Iskola-egészségügyi szolgálat információi
Szülői tájékoztató az iskola-egészségügyi ellátásról

Kedves Szülők!
Gyermekük az iskolás évei alatt iskola-egészségügyi ellátásban
részesül.
Az iskola-egészségügyi ellátás a következő jogszabályok alapján
történik:
• 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
• 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében
igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról
és szűrővizsgálatok igazolásáról
• 49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
• 26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes
szolgáltatásából áll.
A gyermekek, tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a
nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint, az
iskola orvosi szobájában végzi.
Iskolaorvos: Dr.Pozsonyi Györgyi
Rendelési idő: Hétfő 9 – 14 óra

Védőnő :

Dr. Vajdáné Vadas Ágnes
vadasagnes.vedono@gmail.com
Rendelkezésre állási ideje:
hétfő , szerda:

8.30-15 óra

SZŰRŐVIZSGÁLATOK
A rendeletben foglalt szűrővizsgálatok az oktatási intézményekben
kétévente történnek, (2., 4., 6., 8. osztályban), valamint külön
jogszabály szerinti 16 éves korban.
Ennek keretében
az orvos feladata a teljes körű fizikális vizsgálat elvégzés, a
kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis
alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra
irányítása.

A védőnő feladatai:
a) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot
hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés értékelése,
b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és
magatartásproblémák feltárása,
c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és
a színlátás vizsgálata a 6. évfolyamban,

d) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai
problémákra és a gerinc-rendellenességekre,
e) vérnyomásmérés,
f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata a 4. évfolyamtól.
A vizsgálat során észlelt esetleges eltérésről a szülőnek írásos
tájékoztatást küldünk, és javaslatot teszünk a további
kivizsgálás(ok)ra.
A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt
(leletet) a szülő/tanuló köteles bemutatni.
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 81. § (3) értelmében a
tanköteles korú gyermekek jogszabályban meghatározott esetben való
szűrése kötelező. A szűrővizsgálatra kötelezett kiskorú személy
részvételéről a szűrővizsgálaton a törvényes képviselő köteles
gondoskodni. Ha e kötelezettségének a törvényes képviselő írásbeli
felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi hatóság a
szűrővizsgálatot határozattal rendeli el. A szűrővizsgálatot elrendelő
határozat – jogorvoslatra való tekintet nélkül – azonnal végrehajtható.
KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK
6. osztályban:
szeptemberben: DTaP (diftéria, tetanusz, szamárköhögés)oltás
októberben: MMR oltás (kanyaró, mumpsz, rubeola)
7.osztályban:
szeptemberben: Engerix-B első részoltás(hepatitis B)
októberben : HPV oltás 1. része, lányoknak, akik igénylik
2019

március:
áprilisban :

Engerix-B második részoltás(hepatitis B)
HPV oltás 2. része , lányoknak

A védőoltások és vizsgálatok pontos időpontjáról, tudnivalókról
külön tájékoztatót küldünk.

RÉSZVÉTEL AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN
Elsősorban a következő témákban:
a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne,
egészséges életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),
b) családtervezés, fogamzásgátlás,
c) szülői szerep, csecsemőgondozás,
d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
e) szenvedélybetegségek megelőzése.
FEJTETVESSÉG SZŰRÉSE
Gyermekközösségekben a védőnők rendszeres időközönként
ellenőrzik a fejtetvességet. Fertőzöttség esetén a szülő írásos értesítést
kap, mely alapján köteles gyermekét kezelni. Amennyiben háromszori
értesítés ellenére sem szűnik meg a fejtetvesség, a védőnő a
kezeléseket is elvégzi, amelyekben – indokolt esetben – a Megyei
Kormányhivatalok Népegészségügyi Szakigazgatási Szerveinek
Kistérségi Népegészségügyi Intézetei is közreműködnek.
Amennyiben az ellenőrző vizsgálatok során az iskola-egészségügyi
hálózat gyermeke hajában ismételten tetűt vagy serkét talál,
közegészségügyi érdekből a kiszűrt gyermeket név szerint
kötelesek jelenteni az illetékes kistérségi intézetnek, amely
gondoskodik a tetves gyermek környezetére (családtagjaira stb.)
kiterjedő vizsgálatról és szükség esetén a tetves személy
kezeléséről.

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Szükség esetén az iskola-egészségügyi szolgáltatást nyújtók részt
vesznek az elsősegélynyújtásban.

