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2016.gada 01.septembrī.

Medicīnas māsas

Darba plāns
2016./2017. mācību gadam
Nr.
1.
2.

VEICAMAIS DARBS
Medicīnas kabineta sakārtošana nākamajam
mācību gadam.
Skolotāju medicīnas apskates un OPV kartiņu
pārbaude.

3.

Medikamentu pārsienama materiāla iegāde.

4.

Skolēnu un bērnu medicīnas dokumentācijas
sagatavošana atbilstoši prasībām.
Skolas pārbaude atbilstoši Noteikumiem par
higiēnas prasībām vispārizglītojošās skolās.
Skolēnu un bērnu personīgās higiēnas un
pedikulozes pārbaude .

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tikšanās ar vecākiem:
 Izskaidrot profilaktisko pošu
nozīmi.
 Aktuālie jautājumi.
Informēt vecākus par profilaktiskajām potēm
pie ģimenes ārsta un kontrolēt potēšanu.
Piedalīties klašu audzināšanas stundas, stāstot
par personīgo higiēnu, veselīgu dzīves veidu,
slimību profilaksi.
Apzināt skolēnus un bērnus, kuri uzskatami
saslimšanas ar tuberkulozi riska grupā.
Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību,
konsultēt bērnus.
Analizēt traumatisma cēloņus un veikt to
novērošanu.
. Nodrošināt medicīnisko aprūpi sporta
pasākumos.
Veikt profilaktiskās apskates bērniem (redzes
pārbaude, svars, augums), pēc vajadzības
nosūtot pie speciālista.

IZPILDES LAIKI
Septembris.
Līdz 01.09. un visu mācību gadu.
Augusts- Septembris.
Līdz 1.10.2016.
Vienu reizi nedēļā.
2016.gada septembris – oktobris
un visu mācību gadu.
Klašu un skolas vecāku sapulces
visu mācību gadu.

Atbilstoši potēšanas kalendāram.
Klašu audzināšanas stundās (pēc
audzinātāju uzaicinājuma).
Pēc vajadzības.
Regulāri.
Regulāri.
Pēc vajadzības.
Vienu reizi gadā. Individuāli pēc
vajadzības.

15.

19.

Sniegt dažādu informāciju (par slimībām,
profilaksi, palīdzību).
Nodrošināt medicīnisko aprūpi sporta
pasākumos.
Iespējas robežās pasargāt skolēnus no
vienaudžu un pieaugušo fiziskas garīgas
varmācības.
Uzskaitīt bērnus, kuri saslimuši ar infekcijas
slimībām, veikt kontaktējošo bērnu
novērošanu, telpu un trauku dezinfekciju.
Uzskaitīt bērnus ar hroniskam slimībām.

20.

Aptieciņas sagatavošana bērnu dārza grupām.

21.

Sekot sanitāri higiēniskajām stāvoklim visas
skolas un bērnu dārza telpās. Veikt
pretepideminoloģiskos pasākumus.
Piedalīties pedagogu informatīvajās
sanāksmēs.
Veikt pašizgītošanos atbilstoši specialitātei,
apmeklējot seminārus, kursus, izstādes, lasot
medicīnisko literatūru.
Sekot higiēnas prasību un veselīga uztura
principu ievērošanai skolas ēdināšanas blokā,
saskaņot ēdienreizes.

16.
17.
18.

22.
23.
24.

Pēc vajadzības.
Pēc vajadzības.
Visu mācību gadu.
Katra gadījumā saslimšanas.
Veidot sarakstu septembrī.
Vienu reizi gadā (septembris).
Divas reizes nedēļā.
Pēc vajadzības.
Regulāri.
Regulāri.

