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Pielęgniarka szkolna: Maria Niewadomska
Dni pracy w szkole: poniedziałek, wtorek
Pielęgniarka wspiera ucznia w zdrowiu i rozwoju poprzez:

- diagnostykę,
- pielęgnację,
- opiekę,
- profilaktykę zaburzeń oraz pomoc w chorobie.

Pielęgniarka szkolna to również doradca w sprawach zdrowia i promotor zdrowia, edukator, współtwórca i
współwykonawca programów promujących zdrowie i edukacji zdrowotnej realizowanej w szkole.
Zadania pielęgniarki szkolnej:
- udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
- wykonanie i interpretacja testów przesiewowych
- przygotowanie uczniów do profilaktycznych badań lekarskich
- zbieranie i analiza wyników badań do oceny zdrowia i rozwoju ucznia
- kontakt z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym
- edukacja zdrowotna
- zaopatrywanie gabinetu medycznego w materiały i pomoce
- wychowawczo-dydaktyczne
- współpraca z właściwą Stacją Sanitarno  Epidemiologiczną
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UWAGA !!! UCZNIOWIE KL. III GIMNAZJUM
Podjęcie właściwej decyzji o nauce i kształceniu w danym zawodzie jest bardzo ważną decyzją w życiu
młodego człowieka. Jeżeli w trakcie nauki w szkole uczeń narażony jest na działanie czynników
szkodliwych, niebezpiecznych dla zdrowia lub uciążliwych, podlega on badaniu przez lekarza medycyny
pracy. W roku szkolnym 2017/2018 badania przeprowadzi lekarz medycyny pracy
Sławomir Kowalski.
Adres: ul. Poznańska 32
64-200 Wolsztyn
Tel. 532 132 444
Proszę o przygotowanie potrzebnej dokumentacji:
- zaświadczeń od lekarza specjalisty o stanie zdrowia (dotyczy osób, które są pod opieką specjalisty np.
okulista, ortopeda, kardiolog, alergolog itp.)
- skierowanie na badanie lekarskie z wybranej szkoły ponadgimnazjalnej
Dokumenty te można JUŻ dostarczać do gabinetu pielęgniarki szkolnej (poniedziałki i wtorki)

Każdy uczeń po badaniu otrzymuje zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do
podjęcia nauki w wybranym zawodzie.
BADANIE JEST BEZPŁATNE.

http://www.szkolatuchorza.pl

Kreator PDF

Utworzono 23 September, 2021, 23:42

