
Szülői tájékoztató 

Munkánkat a 26/97 (IX.3.)NM rendelet alapján végezzük. 

 A védőoltások, szűrővizsgálatok az iskola-egészségügyi munka az iskola iskolaorvosi rendelőjében 

történik (Heves, Dobó út 29.) 

A koronavírus fertőzéssel kapcsolatos iskola-egészségügyi tájékoztató az iskola honlapján egyaránt 

elérhető a szülők és tanulók számára. 

Beteg gyermek nem jöhet közösségbe. 

Az iskolaorvosi rendelőben a tanulók a COVID-19 fertőzés továbbterjedésének megelőzése érdekében 

csak szájat és orrot eltakaró maszkban lehetnek jelen. 

A testnevelési csoport besorolás minden tanév szeptemberében történik - az ehhez szükséges 

igazolásokat a tanulónak az iskolaorvosi rendelőben szükséges leadnia. 

Minden tanévben negyedévente az általános iskolai osztályoknál ill. szükség esetén középiskolai 

osztályoknál is végzünk tisztasági szűrővizsgálatot, a kiszűrt tanulók írásos értesítést kapnak, 

kontrollvizsgálatra az iskolavédőnőnél kell jelentkezniük. 

Védőoltások: 

Diftéria - Szamárköhögés- Tetanusz/DPT/   , Kanyaró –Rózsahimlő - Mumpsz /MMR/elleni 

emlékeztető védőoltások a 2008..06.01.-2009.05.31. között született  tanulóknál szeptember és 

október hónapban, valamint a megnevezett korcsoporttól fiatalabb, de 6. osztályos tanulóknál. 

B tipusú fertőző májgyulladás elleni védőoltás/Engerix-B/ szeptember és március hónapban a 

2007.06.01.-2008.05.31.között született tanulóknál   , valamint a megnevezett korcsoporttól fiatalabb, 

de 7. osztályos tanulóknál.                                                                                                                                                                                                                                  

HPV /Gardasil/ vírus elleni védőoltás- a 7. évfolyamba járó lányoknak október és április hónapban. 

Egyéb védőoltások –pl.megbetegedési veszély elhárítása iskola iskolaorvosi rendelőjében történnek 

(Heves, Dobó út 29.) 

 

Egészségügyi szűrővizsgálat a páros évfolyamokban történik/6.,8.,10.,12./, valamint a 16. évüket a 

tanévben betöltő tanulóknál. 

 A védőnői szűrés részei: testsúly, testmagasság, mellkörfogat mérése, látásélesség és színlátás és 

sztereolátás vizsgálat, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, vérnyomásmérés, mozgásszervek vizsgálata.  

Az orvosi szűrés alkalmával általános orvosi vizsgálatot végez az iskolaorvos a tanulóknál.  

Az iskolai szűrés eredményéről a szülőt írásban értesítjük, ha valakinél eltérést észlelünk, szakorvosi 

beutalást javaslunk.                                                                                                                                                    

Kérjük a szülőket, hogy tájékoztassák az iskola eü. szolgálatot: 

- ha valamilyen betegség, probléma miatt gondozásra járnak 

- tartósan gyógyszert szed a tanuló 

- gyógyszerérzékenysége van 

- testnevelésből felmentett – könnyített testnevelésre – gyógytestnevelésre jár 

Amennyiben a tanuló szakorvosi beutalót kapott a szűrés alkalmával, a leletet legyen szíves a szülő 

eljuttatni az iskolaorvoshoz, iskolavédőnőhöz. 

Az esetleges, ill. a rendszeresen szedett gyógyszerekről fontos, hogy pontos 

legyen az információnk-a szülő által aláírva esetleg az ellenőrzőben 

dokumentálva legyen.                                                                                                    

Minden tanuló csak a saját gyógyszerét szedheti!                                                       

Rosszullét esetén a szülőt értesítjük, fontos, hogy a tanuló minél előbb a 

szükséges ellátásban részesüljön, az állapotától függően szükség esetén mentőt 

hívunk, ha erre nincs szükség a gyermek mielőbbi orvoshoz szállítása a szülő 

feladata és kötelessége. 

Minden tanévben felvilágosító előadásokat tartunk a témákat előre egyeztetjük az osztályokkal, a 

pedagógusokkal-tanulókkal. Részt veszünk egészségnapokon és iskolai rendezvényeken. 

Iskolaorvos: Dr. Szabó János 06-36-545-015                                                                                             

Iskolavédőnő: Laskainé Czidor Brigitta Tel: 06-36-346-645 


