
Az iskola-egészségügyi szolgálat feladatai a nevelési-oktatási intézményekben 
 
 

Az iskola-egészségügyi szolgálat feladatait az iskolát ellátó védőnő és az iskolaorvos látja el. 
 
Az iskolában végzett feladatokat az alábbi rendeletek szabályozzák: 

 
 26/1997. NM rendelet, az iskola- egészségügyi ellátásról 

 

 12/2004. EÜ M rendelet, a módosításról 

 

 51/1997. NM rendelet, az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokról 

 
 67/2005. EÜ M rendelet 

 

Ezeknek a rendeleteknek a figyelembe vételével, minden évben elkészül az egyeztetett iskola-

egészségügyigondozási munkaterv, amely alapján folyik az éves munka. 

 
Iskolaorvos: Dr. Dezső Ilona 
 

Rendelés: Andrássy u. 10-12 (Dominó Patika felett) Tel: 249-798 
 

Hétfő, szerda, péntek: 7.30 – 11.00               

Kedd, csütörtök: 13.00 – 16.30 

 
Iskolaorvosi feladatok elvégzése a Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskolában: 

 
Keddi napokon (előre egyezetett időpontokban) 

 

Iskolaorvos feladata: 

 

Orvosi vizsgálat végzése 2.-4.-6.-8. évfolyamok tanulóinál. 

Védőoltások: 6. és 7. évfolyam. 

Testnevelési felmentések intézése, kiszűrt tanulók gondozása. 

 

Iskolafogászat: Kinizsi u. 2. Tel: 222-822 
 

Iskolavédőnő: Oláhné Kincses Ildikó 
 

Fogadóóra: Szerda: 11.00 – 13.00 (orvosi szobában) 

 

E-mail.: kincses.ildiko2@gmail.com 

Tel: 30-9729035 

 

Iskolavédőnő fő feladatai:  

 

    Védőnői alapszűrések: 

 

- Testi fejlődés ellenőrzés (súly, magasságmérés)  

- Vérnyomásmérés, kiszűrt tanulók gondozása 

-  Tisztasági vizsgálat
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- 2. 4. 8. évfolyamoknál: látás és hallásvizsgálat 

- 1. évfolyam: látásvizsgálat 

- 6. évfolyamon látás és színlátás vizsgálata 

- Védőoltások szervezése: 

  - 6. osztály (MMR – és DiTe oltások)  

-  7. évfolyam Engerix-B (májgyulladás elleni) és lányoknál HPV elleni védőoltás 
 

 Elsősegélynyújtás 

 Mindennapos testneveléshez kapcsolódó szűrések elvégzése, eredmények rögzítése 

 Kiszűrt tanulók gondozása 

 Státuszvizsgálat orvossal együtt Egészségfejlesztő előadások, 

 Fogadó óra, tanácsadás 

 Szervezési feladatok, egészségnapok, közösségi programok 

 Az iskolák egészségügyi programjaiban, pályázatokban való részvétel Igény szerint szülői 

értekezleteken való részvétel, családlátogatás Dokumentációs feladatok, Stefánia 

iskolaegészségügyi program vezetése 

 

Egészségfejlesztő előadások, óratarások (osztályfőnöki és egyéb órákon) 

 

Témakörök: 

 

 Önismeret, konfliktuskezelés, kommunikáció 

 Káros szenvedélyek megelőzése /dohányzás, alkohol, drogprevenció/ Bűnmegelőzés 

 Egészséges életmód, egészséges táplálkozás 

 Elsősegélynyújtás 

 Fogápolás, tisztálkodás 

 

 

Családi életre nevelés: 

 

 Barátság, emberi kapcsoltok 

 Serdülőkori változások 

 Fogamzásgátlás, családtervezés, párkapcsolat 


