Политика - Здравствена заштита
има потреба од завршување на
основното училиште
Цел
Да се осигура дека основното училиште „Епинг“ обезбедува соодветна поддршка за учениците
со здравствени потреби.

Цел
Да им се објасни на основното училиште „Епинг“ родителите, негувателите, вработените и
учениците одпроцесите и процедурите за поддршка на учениците со здравствени потреби на
училиште.

Опсег
Оваа политика се однесува на:
● целиот персонал, вклучително и персоналот за вонредни состојби и волонтерите,
● сите ученици на кои им е дијагностицирана здравствена потреба што може да бараат
поддршка, мониторинг или лекови на училиште.

Политика
Оваа политика треба да се прочита со основното училиште „Епинг“ прва помош,
администрација на лекови, анафилакса и астма Политики за.
Планирање на здравствена поддршка на учениците
Со цел да им се обезбеди соодветна поддршка на учениците во основното училиште „Епинг“ на
кои може да им треба медицинска нега или помош, ќе се подготви план за здравствена
поддршка на учениците од координаторот за благосостојба на учениците во консултација со
ученикот, нивните родители, негуватели и медицински лекари На
Плановите за здравствена поддршка на учениците му помагаат на нашето училиште да им
помогне на учениците со:
рутински потреби за поддршка на здравствената заштита, како што се надзор или
·
обезбедување на лекови,на
● потреби за поддршкалична нега, како што се помош со лична хигиена, грижа за
континенција, јадење и пиење, трансфери и позиционирање и употреба на здравствена
опрема,
● итна потреба, како што се предвидливи итна прва помош поврзана со астма, напади или
управување со дијабетес.
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Студентите со комплексни потреби за медицинска нега, на пример, грижа за трахеостомија,
управување со напади или хранење со цевки, мора да имаат Студентски план за здравствена
поддршка, кој предвидува соодветен персонал да преземе одредена обука за да ги задоволи
посебните потреби на ученикот.
При уписот или кога ќе се утврди потреба од здравствена заштита, родителите/негувателите
треба да дадат точни информации за состојбата на ученикот или здравствените потреби,
идеално документирани од страна на медицинскиот/медицинскиот лекар на формуларот за
медицински совети (или соодветниот еквивалент) на ученикот . Обрасци за формулари за
планирање на здравјето се достапни овде:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Основното училиште „Епинг“ може да ги покани родителите и негувателите да присуствуваат
на состанокот на Групата за поддршка на учениците за да разговараат за содржината на
ученикот План за здравствена поддршка и помош што може да му треба на ученикот на
училиште или за време на училишните активности.
Онаму каде што е потребно, основното училиште „Епинг“, исто така, може да побара
согласност од родителите и негувателите да се консултираат со медицинските лекари на
учениците, да помогнат во изготвувањето на планот и да се осигураат дека соодветниот
училишен персонал ги разбира потребите на ученикот.
Studentе се разгледаат плановите за здравствена поддршка на студентите:
кога се добиваат ажурирани информации од медицинскиот лекар на студентот
·
· кога училиштето, ученикот или родителите и негувателите се грижат за поддршката што му
се дава на ученикот
ако има промени во поддршката што му се пружа на ученикот, или
·
на годишна основа.
·
Управување со доверливи медицински информации
Доверливи медицински информации доставени до основното училиште „Епинг“ за поддршка на
ученик ќе бидат:
· снимено во досието на ученикот
·
споделен со целиот релевантен персонал, така што тие можат правилно да ги поддржат
студентите со дијагностицирани медицински состојби и соодветно да одговорат доколку е
потребно.

Дополнителни информации и ресурси
●
●
●
●

Училишна политика и советодавен водич:
Здравствена потреба одпотреби
здравствениПланирање форми
Комплексни медицински потреби

Други училишни политики
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●
●
●
●

Администрација на лекови Политика за
астма Политика за астма и политика за
разновидностполитика за
прва помош

Циклус на преглед на
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 19/7/2019 и е закажана за преглед во 2023
година.
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