsait a védőnő. 

Egy-egy családlátogatáson la-
kásberendezési kérdések is fel-
merülnek – meséli érdekesebb él-
ményeit. Például gyönyörű magán-
ház legsötétebb sarkában kap he-
lyet a babaágy, akkor megkérdez-
te Emő néni, hogy a cserepes vi-
rágot hova rakják, mert ott len-
ne a helye, a természetes fény kö-
zelében a kiságynak is. Tanácsok 
hangzanak el ilyenkor a fürösztés-
sel, a baba hozzátáplálásával kap-
csolatban is. 

Hiánypótló a rendelőkben

Bárczi Emőke a Fehérvári 
Lázár Mónika családorvos rende-
lőjének munkatársa. Nagyon hálás 
a munkájáért a fiatal családorvos, 
mert amíg neki a gyógyítással kell 
foglalkoznia, a védőnő a tanács-
adás, és a megelőzés részért felel. 
„A kismamák Emő nénivel tartják 
a kapcsolatot, vele készülnek a ba-
bavárásra, az anyatejes táplálás-
ra, elvégzik a terhesség alatti mé-
réseket, bármilyen kérdés adódik, 
bizalommal fordulhatnak hozzá” 

– mondja a doktornő, aki úgy érzi 
olyan az együttműködése a védő-
nővel, mintha családtagok lenné-
nek: „együtt örülünk, ha egy baba 
születik, együtt aggódunk, amíg 
a betegség elmúlik. Számunkra 
fontos, hogy ne csak betegsége-
ket kezeljünk, hanem tanácsot is 
adjunk és a megelőzésre is hang-
súlyt fektessünk” – fogalmazott 
Fehérvári Lázár Mónika. A csa-
ládorvos úgy látja, ha jobban mű-
ködne az egészségügyi rendszer, 
kevesebb beteg jutna egy rendelő-
re, még több időt tudnának szán-
ni a megelőzésre, követésre, ta-
nácsadásra.

Szabó Zoltán marosvásárhelyi 
családorvos rendelőjéhez össze-
sen 2700 páciens tartozik. Mivel 
a Budai lakónegyedre, ahol ő ren-
del, inkább a kiöregedés jellemző 
(hozzávetőlegesen 1000 beteg 60 
év fölötti), nagyon kevés, mindösz-
sze 20 csecsemő egészségügyi el-
látásáról kell gondoskodnia. Védő-
női szolgálathoz utoljára 30 évvel 
ezelőtt volt szerencséje, Moldvá-
ban, ahova kapta a kihelyezését. 
Az ottani vidéki környezetben a je-
lenleginél százzal több csecsemő 
tartozott a körzetéhez, így a védő-
nő segítsége elengedhetetlen volt 
akkoriban. Egyébként is gyengébb 
civilizációs feltételek mellett len-
ne igazán létjogosultsága egy ilyen 
szolgálatnak – véli Szabó Zoltán. 
A családorvos úgy látja, a védő-
női hálózat kiépítését meg kellene 
előznie a törvényes finanszírozá-
si keret leszabályozásának. Nyil-
vánvalóan felmerül az Országos 
Egészségbiztosító Pénztár szere-
pe, amely finanszírozási keretet 
biztosíthatna az ágazatban dolgo-
zóknak a szaktárca költségveté-
séből. De lehetőséget adhatnának 
a védőnőknek magánengedély ki-

váltására, amely által több csa-
ládorvosnak tudnának számlázni 
e segítői szolgáltatásért. E bedol-
gozói státusz a családorvosi ren-
delőkre eső csecsemőszám függ-
vényében alakulhat – vázolta a le-
hetséges megoldásokat a tapasz-
talt szakember.

Kiterjesztenék a magyar hálózatot

A Külhoni Magyar Családok Éve 
keretében a magyar kormány a vé-
dőnői hálózatot is terjesztené. Ál-
lami finanszírozásból szeretné-
nek képzéseket tartani romániai 
érdeklődőknek a szakma elsajátí-
tása érdekében – hangzott el idén 
tavasszal a Magyar Védőnők Egye-
sületének, valamint az Otthon Se-
gítünk Alapítvány marosvásárhe-
lyi látogatásán.

Magyarországon a védőnői 
szakma 103 éve alakult a nők tá-
mogatásáért és a csecsemőhalan-
dóság csökkentéséért. Ez az ellá-
tási forma egyedüli a világon, és 
ma minden magyarországi telepü-
lésen dolgozik védőnő a várandó-
sok, a gyermeket nevelő családok 
és a nők egészsége védelmében. 
Országos szinten a települése-
ket összesen 4000 védőnő fedi le, 
emellett 1000 főállású iskolai vé-
dőnő dolgozik, ez kiegészül a kór-
házak szülészeti osztályán, a csa-
ládvédelmi központokban, a tan-
ügyben és a szakfelügyelet terén 
tevékenykedőkkel – tudtuk meg a 
Magyar Védőnők Egyesületének 
elnökétől. Csordás Ágnes elmond-
ta, a finanszírozás a magyar Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénz-
tártól származik. Az önkormány-
zatoknak kell gondoskodnia a 
pénzalapok lehívásáról, biztosíta-
nia a védőnői szakma gyakorlásá-
nak fizikai működéséhez szüksé-
ges feltételeket, azaz épületet és 
felszerelést. De a működéshez sa-
ját források előteremtése is szük-
séges. A Magyar Védőnők Egyesü-
lete az ágazatban dolgozók segíté-
se céljából jött létre, 1991 óta önál-
ló jogi személyként folytatja tevé-
kenységét – áll az egyesület misz-
sziós nyilatkozatában. 

Ugyanitt olvasható, hogy a ma-
gas színvonalon végzett védő-
női munka a záloga, a felnövekvő 
nemzedék, azaz a lakosság egész-
ségi állapota alakulásának. Ez-
zel visszacsatolhatunk Csép And-
rea parlamenti képviselő meglátá-
sára, miszerint a korai fejlesztés-
re sokkal nagyobb hangsúlyt kel-
lene fektetni Romániában. Gond a 
romániai gyermekneurológus-hi-
ány, a kihalt védőnői szakma és 
az ilyen jellegű, államilag támoga-
tott szociális szolgáltatások hiá-
nya. „Ha nem fektetünk kellő ener-
giát a korai fejlesztésbe, évek múl-
tán jelentősen nagy lesz a szociá-
lisan eltartottak száma. A statisz-
tikák is azt mutatják, hogy az idő-
ben felfedezett rendellenességek 
kezelésével megelőzhető egy sor 
felnőttkori probléma.” – figyelmez-
tet a törvényhozó.
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Romániában kevés bölcsőde működik, a gyerekek nincsenek folyamatos szakfelügyelet alatt

Védőnői hálózat kiépítésére van szükség

Nagy igény van a kisgyerekek gondozására
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