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صحة التلمیذ ھي محط االھتمام   
ومساندة دعم امل لدیھما كع یةیضالتمرالخبرة الطبیة والكفاءة على وضع المدرسة والطبیب في ممرضة الیعمل كل من 

فردي او ضمن مجموعة او على مستوى عمل تنظیمي. العمل بشكل  یتم أن ویمكنالعمل التربوي.  ضمن  
الصحیة والوقایة من العادات الصحیة السیئة.  الحیاة أنماط تعزیزعلى  والموظفین األمور وأولیاءالتالمیذ  مع بالتعاوننقوم  	

 ھو ذلك من والھدفسیتم تقییم الحالة الصحیة العامة للتلمیذ كما یتم تقییم نموه وتطوره وتعلمھ. خالل الزیارات الصحیة 
.األشكال من شكلدعم او تقدیم المساعدات لھم بال إلى یحتاجون الذین التالمیذ عن المبكر الكشف 	

التي یحتاجھا وتوفیر لى كل اللقاحات أن التلمیذ قد حصل ع بالتحقق منطعیم للت الوطني البرنامج إلى استنادانقوم وكما 
.األمر لزم إذاالمكمالت لھا  	

	

المدرسة في والتطعیمالزیارات الصحیة  	
ھ زنووبوجود التلمیذ وأحد ابویھ حیث یتم فحص طول التلمیذ  صحیة زیارة: )Förskoleklassالصف التمھیدي ( •

درسة. استقصاء عن مدى ارتیاحھ في الم وضع یتمو. لدیھ والسمع والرؤیة 	
. ارتیاحھ في المدرسة وعالفتھ مع رفاقھ في المدرسةمدى الصف الثاني: زیارة صحیة ومحادثة مع التلمیذ حول  •

 بوجود األلمانیة والحصبة والنكاف الحصبة ضدم التطعی كما یتم فحص الطول والوزن لدیھ. یعطى التلمیذ ایضا
.األمور أولیاء 	

.والظھر والوزن الطولوضع ملف شخصي صحي وفحص  صحیة،ة زیارالصف الرابع:  • 	
.للفتیات) Virus	Papillom	Humant( البشري الحلیمي الورم فیروسضد  التطعیم تقدیم یتمالصف الخامس:  • 	
	 .والظھر والوزن الطولوضع ملف شخصي صحي وفحص  صحیة،ة زیارالصف السابع:  •
التي تلیھ.   واالعوام 2002في  المولودین لألطفال الدیكي لوالسعا والتیتانوس الدفتریا ضد التطعیمالصف الثامن:  • 	

	

العیادة المفتوحة   
المدرسة بانفسھم.  ممرضة لزیارةتخطیطھ بشكل مسبق تمنح الفرصة للتالمیذ  تمالذي  تالمیذاستقبال ال إلى باإلضافة  

أبسط صحیة رعایة  
 ،مساھمات ابسط للرعایة الطبیة المقدمة الى التلمیذ ،میذصحة التللالمساعدة الطبیة  لجنة/المدرسیة الصحة توفر أن یجب

المدارس.  قانونوذلك استنادا الى   

تقدیم المشورة   
.الذاتیة والرعایة بالصحة یتعلق فیما المشورة تقدم 	

	

تلمیذ ال صحة فریق  
یعمل الفریق . لفةالمخت المھارات من العدیدضمن فریق صحة التلمیذ، حیث یتوفر ضمن الفریق تدخل ممرضة المدرسة 

.دوریة اجتماعات لدیھا المدارس جمیع. المدرسة في میوالتعل للصحة جیدة بیئة خلق على  

والسریة  خصوصیةال  
.اآلخرین الصحیة الرعایة أخصائیيكالتي تسري على  المدرسةوأطباء  ممرضاتالخصوصیة والسریة  على سري نفس ت 	
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