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Városi Intézmények Működtető Szervezete  

(8400 Ajka, Sport utca 2/C.)  

mint egészségügyi szolgáltató pályázatot hirdet  

 ifjúságorvosi körzetekhez tartozó oktatási intézményekben, ifjúságorvosi 

feladatok ellátására  

 

Iskolaorvos részére 

 
2022. április 1-től 

 

 

A munkavégzés helye:  

8400 Ajka, Alkotmány utca 1. orvosi rendelő, illetve az oktatási intézmények orvosi rendelői. 

Az egészségügyi szolgáltató az ifjúságorvos által ellátott feladat végzéséhez térítés nélkül – a 

védőnővel közös – használatba adja a nevelési-oktatási intézményekben kialakított 

ifjúságorvosi rendelőt, helyiséget. 

 

Feladatellátása az alábbi oktatási intézmények tanulói részére történik: 

- VSZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium (8400 Ajka, Kandó Kálmán ltp. 4.) 

- Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és 

Kollégium Bánki Donát Intézményegysége (8400 Ajka, Bródy Imre utca 2.) 

- Ajkai Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Általános Iskola, Sportiskola és 

Kollégium Bercsényi Miklós Intézményegysége (8400 Ajka, Felsőcsingeri út 1.) 

 

Egészségügyi tevékenység végzésére az alábbi jogviszonyok valamelyikében kerülhet sor:  

a) szabadfoglalkozás keretében, 

b) egyéni egészségügyi vállalkozóként, 

c) társas vállalkozás tagjaként, 

d) szolgálati jogviszonyban, 

e) önkéntes segítőként, 

f) egyéni cég tagjaként. 

 

Pályázati feltétel: 

- Egyetem: Iskolaorvosi feladatokat - lehetőség szerint iskolaegészségtan és ifjúságvédelem 

szakvizsgával is rendelkező - háziorvosi, belgyógyász vagy csecsemő-gyermekgyógyász 

orvos láthat el. Szakmunkásképző iskolában, szakiskolában és szakközépiskolában tanuló 

14 éven felüliek esetében üzemorvosi szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos is elláthatja 

az iskolaorvosi feladatokat 

- magyar állampolgárság 

- büntetlen előélet 

- kamarai tagság 

- érvényes működési engedély 
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- Szakmai önéletrajz, az iskolai végzettséget/szakképzettséget igazoló 

bizonyítványok/oklevelek másolata 

- A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. 

• Nyilatkozik arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát 

benyújtja. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 18. 

Pályázat elbírálásának határideje:: 2022. március 23. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2022. április 01. 

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad: 

Kovácsné Győri Zsuzsanna intézményvezető 

Telefon: (88) 500 -497 

(20) 622 – 8585  

E-mail: vezeto@vimsz.ajka.hu 

 

A pályázatok benyújtásának módja:   

Elektronikus úton: vezeto@vimsz-ajka.hu E-mail címen keresztül 

Postai úton:   Városi Intézmények Működtető Szervezete 

   8400 Ajka, Sport utca 2/C. 

 

Az ifjúságorvos feladatköre: 

 

A gyógyító-megelőző alapellátás keretében az ifjúságorvos feladatkörébe tartozik mindaz, amit 

az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX.3.) NM rendelet 2. számú melléklete 

tartalmaz.  

Az Iskolaorvos köteles munkanapokon átlagosan 6 órát, összesen heti 30 órát az ifjúságorvosi 

rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a helyi és személyi adottságoknak megfelelően, köteles 

az ellátási területéhez tartozó minden nevelési-oktatási intézmény tanulói számára legalább heti 

rendszerességgel rendelni. 
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Az intézmény orvosa által ellátandó iskola-egészségügyi feladatok 
 

A gyermekek, tanulók egészségi állapotának vizsgálata, követése 

Az iskolai tanulók vizsgálata a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban. Ennek keretében:  

- teljes fizikális vizsgálat, 

- kórelőzmény és családi anamnézis ismételt felvétele, az anamnézis alapján veszélyeztetett 

- gyerekek kiszűrése, szakorvosi ellátásra irányítása. 

- Az orvos a törvényes képviselő részére az orvosi vizsgálat eredményéről leletet ad. 

- Kötelező az adatszolgáltatás a külön jogszabály szerint a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokról, 

valamint a 16 éves kori záró állapotvizsgálatról. 

- A krónikus beteg, valamint a testi, szellemi, érzékszervi fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett 

fokozott ellenőrzése, kiemelt gondozása szakrendelések, gondozóintézetek igénybevételével. Ezen 

gyermekek egészségesek között történő integrált oktatása esetén orvosi vélemény adása. 

- A testi, érzékszervi, értelmi és beszédfogyatékosságot megállapító szakértői bizottság elé utalás 

esetén a bizottság részére a tanuló egészségi állapotára vonatkozó adatok közlése. 

- Az átfogó gyermekfogászati program szervezésében való közreműködés és végrehajtásának 

ellenőrzése. 

- A külön jogszabály szerinti 16 éves kori záró állapotvizsgálat elvégzése az iskolai védőnővel 

együttműködve. 

 

Alkalmassági vizsgálatok elvégzése 

Szakmai alkalmassági vizsgálatok elvégzése, pályaválasztási tanácsadás orvosi feladatainak elvégzése. 

A testnevelési csoportbeosztás elkészítése, gyógytestneveléssel, testneveléssel, sporttal kapcsolatos 

iskola-egészségügyi feladatok ellátása. 

 

Közegészségügyi és járványügyi feladatok 

- Az iskolai életkorhoz kötött és kampányoltások elvégzése és dokumentálása. 

- A járványügyi előírások betartásának ellenőrzése, fertőző megbetegedések esetén járványügyi 

intézkedések elrendelése, a megtett intézkedésekről a járási hivatal értesítése. 

- A nevelési-oktatási intézményben folyó étkeztetés ellenőrzése. 

- Közegészségügyi-járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslattétel a hibák megszüntetésére, 

valamint a járási hivatal értesítése. 

 

Elsősegélynyújtás 

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, majd a tanuló 

háziorvoshoz, házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása. 

 

Részvétel a nevelési-oktatási intézmény egészségnevelő tevékenységében 

- Részvétel az iskolai egészséges életmódra nevelésben, a Nemzeti Alaptanterv végrehajtásában. 

- Egészségügyi információk közlése a szülőkkel és a pedagógusokkal. 

- Önvizsgálati alapismeretek tanítása. 

 

Környezet-egészségügyi feladatok 

- Az intézményi környezet - tantermek, gyakorlati helyiségek, tornaterem, egyéb kiszolgáló 

helyiségek - ellenőrzése, a hiányosságok észlelése, intézkedések megtétele. 

- A tanulók gyakorlati oktatásával kapcsolatos munkahelyi körülmények figyelemmel kísérése. 

 

Az ellátott gyermekekről nyilvántartás vezetése, a külön jogszabályok szerinti jelentések elkészítése, 

valamint az elvégzett vizsgálatok, oltások dokumentálása külön jogszabály szerint az Egészségügyi 

Könyvben. 


