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Összefoglalás

Az iskola-egészségügy feladatai
a szakképző intézményekben- jogi háttér


az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény



az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. NM rendelet



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



a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi
vizsgálatáról és véleményezéséről 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet



a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. Törvény



a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet

Az iskola-egészségügy feladatai
Óvodák, általános iskolák, középiskolák, szakképző intézmények ellátása


Szűrővizsgálatok



Védőoltások



Pályaválasztási tanácsadás, szakmai alkalmassági vizsgálat



Testnevelési csoportbesorolás



Krónikus betegséggel élők iskolai életének segítése



Egyéni és közösségi egészségnevelés



Iskolai étkeztetés, büfé egészség szempontú véleményezése



Környezethigiénés tanácsadás

2019/20. tanévtől új szakképzési törvény

25 ágazat, 174 szakma

Oktatásszervezés – 2019/20. tanév
3 hónap digitális oktatás 2020.03.16-tól tanév végéig
40/2020. Korm. rendelet, SZFHÁT/29309/2020-ITM egyedi miniszteri határozat
Informatikai eszköz, ill. internetelérés hiányában az iskolában 5 fős csoportokban
lehetőség volt a digitális oktatásban való részvételre, vagy eszközt kölcsönöztek.
A szakmai gyakorlati oktatás digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel,
projektfeladatok előírásával történt. Minimum a gyakorlatok 60%-át kellett
teljesíteni a diákoknak, lehetőséget kaptak, hogy a gyakorlatokat augusztus 24október 2. között pótolják. A szintvizsgákat halasztották, 2021. októberbennovemberben is szerveztek vizsgákat. Duális képzőhelyen a tanuló gyakorlati
oktatáson való részvételre nem volt kötelezett. Kollégiumi ellátás csak különösen
indokolt esetben engedélyezett.

Iskola-egészségügyi ellátás- 2019/20. tanév


A koronavírus fertőzéssel, a járvány megelőzésével kapcsolatos információk
pedagógusokkal, tanulókkal, szülőkkel történő megosztásában már a fertőzés
megjelenésekor fontos szerepünk volt a pánik elkerülése és a megfelelő reagálás
érdekében.



A digitális oktatás idején az iskola-egészségügyi ellátásra vonatkozóan kevés
hivatalos útmutatót kaptunk, eleinte sok volt a bizonytalanság.



Alapellátás- nem sürgős ellátások halasztása, sz. e. telefonos konzultáció,
tanácsadások, a 0-6 évesek oltásai folyamatosak. Sok főfoglalkozású iskolaorvos
besegített a COVID szempontjából veszélyeztetett háziorvosok helyettesítésében a
kicsik oltásánál.



Iskolai oltásokat halasztották- oltás pótlás 2020. május-június.



Foglalkozás-orvostan tagozat eljárásrendje 2019. 06.16.- időszakos alkalmassági
vizsgálat halasztható, veszélyhelyzet megszűnését követő 90 napig.



A beiskolázási alkalmassági vizsgálatokat az érettségi időszakot követően kezdtük
el.



Akik a gyakorlat több, mint 60%-n nem tudtak részt venni , lehetőségük volt
pótolni 2020. őszén.

Oktatásszervezés - 2020/21. tanév
6 hónap digitális oktatás 2020.11.11-2021.05.10.


478/2020. Korm. rendelet, SZFHÁT/100762/2020-ITM 2020.11.11-2021.03.08.

A közismereti, szakmai elméleti órákat és a jelenlétet nem igénylő gyakorlati
oktatást digitális formában szervezték meg. A jelenlétet igénylő szakmai
gyakorlati oktatás tanműhelyben vagy duális képzőhelyen heti tömbösítéssel,
kiscsoportokban történt. Őszi vizsgákat megtartották. Kollégiumi ellátás szükség
esetén.


27/2121 Korm. rendelet, SZFHÁT/36453/2021-ITM - 2021.03.08-2021.05.10.

Közismereti és szakmai elméleti oktatás kizárólag digitális munkarendben.
Gyakorlati oktatás digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel,
projektfeladatokkal végezhető duális képzés esetén is. A tanuló személyes
megjelenésre nem kötelezhető. Szakmai vizsga nem szervezhető. Kollégiumok
zárva.
2021.05.10-től jelenléti oktatás

Iskola-egészségügyi ellátás 2020/21. tanév


Együttműködtünk az iskolavezetéssel a COVID elleni járványügyi védekezés
megszervezésében.



Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat feszített tempóban a tanév elejétől
folyamatosan végezték az iskolaorvosok.



2020. novemberétől az iskolavezetéssel, osztályfőnökökkel egyeztetve
kiscsoportos formában lehetett a vizsgálatokat végezni, ahogyan az iskolai
tanműhelybe vagy konzultációra egyébként is bejöttek az iskolába a tanulók.



2021. márciusától ismét nagyobb korlátozások voltak, így az időszakos vizsgálatok
szüneteltek. Ebben az időszakban a legtöbb iskolaorvos oltóponton teljesített
szolgálatot.



2021.05.01-től iskolaorvosok EESZT adatszolgáltatási kötelezettsége



2021. május 10-től a jelenléti oktatás megkezdésekor fő hangsúly a tanulók
visszaszoktatása volt az iskolai rendbe, közösségépítés, beszélgetések. 6 hónap
szociális izoláció nagyon hosszú idő egy fiatal számára.



A beiskolázási vizsgálatok rendben, a járványügyi szabályokat betartva lezajlottak.
A kiegészítő szakorvosi vizsgálatok elvégzése ütközött nehézségekbe.

A tanulók támogatása digitális oktatás alatt


Távkonzultáció az iskolai digitális csatornákon keresztül.



Online egészségnevelő foglalkozások, beszélgetések.



Szülőknek, diákoknak szóló levél kiküldése, segédanyagokkal, linkekkel.

A krónikus betegeket, gyógytestnevelésre járókat, lelki, magatartási
problémákkal élőket kiemelten gondoztuk.
Napirend, étkezés, alvás, sport, szociális kapcsolattartás.
Főképpen azok volt nehéz a digitális időszak, akik egyedül voltak otthon, nem
sportoltak rendszeresen. A magányos időszakot követően nehezebb volt a
társaságot, embereket megszokniuk, többen szorongásos tüneteket mutattak.

Pályaválasztási tanácsadás
A pályaválasztási tanácsadás a hetedikes tanulók számára optimális, amikor még
fel tudnak készülni az egészségi állapotuknak is megfelelő szakmaválasztásra.
Az elmúlt két tanévben a veszélyhelyzet miatt különösen oda kellett figyelni,
hogy a krónikus betegséggel, elváltozással élő tanulókkal el tudjunk beszélgetni a
pályaválasztásról.
A szakképzés átalakítása révén lehetőség van arra is, hogy 0. évfolyamra
jelentkezzenek kompetenciafejlesztés céljából, ill. első lépcsőben ágazatot
válasszanak.

Összefoglalás


A veszélyhelyzet idején a jogszabályok, határozatok, útmutatók követése
elengedhetetlen.



Az iskola-egészségügy csak az iskolavezetéssel együttműködve tudja
megfelelően végezni a feladatát.



Az iskola-egészségügyi dolgozók közötti kapcsolati háló segít az információk
megosztásában az esetleges problémák megoldásában.



Veszélyhelyzet idején az iskolaorvosok önkéntes munkájára is számíthattak a
6 éven aluliak kötelező oltásainál ill. a COVID elleni védőoltások beadásánál
az oltópontokon.



A munka megszervezése a járvány időszakában nagyfokú rugalmasságot és
együttműködési készséget igényelt a dolgozóktól.



A tanulókat nemcsak járványügyi megelőzéssel kapcsolatos ismeretekkel
szükséges ellátni, fontos a mentális támogatásuk is.

Hasznos weboldalak


Alapszakmák ismertetése- Szakmai tájékoztató füzet
https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html
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