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TISZTELT SZÜLŐK! 

Szeretnénk néhány, az oltásokkal kapcsolatos fontos tudnivalóról és kérésről tájékoztatni 

Önöket!  

Az iskolaorvosi szűrések és az életkorhoz kötött kötelező és választható oltások helyszíne 

Sárospatak Város Rendelőintézete. A védőnői szűrések és a védőnőkhöz tartozó egyéb iskola 

egészségügyi feladatok ellátása jellemzően az iskolákban történik.  

Az iskola egészségügyi ellátások; így a kötelező és választható oltások lebonyolítása során is, az 

iskolák és az iskola egészségügyi szolgálat szorosan együttműködnek. Az oltásokról tájékoztatót is 

magában foglaló, központilag előírt és meghatározott (országosan egységes) beleegyező 

nyilatkozatokat kapnak a szülők – minden oltásról az adott oltásnak megfelelően, külön. Ezeket az 

iskola egészségügyi szolgálat eljuttatja az iskolába, a szülőknek az iskola adja ki.  

Kérjük, ezeket a tájékoztatókat OLVASSÁK EL, és a nyilatkozatokat a kért határidőig 

juttassák vissza az iskolába!  

Kérjük továbbá, hogy JELEZZÉK ezeken a nyilatkozatokon, vagy azokhoz csatolva, és/vagy a 

gyermekük számára év elején/ iskolába lépéskor kitöltött iskola egészségügyi kérdőíven, 

amennyiben gyermeküknek:  

 krónikus, gondozást igénylő betegsége van (pl.asthma, epilepszia, cukorbetegség,stb.), és/vagy  

 folyamatos gyógyszeres/ egyéb terápiában részesül – külön felhívjuk rá a figyelmet, hogy az 

oltások szempontjából mindenképp jelezni kell, ha a gyermek biológiai terápiát és/vagy 

szteroid és/vagy egyéb ún. immunszupresszív kezelést kap! –, és/vagy 

 a megelőző, gyermekkorban kapott kötelező és/vagy választható oltások során előfordult oltási 

reakció/ allergia/ szövődmény/ egyéb probléma, és/vagy 

 gyógyszer és/vagy egyéb ismert allergiája (ételallergiát is beleértve!) van,  

 továbbá, ha gyermekük az elmúlt fél évben sérülés miatt tetanusz oltást, és/vagy bármi egyéb 

védőoltást kapott. 

Kérjük, a vonatkozó orvosi dokumentáció másolatát is csatolják fenti esetekben! 

Az oltások az iskola egészségügyi szolgálattal egyeztetett pontos időpontjáról az iskola értesíti a 

szülőket. Minden oltás beadása előtt történik orvosi vizsgálat. Amennyiben a gyermek az oltást 

beadó orvos véleménye alapján aktuálisan nem oltható, úgy az oltás beadása egy későbbi, egyeztetett 

időpontban történik. Mind a kötelező (6. és 7. osztály), mind a választható (7. osztályos lányok) 

oltások esetében azonban az oltásokat az adott tanévben a gyermekeknek meg kell kapniuk! 

Az oltásokról további információkat és hasznos linkeket találnak Sárospatak Város Rendelőintézete 

honlapján, az „Alapellátás >>> Iskolaegészségügy >>> Általános Iskolák” részben. 

http://www.spvri.hu/index.php/szakrendelesek/iskolaorvos/altalanos-iskolak  

Kérjük, hogy az oltások napján a gyermekek mindenképp REGGELIZZENEK, bőségesen 

fogyasszanak folyadékot az oltás előtt is, illetve enni- és innivalót hozhatnak magukkal az oltásra is. 

Az oltás napján javasolt az érintett kar kímélete, aznap a megerőltető, különösen a kart is terhelő 

sportok, valamint a vízi sportok kerülését javasoljuk. Az oltás napján este nyugodtan lehet zuhanyozni 

(uszoda, habfürdős kádban ülés azonban NE legyen), de az oltás helyét szappannal/tusfürdővel ne 

dörzsöljék. Általában tanácsos az oltás napján több pihenés, fizikai kímélet, bőséges folyadékbevitel, 

rendszeres étkezés. De az aktivitás előbbiek figyelembe vételével alapvetően az adott gyermek 

közérzetétől függ. 

http://www.spvri.hu/index.php/szakrendelesek/iskolaorvos/altalanos-iskolak
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Az oltás helyén bőrpír, duzzanat, fájdalom, helyileg göb kialakulása előfordulhat, valamint általános 

tünetek: bágyadtság, fáradtság, levertség, hőemelkedés-láz, izomfájdalom és az oltástól függően egyéb 

tünetek és panaszok léphetnek fel. Ezek elsősorban az oltást követő napokban jellemzőek, de az oltás 

jellegétől függően néhány panasz és tünet a szúrást követő pár hétben is előfordulhat (ezekről a 

lehetséges reakciókról a nyilatkozatokban-tájékoztatókban is kapnak információt). Ezek a tünetek, 

panaszok egyénileg eltérő jellegűek és mértékűek lehetnek, s nem feltétlen lépnek fel. Amennyiben 

jelentkeznek, úgy jellemzően átmenetiek. Tüneti kezelésük, csillapításuk javasolt.  

Kérjük, hogy a korábban NEM Magyarországon oltást kapott gyermekek hiteles oltási 

dokumentációját (az illető ország felelős egészségügyi szolgálata által aláírtan és lepecsételve) az 

érintett szülők az iskolának, vagy direktben a védőnőknek, az iskola egészségügyi szolgálatnak 

legyenek szívesek eljuttatni! Ha mód van rá (Kárpátalja, Felvidék, Erdély, egyéb magyarok lakta 

területek), magyar nyelven. Ezek a gyermekek más országok a miénktől eltérő oltási rendje és 

lehetőségei miatt egyéni értékelés alapján kapják meg a magyar oltási rend szerint nekik szükséges 

oltásokat, oltási szaktanácsadóval is egyeztetve.  

Szíves segítségüket és együttműködésüket köszönjük szépen! 

 

Sárospatak Város Rendelőintézete  

Iskola Egészségügyi Szolgálat 

 

Az iskola egészségügyi szolgálat elérhetősége:  

Sárospatak Város Rendelőintézete, Sárospatak, Comenius út 20. 3950; a Rendelőintézet régi 

épületszárnyának földszintje; védőnői szoba. 

Telefonszám: +36 47 513 110/ 144 

Hétfő - Csütörtök: 8:00 - 15:00 

Péntek:          8:00 - 12:00 

 


