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ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA

2014/2015 TANÉV EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK
MUNKATERVE

FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
GIMNÁZIUM
RENDELÉSI IDŐ:
Iskolaorvos: CSÜTÖRTÖK: 9-12 óráig
Iskolavédőnő: SZERDA: 9-14 óráig
CSÜTÖRTÖK: 9-14 óráig
SZEPTEMBER: Tanulónyilvántartások elkészítése.
Tisztasági vizsgálatok.
Gyógytestnevelési besorolás elkészítése.
Védőoltások szervezése.
6. osztályosok kanyaró-mumpsz-rózsahimlő oltása.
7. osztályosok Hepatitis B elleni védőoltása.
1. osztályosok szűrővizsgálatának megkezdése
7. osztályos lányok HPV oltási igényének felmérése
OKTÓBER: 1. osztályosok szűrővizsgálatának befejezése
9. osztályosok szűrővizsgálata
10. osztályosok szűrővizsgálata
6. osztályosok diftéria-tetanus-szamárköhögés elleni védőoltása
7. osztályos lányok HPV oltása
NOVEMBEr: Tisztasági vizsgálatok, HPV pótoltás
12. osztályosok szűrővizsgálata
8. osztályok szűrővizsgálatának megkezdése
Hallásvizsgálat megkezdése páros osztályokban (2,4,6,8,10,12. oszt)
DECEMBER: 8. osztályok szűrővizsgálatának folytatása
Hallásvizsgálat páros osztályokban
JANUÁR: 6. osztályosok szűrővizsgálata.
Tisztasági vizsgálatok.
Hallásvizsgálat páros osztályokban
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FEBRUÁR: 4. osztályosok szűrővizsgálata.
Hallásvizsgálat páros osztályokban
MÁRCIUS: 7. osztályosok Hepatitis B elleni védőoltása
Felvilágosító előadások megkezdése.
2. osztályosok szűrővizsgálata
ÁPRILIS: Tisztasági vizsgálatok.
Egészségnevelő, felvilágosító előadások megtartása.
MÁJUS: Felvilágosító előadások.
Gyógytestnevelésre járók felülvizsgálata
Szakorvosi leletek ellenőrzése és egyéb adminisztrációs munka.
JÚNIUS: Éves orvosi és védőnői jelentés elkészítése

FELVILÁGOSÍTÓ ELŐADÁSOK KÖTELEZŐ TÉMÁI:
· 5. osztály: Táplálkozás
· 6. osztály: Dohányzás, kamaszodás, menstruáció.
· 8 .osztály: Terhesség, fogamzásgátlás, abortusz
· 9. osztály: Terhesség, fogamzásgátlás, abortusz
· 11. osztály: Szexuális úton terjedő betegségek
A többi osztályban szükség szerint bármilyen témában, egyeztetéssel.

FOGADÓÓRA: a rendelési időben mindenkor rendelkezésre állunk
pedagógusoknak, szülőknek, gyerekeknek, telefonos egyeztetéssel más
időpontban is lehetséges.
Minden hónap harmadik keddjén védőnői értekezleten vagyunk Vácott.
Fót. 2014. szeptember 1.
…………………………..
Dr Szép Imre Zoltán
iskolaorvos

….…………………………..
Gráfné Barva Jolán
iskolavédőnő

……………………………..
Cseri-Matus Csilla
igazgató
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Melléklet 2014/2015 tanév munkatervéhez
A legújabb, 19/2009 EüM.rendelet szerint a páros, tehát 2. 4. 6. 8. osztályok
kötelezettek orvosi és védőnői szűrővizsgálatra. Az 1. osztályokat szakmai okokból
mindenképpen megvizsgáljuk, a többi páratlan osztályt, csak ha lehetőség marad a
kötelező feladatok után. A szűrővizsgálatokat a munkatervnek megfelelően, az
osztályfőnökkel egyeztetett időpontban végezzük. Már nem főállású iskolaorvos
látja el az iskolát, hanem háziorvos, aki csak heti 4 órát tud az iskolában tölteni
(mert e mellett ellátja a háziorvosi praxisát is). Ezért a védőnői és az orvosi
szűrővizsgálatokat külön időpontban végezzük, tehát a tanulók két alkalommal is
vizsgálatra kerülnek, de az összes vizsgálati idő, előre láthatólag, nem lesz több. A
vizsgálat időpontjáról a szülőket írásban értesítjük, a vizsgálat eredményéről
írásbeli leletet, értesítőt küldünk számukra, melyet alsó tagozatban az
osztályfőnöknek, felső tagozatban a tanulónak adunk oda aláírás ellenében,
szakorvosi vizsgálatokra adunk beutalót, ha szükséges.
A szűrések: súly-és magasság mérést, vérnyomás mérést, bőr, fogsor, tüdő, szív,
ortopédiai vizsgálatot, pajzsmirigy vizsgálatát(4. osztálytól)
látásvizsgálatot, színlátás vizsgálatát(csak 6. osztályban)
a hallás vizsgálatát(külön alkalommal) tartalmazzák.
A szűrések eredményéről az osztályfőnököknek is adunk részletes írásbeli
tájékoztatót, valamint az osztályvizsgálatok alkalmával a gyógytestnevelés
besorolást is felülvizsgáljuk, s a gyógytestnevelőnek új névsort adunk.
Tisztasági (tetvességi) szűrést negyedévente kötelező elvégezni, fertőzöttség esetén
mindig írásbeli értesítést küldünk a szülőknek, melynek tudomásulvételéről és a
kezelés elvégzéséről írásbeli igazolást kérünk vissza. A kezelés után 3 x 2 hetente
kell ellenőrizni a fertőzött közösséget, illetve szükség szerint. (Természetesen a
pedagógusok külön kérésére, ha lehetséges, más alkalommal is tartunk ellenőrzést.)
A védőoltásokról szintén írásbeli értesítést küldünk a szülők részére és az oltásokkal
kapcsolatban csak írásban fogadunk el a szülőktől reagálást, értesítést. A kötelező
védőoltások visszautasítását jelentjük az illetékes Népegészségügyi Intézetnek, mely
eljárást indíthat a szülők ellen.
Az iskolában csak elsősegélyt tudunk adni, beteg tanulónak a háziorvosához kell
fordulnia.

