Δημόσια Σχολεία
Braintree
Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
Σχολικές Υπηρεσίες Υγείας
Preschool
– Grade 12

Ο Υγιής Μαθητής
είναι πιο
αποτελεσματικός
μαθητής
Νοσοκόμες Σχολείου
Make It Happen

Οι νοσοκόμες του Δημόσιου Σχολείου Braintree αποτελούν ουσιαστικά μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας που είναι υπεύθυνα για την
προαγωγή, προστασία και βελτίωση της κατάστασης υγείας όλων των μαθητών. Ο μοναδικός ρόλος της νοσοκόμας σχολείου είναι να
παρέχει επαγγελματική φροντίδα υγείας, συντονίζοντας τις υπηρεσίες μεταξύ του σπιτιού, του σχολείου και της κοινότητας. Η
νοσοκόμα του σχολείου βοηθά στο να μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε παιδιού για μάθηση και ανάπτυξη, παρέχοντας την
καλύτερη δυνατόν φροντίδα υγείας. Η φροντίδα υγείας που παρέχεται περιλαμβάνει: προσδιορισμός προβλημάτων υγείας,
προληπτικά μέτρα για την υγεία, διατήρηση και προαγωγή υγείας και μάθησης, προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής σε μαθητές,
οικογένειες και προσωπικό, επείγουσα και έκτακτη φροντίδα, συμβουλές υγείας, υποχρεωτικές εξετάσεις, παρακολούθηση
εμβολιασμών και τήρηση των πολιτειακών κανονισμών, χορήγηση φαρμάκων και αξιολόγηση, περιεκτική κατάλληλη εκπαίδευση
υγείας στους μαθητές, γονείς και προσωπικό, εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και χειρισμός παιδιών με ειδικές ανάγκες
φροντίδας υγείας, ατομικός προγραμματισμός φροντίδας υγείας, διασκέψεις μεταξύ της νοσοκόμας σχολείου και των γονέων,
εισαγωγές υγείας σε ειδικά εκπαιδευτικά μίτινγκ, αναθεώρηση και επεξήγηση ιατρικών αρχείων και αρχείων υγείας. Οι νοσοκόμες
του Δημόσιου Σχολείου Braintree πρέπει να έχουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να λειτουργούν επιτυχώς στο
περίπλοκο σύστημα εκπαίδευσης και υγείας.
ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Οι σωματικές εξετάσεις από τους προσωπικούς ιατρούς των μαθητών απαιτούνται κατά την εγγραφή σε Προσχολικό σχολείο,
Νηπιαγωγείο και τάξεις 4, 7 και 10.
ΜΙΑΑ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Οι κανόνες του MIAA δηλώνουν καθαρά ότι κάθε μαθητής που θέλει να προσπαθήσει, να εξασκηθεί ή να παίξει σε ένα άθλημα
απαιτείται να έχει υποβληθεί σε τρέχουσα (εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών) σωματική εξέταση τα αποτελέσματα της οποίας
υπάρχον στο αρχείο του γραφείου της νοσοκόμας ΠΡΟΤΟΥ του/της επιτραπεί να παίξει σε ένα άθλημα. Εάν η σωματική εξέταση
λήγει κατά τη διάρκεια της αθλητικής περιόδου, ο μαθητής πρέπει να έχει νέα σωματική εξέταση στο αρχείο πριν από τη λήξη της
προηγούμενης σωματικής εξέτασης διαφορετικά δεν θα μπορεί να παίξει το άθλημα. Παρακαλώ, προγραμματίστε ανάλογα..
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Ακοή - Προσχολικό, K-3, τάξη 7 & 10
Όραση - Προσχολικό, K-5, τάξη 7 & 10
Ύψος, Βάρος, ΔΜΣ - Τάξεις 1, 4, 7, 10
Στάση (σκολίωση) - Τάξεις 5-9
SBIRT – Τάξη 7-9
Όλες οι εξετάσεις εκτελούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Κοινοπολιτείας της Μασαχουσέτης. Οι μαθητές πρέπει να
εξετάζονται επίσης ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια του έτους εάν το ζητήσει δάσκαλος ή γονέας. Εάν τα αποτελέσματα των
εξετάσεων υποδείξουν την ανάγκη και παρακολούθηση από ιατρό, ο γονέας/κηδεμόνας θα ειδοποιηθεί γραπτώς.
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Όλοι οι μαθητές πρέπει να παρέχουν απόδειξη των εμβολιασμών σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Γενικών Νόμων της
Μασαχουσέτης, Κεφάλαιο 76, Ενότητα 15, και οι οποίες απαγορεύουν συγκεκριμένα την αποδοχή μαθητή σε ένα σχολείο εάν δεν
έχει επαληθευτεί από ιατρό, εκτός και αν ισχύουν θρησκευτικές ή ιατρικές εξαιρέσεις, ότι το παιδί έχει κάνει εμβόλια για
Διφθερίτιδα/Κοκίτη/Τέτανο, Ιλαρά/Μαγουλάδες/Ερυθρά, Πολιομυελίτιδα, Ηπατίτιδα Β, Ανεμοβλογιά και Αιμοφιλική Γρίπη τύπου B
(HIB-απαίτηση μόνο για Προσχολικό). Τα παιδιά που δεν έχουν κάνει εμβόλια για αυτές τις προληπτικές ασθένειες, δεν θα γίνουν
δεκτά στο σχολείο.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Η πολιτική των Δημόσιων Σχολείων Braintree απαιτεί από έναν γονέα/κηδεμόνα και επαγγελματία φροντιστή (είτε ένα γιατρό ή μια
νοσοκόμα) να υπογράψει συγκατάθεση για φάρμακα (συμπεριλαμβανομένων και των εισπνευστήρων) που πρέπει να χορηγηθούν
κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών.
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Όλα τα φάρμακα πρέπει να τα φέρει στο σχολείο ο γονέας/κηδεμόνας ή ένα άτομο εξουσιοδοτημένο ενήλικο άτομο στο
αρχικό τους δοχείο που φέρει την ετικέτα από φαρμακείο.
Θα δημιουργηθεί ένα ατομικό πρόγραμμα φαρμάκων και πρέπει να υπογραφεί από τον γονέα/κηδεμόνα και τη νοσοκόμα. Στο
σχολείο μπορεί να διατηρηθεί μόνο αρκετό φάρμακο για 30 ημέρες. Κανένα παιδί δεν επιτρέπεται να φέρει φάρμακα στο σχολείο,
ούτε να έχει φάρμακα στην τσάντα του, εκτός από εισπνευστήρα, αυτόματο εγχυτήρα Επινεφρίνηs ή εάν φοράει σύστημα παροχής
ινσουλίνης (αντλία). Οι μαθητές μπορούν να έχουν τον δικό τους εισπνευστήρα ή/και αυτόματο εγχυτήρα Επινεφρίνης ή/και
σύστημα παροχής ινσουλίνης μόνον εφόσον έχουν επικοινωνήσει με τη νοσοκόμα του σχολείου και έχουν φέρει έντυπο εντολής
φαρμάκου από γιατρό καθώς και έντυπο από τους γονείς που δείχνει τη συγκατάθεσή τους. Τηλεφωνήστε στη νοσοκόμα του
σχολείου για περισσότερες πληροφορίες.
Για βραχυπρόθεσμη χορήγηση φαρμάκων (λιγότερο από 10 ημέρες), όπως αντιβιοτικά, απαιτείται γονική συγκατάθεση. Ωστόσο,
η συνταγή στο μπουκάλι είναι επαρκής για τη συγκατάθεση ιατρού.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ







Εάν το παιδί σας έχει πυρετό 100,4ºF ή υψηλότερο.
Εάν το παιδί σας έχει μεταδοτική ασθένεια όπως ανεμοβλογιά, στρεπτόκοκκο, ή γρίπη.
Εάν το παιδί σας έχει δερματικό εξάνθημα που δεν έχει διαγνωστεί ακόμη από γιατρό.
Εάν το παιδί σας κάνει εμετό ή έχει διάρροια.
Εάν το μάτι του παιδιού σας είναι ροζ ή κόκκινο, φαγουρίζει ή/και βγαίνει υγρό από το μάτι.
Εάν το παιδί σας έχει ψείρες.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ

Για να τηρούμε τις απαιτήσεις εμβολιασμών της Μασαχουσέτης, η παρακολούθηση μολύνσεων και άλλων ασθενειών είναι
σημαντικές λειτουργίες της νοσοκόμας του σχολείου. Η νοσοκόμα συνεργάζεται με τους γονείς, τους διευθυντές, το προσωπικό του
σχολείου, τους πρωταρχικούς φροντιστές, το τοπικό και περιφερειακό Υγειονομικό, τον γιατρό του σχολείου και άλλους για να
διατηρήσει ένα υγιές σχολικό περιβάλλον. Κατόπιν σύστασης στους διευθυντές, οι μαθητές δύνανται να εξαιρεθούν από το σχολείο
εάν δεν έχουν κάνει όλα τα εμβόλια που πρέπει ή εάν ένας μαθητής έχει μεταδοτική ασθένεια όπως ανεμοβλογιά, κοκίτη, ψώρα ή
επιπεφυκίτιδα.





ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΑ
Εάν το παιδί σας αρρωστήσει ενώ βρίσκεται στο σχολείο, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τον γονέα για να πάει
το παιδί σπίτι του.
Τυχόν τραυματισμοί στο σχολείο, εάν είναι σοβαροί, θα αντιμετωπιστούν ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα καλεστούν οι
ιατρικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για να πάνε το παιδί σας στο πιο κατάλληλο εφημερεύον νοσοκομείο. Οι γονείς θα
ειδοποιηθούν αμέσως εάν τηλεφωνήσουμε σε ασθενοφόρο.
Εάν το παιδί σας δεν μπορεί να κάνει γυμναστική, χρειάζεται γραπτή ειδοποίηση και από τους δύο γονείς και από τον ιατρό.
Απαιτείται επίσης γραπτή ειδοποίηση για να ξαναγυρίσει το παιδί στη γυμναστική.
Οι γονείς αναμένονται να διατηρούν τα τηλέφωνα επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης ενημερωμένα. Εάν αλλάξουν οι
πληροφορίες για εσάς ή άλλο άτομο επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης, παρακαλούμε να ειδοποιήστε τη νοσοκόμα του σχολείου
αμέσως.
ΣΧΟΛΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Στο αρχείο του σχολείου διατηρείται ένα ατομικό αρχείο υγείας για κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του/της στο σχολείο.
Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει ιστορικό υγείας, εμβολιασμούς, και σωματικές εξετάσεις, αποτελέσματα εξετάσεων, επισκέψεις σε
ιατρικά γραφεία και αρχεία χορήγησης φαρμάκων. Ζητείται από τους γονείς να επικοινωνούν απευθείας με τη νοσοκόμα του
σχολείου σχετικά με προβλήματα υγείας του μαθητή, ιατρικές αναφορές ή/και μελήματα. Τα αρχεία υγείας των μαθητών είναι άκρως
εμπιστευτικά και οι πληροφορίες θα κοινοποιηθούν μόνο σε άλλα μέλη του προσωπικού εφόσον έχει δοθεί ρητή άδεια από τους
γονείς.
ΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (IHCP)
Όταν ένας μαθητής μια συγκεκριμένη ιατρική ανάγκη ή διάγνωση που πρέπει να αξιολογηθεί, να αντιμετωπιστεί και να τεθεί υπό
παρακολούθηση ενώ βρίσκεται στο σχολείο, όπως το άσθμα, μια απειλητική για τη ζωή αλλεργία, ή διαβήτη, η νοσοκόμα, σε
συνεργασία με τους γονείς θα δημιουργήσει ένα IHCP. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στις ατομικές ανάγκες του μαθητή, στο
ιατρικό ιστορικό του και στις εντολές του γιατρού. Κατόπιν, το IHCP αναθεωρείται, υπογράφεται από τη νοσοκόμα, τον γονέα και
τον ιατρό (όπου απαιτείται) και κατόπιν κοινοποιείται στο κατάλληλο προσωπικό για να εξασφαλιστεί βέλτιστη ενσωμάτωση των
ιατρικών αναγκών του μαθητή στο περιβάλλον του σχολείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δημιουργείται επίσης και ένα ιατρικό
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πρόγραμμα έκτακτης ανάγκης για να επισπευσθεί η αναγνώριση του ασθενή καθώς και η θεραπεία σε περίπτωση διάγνωσης που είναι
απειλητική για τη ζωή.
Η ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ
Η νοσοκόμα του σχολείου διδάσκει στους μαθητές, στους γονείς και στο προσωπικό θέματα υγείας και ευημερίας και προσπαθεί να
προάγει την κατανόηση των αναγκών υγείας των μαθητών. Στο δημοτικό σχολείο, οι νοσοκόμες του σχολείου εκτελούν επίσημη
παράδοση στην τάξη σχετικά με το πλύσιμο των χεριών, την υγιεινή και την ανάπτυξη μεταξύ άλλων. Στο γυμνάσιο, η νοσοκόμα του
σχολείου συνεργάζεται με τον δάσκαλο υγιεινής για να παρέχει πληροφορίες και βοηθά στις παρουσιάσεις με βάση τις ανάγκες του
πληθυσμού των μαθητών.
Η Μασαχουσέτη παρέχει δωρεάν ή χαμηλού κόστους ασφάλεια υγείας και οδοντιατρικής περίθαλψης σε όλα τα παιδιά και τους
εφήβους έως ηλικίας 18 ετών.
Τηλεφωνήστε στη νοσοκόμα του σχολείου σας ή στη Φροντίδα Υγείας στον αριθμό 1-800-272-4232 για περισσότερες πληροφορίες
ή δείτε την ιστοσελίδα www.hcfama.org.
Νοσοκόμες Δημόσιου Σχολείου Braintree
Διευθύντρια Νοσηλευτικών
Laurie Melchionda, MEd
Υπηρεσιών Σχολείου
BSN RN
Ενσωματωμένο Προσχολικό
Margaret Ciulla, R.N.
Πρόγραμμα

Τηλέφωνο
781-848-4000 ext. 7840
(TTY 781-843-6973)
781-848-4000 ext. 7032

Φαξ
781-843-7058

Κέντρο Νηπιαγωγείου Monatiquot
Δημοτικό Σχολείο Mary Flaherty
Δημοτικό Σχολείο Highlands
Δημοτικό Σχολείο Hollis
Δημοτικό Σχολείο Liberty
Δημοτικό Σχολείο Morrison
Δημοτικό Σχολείο Donald Ross
Γυμνάσιο Μέσης Εκπαίδευσης East

781- 794-8423 ext. 8030
781-380-0153 ext. 3530
781-380-0193 ext. 4530
781-380-0149 ext. 5030
781-380-0210 ext. 5530
781-380-0230 ext. 6030
781-356-5308 ext. 6530
781-380-0170 ext. 3031
781-380-0170 ext. 3030
781-380-0160 ext. 4031
781-380-0160 ext. 4030
781-848-4000 ext. 7031
781-848-4000 ext. 7030
781-848-4000 ext. 9
781-249-1127

781-380-0220
781-380-3349
781-380-3528
781-380-3821
781-848-3790
781-849-0192
781-843-7606
781-848-4522

Γυμνάσιο Μέσης Εκπαίδευσης South
Λύκειο Braintree
Ιατρός Σύμβουλος

Julie Moran, R.N.
Judy Sellon, R.N.
Karen Hubbard, R.N.
Jane Bagley, R.N.
Joanne Kelly, R.N.
Cheryl Campbell, R.N.
Heidi Olson, R.N.
Mary Ann O’Rourke, R.N.
Ellen Wright, R.N.
Brenna Coughlin, RN
Ellen Stenmon R.N.
Rosemary Donoghue, R.N.
Frances Barron, RN
Diane Bulman, R.N.
Philip Nedelman, M.D.

781-843-7058

781-356-0657
781-843-6921
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