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Belépés a SANUS3 programba: 

A Windows operációs rendszereken figyeljünk rá, hogy a programot 

rendszergazdaként indítsuk, különben nem fog megfelelően működni. (A Sanus 

ikonja felett nyomjuk meg a jobb egér gombot és válasszuk a „Futtatás 

rendszergazdaként” opciót. Ezt a beállításoknál is rögzíthetjük.) 

 

A program belépési jelszót kér, írja be hogy „rendelő”, majd kattintson a RENDBEN 

gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt. 

 

 
 

 

REGISZTRÁCIÓS ABLAK 

 

Az első belépéskor megjelenik egy szürke regisztrációs ablak, amely ismerteti a 

regisztrációs kulcs kérésének menetét. Regisztrációs kulcs nélkül csak korlátozott 

ideig, korlátozott indításig és korlátozott tanuló létszámig használható a program.  

 

ADATBÁZIS - VÁLASZTÁS 

 

Az első bevitelnél: 

1. Válassza az ÚJ ADATBÁZIS feliratot. 

2. A program az új adatbázis nevét kéri. /Ide célszerű az iskola nevét 

megadni, amelynek tanulóit tartalmazza az adatbázis./  

3. Azok a felhasználók, akik több iskolával, de egy számítógéppel 

rendelkeznek, azok számára célszerű a különböző iskolák tanulóit 

elkülöníteni (külön adatbázisban). 

4. Ha az adott iskola két vagy több iskolatípust is tartalmaz, akkor az egyes 

iskolatípusokat nem szükséges külön adatbázisban kezelni, mert a 

programon belül az egyes osztályoknál külön-külön be lehet állítani az 

osztálytipust.  

5. Várni kell, amíg a gép elkészíti az új adatbázist, s ezt jelzi Önnek. Későbbi 

belépésnél csak a kívánt adatbázisra kattintson. 
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BELÉPÉSI NÉV ÉS JELSZÓ MEGADÁSA 
 

1. Ha új felhasználó, akkor kattintson az ÚJ FELHASZNÁLÓ gombra és 

adja meg teljes nevét, majd szabadon választhat, milyen belépési névvel és 

jelszóval dolgozik. Célszerű minden szakdolgozónak (orvos, védőnő) más 

néven, más jelszóval belépni, és azt titokban tartani. Az új felhasználótól a 

program újból kéri a program belépési jelszót, ami „rendelő”. 

2. Későbbi belépésnél már csak a belépési nevet és jelszót kell megadni.  

3. Kattintson a BELÉPÉS gombra. 

4. Ha több adatbázis van a gépen és azt ugyanaz a felhasználó használja 

célszerű az egyes adatbázishoz tartozó felhasználó neveket és jelszavakat 

ugyanarra megadni. Mikor adatbázisok között szeretnénk váltani a 

programon belül nem kell újra és újra felhasználó nevet és jelszót 

megadni, a program felajánlja.  
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SZERVIZ FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Iskola adatai menü 

 

1. Első belépéskor adja meg az oktatási intézmény, iskola adatait, a telephely 

adatait, az iskolát ellátó orvos és védőnő adatait, majd az esetleges 

asszisztens, pszichológus, gyermekvédelmi felelős (megszűnt), fontos 

személyek adatait, végül az iskola-egészségügyi ellátás helyére vonatkozó 

kérdésekre válaszoljon. Ha kész, nyomja meg a MENTÉS gombot.  

2. A színes mezők-sávok mindig a kötelező adatokat jelzik, a fehér alapú 

mezők-sávok adatainak megadása szabadon választható.  

3. Ha a későbbiekben módosítani szeretné az iskola adatait nyomja meg a 

MÓDOSÍT gombot, tegye meg a módosítást, végül a MENTÉS gombbal 

rögzítsen. 

 

 

 
 

Nyomtató beállítása menü 

 

1. Próbálja ki a tesztnyomtatást a beutalóra és a receptre. 

2. Állítsa be a nyomtatóra vonatkozó jellemzőket (típus, margó, 

elhelyezkedés). 

3. Mentse el a beállítást. 

4. Végezze el újból a tesztnyomtatást. 
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5. Minden menüre vonatkozik az, hogy a felső gombsorban található nagyító 

jel megnyomásával a nyomtatási kép jelenik meg, a nyomtatót ábrázoló 

gomb megnyomásával pedig megtörténik a nyomtatás. 

6. A nyomtatási kép menüben (nagyító jel/ikon megnyomásával) be lehet 

állítani, hogy melyik nyomtatóra nyomtasson a program, de akár 

kérhetünk fájlba (pdf, XPS documentum writer, stb.)  nyomtatást is. Ha 

fájlba nyomtatunk, akkor a leleteket könnyen tudjuk e-mailen is küldeni. 

 

A Sanus3 felépítéséről általánosságban elmondható, hogy a program bal oldalán 

találhatók a főmenük, melyekre rákattintva kiválaszthatjuk az éppen használni kívánt 

menüpontot. Ekkor az megjelenik a képernyőn és elkezdhetünk dolgozni vele.  

 

 
 

Ahhoz, hogy adatokat vigyünk fel, először a „felvitel” gombra kell kattintanunk, 

ekkor a gomb körüli csík piros színűre vált, jelezvén, hogy a program kész az adatok 

felvitelére. A sárga színű adatbeviteli mezők kitöltése kötelező, a fehér mezők 

kitöltése opcionális, a felhasználóra van bízva, hogy kívánja-e használni őket. 

Ha az adatok felvitele után a „mentés” gombra kattintunk, akkor az adatok mentésre 

kerülnek és a piros csík ismét zöld színűre vált. 

Ha módosítani szeretnénk adatainkat, akkor a „módosítás” gombra kattintás után ezt 

megtehetjük, majd ismét menteni kell. 

A törlés gombbal törölhetjük az aktuális ablakban megjelent adatokat.  

 

Névjegy menü:  

Ha a program használatáért megtörtént az aktuális számla kiegyenlítése, akkor a 

felhasználó megkapja az adott időszakra szóló regisztrációs kulcsot, melyet ezen 

menüpont adott mezőjébe kell bemásolni. Igy a kifizetett időszakra a program 

használata biztosított. 

 

A „Névjegy” menü további információkat is tartalmaz, itt láthajuk a programunk 

verzió számát, az adatbázisunk verzió számát, a program lejárati idejét, illetve hány 

tanulónk van összesen az összes adatbázisunkban és hány tanuló létszámra van 

beállítva limitünk.  

 

Az alapítvány elérhetőségei is itt találhatók, telefonon, levélben és e-mailben. Az e-

mail elérhetőséget kiegészítjük az alapítvány kuratórium elnökének közvetlen 

elérhetőségével: andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu. Kérjük, ha e-mailt ír 

nekünk, akkor mindig másolatba tegye az elnök asszony email címét is, köszönjük.  

 

Az adatbázis szerver beállításai is itt találhatók, amennyiben hálózatos opciót 

választották, akkor a rendszergazdánkkal vegyék fel a kapcsolatot, hogy a pontos 

beállításban és tesztelésben segíteni tudjon. Tóth Csaba, telefon:06/70/25-85-474, 

vagy e-mailben: csaba.toth@tecsoft.hu. Köszönjük.  

 

mailto:andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu
mailto:csaba.toth@tecsoft.hu
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KIR betöltése:  

A tanulók törzsadatait nem szükséges egyesével felvenni a törzsadatok menüben. 

Lehetőség van arra is, hogy egy Excel táblából a program a KIR betöltése 

menüpontban a Sanus maga betöltse a gyerekek adatait, akár több ezres 

nagyságrendben is.  

Ez az Excel tábla származhat a Közoktatási Információs Rendszerből (KIR), melyet 

minden iskola kötelezően vezet. A KIR rendszerben található minden iskolába járó 

gyerek törzsadata, melyet Excel fájlba lehet exportálni. Célszerű az adatokat az 

iskolatitkártól osztályok szerint bontva kérni, mert a KIR már erre is képes, és akkor a 

Sanus programban már nem kell a nemek és az osztályok szerint a tanulókat később 

szétválogatni. Ha az adatok nincsenek nemek, illetve osztály szerint szétválogatva 

(ömlesztett adatok), akkor a Sanussal - miután betöltüttük a gyekekek adatait a –

1BTLT osztályba – lehetőségünk van egyszerűen és gyorsan szétválogatni először a 

nemek szerint, fiúkra, lányokra; majd ezek után osztályokba is helyezhetjük őket a 

mellette lévő gomb használatával.  
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Az iskolák nagy része a KIR vezetése mellett használ még valamilyen más 

tanulónyilvántartó iskolai programot. Ezekben a törzsadatok oszályonként is 

megtalálhatók. Ebben az esetben a kapott oszályonkénti Excel tábla oszlopait akár 

bemásolhatjuk egy „kiüresített” KIR táblába, vagy egyéb módon szerkeszthetünk egy 

megfelelő táblázatot és így beolvastatva az adatokat még gyorsabban szét tudjuk 

válogatni a tanulókat.  

Lehetőségünk van a Sanus programban is átírni az oszlopok betűjelét, ahonnan 

kérjük, hogy a program töltse be az adatokat. 

Ha a KIR betöltésénél Open Office táblázat áll csak rendelkezésünkre, akkor 

válasszuk a csv kiterjesztést, és betöltésnél is a csv oszlopok ellenőrzését kell 

elvégezni. A formátumokra közvetlen útmutatót a képernyő jobb szélén találunk. 

 

Mentések menű használata: 

 

Minden nap a program használatának befejezésekor ne feledjük el az adatbázist 

menteni. A program felajánlj egy alapértelmezett könyvtárat, ahová tudjuk menti  a 

gép minden adatbázisának adatait egyszerre, és a program automatikusan dátumozza a 

rögzítést. Amennyiben nem az alapértelmezett könyvtárba szeretnénk menteni, akkor 

vegyük ki az alapértelmezett pipát és a Tallózás gomb aktivizálódik, válasszuk ki a 

számunkra megfelelő könyvtárat, és nyomjuk meg a mentés gombot. A program 

visszajelzést ad hogy a mentés megtörtént, ha a Könyvtár megnyitása gombra 

kattintunk, le is ellenőrizhetjük, hogy a mentés a megfelelő könyvtárban megtörtént-e. 

A program mentési protokollja (melléklet) részletesen ismerteti a mentéssel 

kapcsolatos felhasználói feladatokat.  
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Tanuló Mentés/Betöltés: 

 

Ebben a menüpontban tudjuk betölteni a kolléganőktől kapott Sanus fájlokat az 

iskolánkba érkező gyerekhez, illetve kimenteni a saját távozó tanulóink adatait egy 

fájlba, amit e-mailhez csatolva tudunk továbbítani. Ha több tanuló adatait szeretnénk 

importálni vagy exportálni, akkor ezt is megtehetjük. Ilyenkor válasszuk a 

„Leválogatott tanulók mentése” vagy a „Tanulók betöltése könyvtárból” gombokat. 

 

Ha olyan tanulót szeretnénk betölteni a programba, aki már volt az iskolában, vagy 

csak alkalmassági vizsgálaton láttuk, és most ténylegsen is az iskola tanulója lett, 

akkor a Sanus program a betöltendő tanuló adatait az eddigi tanulók adataival 

összeveti név, születési dátum és anya neve alapján, ha egyezőséget talál azt jelzi. A 

Sanus programban mód van arra, hogy a tanuló eddigi vizsgálati anyagait a betöltendő 

fájl adataival összeolvasztja. A „tanuló kiválasztása betöltéshez” panelen lesz látható, 

hogy a program talált-e egyező adatú tanulót vagy nem, illetve választhatunk, hogy a 

betöltendő tanuló új tanuló vagy a listából kiválasztott, illetve a törzsadatok felülírása 

megtörténjen a betöltendővel igen vagy nem.  

 

Amikor tanulót szeretnénk betölteni, regisztrálásra kerül, annak főbb adatai, és az a 

Sanus verzió amelyből küldték. Így látni lehet, hogy az általunk használt verzió és a 

kolléganő által küldött verzió megegyezik-e. A 28-as verziótól kezdődően bevezetjük 

azt, hogy az aki 28-as verzióval rendelkezik be tudja tölteni a 28-as verzióval 

rendelkező kolléganő tanulóját, de amikor 29-es verzióval rendelkező tanulót akar 

betölteni a 28-as verzióba, akkor a közötte fejlesztett mezők adattartalma elveszhet, 

illetve meg fogjuk adni betöltéskor, hogy mely adatmezőket nem tud majd átvenni.  

Erre a fejlesztésre azért került sor, hogy a felhasználókat ösztönözzük a karbantartási 

díj kiegyenlítésére, és hogy minden felhasználó ugyanazon verzióval tudjon dolgozni 

az egész országban.  

 

Karbantartás: 

 

A főmenüben egy új menü a Karbantartás menü lett kialakítva, itt történik a tanuló 

betöltések miatt felgyülemlett szakrendelés típusok karbantartása, a bal oldali 

oszlopban láthatunk pl. akár 5 orthopédia szakrendelést, ekkor válasszunk ki az 

orthopédiát a jobb oldalra, majd a helyezzünk át további 4 orthopédia szakrendelést, 

és a mentés gomb megnyomásával azok egybeolvadnak. Mig a szakrendelés típusok 

az összes gépben levő adatbázisra vonatkoznak, addig a háziorvos, oltóanyag, iskolák,  

és gyógyszerek karbantartása csak az adott adatbázisra vonatkozik, amelyben 

elvégeztük. A háziorvos, oltóanyag, iskolák, gyógyszerek karbantartása ugyanúgy 

működik mint a fentebb leírt szakrendelés karbantartás. A gyógyszerek 

karbantartásánál vigyázzunk, a gyógyszer megnevezése mellett, annak adagolására is, 

ezt az oldalra gördülő nyillal ellenőrizhetjük. A karbantartást érdemes tanév elején 

egyszer elvégezni, mikor már az összes kért tanuló törzslapot betöltöttük a 

programba. 
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SZERVEZŐMUNKA FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

A felvitel, módosítás, törlés gombok felett találhatók az adott főmenühöz tartozó 

almenüt jelölő un. fülek. 

 

 

 
 

 

Osztályrend menü 

 

1. Az osztályrend menüt mindenképpen ki kell tölteni, mert a tanulók csak az 

itt felvitt osztályokba írhatók majd be. Lépjünk a jobb alsó panelra és 

kezdjük bevinni az adatokat.  

2. Itt adhatjuk meg az iskolához (illetve az adatbázishoz) tartozó osztályokat. 

Nyomjunk egy FELVITEL gombot és adjuk meg az első osztály számát, 

betűjelét, stb. A legördülő menüből válasszuk ki, hogy az adott osztály 

milyen iskolatípusba tartozik (általános iskolai, szakiskolai, stb.), mert a 

jelentésnél ez alapján sorolja be a program az adott osztályt. Ezután 

nyomjuk meg a mentés gombot. A végzés évét nem kell kitölteni, mert 

akkor eltűnik az aktív osztályok sorából, ezt a „osztályok léptetése” gomb 

alatti funkció automatikusan megcsinálja.  
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3. Ha a program használata közben bármikor módosítani szeretnénk az 

osztályend adatait, nyomjunk a MÓDOSÍT gombra és változtassuk meg a 

kívánt adatot, majd ha ez megtörtént, mentsük a MENTÉS gombbal.  

 

 
 

 

4. Ha a program használata közben törölni szeretnénk egy osztályt, válasszuk 

ki az osztályt, nyomjuk meg a TÖRLÉS gombot, és a program törli az 
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adott osztályt az osztályrendből. Csak olyan osztály törölhető a 

programból amelyben nincs tanuló.  

5. Tanév váltás:  
A tanév végén, miután elkészítettük a jelentést egyszerűen el tudjuk 

végezni az osztályok átsorolását a következő tanévre. Az „Osztályok 

léptetése” gombra kattintva a program kinyit egy ablakot, amiben 

beállíthatjuk, hogy melyik osztályt szeretnénk továbbléptetni, illetve 

beállíthatjuk azt is, hogy az adott tanévben mely osztályok végeztek az 

iskolában. Rájuk a következő tanévben már nincs aktívan szükségünk. A 

végzett osztályoknál fogjuk majd megtalálni őket. 

Fontos, hogy az osztályok léptetése művelet előtt mentsük el az 

adatbázisunkat, hogy ha véletlenül hibázunk a művelet közben, akkor 

vissza tudjuk állítani művelet előtti állapotot. 

Osztályok léptetésekor beépítettünk egy ellenőrzést, hogy ne lehessen a 

léptetés után ugyanolyan osztály, ezzel elkerülhető, hogy osztályok 

véletlenül összeolvadjanak. A program felteszi a kérdést ilyenkor, hogy 

biztosan ezt szeretné tenni? 

6. A Létszámadatok végzett osztályok nélkül táblázatot a program 

automatikusan számolja, miután a tanulókat felvittük. A program 

használata során hasznos információkhoz juthatunk a táblázatból annélkül, 

hogy meg kellene számolnunk az osztályba járó diákokat. Például: 

egészségfejlesztési program lányoknak, rögtön tudni, hogy az adott 

osztályban hány lánynak szeretnénk adni tájékoztató kiadványt.  
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Munkanapló menü 

 

1. Nyomjunk  a FELVITEL gombra, válasszuk ki a megfelelő dátumot, majd 

a SZERKESZTÉS gombra kattinsunk, ezek után adjuk meg, hogy hány 

órától hány óráig milyen tevékenységet végeztünk, ha szükséges, a 

megjegyzés részben megadhatjuk pl. a szűrővizsgálaton résztvettek 

osztályát és létszámát. Ha nem szeretnénk a munkánkat minden nap órázva 

megadni, akkor csak használjuk a dátum melletti megjegyzés mezőt és oda 

írjuk a napi tevékenységünket.  

2. Miután az adott nap tevékenységeit megadtuk, a MENTÉS gombbal 

rögzítsünk. 

3. Ha egy következő nap tevékenységeit akarjuk rögzíteni, használjuk újból a 

FELVITEL gombot és a rögzitésre pedig a MENTÉS gombot. 

4. Ha módosítani vagy törölni szeretnénk, akkor használjuk a megfelelő 

gombokat. 

5. Ha a munkanaplóban rögzített tevékenységeinket adott időintervallum 

között ki szeretnénk listázni, például szakfelügyeleti ellenőrzés kapcsán, 

akkor használjuk a dátum beállításokat és nyomjunk a LEKÉRDEZÉS 

gombra.  

 

TÖRZSADATOK FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Tanuló adatai menü 

A program alkalmas arra, hogy a tanulók törzsadatait az iskolák által kötelezően 

vezetett központi nyilvántartásból - Közoktatási Információs Rendszer (KIR) – a 

Szerviz főmenü „adatok betöltése” almenüben átvegye. Így nem szükséges egyesével 

felvinni az egyes tanulók személyi adatait. 
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Amennyiben csak egy-egy tanulót akarunk – pl. év közben – felvenni, úgy célszerűbb 

az adatokat önmagunknak beírni. 

 

 
 

1. Válasszuk a felső gombsorból a FELVITEL gombot, várjuk meg, míg a 

felső panel pirosra vált, vigyük a kurzort a névhez és kezdjük meg az 

adatok bevitelét.  

2. Példakitöltés:  Név: Kiss János 

Osztály: 9.a (választható a felvitt listából) 

Születési hely: Győr 

Születési idő: 1994.03.02 (beírható, vagy a naptárból 

választható) 

TAJ szám:106117378 

Nem: Fiú (választható) 

A sárgával jelzett mezőket kötelező kitölteni, hogy a program fejléce működni 

tudjon! 

A törzsadatok főmenüt eltérően a többi főmenütől, akkor célszerű 

menteni, ha már az összes almenü adatát kitöltöttük a tanulóról! 

 

Célszerű a magán illetve szüneteltető tanulók nevével együtt jelölni, pl: Kiss 

János-magán, Kiss János-szüneteltető, mert ezt rögtön látjuk leválogatásnál.  

 

A „Tanuló adatai” megjegyzés részébe, szoktuk írni, most már azt mondhatom 

hagyományosan, amit üzenni szeretnénk a kolléganőnek a következő iskolába, 

például: elsősegély szakkörre járt, az országos elsősegélynyújtó versenyen 

2017.-ben a 7. helyezet csapat tagja...stb. 
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Család adatai menü 

 

1. Itt megadhatjuk a tanuló állandó, ideiglenes lakcímét, az apa, anya vagy 

gondozó adatait. 

2. A testvérek felvitelére nyomjuk meg a SZERKESZTÉS gombot, ekkor 

feljön egy „testvérek szerkesztés” panel, ebben nyomjunk egy FELVITEL 

gombot, adjuk meg a testvér nemét, egészségi állapotát, születési idejét, 

majd nyomjunk egy MENTÉS gombot, végül a jobb felső sarokban levő X 

jelre kattintva zárjuk be a panelt.  

3. Megjegyzés részben szoktuk írni, most már azt mondhatom 

hagyományosan, például: a szülők elváltak, új nevelő apa a gondozott, 

vagy a tanuló elköltözött otthonról, jelenleg a nagymamánál él...stb. 

 

Eü adatok menü 

 

1. Ebben a menüben megadhatjuk a gyermek háziorvosának adatait, 

elérhetőségét, nyomjuk meg a SZERKESZTÉS gombot, ekkor feljön egy 

„orvos” nevű panel, majd a panelben nyomjuk meg a FELVITEL gombot, 

ekkor a panel felső sora pirosra vált, ekkor beírhatjuk az háziorvos nevét, 

e-mail címét, telefonszámát és rendelőjének címét, majd a MENTÉS 

gombbal rögzítsünk és a jobb felső sarokban levő X gombbal zárjuk be a 

panelt. Ha jól dolgoztunk, a szerkesztésbe felvitt háziorvosok a név mellett 

a legördülősávban választhatók. 

2. A háziorvos e-mail címének pontos megadása azért lényeges, mert majd a 

tanulók szűrésénél, a szűrés eredményét a program így tudja elküldeni a 

tanuló háziorvosának. (Szűrővizsgálatok főmenü, Leválogatás e-mail 

küldéshez fülön) 

3. Ebben a menüben megadhatjuk a vércsoportot, a jobb vagy balkezességet, 

a gyógyszerérzékenységet, allergiát, lányoknál a mensest, fiúknál a herék 

helyzetét. 

Menthálhigiénia menü 

 

1. Ebben a menüben rákérdezhetünk az alkohol-, dohányzás- és 

droghasználatra, a sportolási tevékenységre, valamint legördülő sávból 

megadhatjuk a környezeti kódokat. 

Anamnézis menü 

 

1. Ez egy családi anamnézist tartalmazó almenü, amiben egyes, családban 

előforduló betegségeket lehet rögzíteni. Az anamnézis menü szükséges a 

16 éves szürővizsgálati laphoz, a program innen veszi a laphoz szükséges 

anamnézis részt.   

 

Iskola menü 

 

1. Az első használatkor nyomjunk a SZERKESZTÉS gombra, ekkor feljön 

egy „iskola” nevű panel, amelybe a tanuló előző iskoláinak adatait 
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adhatjuk meg, a panelen belül használjuk a FELVITEL gombot, adjuk meg 

az adatokat és a MENTÉS gombbal rögzítsünk, végül zárjuk be a panelt. 

2. Ha jól dolgoztunk, akkor AZ ISKOLÁT FELVESZ A LISTÁBA gombra 

kattintva láthatjuk azokat az iskolákat, amiket a szerkesztésben 

megadtunk, itt lehet választani közülük, illetve név szerint keresni is.  

Egyéb anamnézis menü 

 

1. Ebben a menüben adhatjuk meg a tanuló korábbi fertőző és nem fertőző 

betegségeit, eddigi védőoltásait, baleseteit, sérüléseit, műtétjeit, mindazt 

ami az előtt történt, hogy az iskolánkba érkezett volna. Ha tanuló eddigi 

védőoltásait megadjuk akkor a program a védőoltások főmenűben 

megjeleniti azokat. Igy segít, hogy a tanuló összes védőoltását egyben 

lássuk.  

2. Ezen almenü befejezése után nyomjunk egy MENTÉS gombot, így az 

összes adatot, amit a törzsadatok főmenübe kivántunk rögzíteni, most 

tudjuk megtenni. 

 

FEJLÉC HASZNÁLATA – GYORS KERESŐ 

 

A fejlécet úgy alakítottuk ki, hogy gyors keresési lehetőséget biztosítson a 

felhasználók számára, leválogathatjuk a tanulókat nem szerint, osztály és születési 

dátum időtartama szerint.  

 

 
 

1. Ha nem szerint szeretnénk leválogatni, akkor állítsuk a nem melletti legördülő 

sávot fiúra vagy lányra, majd nyomjuk meg a VÁLOGATÁS gombot. A 



18 

VÁLOGATÁS gomb melletti szabad sávba leválogatódnak a tanulók, a sáv 

feletti gombokkal lépegethetünk a tanulói névsorban fel és le, ha pedig 

szeretnénk látni a teljes névsort, akkor a sáv melletti  ember-alak ikonra 

kattintsunk. 

2. Ha osztálynévsort szeretnénk kiválasztani, akkor az osztály alatti legördülő 

sávból válasszuk ki a kívánt osztályt, majd kattintsunk a VÁLOGATÁS 

gombra, és járjunk el az előzőhöz hasonlóan. A „végzett” melletti pipát csak 

akkor jelöljük ki, ha már végzett, archivált osztályban szeretnénk valakit 

visszakeresni. Végzett osztály csak akkor jön létre, ha tanévet váltunk a fent 

leírtak szerint és az osztályrendben az adott osztályt végzettre módosítjuk. A 

kijelentkezett pipát akkor használjuk, ha egy tanuló tanév során ment el és 

kijelentkezetté tettük, akkor őt vissza tudjuk keresni.  

 

 
 

3.  Ha születési dátum-intervallum alapján szeretnénk leválogatni a 

gyerekeket, mert kíváncsiak vagyunk pl. korosztályi védőoltásra hány diák 

jöhet számításba, akkor adjuk meg a születési dátum-intervallumot és 

nyomjunk a VÁLOGATÁS gombra, s a tanulónévsorban már láthatjuk az 

adott diákokat. Ez hasznos lehet, akkor is amikor a 16 éves szüréshez 

válogatjuk le a tanulókat. 

4.  NAPI FELADAT gomb használata: a teljes programban minden menüben 

ahol kontroll időpontot lehet megadni, pl. tanácsadás menüben 

visszakérem a tanulót egy hét múlva, amit megadok a visszarendelés 

dátumának, majd mentem a menüt, megnyomom a LEVÁLOGATÁS 

gombot a fejlécben és a NAPI FELADAT gombra kattintva már látom a 

tanácsadás fül alatt a visszarendelésre sorakozott tanulók névsorában az 

adott tanulót. 
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5.  A napi feladat alatti ikonok azt jelölik, hogy a felhasználó melyik főmenü, 

melyik menüjében dolgozik, funkciójuk nincs. 

 

SZŰRŐVIZSGÁLAT FŐMENÜ HASZNÁLATA 

Alapszűrés menü 

1. Ebben a menüpontban végzi a védőnő a szűrővizsgálatait, és 

adminisztrálja az elváltozásokat. Nyomjunk egy FELVITEL gombot, 

várjuk meg, míg pirosra vált a felső gombsor panel és kezdjük meg az 

adatok beírását. Automatikusan az aznapi dátum jelenik meg, de ha ettől 

eltérőt szeretnénk megadni, használjuk a dátum melletti NAPTÁR gombot, 

vagy írjuk be saját magunk az aktális dátumot, vagy válasszuk ki. 

2. Az egyes mezők között vagy egérrel az adott mezőbe kattintva, vagy a 

tabulátor gomb (a billentyűzeten a Q betűtől balra található oda-vissza 

nyíllal ábrázolt gomb) megnyomásával is haladhatunk. Ez utóbbi 

gyorsabb, hiszen nem kell elemelnünk a kezünket a billentyűzetről 

adatbevitel közben. 

3. Ezt követően megadható adat a testtömeg és a testhossz, akinek van, annál 

testzsír százalék. Ezek után a program automatikusan számol percentilt és 

BMI-t. 90-es percentil érték felett értékeli obesnek a tanulót, és ezt a 

diagnózist az orvosi szűrés menüben is bejelöli. 

4. Ha egy gyereknél minden további vizsgálat negatív eredményű, akkor 

megnyomva a „Normál” gombot, a program minden mezőt negatívra 

kitölt. (Évfolyamhoz kötött vizsgálatok: színlátást csak 6. évfolyamra járó 

diákoknál tölti ki, a pajzsmirigy szűrését pedig csak a 4. évfolyamtól 

felfele.) 
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5. A felső megjegyzés rész mellett található egy lelet gomb, amit 

megnyomva a rendelet számot tünteti fel a program, amelyre hívatkozva 

adjuk ki a leletet. Az alsó megjegyzés rovatba érdemes a főbb eltéréseket 

rövidítve beírni magunknak, így a következő évek szűréseinél gyorsabban 

vissza tudjuk nézni az előző szűrések legfontosabb üzeneteit. Ebben az 

esetben a funkció gombok alatti „Alsó megjegyzést részt ne nyomtassa” 

mellé tegyünk pipát.  

Az alsó megjegyzés részt pedig arra is használhatjuk, hogy itt üzenünk a 

szülőnek illetve megadhatjuk a viszgálatot végző védőnő nevét, 

elérhetőségét. Ilyenkor természetesen ne tegyünk az „Alsó részt ne 

nyomtassa” mellé pipát. A használati utasítás mellékletében adunk meg 

ehhez jó példákat (melléklet)  

Ha külön szeretnénk megadni az egyes vizsgálatok eredményeit, természetesen erre is 

van lehetőség: 

6. A látásélesség vizsgálatánál adjuk meg a legördülő sávban a mért visus 

értékekét. 

7.  Színlátás-vizsgálatnál a legördülő sávból adjuk meg a vizsgálat 

eredményét, ha nem megfelelő, akkor az „egyéb” melleti üres sávba írjuk 

be, hogy milyen színtévesztést gondolunk pl.: piros-zöld. (6. évfolyamnál) 

8. Hallásvizsgálatnál vagy megadjuk az üres sávban, hogy negatív ill. pozitív, 

vagy külön megadjuk a mért értékeket, esetleg csak az elváltozásokat 

jelöljük pipával a megadott Hz értékek alatt. 

9. A golyvaszűrés eredményét választhatjuk a legördülő sávból. Ha 

szükséges mérjük meg a nyakkörfogatot, és ha megjegyzésünk van, még 

azt is odaírhatjuk az „egyéb” melletti üres sávra. (4. évfolyamtól) 

10. Mozgásszervek elváltozásait a mellettük lévő négyzetben jelölhetjük, vagy 

ha valamilyen speciális problémáról van szó, írjuk be a szabad mezőbe. 

11. RR mérés, majd adjuk meg a mért értékeket. A program automatikusan 

nézi az életkorhoz kötött vérnyomás percentil értéket és az elváltozást 

kiírja.  

12. Általános személyi higiénében ha valamilyen rendellenességet 

tapasztalunk, adjuk meg az üres sávban. 

13. Bőr elváltozásait is rögzíthetjük. 

14. Ha bármilyen más jellegű szűrővizsgálatot végeztünk: pl. bőr redő 

mérés...stb., akkor annak nevét és eredményeit az üres sávba megtehetjük. 

15. Ha bármilyen elváltozást veszünk észre, akkor az adott tanulót 

kiszűrhetjük, szakrendelésre küldhetjük, kontroll időpontot adhatunk meg, 

vagy gondozásba vehetjük  azáltal, hogy a mellettük  lévő kis négyzetekre 

kattintva kipipáljuk őket. A program a gondozásba véve pipa megadása 

után nézi, hogy a tanulónak a gondozás főmenűben szerepel-e elváltozás, 

ha nem, automatikusan felajánlja annak felvételét. A védőnői 

jelentéskészítéshez (E tábla) a program innen veszi az adatokat. 

16. A szűrővizsgálatok (védőnői is, orvosi is) leletei A4-es és A5-ös 

formátumban is nyomtathatók kívánság szerint, attól függően, hogy a 

papírral és festékkel való takarékosság vagy a nagyobb betűméret a 

fontosabb számunkra. Jelenleg – közkívánatra – az A5-ös az 

alapértelmezett, de az A4-es formátumú nyomtatás is alapértelmezetté 

tehető a Szervíz/Beállítások/Általános fülön. 
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17. Az alapszűrés minden adatát kiküldhetjük egy Excel táblába. A 

funkciógombok mellett található zöld kis x ikonra kattintva, tudjuk ezt 

megtenni.  Így lehet osztálytükröket, vagy akár iskolatükröt készíteni. Az 

iskolatükröt nagyon ajánlom olyan esetekre amikor már minden tanulót 

leszűrtünk, akit kell és jelentést szeretnénk csinálni, de a jelentésünk azt 

mutatja, hogy nem szűrtünk le minden tanulót pl. testsúlyra, 

testmagasságra, de a többi vizsgálatra igen. Ekkor készítsünk egy 

iskolatükröt. A fejlécben válasszuk a páros osztályokat, majd az alapszűrés 

menüben küldjük ki az alapszűrés minden adatát Excel táblába, a 

leválogatott tanulókra kiválasztva (3-4 percig tarthat mire megcsinálja a 

program) és nézzük meg hogy a testsúly vagy testmagasság oszlopban 

kinek hiányzik az adata. Az iskola vagy osztálytükör készítéshez, 

összeállítottunk egy adatlista ajánlást, amit a mellékletben megadunk.  

 

Szűrés menü 

1. Ez a menü szolgál az orvosi szűrővizsgálat adminisztrációjára és szinte 

minden olyan betegséget tartalmaz szervrendszerenként, amely a gyermek 

és ifjúkorban jellemzően előfordulnak. Ha a FELVITEL gombot 

megnyomjuk, akkor a program megkérdezi, hogy az előző szűrés adatait 

jelenítse meg, és abból akarunk kiindulni, s az aktuális esetleges 

módosításokat, állapotváltozásokat beírni, vagy teljesen új szűrési lapot 

szeretnénk. Ez utóbbi esetben automatikusan beállítódik a normál státusz 

minden szervrendszernél, de ha kiválasztunk egy betegséget, akkor a 

normál státusz eltűnik. Ha mégis szeretnénk visszaállítani azt, akkor 

nyomjunk a NORMÁL gombra.  

2. Ha szűrés normál státusz szöveget nem tartja megfelelőnek az orvos, akkor 

azt tudja változtatni a SZERVIZ/BEÁLLITÁSOK/SZŰRŐ-

VIZSGÁLATOK menüben, miután átírásra került a szöveg a lap alján 

menteni kell. Attól kezdődően már a SZŰRÉS menü felvitel gombra 

kattintás után az új szöveg fog megjelenni. Ha azonban mi az előző év 

szűrővizsgálatát másolni engedélyezzük a felvitel gomb megnyomása után 

, akkor az előző év szövege fog a szűrővizsgálatban megjelenni.  

3. Szűrésben a TÖRZSADATOK menüben felvitt allergiák automatikusan 

megjelennek a SZŰRÉS menüben.  

4. Ha adott szervrendszerhez tartozó betegségek közül valamit kiválasztunk 

és emiatt a gyermeket kiszűrtnek tekintjük, akkor a NORMÁL gomb alatti 

kiszűrt pipát állítsuk be, ugyanígy járjunk el a szakrendelésre küldve 

esetében is. (jelentéshez kell) 

5. Ha a szűrést át szeretném adni, mint alkalmassági vizsgálat, akkor elég az 

„Átadás” gombra kattintani majd a kis panelen beállíthatjuk, hogy milyen 

alkalmassági vizsgálatot szeretnénk pl: előzetes, alkalmas, új 

pályaválasztás iránya..stb, majd nyomjunk az „Átadás” gombra.  

6. Ebben a menüben jelölhetjük, hogy ki végezte a szűrést, orvos, védőnő, 

vagy közös szűrés volt. Ez alapjában véve orvosi szűrés menü, de sajnos 

nem minden iskolában van jelen orvos.   

7. A jobb felső részen található megjegyzés rovatba tetszőleges szöveget 

írhatunk (napocskás sablonnal, vagy egyéni szöveget a tanulónak) és 

nyomtathatjuk is a leletre. Ha nem szeretnénk nyomtatni, akkor jelöljük a 

„Megjegyzést Ne nyomtassa” pipával.  
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8. 1.29. verziótól felfele: Ha kétszer kattintunk a megjegyzés részre, 

megjelenik egy külön megjelenitő, szerkesztő ablak, ha napocska 

funkcióban vannak szövegek akkor azok is, így könnyebben 

szerkeszthetjük ezt a funkciót, mint ezidáig, és jobban látható is. További 

két kattintással a kiválasztott napocska funkciós szövegre és már 

szerkeszthetem is az ablak alsó részén. 

9. A vizsgálatok eredményeit a SZŰRŐVIZSGÁLATOK főmenü 

LEVÁLOGATÁS E-MAIL KÜLDÉSHEZ fülén el tudjuk küldeni a tanuló 

háziorvosának. 

10. A szűrés és alapszűrés almenük egymással kommunikálnak. Így a 

vérnyomás értékek, látásszűrés eredménye ott is megjelenik, alacsony 

növés, obesitas, stb. diagnózisok automatikusan jelölődnek. 

11. A következő évi szűrésnél,vagy bármikor amikor megnyitjuk az adott 

tanuló szűrés menüjét, akkor egyből láthatjuk, hogy milyen elváltozásai 

voltak a tanulónak az előző szűrésen, mert egy jobbról ki-be nyitható 

„Elváltozások” nevű ablakban ki vannak emelve ezen adatok. (jobb 

oldalon, függőleges rózsaszín vonalban, kék nyillal, „elváltozások” 

felirattal), illetve a bal oldalon egy kis rózsaszín kocka jelzi azokat a 

szervrendszereket, ahol elváltozás van, vagy ahova megjegyzést írtunk. 
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Továbbküldés menü 

 

1. Ebben a menüben szakrendelésre küldhetjük a tanulót, beutalót, igazolást 

nyomtathatunk, és az ehhez szükséges adatokat adhatjuk meg. 

2. A FELVITEL gomb megnyomása után automatikusan kiválasztódik a mai 

dátum. Ha más időpontot szeretnék beállítani, használjuk a dátum melletti 

naptár funkciót.  

3. Állítsuk be a beutalás típusát, a rendelőkódot pedig a program 

automatikusan hozza a Szervíz menüből. 

4. A szakrendelés típusa alatti legördülő sávból válasszunk szakrendelő 

típust, ha azonban a listában nem szerepel a kívánt szakrendelés, 

nyomjunk a „napocska” gombra, ekkor feljön egy „szakrendelés típusa” 

panel, ahová írjuk be a szakrendelés megnevezését, nyomjunk az OK 

gombra, majd zárjuk a panelt a jobb felső X gombbal. Ha jól dolgoztunk a 

legördülő sávban megjelenik a kívánt szakrendelés megnevezése.   

 

 
 

5. A beutaláshoz szükséges BNO kódot a DIAGNÓZIS gombra kattintva 

kaphatjuk meg, ekkor feljön egy BNO panel, amely tartalmazza az összes 

BNO-t, ez a „Teljes BNO lista” nevű panel, majd keressük ki a listából 

név vagy szám szerint a kívánt BNO-t. A program folyamatos 

használatával célszerű összeállítani egy saját iskola-egészségügyi BNO-t, 

ez a „Kigyűjtött BNO lista” nevű panel, ide úgy kerülhetnek a 

diagnózisok, ha a teljes BNO lista panelben kiválasztjuk a kívánt BNO-t és 

a KIGYŰJTÖTT BNO LISTÁBA FELVISZ gombra kattintunk.  
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6. A kórisme megadása mindig kötelező, a szabadon levő sávba bármilyen 

szöveg beírható, utána adjunk meg kontroll időpontot, így a napi 

feladatokban meg fog majd jelenni, a leletet így nem felejtjük el 

visszakérni a tanulótól. Ezek után a MENTÉS gombbal zárjunk. Ha a 

tanuló visszahozta a leletét, nyomjunk a MÓDOSÍT gombra és a 

„vizsgálat eredménye” mezőbe írjuk be a leletet, majd használjuk a 

MENTÉS gombot. A jelentés készítés szempontjából fontos, hogy a gyanú 

igazolódott pipát tegyük ki, amennyiben az valós és a gyanu igazolódott.  

7. A „kért vizsgálatok” felirat mellett találunk egy pipa gombot, ha ezt 

megnyomjuk, látszódik egy általános beutaló szöveg, ha módosítani 

akarunk rajta, lépjünk a mezőbe és írjuk át, így a már átírt szöveget tudjuk 

nyomtatni a mentés után. 

8. A papír betalók nyomtatásával úgy spórolhatunk, ha egy A/4-es lapra 4 

beutalót is nyomtatunk. Ehhez szükéges a beutaló nyomtatás pontos 

beállítása a szerviz menüben.  

 

 

Tetvesség menü 

 

1. A tetvesség menü teljes egészében igazodik már a tetvesség jelentések 

által kért adatokhoz, és a tetvességszűrés és a köztes vizsgálat 

végzésének szakmai szabályaihoz. A tetvesség vizsgálat almenüben 

történik a szűrő viszgálat és köztes vizsgálatok adminisztrációja 

valamint azokhoz tartozó jelentések készítése, a Lekérdezés/Kezelés 

almenüben pedig a vizsgált, nem vizsgált osztályok, az osztályokon 



25 

belül pedig a nem ellenőrzött és tetves tanulók lekérdezése történik, 

illetve azok kezelése (szülő vagy védőnő által).  

2. Amikor elkezdjük a tanévet és minden osztálynál végzünk 

szűrővizsgálatot szeptemberben, akkor nyomjunk egy felvitel gombot 

és válasszuk ki az adott osztályt amelyet vizsgáltunk, ha van tetves az 

osztályban akkor a jobb oldalon automatikusan megjelenő listában a 

tetvesség? oszlopban az illető neve mellett állítsuk át az N betűt I-re 

egy kattintással. Ha pedig valaki hiányzott az osztályból a vizsgálat 

napján akkor a tanuló neve melletti Ellenőrizve oszlopba állítsunk a I 

betűt N-re egy kattintással.  

3. Ha nem tudjuk az egész iskolát egyszerre megnézni, akkor a 

Lekérdezés/Kezelés almenüben az év és hónap beállításával láthatjuk 

melyik osztálynál történt vizsgálat melyiknél nem, amennyiben a nem 

vizsgált osztályra kétszer kattintunk rögtön megkezdhetjük a 

vizsgálatot mert az előző almenüt automatikusan behozza.  

4. Amennyiben vannak elmaradt tanulóink, akik a vizsgálat idején 

hiányoztak, akkor használjuk a Lekérdezés/Kezelés almenü jobb oldali 

részét, úgy, hogy a vizsgált osztályokban nem ellenőrzött tanulók fülre 

kattintunk, a lista automatikusan látszódik.  

5. Addig vigyünk fel osztályokat ameddig minden osztályt sikerült 

megvizsgálni, a tetves tanulókat beállítani. Készítsük el a 

szűrővizsgálati jelentést a Tetvesség vizsgálat almenüben, úgy, hogy a 

Szűrővizsgálati jel. négyzetben az évet állítsuk aktuálisra és a 

szeptember hónap mellé pedig tegyünk egy pont jelzést, nyomjuk meg 

az OK gombot és automatikusan látszódik a jelentés, amit 

kinyomtathatunk vagy a Primo pdf program segítségével pdf-be 

menthetünk és akkor csatolt fájlként küldjük el a vezető védőnő 

számára.  

6. Amennyiben tetves tanulónk van az iskolában, akkor következő 

képpen követjük nyomon a programban a Lekérdezés/Kezelés 

almenüben. Állítsuk be az évet és a hónapot, és a vizsgált osztályokban 

tetvesség megállapítva a következő tanulóknál a lista automatikusan 

megjelenik. Amennyiben a kezelést szeretnénk adminisztrálni akkor, 

álljunk az illető tanulóra (ha az adott tanuló többször is tetves volt 

akkor az adott dátumhoz tartozó vizsgálathoz,amelyhez a kezelést 

szeretnénk felvinni) és a monitor kép jobb alsó részében megjelenik a 

Kezelés lehetősége. Felvitel gomb megnyomása után adjuk meg a 

kezelés dátumát illetve a személyt aki azt elvégezte (szülő vagy 

védőnő). Minden tetvességet megállapított tanuló esetén csak akkor 

engedhető az iskolába, ha a szülő igazolja a kezelés tényét, ezt is 

kérjük jelöljétek meg ezen a helyen, mivel a köztes jelentéshez a 

program innen szedi össze az adatokat. Valamint természetesen a 

védőnő által végzett kezeléseket is.   

7. Köztes jelentés készítése, az adott hónapban megvizsgált osztályok 

tanulóiról készül a jelentés, amelyek esetében a tetvesség vizsgálat 

felvitelekor a köztes vizsgálat pipa jelölve volt. A jól követhetőség 

érdekében a köztes vizsgálatok dátumai szürkére változnak. Ha egy 

tanuló egymás után háromszor tetves, akkor a köztes jelentés alsó 

táblájában megjelenik, függetlenül attól, hogy azok szűrő vagy köztes 

vizsgálatok voltak egymás után.    
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ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK FŐMENÜ HASZNÁLATA 

Pályaválasztási, Előzetes, Időszakos, Soron kívüli, Diáksport menük 

1. Ezen menükben alkalmassági vizsgálatokat végezhetünk, amelyek 

lényegében tartalmaznak egy védőnői alapszűrés és egy orvosi szűrés lapot 

(ugyanolyan működésű és kinézetű mint a fentebb leírtak). A diáksport 

menü kivételével az összes menüben ha a „nem alkalmas” gombra 

kattintunk, akkor további kérdések jönnek fel. 

2. Ha akarjuk, akkor a Szűrővizsgálatok  főmenüből az alapszűrések, 

szűrések eredményeit átemelhetjük bármelyik alkalmassági almenübe. 

3. Ez a funkció fordított irányba is működik, tehát az alkalmassági 

vizsgálatból is átküldhetjük az adatokat a normál alapszűrésbe, szűrésbe. 

4. Az alkalmassági lapon a szakmát automatikusan veszi át a program a 

tanulónak törzsadatokba beírt szakmáját felhasználva, ha itt nincs megadva 

szakma, akkor az Osztályrendben az osztálynál feltüntett szakmát emeli be 

a program. 

5. Az alkalmassági lapon az orvos neve részbe a Sanus programba belépett 

orvos neve kerül, ha védőnő van belépve nem jelenik meg az orvos neve. 

6. Amennyiben a leendő tanulónak van előzetes alkalmassági vizsgálata a 

rendszerben és ezek után szeretnénk betölteni a tanulót elektronikusan 

vagy a KIR-ből vagy a tanuló betöltése (Szerviz főmenün keresztül) 

módszerrel, akkor a program érzékeli, hogy már van ilyen tanulónk a 

programba (név, születési dátum anyja neve alapján) és felajánlja, hogy a 

tanuló eddigi vizsgálati anyagát összeolvasztja az előzetes alkalmassági 

vizsgálattal. Ezzel azt a problémát küszöböltük ki, hogy egy tanuló kétszer 

kerüljön a programba, mint májusban előzetes alkalmassági vizsgálaton 

megjelenő és szeptemberben mint friss 9. osztályos.   
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Továbbküldés almenü 

 

1. Ugyanúgy működik, mint a szűrővizsgálat főmenüben.  

 

 

AKUT ELLÁTÁS FŐMENÜ HASZNÁLATA 
 

Akut ellátás menü 
 

1. Ez a menü valójában a betegrendelés. A FELVITEL gomb megnyomása 

után automatikusan megjelenik a dátum. Kontroll időpontot állíthatunk be, 

ami aztán a napi feladatokban megjelenik. A DIAGNÓZIS gomb 

használatával kereshetünk BNO-t. 

2. Ha a SZERVIZ/Beállítások részben be van pipálva az Akut ellátás pipa 

akkor FELVITEL-nél beszúrja a terápia mezőbe az érkezés időpontját, 

MENTÉS-kor pedig felvitel esetén beszúrja a távozás időpontját a therápia 

mezőbe. Ez nagyon hasznos funkció, amit egyik fejlesztő iskolaorvosunk 

kért, hogy jobban nyomon lehessen követni az esetleges lógásokat, mettől 

meddig tartozkodott a tanuló az orvosi szobában.  

3. Egy komplex jelen negatív státuszt is tartalmaz ez a menü. Ez akkor 

jelenik meg, ha megnyomjuk az alsó negatív státusz gombot. 

4. Megkülönböztethető az ellátást nyújtó személy: védőnő, orvos, közös 

ellátás. 

5. Az Akut ellátás/Lekérdezés menü használatakor már lehet excel exportot 

kérni, ez a funkció is azt segíti, hogy ki lehessen gyűjteni az orvosi 

szobába megjelent tanulókat. 

 

 Receptírás menü 

 

1. Ha a FELVITEL gombra kattintunk, átjönnek az adatok az akut ellátásból 

a rendelés négyzetbe. Válasszuk ki a recept jogcímét, ha nem 

helyettesíthető pipáljunk, valamint állítsuk be, hogy gyógyszert vagy 

magisztrális készítményt szeretnénk nyomtatni.  

2. A „gyógyszer” négyzeten vállasszunk gyógyszer nevet, adjuk meg a 

mennyiséget és a csomagolást. 
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Továbbküldés menü 

 

1. Ezen menü ugyanúgy működik, mint a fentebb leírt Szűrővizsgálat 

továbbküldés menü.  

 

Baleset menü 

 

1. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

majd beállíthatjuk, hogy iskolai balesetről van-e szó, s szabadon 

megadhatjuk a baleset okát és az ellátás módját. 

2. Az orvosként belépett felhasználók jegyzőkönyvet is írhatnak, és mindezt 

ki is nyomtathatják. A tanéves jelentés az orvos által írt jegyzőkönyvek 

mennyiségét kéri. 

 

 

EGÉSZSÉGNEVELÉS FŐMENÜ HASZNÁLATA 

Egészségnevelés óra menü 

 

1. Ezen menüben tudjuk egészségfejlesztési óráinkat adminisztrálni. A 

FELVITEL gombra kattintva automatikusan megjelenik a mai dátum, ha 

mást szeretnénk, akkor használjuk a dátum melletti naptár mezőt. 

Válasszunk a legördülősávból osztályt, aminek automatikusan megjelenik 

a létszám adata, majd válasszunk a tanéves jelentés kategóriái közül. A 

program megadja az osztály létszámot a felvétel pillanatában. Ez azért 

fontos, mert az osztályok átalakulhatnak később, pl. egybeolvadnak vagy 

szétválnak, így a benne lévő tanulók más-más egészségfejlesztési órákban 

részesültek. Láthatjuk az osztályfőnök nevét, a résztvevők létszámát, és 

később is látható lesz, hogy az adott osztály már milyen 

egészségfejlesztési témákban részesült az adott időpontig.  

2. Az egészségnevelés témáknál jelöltük a nem jelentendő témákat, tehát ha a 

védőnő vagy orvos tart ilyen jellegű órákat láthatja, melyek azok a témák, 

amik a tanéves  jelentésbe kerülnek és melyek nem.  

3. Adjuk meg az óra konkrét témáját, ha szükséges megjegyzést is írhatunk 

(milyenek voltak a tanulók, meddig jutottam el az órán...stb). 

4. Adjuk meg az óra hosszát és, hogy tanítási időben vagy kívül tartottuk-e. 

Ezen adatok nagyban megkönnyítik a program számára a tanéves jelentés 

elkészítését.  

5. Az egészségnevelés menü adatai felhasználóhoz kötöttek, tehát akinek a 

belépési nevével van elmentve egy adott egészségnevelési óra, annak a 

jelentésébe fogja beleszámolni a program. Egy programot több orvos és 

védőnő is használhat.  

6. Az egészségfejlesztési óra és a csoportfoglalkozás külön a védőnők 

számára, vagy külön az orvosok számára elérhető, mivel a védőnők a 

védőnőket, az orvosok az orvosokat helyettesítik, tehát látni kell, hogy ki 

milyen egészségfejlesztési munkát végzett az osztályban iskolában, hogy a 

munkát ott lehessen folytatni ahol a másik abbahagyta. 
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7. Ha szeretnénk, ki is nyomtathatjuk a megtartott egészségfejlesztési órákat, 

ehhez használjuk a nagyító és a nyomtató ikonokat. 

8. Az egészségnevelés óra főmenün belül egy Lekérdezés almenüt is 

létrehoztunk, amelyben lehetőség van az egészségfejlesztési órák 

visszakérdezésére a következő szempontok szerint: dátum, osztály, tanéves 

jelentés témája, tanítási időn belüli vagy kívüli.  

9. Ha további szerkesztéseket szeretnénk végrehajtani megtartott 

egészségfejlesztési óráinkkal, akkor transzportáljuk át adatainkat egy 

Excel táblába, amit a kis X jelű ikon biztosít számunkra. A védőnői 

szöveges jelentést könnyen elkészíthetjük, hogy a megtartott 

egészségfejlesztési órákat illetve csoportfoglalkozásokat kiküldjük excel 

táblába és a táblát bemásoljuk a jelentésünkbe.   

 

Csoportosfoglalkozás menü 

 

1. Ezen menü a csoportos egészségfejlesztési órák, tanfolyamok 

adminisztrációs tevékenységét tartalmazza. A sárga mezők kötelezően 

kitöltendők. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum. 

3. Adjuk meg a csoportos foglalkozás-sorozat nevét (elsősegély vagy 

csecsemőtanácsadás...stb), továbbá a tanéves jelentés kategóriáját, a 

csoportban résztvevők létszámát, a foglalkozás hosszát valamint, hogy 

tanítási időben vagy azon kívül tartjuk-e. 

4. Szabadon megadhatjuk, hogy hol tartjuk a foglalkozást, kiknek, mi a 

kontrét téma és megjegyzést is írhatunk. Mielőtt kilépünk, mentsük a 

felvitt adatokat a MENTÉS gombbal. 

5. Ebben a menüben is használhatjuk a nyomtatást és az Excel táblába való 

transzportálást. 

6. A program külön tartja számon a védőnő-jelszóval és orvos-jelszóval 

belépett felhasználók által tartott egészségfejlesztési órákat. Míg az orvos 

által tartott egészségnevelési órák, csoportfoglalkozások a jelentés B 

táblájába, míg a védőnő által tartottak a tanéves jelentés F táblájába 

kerülnek. 

 

Tanácsadás menü 

 

1. Ezen menü a tanulók számára biztosított tanácsadás adminisztrációját 

tartalmazza, a szülőknek és pedagógusoknak a fogadóóra menüt 

használjuk. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót. 

3. Adjuk meg a tanácsadás témáját és hosszát. Ezek a kötelező adatok. 

4. A megjegyzés rovatba konkrétan leírhatjuk a tanácsadási szituációt. 

Kontroll időpontot állíthatunk be, ami megjelenik majd a napi 

feladatokban, valamint megadhatjuk, hogy rendkívüli tanácsadásról van-e 

szó vagy az előre meghirdetett időben jött-e a tanuló. Például a tanulóval 

megbeszéljük, hogy számára milyen fogamzásgátlási módszerek jöhetnek 
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szóba, és adunk számára időt, hogy a döntését meghozza, akkor vissza 

tudjuk rendelni egy héttel később, ekkor állítunk kontroll időpontot.   

5. Adminisztrációs tevékenységünk befejezése a MENTÉS gomb 

megnyomásával történik. 

6. Ez a menüpont egyéni felhasználóhoz kötött. 

 

Fogadóóra menü 

 

1. Ezen menübe adminisztrálhatjuk a hozzánk forduló szülőket, 

pedagógusokat, de ez az almenü is tanulóhoz kötött, mivel az adott tanuló 

kapcsán történik a beszélgetés. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Adjuk meg a fogadóóra témáját és hosszát, ezek a kötelező adatok. 

4. Megadhatjuk, hogy ki jelent meg (apa, anya, gondozó...stb), a megjegyzés 

rovatban konkrétan leírhatjuk a fogadóóra-szituációt, és annak menetét. 

Kontroll időpontot állíthatunk be, ami megjelenik a NAPI FELADATOK 

gomb alatt, illetve rögzíthetjük, hogy rendkívüli fogadóóráról van-e szó, 

vagy az előre meghirdetett időben jött-e az adott személy. A MENTÉS 

gombbal rögzítsünk. 

5. Ez a menüpont egyéni felhasználóhoz kötött. 

 

 

Szülői értekezlet menü 

 

1. Ezen menüben az általunk tartott szülői értekezletek adminisztrációs 

tevékenységét rögzíthetjük. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Adjuk meg a témát és ha szükséges a leírást, majd rögzítsünk a MENTÉS 

gombbal 

4. Miután megtartottuk az értekezletet, használjuk a MÓDOSÍT gombot és 

tegyük meg észrevételeinket, majd rögzítsünk újból.  

 

 

Tantestületi értekezlet menü 

 

1. Ezen menübe adminisztráljuk az általunk tartott tantestületi értekezleteket. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Ezen almenü ugyanúgy működik és ugyanazon adatokkal, mint a szülői 

értekezlet almenü.  
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GONDOZÁS FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Gondozásba vétel menü 

 

1. Ezen menüt minden olyan tanuló esetében vegyük fel, aki szomatikus, 

mentális vagy szociális okból gondozásra szorul.  

2. A Gondozás menübe háromféle képpen kerülhet be adat. Az egyik mód, 

hogy a Gyógytestnevelésbe felvitt adatok mentése után a program 

megkérdezi, hogy átvegye-e az adatokat a Gondozás menübe. A másik 

mód, hogy a FELVITEL gomb megnyomásával visszük fel az adatokat, 

ahol a szokott módon automatikusan megjelenik a dátum, ha módosítani 

szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót. A harmadik 

módszer pedig az alapszűrésben gondozásba véve pipa megadása után, 

mentés, majd a program felajánlja, hogy átemeli az adatokat a gondozásba.  

3. Ha a tanuló halmozottan hátrányos helyzetű, akkor állítsuk be a   

„fokozott” pipát. (Ezek a kategóriák, fogalmak az aktuális szabályozással 

változhatnak.) 

4. A gondozásba vétel menüben több diagnózis is megadható egyszerre, 

például ha az orthopédiai szakrendelés egyszerre állapít meg scoliosist és 

pedes planit, akkor az egyben felvihető. Viszont ajánlom, hogy a 

különböző szakrendelések orthopédia, belgyógyászat, stb. gondozásba 

vitelét külön felvitellel oldjuk meg, mert akkor egyértelműen 

elkülöníthetők az egyes szomatikus gondozások egy tanuló esetén is, arról 

nem beszélve, hogy azok megszűnése is különböző időpontban fog 

megtörténni.   

5. A gondozásba vétel esetén a diagnózis bekerül automatikusan az oka 

mezőbe. 

6. A gondozásba vett tanuló esetében a fejlécben mindig megjelenik,        

hogy gondozott. 

7. A menü adatait Excel táblába exportálhatjuk, leválogathatjuk és 

nyomtathatjuk. 

8. A Lekérdezés fülön a megadott szempontok szerint leválogathatók a 

gondozottak. Ez helyettesíti a gondozotti füzetet az adott iskolára. 

Figyeljünk arra, hogy amennyiben csak az aktuálisan gondozott tanulók 

listájára vagyunk kíváncsiak, és a korábban gondozottakat nem szeretnénk, 

hogy a listán legyenek, akkor jelöljük be, hogy csak a „nem befejezett” 

gondozást válogassa le a program. 
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Gondozási tevékenység menü 

 

1. Ezen menüt a gondozásba vett tanulók gondozási tevékenységére 

használhatjuk, amit az iskolát ellátó orvos/védőnő végez nem a 

szakrendelő. Például testsúly, vérnyomás ellenőrzés.  

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Adjuk meg a szabad mezőbe a gondozási eseményt (RR mérés 145/90 

Hgmm, testsúly 85kg...stb). 

4. Kontroll időpontot állíthatunk be, ami megjelenik a NAPI FELADAT 

gomb alatt. 

5. Ha szükséges, a megjegyzés rovatba saját véleményünket adminisztrál-

hatjuk (RR mérés német óra után történt, amitől a gyermek fél). 

6. Tevékenységünket a MENTÉS gombbal rögzítsük.  

7. A menü adatait nyomtathatjuk vagy Excel táblába transzportálhatjuk. 

 

Gyógytestnevelés menü 

 

1. Ezen menüt azon tanulóknak használjuk, akiket gondozásba vettünk és a 

gyógytestnevelés valamely kategóriájába tartoznak. Ha még nem 

használtuk az adott tanuló számára a gondozásba vétel menüt, akkor a 

gyógytestnevelés menü mentése után a program ezt jelzi számunkra és 
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egyben gondozásba is veszi, ez egy felhasználható barát tevékenység, 

amivel időt tudunk spórolni.  

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Kötelezően meg kell adni a gyógytestnevelés okát (ide célszerű diagnózist 

megadni) és a gyógytestnevelési kategóriát. (A jelentés ez alapján készül, 

figyeljünk a pontos kitöltésre.) 

4. A gyógyúszásra járó tanulókat pipáljuk. 

5. A gyógytestnevelés lekérdezése részen pipával beállítható, hogy 

nyomtassa ki a megjegyzésbe írt szövegünket is. Alap esetben ez nem 

kerül nyomtatásra. 

6. Tevékenységünket a MENTÉS gombbal rögzítsük.  

7. A menü adatait lekérdezhetjük, nyomtathatjuk vagy Excel táblába 

transzportálhatjuk. 

8. Kontroll időpontot is beállíthatunk. Főleg azon tanulók esetében 

javasoljuk, akik csak időleges felmentést kapnak. 
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VÉDŐOLTÁSOK FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Védőoltások menü 

 

1. Ezen menüben a tanulók iskolában kapott szervezett védőoltásait vezethetjük. 

A tanuló eddigi védőoltásait a törzsadatok főmenü egyéb anamnézis 

almenüben adhatjuk meg. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, ha 

módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Az oltóanyagtípust először vegyük fel: nyomjunk a NAPOCSKA jelre, feljön 

egy „oltóanyagtípus” panel (pl. írjuk be, hogy Engerix B), majd zárjuk a 

panelt. Ezek után a legördülő sávban megjelenik a védőoltás típusa, válasszuk 

ki a megfelelőt. 

 

 
 

4. Az oltóanyag számát írjuk be a szabad mezőbe. 

5. Válasszunk kategóriát, pl. Hepatitis B 13 éveseknek. 

6. A HOZZÁADÁS gomb használata: a program az egyszer bevitt 

oltóanyagtípust és oltóanyagszámot megjegyzi és fenntartja, csak a fejlécben 

kell a következő gyermekre kattintani, majd a FELVITEL, és a HOZZÁADÁS 

gombra. A védőoltás adminisztrációja annyi idő alatt elvégezhető, míg az 

orvos beoltja a gyermeket.  
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A következő gyerek oltás-adminisztrációjának folyamata: 

 

 
 

 

7. Ha szükséges, megjegyzést is tehetünk (a tanuló az oltás beadása után rosszul 

lett elájult, obszerváció után állapota rendeződött). 

8. Tevékenységünket a MENTÉS gombbal rögzítsük.  

 

Leválogatás védőoltáshoz menü 

 

1. Ebben a menüben beállíthatunk korosztályt születési dátum időintervallum 

alapján vagy osztályt, majd nyomjuk meg a LEVÁLOGATÁS gombot. Ha 

jól dolgoztunk, megjelenik a tanulók névsora, amit ki is nyomtathatunk.  

2. A kinyomtatott névsort felhasználhatjuk az oltandók és az oltottak 

összehasonlítására. 

 

Védőoltás jelentés menü 

 

1. Először adjuk meg az oltás dátumát, vagy annak intervallumát, ha több oltást 

együtt akarunk jelenteni Hepatitis B I. és II. Oltás esetén, válasszuk ki az 

oltóanyag típusát, ha szükséges az adott osztályt -több osztály esetén egyben is 

jelenthetünk- adjuk meg az oltóorvos nevét, pecsétszámát, a jelentős személy 

pedig a védőnő.  

2. Több fajta védőoltás jelentést készíthetünk a programmal, ha pl: HPV jelentést 

szeretnénk akkor a program az OSZIR-nak megfelelő táblákat készíti el, 

ugyanazon sorrendben, ekkor a HPV mellé tegyük a pontot. Ha pl: a Hepatitis 
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B oltás jelentést szeretnénk elkészíteni az Epinfo által meghatározott táblák 

szerint, akkor tegyük a pontot az Epinfo mellé. Ha pedig egy általános 

jelentést szeretnénk akkor tegyük a pontot a Védőoltás mellé. Ha azonban 

saját magunk szeretnénk megszerkeszteni a jelentésünket arra is van mód, 

akkor küldjük ki az adatokat excel táblába.  

3. Miután eldöntöttük, hogy milyen beállítás alapján szeretnénk jelentést 

készíteni nyomjunk a Leválogatás gombra, majd a nagyítóra. Máris látjuk az 

eredményt, és jelentős időt tudunk megspórolni a védőoltások megfelelő 

jelentésének elkészítésével.  

4. Ezen menü segítségével Védőoltások Törzskartonját is elkészíthetjük, az 

egyes oltások után vagy a tanév végén az összes oltásra. Ha minden osztály 

esetén a védőoltásokat kiküldjük excel táblába, majd az egyes táblákat egymás 

után tesszük kész van a Törzskartonunk.  

 

Korábbi oltások 

 

1. A program alkalmas a tanuló korábbi, nem az iskolában kapott oltásainak a 

regisztrációjára a Törzsadatok főmenü, Egyéb anamnézis fülre kattintva. Az itt 

felvitt adatok látszanak a Védőoltások menüben is. 

2. Fontos, hogy a tanuló eddigi védőoltásait is rögzítsük, hogy jól lássuk pl: 

kinek van szüksége Hepatitis B oltásra, aki már csecsemőkorban megkapta azt 

időben regisztráljuk.  

3. A Védőoltások menüben, a korábbi oltások megjelenítése felet található 

Kiskönyv melletti nyomtató ikon, ezzel kinyomtathatjuk a tanuló minden 

eddigi oltását az iskolaival együtt. Ha e-mailen szeretnénk az oltásokat 

küldeni, akkor a nyomtatásnál válasszuk a fájlba nyomtatást! (előnézet, 

nagyító ikon). Az elveszett kiskönyvek pótlására illetve igazolások 

kiállításához a továbbtanuláshoz hasznos funkció.  

4. A kiskönyv nyomtatásánál Oltási kiskönyv jelenik meg a nyomtatáskor, ha mi 

ezen változtatni szeretnénk és Gyermek egészségügyi Könyv Oltások felíratot 

szeretnénk akkor a SZERVIZ/BEÁLLITÁSOK/NYOMTATÁSI CIMEK 

menüt válasszuk és Védőoltások (kiskönyv) részt változtassuk a kivánt 

szövegre majd mentsük el. Lépjünk vissza a Védőoltások menübe és nézzük 

meg a Kiskönyv melletti nyomtatást újból.  
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INTÉZKEDÉSEK FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Intézkedések menü 

 

1. Ezen menüben átalános intézkedéseket vezethetünk, amely nem tartozik 

sem a környezetegészségügyi ellenőrzés, sem az étkeztetéshigiéné, sem a 

gyermekvédelem tárgykörbe. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Az intézkedések szabad mezőbe írjuk le tevékenységünket. 

4. A MENTÉS gombbal rögzítsünk. 

 

Környezetegészségügyi ellenőrzés menü 

 

1. Ezen menü a környezetegészségügyi ellenőrzések és a szükséges 

intézkedések adminisztrációjára szolgál. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  

3. Kötelezően megadandó: a helységek, amiket megtekintettünk, illetve a 

leírás, amit tapasztaltunk.  

4. Megadhatjuk, hogy kik vettek részt a szemlén, intézkedést kellett-e 

kezdeményezni, ha igen mi volt az oka, s kinek tettük meg. 

5. Az új tanéves jelentés csak az írásban tett intézkedéseket kéri, ezért csak 

az jelölje be az intézkedés kezdeményzését, aki azt írásban megtette.  

6. Ha szükséges, kontroll időpontot is beállíthatunk, és a NAPI 

FELADATOK gomb alatt megjeleníthetjük.  

7. Rögzítsünk a MENTÉS gombbal. 

8. Ha az intézkedésünknek eredménye is van, akkor használjuk a MÓDOSÍT 

gombot, adjuk meg az eredmény leírását, valamint, hogy eredményes 

(pozitív) volt-e az intézkedésünk.  

 

Étkeztetés ellenőrzés menü 

 

1. Ezen menü az étkeztetéshigiénés ellenőrzések és a szükséges intézkedések 

adminisztrációjára szolgál. 

2. Teljesen ugyanúgy működik és ugyanazon adatokat tartalmazza, mint a 

környezetegészségügyi ellenőrzés almenü, kivéve, hogy a helyiség helyett az 

ellenőrzés tárgyát kell megadni. 

 

Gyermekvédelem menü 

 

1. Ezen menü tartalmazza a gyermekvédelmi tevékenység adminisztrációját 

és a szükséges intézkedések rögzitését. 

2. A FELVITEL gomb megnyomásával automatikusan megjelenik a dátum, 

ha módosítani szeretnénk, használjuk a dátum melletti naptár funkciót.  
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3. Adjuk meg a gyermekvédelmi tevékenység tárgyát, címét, illetve annak 

leírását.  

4. Ha szükséges intézkedést foganatosítani, akkor azt jelöljük, hogy szóban 

vagy írásban tettük, kinek tettük, és adjuk meg a pontos okot is. Az iskolát 

ellátó orvos/védőnőnek jelzési kötelezettsége van az iskola igazgatója felé, 

aki felveszi a kapcsolatot a Gyermek Jóléti Szolgálattal.  

5. Ha szükséges, kontroll időpontot is beállíthatunk, és a NAPI 

FELADATOK gomb alatt megjeleníthetjük. 

6. Rögzítsünk a MENTÉS gombbal. 

7. Ha az intézkedésünknek eredménye is van, akkor használjuk a MÓDOSÍT 

gombot, adjuk meg az eredmény leírását, valamint, hogy eredményes 

(pozitív) volt-e az intézkedésünk.  

 

 

JELENTÉS FŐMENÜ HASZNÁLATA 

 

Ellenőrzések a jelentés készítéshez: 

 

- A SZERVIZ részben a nevem alatt meg van adva a Felhasználó név? 

- Az OSZTÁLYREND menüben minden osztálynál meg van adva az 

orvos/védőnő neve akik ellátját azt az osztályt? 

- Az OSZTÁLYREND menüben minden osztálynál be van állítva az 

osztálytípusa? 

 

Jelentés készítése 

 

1. A JELENTÉSEK menübe az ÚJ JELENTÉS gombra kattintok.  

2. Kitöltöm a jelentés megnevezése részt, célszerű a jelentéskészítés évét, az 

iskola nevét, tipusát megadni pl: 2018-Bercsényi-Gimnázium, vagy 2018-

Bercsényi-Szakgimnázium 

3. Figyelem! Ha már készítettem jelentést erről az iskoláról ebben a tanévben 

bármikor, pl: mert év közben vettem át az iskolát, akkor nem nyomom meg az 

új jelentés gombot, hanem kiválasztom a legördülő sávból az általam már beirt 

nevet és a Betöltés gombra kattintok, és program betölti az addigi jelentést, 

utána ha a jelentés módosítása gombra kattintok akkor a program a jelentést 

módosítani fogja azon feltételekkel ahogy én azt beállítom.  

4. Haladjunk tovább az ÚJ JELENTÉS gondolattal. Adjuk meg az orvost, 

védőnőt, iskolatipust, a jelentési időszakot, és az általam tudott október 1.-i 

létszámot. Ha nem volt mozgás egész évben a suliban, nem ment és nem jött 

új tanuló, csak akkor nyomjam meg a számol gombot, mert akkor az október 

1.-létszám meg fog egyezni a Sanusban levő tanuló létszámmal, különben 

írjuk be. Töltsük ki a B táblához az orvos foglalkozása mellé a pontot és C 

táblához kattintsunk, és nyomjuk meg a Számol gombot, ekkor láthatjuk a 

Sanus hány tanulót lát az egyes osztályokban nemek szerint, ebben benne 

lesznek a jővő és menő tanulók is. Az újabb verziókban ez már automatikusan 

számolásra kerül. (Ha valamiért nem tetszik a szám, akkor ellenőrizhetjük az 

osztályrend menüben látható táblával)  

5. Nyomjuk meg a Mentés – jelentés elkészítése gombot, a jelentés lefut a 

program összeadja az adatokat.  A jelentés nyomtatása gombra kattintva pedig 

oldalanként előnézeti képen láthatjuk is a jelentés tábláit.  
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6. Célszerű, hogy legyen a számítógépen „PRIMO PDF” vagy bármilyen más 

pdf készítő program, ami úgy viselkedik mint egy nyomtató, és az elkészített 

jelentéseket mindig el tudom menteni egy pdf dokumentumként. Ez azért is jó 

mert ha gondom van bármilyen tábla összeadásával azt könnyen tudom 

küldeni. 

7. Jelentés programozása a következő szempontok figyelembe vételével történt:  

A fedlap a szervíz menüből készült, amnnyiben valami nem jelenik meg 

kérem ellenőrizze a szerviz menü kitöltöttségét. A C tábla a szűrővizsgálatok, 

szűrés menüje alapján készül, az ott jelzett betegségeket összegezi a program. 

A D tábla a Gondozás főmenü gyógytestnevelésbe vétel menü adatait 

összegzi, az E tábla a védőnő által végzett szűrővizsgálatok főmenü/ 

alapszűrés menü és az orvos által végzett szűrés menü adatait összegzi. Az F 

tábla pedig védőnő által végzett egészségnevelés főmenü és intézkedések 

főmenü adatait összegzi. 

8. Figyelem az E tábla adatai a következő képpen készülnek: 2.oszlop a jelentés 

készítésnél megadott október 1-i létszám, 3.oszlop a tanévben a programba 

levő és megvizsgált tanulók számát összegzi: alapszűrés és szűrés, 4. oszlop a 

páros osztályokból leválogatja a megvizsgáltakat, 5.oszlop az összes tanulóra 

vonatkoztatva kigyűjti az alapszűrésben kiszűrt pipára állítottakat.  

9. 5.oszlop: Részletezve a testtömeg esetén a testtömeg percentilis  3 alatti és 90 

feletti tanulóit gyűjti ki, a testmagasságnál a testmagasság percentilis 3 alatti 

és 90 feletti tanulóit gyűjti ki, a testi fejlettség esetén pedig a testmagasságra 

vonatkoztatott testtömegpercentilis 3 alatti és 90 feletti tanulóit gyűjti ki.  

10. 6.oszlop: a páros osztály tanulói, a kitöltési útmutató figyelembevételével. 

11. 7.oszlop: a 6.oszlopból kigyűjti a kiszűrteket-alapszűrés kiszűrt pipával 

rendelkezőket.  

12. 8.oszlop: az 5.oszlopból kigyűjti azokat akiknek a szakrendelésre pipa még be 

van állítva, illetve testtömeg és testmagasság esetén, mivel az iskolaorvos nem 

mér újból ezért az megegyezik a kiszűrtek számával.   

13. 9.oszlop: az alapszűrésnél szakrendelésre küldöttek és a szűrésnél 

szakrendelésre küldöttek adják. 

14. 10.oszlop a védőnő által végzett alapszűrés gondozásba vett pipájának 

öszessége adja. 

15. Ha „nem tetszenek” a jelentésen kapott számok, akkor a védőnői tábla esetén 

az alapszűrés menüben levő Excel tábla export (zöld X a nyomtatási ikonok 

mellett) gombra megyek és a fejlécben megadott leválogatási szempont szerint 

(pl. a páros osztály tanulói) ki tudom menteni az adatokat egy Excel táblába. 

Itt át tudom nézni, hogy hol hiányzik adat, mit nem vittem be az év során a 

szűrések végzésénél. . Ha például nem mértem valakinek RR-t akkor a 

vérnyomás oszlopban annak a tanulónak nem lesz értéke. Így ellenőrizhetem 

magamat. 

Ha pedig az orvosi táblák közül nem tetszik valami, akkor a szűrés menü „zöld 

X” gombjára megyek és onnan küldöm ki az adatokat egy Excel táblába. 

 

További fontos információk találhatók a jelentéssel kapcsolatban a dokumentum 

végén, a Gyakran ismételt kérdéseknél. A mellékletben megtalálható a jelentés 

tábláinak egyes rublikáihoz tartozó adatok eredete, tehát a Sanus program mely adatai 

összegződnek.  
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MELLÉKLETEK 

MENTÉSI PROTOKOLL 

 

1. Napi mentés: 

Fontos, hogy adatainkat, ha az adott napon dolgoztunk rajtuk, akkor mentsük is el. 

Erre azért van szükség, mert a számítógép merev lemeze bármikor meghibásodhat, 

vagy egyéb nem várt esemény történhet, ami az adatokat megsemmisíti, vagy 

elérhetetlenné teszi számunkra.  

Érdemes a mentéshez két pendrive-t használni. Egyik nap az egyikre mentünk 

(páratlan napok), másik nap a másikra (páros napok). Így, ha az egyik pendrive a 

számítógéppel együtt megsérül, akkor még mindig rendelkezésünkre áll a másik 

pendrive és legfeljebb csak egy napi adatunk veszhet el. 

A két pendrive-t egymástól és a számítógéptől is külön helyiségben kell tárolni 

kivédve az esetleges tűz vagy betörés általi együttes megsemmisülésüket. 

Teendők: A Sanus3 program Szervíz főmenüjében találjuk a Mentések menüt, 

amelyre kattintva alapértelmezett mentést tudunk végezni a számítógép merev 

lemezére, ha a mentés gombra kattintunk.  

A pendrive-ra történő mentésnél az alapértelmezett pipát vegyük ki és a tallózás gomb 

használatával állítsuk be a pendrive-ra történő mentést, majd használjuk a Mentés 

gombot. A program figyeli, hogy van-e elég hely a mentésre, és jelzi, ha nem fér el a 

mentendő fájl. 

 

2. Újratelepítés előtti mentés, újratelepítés, adatbázis visszaállítása: 

Előfordulhat, hogy a számítógépünk oly módon meghibásodott, pl.: vírus hatására, 

hogy a Sanus3 programot nem tudjuk megnyitni, ezért a programot újra szeretnénk 

telepíteni, az újratelepítést végezhetjük ugyanazon gépre pl.: vírusirtás után, vagy egy 

teljesen más gépre. 

Teendő: A C meghajtó/Program Files /Sanus3/DB könyvtárat másoljuk pendrive-ra. 

A hibás vagy régi gépről távolítsuk el a Sanus3 programot, a következő útvonalon: 

Start menü/programok/sanus3/Sanus3 iskola-egészségügyi Program eltávolítása, majd 

töröljük a Sanus könyvtárat is. A következő lépés, hogy a javított vagy új gépre 

telepítsük a Sanus3 programot. A program indítása után regisztrációs kulcsot kér, amit 

az andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu vagy csaba.toth@tecsoft.hu email címen 

kell jelezni és elküldeni a program által megadott regisztrációs kódot, vagy a 

06/70/501-1007 telefonszámon kell jelentkezni.  

Miután a kapott regisztrációs kulcsot beírtuk a program belépés utáni szürke indító 

paneljébe, akkor program újra lett telepítve. Ezek után a kimentett DB könyvtárat 

másoljuk a C meghajtó/Program Files/Sanus3/DB könyvtár helyére és indítsuk el újra 

a Sanus3 programot. A program újból regisztrációs kulcsot kér, ekkor járjuk el 

hasonlóan, mint az előbb írjunk az andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu vagy 

csaba.toth@tecsoft.hu címre vagy jelentkezzünk a 06/70/501-1007-es telefonszámon. 

Miután az újonnan kapott regisztrációs kulcsot is beírtuk az indító szürke panelba, a 

program adatbázis visszaállításával fog újra működni.   

 

3. Verziófrissítés előtti mentés 

Célszerű a verziófrissítések telepítése előtt is mentést végezni a biztonság kedvéért 

(pendrive-ra is). Mentés után telepítsük az új verziót.  

 

mailto:info@iskolaegeszsegugy.hu
mailto:csaba.toth@tecsoft.hu
mailto:info@iskolaegeszsegugy.hu
mailto:csaba.toth@tecsoft.hu


44 

Ha a fentieket betartjuk, nem érhet bennünket kellemetlen meglepetés. Ha mégsem 

tartottuk be a mentési utasításokat, akkor még mindig próbálkozhatunk olyan 

cégekkel, akik a számítógép károsodott merevlemezéről való adatmentésre 

szakosodtak, de ez általában nem kevés pénzbe kerül. Olcsóbb és egyszerűbb a 

mentési tanácsok betartása. 

 

 

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK: 

 

1. Nincs a számítógépemre telepítve MS Office programcsomag, és így nincs 

Excel programom. Mit tegyek? 

- CSV exportálási lehetőség van biztosítva mindenhol, ahol Excel ikon van. 

- Szerviz/Beállítások részben beállítáható az export viselkedése: 

o rákérdezzen-e arra hogy excelbe vagy csvbe történjen az export 

(pipálható) 

o alapértelmezett export megadása: Excel vagy CSV 

2. Megadhatom a programhoz felvitt jelszavamat a kolléganőmnek, vagy 

orvosnak? 

- A programba történő belépéskor megadom a saját felhasználó nevemet és 

jelszavamat, miután adatbázist választottam! Ezen adatok TITKOSAK. 

- Amikor ezeket kialakítottam (a programba való első belépéskor – megadtam a 

teljes nevemet és hogy védőnő vagy orvos vagyok) ezt a program eltárolja.  

- A PROGRAMBA BEIRT AZON ADATOKÉRT VAGYOK FELELŐS 

AMELYEKET AZ ÉN FELHASZNÁLÓNEVEMMEL ÉS 

JELSZAVAMMAL ÍRTAM BE!  

 

3. A programba egyszer, régen beírtam a nevemet és kialakítottam a 

felhasználó nevemet és jelszavamat, de elfelejtettem! 
 

- A felhasználó nevedet könnyen megtudhatod, az Alapszűrés Napló gombra 

kattintva a program jelzi, hogy melyik felhasználó melyik adatot vitte fel. A 

jelszó viszont titkos! Két lehetőséged van felhívod az ügyfélszolgálatot és 

jelzed a problémád, és mi az engedélyeddel feltörjük a programot és 

megmondjuk a jelszavadat. Másik lehetőség a felhasználó és jelszó 

megadásnál arra a gombra mész hogy Felhasználó módosítása, és megadsz 

egy új jelszót.  

 

4. Év közben vettem át az iskolát, az eddigi védőnőnek már volt felhasználó 

neve, jelszava, én azt használjam tovább? 
- Nem, alakíts ki saját magadnak egy új felhasználót a saját adataiddal és add 

meg a saját jelszavadat. Célszerű az átadó védőnőnek készíteni egy tanéves 

jelentést amikor az átadás-átvétel megtörténik, ezzel az ő munkáját le is zárja 

és az eddig bevitt adatokért felel. Az átvevő védőnő pedig év végén készít egy 

másik tanéves jelentést az ő felhasználó nevével az ő általa felvitt adatokról és 

a két jelentést összeadja így kapja meg teljes tanéves jelentés adatait, amit az 

OSZMK-nakjelent.  
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5. Ketten látunk el egy iskolát a kolléganővel, ilyenkor mi a helyzet, hogy 

kell használni a Sanust?  
 

- Mindkettőtöknek az adatbázis választás után fel kell vinni a saját felhasználó 

nevét és jelszavát az Új felhasználó gombra kattintva. Majd a SZERVIZ  

Iskola adatai menüben mindkét védőnőt/orvost fel kell vinni egymás után és 

menteni. A program felajánlja a felhasználó név beállításnál azt a felhasználó 

nevet amit az illető kialakított belépéskor. Ha az osztályokat felosztottuk 

egymás között pl tied az „a” enyém az összes „b” akkor az OSZTÁLYREND 

menüben állítsuk be minden osztálynál az oda tartozó védőnőt/orvost.  

 

6. Az orvosi táblákat üresen hozza a jelentés de a védőnői táblákat 

megcsinálja miért? 

 

- Mert az orvos nem lett „kialakítva” a Sanus-ban, tehát ahhoz hogy adatokat 

hozzon a program az orvosnak is kell rendelkeznie felhasználó névvel és 

jelszóval, amit az adatbázis választás után új felhasználó gombra kattintva 

tudunk megtenni. Miután kész vagyunk akkor menjünk a SZERVIZ Iskola 

adatai menübe és az orvos adatait is adjuk meg, a kialakított felhasználó nevet 

fel is ajánlja a program. Majd az OSZTÁLYREND menüben minden 

osztálynál állítsuk be az orvos nevét. Ha ezzel is kész vagyunk, akkor a 

JELENTÉS menüben már ki tudjuk választani az orvost akinek a jelentést el 

szeretnénk készíteni, és program összesíti az orvosi táblákat is.   

 

7. Üresen hozta a jelentésnél a táblákat, pedig beállítottam a felhasználó 

neveket!  
 

- A másik fontos dolog, hogy adjuk meg az iskola illetve az osztály típusokat, 

ez abban az iskolában fontos, ahol több iskolatipus szerepel de egy 

adatbázisban. Az egyes osztályok osztálytipusait az OSZTÁLYREND 

menüben tudjuk megadni minden osztály esetében külön-külön, a jelentés 

készítésnél a JELENTÉSEK menüben az adott osztálytípust kell beállítani 

amelyre vonatkozóan a jelentést el szeretnénk készíteni.   

8. Év végén az egyik osztályom szétválik. 10.a.-ból 11.a. és 11.b. lesz. Mi a 

teendőm? 

- Ha egy osztály ketté válik 10.a.-ból lesz 11.a. és 11.b. akkor hozzunk létre egy 

új osztályt, amelynek neve 11.b. lesz, a tanulókat válogassuk szét a 

törzsadatok menüben! A 10.a.-ba hagyjuk azokat akikből 11.a. lesz, és az új 

11.b. osztályba pedig azokat tegyük, akik oda fognak kerülni. Menjünk vissza 

az osztályrend menübe, nyomjuk meg az osztályok léptetése gombot. 

Megjelenik az osztályok léptetése ablak. Ekkor a 10.a. osztályból 

automaikusan felajánlja a program, hogy 11.a. lesz, az új 11.b. osztály 

esetében pedig ne kérjünk léptetést, oly módon, hogy a „Léptetés?” oszlopba 

a11.b. osztály mellett I helyett állítsunk N-t, majd nyomjuk meg a mentés 

gombot.   
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9. A kolléganőmtől kapott tanulók Sanus fájljait betöltöttem, de hiába 

sorolom be a saját osztályaimba, nem tudok szűréseket felvinni, mert 

végzett osztályt ír ki. Mi a teendőm? 

 

- Ez a helyzet akkor áll elő, ha a kolléganő, akitől a fájlok érkeztek, már 

végzettre állította azt az osztályt, ahonnan később fájlokat küldött. A helyzet 

megoldása az, hogy azt az osztályt, ahova besoroltam a végzetten érkezett 

tanulókat „elballagtatom”, azaz beírom az évszámot, hogy végeztek. 

Elmentem. Majd a végzett osztályokat leválogatom. Ott lesz az általam 

elballagtatott osztály is. Őket kiválasztom, és törlöm a végzés évszámát. Így 

visszakerül az aktív oszályok közé, és már minden tanulónál üres lesz a 

végzett pipa, tehát  tudok szűréseket felvinni. 

 

10. A Sanus milyen forrásokból készíti el a tanéves jelentést? Mire kell a 

tanév során figyelnem a Sanus menüpontjainak kitöltésénél, hogy a 

program  által önállóan elkészített jelentés helyes számokat 

tartalmazzon? 

 

Jelentés B tábla 

 
Az időszak: a jelentésnél megadott időszak 

Gyerek: nem végzett osztályban lévő, a jelentésnél megadott osztály típusba sorolt 

osztályba jár (ha üres a jelentésnél az osztály típus akkor az összes osztály), 

kijelentkezett is beleszámolódik 

02: Az gyerekek összessége ahol Gondozás/Gondozásba vétel menüpontban a 

gondozásba vett gyereknél a mentális vagy szomatikus be van pipálva 

03: Az gyerekek összessége ahol Gondozás/Gondozásba vétel menüpontban a 

gondozásba vett gyereknél a szociális pipa be van pipálva 

04: Az gyerekek összessége ahol Akut ellátás/Balesetek menüpontban a gyereknek 

van bejegyzése és az iskolai baleset be van pipálva 

05: Az gyerekek összessége ahol Szűrővizsgálatok/Szűrés menüpontban  a gyereknek 

van bejegyzése 

06: Az összes Akut ellátás/Akut ellátás + az összes Szűrővizsgálatok/Szűrés 

07a: Azon gyerekek összessége ahol a Szűrővizsgálatok/Szűrés menüpontban a 

különböző szervrendszerek valamelyikénél a szakrendelésre küldve pipa be lett 

pipálva 

07b: Azon gyerekek összessége ahol a 07 pontban lévő gyerek még gondozásba is 

lettek véve a Gondozás/Gondozásba vétel menüpontban 

08: Azon gyerekek összessége ahol az Alkalmassági vizsgálatok/Pályaválasztási, 

Előzetes, Soron kívüli, Időszakos Szűrés menüpontban a különböző szervrendszerek 

valamelyikénél a szakrendelésre küldve pipa be lett pipálva 

09: A Szűrővizsgálatok/Szűrés menüpontban az szakrendelésre küldve pipák száma 

10: Az összes védőoltás a Védőoltások/Védőoltások menüpontban 

11a: A felhasználó(orvos) által felvett összes Egészségnevelés/Egészségnevelés órá + 

Egészségnevelés/Csoportfoglalkozás 

11b: A felhasználó(orvos) által felvett összes Egészségnevelés/Fogadóóra + 

Egészségnevelés/Tanácsadás 
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Jelentés C tábla  

 
Az "index" osztályokba beíratottak száma összesen: 

 Tanulók száma osztályokból leválogatva ahol a tanuló még nem végzett (lehet 

kijelentkezett is), a megadott osztály típusú osztályba tartozik 

 Az oszlop szerint a tanuló fiú vagy lány 

 Az oszlop szerinti évfolyamba jár (2,4,6,8,10,12) 

A C táblánál használt lekérdezés alapkritériumai: 

 Tanulók száma Szűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol a 

tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik 

 Az oszlop szerint a tanuló fiú vagy lány 

 Az oszlop szerinti évfolyamba jár (2,4,6,8,10,12) 

Az "index" osztályokban megvizsgált gyermekek száma összesen: Az 

alapkritériumokban alapján lekérdezett tanulók száma 

A lekérdezések a Szűrővizsgálatok menüponton belül található Szűrés ablakból szedik 

az adatokat 

Sor 1 (Szűrés/Csont, izom, kötőszövet) 

Tartási 

rendellenesség 

R.2930 

Az alapkritériumok és: 

 Tartási rendellenességek I: Hanyag testtartás bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Scoliosis 

M.4100-tól 

M4190-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Scoliosis functionalis vagy Scoliosis structuralis 

kiválasztó nem üres vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

M.Scheuermann 

M.4200 

Az alapkritériumok és: 

 M. Scheuermann bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Chondropathiák 

M.9100.-tól 

M.9290-ig 

Az alapkritériumok és: 

Egyéb deg. Kórképek (Perthes kór, Epiphyzeolysis capitis femoris 

juv, egyéb aseptikus csontnekrózisok, epiphyzis folyamatok  

kiválasztó nem üres vagy 

Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

Lúdtalp M.2140 Az alapkritériumok és: 

 Statikai lábbetegségek kiválasztó értéke Pes planovalgus 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
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Sor 2 (Szűrés/Szem és védőszervei, látászavarok) 

Fénytörési hibák 

és alkalm. 

nehézségek 

H.5200-tól 

H5290.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Fényt. hibák kancs. nélkül kiválasztó nem üres vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Kancsalság 

H.4900-tól 

H.5090.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Kancsalság bepipálva vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Amblyopia 

H.5300 

Az alapkritériumok és: 

 Amblyopia bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Színlátás zavarai 

H.5350 

Az alapkritériumok és: 

 Színlátás zavarai kiválasztó nem üres 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Vakság és 

csökkent látás 

H.5400.-tól 

H.5470-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Egyszemű látás bepipálva vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

Sor 3 (Szűrés/Fül-orr-gége ) 

Süketség és 

hallásvesztés 

H.9000.-tól. 

H.9190.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Halláscsökkenés bepipálva vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

Sor 4 (Szűrés/Keringési rendszer) 

Hypertónia 

l.10H0 vagy 

l.1500.-tól 

I1590.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Hypertonia (elsődleges) bepipálva  

 Hypertónia (másodlagos) bepipálva vagy 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Vítium, 

cardiomyopathiák 

l.0500.-tól 

I0890.-ig, 

l4290  

Q.2000.-tól 

Q2891.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Vitium kiválasztó nem üres (ASD, VSD, AVSD, PDA, PS, AS, 

CA, Fallot tetralógia, Teljes nagyér transpositio, Cardiomyopathia, 

Komplex szívfejlődési rendellenesség) vagy 

 Egyéb kiválasztó nem üres 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Ritmusszavarok 

l.4400.-tól 

l.4990.-ig 

F.4530 

 

Az alapkritériumok és: 

 Ritmuszavarok (Paroxysmalis tachycardia, Sick sinus syndroma 

I. fokú AV block, II. fokú AV block, III. fokú AV block.) kiválasztó nem 

üres vagy 

 Mentálhigiénés zavarok/Szomatomorf zavarok: 

Vegetativ dystonia bepipálva 
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 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

 

Sor 5 (Szűrés/Emésztőrendszer, Egyéb allergiás betegségek) 

Nem fertőzéses 

vékony és 

vastagbélgyulladások 

K.5000.-tól 

K.5190.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Gyomor, nyombélfekély bepipálva 

 IBD kiválasztóból (Colitis ulcerosa, Crohn betegség) 

bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

Coeliakia és tápl. 

Intolerancia, allergia 

K.9000.-tól. 

K.9040-ig 

K.5220 

E.7300.-tól  

E.7390.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Felszívódási zavarok (Emésztőrendszer) 
Laktóz intolerancia, Coeliakia (gluten/gliadin intol.) 

Felszívódási zavar intolerancia miatt, m.n.o vagy  

- Táplálék allergiák (Egyéb allergiás betegségek) 

kiválasztó nem üres 

 IBD kiválasztóból (Allergiás és nutritionalis 

gastroent. és colitis) 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

 

Sor 6 (Szűrés/Húgy és ivarrendszer, Endokrin táplálkozás, 

anyagcsere) 

Krónikus 

vesebetegségek 

N.0000.-tól 

N.3990.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Krónikus vesebetegségek (Húgy és ivarrendszer) 

kiválasztó nem üres, kivéve az egyéb lehetőség 

 Húgyuti infekció bepipálva 

 Pyelonephritis acuta bepipálva   

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Visszamaradt 

here  

Q.5500  

Q.5520 

Az alapkritériumok és: 

 Visszamaradt here (Húgy és ivarrendszer) bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Havivérzés 

zavarai  

N.9100.-tól 

N.9260.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Havi vérzés zavarai (Endokrin táplálkozás, anyagcsere) 

kiválasztó nem üres, kivéve az egyéb lehetőség 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

 

Sor 7 (Szűrés/Endokrin táplálkozás, anyagcsere Sanus főmenükból) 

Diabetes 

mellitus  

E.1000.-tól  

E.1090.-ig 

E.1490 

Az alapkritériumok és: 

 Diabetes mellitus bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Golyva  

E.0100.-tól, 

E.02H0.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Golyva kezelést igényel bepipálva 

 Hyperthyreosis bepipálva 



50 

E.0390  Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Obesitas  

E.6600.-tól 

E.6690.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Obesitas bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Kóros 

soványság  

E.46H0 

Az alapkritériumok és: 

 Kóros soványság bepipálva 

Növekedés 

elmaradása 

E.2300.-tól 

E.2370.-ig  

E.45H0 

Az alapkritériumok és: 

 Növekedés elmaradása bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

Sor 8 (Szűrés/Vér és vérképző rendszer) 

Anaemia  

D.5000.-tól 

D.6490.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Anaemia kiválasztó nem üres, kivéve az egyéb lehetőség 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

 

Sor 9 (Szűrés/Légzőrendszer, Bőr és bőr alatti kötőszövet, Egyéb 

allergiás betegségek) 

Asthma  

J.4500.-tól 

J.4590.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Asthma bronchiale (Légzőrendszer) kiválasztó nem üres 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Allergiás rhinitis 

J.3010.-tól 

J.3040.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Rhinitis allergica (Légzőrendszer) bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Atopias, 

allergiás bőr és 

nyálkahártya 

jelenségek  

L.2000.-tól 

L.3090.-ig 

T.7830 

Az alapkritériumok és: 
 Allergiás bőrelváltozás (Bőr és bőr alatti kötőszövet) kiválasztó nem    

 üres (Atópiás dermatitis, Kontakt dermatitis, Seborheas dermatitis) 

 Conjunctivitis allergica (Egyéb allergiás betegségek) 

bepipálva 

 Egyéb (Bőr és bőr alatti kötőszövet) kiválasztó: Oedema 

angioneurotica 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

  

 

Sor 10 (Szűrés/Mentálhigiénés zavarok) 

Szomatoform 

zavarok  

F.4500.-tól 

F.4590.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Szomatomorf zavarok kiválasztóból Szomatizációs zavar 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Evési és alvási 

zavarok  

Az alapkritériumok és: 

 Szomatomorf zavarok kiválasztó értéke Anorexia 
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F.5000.-tól 

F.5190.-ig 

nervosa vagy Bulaemia nervosa vagy Insomnia 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

Iskolai 

teljesítmény 

sajátos zavarai 

F.8100.-tól 

F8190.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Isk. telj. sajátos zavarai kiválasztó nem üres 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Magatartási és 

emocionális 

zavarok  

F.9000.-tól 

F.9890.-ig, és 

F.99H0 

Az alapkritériumok és: 

- Magatartási és emocionális kiválasztó nem üres, kivéve az 

egyéb lehetőséget,  

- Szomatomorf zavarok kiválasztóból: Tic, Nem organicus 

enuresis 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 
 

 

Sor 11 (Szűrés/Idegrendszer) 

Epilepszia  

G.4000.-tól 

G.4090.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Epilepszia kiválasztó nem üres 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

Agyi bénulás és 

egyéb bénulásos 

szindrómák 

G.8000.-tól 

G8390.-ig 

Az alapkritériumok és: 

 Agyi bénulás és egyéb bénulásos szindrómák bepipálva 

 Diagnózisban adott BNO kód megadva 

 

 

 

D tábla  

 

A D táblánál használt lekérdezés alapkritériumai: 

 Tanulók száma Gyógytestnevelésből leválogatva ahol a tanuló még nem 

végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú osztályba tartozik 

 A Kezdete dátuma a jelentés időintervallumba esik (1.27) 

A Kezdete dátum kisebb/egyenlő a jelentés időintervallumának végénél 

és 

A Befejezése dátum üres vagy nagyobb/egyenlő a jelentés időintervallumának 

kezdeténél (1.28) 

 A táblázat szerint a tanuló fiú vagy lány 

 Az oszlop szerinti évfolyamba jár (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

A felsorolások között és kapcsolat van. 

01 I. kategóriába 

soroltak (könnyített 

testnevelés) 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke I. Könnyített testnevelési 
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csoportba sorolt 

02 II. kategóriába 

soroltak 
(gyógytestnevelés) 

(02=03+04+05) 

A 03,04,05 sorok összeadva 

03 a.) belgyógyászati 

betegség miatt 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke II. /A Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt, aki normál testnevelési órán 

is részt vehet vagy II. /B Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt 

 Belgyógyászati bepipálva 

04 b.) orthopédiai 

elváltozás miatt 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke II. /A Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt, aki normál testnevelési órán 

is részt vehet vagy II. /B Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt 

 Orthopédiai bepipálva 

05 c.) egyéb okok miatt Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke II. /A Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt, aki normál testnevelési órán 

is részt vehet vagy II. /B Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt 

 Egyéb bepipálva 

06 II. kategóriába soroltak 

közül testnevelési órán 

is résztvehet 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke II. /A Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt, aki normál testnevelési órán 

is részt vehet 

07 A II. kategóriába 

soroltak közül 

gyógyúszáson vesz 

részt 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke II. /A Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt, aki normál testnevelési órán 

is részt vehet vagy II. /B Gyógytestnevelési 

csoportba sorolt 

 Gyógyúszásra jár bepipálva 
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08 A III. kategóriába 

soroltak (felmentettek) 

Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke III. Iskolai testnevelés alól 

felmentett 

09 Ebből eü tornára jár Az alapkritériumok és: 

 Testnevelési csoportbeosztás kategória 

kiválasztó értéke III. Iskolai testnevelés alól 

felmentett 

 III. kategórián belül Gyógytornán vesz/vett 

részt bepipálva 

10 I-III. Kategóriába 

soroltak összesen 

(01+02+08=100%) 

A 01,02,08 sorok összeadva 

 

 

 

E tábla 

 

Oszlopok: 

 3 Az összes megvizsgáltak száma (fő) 

 4 Összes szűrésre kötelezettből megvizsgáltak (fő) 

 5 Összes kiszűrtek száma (fő) 

 6 A szűrésre kötelezettek száma (fő) 

 7 A szűrésre kötelezettekből a kiszűrtek 

 8 Összes kiszűrt gyermekek közül az iskola/háziorvoshoz küldöttek száma (fő) 

 9 Az iskola/háziorvoshoz küldött gyermekeknél az orvos igazolta a felmerült 

gyanút (fő) 

 10 Kiszűrtek közül gondozásba vett gyermekek száma (fő) 

Oszlop Testsúlymérés 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg > 0 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg > 0 



54 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 97-

100 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 97-

100 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 97-

100 

 testméretek miatt szakrendelésre küldve bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 szűrés endokrin szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés endokrin obesitas bepipálva vagy kóros soványság bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testtömeg percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 97-

100 

 testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Testi fejlettség > 90percentil 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 
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 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilisnek van értéke 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilisnek van értéke 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

90-97 v. 97 v. 97-100 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

90-97 v. 97 v. 97-100 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

90-97 v. 97 v. 97-100 

 testméretek miatt szakrendelésre küldve bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 szűrés endokrin szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés endokrin obesitas bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

90-97 v. 97 v. 97-100 
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 testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Testi fejlettség < 3 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilisnek van értéke 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilisnek van értéke 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

0-3 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

0-3 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

0-3 

 testméretek miatt szakrendelésre küldve bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 szűrés endokrin szakrendelésre küldve bepipálva 
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 szűrés endokrin kóros soványság bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasságra vonatkozó testtömeg percentilis értékei a következők: 

0-3 

 testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Magasság 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság > 0 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság > 0 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 

97-100 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 

97-100 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 

97-100 

 testméretek miatt szakrendelésre küldve bepipálva 
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9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 szűrés endokrin szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés endokrin növekedés elmaradása bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 testmagasság percentilis értékei a következők: 0-3 v. 90-97 v. 97 v. 

97-100 

 testméretek miatt gondozásba véve bepipálva 

 

 

Oszlop Látásélesség 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 jobb vagy bal szemnél van érték (normál oszlop v. szemüveg/kontakt 

oszlop) 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 jobb vagy bal szemnél van érték (normál oszlop v. szemüveg/kontakt 

oszlop) 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 látásélesség kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 látásélesség kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 
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8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 látásélesség kiszűrve bepipálva 

 látásélesség isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés látásélesség gondozásba véve bepipálva 

 szűrés szem szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés fénytani hibák kancs. nélkül nem üres 

v. kancsalság bepipálva 

v. szemüveget visel bepipálva 

v. amblyopia bepipálva 

v. egyszemű látás 

v. egyéb kitöltve 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 látásélesség kiszűrve bepipálva 

 látásélesség gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Színlátás 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiválasztó nem üres 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiválasztó nem üres 

 a következő évfolyamba jár: 6 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 
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 a következő évfolyamba jár: 6 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár:6 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiszűrve bepipálva 

 színlátás isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés színlátás gondozásba véve bepipálva 

 szűrés szem szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés színlátás zavarai nem üres 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 színlátás kiszűrve bepipálva 

 színlátás gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Hallás vizsgálat 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiválasztó nem üres v. az alatta lévő szabadon 

beírható rész nem üres 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiválasztó nem üres v. az alatta lévő szabadon 

beírható rész nem üres 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 
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osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiszűrve bepipálva 

 hallásvizsgálat isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés hallásvizsgálat gondozásba véve bepipálva 

 szűrés fül-orr-gége szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés fül-orr-gége halláscsökkenés bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 hallásvizsgálat kiszűrve bepipálva 

 hallásvizsgálat gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Pajzsmirigy tapintásos vizsgálata 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiválasztó nem üres 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiválasztó nem üres 

 a következő évfolyamba jár: 4,6,8,10,12 
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5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiszűrve bepipálva 

 golyvaszűrés isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés golyvaszűrés gondozásba véve bepipálva 

 szűrés endokrin szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés endokrin golyva kezelést igényel bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 golyvaszűrés kiszűrve bepipálva 

 golyvaszűrés gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Mozgásszervek 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség bepipálva 

v. scoliosis bepipálva 

v. scheu kór bepipálva 

v. pes planus bepipálva 

v. alakilag ép bepipálva 
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4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség bepipálva 

v. scoliosis bepipálva 

v. scheu kór bepipálva 

v. pes planus bepipálva 

v. alakilag ép bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség kiszűrve bepipálva 

v. scoliosis kiszűrve bepipálva 

v. scheu kór kiszűrve bepipálva 

v. pes planus kiszűrve bepipálva 

v. alakilag ép kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség kiszűrve bepipálva 

v. scoliosis kiszűrve bepipálva 

v. scheu kór kiszűrve bepipálva 

v. pes planus kiszűrve bepipálva 

v. alakilag ép kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség kiszűrve bepipálva 

v. scoliosis kiszűrve bepipálva 

v. scheu kór kiszűrve bepipálva 

v. pes planus kiszűrve bepipálva 

v. alakilag ép kiszűrve bepipálva 

 tartási rendellenesség isko/házio-hoz bepipálva 

v. scoliosis isko/házio-hoz bepipálva 

v. scheu kór isko/házio-hoz bepipálva 
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v. pes planus isko/házio-hoz bepipálva 

v. alakilag ép isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés tartási rendellenesség gondozásba véve bepipálva 

v. scoliosis gondozásba véve bepipálva 

v. scheu kór gondozásba véve bepipálva 

v. pes planus gondozásba véve bepipálva 

v. alakilag ép gondozásba véve bepipálva 

 szűrés csont szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés csont tartási rendellenességek I nem üres 

v. tartási rendellenességek II nem üres 

v. scoli func nem üres 

v. scoli struc nem üres 

v. scheu bepipálva 

v. egyéb deg. nem üres 

v. statikai lábbet. nem üres. 

v. egyéb 1 rész nem üres 

v. egyéb 2 rész nem üres 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tartási rendellenesség kiszűrve bepipálva 

v. scoliosis kiszűrve bepipálva 

v. scheu kór kiszűrve bepipálva 

v. pes planus kiszűrve bepipálva 

v. alakilag ép kiszűrve bepipálva 

 tartási rendellenesség gondozásba véve bepipálva 

v. scoliosis gondozásba véve bepipálva 

v. scheu kór gondozásba véve bepipálva 

v. pes planus gondozásba véve bepipálva 

v. alakilag ép gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Vérnyomás 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 systole > 0 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 
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a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 systole > 0 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 vérnyomásmérés kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 vérnyomásmérés kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 vérnyomásmérés kiszűrve bepipálva 

 vérnyomásmérés isko/házio-hoz bepipálva 

9 Tanulók száma Alapszűrésből és Szűrésből leválogatva megadott 

időintervallumban ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 alapszűrés vérnyomásmérés gondozásba véve bepipálva 

 szűrés keringési r. szakrendelésre küldve bepipálva 

 szűrés keringési r. hypertonia (kez) bepipálva 

v. hypertonia (nem kez) bepipálva 

v. hypotonia bepipálva 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 vérnyomásmérés kiszűrve bepipálva 

 vérnyomásmérés gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Általános személyi higiéne 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 
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a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiválasztó nem üres v. az alatta lévő szabadon beírható 

rész nem üres 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiválasztó nem üres v. az alatta lévő szabadon beírható 

rész nem üres 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 2,4,6,8,10,12 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiszűrve bepipálva 

 ált.szem.hig. isko/házio-hoz bepipálva 

9 NINCS 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 ált.szem.hig. kiszűrve bepipálva 

 ált.szem.hig. gondozásba véve bepipálva 

 

Oszlop Tetvesség vizsgálat 

3 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 
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 tetvesség vizsgálat kiválasztó nem üres 

4 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tetvesség vizsgálat kiválasztó nem üres 

 a következő évfolyamba jár: 1,2,3,4,5,6,7,8 

5 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tetvesség vizsgálat kiszűrve bepipálva 

6 Tanulók száma ahol a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a 

megadott osztály típusú osztályba tartozik és: 

 a következő évfolyamba jár: 1,2,3,4,5,6,7,8 

7 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tetvesség vizsgálat kiszűrve bepipálva 

 a következő évfolyamba jár: 1,2,3,4,5,6,7,8 

8 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tetvesség vizsgálat kiszűrve bepipálva 

 tetvesség vizsgálat isko/házio-hoz bepipálva 

9 NINCS 

10 Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik és: 

 tetvesség vizsgálat kiszűrve bepipálva 

 tetvesség vizsgálat gondozásba véve bepipálva 

 

 

F tábla 

 

1. Az oktatási intézményben, óvodásra/iskolásra fordított védőnői ellátás 

tényleges ideje összesen (óra/év) 

NINCS 

Elvileg 5 + 8 + 11 + 22 oszlopok, de mivel az 5 oszlopnak nincs értéke ezért 

nem számoljuk 
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2. Az oktatási intézményben védőnői tevékenységben részesült óvodás/iskolás 

gyermekek száma/év 

4 + 7 + 10 + 21 oszlopok 

3. Osztályvizsgálat – Osztály/csoport vizsgálatok száma 

Osztályok száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol 

a tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik 

4. Osztályvizsgálat – Osztály/csoportvizsgálatokon résztvevő gyermekek száma 

Tanulók száma Alapszűrésből leválogatva megadott időintervallumban ahol a 

tanuló még nem végzett (lehet kijelentkezett is), a megadott osztály típusú 

osztályba tartozik 

5. Osztályvizsgálat – Az osztály/csoportvizsgálatokon a gyermekekre fordított 

védőnői ellátás tényleges ideje óra/év 

NINCS 

6. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időben – Alkalmak 

száma/év 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanítási időben” van bepipálva + Csoportfoglalkozások 

száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanítási 

időben” van bepipálva 

7. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időben – A 

csoportfoglalkozásokon résztvevő gyermekek száma 

Egészségnevelés óra bejegyzések „résztvevők száma” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az 

osztály a megadott osztály típusba tartozik és „Tanítási időben” van bepipálva 

+ Csoportfoglalkozások „résztvevők száma” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanítási időben” van 

bepipálva 

8. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időben – A 

csoportfoglalkozásokon a gyermekekre fordított védőnői tevékenység ideje 

óra/év 

Egészségnevelés óra bejegyzések „hossza” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az 

osztály a megadott osztály típusba tartozik és „Tanítási időben” van bepipálva 

+ Csoportfoglalkozások „hossza” mező összege megadott időintervallumban 

ahol a felhasználó védőnő és „Tanítási időben” van bepipálva 

9. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időn kívül – Alkalmak 

száma/év 
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Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanítási időn kívül” van bepipálva + 

Csoportfoglalkozások száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő és „Tanítási időn kívül” van bepipálva 

10. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időn kívül – A 

csoportfoglalkozásokon résztvevő gyermekek száma 

Egészségnevelés óra bejegyzések „résztvevők száma” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az 

osztály a megadott osztály típusba tartozik és „Tanítási időn kívül” van 

bepipálva + Csoportfoglalkozások „résztvevők száma” mező összege 

megadott időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanítási időn 

kívül” van bepipálva 

11. Csoportos egészségnevelés – Foglalkozás/tanítási időn kívül – A 

csoportfoglalkozásokon a gyermekekre fordított védőnői tevékenység ideje 

óra/év 

Egészségnevelés óra bejegyzések „hossza” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az 

osztály a megadott osztály típusba tartozik és „Tanítási időn kívül” van 

bepipálva + Csoportfoglalkozások „hossza” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanítási időn kívül” van 

bepipálva 

12. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Egészséges táplálkozás, 

élelmiszerhigiéne 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Egészséges táplálkozás, 

élelmiszerhigiéne” + Csoportfoglalkozások száma megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. téma” értéke 

„Egészséges táplálkozás, élelmiszerhigiéne” 

13. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Mindennapos aktív 

testmozgás, sport 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Mindennapos aktív testmozgás, 

sport” + Csoportfoglalkozások száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő és „Tanéves jel. téma” értéke „Mindennapos aktív 

testmozgás, sport” 
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14. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Káros szenvedélyek 

kialakulásának elkerülése, megszüntetése 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Káros szenvedélyek 

kialakulásának elkerülése, megszüntetése” + Csoportfoglalkozások száma 

megadott időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. téma” 

értéke „Káros szenvedélyek kialakulásának elkerülése, megszüntetése” 

15. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Személyes és társas 

kapcsolatok 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Személyes és társas 

kapcsolatok, gyermeki jogok és kötelezettségek” + Csoportfoglalkozások 

száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. 

téma” értéke „Személyes és társas kapcsolatok, gyermeki jogok és 

kötelezettségek” 

16. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Személyi higiéne 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Személyi higiéne, fog- és 

szájápolás, környezet higiéne, fertőzések megelőzése, védőoltások 

jelentősége” + Csoportfoglalkozások száma megadott időintervallumban ahol 

a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. téma” értéke „Személyi higiéne, fog- és 

szájápolás, környezet higiéne, fertőzések megelőzése, védőoltások 

jelentősége” 

17. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Egészséges környezet 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Egészséges környezet, 

környezetvédő magatartás” + Csoportfoglalkozások száma megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. téma” értéke 

„Egészséges környezet, környezetvédő magatartás” 

18. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Biztonságos környezet 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 
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típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Biztonságos környezet 

(bántalmazás megelőzése, balesetvédelem, elsősegélynyújtás)” + 

Csoportfoglalkozások száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő és „Tanéves jel. téma” értéke „Biztonságos környezet (bántalmazás 

megelőzése, balesetvédelem, elsősegélynyújtás)” 

19. Csoportos egészségnevelés – Csoportos egészségnevelés (tanítási időn belül-

kívül) fő témaköreinek (alkalmainak) száma/év – Barátság, szerelem, 

párkapcsolat, családtervezés 

Egészségnevelés óra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő, az osztály nem végzett, az osztály a megadott osztály 

típusba tartozik és „Tanéves jel. téma” értéke „Barátság, szerelem, 

párkapcsolat, családtervezés, csecsemőgondozás” + Csoportfoglalkozások 

száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó védőnő és „Tanéves jel. 

téma” értéke „Barátság, szerelem, párkapcsolat, családtervezés, 

csecsemőgondozás” 

20. Egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóra – Alkalmak száma/év 

Tanácsadás napok száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a megadott osztály típusba tartozik + 

Fogadóóra napok száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a megadott osztály típusba tartozik 

 

21. Egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóra – Résztvevők száma 

Tanácsadás bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a megadott osztály típusba tartozik + 

Fogadóóra bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a felhasználó 

védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a megadott osztály típusba tartozik 

22. Egyéni védőnői tanácsadás/fogadóóra – Egyéni tanácsadásra fordított védőnői 

tevékenység tényleges ideje 

Tanácsadás bejegyzések „hossza” mező összege megadott időintervallumban 

ahol a felhasználó védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a megadott osztály 

típusba tartozik + Fogadóóra bejegyzések „hossza” mező összege megadott 

időintervallumban ahol a felhasználó védőnő, a tanuló nem végzett, a tanuló a 

megadott osztály típusba tartozik 

23. Intézkedések 

Környezeteü. ellenőrzés bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol 

a felhasználó védőnő és az „Intézkedés kezdeményezése” be van pipálva 

+Étkeztetés higiéné bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő és az „Intézkedés kezdeményezése” be van pipálva 

+Gyermekvédelem bejegyzések száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő és az „Intézkedés kezdeményezése írásban” be van pipálva 
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24. Ellenőrzési alkalmak száma/év (iskolai helyiségek, környezet, étkeztetés 

higiéne) 

Környezeteü. ellenőrzés napok száma megadott időintervallumban ahol a 

felhasználó védőnő +Étkeztetés higiéné nap 

11. Szeretnék, ötleteket és példákat kapni, hogy az alapszűrés megjegyzés 

rovatába milyen információkat lehet közölni? 

Megjegyzés rész, példák: 

 

Kedves Szülő! Gyermek enyhe ortopédiai elváltozása miatt otthoni lábtornát 

javasolunk, melyet a lelethez csatolok, tisztelettel: XY védőnő 

tel:..........email:.................. 

 

Kedves Szülő! Gyermeke bőrgyógyászati szakrendelésre utalása javasolt (beutaló 

nem kell) tisztelettel: XY védőnő tel:....... email:........... 

 

Kedves Szülő! Gyermeke fogászati szakrendelésre utalása javasolt (beutaló nem 

kell) tisztelettel: XY védőnő tel: ......... email:............ 

 

Kedves Szülő! Gyermeke kardiológiai szakrendelésre utalása javasolt 

kontrollvizsgálat céljából, beutalót mellékeljük, a kész leletet kérem részemre leadni 

sziveskedjék, vagy küldeni ...........e-mail címre, köszönettel: XY védőnő tel:........... 

 

Kedves Szülő! Gyermeke orthopédiai elváltozása miatt további kivizsgálás 

céljából háziorvosához írányítjuk, kérjük a kiadott leletet vigye magával, a 

szakrendelésen kapott leletet pedig küldje be az iskolaorvosi rendelőbe köszönettel: 

XY védőnő 

 

Kedves Szülő! Gyermeke orthopédiai szakrendelésre küldése javasolt, beutaló 

csatolva, a kész leletet kérem részemre beküldeni sziveskedjék, vagy a ........e-mail 

címre küldeni, köszönettel: XY védőnő tel:............ 

 

Kedves Szülő! Gyermeke szemészeti szakrendelésre utalása javasolt, beutaló nem 

kell, kész leletet kérem részemre leadni szíveskedjék, vagy küldje a .......e-mail címre 

köszönettel: XY védőnő tel:.............. 

 

Kedves Szülő! gyermekénél hallásvizsgálatnál eltérést tapasztaltam, ezért javasolt fül-

orr-gégészeti szakrendelésre küldése (beutaló csatolva), valamint fogászati 

szakrendelés felkeresése is javasolt (beutaló nem kell), kérem a leletet az 

iskolaorvosi rendelőbe beküldeni szíveskedjék, köszönettel: XY védőnő tel:........... 

 

Kedves Szülő! Gyermeke védőnői szűrővizsgálatának leletét a mai nappal küldöm. 

tisztelettel: XY védőnő telefon:......, email:............ dátum:.............. 

 

Tanuló neve:.......................... A védőnői szűrővizsgálat leletét átvettem: 

Dátum:....................................Szülő aláírása:......................................................... 
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Kedves Szülő! Köszönöm, hogy figyel gyermeke egészségi állapotára, ezúton küldöm 

az Ön számára gyermeke védőnői szűrővizsgálati leletét megőrzés céljából. 

Tisztelettel: XY védőnő, tel:..............e-mail:................................. 

 

Kedves Szülő! Ez a dokumentum gyermeke 8. osztályos védőnői szűrésének lelete, 

kérem őrizze meg. Amennyiben gyermeke a következő iskolában egészségügyi 

alkalmassági vizsgálatra kap behívót, a leletet vigye magával, köszönöm: XY védőnő, 

tel:....e-mail:..... 

 

12. Szeretném a szűrővizsgálat adataimat excel táblába kiküldeni, hogyan tudom 

megoldani és milyen adatokat küldjek ki egy iskolatükörhöz, osztálytükörhöz 

vagy a jelentéshez csak a páros osztályokról.  

 

Beállítás: A leválogatott tanulók a fejlécben legyen az egész iskola, a páros osztályok, 

vagy csak egy osztály.  

 

Alapszűrésből a következő adatokat érdemes kiküldeni: 
név 

osztály 

alapszűrés dátum 

testtömeg 

testhossz 

testzsíszázalék (ha mérsz) 

pulzus 

testmagasságra vonatkoztatott testtömeg percentilis (ha érdekel) 

testmagasság percentilis (ha érdekel) 

testtömeg percentilis (ha érdekel) 

BMI (értékkel együtt adja-elég csak ez) 

Szem bal  

Szem bal szemüveg 

Szem jobb 

Szem jobb szemüveg 

Szemüveges IN 

Kontaktlencse IN 

Szem kiszűrve IN 

Szem szakrendelésre IN 

Szem gondozásba IN 

Szem egyéb 

Színlátás 

Színlátás kiszűrve 

Színlátás egyéb 

Hallásvizsgálat egyéb 

Hallásvizsgálat kiszűrve 

Hallásvizsgálat szakrendelésre 

Hallásvizsgálat gondozásba 

Golyvaszűrés 

Golyvaszűrés kiszűrve 

Golyvaszűrés szakrendelésre  

Golyvaszűrés gondozásba 

Tartási rendellenesség 
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Tartási rendellenesség kiszűrve 

Tartási rendellenesség szakrendelésre 

Tartási rendellenesség gondozásba 

Scoliosis 

Scoliosis kiszűrve 

Scoliosis szakrendelésre 

Scoliosis gondozásba 

Scheuermann 

Scheuermann kiszűrve 

Scheuermann szakrendelésre 

Scheuermann gondozásba 

Pedes plani 

Pedes plani kiszűrve 

Pedes plani szakrendelésre 

Pedes plani gondozásba 

Alakilag ép 

Pectus...  

Pectus... kiszűrve 

Pectus... szakrendelésre 

Pectus... gondozásba 

Mozgásszervek egyéb 

Vérnyomás mérés Systole 

Vérnyomás mérés Dyastole 

Vérnyomás mérés kiszűrve  

Vérnyomás mérés szakrendelésre 

Vérnyomás mérés gondozásba 

Egyéb 1 megnézés  csak ha szoktál irni ide! 

Egyéb 1 érték  pl: magasabb RR érték, amit később visszamérek 

Egyéb 2 megnevezés 

Egyéb 2 érték  

Egyéb 3 megnevezés 

Egyéb 3 érték  

Megjegyzés 2 (mit írtam a szülőnek-nem fontos) 

16 éves szűrés  

 

 

13. Összeállítottunk egy jegyzőkönyvet adatvesztés bejelentésére, ezt adjuk meg 

a melléklet utolsó pontjaként!  

 

 

JEGYZŐKÖNYV – ADATVESZTÉS ESETÉN 
 

  

Adatvesztő bejelentő személy: 

 

Sorszám: Név: Telefonszám: Email: Iskola, 

adatbázis ahol 

a Sanus fut 

Közvetlen:     
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Közvetett:     

     

     

     

 

Amennyiben adatvesztést tapasztalt, kérjük a lentebb megadott szempontok szerint 

járjon el: 

 

1. Értesítse az Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítványt az 

adatvesztés észleléséről: 06/70/501-1007 vagy 06/70/2585-474 

telefonszámokon, illetve foglalt vagy nem elérhető üzenet esetén, sms-ben a 

tényről.  

2. Az adatvesztő bejelentő nevet és elérhetőséget adja meg. 

3. Az adatvesztés előtti és az adatvesztés utáni Sanus adatbázisát az észlelést 

követően, de legkésőbb 24 órával küldje el a következő email címekre csatolt 

fájlként csaba.toth@tecsoft.hu, illetve az 

andrea.wenhard@iskolaegeszsegugy.hu címekre.  

4. Irja le pontosan mit csinált, milyen munkafolyamatot a sanus programban 

legutóljára, továbbá milyen főmenűt illetve menüt használt véleménye szerint, 

ami összefüggésben lehet az adatvesztéssel. 

5. Kik használják az adatbázist, illetve a számítógépet, amelyen az adatvesztést 

tapasztalta, a fenti táblázatban mindenki (közvetett) elérhetőségét adja meg?  

6. Irja le hogyan és mikor mentett utoljára a Sanus programban és külső 

pandrive-n.  

7. Tudja bizonyítani nyomtatott lappal, excel táblával az adatvesztés előtti adat 

meglétét? 
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Az Alapítvány célja az iskolaorvosi és védőnői munka segítése. Felhasználóink, 

kérjük Önöket együttműködésre, hogy az adatvesztés tényét minél előbb ki tudjuk 

deríteni és a programot eredeti állapotában tudja használni. Köszönjük. 
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SANUS 3 Iskola-egészségügyi Szoftver  

Felhasználói Dokumentáció  

Használati utasítás 

 

Iskola-egészségügyi Szakmai Műhely Közhasznú Alapítvány felkérésére 

összeállította: Reke Ágnes, Wenhard Andrea, 

kontrollálta: Tóth Csaba,  

Győr, 2018. július 30.  

 


