TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐKNEK
51/1997. (XII. 18.) NM rendelet

a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról
1. § E rendelet célja, hogy meghatározza az egyes életkorokban a biztosítottak által térítésmentesen igénybe vehető, az életkori
sajátosságokhoz igazodó betegségek megelőzését és korai felismerését célzó szűrővizsgálatokat, továbbá a szűrővizsgálatokat végző
egészségügyi szolgáltatókat és az igénybevételükkel kapcsolatos eljárás rendjét.
A szűrővizsgálaton való részvétel nyilvántartása és igazolása
8. § (1) Az 1-3. számú mellékletben foglalt vizsgálatok elvégzését az egészségügyi szolgáltató a - külön jogszabály szerinti nyilvántartásában dokumentálja, és az érintett személy (törvényes képviselője) részére a vizsgálat eredményéről leletet ad. Az 1. számú
melléklet szerinti vizsgálatok eredményét az Egészségügyi Könyvben is rögzíteni kell.
4. 6-18 év között kétévente:
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele,
c) az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása,
d) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 11 éves életkortól,
e) a testmagasság, testtömeg, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése, a nemi fejlődés
értékelése,
f) pszichés, motoros, mentális, szociális fejlődés, magatartásproblémák feltárása,
g) érzékszervek működésének vizsgálata a szakmai irányelveknek megfelelően, a színlátás vizsgálata,
h) mozgásszervek vizsgálata: különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis,
Scheuerman),
i) vérnyomásmérés,
j) fogászati szűrés és gondozás.
5. 16 éves korban (a szeptember 1-je és a következő év augusztus 31-e között 16. életévüket betöltők)
a) teljes fizikális vizsgálat,
b) a kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett gyerekek kiszűrése, szükség
esetén szakorvosi vizsgálatra irányítása,
c) a tápláltsági állapot, a szív- és érrendszeri állapotfelmérés,
d) testmagasság, testtömeg mérése, a testi fejlettség és tápláltsági állapot hazai standardok szerinti értékelése,
e) pszichés, motoros, mentális szociális fejlődés és magatartásproblémák feltárása,
f) érzékszervek működésének vizsgálata (látás, kancsalság, hallás),
g) mozgásszervek vizsgálata, különös tekintettel a lábstatikai problémákra és a gerinc-rendellenességekre (tartáshiba, scoliosis),
h) vérnyomásmérés.
A családi anamnézis, a teljes körű fizikális vizsgálat eredményei alapján, amennyiben a szakorvos indokoltnak tartja, célzott
vizsgálatok végzése szükséges.
A vizsgálatok eredményéről , további vizsgálatok szükségességéről a szülők tájékoztatást kapnak a mellékelt 16 ÉVES ZÁRÓVIZSGÁLAT
c. nyomtatványon.
A TANULÓK KÖTELESEK EZT AZ OKMÁNYT SZÜLEIKNEK OTTHON ÁTADNI ÉS AZ OLTÁSI KÖNYVÜKBE BETÉVE GONDOSAN
MEGŐRIZNI !!!
További feladataink
A közoktatási intézménybe jelentkező tanulóknál a szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését első fokon a fogadó
tanintézmény iskolaorvosa végzi.
A tanulói jogviszony fennállása alatt minden tanévben időszakos alkalmassági vizsgálatot is végezünk a szakmai alkalmasság újbóli
véleményezése céljából . A vizsgálatokon a részvétel , minden tanulóknak kötelező !
Valamennyi vizsgálat időpontjáról értesülhetnek az iskolai faliújságon kitett tájékoztatóról , valamint a tanuló
vagy a védőnőtől az iskola telefonszámán , Tel. 06-1-215-4951
e-mailben e-mail :

osztályfőnökétől ,

horvathmara@freemail.hu
A fentieket tudomásul vettem:
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Szülő aláírása

