Skolhälsovård
Skolhälsovårdare Outi Rantanen har mottagning i skolan på tisdagar och torsdagar. Hennes
telefonnummer är 044-7014295.
Till skolhälsovårdarens uppgifter hör bl.a. att göra lagstadgade hälsogranskningar av eleverna.
Elever och föräldrar kan vända sig till henne med allmänna frågor gällande elevens hälsotillstånd.
Sjukvård hör inte till skolhälsovårdarens uppgifter. Infektionssjukdomar och olycksfall som skett
under fritiden sköts på den egna hälsocentralen eller privat. Vårdnadshavaren ansvarar för vården
och kostnaderna.
Skolhälsovårdarens uppgifter inom elevhälsan
Skolhälsovårdaren planerar och ansvarar för skolhälsovården i skolan i samarbete med skolläkaren.
Skolhälsovården verkar i nära samarbete med elever, vårdnadshavare, elevvårdspersonal, rektor och
olika aktörer inom social- och hälsovård.
Skolhälsovården bygger på uppföljning av den fysiska, psykiska, sociala och intellektuella
utvecklingen och hälsotillståndet hos eleverna. Verksamheten är i första hand förebyggande och kan
delas in på följande sätt:





individinriktad hälso- och sjukvård med årliga hälsogranskningar, som i åk 1, 5 och 8 är
omfattande och innefattar även undersökning av skolläkare, hälsokontroller med samtliga
elever i klasserna 2, 3, 4, 6,7, 9 och I G (läkarkontroller vid behov) och hälsokontroller vid
behov i 2 G och 3 G
miljöinriktad hälsovård med inriktning på sanitära förhållanden och arbetshälsa
hälsofostran och förebyggande upplysningsverksamhet både individuellt och i grupp

Elevolycksfall
Om det sker ett elevolycksfall i skolan ges första hjälp av skolhälsovårdaren eller någon annan
vuxen. Vid behov förs eleven till den egna hälsocentralen eller till första hjälpen vid sjukhuset
(Satakunnan keskussairaala). Skolan kontaktar vårdnadshavaren som i första skall vara den som för
sitt barn till hälsocentralen eller sjukhuset.
Om ett olycksfall sker på skolvägen skall hemmet omedelbart informera skolan.
Alla olycksfall dokumenteras.
Eleverna i BSS är försäkrade för olycksfall som sker under skoltid i försäkringsbolaget Folksam.
Försäkringen täcker:
- Olycksfall som hänt:




-

i skolan
på skolvägen (under den raka vägen mellan hem-skola-hem)
i samband med verksamhet som omfattas av läsårsplanen
under lägerskola i hemlandet. Försäkringen täcker inte kostnader för sjukdomsfall eller
försvunnet resgods.
Glasögon som gått sönder i samband med personskada som läkaren kunnat konstatera
Läkartjänster som lyder under den offentliga hälsovården (inte privatläkare)

Försäkringen täcker inte:



vårdkostnader hos privatläkare. Föräldrarna står själva för alla kostnader om man väljer att
uppsöka privatläkare.

Tandvård
Elevernas tandvård sköts av Cygneuksen hammashoitola, Tasvallankatu 1, tel. 6213625. Vid
olycksfall tar skolan i första hand kontakt dit. Skolan kontaktar genast föräldrarna. Om barnet hör
till ett annat vårddistrikt ger Cygneus hammashoitola närmare instruktioner. Skolans försäkring
täcker inte privat tandvård.

