Tájékoztató iskola-egészségügyi ellátásról
Tisztelt Szülő!
A tájékoztatáshoz való jog alapján (1997. évi CLIV. Törvény az egészségügyről) ismertetjük Önnel a
tanulói jogviszony fennállása alatt végzett iskola-egészségügyi tevékenységet.
1. Életkorhoz- és szakmához kötött kötelező szűrővizsgálatok:
- szakközép- és gimnáziumi osztályokban kétévente, a 10. ,12. évfolyamon védőnői és orvosi szűrést,
valamint a technikus osztályokban a 13. évfolyamon alkalmassági vizsgálat zajlik.
- szakmunkás osztályokban évente, minden évfolyamon védőnői és orvosi szűrő- ill. alkalmassági
vizsgálat történik.
- Egészség- érettségi: az adott tanévben a szeptember 1. és augusztus 31. között 16. életévüket betöltő
tanulóknál jogszabály írja elő a záró állapotvizsgálat elvégzését, mely szintén az iskolában valósul meg.
Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: látásélesség, hallás, színlátás, testmagasság, testsúly,
vérnyomásmérés, mozgásszervek, és pajzsmirigy vizsgálat a módszertani irányelvek alapján.
A szűrővizsgálatok célja a rendellenességek és eltérések kiszűrése, az egészséges fejlődés nyomon
követése, az orvosi kontrollok ellenőrzése, szakorvosi vélemény ismeretében. Szükség esetén a tanuló
egyénre szabott tanácsot kap, és további gondozásban részesül.
A vizsgálatok tanítási időben, a védőnői szobában, négyszemközt zajlanak.
Orvosi vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrés, a védőnő által kiszűrt elváltozások ellenőrzése,
szakorvosi vizsgálatra irányítás.
Orvos egyéb feladata: krónikus betegek gondozása, testnevelés alóli felmentés elbírálása.
A gyermeknél elvégzett vizsgálatokról a szülőnek írásbeli értesítést küldünk. Kiszűrt elváltozás
esetén a gyermek beutalót kap. Ezen szakorvosi vizsgálat eredményét kérjük minden esetben az
iskolaorvos részére visszajuttatni!
2. Egészségnevelési órák az alábbi témakörökben:
Családtervezés, fogamzásgátlás, szenvedélybetegségek megelőzése, terhesség megszakítás, önvizsgálattal
kapcsolatos ismeretek átadása (daganat megelőzés), nemi úton terjedő betegségek, valamint igény szerint
egyéb témakörökben.
3. Védőnői fogadóóra:
Hetente egy alkalommal megadott időpontban, ezen kívül szükség esetén más, egyeztetett időpontban
felkereshetik a diákok, szülők pedagógusok aktuális problémáikkal, kérdéseikkel az iskolát ellátó
védőnőt.
A fentiekben leírtakat a vonatkozó jogszabályok alapján végezzük:
- 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 szűrővizsgálatok
igazolásáról
- 1997. Évi CLIV. Törvény az egészségügyről

