السياسة  -احتياجات الرعاية الصحية
المدارس االبتدائية Epping
الغرض
.االبتدائية تقدم الدعم المناسب للطالب ذوي احتياجات الرعاية الصحية  Eppingللتأكد من أن مدرسة

الهدف
االبتدائية اإلجراءات واإلجراءات المعمول بها لدعم الطالب الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية في المدرسة ألولياء  Eppingشرح مدرسة
.األمور ومقدمي الرعاية والموظفين والطالب في

النطاق
:تنطبق هذه السياسة على
 ،جميع الموظفين  ،بما في ذلك موظفي اإلغاثة العرضيين والمتطوعين ●
.جميع الطالب الذين تم تشخيص حاجتهم للرعاية الصحية التي قد تتطلب دعمًا أو مراقبة أو دواء في المدرسة ●

السياسة
.ينبغي قراءة هذه السياسة مع البينج االبتدائية المدرسة اإلسعافات األولية ،إدارةاألدوية ،الحساسية المفرطة السياساتوالربو
تخطيط دعم صحة الطالب من
االبتدائية الذين قد يحتاجون إلى رعاية طبية أو مساعدة  ،سيتم إعداد خطة دعم صحةقبل  Eppingأجل تقديم الدعم المناسب للطالب في مدرسة
 .الطالب منمنسق رفاهية الطالب بالتشاور مع الطالب وأولياء أمورهم ومقدمي الرعاية والممارسين الطبيين المعالجين
:تساعد خطط دعم صحة الطالب مدرستنا على مساعدة الطالب في
احتياجات دعم الرعاية الصحية الروتينية  ،مثل اإلشراف أو توفيرلألدوية
·
احتياجات دعم الرعاية الشخصية ،مثل المساعدة في النظافة الشخصية  ،ورعاية سلس البول  ،واألكل والشرب  ،والنقل وتحديد ●
المواقع  ،واستخدام المعدات المتعلقة
باحتياجات الرعاية في حاالت الطوارئ  ،مثل احتياجات الرعاية الطارئة التي يمكن التنبؤ بها .اإلسعافات األولية الطارئة المرتبطة ●
.بالربو أو النوبات أو إدارة مرض السكري

يجب أن يكون لدى الطالب الذين لديهم احتياجات رعاية طبية معقدة  ،على سبيل المثال  ،رعاية فغر القصبة الهوائية أو إدارة النوبات أو التغذية
.باألنبوب  ،خطة دعم صحة الطالب التي توفر للموظفين المناسبين إجراء تدريب محدد لتلبية االحتياجات الخاصة للطالب
عند التسجيل أو عند تحديد حاجة للرعاية الصحية  ،يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية تقديم معلومات دقيقة حول حالة الطالب أو احتياجات
الرعاية الصحية  ،موثقة بشكل مثالي من قبل ممارس الرعاية الطبية  /الصحية المعالج للطالب في نموذج االستشارة الطبية (أو ما يعادله)
:مالحظة :تتوفر نماذج التخطيط الصحي هنا
]http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
االبتدائية قد تدعوأولياء األمور ومقدمي الرعاية لحضور اجتماع مجموعة دعم الطالب لمناقشة محتويات الطالب .خطة الدعم  Eppingمدرسة
.الصحي والمساعدة التي قد يحتاجها الطالب في المدرسة أو أثناء األنشطة المدرسية
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االبتدائية قد تطلبأيضًا موافقة من أولياء األمور ومقدمي الرعاية للتشاور مع الممارسين الطبيين للطالب  Epping ،عند الضرورة  ،مدرسة
.للمساعدة في إعداد الخطة والتأكد من أن موظفي المدرسة المناسبين يفهمون احتياجات الطالب
:ستتم مراجعة خطط دعم صحة الطالب
عند تلقي معلومات محدثة من الممارس الطبي للطالب
·
عندما يكون لدى المدرسة أو الطالب أو أولياء األمور ومقدمي الرعاية مخاوف بشأن الدعم المقدم للطالب ·
إذا كانت هناك تغييرات على الدعم الذي قدم للطالب ،أو
·
.على أساس سنوي
·
إدارة المعلومات الطبيةالمعلومات الطبية
:االبتدائية لدعم الطالب ستكون  Eppingالسريةالسرية المقدمة إلى مدرسة
سجلت في ملف الطالب ·
مشتركة مع جميع الموظفين المعنيين حتى يتمكنوا من تقديم الدعم المناسب للطالب الذين تم تشخيص إصابتهم بحاالت طبية واالستجابة بشكل ·
.مناسب إذا لزم األمر

مزيد من المعلومات والموارد
:دليل السياسة واالستشارات في المدرسة
احتياجات الرعايةاالحتياجات
الصحية نماذج تخطيط الدعم الصحي
الطبية المعقدة

●
●
●
●

السياسات المدرسية األخرى
إدارة سياسة األدوية سياسة
الربو
الشمول وسياسة التنوع
سياسة اإلسعافات األولية

●
●
●
●

دورة مراجعة
.تم آخر تحديث لهذه السياسة في  19/7/2019و من المقرر للمراجعة في عام 2023
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