
 

 

ISKOLAI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 

Törvényi háttere:  

Az egészégügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) 42-es § szabályozza az Ifjúság-

egészségügyi gondozást. Illetve 26/1997. (IX. 3.) az iskola-egészségügyi ellátásról szól NM 

rendelet. 

Az iskola egészségügyi feladatok ellátása az iskola vezetésével egyeztetett éves munkaterv 

alapján történik. 

Az Iskola-, ifjúság-egészségügyi gondozás célja: 

-Szűrővizsgálatok végzése páros évfolyamokon (testi fejlettség, vérnyomás, látásélesség, 

színlátás, hallás vizsgálat, mozgásszervek vizsgálata, álltalános orvosi vizsgálat) Szükség 

esetén a gyermek tovább irányítása a megfelelő szakemberhez. 

-A beiskolázás előtti vizsgálatokat, a szakmai alkalmasság elbírálását, a szakképzést is nyújtó 

oktatási intézményekben az időszakos alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

-a veleszületett rendellenességgel élők, krónikus megbetegedésben vagy testi, érzékszervi, 

értelmi fogyatékosságban szenvedők - a háziorvossal történő együttműködésen alapuló - 

fokozott ellenőrzése, lelki gondozása és az egészséges közösségekbe történő beilleszkedés 

elősegítése, 

-az iskolai testneveléssel, könnyített és gyógytestneveléssel kapcsolatos testnevelési 

besoroláshoz szükséges vizsgálatok 

-a harmonikus testi és lelki fejlődést veszélyeztető körülmények, alkohol- vagy 

drogfogyasztás észlelése esetén a szülőkkel és a pedagógusokkal történő konzultáció után 

tanácsadás biztosítása, szükség esetén intézkedés kezdeményezése. 

-Környezetegészségügyi teendők (ellenőrzi a balesetmegelőzési követelmények 

érvényesülését, az elsősegélynyújtás feltételeinek meglétét, alkohol, kábítószer, egyéb 

pszichotróp anyagok és a dohánytermékek fogyasztására vonatkozó szabályok betartását) 

-az iskolai egészégnevelésben való közreműködés (előadások, foglalkozások tartása) 

 

Az iskola-egészségügyi ellátás iskolaorvos és védőnő együttes 

szolgáltatásából áll, amelyet fogorvos és fogászati asszisztens 

közreműködésével látnak el. 

Az ellátás nyújtásának helye 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola 

3529 Miskolc, Áfonyás u 18/a  

az ellátás az intézményben, az iskola orvosi szobájában 

történik. 

Az intézményt ellátó iskolaorvos: Dr. Némethy Ágnes 

(orvosi vizsgálatok általában csütörtöki napokon történnek) 

Iskolát ellátó védőnő: Hankóczyné Domonkos Judit  

 tel: +36 20 661 7071 email: martin.vedono@miefi.hu 

Védőnő iskolai tartózkodási ideje: Hétfő /7.30-16.00/; 

Csütörtök /7.30-16.00/; péntek /7.30-13.30/  

Védőnői fogadóóra: Hétfő 8.00-10.00 

Iskolafogászat 
Szükség szerint fogorvosi szűrés és kezelés az iskola tanulói számára 

iskolát ellátó fogorvos: Dr. Dicsőfi Sándor Zsolt 

Az ellátás nyújtásának helye : Miskolc, Szemere u. 18. 

Rendelési idő:  H-SZ 12.00-20.00 

K-CS 9.00-14.00 
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