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Tájékoztató a tanulókat érintő iskola egészségügyi ellátásokról 

Az iskola egészségügyi ellátás az iskolaorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll. 

Az iskola egészségügyi feladatok ellátása során a tanulók érdekében együttműködnek a 
tanárokkal, szülőkkel valamint a házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, körzeti védőnői, 
gyermekjóléti szolgáltatások, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, gyógytornász, 
pszichológus és az Állami Népegészségügyi Szolgálat (Á.N.T.SZ.) intézményeivel. 

A feladatok ellátására felszerelt iskolaorvosi rendelő biztosított. 

A tanulók egészségügyi ellátása az oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett éves munkaterv 
szerint történik. 

A kötelező szűrővizsgálatok páros évfolyamokon (2, 4, 6, 8) történnek. 

• Teljes körű fizikális vizsgálat 
• Testi fejlettség, tápláltsági állapot felmérése, testmagasság – testsúly, testtömeg index 
• Látásélesség szűrése. Színtévesztés vizsgálata 4. osztálytól 
• Vérnyomás ellenőrzése 
• Mozgásszervi szűrés:  

o statikai lábbetegségek 
o tartási rendellenességek 
o Bőr és kültakaró ellenőrzése 
o Golyvaszűrés 4. osztálytól 
o Nemi fejlődés megítélése 
o Fogak ellenőrzése (A tanulók évente részt vesznek az iskolafogászati 

alapellátás keretében, fogászati szűrésen) 

A gyermekénél észlelt elváltozásról a szülő írásos értesítést kap ami egyben szakorvosi 
beutaló is. 

A szülő köteles a vizsgálat eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) bemutatni. 

Tisztasági és tetvességi vizsgálatok az összes tanulónál szeptember, január és április 
hónapban történnek és szülői bejelentés alapján. 

Kötelező védőoltások (iskolai kampányoltás) 

Szeptember hónapban 

-        6. évfolyamon MMR emlékeztető oltás (Morbilli, Mumpsz, Rubeola) 

-        7. évfolyamon Hepatitis „B” I. oltás (fertőző májgyulladás) 

  



Október hónapban  

-        6. évfolyamon d.T.ap. emlékeztető oltás Diftéria (torokgyík), Tetanusz, Pertussis 
(szamárköhögés) 

-        7. évfolyamon lányoknál HPV I. Szülői írásos kérésre 

Március hónapban 

-        7. évfolyamon Hepatitis „B” II. oltás 

Április hónapban 

-        7. évfolyamon lányoknál HPV II. oltása 

Az oltásokat megelőzően a szülők írásos tájékoztatót kapnak az oltásról és idejéről amit 
aláírva az oltási könyvvel együtt be kell küldeni. 

  

Az iskolaorvos és a védőnő egyéb iskola-egészségügyi feladatokat is ellát: 

-        Környezet-, élelmezés- egészségügy, balesetvédelem, egészségnevelés 

-        Elsősegélynyújtás (az iskolában bekövetkezett balesetek, sérülések és akut 
megbetegedések elsődleges ellátása) 

A nevelési – oktatási intézményekben az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó orvos és 
védőnő fontos feladatokat lát el a pedagógusokkal és a szülőkkel együttműködve, hogy a 
gyermekük egészséges testi és lelki fejlődése biztosítva legyen. 

Az iskola orvosa Dr. Dózsa Mariann gyermekorvos 

Rendel: XIII. Nővér utca 19. gyermekrendelőben 
Telefon: 0630/9717244 
Az iskolában változó időben tartózkodik. 

Az iskola védőnője Labáth Sándorné 

Az iskola orvosi rendelőjében dolgozik. 
K:  8 - 14-ig 
Cs:8 - 14-ig 
P:  8 - 14-ig  
 
Kivéve a hónap utolsó péntekjét 
Telefon: 0670/7758593 

 


