
Nyilatkozat 

Kedves szülők, kérjük az alábbi kérdésekre pontosan, adják meg válaszaikat! 

 Nem Igen (részletezze!) 

A gyermeknek milyen fertőző betegsége volt? 
(bárányhimlő, rózsahimlő, mumpsz, skarlát, stb.) 
 

  

Gyógyszerérzékenysége van-e? (Ha igen, milyen 
gyógyszerre?) 
 

  

Allergiás betegség előfordul-e? (pl.: szénanátha, 
pollenallergia, lisztérzékenység, stb.) 
 

  

Ekzéma (ill. száraz bőr, atopiás dermatitis) van-e? 
 

  

Asthmás hörghurutban szenved-e? Ha igen, 
milyen gyógyszereket szed? 
 

  

Agyvelő-, illetve agyhártyagyulladás volt-e? 
 

  

Szívizomgyulladás vagy izületi gyulladás volt-e? 
 

  

Eszméletvesztés, rosszullét, epilepszia volt-e? 
 

  

Pszichológus vagy logopédus kezelte-e? Van-e 
speciális nevelési igénye/SNI? 

  

Visel-e vagy viselt-e szemüveget? (szemészeti 
leletet hozza magával) 

  

Feküdt-e kórházban? Ha igen, miért? (a 
zárójelentést hozza magával) 
 

  

Szed-e rendszeresen gyógyszert? Ha igen, mit?   

Testnevelésórán volt-e felmentett? Ha igen, 
miért? 

  

Volt-e balesete, műtéte? Ha igen, milyen? 
 

  

Volt-e valamilyen egyéb lényegesebb, komolyabb 
betegsége, hosszabb gyógyszeres kezelése, járt-
e/ jár-e valahová gondozásra? 

  

 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek, 

gyermekemnek eltitkolt betegsége ill. eltitkolt betegségem nincs. 

 

szülő aláírása:                                                                tanuló aláírása: 

 



 

A CSALÁD EGÉSZSÉGÉRE VONATKOZÓ AKTUÁLIS ADATOK 

Kérjük, tegyen egy „X” jelet, ha valamely betegség előfordult már Önöknél, illetve a 

családjukban! 

 

Betegség 
 

Apa ill. családja Anya ill. 
családja 

Testvér/ek 

Szív-, érrendszeri  betegség 
(magas vérnyomás, infarktus, 
agyvérzés) 
 

   

Allergia, asztma 
(szénanátha, ekzéma) 
 

   

Krónikus gyomor-bélrendszeri 
betegség 
(epekő, májbet, fekély, bélgyull.) 

   

Krónikus vese- és húgyúti 
betegség 
(vesekő, húgyvezeték tágulat; 
gyull.) 

   

Cukorbetegség    

Elhízás    

Idegrendszeri/Elmebetegség 
(depresszió, epilepszia, 
pánikbetegség) 

   

Fejlődési rendellenesség, 
öröklődő betegség (mozgásszervi-, 
szívbetegség, Down kór, 
vérzékenység) 

   

Daganatos betegség 
 

   

Csökkentlátás/vakság 
(szemüvegviselés, optikai hiba) 

   

Nagyothallás/Süketség (fülműtét, 
tubus) 

   

Egyéb betegség    

 

Köszönjük együttműködésüket! 

 

DÁTUM:                                                         SZAKMA:     

  



TISZTELT SZÜLŐK! 

Az iskola-egészségügyi ellátás tagjai: az iskolaorvos és az ifjúsági védőnő. 

Munkánk célja: a panaszt még nem okozó elváltozások felfedezése, szűrése és a betegségek 

kialakulásának megelőzése. Ennek érdekében a tanulók kötelező szűrővizsgálatokon 

vesznek részt a páros évfolyamokon. (testi fejlődés, tápláltsági állapot, érzékszervek 

működésének ellenőrzése, mozgásszervek vizsgálata, pajzsmirigy tapintásos vizsgálata, 

értelmi, lelki és szociális fejlődés, viselkedés megítélése, vérnyomásmérés valamint 

belgyógyászati vizsgálat történik). 

A szűrés alapján végezzük a tanulók gondozását, a testnevelési és gyógytestnevelési 

besorolását is. A talált elváltozások alapján szakorvosi vizsgálatra javaslatot, vagy beutalót 

kapnak a tanulók. Kérjük a szülőket, hogy szorgalmazzák a vizsgálatok (ill. kontroll 

vizsgálatok) mielőbbi elvégzését és utána a vizsgálat eredményének visszajuttatását 

hozzánk! Gyermekük egészségével kapcsolatos kérdéseikkel, kéréseikkel megkereshetnek 

bennünket az iskola telefonszámán. 

 

A következő oldalakon néhány a gyermekük, illetve szűkebb családjuk egészségére 

vonatkozó kérdéseket tettünk fel. Kérjük, ezekre pontosan adják meg a választ! 

 A pontos kitöltésre a következő dolgok miatt van szükség: 

 a felvételi alkalmasság eldöntése, 

 az esetleges egészségügyi problémákra – betegségekre jobban oda 

tudjunk figyelni 

 a tanulót milyen típusú testnevelési órára soroljuk be (könnyített 

testnevelés- gyógytestnevelés); 

 szüksége van-e további gondozásra, gondozási terv készítése 

A fentiekben leírt feladataink miatt kérjük, jelezzék felénk, ha a tanulóévek alatt komolyabb 

egészségügyi elváltozás – betegség, műtét, baleset, kórházi ill. hosszabb kezelés történik, 

vagy ha visszatérő probléma jelentkezik! 

 

Betegellátást csak elsősegély jelleggel végzünk, betegség esetén forduljanak az illetékes 

háziorvoshoz! 

 

 

 

  



Alkalmassági vizsgálat 

Név:  ...............................................................................................................................  

Lakcím:  ..........................................................................................................................  

Születési hely-, idő:  ........................................................................................................  

Édesanyád lánykori neve:  ...............................................................................................  

TAJ szám:  .......................................................................................................................  

Háziorvosod neve, tel. száma:  ........................................................................................  

Születési súly, hossz:  ......................................................................................................  

Vércsoportod (ha tudod):  ...............................................................................................  

Kezesség: jobb/bal/kétkezes vagyok. 

Kötelező védőoltásokat megkaptad-e? ............................................................................  

Szükség esetén értesítendő személy telefonszáma:  ........................................................  

 

Előző iskolád neve, címe:  ...............................................................................................  

 

Hozd magaddal: 

 Személyi igazolványt, lakcímkártyát, társadalombiztosítási számodat (TAJ 

szám) 

 Oltási könyveidet 

 Kitöltött, aláírt nyilatkozatot (a lap hátoldalán található) 

 Szemészeti vizsgálat eredményét (csak szemüveget, kontaktlencsét viselőnek!, 

1 évnél nem régebbi eredmény) 

 Gerincbetegség esetén 1 évnél nem régebbi ortopédiai lelet másolata 

 Esetleges betegségről, balesetről (régiről is) zárójelentés, ambuláns lap, lelet 

fénymásolatát 

 

 

 Dr. Ladocsi Szilvia Takács Ildikó 
 Iskolaorvos  Ifjúsági védőnő  


