
Beszámoló a 2014/15-ös tanévben végzett iskolavédőnői munkáról a 

Bajai III. Béla Gimnáziumban 

 

Az éves munka a 2014/15-ös tanévben az iskolaorvossal és intézményvezetővel egyeztetett 

munkaterv szerint zajlott. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Az életkorhoz kötött kötelező szűrővizsgálatok a 8., 10.,12. évfolyamos tanulókat érintették: 

 

12.évfolyam:122 fő 

10. évfolyam: 129 fő 

8. évfolyam: 68 fő 

 

A 16 éves kori záró állapotvizsgálat a 9. és 10. évfolyamba járó 1998.09.01- 1999.08.31. között 

született tanulókat érintette: 

 

10. évolyam: 78 fő (a 10.évfolyam összlétszámában a 16 évesek is benne vannak) 

9. évolyam: 47 fő 

 

A fent említett vizsgálatok 2014/2015-ös tanévben hiánytalanul megtörténtek. 

 

Szakorvosi vizsgálatra 82 fő kapott javaslatot, elsősorban mozgásszervi, szemészeti, kardiológiai 

problémák miatt. 

 

A testnevelés kategóriába sorolás 2014. május 31-ig 2014.szeptember 31-ig megtörténtek a 

2014/15-ös tanévre.Testnevlés kategóriába besoroláson 66 fő tanuló jelent meg. A testnevelés 

felmentések leggyakoribb oka között a mozgásszervi betegségek ill. Légzőszervi problémák álltak. 

 

Védőoltások 

Hep B elleni védőoltásban  68 fő részesült szeptember és március hónapban. Hiányzó nem volt. 

 

HPV elleni védőoltásban saját kérésre: 25 fő leány tanuló részesült október és április hónapban. 

Hiányzó nem volt. 

 



A tanév során fogadóóra heti rendszerességgel volt, szerdai napokon 10-11 óra között. A 

fogadóórán megjelentek száma: 31 fő tanuló ill. pedagógus volt.A megkeresések leggyakoribb okai 

a szakorvosi leletek, testnevelésbesorolás ill. személyes  problémák voltak. 

Véradás szervezése 

Az iskolában 2014.november hónapban véradás került megszervezésre a Magyar Vöröskereszttel 

együtt. Az önzetlen véradók csapata a 12.évfolyamos tanulókból, pedagógusokból valamint az 

iskola dolgozóiból tevődött össze. Összesen 37 fő jelent meg a véradáson. 

Egészségnevelő órákat osztályfőnöki órák keretein belül tartottam az alábbi témakörökben: 

Kamaszkor testi lelki változásai. 

Védőoltásokról. 

Több alkalommal tartottam foglalkozást kamaszkor testi lelki változásai, szerelem, fogamzásgátlás 

és SZTB-k támakörében. 

Dizájner drogok témakörben tartottam órát több alkalommal. 

Az új osztályok megkapták a tájékozatatást az iskolában zajló egészségügyi munkáról. 

Az összes 12.osztályba véradásról való egészségnevelés kapcsán jutottam el. 

Elsősegélynyújtás szakkör: 

2015. februártól rendszeresek a foglalkozások. A jelentkezők jövőre is folytatják ismereteik 

bővítését. 

Csecsemőgondozási szakkör: 

2015.januártól rendszeresek a foglalkozások. 2015.jún. 5-7-ig az iskola csapatával részt vettünk az 

Országos Csecsemőgondozási Versenyen, ahol 8. helyezést értünk el. 

Összességében elmondhatom, hogy a munkatervben rögzített feladataimnak sikerült eleget 

tennem. A következő tanévben az egészségfejlesztést szeretném minden osztályban végezni. 

Tanórán kívűli csoportfoglalkozásként csecsemőgondozási ill. elsősegélynyújtás tanfolyamot 

szervezni. 

Baja, 2015.június 14. 

Aladics Ágnes 

Iskolavédőnő 


