Kebijakan - Kebutuhan Pelayanan
Kesehatan
MeningkatSekolah Dasar
Tujuan
Untuk memastikan bahwa Epping Primary School memberikan dukungan yang tepat kepada siswa dengan
kebutuhan perawatan kesehatan.

Tujuan
Untuk menjelaskan kepada orang tua/wali Epping Primary School, wali, staf dan siswa tentang proses dan
prosedur yang ada untuk mendukung siswa dengan kebutuhan perawatan kesehatan di sekolah.

Ruang Lingkup
Kebijakan ini berlaku untuk: semua staf, termasuk staf bantuan kasual dan sukarelawan, semua siswa yang
telah didiagnosis dengan kebutuhan perawatan kesehatan yang mungkin memerlukan dukungan,
pemantauan, atau pengobatan di sekolah.

Kebijakan Kebijakan
ini harus dibaca dengan kebijakan Pertolongan Pertama, Pemberian Obat, Anafilaksis dan Asma Sekolah
Dasar Epping
Perencanaan dukungan kesehatan siswa
Untuk memberikan dukungan yang tepat kepada siswa di Epping Primary School yang mungkin memerlukan
perawatan atau bantuan medis, Rencana Dukungan Kesehatan Siswa akan disiapkan oleh Asisten Kepala
Sekolah – Kesejahteraan dan keterlibatan, Administrasi - Petugas Pertolongan Pertama / Kehadiran dengan
berkonsultasi dengan siswa, orang tua/wali, pengasuh dan praktisi medis yang merawat.
Rencana Dukungan Kesehatan Siswa membantu sekolah kami untuk membantu siswa dengan:
● kebutuhan dukungan perawatan kesehatan rutin, seperti pengawasan atau penyediaan obat-obatan
● Kebutuhan dukungan perawatan pribadi, seperti bantuan kebersihan pribadi, perawatan kontinensia,
makan dan minum, pemindahan dan penempatan, dan penggunaanperalatan terkait
● kebutuhan perawatan daruratkesehatan, seperti pertolongan pertama darurat yang dapat diprediksi
terkait dengan asma, kejang, atau manajemen diabetes. Formulir perencanaan kesehatan template
tersedia di sini:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Siswa dengan kebutuhan perawatan medis yang kompleks, misalnya, perawatan trakeostomi, kejang
manajemen atau pemberian makan tabung, harus memiliki Rencana Dukungan Kesehatan Siswa yang
menyediakan staf yang tepat untuk melakukan pelatihan khusus untuk memenuhi kebutuhan khusus siswa.

Saat pendaftaran atau ketika kebutuhan perawatan kesehatan diidentifikasi, orang tua/wali/wali harus
memberikan informasi yang akurat tentang kondisi siswa atau kebutuhan perawatan kesehatan, idealnya
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didokumentasikan oleh praktisi medis/perawatan kesehatan yang merawat siswa pada Formulir Nasihat Medis
(atau setara yang relevan) – gunakan tautan di bawah untuk mengakses formulir yang benar
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Epping Primary School dapat mengundang orang tua/wali dan wali untuk menghadiri Pertemuan Kelompok
Dukungan Siswa untuk membahas isi Rencana Dukungan Kesehatan siswa dan bantuan yang mungkin
diperlukan siswa di sekolah atau selama kegiatan sekolah.
Jika diperlukan, Epping Primary School juga dapat meminta persetujuan dari orang tua dan wali untuk
berkonsultasi dengan praktisi medis siswa, untuk membantu mempersiapkan rencana dan memastikan bahwa
staf sekolah yang tepat memahami kebutuhan siswa.
Rencana Dukungan Kesehatan Siswa akan ditinjau:
● ketika informasi terbaru diterima dari praktisi medis siswa
● ketika sekolah, siswa atau orang tua dan wali memiliki kekhawatiran dengan dukungan yang diberikan
kepada siswa
● jika ada perubahan pada dukungan yang diberikan kepada siswa, atau
● secara tahunan.
Pengelolaan informasi medis rahasia
Informasi medis rahasia yang diberikan kepada Epping Primary School untuk mendukung siswa akan:
● direkam pada arsip siswa yang
● dibagikan dengan semua staf terkait sehingga mereka dapat mendukung siswa yang didiagnosis
dengan kondisi medis dengan tepat dan merespons dengan tepat jika perlu.

Informasi dan Sumber Daya Lebih Lanjut
● Kebijakan Sekolah dan Panduan Penasehat:
o Kebutuhan Perawatan Kesehatan
o Formulir Perencanaan Dukungan Kesehatan
o Kebutuhan Medis yang Kompleks
● Obat

Siklus Tinjauan
Kebijakan ini terakhir diperbarui pada 16 September 2019 dan dijadwalkan untuk ditinjau pada tahun
2021.
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