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1. ÁNTSZ eForm Védőnői jelentés modul 

 

 

Jelen dokumentum az eForm alkalmazás (Védőnői jelentés összesítője) használatát mutatja be, amely a 

területi védőnő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére szolgál az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására 

vonatkozó részletes szabályokról szóló 76/2004. (VII.19.) ESzCsM rendelet 1. sz. mellékletében a 1003/09 

nyilvántartási számú adatgyűjtés szerint. 

 
 
 

1.1 Bejelentkezés 

 

Sikeres regisztrációt1 

követően a www.antsz.hu 

honlap jobb felső 

sarkában található 

Bejelentkezés rovatban a felhasználónév és jelszó begépelésével történik a bejelentkezés. A területi 

Védőnői jogkörrel rendelkező védőnők már regisztráltak a rendszerbe, új regisztrálás nem szükséges. 

 
A rendszer használatakor a támogatott böngésző a Mozilla Firefox vagy a Chrome!  
 
 

 

 
Ha a rendszerben egy felhasználóhoz több partnert (munkáltatót) is 

regisztráltak, abban az esetben a „Kérem, válasszon partnert” mezőnél ki 

kell választani az aktuális feladathoz tartozó partnert is. Leggyakrabban ez 

abban az esetben fordulhat elő, ha egy védőnőnek több jogosultsága is van, 

pl. területi védőnő, iskola védőnő és/vagy kórházi védőnő is. 

 

                                                           
1 Regisztrációval kapcsolatos részletes információt az alábbi linket érhet el: https://www.antsz.hu/data/cms67923/regisztracio_belfoldi_v3_2.pdf 
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Belépést követően a portál jobb felső sarkában lévő GYORSMENÜ-ben található az eForm ikonja, melyre 
kattintva megnyílik a felület.  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
1.2. Az eForm alkalmazás használata 

 

Területi védőnői jogkörrel rendelkezők számára, a bejelentkezést követően 2 menüpont érhető el: 

• Űrlapok 

o A kitöltés  ikonra kattintva kezdhető meg egy új jelentés rögzítése. 

o  ikonra kattintva a véglegesített jelentés(ek) tekinthető(k) meg. 

 

• Mentett űrlapok  

o A mentett űrlapok menüpont alatt a már megkezdett piszkozatban lévő jelentés(ek) 

található(k), melyek az űrlap véglegesítéséig továbbszerkeszthetők. 
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Megyei vezető védőnői jogkörrel rendelkezők számára, a bejelentkezést követően 3 menüpont érhető el: 

• Űrlapok 

o A kitöltés  ikonra kattintva kezdhető meg egy új jelentés rögzítése. 

o  ikonra kattintva a véglegesített jelentés(ek) tekinthető(k) meg. 

• Mentett űrlapok 

o  A mentett űrlapok menüpont alatt a már megkezdett piszkozatban lévő jelentés(ek) 

található(k), melyek az űrlap véglegesítéséig továbbszerkeszthetők.  

• Lekérdezések és jelentések 

o A területi védőnők és a megyei vezető védőnők által rögzített éves adatok lekérdezhetők a 

lekérdezések és jelentések menüpontban a 2017. évre vonatkozó védőnői jelentés 

összesítője szerint. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Járási vezető védőnői jogkörrel rendelkezők számára, a bejelentkezést követően 1 menüpont érhető el: 

• Lekérdezések és jelentések 

o A területi védőnők és a megyei vezető védőnők által rögzített éves adatok alapján a 

menüpontban elkészíthető a 2017. évre vonatkozó védőnői jelentés összesítője a különböző 

(összegző, átlag, százalékos megoszlás) statisztikai elemzések alapján, területi illetékesség 

szerint. 
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1.2.1 Területi védőnői jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése, űrlap kitöltése 
 
 
 

Az Űrlapok  menüpont alatt a 2017. évre 

vonatkozó Területi védőnő i jelentés 

összesítője és a Területi védőnő által 

évente egyszer jelentendő adatok köre 

című űrlapok jelennek meg. 

 

Az űrlapok címei alatt találhatók az 

alábbi adatok: érvényességi és kitöltési 

időszak, utolsó kitöltés dátuma. A képen 

látható piros keretes (kitöltés) ikonra 

kattintva kezdhető meg az űrlap 

kitöltése.  

 

 

Űrlapok kitöltése  

 

Amennyiben egy területi védőnőhöz több ellátási terület/körzetkód tartozik, akkor megjelenő 

felugró ablakban a ikonra kattintva van lehetőség kiválasztani az aktuális űrlaphoz 

tartozó ellátási körzetet. 
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Űrlapok mentése 
 
Amennyiben egy jelentés adatainak rögzítése még nem került befejezésre, vagy a befejezést követően még 

nem tekinthető véglegesnek, az ŰRLAP MENTÉSE gombra kattintva történik az űrlap elmentése.. 

A mentést követően az űrlapok mentett állapotba kerülnek, de a későbbiekben további adatmódosítás még 

lehetséges, a jelentés kitöltése folytatható az űrlap érvényességi időszakában bármikor.  

 

 

 

 

Évente egyszer jelentendő adatok köre c. adatlap mentése esetén az alábbi felugró ablak jelenik meg: 

 

 

 

 

Az elmentett űrlapok a Mentett Űrlapok  menüpontban érhetők el. 
 

A kitöltést a ikonra kattintva lehet folytatni, de az  ikonra kattintva törölhető az elmentett űrlap. 
 

Adatszolgáltatási időszakok: 
 

“Területi védőnői jelentés összesítője” c. adatlap: 2018. január 8. – 2018. január 26. 
 

“A területi véd őnő által évente egyszer jelentendő adatok köre” c. adatlap: 2018. január 8. – 2018. 
január 26. 

 
 

 

Figyelem! 
Az űrlapok mentése nem jelenti automatikusan a véglegesítést!  

Az adatszolgáltatási időszak végére az űrlapokat véglegesíteni szükséges (lásd 1.3. 
Űrlapok véglegesítése)! 

Csak a véglegesített űrlapok tekinthetők érvényesnek! 
 

Kitöltési javaslat, hogy az első kitöltést követően még ne kerüljön elküldésre a kitöltött űrlap, csak abban az 

esetben, ha nem várható új információ a jelentendő adatokban. 

Az adatbázisba érkezést követően nem lehetséges módosítás! 

 

A 2017. év vonatkozásában az adatokat a 2017. évi havi jelentéseinek összegzésével 
(összeadva) szükséges megadni, kivéve azokat az oszlopokat, amelyekben a kitöltési 

útmutató másképpen rendelkezik! 
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1.2.2. A területi védőnői jelentés összesítője 2017. évre vonatkozóan elnevezésű űrlap 
adattartalma 

 

Az év folyamán nyilvántartott várandós nők 

Várandós nők száma összesen 1. 

Fokozott gondozást igénylők 

száma összesen (3.+4.+5.) 2. 

egészségi ok miatt 3. 

környezeti ok miatt 4. 

egészségi + környezeti ok miatt 5. 

Dohányzó várandós nők száma 6. 

Védőnői gondozásba vétel 

Újonnan nyilvántartásba vettek száma (8. +9. +10.) 7. 

grav. s. 12 hetéig 8. 

grav. s. 13-28 hete között 9. 

grav. s. 28 hete után 10. 

Védőnői gondozás 

Védőnői látogatások száma 11. 

Védőnői látogatásokból a fokozott gondozást igénylők 
száma 

12. 

Védőnői tanácsadáson megjelentek száma 13. 

Az év folyamán szült nők 

Száma összesen 14. 

Közülük védőnői gondozásban NEM részesültek száma 15. 

Gyermekágyas látogatások száma 16. 

Nővédelmi gondozás 

Nővédelmi védőnői látogatások száma 17. 

Tanácsadáson megjelentek száma 18. 

Az év folyamán nyilvántartott 0-11 hónapos csecsemők 

Száma összesen 19. 
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Fokozott gondozást igénylők 

száma összesen (21. +22. +23.) 20. 

egészségi ok miatt 21. 

környezeti ok miatt 22. 

egészségi + környezeti ok miatt 23. 

Újonnan nyilvántartásba vettek száma 24. 

Újonnan nyilvántartásba vettek 
közül 

Koraszülöttek száma 25. 

Intrauterin retardáltak száma 26. 

Fejlődési rendellenességgel születettek száma 27. 

Védőnői látogatások 

Látogatások száma összesen 28. 

A látogatásokból fokozott gondozást igénylők száma 29. 

Újszülött látogatások száma 30. 

Tanácsadás 

Tanácsadáson összes megjelentek száma (orvos+védőnő) 
(32+ 33.) 

31. 

Orvossal tartott tanácsadáson megjelentek száma 32. 

Védőnői tanácsadáson megjelentek száma 33. 

Az év folyamán az első életévüket betöltöttek körében észlelt elváltozások 

Az első életévüket betöltöttek száma (50. + 51. + 52. + 53.) 34. 

Az első életév betöltésekor szűrtek száma 35. 

Az észlelt 
elváltozások 
megoszlása 

Mozgásfejlődés 36. 

Beszédfejlődés 37. 

Szociális fejlődés 38. 

Testi 
fejlettség 

3 percentil alatt 39. 

3-10 percentil között 40. 

90 percentil felett 41. 

Látás 42. 
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Hallás 43. 

Az észlelt elváltozások alapján gondozást igénylők száma 44. 

Az év folyamán első életévüket betöltöttek 

Száma összesen (50. + 51. + 52. + 53.) 45. 

Táplálás 

Születéstől a 
4. hónapos 
korig (0-
119. napos 
kor között) 

Kizárólagosan szoptatott/női tejet kapó csecsemők száma* 46. 

Többnyire szoptatott, de folyadékkiegészítést kapó 
csecsemők száma** 

47. 

Vegyesen táplált csecsemők száma (anyatej mellett, 
tápszert/gyümölcspépet/tejpépet, főzeléket kap) 

48. 

Mesterségesen táplált csecsemők száma (anyatejet/női tejet 
nem kapott) 

49. 

Születéstől a 
6. hónapos 
korig (0-
179. napos 
kor között) 

Kizárólagosan szoptatott/női tejet kapó csecsemők száma* 50. 

Többnyire szoptatott, de folyadékkiegészítést kapó 
csecsemők száma** 

51. 

Vegyesen táplált csecsemők száma (anyatej mellett, 
tápszert/gyümölcspépet/tejpépet, főzeléket kap) 

52. 

Mesterségesen táplált csecsemők száma (anyatejet/női tejet 
nem kapott) 

53. 

12. hónapos korban még szoptatott/női tejet kapó csecsemők száma (1. 
életévének betöltése előtti napon) 

54. 

Begyűjtött anyatej mennyisége (L) 
Anyatejgyűjtő 55. 

Háztól-házig 56. 

Az év folyamán nyilvántartott 12-35 hónapos kisdedek 

Száma összesen 57. 

Fokozott gondozást 
igénylők 

száma összesen (59. + 60. + 61.) 58. 

egészségi ok miatt 59. 

környezeti ok miatt 60. 

egészségi + környezeti ok miatt 61. 
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Védőnői látogatás 
Látogatások összes száma 62. 

A látogatásokból fokozott gondozást igénylők száma 63. 

Tanácsadás 

Tanácsadáson összes megjelentek száma (orvos+védőnő) (65. +66.) 64. 

Orvossal tartott tanácsadáson megjelentek száma 65. 

Védőnői tanácsadáson megjelentek száma 66. 

Az év folyamán nyilvántartott 3. életévüket betöltöttek körében észlelt elváltozások 

A 3. életévüket betöltöttek száma 67. 

A 3. életév betöltésekor szűrtek száma 68. 

Az észlelt 
elváltozások 
megoszlása 

Mozgásfejlődés 69. 

Beszédfejlődés 70. 

Szociális fejlődés 71. 

Testi 
fejlettség 

3 percentil alatt 72. 

3-10 percentil között 73. 

90 percentil felett 74. 

Látás 75. 

Hallás 76. 

Az észlelt elváltozások alapján gondozást igénylők száma 77. 

Az év folyamán nyilvántartott 3-6 éves gyermekek 

Száma összesen 78. 

Fokozott gondozást 
igénylők 

száma összesen (80. +81. +82.) 79. 

egészségi ok miatt 80. 

környezeti ok miatt 81. 

egészségi + környezeti ok miatt 82. 

Védőnői látogatás Látogatások összes száma 83. 
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A látogatásokból fokozott gondozást igénylők száma 84. 

Beiskolázandók 
Az év folyamán beiskolázandók száma 85. 

Beiskolázandók közül beiskolázás előtt védőnői látogatásban részesültek 
száma 

86. 

Tanácsadás 

Tanácsadáson összes megjelentek száma (orvos+védőnő) (88. +89.) 87. 

Orvossal tartott tanácsadáson megjelentek száma 88. 

Védőnői tanácsadáson megjelentek száma 89. 

Az év folyamán 5. életévüket betöltöttek körében észlelt elváltozások 

Az 5. életévüket betöltöttek száma 90. 

Az 5. életév betöltésekor szűrtek száma 91. 

Az észlelt 
elváltozások 
megoszlása 

Mozgásfejlődés 92. 

Beszédfejlődés 93. 

Szociális fejlődés 94. 

Testi 
fejlettség 

3 percentil alatt 95. 

3-10 percentil között 96. 

90 percentil felett 97. 

Látás 98. 

Hallás 99. 

Az észlelt elváltozások alapján gondozást igénylők száma 100. 

Az év folyamán nyilvántartott oktatási intézménybe nem járó 7-18 évesek 

Száma összesen 101. 

Fokozott gondozást 
igénylők 

száma összesen (103. + 104. + 105.) 102. 

egészségi ok miatt 103. 

környezeti ok miatt 104. 

egészségi + környezeti ok miatt 105. 

Védőnői látogatás Látogatások összes száma 106. 
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A látogatásokból fokozott gondozást igénylők száma 107. 

Családgondozás 

Gondozott családok száma 108. 

A gondozott 
családokban észlelt 

Dohányzás 109. 

Gyermekelhanyagolás 110. 

Gyermekbántalmazás 111. 

Csoportos 
egészségnevelés a 
területen 

Alkalmak száma 112. 

Résztvevők száma 113. 

Védőnői intézkedések száma 114. 

Összes családlátogatások száma 115. 

Összes szaklátogatások száma: (11.+ 16. + 17.+ 28. + 62. + 83. + 106.) 116. 

MSZSZ 

MSZSZ alkalmak száma 117. 

Megjelent várandós, gyermekágyas anyák száma 118. 

A megjelent 0-6 évesek száma 119. 
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1.2.3. Területi védőnő által évente egyszer jelentendő adtatok köre 2017. évre vonatkozóan 

elnevezésű űrlap adattartalma 
 

Területi védőnő által évente egyszer jelentendő adatok köre 

Az év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma: 

  
Ebből fokozott gondozást igénylők száma 
(egészségi, környezeti, egészségi és környezeti 
ok): 

Gondozott családok száma: 

Védőnői ellátást nem igénylő családok száma: 

Védőnői látogatást nem igénylő családok száma: 

Intézeten kívüli szülések száma összesen: 

Intézeten kívül – nem tervezett – szülések száma: 

Tervezett otthonszülések száma: 

Kissúlyú újszülöttek száma összesen: 

Késői magzati halálozások (halvaszületések) száma összesen: 

0-6 nap közötti veszteség: 

Csecsemőhalálozások (0-1 év) száma összesen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 

1.2.2. Megyei vezető védőnői jogkörrel rendelkezők felületének ismertetése, űrlap kitöltése 

 
 
Az Űrlapok  menüpont alatt a Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztálya által évente egyszer jelentendő 

adatok köre című űrlap jelenik meg. 

 

Az űrlap címe alatt találhatók az alábbi adatok: érvényességi és 

kitöltési időszak, utolsó kitöltés dátuma. A képen látható piros 

keretes (kitöltés) ikonra kattintva kezdhető meg az új adatok 

rögzítése. 

 
 

 
Űrlapok mentése 
 

Amennyiben egy jelentés adatainak rögzítése még nem került befejezésre, vagy a befejezést követően még 

nem tekinthető véglegesnek, az ŰRLAP MENTÉSE gombra kattintva történik az űrlap elmentése. A mentést 

követően az űrlapok mentett állapotba kerülnek, de további adatmódosítás még lehetséges. A jelentés 

kitöltése folytatható az űrlap érvényességi időszakában bármikor. 

 

 

 
 
 
 
Az elmentett űrlapok a Mentett Űrlapok  menüpontban érhetők el. 
 

A kitöltést a ikonra kattintva lehet folytatni, de az  ikonra kattintva törölhető az elmentett űrlap. 
 

 

 

 

 
 

Figyelem! 
Az űrlapok mentése nem jelenti automatikusan a véglegesítést!  

Az adatszolgáltatási időszak végére az űrlapokat véglegesíteni szükséges (lásd 1.3. Űrlapok 
véglegesítése)! 

Csak a véglegesített űrlapok tekinthetők érvényesnek! 
Adatszolgáltatási időszak: 2018. január 8. – 2018. január 26. 
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1.2.4. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által évente egyszer jelentendő adatok 
köre elnevezésű űrlap adattartalma 

 
 

 
 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya által évente egyszer 
jelentendő adatok köre 

 

1. Begyűjtött anyatej mennyisége Anyatejgyűjtő állomásokról (L): 

Tanácsadók helyzete 

2. Tanácsadók száma összesen: 

3. Orvosi rendelővel közös helyiségben lévők száma: 

Védőnői állások összesítője 

ÁNTSZ vezető védőnői állások 

4. Állások száma: 

5. Betöltött állások száma: 

Területi védőnői állások 

6. Állások száma: 

7. Betöltött állások száma: 

Iskola-egészségügyi feladatot főállásban ellátó védőnői állások 

8. Állások száma: 

9. Betöltött állások száma: 

Családvédelmi szolgálat 

10. Állások száma: 

11. Betöltött állások száma: 
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Fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál dolgozó védőnői (kórházi 
védőnő) állások 

12. Állások száma: 

13. Betöltött állások száma: 

 

14. Összes védőnői állás száma: 

15. Betöltött állások száma összesen: 
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1.3. Űrlapok véglegesítése  

 

Az űrlap mentése nem jelenti automatikusan az űrlap véglegesítését. Amennyiben elkészült egy jelentés és 

megbizonyosodott az adatok pontosságáról, az ŰRLAP VÉGLEGESÍTÉSE gombra kattintva  zárja le az 

űrlapot. Ekkor az űrlap véglegesített státuszba kerül, vagyis további adatmódosításra a felületen nincs 

lehetőség! 

 
 
 
 
 
Az űrlapok véglegesítésekor megjelenik egy felugró ablak, amelyben a rendszer megerősítést kér a 

felhasználótól az űrlap véglegesítéséről. A jóváhagyását követően az űrlap zárul! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Az űrlap véglegesítése után közvetlenül egy felugró ablak jelenik meg, ahol lehetőség van a kitöltött űrlapot 

PDF formátumban lementeni. A rendszer átadja az űrlapot az Adobe Reader programnak. 

A kitöltött űrlapokat a „Nyomtatási formátum letöltése” gomb megnyomásával tudja letölteni, melyek a 

későbbiekben az Űrlapok menüpontból is kinyomtathatók. 
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1.4 Védőnői jelentés összesítője – lekérdezése 
 

Megfelelő jogosultsággal (országos/megyei/járási vezető védőnő) rendelkező felhasználóknak megjelenik a 

lekérdezések és jelentések menüpont. 

Itt gerenálható, majd tölthető le az éves területi védőnői jelentés összesítője.  A menüpontra való kattintást 
követően az alábbi statisztikai elemzések közül választhat: 
  

• Védőnői jelentés készítése (összesített) 
 

A jelentés típusának kiválasztását követően egy felugró ablakban kell kiválasztani az aktuális évet melyre az 

adatszolgáltatás vonatkozik. A jelentés készítése gombra kattintva megkezdődik a generális folyamat, mely 

hosszabb ideig is eltarhat. A letöltést követően megjelenik az excel formátumú dokumentum. 
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2. Egyéb funkciók 

 
Segítség 

A Segítség (1.) ikonra kattintva tekinthető meg az eForm-hoz kapcsolódó Felhasználói kézikönyv. Ha a 

rendszerrel kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, melyre a Felhasználói kézikönyvben nem kapott 

választ, kérem, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal a vmo@oth.antsz.hu e-mail címen, a tárgyban jelölje 

az eFORM – védőnői jelentés összesítője-t. 

 

 

Kijelentkezés  

Az adatrögzítés befejezését követően ne feledkezzen meg a rendszerből való kijelentkezésről (2.) sem. 

 

 

 


