Krúdy Gyula Középiskola
Iskola-egészségügyi ellátás

Az iskola egészségügyi alapellátás a következő jogszabályok alapján működik:
49/2004. ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról
26/1997. NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról
51/1997. NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető a betegségek megelőzését és korai
felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és szűrővizsgálatok igazolásáról
Az iskola egészségügyi ellátás az iskola igazgatójával előre egyeztetett munkaterv szerint történik.
FŐ CÉL: az betegségek megelőzése, a kialakult eltérések, betegségek korai felismerése
A szolgálat tevékenységi körébe tartozik a gyermekek, tanulók egészségi állapotának szűrése, követése, alkalmassági
vizsgálatok elvégzése, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása, az elsősegélynyújtás, részvétel a nevelésioktatási intézmények egészségnevelő tevékenységében, valamint környezet-egészségügyi feladatok megoldása.
Részletesen:
- a tanulók orvosi vizsgálata és a fokozott ellenőrzésre szorultak gondozásba vétele,
- védőoltások beadása,
- pályaalkalmassági vizsgálatok,
- testnevelési csoportbeosztás elkészítése,
- sporttal kapcsolatos iskola-egészségügyi teendők ellátása,
- ambuláns elsősegély nyújtás az iskolaorvosi rendelőben,
- részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben
SZŰRŐVIZSGÁLAT – iskolánkban az orvosi rendelő váróval és négyszemközti kommunikációra alkalmas vizsgálóval
rendelkezik.
A szűrővizsgálat elemei:
- testtömeg és testmagasság mérése (elhízás, kóros soványság)
- mozgásszervek vizsgálata (lúdtalp, gerincferdülés…)
- vérnyomásmérés (magas vérnyomás)
- szív és tüdő vizsgálata
- látásvizsgálat (látásélesség, kancsalság)
- fogbetegségek szűrése (fogszuvasodás, szabálytalan fogazat)
- golyva szűrése tapintásos módszerrel,
- hallásvizsgálat (halláskárosodás kiszűrése)

GONDOZÁS
Az orvosi vizsgálatok során kiszűrésre kerül az a gyermek, akinek az egészségi állapotában a szűrések során eltérést
tapasztalunk. Ezért beutalóval szakorvosi vizsgálatra küldjük. Nagyon fontos, hogy a diákok minél hamarabb
keressék fel a szakrendelőt, és az ott kapott leletet az iskolaorvoshoz vissza juttassák!
A vizsgálati eredmények alapján gondozásba vesszük a tanulót, nyomon követjük egészségi állapotának változását.
AMBULÁNS BETEGELLÁTÁS
Ellátási formák:
- baleset, sérülés esetén elsősegélynyújtás,
- akut panaszok,(láz, hasmenés, hányás, stb) előfordulásakor az iskolában a szükséges ellátás megtörténik, de a
betegség miatt a házi orvosához irányítjuk a tanulót. Az iskolaorvos a tanóráról történő hiányzásról igazolást nem ad!
- szakorvosi vizsgálatra beutalás,
- vérnyomásmérés,
- tanácsadás lelki és egészségügyi problémák esetén
ISKOLAORVOS
Dr. Babinszky Lily, iskolaorvos
Jelen van minden nap: 7:00 - 13:00
Telefon 96/510 670/124
Email: drbabinszky.lily@eeszi.hu
IFJÚSÁGI VÉDŐNŐK
Józsa Erika, ifjúsági védőnő é egészségtan tanár
Jelen van minden nap 8:00-16:00
Védőnői fogadóóra:
Hétfő: 12:25-12:45
Telefon: 96/510 670/124
Email: jerika@krudy.gyor.hu
Kovács Adrienn, ifjúsági védőnő
Jelen van
Kedd: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-16:00
Védőnői fogadóóra:
Kedd: 12:25-12:45
Telefon: 96/510 670/124
Email: kovacs.adrienn@eeszi.hu

