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Iskolát ellátó gyermekorvos: Dr. Szabó Ágnes 

Iskolát ellátó védőnők: Tetlákné Gerhardt Ágnes, Gyuris Gabriella 

Fogadóóra: csütörtök 8-9 óráig, helye: Védőnői tanácsadó, Zsombó, Alkotmány u. 2/2. 

Védőnők részéről: a közös feladatok feketével vannak jelölve, Tetlákné Gerhardt Ágnes 

felelős a lila színnel jelölt feladatokért, Gyuris Gabriella felel a zöld színnel jelölt 

tevékenységekért.  

Feladatok az iskolában: 

 Megállapodás a fenntartóval (működtetővel) az ellátás rendjéről, felszerelés 

kiegészítésről, fogadóóra rendjéről, vizsgálóhelyiség kijelöléséről. 

 A fogadóóra a tanév tartama alatt minden csütörtökön 8-9 óra között a védőnői 

tanácsadóban történik.  

 Igény szerint nevelő testületi ülésen, szülői értekezleten való részvétel. 

 Pediculozis szűrés kötelezően szeptember, január és áprilisi hónapokban, ezen felül 

jelzés alapján; jelentés az ÁNTSZ-nek a vizsgálatok eredményéről. 

 Személyi higiéné ellenőrzése:  

- ruhatisztaság, 

- tisztasági csomag ellenőrzése, 

- haj-és fejbőr, köröm ellenőrzése, 

- tisztálkodás eszközeinek áttekintése. 

 Az oktatási intézményben a gyermekek szociális szükségleteinek követése, 

kapcsolattartás és együttműködés a jelzőrendszeri tagokkal, szükség esetén 

családlátogatás. 

 Szűrővizsgálati Napló felfektetése: veszélyeztetettek nyilvántartása, nyomon 

követése. 

 Környezet higiénés ellenőrzés. 

 Élelmezés ellenőrzése (konyha higiénéje, az étkeztetések rendje, étrend összeállítása, 

diétás étrend összetétele). 

 Balesetvédelmi ellenőrzés: udvar, ill. a termek berendezésének és eszközök 

biztonságossága, előírásoknak való megfelelése.  



 Törzslapok rendezése, érkezett, távozott tanulók névsorának dokumentációja; 

kartonok kikérése, továbbítása, (alsó tagozat, felső tagozat). 

  1. osztályos tanulók törzslapjaik kiállítása, védőoltásainak ellenőrzése, szükség 

szerint pótlása. 

 8. osztályos tanulók továbbtanulásával kapcsolatos teendők, törzslapok postázása a 

középiskolák felé. Pályaválasztással kapcsolatos vizsgálatok, tanácsadás, szükséges 

nyomtatványok kiállítása. 

 Adatgyűjtés az éves jelentéshez, éves munkajelentés elkészítése, beküldése. 

 Védőoltások: 

o Szeptember: 

 6. osztály DiTe oltásának előkészítése, oltás iskolaorvos által történő 

elvégzése, védőnői dokumentációja. 

 7. osztály Engerix-B I. oltásának előkészítése, iskolaorvos által történő 

elvégzése, védőnői dokumentációja. 

 Szervezési feladat 7. osztályban: HPV oltással kapcsolatos tájékoztatók 

átadása, igény szerint szülői értekezleten való megjelenés; 

nyilatkozatok összegyűjtése, könyvelése, oltóanyag rendelése igény 

szerint. 

 8. osztályosok szűrővizsgálata  

o Október: 

 6. osztály MMR oltásának előkészítése, oltás alatt segédkezés, védőnői 

dokumentációja. 

 7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV védőoltás az érintett 

lány tanulóknak, oltóanyag elhozatala, oltás előkészítése, segédkezés a 

lebonyolításban, elkönyvelése. 

 Elmaradt szűrővizsgálatok pótlása (idei 3. osztályosok) 

 Szükség szerint pótoltások szervezése. 

o Március: 

 7. osztály Engerix-B II. oltásának előkészítése, oltás iskolaorvos által 
történő elvégzése, védőnői dokumentációja. 

o Április: 

 7. osztályban leadott nyilatkozatok alapján HPV II. védőoltás az 
érintett lány tanulóknak, oltóanyag elhozatala, oltás előkészítése, 
segédkezés a lebonyolításban, elkönyvelése. 



 Pótoltások szervezése. 
 Kötelező védőnői és orvosi szűrővizsgálatok a 2., 4., 6, és 8. osztályokban a szülő 

írásbeli tájékoztatása és az iskolával történő időpont egyeztetést követően, a 
kiszűrtek szakorvoshoz irányítása, nyomon követése:  

o általános testi fejlettség (súly, magasság, mellkas körfogat – percentilisek, BMI 

számolás) 

o vérnyomásmérés 

o vázizom rendszer, mozgásszervek, gerinc vizsgálata, 

o látásélesség, 

o hallásvizsgálat, 

o színlátás vizsgálata, (6. osztály) 

o golyvaszűrés (a 6. és 8. osztályban),  

o általános személyi higiéné 

o idegrendszer és magatartási zavarok vizsgálata, nyomon követése 

o általános állapot. 

 Adatgyűjtés az éves jelentéshez, éves munkajelentés elkészítése, beküldése. 

 Tanórákon kívüli egészségnevelés a vizsgálatok, védőoltások, tanácsadások 

alkalmával. 

 Tanórák keretein belül tervezett egészségnevelő órák osztályfőnökkel egyeztetett 

időpontban: 

o 1., 2., 3. osztály: Személyi higiéné, tisztálkodás, öltözködés, fogápolás, 

egészséges táplálkozás. 

o 4. osztály: Személyi higiéné, külön lányoknak a serdülőkori változásokról. 

o 5. osztály: Egészséges táplálkozás, személyi higiéné, serdülőkori testi/lelki 

változások – külön fiúk, lányok, káros szenvedélyek megelőzése. 

o 6. osztály: Serdülőkori testi/lelki változásokról. Drogprevenció 

o 7. osztály: Barátság, szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció 

o 8. osztály: Barátság, szerelem, párkapcsolat, fogamzásgátlás. Drogprevenció 

 

 



Zsombó, 2020. 09. 03. 

 

 Dr. Szabó Ágnes  Pálmai Péter 

 gyermekorvos iskolaigazgató 

 

 

 

 Tetlákné Gerhardt Ágnes Gyuris Gabriella 

 védőnő védőnő 

 


