Kedves Szülők!
Az iskolaorvosi munka egyszerre nagyon szép, mint a gyermekorvosi hivatás, és
sokszor nehézségeket is tartogat.
Elvégzése jogszabályokban a leírtaknak megfelelően történik, de sokkal több annál,
hiszen a különböző korosztályú gyermekeket, egyéniségeket, fiúkat, lányokat,
személyiségeket vizsgálunk, döntünk rendkívül rövid idő alatt, számtalan szempontot
mérlegelve, támaszkodva a megszerzett tudásra, tapasztalatra, a gyerekektől és a
szülőktől kapott( sokszor igen nehezen megszerezhető) információkra.
A háziorvosi rendelőben a gyermekek együtt jelennek meg a szülőkkel, van lehetőség
közvetlen kontaktusra. Az iskolában is adott a személyes találkozás az orvos és a
szülő között, de a rendelési időben a gyermekek az osztályfőnökkel,
tanáraikkal jelennek meg csoportosan, szülői találkozást külön megbeszélés alapján
tudjuk biztosítani.
Minden 2. évben: 2.,4.,6. és 8. osztályban történik részletes status vizsgálat,(
8.osztályban a továbbtanulásról, esetleges szakmaválasztásról) is előzetes véleményt
kell adjunk.
Jelentőségét az adja, hogy ebben az életkorban 6-15 év között a házi gyermekorvost
évente felkeresni már nem "kötelező", esetleg a gyermekeket ezeken a
vizsgálaton kívül szakember nem is látja, így a növekedés, fejlődés során esetleg
jelentkező elváltozásokról csak így szerezhetünk tudomást.
( Az iskoláskor, a kamaszkor a változások kora, ebben az életkorban a gyermekek
bezárkózhatnak, esetleg a szülők sem látják gyermeküket levetkőzve hosszabb időn
át.)
Természetesen a szülőket az észlelt elváltozásokról, teendőkről írásban az
osztályfőnök segítségével, de az orvosi titoktartást figyelembe véve értesítjük, és
kérjük, hogy az ennek megfelelő visszajelzést is tegyék meg felénk, amennyiben a
gyermeküknek vannak orvosi leletei, azok fénymásolatát időben, a tanév
elején juttassák el a védőnőnek!
A kötelező védőoltások beadása 6.7. osztályban is ekkor történik, ennek az
előkészítése, a felvilágosító munka a védőnő feladata, de kérdés, probléma esetén
szívesen segítek, akár telefonos elérhetőséget biztosítva.
A minden évben újra kiadott, aktualizált módszertani levél a védőoltások rendjét
tartalmazza,
az
alábbi
linken https://www.antsz.hu/data/cms92651/VML2019_NNK_2019_05_08.pdf
a teljes anyag kikereshető, nyilvános, az alábbiakban azt a részt másoltam ide, ami
az iskolára, az ide járó gyermekekre vonatkozik.

ÉLETKORHOZ KÖTÖTT KÖTELEZŐ VÉDŐOLTÁSOK

KAMPÁNYOLTÁSOK
Iskolai kampányoltások Az életkorhoz kötött kötelező oltásokat 11 éves kortól iskolai
oltások keretében kell elvégezni. Bár számos előnye van a folyamatos oltásnak, ennek
ellenére 11-14 éves korban a gyermekek sokkal eredményesebben utolérhetők
iskolában, mint egyedileg. Kampányoltás keretében egy közösség számára rövid időn
belül lehet biztosítani a megfelelő védettséget. A kampányoltások iskolai osztályokra
és nem a tanulók életkorára vonatkoznak.
Az alábbi kötelező védőoltásokat kampányoltások keretében kell végezni:
1. MMR újraoltás Élő, attenuált kanyaró-mumpsz-rubeola vírust tartalmazó vakcinával
újraoltásban részesülnek a 2007. június 1.-2008. május 31. között születettek [azaz az
általános iskola VI. osztályát (6. évfolyam) a 2019/2020-as tanévben végzők] iskolai
oltások keretében 2019. szeptember hónapban.
2. Diftéria, tetanusz és acelluláris pertussis komponenst tartalmazó oltóanyaggal
végzendő (dTap) emlékeztető oltás A 2007. június 1.-2008. május 31. között
születettek [azaz az általános iskolák VI. osztályát (6. évfolyam) a 2019/2020-as
tanévben végzők] oltása 2019. október hónapban történik meg.
Az iskolaorvos írásbeli kezdeményezésére a területileg illetékes járási/kerületi hivatal
népegészségügyi osztálya (a továbbiakban együtt: járási hivatal népegészségügyi
osztálya) engedélyével az MMR és a dTap kampányoltás egyidejűleg is
megszervezhető.
3. Hepatitis B elleni védőoltások a) Hepatitis B elleni védőoltásban részesülnek azok
a tanulók, akik az általános iskola VII. osztályát a 2019/2020-es tanévben végzik, és
az alapimmunizálás első részletét 2019 szeptemberében kapták meg.
A második oltás beadására 2020 márciusában kerül sor.
b) Hepatitis B elleni védőoltásban részesülnek továbbá a 2006. június 1.-2008. május
31. között születettek (azaz az általános iskola VII. osztályát a 2019/2020-as tanévben
végzők) iskolai oltások keretében.
A két oltásból álló hepatitis B elleni oltási sorozat első részlete 2019 szeptemberében
kerül beadásra.
Az újszülöttkori HBV-fertőzés megelőzésére bevezetett program keretében hepatitis
B elleni sorozatoltásban részesített csecsemőket serdülőkorban nem szükséges a
kampányoltások során emlékeztető oltásban részesíteni. Az oltottsági állapot
igazolása egyéni védőoltási dokumentáció (Gyermek-egészségügyi kiskönyv), vagy
más egészségügyi dokumentáció (törzslap) alapján történhet. Ugyanez vonatkozik
azokra a hepatitis B ellen korábban szabályosan immunizált gyermekekre is, akiknél a
kampányoltás időpontjában a dokumentáció rendelkezésre áll.
C)
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LEGRÖVIDEBB IDŐKÖZÖK Különböző inaktivált oltóanyagok (pl. influenza, DTPa +
IPV + Hib, pneumococcus stb.) egyszerre vagy időköz tartása nélkül bármikor
beadhatók. Ugyancsak egyidejűleg, vagy időköz tartása nélkül adható inaktivált
kórokozó tartalmú és élővírus-tartalmú vakcina, vagy a BCG is. Sérülés miatt

tetanusz posztexpozíciós profilaxisban részesült 6-12 éves gyermekeknél az aktuális
életkorhoz kötött tetanusz komponenst tartalmazó védőoltás 1 hónapos intervallummal
adandó. Különböző élővírus-vakcinák egyszerre is adhatók (pl. MMR és varicella,
vagy MMR és sárgaláz). Ha azonban nem egyszerre történik a beadásuk, az
élővírus-vakcinák adása között legkevesebb 4 hét intervallumot kell
tartani. Egyidejűleg beadandó oltóanyagok nem szívhatók össze azonos
fecskendőbe, az oltásokat különböző testtájakra kell beadni (pl. jobb és bal
felkar stb.). Kivételt képeznek azok az esetek, amikor az oltóanyagok alkalmazási
előirata előírja/megengedi az egy fecskendőbe történő összeszívást. Élővírus-tartalmú
vakcinák immunglobulin készítménnyel egyszerre nem adhatók. Humán gammaglobulin oltást követően ezen vakcinák - az immunglobulin mennyiségétől függően minimálisan hat hét intervallum után adhatók be. Az élővírus-vakcinák adását követő
2 héten belül - megbetegedési veszély elhárítása céljából - adott gamma-globulin az
előző oltás hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolja, ezért ebben az esetben az
élővírus-tartalmú oltóanyag beadását a gamma-globulin alkalmazását követő 3 hónap
múlva meg kell ismételni.
Óvodai, általános- és középiskolai, továbbá főiskolai és egyetemi felvételt
megelőzően azt a gyermeket illetőleg fiatalt, aki az oltási dokumentációk szerint
kanyaró-mumpsz-rubeola elleni aktív immunizálásban (illetve életkora szerint
szükséges revakcinációban) nem részesült, és akinél oltási kontraindikáció nem
áll fenn, MMR oltásban kell részesíteni.
Humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás
A 2019. év október hónapjában HPV elleni védőoltásban részesülhetnek azok a
leányok, akik betöltötték 12. életévüket és az általános iskola VII. osztályát (7.
évfolyamát) a 2019/2020. tanévben végzik.
Minden évben újra felülvizsgáljuk a testnevelés besorolást, szükség, panasz,
elváltozás esetén könnyített vagy gyógytestnevelést javaslunk ( itt is alapvetően
jogszabályok szabályozzák a munkánkat),amit elhivatott gyógytestnevelőnk- Tiszáné
Sója Teodóra tart, aki a városi gyógytestnevelésért is felelős, végez, végeztet a
gyermekekkel.
Mozgásszervi elváltozások, krónikus betegségek, rehabilitációs ellátásra szoruló
gyermekek, funkcionális elváltozások esetén javasoljuk ennek a lehetőségnek
igénybevételét.
Törekszünk arra, ha a gyermek állapota lehetővé teszi, hogy a gyermek a "normál"
testnevelés órán is részt tudjon venni, a gyógytestnevelés az esetek zömében ezen
felül javasolt " plusz " mozgásforma, gyógyító hatása sokszor csak hónapok, évek alatt
látható.

