
Tájékoztató iskolás, illetve tanköteles korú gyermekek iskola-egészségügyi ellátásról 

 

 

A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993.évi LXXIX. Törvény biztosítja a 

nevelési/oktatási intézményekben a gyermekek ingyenes egészségügyi ellátáshoz való jogát. 

Az egészségügyi ellátás a nevelési/oktatási intézmény orvosának és védőnőjének közös 

munkája, melyet az Iskola-egészségügyi Szolgálat keretében végeznek a mindenkori 

érvényben lévő jogszabályok szerint. 

 

Tanulmányai alatt gyermeke a következő szűrővizsgálatokban részesül: 

 

 

Szűrővizsgálatok 

 

Szűrésre kötelezett évfolyam 

Tisztasági szűrés Évente minden évfolyamon 

Testsúly, testmagasság mérés 2, 4, 6, 8. évfolyamon  

Színlátás vizsgálat 6. évfolyamon 

Látásélesség vizsgálat 2, 4, 6, 8. évfolyamon 

Hallásvizsgálat 2, 4, 6, 8. évfolyamon 

Golyvaszűrés 4, 6, 8. évfolyamon 

Mozgásszervek vizsgálata 2, 4, 6, 8. évfolyamon 

Vérnyomásmérés 2, 4, 6, 8. évfolyamon 

Belgyógyászati jellegű orvosi vizsgálat 2, 4, 6, 8. évfolyamon 

Záró állapot vizsgálat  16 éves korban 

 

A szűrővizsgálatok kötelezőek, amelyek a betegség megelőzését és korai felismerését 

szolgálják, lehetővé teszik a korrekciók, gyógykezelések időben történő elvégzését. 

 

A szűrővizsgálatokkal felismerhető, leggyakoribb elváltozások és megelőzhető betegségek: 

A gerincferdülés, a tartási rendellenességek, a láb felépítésének betegségei a későbbiekben 

súlyos következményekkel járnak: ízületi panaszok, derék-és hátfájás, kopások. 

A látászavarok: tanulási nehézséget, tompalátást, fejfájást, gyakori szemgyulladást okoznak. 

A színtévesztést, az „egyszemes” látás a pályaválasztást, ill. az alkalmasságot befolyásolja. 

A hallászavarok: tanulási nehézséghez, koncentrációs és magatartásbeli problémákhoz 

vezetnek. 

Testi fejlődés zavarai (elhízás, kóros soványság): teljesítménycsökkenést, később szervi 

(mozgásszervi, szív-és érrendszeri, anyagcsere) betegségeket okoznak. 

Lelki, értelmi, szociális fejlődés elakadásai: lelki betegségeket, viselkedési, beilleszkedési 

zavarokat, gondolkodási, teljesítménybeli problémákat okoz. 

A maga vérnyomás hátterében sokféle szervi betegség (pl. a vese megbetegedései, szív-és 

keringési, anyagcsere-és endokrin, pl.: pajzsmirigy betegségek), de lelki tényező is állhat. 

 

 



A szűrővizsgálatok eredményéről tájékoztatást kapnak. 

 

Amennyiben a vizsgálatnál eltérés tapasztalható, az illetékes szakrendelésre beutalót adunk, 

melynek eredményét kérjük visszajuttatni az iskolaorvosi rendelőbe. 

Az életkorhoz kötött kampányoltásokról előzetesen írásban értesítjük Önöket. 

Amennyiben változás áll be gyermeke egészségi állapotában (műtét, baleset, egyéb kórházi 

ápolás, krónikus betegség), a lelet, zárójelentés másolatát szíveskedjen eljuttatni az Iskola-

egészségügyi Szolgálathoz. 

 

 

Köszönettel az Iskola-egészségügyi Szolgálat nevében: 

 

 

                                   Dr.Nagy Rozália                                        Grajzel Edina 

                                     iskoaorvos                                                 iskolavédőnő 

                                                                                                       Tel.: 20/400-3136 


