
TÁJÉKOZTATÓ 
 

2016/2017-es tanév 

 

a gyermeket érintő iskolaegészségügyi ellátásokról 

 

2, 4. osztály 

 

 

     Orvosi feladatok: 

 teljes körű, fizikális orvosi vizsgálat 

 

Védőnői feladatok: 

  szűrővizsgálatok:  

> testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testmagasság, testsúly),   

> érzékszervek szűrése: látásélesség, kancsalság, hallás  

> vérnyomás  

> mozgásszervi (gerinc, lúdtalp) 

> bőr, kültakaró  

> tisztasági vizsgálat (szeptember, január, április hónapban) és jelzés alapján 

 egészségnevelés 

 

A gyermeknél észlelt elváltozás esetén, kiadott írásos tájékoztatás egyben a szakorvosi beutaló is.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 81. § (3) értelmében a tanulók iskolaorvosi és 

szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételről a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. 

 

A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő/tanuló köteles 

bemutatni.  

 

Az anamnézis felvétele érdekében a gyermeket illetve a családot érintő 1 éven belül történt  

betegségekről írásos tájékoztatás szükséges.   

 

A fenti tájékoztatóról szóló szülői ismertetők az iskola honlapján és a hirdetőtábláján is 

megtalálhatók.  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

2016/2017-es tanév 

 

a gyermeket érintő iskolaegészségügyi ellátásokról 

 

6. osztály 

 

 

      Oltások: 

 Szeptember: MMR oltás (Kanyaró, Mumpsz, Rózsahimlő) 

 Október: dTap oltás (Diftéria, Tetanusz, Szamárköhögés) 

 

Orvosi feladatok: 

 teljes körű, fizikális orvosi vizsgálat 

 egészségnevelés 

 

Védőnői feladatok: 

  szűrővizsgálatok:  

> testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testmagasság, testsúly),   

> érzékszervek szűrése: látásélesség, kancsalság, színlátás, hallás  

> golyva  

> vérnyomás  

> mozgásszervi (gerinc, lúdtalp) 

> bőr, kültakaró  

> tisztasági vizsgálat(szeptember, január, április hónapban) és jelzés alapján 

 egészségnevelés 

 

A gyermeknél észlelt elváltozás esetén, kiadott írásos tájékoztatás egyben a szakorvosi beutaló is.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 81. § (3) értelmében a tanulók iskolaorvosi és 

szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételről a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. 

 

A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő/tanuló köteles 

bemutatni.  

 

Az anamnézis felvétele érdekében a gyermeket illetve a családot érintő 1 éven belül történt  

betegségekről írásos tájékoztatás szükséges.   

 

A fenti tájékoztató és az iskolai kampányoltásokról szóló szülői ismertetők az iskola honlapján és a 

hirdetőtábláján is megtalálhatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

2016/2017-es tanév 

 

a gyermeket érintő iskolaegészségügyi ellátásokról 

 

7. osztály 

 

 

      Oltások: 

 Október: Hepatitis B. I. (Fertőző májgyulladás) 

 Október:HPV I. (méhnyakrák elleni, szülő írásos kérésére, csak lány tanulóknak) 

 Április: Hepatitis B. II.  

 Április:HPV II. (méhnyakrák elleni, szülő írásos kérésére, csak lány tanulóknak) 

 

Orvosi feladatok: 

 oltást megelőző orvosi vizsgálat 

 

Védőnői feladatok: 

  szűrővizsgálatok:  

> szükség szerint a cardiovasculáris szűréshez kapcsolódó kérdőív kitöltése, vérnyomásméréssel 

és testsúlyméréssel egybekötve 

 > tisztasági vizsgálat (szeptember, január, április hónapban) és jelzés alapján 

 egészségnevelés 

 

A gyermeknél észlelt elváltozás esetén, kiadott írásos tájékoztatás egyben a szakorvosi beutaló is.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 81. § (3) értelmében a tanulók iskolaorvosi és 

szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételről a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. 

 

A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő/tanuló köteles 

bemutatni.  

 

A fenti tájékoztatóról szóló szülői ismertetők az iskola honlapján és a hirdetőtábláján is 

megtalálhatók.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ 
 

2016/2017-es tanév 

 

a gyermeket érintő iskolaegészségügyi ellátásokról 

 

8. osztály 

 

 

Orvosi feladatok: 

 teljes körű, fizikális orvosi vizsgálat 

 egészségnevelés 

 

Védőnői feladatok: 

  szűrővizsgálatok:  

> testi fejlettség, tápláltsági állapot vizsgálata (testmagasság, testsúly),   

> érzékszervek szűrése: látásélesség, kancsalság, hallás  

> golyva  

> vérnyomás  

> mozgásszervi (gerinc, lúdtalp) 

> bőr, kültakaró  

> tisztasági vizsgálat (szeptember, január, április hónapban) és jelzés alapján 

 egészségnevelés 

 

A gyermeknél észlelt elváltozás esetén, kiadott írásos tájékoztatás egyben a szakorvosi beutaló is.  

 

Az egészségügyről szóló 1997. CLIV. törvény 81. § (3) értelmében a tanulók iskolaorvosi és 

szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való részvételről a törvényes képviselő köteles 

gondoskodni. 

 

A szakorvosi kivizsgálás eredményéről kiadott szakorvosi véleményt (leletet) a szülő/tanuló köteles 

bemutatni.  

 

Az anamnézis felvétele érdekében a gyermeket illetve a családot érintő 1 éven belül történt  

betegségekről írásos tájékoztatás szükséges.   

 

A fenti tájékoztató és az iskolai kampányoltásokról szóló szülői ismertetők az iskola honlapján és a 

hirdetőtábláján is megtalálhatók.  

 


