Tájékoztató a Vetési Albert Gimnázium
Iskola-egészségügyi Szolgálatáról
Az iskola-egészségügyi ellátás az egészségügyi alapellátás részeként szolgálja a tanulók,
elsősorban betegségmegelőző jellegű egészségügyi ellátását.
Jogszabályi háttér:
 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet „az iskola-egészségügyi ellátásról”
 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet „a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról”
A jogszabályok figyelembevételével, minden évben az iskola vezetésével egyeztetett
iskolaegészségügyi éves munkaterv készül.
Az Iskola-egészségügyi Szolgálat tagjai:
Iskolaorvos: Dr. Egyházi Violetta
Elektronikus levélcím: oktaped@gmail.com
Szűrővizsgálatok: szerda
Iskolavédőnő: Rónai Tamásné
Elektronikus levélcím: iskolavedono1@vetesi.hu
Elérhetőség: hétfő: 8:30 – 13:30 óráig (Fogadóóra: 9:00 – 11:00 óráig)
szerda: 8:30 – 13:30 óráig
csütörtök: 8:30 – 13:30 óráig
Az elérhetőségi időpontok a kötelező továbbképzések vagy értekezletek miatt változhatnak.
A tanulók iskola-egészségügyi ellátásának menete:
 A tanév során szűrővizsgálatokat végzünk a 10. és 12. évfolyamon, illetve az adott
tanévben a 16. életévüket betöltő 9. évfolyamos tanulóknál. A szűrővizsgálatok célja a
tanulók egészségének védelme, a rejtett betegségek, az egyes betegségeket
megelőző kórállapotok, valamint az arra hajlamosító kockázati tényezők korai –
lehetőleg panaszmentes – szakaszban történő aktív felkutatása és felismerése.
A szűrővizsgálat elemei:
o
o
o

testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
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o
o
o
o

szív és tüdő vizsgálata
látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
golyva szűrése tapintásos módszerrel,
hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)

 A vizsgálatokat követően leletet, indokolt esetben beutalót kap a tanuló szakorvosi
rendelésre, melynek eredményéről visszajelzést kérünk!
 Amennyiben változás áll be a tanuló egészségi állapotában (műtét, baleset, egyéb
kórházi ápolás, krónikus betegség), a lelet, zárójelentés másolatát szíveskedjen
eljuttatni az iskolaorvosi rendelőbe.
 A krónikus betegségben szenvedőket gondozásba vesszük, életvezetési tanácsokkal
segítjük.
 A tanulók a védőnői, iskolaorvosi és szakorvosi vizsgálatokon és szűréseken való
részvételéről a törvényes képviselő köteles gondoskodni.
 A vizsgálatok pontos idejéről az osztályfőnök értesíti a tanulókat / szülőket.
 A testnevelési besorolást az iskolaorvos véglegesíti, szakorvosi lelet alapján.
 A védőnő, orvosi vizsgálat és utasítás nélkül, gyógyszert nem adhat ki.
 Az iskolaegészségügyi feladatok közé tartozik még az életvezetési ismeretekre,
egészséges életmódra, valamint a családi életre vonatkozó egészségnevelési órák
tartása.
A szolgáltatás biztosítója:
Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény
8200 Veszprém, Cserhát ltp.13.

e-mail cím: eu.alapell@upcmail.hu
Tel: 88/424-472
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