PRINCIPALELE ATRIBUȚII ALE ASISTENTELOR DIN CADRUL
CABINETULUI MEDICAL ȘCOLAR
Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de preşcolari şi/sau elevi
- Semnalează medicului unităţii/directorului şcolii, după cay, încălcările legislative vizând
determinanţii comportamentali ai stării de sănătate - vânzarea de produse din tutun, alcool,
droguri, substanţe etnobotanice, alimente şi băuturi restricţionate la comercialiyare în şcoli
- Semnalează medicului unităţii/directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi
dotare a cabinetului medical.
- Supraveghează modul în care se respectă orele de odihnă pasivă şi activă - jocuri a copiilor
şi condiţiile în care se realizează aceasta.
- Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire- aer, apă, soare, mişcare a
organismului copiilor.
- Supraveghează modul în care se respectă igiena individuală a copiilor din grădiniţe în
timpul spălării pe mâini al acestora şi la servirea mesei.
- Controlează igiena individuală a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru
remedierea situaţiilor deficitare constatate.
- Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia
sau reprezentantul legal.
- Supraveghează focarele de boli transmisibile, aplicând măsurile antiepidemice faţă de
contacţi şi efectuând recoltări de probe biologice, dezinfecţii etc.
- Prezintă produsele biologice recoltate- exudate nazofaringiene, materii fecale, urinălaboratoarelor de bacteriologie şi ridică buletinele de analiză în situaţii de apariţie a unor
focare de boli transmisibile în colectivitate.
-Întocmeşte zilnic în grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca
revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic
favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile.
-Controlează zilnic respectarea normelor de igienă din grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar,
dormitoare, spălătorie-călcătorie, grupuri sanitare, curte , etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ (
săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport, de cazare (
dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) pentru
Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de educaţie pentru sănătate cu
părinţii, cu copiii şi cu personalul didactic auxiliar din grădiniţă şi respectiv, în rândul
elevilor, al familiilor elevilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a elevilor, pe
clase şi, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstraţii
practice.
- Participă la lectoratele cu părinţii elevilor pe teme de educaţie pentru sănătate
- Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare
din unitatea de învăţământ.
- Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de
alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective
- Participă la instruiri profesionale
- Participă la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.

