
Kedves Szülők! 

 Ezúton szeretném Önöket tájékoztatni a gyermekeiket érintő fontosabb iskola-egészségügyi 

feladatokról a 2015/2016-os tanévben. 

Iskolai-egészségügyi feladatok 2015/2016 tanév: 

Feladat Osztály Hónap Jelzés szülő 
felé 

Megjegyzés  

Tisztasági 
vizsgálat, 
személyi 
higiéné 
ellenőrzése. 

1-8 szeptember 
január 
március 
június 
hónapokban 

Előzetes jelzés 
nélkül. 

Fejtetves gyermek kiszűrése 
esetén, zárt borítékban 
jelzés a szülő felé írásban 
történik. 

 

Egészségügyi 
nyilatkozatok 
bekérése. 

1 osztályban szeptember Nyomtatványok 
kiosztása szülői 
értekezleten. 

A kitöltött 
dokumentumokat kérem az 
osztályfőnökökhöz 
eljuttatni. 

 

HPV elleni 
védőoltás igény 
felmérés. 

7. osztály 
leány tanulók 

szeptember Névre szóló 
igény felmérés 
a szülők felé. 

Az igények leadásának 
határideje szeptember 10, 
az orvosi szobában. 

 

Engerix B/ 
Hepatitis B 
elleni 
védőoltás. 

7. évfolyam szeptember 
vagy október 
hónapban, 
illetve ismétlő 
oltás 2016 
márciusban. 

Mindkét 
alkalommal 
előzetesen 
írásos szülői 
értesítő 
kiküldése. 

Az aláírt szülői értesítő, 
illetve védőoltási kiskönyv 
beküldését fogom kérni.  

 

Diftéria-
Tetanusz, 
illetve Morbilli-
mumps,rubeola 
elleni 
védőoltás.  

6.évfolyam. Október 
hónapban. 

Előzetesen a 
pontos 
időpontról és a 
védőoltásról 
tájékoztató 
kiküldése a 
szülőknek 
írásban. 

Az aláírt szülői értesítő, 
illetve védőoltási kiskönyv 
beküldését fogom kérni. Az 
oltási kiskönyvet a tanuló 
aláírás ellenében kapja majd 
vissza. 

 

HPV elleni 
védőoltás. 

7. évfolyam 
leány tanulók 

Október 
hónapban. 

Az oltás 
időpontjáról 
tájékoztatás a 
Moza 
naplóban. 

Védőoltási kiskönyvet 
kérem beküldeni. 

 

Egészségügyi 
szűrővizsgálat. 

2-4-6-8. 
évfolyam. 

A tanév során 
folyamatosan. 

Orvosi vizsgálat 
előtt a szülőket 
Moza naplóban 
értesítem az 
időpontról. 

A vizsgálat eredményéről, 
az esetleges eltérésekről 
írásos eredményt kap 
minden szülő, melyben 
esetleg szakorvosi vizsgálat 
szükségességére is 
javaslatot teszünk. A 
szakorvosnál kapott lelet 
másolatát kérem 
visszajuttatni!! 

 

Egészségnevelő 1-8. évfolyam Igény szerint a Jelzés nélkül. Pl: táplálkozás, tisztálkodás,  



előadások. tanév során 
folyamatosan. 

testmozgás, kamaszkori 
válltozások, 
dohányzás,drog…igény 
szerint. 

Egészségnap. 1-8 évfolyam Május 26.  moza naplóban.  

      

 

Fogadó órát tartok: hétfőn: 8-10 h.között, illetve szerdai napon  11 és 13 h. között. 

Az iskolában mindennap megtalálható vagyok 8-16 h. között. 

Elérhetőségem: 0620/2683881  17-es mellék. 

 

 Sikerekben, eredményekben gazdag tanévet és jó egészséget kívánok Önöknek és gyermekeiknek! 

Keressenek bizalommal! 

 

Miskolc,2015-09-07                                                            Rémiásné Oravecz Zsanett 

        védőnő 


