Kedves Szülők!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a 2015/2016-os tanévben végzendő iskola
egészségügyi munkáról.
A tanév folyamán védőnői és orvosi Szűrővizsgálatokat végzünk.
6. osztályokban
8. osztályokban
9. osztályokban (16. életévüket betöltötteknél)
10. osztályokban
12. osztályokban
A vizsgálat a bőr, a mozgásszervek, a torok, a fogazat megtekintéséből, a pajzsmirigy, a
tüdő, a szívműködés, a has, és egyes korosztályoknál a fiúk külső nemi szerveinek
vizsgálatából áll. A látásélesség, a színlátás, a hallás vizsgálata mellett mérjük a testsúlyt, a
magasságot és a vérnyomást..
A tanév folyamán az alsóbb osztályoknál 3x végzünk tisztasági vizsgálatot, illetve igény
szerint.
Kötelező védőoltást kapnak a 6.osztályosok és a 7.osztályosok. Az oltás megtörténtét
regisztráljuk a Gyermek-egészségügyi kiskönyvébe. (oltási könyv) Ebben a tanévbe is az
oltási rend kiegészül az ingyenesen ajánlott HPV oltással. A rendelet értelmében azon 7.
osztályos lány tanulók kaphatják akik 12. életévüket betöltötték, de a 13. életévüket még nem.
Részletes írásos tájékoztatót ez ügyben később fogok küldeni.
Kérjük tehát az érintett szülőket, hogy az oltási könyvet legkésőbb szeptember második
hetében juttassák el az osztályfőnöknek, oltás után vissza fogják kapni.
Oltási menetrend:
Szeptember:
6. osztályosok: MMR oltás (kanyaró, mumpsz, rubeola) emlékeztető oltás
7. osztályosok: Hepatitis-B 1. oltás (fertőző májgyulladás ellen)
Október:
6. osztályosok: Di-Per-Te oltás
7. osztályosok: HPV oltása
Március:
7. osztályosok: Hepatitis–B 2. oltás
HPV oltás második része az érintetteknél
Az oltottak kb. egyharmadánál (elsősorban a Di-Per-Te oltás esetén) az oltást követő 48 órán
belül helyi és általános reakció lehetséges.
Helyi reakció: fájdalom, duzzanat, pír az oltás helyén. Borogatás és fájdalomcsillapító
hatására elmúlik.
Általános reakció: hőemelkedés vagy láz. Teendő: lázcsillapítás
Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy amennyiben gyermekük valamilyen sérülés kapcsán az
elmúlt egy évben TETANUSZ elleni injekciót kapott, vagy ha bármilyen
ELLENJAVALLATA van a védőoltásnak (pl. immunhiányos betegség, vérzékenység stb.)
illetve, ha már máshol beoltották, vagy be fogják oltani, ÍRÁSBAN ELŐRE jelezzék felénk!
Iskolaorvos: Dr. Kiss József gyermekorvos
Iskolavédőnő: Annusné Nagy Katalin
T: 06 30 3955423

