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A védőnői gondozás a vámadósgondoásból, a gyermek gondoásból, iskolaegészségügyi

feladatokból és nővédelemből tevődik össze. A varandósgondozas célja az rá.llapotos nő

egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészséges születésének

eiősegítése, a veszélyeáetettség és szövődményesség megelőzése, illyetve időben történő

felismerése valamint szülósre, a szoptatasara és csecsemőgondozásra való felkészítése. A
gyermek gondoása során figyelemmel kísérem a gyermek testi, lelki, és értelmi fejtődését.

Kiemelten a tárylálkozásr4 m§zgí§ru és környezeti haüísokra- Megszervezem a

védóoltásaikat, és rendszeres időközönként státuszvizsgá|atat végzek. Nővédelmi gondoás
során kitérünk a felelős szexualitiásra, fogamzásgátlásr4 egészséges piirkapcsolatra. A
jelenlegi szabályozás szerint pedig ez a feladatkör tovább bőVül a védőnői

*en"yfuratszűrésse1. Munkám tanácsadasból (szerda és csütörtök 2.80-10.30 heti 4 Őra),

csaláálatogatasból, iskolai és óvodai munkából á11. Tovabbá feladaim közé tartozk a

rendszeres képzéseken való részvétel.

Az idei évben is úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok az íntézményekkel és gondozott

családjaimmal, de már a közösségekből is fordulnak hazzétm segítségért.

Heti rendszerességgel tartom a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálatüal, sziikség esetén

egyutt megyünk ki családokhoz, és minden estet megkorrzultálunk.

Ebben az évben 9 alkalommal kellett a Gyermekjólét, további két esetben a Gyámhivatal

segítségét kérnem, a törvényben meghatarozottak szerint.

Varga Lajosnéval a gyermekjóléti ügyeken kívül együtt csinálrrnk számos gyermek programot

különböző iinnepek köré csoportosítva.

Azíntézménybe 2014. szeptember l-én 36 gyerek volt beiratkazva. Acsaládok átmeneti

otthona mtatt ez a létsziim folyamatosan változott.

A tanév során higiéniai vizsgálatokatvégeztem. kötelezően negyedévente, dejelzés esetén is

végeztem külön. Tartó s, kezeletlen fej tetve ssé get nem tapasrtaltam az Íntézményb en.

Vizsgálataimat a jogszabályban előírtaknak megfelelően vógezhettem.

Egészségnevelő előadásaimat atztőrékkeretein belül tartottam meg, azosztá|yfőnökök és

pedagógusok, előadásaimat szívesen fogadtak és készségesen biáosítottak szimomra
alkalmat a munkámhoz. Akövetkező előadásokat tartottam a tanévben:

1. osáály: Fogápolrás (1 óra)

2. osztáIy: (1 óra)

3. osáály: Napirend, egészséges táp]lá|kaás,szémrtőgép, higiénia (2 őra)

4. osztéúy: Önértékelés (1 óra)

csak a llányoknak menstruáció, intim higiénia (l óra)

A 2. és 4. osáályban iskola egészségügyi szűrővizsgálatot végeztiink az iskolaorvossal

Dr. Tóth Józseffel.

Ekkor a2 asztáIyban 18 tanuló volt beíratva. Mind a 18 tanulón sikeresen elvégeáiik a
vizsgálatokat és az alábbi eltéréseket tapasztalfuk.

1 tanulónak javasoltunk urulógiai kontrollt..

1 tanulót szemészetre küldtünk.



Az elmúlt tarrévtől résá vettem a különböző iskolai rendezvényeken is, miní az iskolai Ki-
mit-fud, vagy évnyitók, évzllrők, különböző iskolai iinnepségeken.

Megítélésem szerint pozitív kapcsolatot ápolok az egész intézménnyel. Minden felmerülö
problémát meg fudtunk beszélni, és mindent az igényeknek megfelelöen tudfunk kezelni.

Az elkövetkező évekberl, ezt a munkát szeretném még tökéletesebbé és gördülékenyebbé
tenni.

A taliándörögdi óvodában munkám során higiéniai vizsgálatokat végeztem, kötelezően
negyedévente, de jelzés esetén itt is végeztem kiilön, Tartós, kezeletlen fejtetvességet nem
tapasztaltam az intézményben. Vizsgálataimat a jogszabályban előírtaknak megfelelően
végeáettem.

Az óvodában szintén tartottam egészségnevelő előadásokat, melynek a téméi az egészséges
tétplálkozál a higiéni4 és a ludtalptorna voltak.

Az óvodában egészségügyi vizsgálatot nem végeztiink, mivel törvényes képviselő nem volt
jelen.

A gondozottaim jelentős részének Dr. Tóth József a héniowosa, igy az oltasok és

státuszvizsgálatok lebonyolítasa mindig időben, az előírásoknak megfelelően történik.
Mindert hónap elején egyeztetjiink az adott hónapbarr oltandókat, és megbeszéljtik az oltási
időpontokat. Ezek riltalában a következő képpen zajlanak: Vigantpetenden hétfónként 11

őrátől, Kapolcson szerdánként 14 őtátőI, és Taliándörögdön csütörtökön 11 ónltól történnek
az olások.

Rendszeresan résá veszek a védőnői énekezletekerr, tartom a kapcsolatot a vezetó
védőnőkkel. Idén több TÁMOP áItal trimogatott képzés indult, amin a védőnők
tédtésmentesen vehetnek részt. Ezek körül én az Ki emel, ki emel.. című fejlódéslélektani
tréningen vettem rész janruírban, továbbá egy a mozgástenípiak jelentőségéről szólón voltam
Tihanyban áprilisban.

A Családok Átmeneti Otthonát heti rendszerességgel látogattam 2015, júniusi
megszűnésóig, egyrésá a gyakori költözés miatt, másrésá fokozottarr ellenőrzöm a
bentlakókat, mind a higiéniát mind a lelki egószségtiket. Több alkalommal tartottam
egészségnevelő előadrást azirttézményben is. De gyakran előfordul, hogy a fozésben vagy épp

a hazifeladat elké szítésében nyúj tok se gítsé get.

Az idei közösségi programokon a részvétel egy kicsit visszaesett, ennek pontos okát
egyenlőre nem fudom, de továbbra is szeretrrék játszőhazakat szewezni, és katív részese lenni
a helyi programoknak, közösségi életnek.

Tisztelettel köszönöm, eddigi bizalmukat, és bízom a további sikeres együttműködésben.

Kapolcs, 2015. október 30.


