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Beszámoló a vé dőnői
rnunká ról a 201 5-ös

évben

készítette:
Lohn Kata

Védőnő

A

védőnői gondoás a várnadósgondoásból, a gyermek gondoásból, iskolaegészségÜgYi
feladatokból és nővédelemböl tevődik össze. A varandósgondoás célja az állaPotos nő
egészségénekmegőrzése, a magznt egészseges fejlődésének és egészségesSzületéSének
eiősegítése, a veszélyeztetettség és szövődményesség megelőzése, illyetve időben tÖrténő
felismerése valamint szúlésre,a szoptatasara és csecsemőgondoásra valÓ felkészítése-A
gyermek gondoása során figyelemmel kísérem a gyermek testi, lelki, éS értelmi fejlŐdéSétKiemelten a áplálkozésr1 mozgasra, és környezeti hatasokra. Megszervezem a
védöoltasaikat, és rendszeres időközönként statuszvizsgálatot végzek. NÓvédelmi gondoás
soran kitéríinka felelós szexualitásr4 fogamzisgátlasr4 egészséges parkapcsolatra, A
jelenlegi szabáIyozéls szerint pedig ez a feladatkör tovább bovül a védÖnői
méhnyákrakszrjréssel. Munkám tanácsadasbol (szerda és csütörtök 2.80-10.30 heti 4 Őra),
csaláálátogatásból, iskolai és óvodai murrkából a11. Továbbá feladaim közé tartozik a
rendszeres képzésekenva]ó részvétel.
Az idei évben is úgy gondolom, hogy jó kapcsolatot ápolok az Íntézményekkelés gondozott
csaladjaimmal, de már a közösségeköől is fordulnak hozzfun segítségért.
Heti rendszerességgel tartom a kapcsolatot a gyermekjóléti szolgálatlal, Sztikség esetén
egyutt megyiink ki családokhoz, és minden estet megkonzultalunk.
Ebben az évben 9 alka]ommal kellett a Gyermekjólét, további két esetben a GYámhivatal
segítségétkérnem, a törvényben meghatiro zolt*- szerintVarga Lajosnéval a gyerme§óléti ügyeken kívül együtt csinálrrnk sámos gyermek Programot
kiilönböző iinnepek köré csoportosítva.
Azintézménybe20í4. szepember 1-én 36 gyerek volt beiratkorya. Acsaládok áfurreneti

otthonarntatrezakétszintfolyamatosanváitozottA tanév során higiéniai vizsgálatokat végeztem,kötelezóen negyedévente, de jelzés esetén is
végeáem kiilön. Tartós, kezeletlen fejtewességet nem tapasáaltam az intézménYben.
vizsgálataim at a jo gszabályban előírtaknak megfelelően végezhettem.
Egészségnevelő előadásaimat atanórák keretein belül tartottam meg, azosztálYÍÖnÖkÖk és
pedagógusok, előadasaimat szívesen fogadtak és készségesen biáosítottak számomra
atkalmat a mrmkámhoz. Akövetkező előadasokat tartottam a tanévben:
1.

osztáiy: Fogápolás

(i

óra)

2.osztáIy:(l ó.a)
3. osáály: Napirend, egészségestáplí|kozís, sámítógép, higiénia (2 óra)

4. osztáJy: Önértékelés(1 óra)
csak a lanyoknak rnenstruáció, intim higiénia (1 óra)

A 2. és 4. osáályban iskola egészségügyi szűrővizsgálatot végeáiink az iskolaorvossal
Dr. Tóth Józseffel.
Ekkor a2 osrtályban 18 tanuló volt beíratva. Mind a 18 tanulón sikeresen elvégeztÍik a
vizsgálatokat és az alábbi eltérésekettapasztalfukavasoltunk urulógiai kontrollt..

1

tanulónak

1

tmrulót szemészetre küldtírnk.

j

iskolai rendezvényeken is, mint az iskolai kiiskolai iinnepségeken.
Megítélésemszerint pozitív kapcsolatot ápolok az egészintézménnyel.Minden felmerÜlő
p.oúlé*átmeg tudtunk beszélni, és mindent az igényeknek megfelelően tudtunk kezelni.
Az elkövetkező években eá a munkát szeretném még tökéletesebbé éS gördülékenYebbé

Az elmúlt tané\rtől résá vettem

különböző
mit-tud, vagy évnyitók, évzánők,különböző
a

terrrri.

A

óvodában mrrnkám soran higiéniai vizsgálatokat végeztem, kÖtelezóen
negyedévente, de jelzés esetén ittisvégeztem kiilön. Tartós, kezeletlen fejtetvességet nem
tapasztattam az intérlnényben.Vizsgálataimat a jogszabályban előírtaknak megfelelően

taliandörögdi

végeáettem.
egészségnevelő elóadásokat, melynek a témái az egészséges
a higiénia, és a ludtalptorna voltak.

Az óvodaban szintén tartottam
ápLáIkoÁl

Az

ővodában egészségrigyivizsgalatot nem végeáillk, mivel törvényes képviselŐ nem volt

jelen.
gondozottaim jelentős részénekDr. Tóth József a haziorvosL Íw az oltasok és
statuszvizsgaiatok lebonyolítasa mindig időben, az előírasoknak megfelelóen tÖrténik.
Minden hónap elején eg}eztetjiink az adott hónapban oltandókat, és megbeszeljiik az olüási
időpontokat, Ezek altaiaban a következő képpen zajlanak Vigantpetenden hétfőnként 11
11 ÓratÓl tÖrténnek
órától, Kapolcson szerdánként T4 őrátől, és Taliarrdörögdön csüörtökön

A

az oltasok.

Rendszeresen résá veszek a védónói értekezleteken, tartom a kapcsolatOt a vezetó
védőnőkkel. Idén több rÁvop ákA] tamogatott képzésindult, anxin a védőnók
tédtésmerrtesen vehebrek résá. Ezek körüi én aa Ki emel, ki emel.. című fejlődóslélektarri
tréningen vettem rész janrrárban, továbbá egy a mozgástenípiak jelentóségérŐl szólón voltam
Tihanyban áprilisban.

A

Csa}ádok Átmeneti Otthonát heti rendszerességgel látogattam 2015" júniusi
megszúnéséig,eglrészt a gyakori költözes miatt, masrészt fokozottan ellenÖrzÖm a
uentlakokat, mind a higiéniát mind a lelki egészségiiket. Több alkalommal tartottam
egészségnevelő előadast azintéanényben is. De gyakran előfordul, bogy a fbzésben vagY éPP
a háaífeladat elké szítésébennyúj tok segítséget.

a részvételegy kicsit visszaesett, ennek pontos okát
egyenlőre nem tudom, de iovábbra is szeretnék jánszőbazakat szervezni, és katív részese lenni

Az idei kózösségi programokon

a

helyi programoknak, közösségi életrek.

Tisztelettel köszönöm,

eddigi bizalmukat, és bízom a további sikeres együttrnúkÖdésben,

Kapolcs, 2015. október 30.

