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BESZÁMOLÓ
2012. évben végzett védőnői munkáról
Gondozotti létszámadatok: (2012.12.31.)
- Családok:
- Várandósak:
- 0 -1 évesek:
- 1 -3 évesek:
- 3 -6 évesek:
- Okt-i Int-be nem járó 7 évesek:
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Veszélyeztettek
- Várandós
- 0 – 1 éves
- 1 - 3 éves
- 3 – 6 éves
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2012-ben gondozott
- Várandós létszám:
- Újszülöttek száma:
- Óvodai létszám:
- Iskolások száma:
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Védőnői látogatások száma:
- Várandósok
- Gyermekágyasok
- 0-1 éves csecsemők
- 1-3 éves kisdedek
- 3-6 évesek
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Védőnői tanácsadásokon a megjelenések száma:
- Várandós
- Csecsemő
- 1-3 évesek
- 3-6 évesek
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Gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenység:
- Kiskorú várandós nem volt
- Gyermekelhanyagolás gyanúja nem merült fel.
- Családok elhelyezésére otthonban nem volt szükség.
- Szociális segítségre, anyagi támogatásra egyre többször lenne szükség a
szegényebb családok körében.
- Esetjelzés a gyermekjóléti szolgálat felé 4 alkalommal történt.

Otthon szülés, halvaszülés, gyermek halott nem volt.
Csecsemő halottak száma: 1 fő
A „Kacagó” Napközi Otthonos Óvodában és Csontváry Általános Iskolában
tisztasági vizsgálatot rendszeresen végeztem.
Az óvodában a tanév során tetűvel szerencsére egyáltalán nem találkoztam.
Az iskolában 5 gyermek fejét találtam tetűvel fertőzöttnek. Ezekben az esetekben a
szülőket kiértesítettem és tájékoztattam a teendőkről. Szükség esetén magam
kezeltem a gyermek haját. Egy esetben kellett az ÁNTSZ-hez fordulnom.

A2011-12-es tanén második felében az iskolában sikeres Tini-klubot működtettem.
Összesen 14 alkalommal találkoztunk és különböző témákról beszélgettünk a
gyerekekkel. Felvilágosítást tartottam 12 egészségnevelő témában. A témaköröket
ppt-s előadásokkal prezentáltam, képekkel illusztráltam (pl. dohányzás, alkohol,
drogok káros hatásait a szervezetre.) A 14 alkalommal összesen 91 megjelenés volt
a diákok részéről.
Egy alakalommal klubdélutánt szerveztünk a gyermekek részére.

Óvodai egészségnevelés két alkalommal történt 3 csoportban.
Az iskolában egészségnapot egy alkalommal tartottam az ÁNTSZ munkatársainak
közreműködésével.
Az anyatej világnapja alkalmából a kismamáknak, szoptató édesanyáknak egy kis
megemlékezéssel, megvendégeléssel kedveskedtem.
Baba-mama klub is működött, sőt a mai napig is sikeresen működik a
szervezésemben. 2012-es évben 21 alkalommal gyűltünk össze, anyuka részéről 98
megjelenéssel.
Egy alkalommal baba-börzét szerveztem a gondozottak részére.
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