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I. I.Iskola-egészségügyi szűrővizsgálat 

A tanévben a 2., 4., 6., és 8. osztályos tanulók iskola-egészségügyi szűrővizsgálaton vesznek részt, melynek menete a következő: 

a) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés 

értékelése, 

b) a pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása, 

c) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás) és a színlátás vizsgálata, 

d) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, 

gerincferdülés, lúdtalp), 

e) vérnyomásmérés, 

f) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól, 

g)   általános orvosi vizsgálat. 

A vizsgálatot a 8. osztályosokkal kezdjük, majd a további sorrend:., 6., 4. és 2. évfolyam. 

 A szűrővizsgálat helye: 3360 Heves, Fő út 13., a vizsgálatra a tanulók az iskola által megszervezve nevelői kísérettel érkeznek. A 

vizsgálat tanítási időben történik. 

Minden megvizsgált tanuló a vizsgálatról tájékoztató leletet kap, melyen szerepelnek az esetleges elváltozások és a javasolt szakrendelés 

megnevezése is. Kérem Önöket, hogy a szakvizsgálatra a gyermeküket  az egészsége érdekében szíveskedjenek elvinni, majd az erről 

kapott leletet a védőnőnek legyenek szívesek visszajuttatni. 

             II.Tisztasági szűrés 

  Minden tanuló a tanév során min. 3szor ( szept., jan., ápr., illetve iskola kérése esetén) tisztasági szűrésen vesznek részt, mely a 

személyi higiénia ellenőrzése és a hajtetvesség vizsgálatából áll. 

A szűrés az intézményben történik. 

Hajtetvesség esetén a szülőket írásban tájékoztatjuk, melyben a hajtetvesség elleni kezelés is olvasható. A kezelés elvégzése a szülő 

kötelessége. A tetvesség megszűnésének ellenőrzését a védőnő kontroll vizsgálat alkalmával végzi a székhelyén. Erről a vizsgálatról az 

iskola felé leletet ad.  

                               III. Védőoltás 

Védőoltásban az alábbi tanulók részesülnek: 

1. 2005. június 1 - 2006. május 31. között születettek  

Kanyaró - rózsahimlő-mumpsz és torokgyík-szamárköhögés-tetanusz elleni védőoltásban fognak részesülni 2 oltás alkalmával  

( szeptember és október) 

2. 2004. június 1. – 2005. május 31. között születettek 

 Hepatis-B ( fertőző májgyulladás) elleni védőoltásban fognak részesülni 2 oltás alkalmával( szeptember és március). 

 

3.      CERVARIX oltás: külön szülői igénylés alapján a 7. évfolyamra járó lányok számára. ( október és április hónapban) 

Minden védőoltás előtt a gyermekegészségügyi kiskönyvek ( oltási könyvek) beszedésre kerülnek, kérem szíveskedjenek azokat 

előkeresni. 

A védőoltás helye: 3360 Heves, Fő út 13.., az oltásra a tanulók az iskola által megszervezve nevelői kísérettel érkeznek. A védőoltás 

beadása tanítási időben történik.  

 

        IV.Egészség megőrzésével kapcsolatos előadások 

 

 Az előadások általában az alábbiak alapján történnek ( melyek év közben módosulhatnak):  

 Fogápolás, egészséges életmód – alsó tagozat 

 Egészséges táplálkozás  2-3 előadás alsó tagozat és 5. osztályokban 

 Serdülőkori változások 1 előadás 5. osztály (lányok) 

 Serdülőkori változások 2-3 előadás 6. osztály 

 Káros szenvedélyek megelőzése 2 előadás 6. osztály 

 Káros szenvedélyek megelőzése 2 előadás 7. osztály 

 Családtervezés, fogamzásgátlás 2-3 előadás 8. osztáy. 

 

Bármilyen kérdés esetén a fenti elérhetőségen szívesen állok rendelkezésükre. 

 

                                                                                                                                                     Tisztelettel: Tóthné Balázsi Margit 

                                                                                                                                                                                  védőnő 

 

 

Heves, 2017. szeptember 11.. 

 

 

 

 


