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Príloha č. 2
Témy prednášok.

Ochrana životného prostredia – nakladanie s odpadom, čistota bezprostredného okolia
Hygiena bývania – čistota obydlia
Starostlivosť o studňu
Odvedenie splaškových vôd
Zdravotné preventívne prehliadky
Zdravotné poistenie
Reprodukčné zdravie – plánované rodičovstvo
Osobná hygiena – umývanie rúk, obliekanie, stomatohygiena (technika čistenia zubov)
Manipulácia s potravinami, bezpečnosť potravín, záručná doba
Práva a povinnosti pacientov
Užívanie liekov
Prenos a prevencia  infekčných ochorení – význam očkovania, dodržiavanie očkovacieho kalendára
pomoc pri úrazoch, predchádzanie úrazom
Dospievanie, sexuálna výchova
Prevencia pedikulózy – realizácia opatrení na odvšivenie
Prevencia závislostí – alkohol, drogy, fajčenie, hracie automaty
Zdravá výživa
Duševné zdravie
Fyzická aktivita
Riziká a prevencia svrabu
Udržiavanie hygieny novorodencov
Kožné ochorenia – prevencia
Vtáčia chrípka – prevencia, ochrana
Žltačka typu A, B – riziká, prevencia
Prevencia násilia
Tvorba rodinného rozpočtu
Prevencia zoonózy, besnoty
Dodržiavanie pitného režimu 
Príprava na pôrod
Starostlivosť o novorodenca, dojčenie
Tuberkulóza – riziká, prevencia
Starostlivosť o domácnosť
Životospráva tehotných žien
Starostlivosť o deti – práva a povinnosti rodičov
Salmonelóza – riziká, prevencia
Pohlavné ochorenia – riziká, prevencia
Príprava na manželstvo a rodičovstvo
Príprava na materstvo, priebeh tehotenstva a pôrod.
Vyšetrenia prsníkov
Rodina a medziľudské vzťahy
Antikoncepcia
Starostlivosť o zdravie
Príprava umelej výživy pre dieťa
Prevencia proti kliešťom
Informovanie o potrebe vzdelania
Práva a povinnosti tehotnej ženy
Ako používať tehotenský test
      Dodržiavanie zásad hygieny oblečenia
      Povinné očkovanie, dodržiavanie očkovacieho kalendára
      Infekčné ochorenia detí, prevencia.
      Starostlivosť o novorodenca, dojčenie. 
      Výživa a stravovanie dieťaťa.
      Chrípkové ochorenie a prevencia.
      Vývin dieťaťa
      Nebezpečenstvo kliešťovej encefalitídy – prevencia
Obliekanie v zime a v lete
Chute – zdravé a nezdravé potraviny ( nie všetko čo nám chutí je aj zdravé)
Hygiena vlasov
Ľudské telo
Zubná hygiena
Partnerské vzťahy
Prenos pohlavných chorôb
Biologický vývoj ženy
Povinné očkovanie u detí
Príprava na rodičovstvo
Predmanželský život a príprava na manželstvo
Príprava na manželstvo a materstvo
Hygiena v živote, v manželstve
Materstvo, potraty, antikoncepcia, vyšetrenia prsníkov, dôležitosť 1. návštevy u gynekológa
Ženské choroby dnešného sveta
Pedikulóza
Reprodukčné zdravie
Ochrana pred zahmyzením
Biológia v čase dospievania
Alkohol a fajčenie
Prevencia a rodičovstvo
Osobná hygiena a hepatitída
Prevencia drogovej závislosti
Partnerské vzťahy
Životné prostredie, nakladanie s odpadom, čistota obydlí
Práva a povinnosti pacientov
Nakladanie a udržiavanie potravín, zaobchádzanie so sociálnymi dávkami
Plánované rodičovstvo
Kožné ochorenia



























