
2014.05.30. 1/8

Bábatevékenység Magyarországon -
szükségletfelmérés

Kitöltők száma: 10

Kitöltői adatok statisztikái:

1. A kitöltő neme

Nő●

nő●

nő●

nő●

nő●

nő●

nő●

Nő●

nő●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

2. A kitöltő életkora

39 év●

26●

36●

41●

45●

52 év●

25●

59●

39●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

3. A kitöltő települése, régiója

Budapest●

Budapest●

Észak-Alföld●

Érd●
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Eger●

városban lakom, faluban dolgozom●

Pest megye●

Megyei Jogú város●

Győr- Moson -Sopron megye, Győr●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

4. Tagja-e civil szervezetnek, ha igen, melynek, melyeknek?

Független Bábák Szövetsége●

nem●

FBSZ●

nem●

Összhang egyesület, Országos Bábaszövetség, Szoptatásért Magyar Egyesület, Perinatus●

Alapítvány, 
nem●

nem●

Nem●

nem●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz
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Kérdésekre adott válaszok statisztikái:

1. Milyen munkakörben tevékenykedik? (Válassza ki a felsorolásból vagy
írja az egyéb kategóriába)

  1.  független bába 33.3 % 3

  2.  szülésznő 33.3 % 3

  3.  védőnő 33.3 % 3

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

2. Ebben (az előbbi válasznál megjelölt) a munkakörben mióta
tevékenykedik?

2006. június●

tanuló vagyok●

1 év●

jelenleg szünetel●

1986●

30 éve●

3 éve●

1976.●

1999.09.01.●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

3. Szeretne-e munkakört váltani, ha igen, mire váltana?

  1.  független bába 66.7 % 6

  2.  szülésznő 11.1 % 1

  3.  védőnő 22.2 % 2

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

"Egyéb" válaszok:

nem szeretnék váltani●

nem●

korai fejlesztő,DSGM gyógytornász szívesen lennék●

születésházban szeretnék dolgozni●

4. Mely megyé(k)ben tevékenykedik?

Főleg Budapest és Pest megye, de bárhol az országban●
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Pest●

JNSZ, Pest●

pest●

Heves●

Jász-Nagykun-Szolnok●

Pest●

Győr Moson Sopron●

Győr●

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

5. Milyen munkakörben dolgozik pontosan? (Válassza ki a listából.)

  1.  otthonszüléshez jár független bábaként 66.7 % 6

  2.  önállóan tevékenykedik bábaként szülészeti osztályon 0 % 0

  3.  szülésznőként dolgozik szülőszobán orvos felügyelete alatt 33.3 % 3

  4.  szülésznő újszülött osztályon 0 % 0

  5.  szülésznő gyermekágyas osztályon 0 % 0

  6.  szülésznő terhespatológián 0 % 0

10 kitöltőtől összesen 9 válasz

"Egyéb" válaszok:

még tanuló vagyok, gyakorlaton vagyok a kórházban●

bábatanoncként várandósgondozásban vesz részt●

körzeti védőnő●

nőgyógyászaton és gyermekágyon és terhespathológián is (2 havi forgásban)●

védőnő●

6. Hol (esetleg kitől) sajátította el a szakmai ismereteket?

dr. Geréb Ágnestől●

SE- ETK●

elméleti képzés: Midwifery College of Utah, USA●

Geréb Ági●

OKJ szülésznő Budapest●

Területen, idősebb kolleganőtől●

főiskola, kóráz ahol a gyakorlati időmet töltöttem, saját búvármunka (szakkönyvek, előadások)●

iskola, továbbképzés, szakmai anygok olvasása, önképzés●

10 kitöltőtől összesen 8 válasz

7. Milyen problémákkal néz szembe a tevékenysége folyamán? Sorolja fel,
ha van ilyen.
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A teljesség igénye nélkül a legfőbb: jelenleg nincs Független Bábai Szakmai Kollégium●

kórházi protokoll értelmetlensége, feljelentéstől való félelem az orvosok és a szülésznők részéről,●

inkább a kényelem van előtérben, nem a kismama igénye
az otthonszülésre nincs tb-finanszírozás, a kórházi orvosok egy része ellenséges az otthonszüléssel●

kapcsolatban, az egészségügyi rendszer és a közigazgatás szereplői még mindig nem ismerik a jogi
környezetet
Szakmai el nem fogadottság, rossz együttműködés az eü. rendszerrel. Egy normális háttérkórház●

rendszer hiánya. Magas biztosítási díjak, mentősök inkompetenciája és lassú helyszínre érkezése.
Bábák kompetencia és tudásszintje nem elismert, presztízse és önállósága eü közegben a beosztott
szülésznőével egyenlő. TB támogatás hiánya.
-Korszerű ismeretek figyelmen kívül hagyása -Kiégés -alá-felé rendeltségből adódó problémák ●

a szülők iskolázatlanságával, a természetes butasággal, az információ hiányával más eü-dolgozók●

nemtörődömségével...
várandós, gyermekágyas, újszülött és csecsemő- kisgyermek gondozását végzem szülésnél nem●

működöm közre

10 kitöltőtől összesen 7 válasz

8. Milyen kiadásai (tételszerűen) vannak tevékenysége során?

30000-40000 Ft/hó●

-●

tandíj, tankönyvek, utazási költség, műszerek és egyéb felszerelések, pl szemlélető eszközök●

beszerzési költségei
Telefon, benzin, eszközök sterilizálása, utánpótlása, homeopátiás szerek, alapgyógyszerek. ●

-Továbbképzések díja -utazási költség -szállás/étkezési költség a konferenciákon -Szakkönyvek●

megvásárlása
-autóval járok dolgozni ●

10 kitöltőtől összesen 6 válasz

9. Nevezze meg a legsúlyosabb tételt.

benzinköltség●

tandíj●

benzin●

Továbbképzés●

az előző / autóval járok dolgozni/●

10 kitöltőtől összesen 5 válasz

10. Milyen támogatási formákat ismer, melyek segítik Önt a
tevékenységében?

más bábák által nyújtott segítségen kívül egyéb lehetőséget nem ismerek●

semmilyent●

-Születés Kísérleti Műhely , Budapest -Civil szervezetekben való aktív tevékenykedés●
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-Beszélgetések hasonló gondolkodású kollégákkal
-irodaszereket biztosítanak -étkezési utalvány munkaruha vásárlás néhány évente -km pénz fizetés●

10 kitöltőtől összesen 4 válasz

11. Milyen közmegítélése van az Ön hivatásának Magyarországon
tapasztalata szerint?

Többnyire nem pozitív.●

én csak aszistens vagyok a szülésnél, az orvos végzi a "nagymunkát"●

talán javul a megítélés a nők körében, de az egészségügyi dolgozók között még alacsony az●

elismertség, és a hierarchiában a szülésznők, bábák továbbra is az orvos alatt helyezkednek el,
nem egy szinten vele, és a szülésznők közül sokan saját magukat is alárendelt szerepben tartják
Ismeretlen sokak számára, de a többségnek téveszmék alapján negatív a véleménye, akiknek●

közvetlen tapasztalata van (jelentős kisebbség) pozitív. 
Elég jó aköznmegítélése●

összekeverik az ápolónővel minden védőnő szigorú, rosszindulatú keveset dolgoznak,csak●

sétálgatnak
a területen amit ellátok, mint védőnő, jó a kapcsolatom a családokkal, keresnek elfogadják●

tanácsaimat 

10 kitöltőtől összesen 7 válasz

12. Mennyiben érintette Önt a 2011-es bábatevékenységet szabályozó
rendelet? Megnehezítette-e, vagy megkönnyítette-e a tevékenységét?

Részben megkönnyítette, részben megnehezítette●

én örülök neki, talán változik a szemlélet●

akkor még nem kezdtem meg a tanulmányaimat●

Addigra már feladtam... és mivel még mindig alapvető hiányosságok vannak, nem segíti a●

visszatérést. 
Nem érintett●

konkrétan nem érintette●

nem érintett●

10 kitöltőtől összesen 7 válasz

13. Ön mit tapasztal, nő –e az igény Magyarországon a bábatevékenység
igénybevételére?

Egyértelműen igen.●

igen●

igen●

Igen, egyértelműen.●

nő az igény a bábatevékenység igénybevételére●

én szeretném ,ha nagyobb igény lenne, de a közvetlen környezetemben nincs rá igény, és sajnos a●
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kórházunkban sem sikerült még egy bábának sem "betörnie". Pedig volt próbálkozás. 
kis mértékben●

10 kitöltőtől összesen 7 válasz

14. Hallott-e már Ön a Független Bábák Szövetsége Közhasznú Egyesületről?

Igen●

igen●

igen●

igen●

igen●

Erről még nem.●

Nem●

igen●

10 kitöltőtől összesen 8 válasz

15. A Független Bábák Szövetsége pályázatot nyújt be a Norvég Civil
Alapnál a bábák tevényekéségek támogatására. Ön szerint milyen
támogatási tételeket kell megpályázni, hogy hatékonyan előremozdítsuk a
bábák munkásságát? Önnek milyen támogatási formára lenne szüksége?

anyák felvilágosításához kellene hozzájárulni, hogy tudják milyen jogaik vannak, hogyan kell●

megfogalmazni az igényeket a szülőszobán és hogy hová forduljanak visszaélés esetén
közös lobbi és érdekérvényesítés az osz rendelet felülvizsgálatára és az EU irányelv gyakorlatba●

való átültetésére, hogy a szülésznők a várandósgondozást, szüléskísérést és újszülött-ellátást az EU
irányelvnek megfelelően teljes körű szakmai kompetenciával gyakorolhassák, szakmai kerekasztal
az érdekelt széles körének bevonásával (mentőszolgálatoktól a védőnői szakmai szervezetekig,
anyasági és női fogyasztói csoportokig, dúlai szervezetekkel, a vidéki kórházak igazgatóit és
szülészeti osztályokat is bevonva), közös szemléletformálási tevékenységek (nyomtatott anyagok?,
filmvetítés?, videófilm?, médiaszereplés?, aktív jelenlét a közösségi médiában), ösztöndíjként
valamilyen támogatási forma a tanuló bábáknak, vagy egy olyan lehetőség kidolgozása, amelyben a
helyi önkormányzatok tanulmányi szerződést kötnek bábatanoncokkal, hogy a független bábaság
vidéki hálózata is erősödjön, születésházakkal kapcsolatos szemléletformálás, a lehetőség
megismertetése minél szélesebb körben és valamilyen minőségbiztosítási rendszer kidolgozása,
függetleb bábaság belső szakmai ajánlásainak, irányelveinek (protokollok) kidolgozása, egységes
adatgyűjtési, statisztikai űrlap az intézeten kívüli szülésekre vonatkozó információkról (német
QUAG www.quag.de szervezet honlapján elérhető a német független bábák által használt űrlap,
ami nagyon sok adatot feldolgoz, és így évente lehet összesíteni, hogy az osz-ek között mennyi volt
a kórházi transzfer, általában milyen testhelyzetben születtek a babák, mekkora súllyal, mennyi idő
alatt, gátsérülések aránya, milyen kockázati tényezők voltak - hiszen a német bábák saját maguk
eldönthetik, hogy vállalnak-e ikreket, farfekvést, VBAC-ot vagy magas vérnyomást stb.), ki lehetne
dolgozni olyan modulokat, amelyeket a szülésznőkpzésbe beépítve elő lehetne segíteni, hogy a
Mo-n végzett szülésznők tényleg alkalmasak legyenek az önálló szülészkísérésre kórházon kívül
(meg persze belül is), pl be lehetne vezetni, hogy a tanuló szülésznők a kötelező gyakorlatnak
legalább egy részét független bába mellett szerezhessék meg 
Bábatáskák... autó, benzinpénz, bábaház kialakításához anyagi forrás... A legnagyobb segítség●
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persze a TB támogatás bevezetése és a bábák presztízsének növelése és munkájuk állami
támogatása lenne, mint közfeladatot ellátó személyeké.
nem ismerem a támogatási tételeket. A saját szülésznői tevékenységemben való elmozduláshoz ,●

szükségem lenne arra, hogy hosszabb ideig megfigyelhessem , a kórházon kívül(bábatanoncként)
más szemszögből is a bábai tevékenységet. Tapasztalatot szeretnék szerezni.
-nyilván továbbképzési támogatás -a szülésekhez esetlegesen használt alternatív szerek●

biztosításához anyagi támogatás -utazásokhoz anyagi támogatás

10 kitöltőtől összesen 5 válasz

16. Köszönjük, hogy kitöltötte a kérdőívet! Sokat segített a válaszaival!
Amennyiben szeretne tájékoztatást kapni a Független Bábák Szövetsége
tevékenységeiről, adja meg az email címét. Az email címét harmadik fél
számára nem adjuk ki, kizárólag az Ön további tájékoztatása céljából fogjuk
felhaszálni információs levélküldés formájában.

shiri-lee@freemail.hu●

anna@nimfea.hu●

hanika68@gmail.com●

zsoltnevarga@freemail.hu●

bekesine@gmail.com●

10 kitöltőtől összesen 5 válasz

Készült: az online-kerdoiv.com segítségével!

http://online-kerdoiv.com

