TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI MUNKÁRÓL

Tisztelt Szülők!

Az iskola-egészségügyi ellátás az alapellátás részeként szolgálja gyermekük
elsősorban betegségmegelőzésre irányuló egészségügyi ellátását.
Iskolaorvos: Dr. Fekete Olga
Iskolavédőnő: Barnákné Szalai Anita
Elérhetőség: 06 70/340-57-33
Tartózkodási idő: hétfő, kedd. péntek: 8.00-14.00

Munkánkat az oktatási intézmény pedagógusaival, szakembereivel (pszichológus,
gyógytestnevelő) valamint a helyileg illetékes Népegészségügyi Intézettel,
Gyermekvédelmi Szolgálattal, gyermekorvosokkal együttműködve végezzük.
Fő tevékenységünk:
ELSŐSÖK felvétele
Az első évfolyamra érkező tanulók iskolaegészségügyi törzslapjának elkészítése,
amelyhez az alábbi dokumentumok szükségesek:
-6. éves kötelező oltás igazolása (oltási könyv, fénymásolat is lehet jól látható
matricával, dátummal)
-„Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elősegítésére”
(5. éves státusz). Az adatlap kitöltése kötelező és az iskola-egészségügyi
dokumentáció része (15/2013. (II.26.) Fénymásolat szintén elegendő.
Szűrővizsgálatok:
-Szűrővizsgálatok végzése kötelező a tanköteles korú gyermekek számára páros
évfolyamokon (2.,4.,6.,8. osztályokban).
A vizsgálat védőnői részét képezi: testsúly, testmagasság, vérnyomás mérés,
színlátás/látás, hallás vizsgálat.
Orvosi vizsgálat a mozgásszervek ellenőrzéséből, pajzsmirigy tapintásos
vizsgálatából, teljeskörű fizikális vizsgálatból (beleértve nemi szervek vizsgálatát) áll.
A vizsgálatokok elvégzését követően az eredményekről írásos értesítőt küldünk a
szülők/ gondviselők felé.
Kötelező oltások:
A kötelező oltások meglétének ellenőrzése az iskola-egészségügy feladata.

Iskolai kampányoltások keretén belül kerül sor az életkorhoz (évfolyamhoz) kötött
alábbi oltások beadására. A vizsgálatok és az oltások helyszíne az iskola orvosi
szobája.
VI. évfolyam:
DTaP :Diftéria (torokgyík,) Tetanus (merevgörcs) Pertussis (szamárköhögés)
MMR :Morbilli(kanyaró), Mumps (fültőmirigy gyulladás), Rubeola (rózsahimlő)
VII. évfolyam:
Hepatits B elleni (fertőző majgyulladás)
HPV elleni önkéntesen kérhető, ingyenes oltás
Az oltásokhoz kapcsolódó tudnivalókról minden esetben előzetesen részletes
tájékoztatót küldünk.
Gyógytestnevelés
A gyógytestnevelés besorolást az iskolaorvos a gyógytestnevelő tanárral
együttműködve állítja össze az általuk végzett vizsgálat, illetve a beküldött
szakorvosi vizsgálatok alapján.

-Egészségnevelő, egészségvédelemhez kapcsolódó előadások tartása
-Tisztasági vizsgálatok (fejtetvesség) végzése negyedévente illetve jelzés
alapján

Az iskola-egészségügyi szolgálat működését az alábbi rendeletek szabályozzák:
26/1997. (IX.3) NM rendelet
51/1997. (XII.18.) NM rendelet
18/1998. (VI.3) NM rendelet
1997. évi XLVII tv.

Köszönjük az együttműködésüket!

Iskolaegészségügyi Szolgálat

