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Szülői tájékoztató 

Iskola-egészségügyi szolgálat működéséről 
 

Az iskola-egészségügyi szolgálat az egészségügyi alapellátás részeként a tanulók – 
elsősorban betegségmegelőző jellegű – ellátását szolgálja, melynek jogszabályi háttere a 
következő:  

• az 1997. évi CLIV. az egészségügyről szóló törvény, 

• a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról, 

• az 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe 
vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi 
szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról, 

• a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet a fertőző betegségek és a járványok megelőzése 
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

 

Az iskola-egészségügyi szolgálat fő feladatai: 
 

-  A tanulók kétévenkénti szűrővizsgálata a tünetszegény betegségek korai 
felismerése érdekében, a kiszűrt elváltozások nyomon követése. A vizsgálatról 
lelet készül, melyben a szülő tájékoztatást kap a további teendőkről. 
 

- Testnevelési kategóriába sorolás a tanulók egészségi állapota és a szakorvosi 
leletek alapján az iskolaorvos által. 
 

- Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások lebonyolítása, 6. és 7. 
évfolyamos tanulók körében, illetve szükség esetén egyéni elbírálás alapján. 
Részletes tájékoztatók az oltásokat megelőzően kerülnek átadásra. 
 

- Személyi higiéné ellenőrzése keretében a tetvességi vizsgálat általános 
iskolákban negyedévenként, ill. szükség szerint, középiskolákban csak szükség 
szerint történik. 
 

- Részvétel az egészségtan oktatásában, egészségnevelés. 
 

- Elsősegélynyújtás. 
 

A védőnő gyógyszer adására nem jogosult. Amennyiben gyermekének rendszeresen 
vagy szükség esetén gyógyszert kell szednie az iskolában, azt hozza magával, és erről a szülő 
az osztályfőnököt is tájékoztatni szíveskedjék! 

Amennyiben gyermeke egészségével kapcsolatos kérdés merül fel, készséggel állunk 
rendelkezésére. 

Szülői tájékoztató fejtetvességről 
 Kivonat az EPINFO 19. évf. 2. különszámából (2012.08.10) 

 

A fejtetvesség előfordulása évről évre visszatérő jelenség a gyermekközösségben, 

iskolákban, óvodákban. 

A fejtetű 3-4 mm nagyságú rovar, amely színét a haj színének megfelelően változtatja. 

Ovális alakú petéit - amit serkéknek nevezünk -, erős cementes anyaggal szorosan a 

hajszálak tövéhez ragasztja. A serkéből a tetvek 7-8 nap alatt kelnek ki. A serke, kezelés 

nélkül nem válik le a hajszálakról, hanem a haj növekedésével együtt eltávolodik a fejbőrtől, 

tehát ebből következtethetünk a fertőződés kezdetére. A fejbőr nagyfokú viszketésével jár. 

A gyermek vakaródzik. 
 

Terjedésük: A fejtetű közvetlen érintkezés útján terjed pl.: játék közbeni összebújás, 

sapkacsere, közös fésű használat stb. A fejtetű a családtagokra is átterjedhet. 

Fejtetvességre utaló gyanú esetén a hajat lazán szét kell választani. Elsősorban a fülek 

melletti és mögötti területet, valamint a tarkó tájékát kell gondosan megvizsgálni. Mivel a 

tetvek a fény elől gyorsan menekülnek, ezért főleg a serkéket keressük. Fontos, hogy 

elkülönítsük a korpától. A korpa könnyen lepereg a hajszálról, míg a serke csak két köröm 

között történő lehúzással távolítható el. 
 

Kezelése: A gyógyszertárakban beszerezhető tetűirtószerek a tetveket és a serkéket 

rövid időn belül biztosan elpusztítják. A kezelést mindig a tetűirtószerhez mellékelt 

használati utasítás szerint végezze el! Fontos a családtagok ellenőrzése és a gyermekkel 

érintkező textíliák magas hőfokon történő mosása is. 

Időről időre vizsgáljuk át a gyermek haját, hogy nincs e benne élő tetű vagy serke! 

A gyermek kezelése elsődlegesen a szülők feladata és kötelessége! 
 

A védőnő feladata: Gyermekközösségekben a védőnő szeptemberben, majd 

negyedévente - fejtetvesség előfordulásakor soron kívül is – végez tisztaságivizsgálatot. 

Fejtetvesség esetén a szülőt erről írásban tájékoztatja, a személyiségi jogok és a titoktartási 

kötelezettség figyelembevételével. 
 

A védőnő feladata és kötelezettsége, hogy a kezeletlen, ismételten és/vagy 

nagymértékben fejtetves személyről név szerinti jelentést tegyen a BAZ Megyei 

Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya felé.  
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