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A telemedicina jövőtervei a védőnői gondozásban – Európa jövőjéért 

Kapcsolódó 
esemény 
időpontja 

2022. 03.09. 17:00 – 18:30 

Esemény 
helyszíne 

Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége előfizetett zoom felülete: 

https://us02web.zoom.us/j/81022853448?pwd=REJvQi9wVmVIYkM0djdCSlNkMGFUUT09 
 

Szakmai 
beszámoló 
(min 15, 
max. 1500 
karakter) 

Mi volt a megvalósított rendezvény célja? 
A workshop célja: a tele-medicina módszereinek védőnői szakterületre vonatkozó koncepciójának, 
módszereinek kidolgozásához áttekintő konzultáció lehetőségének biztosítása. A védőnői gondozás 
alapvetően a családokkal való személyes foglalkozásra épül, tervszerűen és részben a családok 
otthonában valósul meg, részben pedig a védőnői ellátást biztosító tanácsadó helyiségekben. A 
korszerű kommunikációs lehetőségekkel, illetve a világjárvány kényszerűsége miatt a védőnői 
szakterületeken is szükségessé vált a telemedicina használata és a digitális technológiák adta 
lehetőségek bevezetése a szűrővizsgálati módszerek közé.   
  

Hogyan történt a megvalósított rendezvény céljainak elérése? 

A telemedicinában már tapasztalatokkal rendelkező gyermekgyógyász elméleti, jogi összefoglalót adott, 
majd a Védőnők Szövetsége egy magyar fejlesztő orvoscsoporttal megvalósított pilot programjának 
eredményeit, a háziorvosi és klinikai kipróbálás tapasztalatait ismertették, és vitatták meg a védőnő 
résztvevők. Az online workshop tartalmának széles körű elérhetővé tételét (a pandémia miatt) az 
esemény rögzítésével, visszanézhetővé tétellel biztosítottuk.   

Programtematika ismertetése. 
A családok és a védőnők spontán, a gyakorlatban számos fejlesztést indítottak el a telemedicina 
módszereivel, elsősorban a kapcsolattartás tartalmi és technikai fejlesztése terén. A védőnők a 
pandémiás helyzetben használják a telemedicina lehetőségeit. A workshop előadói rávilágítottak arra, 
hogy a család/lakosságközeli ellátások keretében végezhető telemedicinás módszerek milyen módon 
járulhatnak hozzá a gyorsabb állapotfelméréshez, szűréshez, a minél gyorsabb diagnózishoz való 
hozzásegítéshez. A területen elindult pilot programok lehetőséget adnak a fejlesztési irányok és 
lehetőségek meghatározásában. Az otthon, illetve a tanácsadókban elvégezhető mérések növelik a 
betegbiztonságot, kímélik a szakellátói rendszert, csökkentik az idő és munkaráfordítást. 

A megvalósított rendezvény hatása, várható következmények. 
A bemutatott eredmények mellett új javaslatok és lehetőségek, nyíltak meg a telemedicina védőnői 
alkalmazásában is. A hallgatóság átfogó képet kapott a telemedicina jogi, kommunikációs és etikai 
hátteréről, és egy konkrét pilot program ismertetésével egy magyar innováció védőnői rendszerbe 
történő bevezethetőségéről a szülészeti kardiovaszkuláris kockázatok kiszűrése, a betegbiztonság 
javítása érdekében. A magyar fejlesztés gyakorlati bemutatása védőnői szakmai körben ismertebbé 
vált, további projektek lehetőségek nyílnak meg.    
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