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Védőnői munkám során 2013 jan.O1-től 2kőzség gondozottait látom el: Hegyesd, M.apáti,
Azi*ézmények ellátásában nincs váLtozás, továbbra is én látom el az M.apáti óvoda és a ]\4űvé=

szetek Völgye Alt. Iskola védőnői teendőit.

Összefo glaIő a 20 l 4 - as évről:
Gondozott családok száma,.'] 7

Az elmúlt évben a születések száma:12 fő volt.
2}I4-banújoruran nyilvántartásba vett kismama: 13 fő, egész évben gondozott: 21 fő
A Művészetek Völgye Ált. tsk.-ban (158 fő) ismét megtartottuk az Egészségnapot, ami minden
évben nagy érdeklődésnek örvend az iskolások körében. Ezen anapon a tanítási órák helyefi
egészségfejlesztőkkel, lailső előadókkal nőgyó gyász szakorvossal, rendőr századossal tartottunk
előadásokat, ktilönböző témákban.
2014. áprilisban, azEgészségnapon az aléhbi témakörökben hangzott el előadás:

{, Drogha sználat büntetőjogi felelőssége
i. közlekedésiismeretek
{. Önismeret, konfliktuskezelés
* Serdülőkori változások, intim higiéne, szexuális úton terjedő betegségek
.|. Párkapcsolat, fogamzásgátlás
.|. Tetoválásveszélyei
.l. Internet és veszólyei
.l. Elsősegélynlujtás
{. Egészséges táplálkozás ( kóros soványság és elhízás veszélyei )
* Nemi érés, HPV vírusfertőzés, megelőzés

Készítettiink a gyerekekkel egészséges ételeket, amit utána elfogyasztottak.
Meghírdettiik a gyermekeknek az Egészségnap keretéb en a rajzpályánatot, amit utána j uta|maz-

tunk, majd a rajzokból kiállítást rendezttink.
Változás törlént az iskolásokat érintő oltások terén. A Humán Papillóma vírus elleni oltás (

méhnyakrák ) eddig tédtésköteles volt, 2014 ősztő| a 12. életévüket betöltött, de 13. életévüket be

nem töltött leánygyermekek térítésmentesen megkapták. ( E védőoltás neve: CERVARIX )
M.apáti Óvodában ( 56 fő ) rendszeresen tartok előadást, fogápolás, egészséges táplálkozás
témakörben.



A fogápolást egy nagyméretú fogsoron ( fogmulázson ) mutatom be a gyerekeknek, az előadás
után ezen gyakorolhatják a helyes fogmosást.
Évente megrendezésre kerülnek versenyek Tapolcan ( fogápolás, csecsemőgondozás ) ahol
rendszeresen a zsűriben tevékenykedem évek óta.
Több továbbképzésen vettem résá: Koragyermekkori program, Méhnyakszűrés elméleti modul"
20l3-től Baba-Mama Klub működik, kéthetente tar,tjuk a foglalkozásokat, babák és mamák nagy
örömére.
A körzetben nem emelkedett a veszélyeáetettek száma"

Az anyatejes táplálás mutatói nagyon jók.
Havonta kiosztásra kerülnek a rászorult családoknak az összegyűjtött ruhák és játékok.

A család gondozóval, intézményekkel a kapcsolat folyamato s.

Köszönöm az eddtgi közreműködést!

M,apáti, 2015. május 1 1.
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