Tájékoztató az iskola-egészségügyi szolgálat működéséről
Tisztelt Szülők!
Rövid tájékoztatónkkal szeretnénk megismertetni Önöket az iskolaegészségügyi ellátás feladataival és működési rendjével.
Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a
tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását.

A szolgálat működését a következő törvények és rendeletek szabályozzák:
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról




26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
Személyes adataikat az 1992. évi LXIII. törvénynek megfelelően kezeljük és
tároljuk.

Az iskola-egészségügyi szolgálat tagjai:
*Iskolaorvos: Dr. Tanos Lívia
Rendelési idő: kedd 11.30-14.30
péntek 12.30-14.30
*Iskolavédőnő: Hazler Mónika
Ellátási napok: kedd 8.00-16.00
péntek 8.00-16.00
e-mail: hazler.monika@eeszi.hu
A rendelő telefonszáma: 96/516-729

*FELADATAINK:
-SZŰRŐVIZSGÁLATOK
Fő feladatunk a tanulók szűrővizsgálatával a tünetszegény betegségek korai
felismerése. Szűrővizsgálatok a tanköteles korú gyermekek számára kötelezők, a
vizsgálatokat a páros évfolyamokban (10., 12.,) és a 16 éves tanulóknál végzünk,
az osztályvizsgálatok tervezett időpontjáról a tanulókat tájékoztatjuk.
A vizsgálat során tájékozódunk a tanulók panaszairól, 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. 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.
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.

-RÉSZVÉTEL AZ EGÉSZSÉGNEVELÉSBEN
Elsősorban a következő témákban:
1. a) az egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéne, egészséges
életmód, betegápolás, elsősegélynyújtás),
2. b) családtervezés, fogamzásgátlás,
3. c) szülői szerep, csecsemőgondozás,
4. d) önvizsgálattal kapcsolatos ismeretek,
5. e) szenvedélybetegségek megelőzése.

-ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS
Szükség esetén az iskola-egészségügyiszolgáltatást nyújtók részt vesznek az
elsősegélynyújtásban.

-EGYÜTTMŰKÖDÉS
Együttműködünk járvány esetén a helyi Népegészségügyi Intézettel, továbbá
szükség esetén egyéb társ szakintézményekkel, gyermekvédelmi szolgálattal,
nevelési tanácsadóval, valamint civil szervezetekkel.

Amennyiben gyermekükkel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, készséggel
állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:
Dr Tanos Lívia
iskolaorvos

Hazler Mónika
iskolavédőnő

