Vážení rodiče,
ráda bych se Vám v krátkosti představila. Mé jméno je Kristýna Pospíšilová, pracuji v Brně jako
všeobecný praktický lékař a od září 2020 začínám spolupracovat se Školským spolkem
Komenský na pozici školního lékaře. Tuto pozici jsem převzala po panu doktorovi Halpernovi,
který ji vykonával několik desetiletí. Doufám, že se mi nyní podaří co nejlépe navázat na jeho
práci. Ve škole jsem k dispozici vždy ve středu, v lichý týden na Sebastianplatz 3, v sudý týden
na Schützengasse 31.
Školní lékař má na starosti vstupní, mimořádné a výstupní prohlídky studentů, které budou
prováděny v průběhu školního roku.
Prohlídka se skládá ze 2 částí:
1. pohovor – zde se dotazuji na rodinnou anamnézu (onemocnění rodičů, prarodičů či
sourozenců), osobní anamnézu – chronické onemocnění žáka, operace, úrazy, užívané
léky, alergie, orientační zhodnocení výslovnosti a vyloučení vady řeči
2. celkové klinické vyšetření – zhodnocení celkového tělesného stavu (výživa, svalový
tonus), měření hmotnosti a výšky, vyšetření dutiny ústní, vyšetření srdce, vyšetření
plic, vyšetření břicha, vyšetření páteře a pohybového systému, u mladších chlapců do
10 let vyšetření genitálu, zhodnocení stavu kůže, vyšetření sluchu a zraku
Veškerá vyšetření jsou orientační a v případě, že neshledám žádnou patologii, není nutné
sepisovat lékařskou zprávu. V případě podezření na patologii, např. zhoršení zraku, zhoršení
sluchu, vada řeči – ode mě dostanete doporučení k navštívení příslušného specialisty. Toto
doporučení Vám pošlu po studentovi.
Výsledky prohlídky se zaznamenávají do karty studenta, archivují se ve škole a při odchodu ze
školy je student dostává s sebou.
Dále Vám mohu být nápomocna v konzultaci ohledně potřeby očkování či přeočkování dle
očkovacího kalendáře. Samotnou aplikaci očkovací vakcíny zatím neprovádím.
V případě dotazů mě můžete kontaktovat na emailové adrese: schularzt@komensky.at
Těším se na naši spolupráci a přeji Vám i Vašim dětem hodně úspěchů v začínajícím školním
roce!
MUDr. Kristýna Pospíšilová
školní lékařka

Sehr geehrte Eltern,
ich möchte mich Ihnen gerne vorstellen: Ich heiße Kristýna Pospíšilová und ich arbeite als
praktische Ärztin in Brünn. Seit September 2020 bin ich auch als Schulärztin beim Schulverein
Komenský angestellt. Diese Position übernehme ich von Herrn Dr. Halpern, der hier sehr lang
tätig war. Ich hoffe, dass ich meine Aufgabe nach seinem Vorbild so gut wie möglich erfüllen
werde. In der Schule bin ich regelmäßig am Mittwoch – ungerade Wochen am Sebastianplatz,
gerade Wochen in der Schützengasse.
Als Schulärztin werde ich sämtliche Untersuchungen, die im Laufe des Schuljahres anfallen,
gewissenhaft erledigen.
Eine solche Untersuchung besteht aus zwei Teilen:
1. einem Gespräch – Fragen zur Familienanamnese (Erkrankungen der Eltern,
Großeltern und Geschwister) und persönliche Anamnese (chronische Krankheiten,
Operationen, Unfälle, verwendete Medikamente, Allergien, Kontrolle der Aussprache
und Ausschließen einer Sprachstörung)
2. einer allgemeinen körperlichen Untersuchung – Bewertung des körperlichen
Allgemeinzustandes (Ernährung, Muskelspannung), Messung des Gewichts und der
Größe, Untersuchung von Mundhöhle, Herz, Lungen, Bauch, Haut, Wirbelsäule und
Bewegungsapparat, bei den Jungen unter 10 Jahren auch eine Untersuchung der
Genitalien, Untersuchung des Gehörs und der Sehkraft
Bei allen Untersuchungen handelt es sich um reine Vorsorgeuntersuchungen. Falls ich nichts
Auffälliges bemerke, ist es auch nicht nötig, einen Krankenbericht zu schreiben. Sollte mir doch
etwas auffallen (z.B. eine Seh- oder Hörverschlechterung, eine Sprachstörung etc.),
bekommen Sie von mir die Empfehlung, einen Spezialisten aufzusuchen. Diese Empfehlung
gebe ich dem Schüler für Sie mit.
Die Ergebnisse einer Untersuchung halte ich auf der Karteikarte des entsprechenden Schülers
fest. Diese Karten bleiben in der Schule und jeder Schüler bekommt seine Karte, wenn er
unsere Schule verlässt.
Sollten Sie Fragen zu Impfungen haben, können Sie sich ebenfalls gerne an mich wenden. Ich
selbst verabreiche jedoch keine Impfungen.
Bei eventuellen weiteren Fragen schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an schularzt@komensky.at.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wünsche Ihnen und Ihren Kindern ein
erfolgreiches Schuljahr!
MUDr. Kristýna Pospíšilová
Schulärztin

