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ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI TÁJÉKOZTATÓJA
VÉDŐOLTÁSOK
Az 1. osztályba lépő és újonnan érkező tanulók védőoltásait ellenőrizni fogjuk
és pótoljuk a hiányzó oltásokat.
A 6. osztályosok 2018 szeptemberében diftéria-tetanusz-pertussis (szamárköhögés) elleni,
2018 októberében kanyaró-mumpsz-rózsahimlő
elleni védőoltásokban részesülnek.
A 7. osztályos tanulók 2018 szeptemberében és 2019 márciusában
hepatitis B (fertőző májgyulladás elleni) védőoltást kapnak.
A 7. osztályos lányok önkéntesen(ha a szülő kéri) HPV (méhnyakrák elleni)
oltást kapnak 2018 októberében és 2019 áprilisában
A védőoltásokban az iskolaorvos részesíti a tanulókat a törvényben előírt módon.
Amennyiben valamely oknál fogva a háziorvos, vagy más orvos adta be a védőoltást,
azt az iskolai oltás napjáig igazolni kell az iskolaorvosnál.
Az iskolai védőoltás napjáról az iskolavédőnő előzőleg írásban értesíti a szülőket.
A szülő csak írásban kérheti az oltás halasztását, megfelelő egészségügyi indokkal,
melyet a védőnőhöz, vagy az iskolaorvoshoz kell eljuttatni.
Az oltás előtti 1 hónapban történt más védőoltás beadását is kérjük jelezzék!
A 6. osztályosoknak a védőoltás napjára az oltási könyvüket is okvetlenül be kell hozniuk,
mert az oltás megtörténtét csak ebben tudjuk igazolni.
Ha valamely oknál fogva a szülő nem tudja a gyermek születésekor kapott oltási könyvét
beküldeni, nyomtatványboltban beszerezhető egy új könyv, melyet be lehet adni,
de a kiskori oltásokról a területi védőnőktől kell másolatot kérni bele.
A 7. osztályosok új oltási könyvet fognak kapni.
GYÓGYTESTNEVELÉS:
A tanulók az iskolaorvos által végzett szűrővizsgálatok alapján, a tanév kezdetétől lesznek
beosztva, ha az iskolában megszervezik a gyógytestnevelést.
Gyógytestnevelés alóli felmentés csak ortopéd szakorvos véleménye alapján lehetséges,
melyet az iskolaorvoshoz kell eljuttatni.
Túlsúlyos tanulóknak egyéni vagy tömegsport, úszás javasolt.
SZŰRŐVIZSGÁLATOK:
A tanév folyamán a munkatervben rögzített ütemezés szerint zajlanak a szűrővizsgálatok,
melyről a szülőket írásban értesítjük. A vizsgálat eredményét, az esetleges szülői teendőket,
szakorvosi vizsgálatok szükségességét írásbeli tájékoztatóban közöljük, ha a vizsgálathoz
beutaló szükséges, azt biztosítjuk.
Kérjük a szülőket, hogy a szakorvosi vizsgálatok eredményeit okvetlenül jutassák el hozzánk!
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