Organizacja opieki medycznej, edukacji zdrowotnej
i działań promujących zdrowie.
Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej
i Pomocy Przedlekarskiej
Zespół Szkół Elektrycznych
w Kielcach
Roku szkolny 2016/2017

Opieka medyczna w Gabinecie Profilaktyki Zdrowotnej
i Pomocy Przedlekarskiej w roku szkolnym 2016/2017
Uczniowie
objęci
opieką
medyczną

- cały rok

Rozpoznanie
Uczniowie z
Sporządzenie problemów
orzeczeniem o
bazy danych
społecznoniepełnosprawności na potrzeby
zdrowotnych
NFZ,
uczniów
uprawniającej klas 1. +
uczniów do
problemy w
bezpłatnych
pozostałych
świadczeń w
rocznikach.
obszarze
Praca z
medycyny
rodzicami/
szkolnej
opiekunami
uczniów
- cały rok

Medyczna
kwalifikacja
uczniów na
zajęcia w-f.

Wykonanie
przedlekarskich
badań 16. latków
obejmujących:
pomiar wzrostu i
masy ciała,
obliczenie BMI,
ocenę postawy,
prawidłowego
widzenia i
ciśnienia
tętniczego

- wrzesień/ luty wrzesień/paź - wrzesień
dziernik

wrzesień listopad

1062 uczniów

280 uczniów

Czynna opieka
Świadczenie medyczna. Praca
porad
z uczniem
w
zaburzonym
przypadkach psychotycznie
nagłych
w tym z
zachorowań Zespołem
Aspergera,
z depresją,
z zaburzeniami
lękowymi
i tikowymi oraz
z padaczką.
Uczniem z ch.
nowotworową,
astmą, z cukrzycą
z hemofilią itd.
- cały rok
- cały rok

Technikum
962
uczniów
Zasadnicza
Szkoła
Zawodowa

23 osoby

305 uczniów

1062 uczniów

.... świadczeń .......... porad

100
uczniów
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Analiza
polekarskich
badań uczniów
klas 1.
Zastosowanie
zaleceń
lekarskich w
dalszej opiece
nad uczniem.
Współpraca z
Dyrekcją,
wychowawcami,
Pedagog i
rodzicami w
sytuacjach
rozpoznania u
ucznia
problemów
zdrowotnych

październik/
grudzień

Wykonanie
przedlekarskich
badań uczniom
ostatniej klasy
na potrzeby
kształcenia w
uczelniach
wyższych,
obejmujących:
pomiar wzrostu
i masy ciała,
obliczenie BMI,
ocenę postawy,
prawidłowego
widzenia i
ciśnienia
tętniczego oraz
w
uzasadnionych
przypadkach
pomiar cukru
we krwi.
styczeń/marzec

Realizacja
wyposażeni
a gabinetu
za środki
finansowe
z Rady
Rodziców
w
niezbędne
lekarstwa

Realizacja
Rozporządzenia
MEN w sprawie
bezpieczeństwa
i higieny pracy
w publicznych
i
niepublicznych
szkołach i
placówkach
(Dz.U.03, nr 6,
poz.69 z późn.
zm.). tj.,
Dostosowanie
mebli
edukacyjnych
do wysokości
ciała uczniów

2x w roku
1xwrzesień wrzesień1x luty
październik i
luty – marzec

Współpraca
z Dyrektor Anną
Baran
przy ustalaniu norm
egzaminacyjnych
dla przystępujących
do matury i
egzaminów
zawodowych,
uczniów
z dysfunkcjami

Współpraca
z Zespołem
Ratownictwa
Medycznego
w Kielcach

październik

- cały rok

Świadczenie
całodziennego
zabezpieczenia
przedlekarskie
go uczniom,
podczas
trwania
egzaminów
maturalnych i
zawodowych
od godz. 8.00
do 19.00.

październik,
styczeń, luty,
maj, czerwiec i
lipiec
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