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Acordarea
asistenţei
medicale
şi
stomatologice în unităţile de învăţământ de
stat, se face în conformitate cu
prevederile OUG nr. 162/2008, OMS nr.
653/2001 şi OMS nr. 1668/2011 cu
modificările şi completarile ulterioare și
presupune acordarea asistenţei medicale şi
asistenţei
medicale
stomatologice
preventive, curative şi de urgentă
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pe
toată perioada în care aceştia se află în
unităţile de învăţământ;
Asistenţa medicală stomatologică a
prescolarilor din grădiniţele cu program
prelungit se asigură prin arondarea la
cabinetele medicale din unităţile şcolare
cele mai apropiate

Atribuțiile personalului medical
-asigurarea sănătăţii pacienţilor prin activităţi de
prevenţie, diagnostic şi tratament al maladiilor şi
anomaliilor apărute, pentru menţinerea şi
recuperarea
sănătăţii
pacienţilor
sau
a
colectivităţii, cu respectarea codului deontologic
medical;

Asistența medicală școlară asigură:
servicii de asigurare a unui mediu sănătos
pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi –
identificarea şi managementul riscurilor pentru
sănătatea
colectivităţii,
gestionarea
circuitelor funcţionale, verificarea respectării
reglementărilor de sănătate publică;
servicii de menţinere a stării de sănătate
individuale şi colective – imunizări, triaj
epidemiologic;
servicii de examinare a stării de sănătate a
elevilor – evaluarea stării de sănătate,
monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice,
eliberarea documentelor medicale necesare;
servicii de asigurare a stării de sănătate
individuale – acordarea de scutiri medicale,
acordarea de îngrijiri medicale pentru afecţiuni
curente, care nu necesită apelarea la Serviciul
unic de urgenţă – 112, până la preluarea
copilului de către medicul de familie sau în
colaborare cu acesta;
servicii medicale de asigurare a stării de
sănătate – acţiuni medicale curative, acordarea
de consultaţii medicale la cerere, eliberarea de
bilete de trimitere în regim special şi de
reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor în
caz de urgenţă;
activităţi de educaţie pentru sănătate şi de
promovare a unui stil de viaţă sănătos
servicii de menținere a sănătății orodentare
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