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T: BESZÁMOLÓ A VÉDŐNŐI
SZOLGÁLAT MUNKÁJÁRÓL

Védőnői munkám során 2013.jan.01-től 2 község gondozottait látom el: Hegyesd, M.apáti.
Az intézmények ellátásában nincs változás, továbbra is én látom el az M.apáti óvoda és a Művészetek Völgye Ált. Iskola védőnői teendőit.
Összefoglaló a 2015-as évről:
Gondozott családok száma: 78
Az elmúlt évben a születések száma: 13 fő volt.
2015-ban újonnan nyilvántartásba vett kismama: 10 fő, egész évben gondozott: 18 fő
A Művészetek Völgye Ált. Isk.-ban (154 fő) ismét megtartottuk az Egészségnapot, ami minden
évben nagy érdeklődésnek örvend az iskolások körében. Ezen a napon a tanítási órák helyett
egészségfejlesztőkkel, külső előadókkal nőgyógyász szakorvossal, rendőr századossal tartottunk
előadásokat, különböző témákban.
2015. márciusban, az Egészségnapon az alábbi témakörökben hangzott el előadás:
 Droghasználat büntetőjogi felelőssége
 Közlekedési ismeretek
 Önismeret, konfliktuskezelés
 Serdülőkori változások, intim higiéne, szexuális úton terjedő betegségek
 Párkapcsolat, fogamzásgátlás
 Tetoválás veszélyei
 Internet és veszélyei
 Elsősegélynyújtás
 Egészséges táplálkozás ( kóros soványság és elhízás veszélyei )
 Nemi érés, HPV vírusfertőzés, megelőzés
Készítettünk a gyerekekkel egészséges ételeket, amit utána elfogyasztottak.
Meghírdettük a gyermekeknek az Egészségnap keretében a rajzpályázatot, amit utána jutalmaztunk, majd a rajzokból kiállítást rendeztünk.
Változás történt az iskolásokat érintő oltások terén. A Humán Papillóma vírus elleni oltás
(méhnyakrák ) eddig térítésköteles volt, 2014 ősztől a 12. életévüket betöltött, de 13. életévüket
be nem töltött leánygyermekek térítésmentesen megkapták. ( E védőoltás neve: CERVARIX )
2015-16-os tanévben minden 7. osztályos leánygyermek szülei az oltás mellett döntöttek, így 16
fő kapott CERVARIX oltást. ( 100 %-os átoltottság. )

M.apáti Óvodában ( 54 fő ) rendszeresen tartok előadást, fogápolás, egészséges táplálkozás
témakörben.
A fogápolást egy nagyméretű fogsoron ( fogmulázson ) mutatom be a gyerekeknek, az előadás
után ezen gyakorolhatják a helyes fogmosást.
Évente megrendezésre kerülnek versenyek Tapolcán ( fogápolás, csecsemőgondozás ) ahol
rendszeresen a zsűriben tevékenykedem évek óta.
2013-tól Baba-Mama Klub működik, kéthetente tartjuk a foglalkozásokat, babák és mamák nagy
örömére.
A körzetben nem emelkedett a veszélyeztetettek száma.
Az anyatejes táplálás mutatói nagyon jók.
Havonta kiosztásra kerülnek a rászorult családoknak az összegyűjtött ruhák és játékok.
A családgondozóval, intézményekkel a kapcsolat folyamatos.
Köszönöm az eddigi közreműködést!
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