
Kedves Szülők! 
 

 

 

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket az iskola egészségügyi szolgálat 

tevékenységéről 

 
ISKOLA-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 
 
ISKOLA ORVOS: 
Dr Vajon Ildikó 
Szerda, Csütörtök: 8.00-14.00 óra 
Kivéve minden hónap első csütörtök 
 
Kollégisták számára betegrendelés: 
Szerda, Csütörtök: 7.30-8.00 óra 
 
 
ISKOLA VÉDŐNŐ: 
Vidó Zoltánné Andrea 
Rendelkezésre állási idő: 
 Hétfő, Szerda, Csütörtök: 7.30-14.00 óra 
 
Tel.: 06-36/311-211/119 mell. 
E-mail: wignereu@gmail.com 
 
Az iskola - egészségügy feladata az oktatási intézményekben a preventív, 
megelőző jellegű ellátás.  
Ennek keretében történik az: 

 

 az egészséges tanulók szűrő vizsgálata 

 előzetes szakmai alkalmassági vizsgálat végzése 

 a szakorvosi vizsgálatok nyomon követése  

 az életmódi rizikóval rendelkező tanulók gondozása 

 egészségfejlesztési órák tartása 

 a testnevelési csoportba sorolás 

 elsősegélynyújtás 

 

 

A vizsgálatokra az iskolával előre egyeztetett időpontban kerül sor. Ha a tanuló 

feküdt kórházban, gondozásra járt vagy jár, orvosi leleteit kérjük hozza magával a 

szűrővizsgálatra. 

Az iskolában történő szűrővizsgálatkor a gyermekek leletet, szükség esetén 
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beutalót kapnak, így a szülők is értesülnek az esetleges elváltozásokról és a 

teendőkről.  

Kérjük, szíveskedjenek a szűrővizsgálatok megtörténtét és a tennivalókat 

figyelemmel kísérni, a szakorvoshoz beutalt tanulók leleteit megtekintésre 

visszaküldeni! 
 

Az iskolai - egészségügyi ellátás rendje: 

 

 A tanulók tartósan fennálló panasz megbeszélésére, leletek leadására 

vérnyomásmérésre stb. 12.30 óra után jöhetnek 

 Amennyiben a gyermekük iskolai beiratkozása óta bármilyen új betegség 

vagy elváltozás került felismerésre kérjük, erről tájékoztassák az 

iskolaorvost. 

 Az adatok nagy része egészségügyi titokként kezelendő, ezért eljuttatásukhoz 

használjanak zárt borítékot, vagy a diákok hozzák be személyesen tanítási 

időszakban kedd vagy csütörtöki napon az iskolaorvosi szobába.  

 Betegrendelés kizárólag kollégistáknak!  A kollégisták betegellátása a 

rendelési napokon (szerda, csütörtök) 7.30- 8.00 között történik 

 Egri és bejáró tanulók ellátására betegség esetén háziorvosuk jogosult, kérjük 

ezt tartsák be.  

 Tanítás közben fellépő rosszullét esetén a tanuló elsősegély szintű ellátást 

vehet igénybe az iskolaorvosnál, ha előtte az osztályfőnökétől / szaktanárától 

erre engedélyt kapott. 

- a tanár értesíti a rendelőt 

- a tanuló átküldésének és rendelői tartózkodásának idejét   naplózzuk 

 
 

Ha gyermekükkel kapcsolatban egészségügyi, magatartásbeli, leleki vagy egyéb 

probléma lép fel, kézséggel állunk rendelkezésükre. Előzetes időpont egyeztetés 

szükséges. 

 

 

Mindannyiunk közös érdeke gyermekeink egészségének megőrzése!  

Együttműködésüket megöszönve, tisztelettel: 

 

 

Köszönettel:     Dr Vajon Ildikó                            Vidó Zoltánné Andrea 

   Iskola orvos    Iskola védőnő 

 

 


