Tájékoztató
az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről
Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók elsősorban betegségmegelőző
jellegű egészségügyi ellátását.
A jogszabályi háttért a 26/1997. NM. rendelet biztosítja, tevékenységünk során együttműködünk a nevelésioktatási intézmény pedagógusaival, egyéb szakemberekkel ( pl. iskolapszichológus) a gyermekek egészségi állapotának
megfelelő intézményi körülmények biztosítása érdekében. Adataikat az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénynek megfelelően kezeljük és tároljuk,
intézményváltás esetén a fogadó intézmény iskola-egészségügyi szolgálatának kérésére a gyermek iskola-egészségügyi
összefoglalóját továbbítjuk az iskola iskola-egészségügyi szolgálatának.
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat tagjai:
Iskolaorvos:
Dr. Mezei Éva
Iskolavédőnő: Kissné Papp Tímea
Rendelési idő: kedd, csütörtök:8.00-14.00
Védőnői tartózkodási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 7.30-16.00, péntek 7.30-13.30
A rendelések helye: iskolaorvosi rendelő, Eger, Rákóczi u. 48.
Telefon: 36/536-070 rendelési időben
e-mail cím:pappt@nejanet.hu
Fő feladatunk a tanulók szűrővizsgálatával a tünetszegény betegségek korai felismerése. Szűrővizsgálatok a
tanköteles korú gyermekek számára kötelezők, a vizsgálatokat a páros évfolyamok és a 16 éves tanulóknál végzünk, az
osztályvizsgálatok tervezett időpontjáról a tanulókat tájékoztatjuk. A hiányzó tanulók szűrővizsgálata várhatóan egy
hónapon belül megtörténik. A vizsgálat során tájékozódunk a tanulók panaszairól, életmódi, lelki, szociális
rizikótényezőiről, komplett belgyógyászati fizikális vizsgálatot, testtömeg, testmagasságmérést, látás, hallásvizsgálatot,
vérnyomásmérést végzünk. A tanulókkal megbeszéljük a talált elváltozásokat és a további teendőket, szükség esetén
életvezetési tanácsokat adunk. A vizsgálatot követően leletet adunk, melyet kérjük, figyelmesen tanulmányozzanak.
Eltérés esetén a gyermek további szakvizsgálatokra beutalókat kap, vagy a háziorvosához irányítjuk. Kérjük, mielőbb
végeztessék el ezeket a kiegészítő vizsgálatokat, s a kapott leletekkel a tanuló keresse fel az iskola orvosát. Amennyiben
a lelettel, további teendőkkel kapcsolatban kérdésük van, lehetőség van a velünk történő személyes vagy telefonos
konzultációra.
Ellenőrizzük a kötelező védőoltások dokumentációját, szükség esetén pótoljuk az elmaradt oltásokat. Kötelező
kampányoltásokat VII. osztályban kapnak a diákok, ezekről előzetesen az ellenőrzőben kapnak tájékoztatást. A VII.
osztályos lányok számára a HPV elleni védőoltás önkéntes és ingyenes.
A tanulók egészségi állapota és a szakorvosi leletek alapján az iskolaorvos jogosult a testnevelési felmentések
elbírálására, ezért minden tanévben testnevelési csoportbesorolás céljából az iskolaorvosnál jelentkeznek azok a
tanulók, akik valamilyen egészségkárosodásban szenvednek/legyen az belgyógyászati vagy mozgásszervi probléma/,
minden új tanulót pedig megvizsgálunk a tanév elején. Akut, súlyos betegség, sérülés után is fontos, hogy változtassunk
a tanuló terhelésén, ezért kérjük, hogy ilyen esetekben a leletekkel, zárójelentésekkel keressék fel az iskolaorvost.
Feladataink közé tartozik még a diáksport versenyek előtti alkalmassági vizsgálatok végzése, a krónikus beteg
tanulók iskolai beilleszkedésének, életmódjának segítése, gondozásának nyomon követése.
Segítjük az iskola egészségfejlesztési tevékenységét.
Ha gyermekükkel kapcsolatban egészségügyi, magatartásbeli, lelki vagy egyéb probléma merül fel, készséggel
állunk rendelkezésükre. A fenti elérhetőségeken előzetes időpont egyeztetés lehetséges a személyes konzultációhoz.
Kérjük, töltse ki gyermekéről, és aláírva juttassa el hozzánk az általunk biztosított iskola-egészségügyi
adatlapot gyermeke hatékony iskola-egészségügyi ellátásához, valamint az iskola-egészségügyi ellátáshoz való
hozzájárulási nyilatkozatot.
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