
Tájékoztató az iskolában történő iskola-egészségügyi ellátásról 

Tisztelt Szülő! 
 

Az 1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről 13. §-a (A tájékoztatáshoz való jog) alapján ismertetjük Önnel a gyermekénél - az általános 

iskolai tanulmányok ideje alatt - kötelezően elvégzendő iskola-egészségügyi tevékenységek menetét: 

 

1. Személyi higiénés ellenőrzések 

Szeptember, január, április hónapokban és szükség esetén, a tanév során bármikor tisztasági (tetvességi) szűrővizsgálat zajlik. Tetvesség 

előfordulásakor (a hajban serke és/vagy tetű található) a kiszűrt gyermek szülei írásbeli értesítést kapnak a tetvesség tényéről, a kezelés 

módjáról.  A serkéket a hajszálról EGYENKÉNT KELL LEHÚZNI, vagy a hajat le kell vágni. A kezelés eredményességéről védőnői igazolást 

kell kérni:  az iskolában a fogadóóra, vagy az ifjúsági rendelőben, a rendelés idejében. 

A kezelés nem indokol iskolai hiányzást, így ezt igazolni nem tudjuk. 

 

2. Az újonnan beiratkozott tanulók (első osztályosok, illetve felsőbb évfolyamba érkezők) részére az osztályfőnökök közreműködésével 

anamnézis-kérdőívet osztunk ki (többnyire szeptember hónapban). Ez a kérdőív az iskola-egészségügyi munkát, a gyermekek hatékonyabb 

ellátását segíti. A kitöltést követően kérjük, mihamarabb juttassák vissza ezt az iskolába zárt borítékban.  

Az új tanulóktól az oltások dokumentálása céljából bekérjük a Gyermek-egészségügyi könyvet (oltási könyv), ezt a későbbiekben 

visszajuttatjuk a szülőhöz ( Az oltási könyv másolata is megfelel.) 

 

3.A páros évfolyamokon iskolaorvosi és iskolavédőnői vizsgálatok történnek, a páratlan évfolyamokon csak védőnői szűrővizsgálat.  

A szűrővizsgálat esedékességéről, konkrét időpontjáról írásos értesítőt küldünk, rajta egy kérdéssorral a gyermek egészségére vonatkozóan. Ezt 

az un. „anamnézis” lapot a szűrővizsgálat napján a gyerekek hozzák magukkal a vizsgálatra. 

Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: a tanulók testi fejlődésének nyomon követése, vérnyomás mérése, látásélesség, színlátás (6. 

évfolyamban), hallás 2.,4.,6.,8. évfolyamban) vizsgálata, a mozgásszervek szűrése, pajzsmirigy vizsgálata (4. évfolyamtól), krónikus betegek 

gondozása a módszertani irányelvek alapján. 

Orvosi fizikális vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés (bőr, csont-izomrendszer, fül-orr-gége, szájüreg, fogak, légzőrendszer, keringési 

rendszer, húgy-ivarrendszer, idegrendszer), a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése, szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás és 

a krónikus betegek gondozása. 

A vizsgálatok tanítási időben, az iskolában, az iskolaorvosi rendelőben zajlanak az orvos ill. a védőnő jelenlétében. A gyermek ruházatát csak a 

szükséges mértékben vetetjük le (általában fehérneműig)- a szakmai szabályok és a személyiségi jogok tiszteletben tartásával. Szükség esetén a 

tanuló személyre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.  

A tanulónál elvégzett vizsgálatok eredményéről szülői tájékoztatót küldünk. Gyermeke egészséges fejlődése érdekében fontos, hogy a kiszűrt 

elváltozás esetén a szakorvosi vizsgálatok megtörténjenek és ennek eredményéről (negatívról is) visszajelzést kapjunk (osztályfőnökön keresztül 

zárt borítékban visszaküldött lelet-másolat, a gyermek személyes megjelenése által). 

 

4. A 6. évfolyamba járó tanulók MMR (mumpsz, kanyaró, rózsahimlő) illetve DTaP (torokgyík, tetanusz, szamárköhögés) elleni kötelező 

védőoltásban részesülnek 

A 7. évfolyamba járó tanulók Hepatitis- B (fertőző májgyulladás) elleni kötelező védőoltást kapnak 2 részletben. 

A 7.osztályos lányok számára HPV elleni védőoltás biztosított, melyet két részletben, szülői kérésre kapnak meg. 

Védőoltás előtt a szülők az oltással kapcsolatos tudnivalókról, az oltás időpontjáról írásos értesítést és kérdőívet kapnak. 

 Az oltás napjára a szülő által kitöltött kérdőívet illetve a Gyermek-egészségügyi könyvet (oltási könyv) kérjük beküldeni. A védőoltások a 

Gyermek-egészségügyi könyvben dokumentálásra kerülnek. 

 
5. A tanév során az alábbi témakörökben tervezzük egészségnevelő órák tartását: egészséges táplálkozás; személyi higiéné; dohányzás 

megelőzés; szenvedélybetegségek; serdülőkori változások; szerelem, párkapcsolat, szexualitás; fogamzásgátlás; abortusz-megelőzés, illetve 

igény szerint egyéb témakörökben is. A témaválasztás évfolyamonként, az adott korosztályra szabottan történik, az osztályfőnökökkel 

egyeztetve. 

 

6. Iskolaorvosi rendelés és védőnői fogadóóra az iskolában 

Szükség esetén az iskolaorvosi rendelést illetve a védőnői fogadóórát felkereshetik a diákok, szülők, pedagógusok aktuális problémájukkal, 

kérdéseikkel 

Iskolaorvos: Dr. Kovács Ildikó 

Iskolaorvosi rendelés: hétfő: 8-10 óráig      

Egyéb elérhetőség: Gyermekorvosi Rendelő, Pilisvörösvár, Fő út 188. Tel: 26/ 330-422/31 rendelési időben. 

 
Védőnő: Szederkényi Edit 

Védőnői fogadóóra: hétfő:        8-10 óráig                                          

                                   kedd:        8-10 óráig    

                                   csütörtök 8-10 óráig                                       

Egyéb elérhetőség (üzenet): Ifjúsági Rendelő, Pilisvörösvár, Attila u. 4. Tel.: 26/330-595,  e-mail: ifjusagirendelo@gmail.com 

                                               

 

A fentiekben leírtakat a vonatkozó jogszabályok alapján végezzük: 
A többszörösen módosított: 

- 26/1997 (IX.3) 3. számú NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról 

-51/1997.(XII.18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló        

egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról  

-1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről  

-18/1998. (VI.3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

 

                  Szederkényi Edit -védőnő                                                                                                        Dr. Kovács  Ildikó -iskolaorvos  


