خط مشی  -مراقبت های بهداشتی نیاز به افزایش
دوره ابتدایی دارد
هدف
مدرسه ابتدایی از دانش آموزان دارای نیازهای مراقبت های بهداشتی پشتیبانی مناسب را  Eppingاین است که اطمینان حاصل شود که
.ارائه می دهد

هدف این است
که به مدارس ابتدایی والدین ،مراقبین  ،کارکنان و دانش آموزانفرایندها و روشهای موجود برای حمایت از دانش آموزان با نیازهای مراقبت
.های بهداشتی در مدرسه را توضیح دهید

محدوده
:این سیاست شامل موارد زیر می شود
کلیه پرسنل  ،از جمله کارکنان امدادی و داوطلبان ●
کلیه دانش آموزانی که تشخیص داده شده است نیاز به مراقبت های بهداشتی دارند و ممکن است در مدرسه به حمایت  ،نظارت یا ●
.دارو نیاز داشته باشند

خط مشی
.خوانده شود کمک های اولیه  ،تجویز دارو ،آنافیالکسی و آسم سیاست های  Epping Primary Schoolاین سیاست باید با
برنامه ریزی حمایت از سالمت دانش آموزان
که ممکن است به مراقبت یا کمک پزشکی نیاز داشته باشند  ،یک  Eppingبه منظور ارائه پشتیبانی مناسب از دانش آموزان در دبستان
برنامه حمایت ازتوسط سالمت دانش آموزانهماهنگ کننده رفاه دانش آموزان با مشورت دانش آموز  ،والدین ،مراقبین و پزشکان درمان تهیه
می شود .به
:برنامه های حمایت از سالمت دانش آموزان به مدرسه ما کمک می کند تا دانش آموزان را در موارد زیر راهنمایی کند
نیازهای معمول حمایت از مراقبت های بهداشتی  ،مانند نظارت یا ارائه داروهای
·
مورد نیاز برای مراقبت های شخصی  ،مانند کمک به بهداشت شخصی  ،مراقبت مداوم  ،خوردن و آشامیدن  ،انتقال و موقعیت ●
یابی  ،و استفاده از تجهیزات مربوط به بهداشت و
.درمان  ،مانند نیازهای پیش بینی شده کمکهای اولیه اضطراری مرتبط با آسم  ،تشنج یا مدیریت دیابت ●

دانش آموزان با نیازهای پیچیده مراقبت های پزشکی  ،به عنوان مثال  ،مراقبت از تراکئوستومی  ،مدیریت تشنج یا تغذیه با لوله  ،باید دارای
یک برنامه حمایت از سالمت دانش آموزان باشند که کارکنان مناسب را برای انجام آموزش های خاص برای برآوردن نیازهای خاص دانش
.آموز فراهم می کند
هنگام ثبت نام یا هنگامی که نیاز به مراقبت های بهداشتی مشخص می شود  ،والدین/مراقبان باید اطالعات دقیقی در مورد وضعیت یا
نیازهای مراقبت های بهداشتی دانش آموز ارائه دهند  ،که به طور ایده آل توسط پزشک معالج پزشکی یا مراقبت های بهداشتی دانش آموز
:در فرم مشاوره پزشکی (یا معادل مربوطه) ثبت شده است توجه :فرم های برنامه ریزی سالمت در اینجا موجود است
]http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx
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مدرسه ابتدایی ممکن است از والدین و سرپرستان برای شرکت در جلسه گروه پشتیبانی دانش آموزان برای بحث در مورد Epping
محتویات یک دانش آموز دعوت کند برنامه حمایت از سالمت و کمک هایی که دانش آموز ممکن است در مدرسه یا در حین فعالیت های
.مدرسه به آن نیاز داشته باشد
در صورت لزوم  ،مدرسه ابتدایی اپینگ همچنین می تواند از والدین و سرپرستان برای مشورت با پزشکان دانش آموز  ،برای کمک به تهیه
.طرح و اطمینان از درک کارکنان مناسب مدرسه از نیازهای دانش آموز  ،رضایت بخواهد
:برنامه های حمایت از سالمت دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد
هنگامی که اطالعات به روز شده از پزشک دانشجو دریافت می شود
·
هنگامی که مدرسه  ،دانش آموز یا والدین و مراقبان در مورد حمایت از دانش آموز نگران هستند ·
اگر تغییراتی در حمایت ارائه شده از دانش آموز وجود داشته باشد  ،یا
·
به صورت ساالنه
·
مدیریت اطالعات پزشکیمحرمانه
:اطالعات پزشکی محرمانهارائه شده به مدرسه ابتدایی اپپینگ را به حمایت از یک دانش آموز خواهد بود
ضبط شده در پرونده دانش آموز ·
با همه کارکنان مربوطه به اشتراک گذاشته می شود تا بتوانند از دانش آموزان مبتال به شرایط پزشکی به درستی حمایت کرده و در ·
.صورت لزوم پاسخ مناسب را ارائه دهند

کسب اطالعات بیشتر و منابع
:دانشکده سیاست و راهنمای مشاوره
بهداشت و درمان نیازهای
بهداشتی برنامه ریزی پشتیبانی دو
مستلزم تجهیزات پزشکی و

●
●
●
●

دیگر سیاست های مدرسه
داروسیاست
آسم
ورودو سیاست تنوع
کمک های اولیهسیاست

●
●
●
●

بازنگریچرخه
.این سیاست آخرین به روز شد در  19/7/2019و برای بازبینی دربرنامه ریزی شده است سال 2023
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