
Chính sách - Nhu cầu Chăm sóc Sức
khỏe

Trường Tiểu học Epping

Mục đích
Để đảm bảo rằng Trường Tiểu học Epping cung cấp hỗ trợ thích hợp cho các học sinh có nhu cầu
chăm sóc sức khỏe.

Mục tiêu Giải
thích cho Trường Tiểu học Epping phụ huynh, người chăm sóc, nhân viên và học sinh củavề các quy
trình và thủ tục để hỗ trợ học sinh có nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại trường.

Phạm vi
Chính sách này áp dụng cho:

● tất cả nhân viên, bao gồm nhân viên cứu trợ bình thường và tình nguyện viên,
● tất cả học sinh đã được chẩn đoán có nhu cầu chăm sóc sức khỏe có thể cần hỗ trợ, theo dõi

hoặc dùng thuốc tại trường.

Chính sách Chính sách

này nên được đọc với Trường Tiểu học Epping Sơ cứu, Quản lý Thuốc, Sốc phản vệ và CácHen
suyễn chính sách về.

Lập kế hoạch hỗ trợ sức khỏe học sinh
Để hỗ trợ thích hợp cho học sinh tại Trường Tiểu học Epping , những người có thể cần chăm sóc
hoặc hỗ trợ y tế, một điều phối viên chăm sóc sức khỏe học sinh sẽ được chuẩn bị bởi điều phốisức
khỏe học sinh viên chăm sócvới sự tham vấn của học sinh, cha mẹ của các em, người chăm sóc và
các bác sĩ điều trị .
Các kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe Sinh viên giúp trường chúng tôi hỗ trợ sinh viên:
· các nhu cầu hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông thường, chẳng hạn như giám sát hoặc cung cấp

thuốc

● cho các nhu cầu hỗ trợ chăm sóc cá nhân, chẳng hạn như hỗ trợ vệ sinh cá nhân, chăm sóc
theo chu kỳ, ăn uống, chuyển viện và định vị, và sử dụng các thiết bị liên quan đến y tế cho
các

● nhu cầu chăm sóc khẩn cấp, chẳng hạn như có thể dự đoán được sơ cứu khẩn cấp liên quan
đến quản lý hen suyễn, co giật hoặc tiểu đường.
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Học sinh có nhu cầu chăm sóc y tế phức tạp, ví dụ, chăm sóc mở khí quản, kiểm soát cơn co giật
hoặc cho ăn bằng ống, phải có Kế hoạch hỗ trợ sức khỏe học sinh cung cấp cho nhân viên thích hợp
để thực hiện đào tạo cụ thể để đáp ứng nhu cầu cụ thể của học sinh.

Khi nhập học hoặc khi xác định được nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phụ huynh / người chăm sóc phải
cung cấp thông tin chính xác về tình trạng hoặc nhu cầu chăm sóc sức khỏe của học sinh, lý tưởng
nhất là được ghi lại bởi bác sĩ điều trị / chăm sóc sức khỏe của học sinh trên Biểu mẫu Tư vấn Y tế
(hoặc tương đương có liên quan) Lưu ý: Mẫu kế hoạch sức khỏe mẫu có sẵn tại đây:
http://www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/health/Pages/supportplanning.aspx]
Trường Tiểu học Epping có thể mời phụ huynh và người chăm sóc tham dự cuộc họp Nhóm Hỗ trợ
Học sinh để thảo luận về nội dung của học sinh Kế hoạch Hỗ trợ Y tế và hỗ trợ mà học sinh có thể
cần ở trường hoặc trong các hoạt động của trường.

Khi cần thiết, Trường Tiểu học Epping cũng có thể yêu cầu sự đồng ý của phụ huynh và người chăm
sóc để tham khảo ý kiến   của các bác sĩ của học sinh, để hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch và đảm bảo rằng
các nhân viên phù hợp của trường hiểu nhu cầu của học sinh.

Các Kế hoạch Hỗ trợ Sức khỏe Sinh viên sẽ được xem xét:
· khi nhận được thông tin cập nhật từ bác sĩ của học sinh
· khi nhà trường, học sinh hoặc phụ huynh và người chăm sóc có quan ngại về việc hỗ trợ được

cung cấp cho học sinh
· nếu có những thay đổi đối với sự hỗ trợ được cung cấp cho học sinh, hoặc
· hàng năm.

Quản lý thôngThông
tin y tế bí mậttin y tế bí mật được cung cấp cho Trường Tiểu học Epping để hỗ trợ học sinh sẽ:
· được ghi vào hồ sơ của học sinh
· được chia sẻ với tất cả các nhân viên có liên quan để họ có thể hỗ trợ đúng cách các học sinh

được chẩn đoán mắc các tình trạng y tế và phản ứng thích hợp nếu cần thiết.

Thông tin và tài nguyên khác
● Hướng dẫn tư vấn và chính sách của trường:
● Chăm sóc sức khỏe Nhu cầu
● Hỗ trợ Y tế Biểu mẫu lập kế hoạch
● Phức hợp Nhu cầu y tế

khác Chính sách của trường Chính sách
● quản lý thuốc Chính sách về
● bệnh hen suyễn Chính sách
● hòa nhập và đa dạng
● chính sách sơ cứu Chính sách
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này được cập nhật lần cuối vào ngày 19/7/2019 và dự kiến   sẽ được xem xét vào năm 2023.
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