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Az alábbiakban ismertetjük Önnel a gyermekénél, az általános iskolai tanulmányok ideje alatt 

kötelezően elvégzendő iskolaegészségügyi tevékenységek menetét: 

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett időpontban történik. A 

szűrővizsgálatok és a védőoltások nevelői felügyelet, illetve védőnő jelenlétében zajlanak. 

A rendeletben foglalt szűrővizsgálatok kétévente zajlanak az általános iskolákban, amit az 

iskolaorvos és a védőnők közösen végeznek.  A szűrővizsgálat időpontjáról írásos értesítést 

küldünk. Amennyiben a gyermek szűrővizsgálata elmarad, mielőbb pótolni kell. Ha a tanuló 

szűrővizsgálata a későbbiekben sem történik meg, jeleznünk kell a gyermek háziorvosának, 

illetve a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

Védőnő által önállóan végzett szűrővizsgálatok: a tanulók testi fejlődésének nyomon 

követése, vérnyomás mérése, látásélesség, színlátás, hallás vizsgálata, a mozgásszervek 

szűrése, pajzsmirigy vizsgálata. 

Orvosi vizsgálat: fizikális belgyógyászati szűrővizsgálat, a védőnő által kiszűrt elváltozások 

ellenőrzése, szükség esetén háziorvoshoz, szakorvoshoz utalás. A gyermek ruházatát csak a 

szükséges mértékben vetetjük le (általában fehérneműig), ami természetesen a szakmai 

szabályok és a beteg/személyiségi jogok teljes tiszteletben tartásával történik. A tanulónál 

elvégzett vizsgálatok eredményéről szülői tájékoztatót küldünk. Fontosnak tartjuk, hogy a 

kiszűrt elváltozás esetén a szakorvosi vizsgálatok megtörténjenek és ennek eredményéről 

(negatívról is) visszajelzést kapjunk (az intézményen keresztül zárt borítékban visszaküldött 

eredmény), így nyomon követhető a gyermek egészséges fejlődése. 

Az aktuális védőoltásokról a szülők írásos értesítést kapnak, melyet szíveskedjenek 

visszajuttatni aláírva az intézménybe. 

A 6. évfolyamba járó tanulók MMR (mumpsz, kanyaró, rózsahimlő) illetve DTaP (torokgyík, 

tetanusz, szamárköhögés) elleni kötelező védőoltásban részesülnek. 

A 7. évfolyamba járó tanulók Hepatitis- B (fertőző májgyulladás) elleni kötelező védőoltást 

kapnak 2 részletben. 

A 7. osztályos tanulók HPV elleni védőoltásban részesülnek, melyet két részletben, külön 

szülői kérésre kapnak meg.  

Védőoltás előtt a szülők az oltással kapcsolatos tudnivalókról, az oltás időpontjáról írásos 

értesítést és kérdőívet kapnak. Az oltás napjára a szülő által kitöltött kérdőívet, illetve a 

gyermek-egészségügyi könyvet a gyermek hozza magával! A védőoltások a gyermek-

egészségügyi könyvben dokumentálásra kerülnek. 

 

Amennyiben a gyermek kötelező védőoltása megalapozott orvosi indok nélkül, 

többszöri értesítés ellenére elmarad, azt a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztályának kell jeleznünk. 



Iskolai tisztasági vizsgálat (fejtetvesség) szeptember, január, és április hónapokban zajlik 

kötelezően; illetve a tanév során bármikor tanári, vagy szülői jelzés esetén. Tetvesség 

előfordulásakor, az érintett gyermek szülei írásbeli értesítést kapnak a tetvesség tényéről, a 

kezelés módjáról. A védőnő köteles jelentést tenni az illetékes szervek felé. A kezelés 

eredményességéről a védőnő igazolást állít ki. 

 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás az alábbi jogszabályok alapján történik: 

 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról 

 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletaz iskola-egészségügyi ellátásról 
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