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Intézmény: Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

       Hajdúdorog, Tokaji út 5. 

Intézményt ellátó iskolaorvos: Dr. Jóna Angelika házi gyermekorvos 

Elérhetősége: a gyermekorvosi rendelőben, rendelési időben (Hajdúdorog, Iskola u. 2.) 

Ideje: hétfő és szerda 13-16 óra között 

          kedd és csütörtök 8-11 óra között 

          péntek váltva: páros héten 13-16 óra között; páratlan héten 8-11 óra között 

Telefonszámon elérhetőség rendelési időben: 06-52-389-772 

Orvosi szűrővizsgálatok, védőoltások az iskolában:  

Ideje: kedd 11.00 órától 

Helye: az iskola orvosi szobája 

Iskolát ellátó védőnő: Veres Mariann főállású iskolavédőnő 

Ellátás helye: az iskola orvosi szobája 

Ellátás ideje (szűrővizsgálatok, védőoltások): kedd 10.00-15.30 között  

         péntek 7.30-15.30 között 

Védőnői fogadóóra (pedagógusok, tanulók, szülők részére): kedd 8-10 óra között 

Az iskolavédőnő székhelye:  

Anya-, Csecsemő- és Gyermekvédelmi Tanácsadó  

Hajdúdorog, Iskola utca 2.    

Elérhetőség a tanácsadóban: szükség szerint hétfő 7.30-15.30 között 

Telefonszám: 06-52-389-762       06-30-237-7315     

e-mail: vedonok.hdorog@gmail.com          vedonok.hdorog@freemail.hu 
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Az iskola-egészségügyi ellátás a 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi 

ellátásról, illetve szakmai módszertani levelek, irányelvek, protokollok és munkaköri leírás 

alapján történik.  

Az iskola-egészségügyi ellátás az iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll.  

Az egészségügyi alapellátás keretében a 6-18 éves korosztály, illetve a 18 év feletti, 

középfokú nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő tanulók megelőző jellegű ellátása 

történik.  

A preventív tevékenység módszere a gondozás, mely során a védőnő folyamatosan nyomon 

követi, értékeli és nyilvántartja a tanulók egészségi állapotát. 

Célja a gondozottak egészségének megőrzése, fejlesztése; a betegségek megelőzése, korai 

felismerése, esetleges eltérések kiszűrése; további vizsgálatra, kezelésre utalás. 

Az iskola-egészségügyi ellátás a betegjogi és adatvédelmi előírásokat és a higiénés 

szabályokat betartva történik. 

A járványügyi készenléttel kapcsolatos feladatokat és a betartandó intézkedéseket a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ, az Országos Tisztifőorvos iránymutatása és az EMMI eljárásrend 

határozza meg. 

 

Iskolaegészségügyi feladatok: 

I. Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

1.) Iskolai kampányoltások szervezése, lebonyolítása a fertőző betegségek és 

járványok megelőzése érdekében 

Kötelező védőoltások: 

 7. évfolyamos tanulóknak: október hónapban Hepatitis-B elleni oltás 1. része; április 

hónapban Hepatitis-B elleni oltás 2. része 

 6. évfolyamos tanulóknak: szeptember hónapban dTap (diftéria-tetanusz-pertusszisz) 

elleni és MMR (kanyaró-mumpsz-rózsahimlő) elleni védőoltása 

Választható védőoltások (a szülő előzetesen írásban nyilatkozik, hogy kéri-e gyermeke 

részére a védőoltást): 

 7. évfolyamos tanulóknak ingyenesen igényelhető human papilloma vírus (HPV) 

elleni védőoltás 1. része október hónapban; az oltás 2. része április hónapban.  

 12-18 éves korosztály koronavírus elleni védőoltása. 



A védőoltások beadása előtt a szülő/törvényes képviselő írásban tájékoztatást kap a 

védőoltásról, és a mellékelt adatlap szülő általi kitöltése, aláírása után adatható be a védőoltás. 

2.) Személyi higiénia ellenőrzése 

 Kötelező tisztasági, fejtetvességi vizsgálat az általános iskolai tanulóknál szeptember, 

január és április hónapban, illetve szükség esetén történik. 

Azon osztályoknál, ahol fejtetves tanuló van, 2 hetente az egész osztály ismételt szűrése 

szükséges, mindaddig, amíg 3 egymást követő alkalommal teljesen tetű- és serkementessé 

nem válik az adott közösség. A fejtetvességről, higiénés problémákról és az iskolában végzett 

személyi kezelésről írásban tájékoztatást kap a szülő minden alkalommal. Ismételt (3 egymást 

követő alkalommal kiszűrt), illetve nagymértékű fejtetvesség esetén jelzési kötelezettsége van 

a védőnőnek a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 

II. A tanulók egészségi állapotának szűrése, nyomon követés 

Szűrővizsgálatot kötelezően a 2., 4., 6., 8. évfolyamon kell elvégezni, illetve az 1. évfolyamon 

mozgásszervi vizsgálat a testnevelési csoportbesoroláshoz. Kötelezően elvégzendő a 16 éves 

záróvizsgálat a tanév során szeptember 1. és augusztus 31. között 16 évet betöltött tanulóknál. 

A szülő írásban tájékoztatást kap a szűrővizsgálat esedékességéről, illetve a szűrővizsgálat 

eredményéről is. 

A szűrővizsgálat részei:   

- Védőnői szűrés: az orvosi vizsgálatra előkészítés. Testtömeg és testmagasság mérése, a testi 

fejlettség és tápláltsági állapot értékelése; nemi fejlődés értékelése; vérnyomás és 

pulzusmérés; érzékszervek működésének vizsgálata (látásélesség, színlátás, tér- és 

mélységlátás, rejtett kancsalság vizsgálata; hallásszűrés) 

Kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, életmódbeli szokások, 

egészségmagatartás felmérése, rizikótényezők szűrése, egyéni tanácsadás. 

- Orvosi vizsgálat: teljes fizikális vizsgálat; mozgásszervi elváltozások, szívzörej, 

bőrelváltozások, anyagcsere betegségek szűrése; testnevelési csoportbesorolás. 

Amennyiben szükséges, a tanulók további vizsgálatokra utalása történik (szakrendelésre, 

labor vizsgálatra, vagy saját háziorvoshoz/házi gyermekorvoshoz) A tanulók gondozása az 

iskolavédőnő, az iskolaorvos és a háziorvos/házi gyermekorvos együttműködésével történik. 



III. Fogadóóra tartása, egyéni tanácsadás  

Az iskolákban meghatározott időpontokban fogadóórát tart az iskolavédőnő a tanulók és 

szülők részére, ahol lehetőség van egyéni tanácsadásra, négyszemközti beszélgetésre. 

IV. Egészségnevelés  

Osztályfőnöki óra keretében a következő témákban igény szerint: egészségmegőrzés; 

betegségek megelőzése; egészséges életmód, egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás 

jelentősége, személyi és környezeti higiénia fontossága, káros szenvedélyek megelőzése; 

serdülőkori változásokról, családi életre nevelés, szűrővizsgálatok jelentősége, önvizsgálati 

módok ismertetése. Szükség szerint részvétel egészségnapokon, iskolai programokon. 

Az ismeretek átadása, az egészséges életmódra nevelés, nemcsak szervezett, csoportos 

formában történhet; ez a mindennapi iskola-egészségügyi munka szerves része, az egyéni 

tanácsadások, szűrővizsgálatok, oltások során. 

V. Kapcsolattartás az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival 

 Az iskolavezetéssel, az osztályfőnökökkel, gyermekvédelmi felelőssel, a Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálattal, a gyermekorvosokkal, a háziorvosokkal, a területi védőnőkkel 

folyamatos és szükség szerinti a kapcsolattartás, a problémák megbeszélése, a megoldás 

keresése.   

VI. Iskola-egészségügyi dokumentáció folyamatos vezetése 

- iskolások egészségügyi törzslapja (tartalma: személyi adatok, kórelőzmény, családi 

anamnézis, védőoltások, vizsgálati eredmények, gondozási tevékenység) 

- tanulónyilvántartó, osztálytükör (osztályszinten összesített adatok) 

- oltási nyilvántartó 

- munkanapló (napi tevékenység) 

- jelentések 

 

 

 

 

 

 



Iskola-egészségügyi feladatok havi lebontásban: 

Augusztus 

- az iskola orvosi szoba felszerelésének ellenőrzése 

- munkafeltételek biztosítása, szükséges anyagok, eszközök igénylése 

- éves iskola-egészségügyi munkaterv elkészítése 

Szeptember 

- munkaterv egyeztetése az iskolavezetéssel és az iskolaorvossal 

- osztálynévsorok bekérése  

- osztálynévsorok egyeztetése az iskola-egészségügyi törzslapokkal; változások 

dokumentálása, ki- és beiratkozással járó feladatok elvégzése, törzslapok postázása, 

új tanulók törzslapjának kikérése  

- 1. osztályos tanulók dokumentációjának készítése, anamnézis felvétel, kötelező 

védőoltások ellenőrzése; szülői nyilatkozatok kiosztása (szülők tájékoztatása az 

iskolaegészségügyi ellátásról, egészségi állapot felmérése). Mozgásszervi vizsgálat, 

ennek alapján testnevelési csoportbesorolás elkészítése. 

- tisztasági vizsgálat, fejtetvesség szűrése 1-8 osztályban, dokumentáció; kiszűrt 

tanulók szüleinek tájékoztatása írásban; kiszűrt tanulók ellenőrzése; fejtetves tanulók 

osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente 

- HPV elleni oltási igény felmérése a 7. osztályos tanulók körében; szülői nyilatkozat 

kiosztása; beérkezett nyilatkozatok alapján oltóanyag igénylés 

- a 6. osztályos és életkor szerint oltandó (4., 5. osztályos) tanulók védőoltásának 

szervezése, előkészítés, oltóanyag átvétel, tárolás; oltandók névsorának elkészítése, 

szülők tájékoztatása; az oltás lebonyolítása; dokumentálása (6. osztály – dTap 

(diftéria-tetanusz-pertusszisz elleni és MMR (kanyaró-mumpsz-rózsahimlő) elleni 

védőoltás) 

- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálás 

Október 

- 7. osztályos tanulók kötelező Hepatitis-B elleni és önkéntes human papilloma vírus 

(HPV) elleni oltásának szervezése, előkészítése, oltóanyag átvétel, tárolás; szülők 

tájékoztatása, az oltás lebonyolítása, dokumentálása 



- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálása 

- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban  

- 2. osztályos tanulók szűrővizsgálata (védőnői és orvosi szűrés); szűrés szervezés, 

lebonyolítás, dokumentálás; szülők tájékoztatása írásban a szűrővizsgálati 

eredményről; kiszűrtek gondozásba vétele  

November 

- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálás  

- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban 

- 8. osztályos tanulók pályaalkalmassági vizsgálata (védőnői és orvosi szűrés), 

tanácsadás; szűrés szervezés, lebonyolítás, dokumentálás; szülők tájékoztatása írásban 

a szűrővizsgálati eredményről; kiszűrtek gondozásba vétel 

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása 

December 

- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálás  

- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban 

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása 

Január 

- tisztasági vizsgálat, fejtetvesség szűrése 1-8 osztályban, dokumentáció; kiszűrt 

tanulók szüleinek tájékoztatása írásban; kiszűrt tanulók ellenőrzése; fejtetves tanulók 

osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente 

- 4. osztályos tanulók szűrővizsgálata (védőnői és orvosi szűrés); szűrés szervezés, 

lebonyolítás, dokumentálás; szülők tájékoztatása írásban a szűrővizsgálati 

eredményről; kiszűrtek gondozásba vétele  

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása 

Február 



- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban 

- 6. osztályos tanulók szűrővizsgálata (védőnői és orvosi szűrés); szűrés szervezés, 

lebonyolítás, dokumentálás; szülők tájékoztatása írásban a szűrővizsgálati 

eredményről; kiszűrtek gondozásba vétel 

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása 

Március 

- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban 

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása  

Április 

- 7. osztályos tanuló Hepatitis-B és HPV elleni oltásának szervezése, előkészítés, 

oltóanyag átvétel, tárolás; szülők tájékoztatása; az oltás lebonyolítása; dokumentálása 

- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálás  

- tisztasági vizsgálat, fejtetvesség szűrése 1-8 osztályban, dokumentáció; kiszűrt 

tanulók szüleinek tájékoztatása írásban; kiszűrt tanulók ellenőrzése; fejtetves tanulók 

osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente 

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása, dokumentálása  

Május 

- tisztasági vizsgálat: fejtetves tanulók osztályának ellenőrző szűrése 2 hetente; kiszűrt 

tanulók ellenőrzése, szülők tájékoztatása írásban 

- pótoltások szervezése, lebonyolítása, dokumentálás  

- hiányzó tanulók szűrővizsgálatának pótlása 

- testnevelési csoportbesorolás elkészítése a következő tanévre a Pedagógiai 

Szakszolgálat felé 

- következő tanévi oltóanyag igény felmérése, jelentés készítése 

Június 

- dokumentáció áttekintése, hiányzások pótlása 

- éves iskolaegészségügyi jelentés elkészítése 

- iskola-egészségügyi tanév zárása, értékelése  



 

Folyamatos, illetve szükség szerint végzendő feladatok: 

- kapcsolattartás az iskolavezetéssel, pedagógusokkal, gyermekvédelmi felelőssel, 

iskolaorvossal, gyermekorvosokkal, Gyermekjóléti Szolgálattal, területi védőnőkkel 

- dokumentációk vezetése 

- havonta jelentések készítése a HBMKH Népegészségügyi Osztálya felé (fejtetvességi 

vizsgálatról, oltásokról, éves jelentések) 

- gondozást igénylő tanulók folyamatos nyomon követése, szakorvosi leletek 

ellenőrzése, tanácsadás  

- testnevelési csoportbesorolás módosítás a szűrővizsgálati és szakorvosi leletek 

alapján 

- szükség esetén családlátogatás, kapcsolattartás szülőkkel 

- szükség esetén problémajelzés Gyermekjóléti Szolgálat felé 

- felkérésre védőnői tájékoztató, beszámoló készítése Gyámhivatal, Gyermekjóléti 

Központ, Gyermekjóléti Szolgálat, Képviselő Testület felé 

- jelzőrendszeri megbeszélésen részvétel 

- felkérésre esetmegbeszélésen, esetkonferencián részvétel 

- folyamatos egészségnevelés a szűrővizsgálatok és az oltások alkalmával 

- igény szerint egészségnevelési óra tartása (higiénia; táplálkozás; dohányzás, alkohol, 

drog prevenció; családi életre nevelés, serdülőkor, szexuális felvilágosítás stb.) 

részvétel egészségnapokon, iskolai programokon 

- egészségnevelési foglalkozások tartása hátrányos helyzetű tanulók részére, életkor 

szerinti csoportokban 

- tanév közben ki- és beiratkozó tanulók törzslapjának postázása, kérése 

- szükség esetén elsősegélynyújtás 

- felkérésre szülői értekezleten, nevelőtestületi értekezleten részvétel 

A szűrővizsgálatok, oltások ütemezése az órarend ismeretében, az iskolavezetéssel, 

osztályfőnökökkel egyeztetve készül. 

 

Hajdúdorog, 2021.09.01. 

 

  ------------------------------------- --------------------------------   -------------------------------- 

         Mislovics Andrea            Dr. Jóna Gizella Angelika           Veres Mariann 

          intézményvezető   iskolaorvos              iskolavédőnő 

 



Iskolaegészségügyi ellátás rendje 

 

Iskolaorvos: Dr. Jóna Angelika házi gyermekorvos 

Elérhetősége: a gyermekorvosi rendelőben, rendelési időben  

   Hajdúdorog, Iskola utca 2. Tel.: 06-52-389-772 

Ideje: hétfő és szerda 13-16 óra között 

           kedd és csütörtök 8-11 óra között 

           péntek váltva: páratlan héten 8-11 óra között; páros héten 13-16 óra 

között 

Orvosi szűrővizsgálat, védőoltás az iskolában: kedd 11.00 órától 

 

Iskolavédőnő: Veres Mariann főállású iskolavédőnő 

Iskolavédőnő székhelye: 

Anya, csecsemő- és gyermekvédelmi tanácsadó, Hajdúdorog, Iskola utca 2.  

Tel.: 06-52-389-762    06-30-237-7315     email: vedonok.hdorog@freemail.hu 

Védőnői szűrővizsgálatok, védőoltás az iskolában (orvosi szoba):  

 kedd 10.00-15.30 között 

 péntek 7.30-15.30 között 

Védőnői fogadóóra: kedd 8.00-10.00 óra között 

 

Iskolavédőnő munkarendje: 

Hétfő  Védőnői Tanácsadó, Hajdúdorog, Iskola utca 2. 

  Szükség szerint a Szent Bazil Oktatási Központ iskolái 

Kedd   Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 

Szerda Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola 

Csütörtök Szent Bazil Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 

Péntek Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és AMI 
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