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Elvégzi a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatát minden évben, és minden különleges
szempontot jelent az orvosnak;
Kérésre fizikai fejlődési vizsgálatokat végez: szomatometria, szomatoszkópia,
fiziometria. A szomatometriai adatokat a nemzeti szabványok alapján értelmezik, és az
eredményeket a nyilvántartásban rögzítik;
Látászavarok és hallászavarok szűrésével foglalkozik;
Részt vesz az iskolaorvos által az I.IV.IX. osztályos tanulók orvosi vizsgálatában, a
szakiskolák és a szakmunkásképző iskolák utolsó évfolyamán,
A tanulók egészségügyi nyilvántartásában rögzíti az iskolaorvos felügyelete mellett
végzett orvosi vizsgálatok eredményeit, valamint a felmentett tanulók vizsgálatainak
eredményeit,
Nyilvántartja az iskolai testnevelésórák vagy az iskolai gyakorlati képzés során a fizikai
megterhelés alóli orvosi felmentéseket;
Az orvos felügyelete mellett kitölti az iskolaorvosi rendelő tevékenységére vonatkozó
havi és éves statisztikai űrlapokat, kiszámítja a prevalencia, az incidencia és a
strukturális megbetegedési mutatókat;
Kitölti a tanulók pihenőtábori nyomtatványainak orvosi részét, valamint a VIII. és XII.
osztályt, illetve a szakmunkásképző és szakiskolák utolsó évfolyamát befejező tanulók
orvosi igazolását.
Elvégzi a védőoltásokon átesett tanulók nyilvántartását;
Elvégzi a tervezett profilaktikus védőoltásokat az orvos felügyelete mellett, a nemzeti
immunizációs programmal összhangban;
Az elvégzett védőoltásokat bejegyzi a konzultációs jegyzőkönyvbe és az oltási
nyilvántartásba;
Vakáció után járványügyi vizsgálatot végez minden diákon, valamint szükség esetén
egyéb vizsgálatokat is.
Fertőző betegségek elleni védekezési intézkedéseket hajt végre az iskolákban vagy
felsőoktatási intézményekben kitörő járványok esetén, és járványtáblákat is készít.
Ellenőrzi a tanulók egyéni higiéniáját, és a tanárokkal együttműködve orvosolja az
észlelt hiányosságokat;
Naponta ellenőrzi a higiéniai feltételek betartását a tanítási, szállás és étkezési
területeken, minden megállapítást külön füzetben rögzít és jelenti az iskola
vezetőségének;
Az orvossal együtt részt vesz az étlapok elkészítésében és a rendszeres
élelmiszerfelmérések elvégzésében, hogy ellenőrizze az ésszerű étrend betartását az
iskolai étkezdékben, naponta ellenőrzi a raktárból származó élelmiszerek érzékszervi
tulajdonságait és az élelmiszerblokk hűtőberendezéseinek működését;
Az orvos irányításával egészségnevelési tevékenységet folytat a tanulók, a tanulók
családjai és a tanárok körében;
Utasítja az oktatási, szállás és étkeztetési helyiségek adminisztratív és gondozó
személyzetét a higiénia biztosításával kapcsolatos feladataikról;
Egészségügyi oktatást tart a tanárok számára, beleértve az elsősegélynyújtási órákat és
bemutatókat.
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Adott esetben részt vesz a tanári tanácsokban, hogy megvitassa az érintett iskolában
felmerülő egészségügyi kérdéseket, és intézkedéseket hozzon azokkal kapcsolatban.
Biztosítja, hogy a tanulók és hallgatók vészhelyzet esetén elsősegélyben részesüljenek,
és felügyeli az egészségügyi intézményekbe való szállításukat.
Elsősegélyt nyújt orvosi és sebészeti vészhelyzetek esetén az érettségi vizsga során.
Az orvos utasításai szerint végzi a tanulók és a hallgatók kezelését.
Felügyeli a gyengélkedőn elkülönített diákokat, és az orvos által jelzett módon kezeli
őket.
Sürgősségi orvosi ellátást nyújt a táborokban a tanulók és a hallgatók számára, amely
célból ideiglenesen ezekhez az egységekhez rendelhető.
Részt vesz a megyei közegészségügyi igazgatóságok által szervezett, iskolaorvosi és
higiéniai, valamint egészségügyi és járványellenes témájú képzéseken.

