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 I.
ORSZÁGOS STEFÁNIA SZÖVETSÉG

Az első világháború hatalmas ember-

vesztesége, a születésszám csökkenése, 

a csecsemőhalandóság növekedése, 

az egyre rosszabbodó egészségügyi 

viszonyok mind sürgetőbbé tették a 

problémák megoldását az anya és cse-

csemővédelmi munka területén. A kor-

szak haladó gondolkodású orvosai, köz-

méltóságot betöltő politikusai, nemes 

lelkű arisztokratái felismerték és támo-

gatták az anya- és csecsemővédelemre 

irányuló segítő munka szükségességét, 

valamint javaslatot tettek egy országos 

szervezet kiépítésére.

A kezdeményezők Dr. Bárczy István, Bu-

dapest székesfőváros polgármestere és 

Dr. Madzsar József, orvos, szociálpoli-

tikus, a Szövetség programtervezeté-

nek szerkesztője voltak. A Szövetség 

Dr. Bárczy István Stefánia hercegasszonyDr. Madzsar József
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Az összeállítás rövid áttekintésben be-

mutatja az egy évszázados védőnői 

hivatás ellátásának különböző kor-

szakait, a védőnők munkáját, szakmai 

képzésüket és nem utolsósorban né-

hány kiemelkedő személyiséget, akik 

tevékenységükkel közreműködtek a 

névadását, védnökségét gróf Lónyai 

Elemérné Stefánia (a belga királyi csa-

ládból származó) hercegasszony vál-

lalta. Az Országos Stefánia Szövetség 

ünnepélyes alakuló ülését 1915. június 

13-án, Budapesten, az Újvárosháza köz-

gyűlési termében tartották. A dátum 

történelmi jelentőségű volt, mivel ekkor 

kezdődött Magyarországon az anya- és 

csecsemővédelem intézményes szerve-

zése. Száz évvel ezelőtt a Szövetség ke-

retében indult útjára Magyarországon a 

védőnői munka.

védőnői szolgálat megalkotásában, fej-

lesztésében. Tisztelet a múltban és a je-

lenben dolgozó védőnőknek, akik szak-

mai munkájukkal, sokszor önfeláldozó 

magatartásukkal, hivatásszeretetükkel 

megteremtették a Védőnői Szolgálat 

szakmai és társadalmi elismertségét.
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A Szövetség programjának célja: „a cse-

csemőhalandóság csökkentése, ennek 

révén pedig a nemzet számbeli erősbí-

tése és feljavítása”, valamint a tudatlan-

ság és babona elleni küzdelem voltak. 

A munka szervezésében a korszak ne-

ves orvosprofesszorai is közreműködtek, 

többek között Dr. Tauffer Vilmos szü-

lésztanár, Dr. Bókay János és Dr.Heim 

Pál gyermekgyógyász professzorok. 

A stefániás védőnők feladata volt a ter-

hes és gyermekágyas anyák, valamint az 

újszülöttek, a csecsemők és hároméves 

aktuális híreket. 

A Magyar Királyi Belügyminiszter 1941. 

január 1-jétől az anya- és csecsemővé-

delmet országosan az általános egész-

ségvédelmi (zöldkeresztes) szolgálat 

feladatává tette, megszüntetve ezzel 

az Országos Stefánia Szövetséget. A 

Rendelet a budapesti intézményre nem 

vonatkozott. A Fővárosi Közgyűlés ha-

tározata Budapest területén az anya- és 

csecsemővédelmet – a Székesfővárosi 

Anya -, Csecsemő-, és Kisdedvédelmi 

Intézet keretébe utalta. Tevékenységét 

1946. évig, az egészségügy államosítá-

sáig végezte. 

II. 
ZÖLDKERESZTES EGÉSZSÉGVÉDELEM

A magyarországi egészségvédelmi háló-

zat kialakításában és az új közegészség-

ügyi szervezet létrehozásában jelentős 

korig a kisgyermekek gondozása a védő-

intézetekben és a családok otthonában.

Az első világháború és a forradalmak 

utáni években a Szövetség igen nehéz 

anyagi helyzetbe került. A segítséget 

1920-ban és 1921-ben az Amerikai Vö-

röskereszt és a Hollandi Misszió jelentős 

anyagi és erkölcsi támogatása jelen-

tette, így megindulhatott a védőnői 

munka újjászervezése. 

A Szövetség már 1915 novemberében 

elindította az első védőnői tanfolyamot, 

kéthetes kurzussal. 1925-ben a képzés 

időtartamát két évre emelték. A sikeres 

vizsgák után a hallgatók bizonyítványt 

kaptak, amely hivatásos anya- és cse-

csemővédőnői tisztre képesítette a vég-

zetteket.

A Szövetség hivatalos lapja, az „Anya és 

Csecsemővédelem” 1927 és 1944 között 

havonta jelent meg, amely bemutatta a 

védőnők munkáját, eredményeit és az 

szerepe volt a Magyar Királyi Országos 

Közegészségügyi Intézet munkájának. 

Az Intézet 1927-ben kezdte meg mű-

ködését, első igazgatója Dr. Johan Béla 

orvos, egészségügyi szervező volt. Az 

Intézet Külső Munkák Osztályának fela-

data volt, hogy szervezze meg a falusi 

egészségvédelmi munkát, a zöldke-

resztes egészségvédelem rendszerét és 

annak irányítását. Az első zöldkeresztes 

mintajárás 1927-ben, a Gödöllői Járás-

ban szerveződött meg.

Az egészségvédelmi munka célja:
·  a falun élő lakosság egészségügyi és 

szociális helyzetének javítása

·  a fertőző betegségek elleni küzdelem

· a közegészségügyi állapotok javítása 

és ennek érdekében a falusi egészség-

védelmi hálózat kiépítése voltak.

Az orvosok és a zöldkeresztes védőnők 

általános családgondozást végeztek. 

A zöldkeresztes védőnők 
tevékenységi köre:
1.  anya-, csecsemő- és kisgyermekvédelem

2. óvoda- és iskola-egészségügyi munka

3.  nemi betegségek és tuberkulózis el-

leni küzdelem

4.  szegény betegek otthoni ápolásának 

megszervezése

5.  szociális gondozás.

BizonyítványDr. Heim Pál 
gyermekgyógyász

Dr. Bókay János 
gyermekgyógyász

Dr. Tauffer Vilmos
szülész

Gödöllői Egészségház
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A védőnők szolgálatban kötelesek vol-

tak egyenruhát viselni és a zöldkeresz-

tes jelvényt ruhájukra kitűzni.

Munkájukat:
·az egészségház tanácsadóiban

·a családok otthonában látogatással

·óvodában, iskolában tisztasági és szű-

rővizsgálatok alkalmával végezték.

kezdődött a Magyar Királyi Állami és 

Védőnőképző Intézetben az Országos 

Közegészségügyi Intézet irányításával. 

Az intézet első főnökasszonya Wacker 

M. Alexandra oktató védőnő volt.

Az Intézet korszerű oktatási eszközökkel 

rendelkezett és a hallgatóknak kényel-

mes kollégiumi elhelyezést biztosított. 

A záróvizsga sikeres letétele után a hall-

gatók kettős, ápolónői és egészségügyi 

védőnői végzettséget igazoló oklevelet 

kaptak. Hivatalos igazolvánnyal rendel-

keztek, amely szükség esetén biztosí-

totta számukra a hatósági intézkedés 

lehetőségét. A Zöld Kereszt tudósító 

- havonta megjelenő folyóirat - első 

száma 1930-ban, az utolsó 1944-ben 

jelent meg. Az újságban közölt cikkeket 

védőnők, tanácsadó orvosok, a védőnő-

képző iskolák oktatói, hallgatói írták.

Folyóirat fedőlapjaZöldkeresztes oklevél

Védőnői munkakörök:
· Felügyelő védőnő (országos vezető 

védőnő)

· Vármegyei vezető védőnő

· Járási, városi vezető védőnő

· Körvédőnő

A védőnőket az Országos Közegészség-

ügyi Intézet alkalmazta, egészségügyi 

védőnői beosztásban, tanítónői fizetési 

besorolásban.

A ZÖLDKERESZTES VÉDŐNŐKÉPZÉS

1927-ben a Debreceni Egyetem kereté-

ben működő Ápoló- és Védőnőképző 

Intézet indította az első zöldkeresztes 

védőnői tanfolyamot kétéves képzési 

idővel. Az iskola igazgatója a Belgyó-

gyászati Tanszék vezetője, Dr. Csiky Jó-

zsef belgyógyász professzor volt.

A budapesti védőnőképzés 1930-ban 

III. 
A VÉDŐNŐI MUNKA ALAKULÁSA 
1945 ÉS 1975 KÖZÖTT
 

A második világháborúban az egész-

ségügyi intézmények is súlyos káro-

kat szenvedtek. Az egészségvédelmi 

szolgálatok és az ott dolgozó védőnők 

száma is erősen megfogyatkozott. A há-

ború befejezésével az egészségügyben 

is elkezdődött az újjáépítés időszaka.

1945-től az egészségügy irányítása a 

Népjóléti Minisztériumhoz tartozott, az 

egészségvédelmi munka újjászerve-

zése az Országos Közegészségügyi Inté-

zet (OKI) feladata lett, a korábbi Zöldke-

resztes rendszer alapján. Az igen nehéz 

körülmények ellenére már 1945 má-

sodik félévében 364 egészségvédelmi 

körben 536 védőnővel megkezdődött 

a munka.

1948-ban egy népjóléti miniszteri ren-

zöldkeresztes munkaruha

zöldkeresztes 
jelvény

Johan professzor és Wacker AlexanDraMogyoródi Egészségház Zöldkeresztes igazolvány
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delet megszüntette a zöldkeresztes 

egészségvédelmi szolgálat elnevezést 

és annak rendelkezéseit, valamint in-

tézkedett az állami egészségvédelem-

ről. Az egészségvédelmi szolgálat ke-

retében dolgoztak a védőnők is, akik 

állami alkalmazottak voltak. Szolgálati 

helyükre történő kinevezésüket a Nép-

jóléti Minisztérium irányította. 

védőnők elhelyezése és a védőnői szak-

mai munka irányítása az Egészségügyi 

Minisztérium IV. Főosztályának hatáskö-

rébe tartozott. A körzeti védőnői mun-

káról 1961-ben újabb egészségügyi 

miniszteri utasítás jelent meg. A védőnő 

feladata továbbra is a terhes anyák, a 

csecsemők, a kisgyermekek és az isko-

láskorúak gondozása maradt.

Az utasítás megszüntette a védőnő 

általános családgondozási feladatait. 

Kiemelt feladatként került meghatáro-

zásra többek között az „Anyák Iskolája” 

tanfolyam szervezése, az anyatejes 

táplálás népszerűsítése, a kötelező vé-

dőoltások fontosságának tudatosítása, 

a D-vitamin profilaxis, illetve a nevelő-

szülőkhöz kiadott kisgyermekek gondo-

zásának fokozott figyelemmel kísérése. 

Az egészségügyi miniszter az 1973-ban 

kiadott körzeti védőnők szervezeti és 

működési szabályzatában rögzítette, 

hogy a védőnői tevékenység alapelve a 

megelőzés, módszere a gondozás.

A védőnő feladatait családlátogatáskor, 

a terhes anyák munkahelyi látogatása-

kor, valamint általános és szaktanács-

adáson teljesítette. A tanulók ellátását 

iskola-egészségügyi feladatai közben 

végezte.

A védőnő az orvos beosztott munka-

társa volt. A szakmai munka irányítása, 

segítése, ellenőrzése a vezető védőnő 

feladatai közé tartozott.

A védőnők feladata hasonló volt a zöld-

keresztes egészségvédelemben vég-

zett tevékenységekkel. 

1950-ben megalakult az Egészségügyi 

Minisztérium, amelynek feladata az 

egészségügy központi irányítása, elle-

nőrzése volt, többek között a védőnői 

munka és a képzés is a felügyelete alá 

tartozott. 

Az egységes gyógyító-megelőző gyer-

mekellátásról szóló miniszteri utasítás 

további feladatokat határozott meg az 

egészségügyi védőnők számára, töb-

bek között:

·rendszeres kapcsolattartás a kórházakkal

·felhívás a természetes táplálás fontos-

ságára

·a körzeti orvos rendelőjében naponta 

2 munkaóra eltöltése, segédkezés a be-

tegek ellátásában

·a körzetben lévő gyermekgondozási 

intézmények rendszeres látogatása, el-

lenőrzése, valamint a közegészségügyi 

hiányosságok jelentése a tanácsadó ve-

zető főorvosának

·a családgondozás keretében járvány-

védelmi és közegészségügyi munka 

végzése.

A kis települések nőgyógyászati és 

gyermekgyógyászati ellátását a mozgó 

szakorvosi szolgálat (MSZSZ) látta el. A 

A rendelet Védőnő látogatásra indul
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VÉDŐNŐKÉPZÉS

Budapesten 1945 októberében indult a 

háborút követő első védőnői tanfolyam, 

az iskola vezetője Bazsik Renáta oktató 

védőnő volt.

A Szegedi Védőnőképző Intézetben az 

újjáépítés befejezésével 1947 októberé-

ben indult az oktatás. A tanfolyam veze-

tője Németh Mária oktató-védőnő volt.

1954-ben megszüntették a kettős védő-

női, ápolónői végzettséget. 

A felvételhez előírták az érettségi vizsga 

igazolását. A képzés továbbra is kétéves 

oktatási rendszerben történt.

A végzetteket egészségügyi védőnői 

vagy egészségügyi és szociális védőnői 

munkára alkalmasnak és képesítettnek 

nyilvánították.

A védőnőknek külön folyóiratuk nem 

volt, de az akkor igen népszerű Egész-

ségügyi Munka című folyóiratban szá-

IV. 
A VÉDŐNŐI MUNKA ALAKULÁSA ÉS 
JOGI SZABÁLYOZÁSA 1975 ÉS 2015 
KÖZÖTT

A védőnői munka történetében jelen-

tős állomás volt az 1975-ös esztendő. Az 

orvostudomány fejlődése, az egészség-

politikai és családpolitikai intézkedések 

a védőnői tevékenységhez is több isme-

retet és tudást követeltek. Olyan egész-

ségügyi szakemberekre volt szükség, 

akik az anya-, csecsemő-, gyerekvédelmi 

és nevelési feladatok megvalósításában 

és azok eredményes végrehajtásában 

alapos szakmai felkészültséggel, nagy 

önállósággal rendelkeztek. Ez indokolta, 

hogy főiskolai szintre emelkedjen a kép-

zés, hossza pedig három évre növeked-

jen. Erről rendelkezett a Minisztertanács 

1046/1973.sz. határozata. 

A főiskolát végzett védőnők több önálló 

feladat ellátásához szereztek megfe-

lelő ismereteket, munkájuk végzéséhez 

azonban még nem volt meg a feladatai-

kat meghatározó rendelet.

Az első szabályozás a Népjóléti Minisz-

ter 33/1992–es rendeletében jelent meg, 

ebben meghatározták a védőnők önálló 

feladatait a várandósok gondozásában. 

A gondozásról, várandósgondozás-

ról megjelent legújabb 26/2014.(IV.8.) 

EMMI rendelet a védőnő önálló felada-

tai mellett már tartalmazza a szülésznő 

feladatait is a várandósok ellátásában.

A magzati élet védelméről szóló 1992. 

LXXIX. törvény rendelkezett a Család-

védelmi Szolgálatok létrehozásáról. A 

feladatokat teljes körű önállósággal, 

főiskolai végzettségű és speciális tanfo-

lyamon tudást szerzett védőnők látják el.

A szakma vezető képviselőinek több-

mos szakmai cikk, valamint a társ-egész-

ségügyi szakmák tevékenységéről szóló 

információk jelentek meg.

ASzegedi Védőnőképző épülete

Védőnők gyakorlati oktatása Állami védőnői oklevél Védőnői várandós tanácsadás
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szöri kérésére megjelent a körzeti védő-

női szolgálatról szóló 5/1995.(II.8.) Nép-

jóléti Miniszteri rendelet, amely szerint 

a védőnő feladata a családok egészsé-

gének megőrzésére irányuló preventív 

tevékenység, a betegség kialakulásá-

nak megelőzése érdekében végzett 

egészségnevelés. A rendelet 2005. ja-

nuár 1-ig volt hatályban. A jogszabály-

ban megfogalmazódott a családgon-

dozás, az önálló védőnői tanácsadás, a 

gyermek iskolába kerülését megelőző 

családlátogatás, a szűrővizsgálatok 

önálló végzése, és az is, hogy védőnőt 

csak védőnő helyettesíthet. 

A területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004.(V. 21.) ESZCSM rendelet 2005. 

január 1-től újra szabályozta a védőnők 

munkáját, lehetővé téve a szakosodást 

a területi és az iskola-egészségügyi 

munkában. A 19/2010. (IV. 22) Egész-

ségügyi Miniszteri rendelet hatályba 

A FŐISKOLAI SZINTŰ VÉDŐNŐKÉPZÉS

Az Orvostovább-

képző Intézet Egész-

ségügyi Főiskolai 

Kar első ünnepélyes 

évnyitója 1975. szep-

tember 2-án volt.

Az első védőnői 

évfolyam főiskolai 

rendszerű képzése az 1975/1976-os tan-

évben indult Budapesten és Szegeden. 

A védőnőképző szak első vezetői Prof. 

Dr. Frank Kálmán gyermekgyógyász, 

Prof. Dr. László János szülész  és Szege-

den Prof. Dr. Szél Éva gyermekgyógyász 

voltak.  

Az oktatásban szerzett többéves tapasz-

talat, valamint a védőnői szakmához 

kapcsolódó újabb ismeretek átadása 

szükségessé tette a képzés megváltoz-

tatását. 1993-tól a képzés időtartama 

lépése a védőnői szakterületet érintően 

néhány pontban változtatta, illetve 

újabb feladatokat határozott meg.        

A védőnők az alapellátásban, elsősor-

ban a megelőzés végzésére képzett, 

felsőfokú képesítéssel rendelkező szak-

emberek, akik közreműködnek a nő, 

anya, csecsemő, gyermek, ifjúember és 

a család egészségének védelmében, va-

lamint a közegészségügyi, járványügyi, 

egészségfejlesztési, egészségnevlési 

feladatok végzésében. A védőnő gon-

dozási feladatait önállóan végzi az ellá-

tási területén lakcímmel tartózkodó – a 

védőnői ellátást igénylő és bejelentő – 

személyeknél. Működési területe: a ta-

nácsadó helyisége, a családok otthona, 

a nevelési- oktatási intézmények, közös-

ségi színterek. Védőnői munkakörök: 

területi, iskolavédőnői, kórházi védőnői, 

anyatejgyűjtő állomás védőnője, a csa-

ládvédelmi szolgálat védőnője.

2014-től a védőnői szakterületet érintő 

feladatok szakmai felügyeletét az Or-

szágos Tisztifőorvosi Hivatal Népegész-

ségügyi, Stratégiai és Szakmai Elemzési 

Főosztály keretében működő Védőnői 

Szakmai Irányítási Osztály végzi. 

A szakfelügyelő védőnők működési 

szintjei: országos, fővárosi - megyei, já-

rási - fővárosi kerületi munkakörök.

négy évre emelkedett és az oktatás je-

lenleg is ennyi ideig tart.

2015-ben különböző egyetemek kere-

tében a budapesti, szegedi, miskolci, 

kaposvári, szombathelyi és nyíregyházi 

egészségügyi főiskolai karokon történik 

védőnőképzés.

A Magyar Védőnők Egyesülete 1991-ben 

alakult meg a védőnők összefogására, 

tagjainak érdekképviseletére, szakmai 

fejlődésük segítésére. Különböző fóru-

mokon, szakmai és társadalmi rendez-

vényeken hirdetve a védőnői hivatás, a 

szakmai tevékenység értékeit, segítő  

szándékot, amely mottójukban is meg-

fogalmazást kapott: „Védőnők az egész-

séges és boldog családokért”.

Az Egyesület 1991-ben „Védőnő” cím-

mel folyóiratot indított, az újság XXV. 

évfolyama 2015-ben jelenik meg. Az 

Egyesület számos szakmai tanfolyama 

mellett ez a védőnők továbbképzésé-

Látás szűrés

Prof. Dr. Szél Éva 
gyermekgyógyász

Prof. Dr. László János 
szülész-nőgyógyász

Prof. Dr. Frank Kálmán 
gyermekgyógyász  
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nek egyik meghatározó eleme. 

1993-ban megalakult a Védőnői Szak-

mai Kollégium, amely önálló tevékeny-

ségét 2011-ig végezte. Többek között 

kezdeményezte a Védőnők Napjának 

megünneplését.  Jelenleg a védőnő de-

legáltak az Egészségügyi Szakmai Kol-

légium Gyermek alapellátás (házi gyer-

mekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, 

védőnő) tagozat/tanács munkájában 

tevékenykednek.

2004-ben alakult meg a  Magyar Egész-

ségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), 

amely biztosítja annak lehetőségét, 

hogy az egyes szakmák gyakorlói köz-

vetlenül és az általuk választott tes-

tületek, tisztségviselők útján demok-

ratikusan, önállóan intézzék szakmai 

ügyeiket. Részt vesz a védőnőket érintő 

jogszabály módosítások, előterjesz-

tések véleményezésében, hozzájárul 

javaslataival az egészségpolitika alakí-

nyos Akadémián, a Magyarországért 

Alapítvány Kuratóriumától. A Magyar 

Védőnői Szolgálat nevét a Magyar 

Szellem Láthatatlan Múzeumában az 

„Aranykönyv” őrzi. 

2014-ben Bábiné Szottfried Gabriella 

(miniszteri biztos, országgyűlési képvi-

selő) kezdeményezte a Védőnői Szol-

gálat hungarikummá nyilvánítását. A 

több szintes eljárás során a Hungarikum 

Bizottság a Magyar Védőnői Szolgálatot, 

nemzeti értékké, majd kiemelt nemzeti 

értékké minősítette. A döntés értelmé-

ben a Védőnői Szolgálat bekerült a Ma-

gyar Értéktárba. A hungarikummá nyil-

vánítás a Hungarikum Bizottság soron 

következő üléseinek napirendje lesz. 

Védônôi ellátást évtizedek óta biztosítja a Magyar Állam annak elôsegítésére,
hogy minden polgára, a lehetô legkedvezôbb körülmények között egészségben,

biztonságban, szeretetben foganhasson, születhessen és nevelkedhessen.

A védônôk fô célkitûzése – a Védônôi Szolgálat alapításától fogva (1915) – 
az általuk gondozott családok, különösen a nôk, csecsemôk, gyermekek, fi atalok

egészségének védelme, megôrzése, fejlesztése.

Ezen feladatokat a Védônôi Ellátás keretében területi, iskolai/ifjúsági, kórházi,
valamint a Családvédelmi Szolgálat keretében valósítjuk meg együttmûködve a

gyógyító-megelôzô és szociális ágazat szakembereivel.

A védônô fô tevékenysége a tanácsadás módszerével végzett megelôzés, humánus
szemléletû, segítô értékrend alapján végzett családközpontú gondozás, amelynek

alapelemei: a segítségnyújtás és az elfogadás.

A védônôi ellátás meghatározó eleme az esélyegyenlôség biztosítása. A Védônôi
Szolgálat arra törekszik, hogy az általa nyújtott ellátásokból senki ne maradjon ki,

és az minden érintett számára elérhetô, hozzáférhetô legyen. E célok megvalósítása
érdekében a Védônôi Ellátás központi költségvetésbôl fi nanszírozott, térítésmentes
ellátást nyújt és a területi ellátási kötelezettsége alapján – azok körében, akik adott

területen életvitelszerûen tartózkodnak – országos lefedettséggel mûködik.

A védônôk folyamatosan törekednek a lakossági szükségletek fi gyelembe vételére,
az igényekhez való alkalmazkodásra, az általuk nyújtott szolgáltatásokkal való

elégedettségre. Ezért különösen fontos az ellátás színvonalának folyamatos
szinten tartása és fejlesztése, melyre a Szolgálatban dolgozók elhivatottsága

és szakmaszeretete a biztosíték.

A szolgáltatás nyújtásának garanciája az állam népegészségügyet támogató szándéka.

KÜLDETÉSI 
NYILATKOZAT

tásához is. Több védőnő dolgozik a köz-

ponti államigazgatás intézményeiben, a 

felsőoktatásban, szakmai-tudományos 

területen, a közéletben, karitatív és civil 

szervezetekben. A védőnők közül sokan 

további felsőfokú képzettséget szerez-

tek, amely tudást a hivatás fejlesztésére 

és magasabb színvonalú gyakorlására 

használnak fel. 

A védőnők fontos szerepet töltenek be 

a magyar népesség egészségének meg-

őrzésében, az egészségfejlesztésben. 

Hazánkban egy évszázada működik ez 

a prevenciós szolgálat, a világon egye-

dülálló ellátási formában, a várandós 

anyák, a csecsemők, a kisgyermekek, 

az iskoláskorúak egészségének védel-

mében, egészségtudatos magatartásuk 

kialakításában.

A Védőnői Szolgálat méltó elismerése 

volt 2013-ban a Magyar Örökség-díj és 

kitüntetés átvétele a Magyar Tudomá-

Egészségügyi Főiskolai Oklevél Küldetési nyilatkozat Magyar Örökség  jelvény Magyar Örökség  oklevél
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