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 سياسة الصحة

  

تسعى مدرسة عائشة أم المؤمنين الى العمل بمفاهيم الصحة المدرسية المتعارف عليها عالميًا من أجل رفع      

المدرسية في النظام التعليمي بأسلوب تثبيت مفاهيم الصحة ومستوى صحة المتعلمين وأهلهم ومعلميهم ومجتمعهم 

مرن يكون فيه المتعلم هو المحور من خالل تغيير السلوكيات الخاطئة واعتماد عادات حياتية سليمة تمكنهم من 

تحسين صحتهم و الوقاية من األمراض و تخفيف التعرض الى المخاطر والحوادث للوصول الى بيئة سليمة تضمن 

 درسة مما يعزز العالقة بين المتعلمين والمرشدين الصحيين .السالمة العامة وسالمة الم

 

 :المدرسية العيادة-

 :تشمل متعددة تمريضية خدمات المدرسية العيادة تقدم

 

 :الصحية الرعاية -

 .الصحة وزارة تعليمات حسب األمراض من للوقاية التطعيمات برامجمتابعة  -1 

  التي يتم تحويلها من قبل الناظرة باتباع الخطوات التالية: المرضية الحاالت متابعة- 2

 *إعطاء العالج الالزم في العيادة.

 * إعادة المتعلم إلى الصف وإبالغ الناظرة .

 * التواصل مع األهل إذا دعت الحاجة.

 * إعادة المتعلم إلى المنزل إذا دعت الحاجة.

 * متابعة الحالة في اليوم التالي.

 طبي للعودة إلى المدرسة.* طلب تقرير 
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 (النظافة الشخصية..التفتيش الدوري ) -3

تنفيذ برامج التوعية الصحية و خاصةً خالل استمرار انتشار جائحة كورونا وجائحة الكوليرا وغيرها من  -4

 األمراض المعدية.

 متابعة التقارير الصحية و ذلك بالتعاون مع األقسام المعنية في المدرسة.-5

 

 :وتتضمن األولية، إلسعافاتا 

 .األولية واإلسعافات العامة السالمة مستلزمات توفير- 

 .الضرورة عند المستشفيات إلى الطارئة الحاالت وتحويل الالزمة اإلسعافات إجراء- 

 :ويشمل الصحية، والتوعية التثقيف 

 .الصحية األغذية تناول وأهمية العامة بالصحة يتعلق فيما وتثقيفية توعوية محاضرات عمل-

 الدراسية، والفصول المياه، دورات مثل للمدرسة العامة المرافق بزيارة وذلك ومحيطها المدرسية البيئة مراقبة-

 .والساحات

 

 :المدرسة داخل والجروح للحوادث التأمين -

 األمر ولي إشعار ويتم ، األمر لزم إذا المستشفى إلى الطالب تحويل يتم حين في البسيطة، اإلسعاف حاالت معالجةيتم 

تتم متابعة الحالة الحقاً. كما ويتم التنسيق مع ناظرة القسم إلرسال الدروس في حال الغياب  .الحادثة وقوع فور بذلك

 الطويل.

 

 

 


