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Képviselői önálló indítvány

Az. Országgyűlés

. . ./2015. (...) OGY
határozat a

a magyar védőnők napjáról

1. Az Országgyűlés tiszteletét kifejezve a lakosság magasabb szintű ellátása érdekében
egészségmegőrző , egészségnevelő , felvilágosító, anya-, gyermek-, ifjúság-, család- é s
nővédelmi tevékenységet folytató, hivatását gyakorló szakemberek el őtt, a Magyar
Örökség Díjas Magyar Védőnői Szolgálát megalapításának 100 . évfordulója alkalmából
2015. június 13. napját a magyar védőnők napjává nyilvánítja.

2. Az Országgyűlés felhívja az érintett egészségügyi szolgáltatókat, intézményeket ,
társadalmi szervezeteket, és égyúttal `felkéri a lakosságot, hogy a véd őnő i szolgálat
megbecsülésének kinyilvánításaként 2015 . június 13 . napját közösen, méltó keretek között
ünnepeljék meg .

3. Ez az országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Indokolás

Az anya és a gyermekvédelem korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának
járványügyi, társadalmi, gazdasági és ebbő l következően demográfiai változásai keltették életre
a védőnő i hálózatot. Mindezen hagyományok és változások a napjainkig meghatárözzák a
célokat, elveket és módszereket. A megalakuláskor két fő célkitűzés volt, a
csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet számbeli erősbítése. A védelem alapfeltétele vol t
az alakuláskor, hogy az anya nem kerülhet rosszabb gazdasági helyzetbe akkor, amikor világra
hozza és neveli gyermekét . Az anyát és magzatát minden lehetséges eszközzel meg kell óvni a
szülés körüli veszélyektől, lehetővékell tenni, -hogy Minden anya képes legyen szoptatn i
csecsemőjét. Teljeskörű és személyre szabott tájékoztatással kell bevonni a lakosságot a
csecsemőhalandóság elleni küzdelembe. Annak ellenére, hogy a fenti célkitűzésekbő l mára már
sok megvalósult, a lefektetett elvek ma is éppen annyira aktuálisak, mint száz éve .

A védőnői szolgáltatást évtizedek óta biztosítja a Magyar Allam annak elősegítésére, hogy
minden gyermek a `lehető legkedvezőbb körülmények között, egészségben; biztonságban
foganhasson, születhessen•és nevelkedhessen. A védőnők fő célkitűzése az általuk gondozott
családok, különösen a nők, csecsemők, gyermekek, fiatalok egészségének védelme, megőrzése ,
fejlesztése. A védőnő fő tevékenysége, a tanácsadás módszerével végzett megel őzés, humánus,
segítő szemléletű, családközpontú gondozás, amelynek alapértékei az elfogadás' és a
segítségnyújtás .

Az országgyűlési határozata magyar védőnő i hivatás és szolgálat közmegbecsülését hivatott
megerősíteni .

.

Budapest, 2015. március 24 .
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-
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2$. § (4) bekezdése alapján
„a magyar védőnők napjáról” a következő határozati javaslatot kívánom benyújtani .

'Budapest, 2015 . március 24 .

Dr. Selmeczi Gabriell a
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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