ZDRAVSTVENE STORITVE
Šolski zdravnik je Valter Boltar, dr. med., ki ima svojo ordinacijo v novi stavbi
Zdravstvenega doma Nova Gorica.
Sistematski pregledi in cepljenja se izvajajo v 1. in 3. razredu ter samo za deklice tudi v
6. razredu. V 8. razredu se izvaja zgolj sistematski pregled. Učenci 1. in 3. razreda bodo
pregledani in cepljeni v ordinaciji šolskega zdravnika. Na pregled jih spremljajo starši. V
letošnjem šolskem letu bodo zdravstveni delavci nadaljevali s cepljenjem deklic 6.
razreda proti HPV (humani papiloma virus). Cepljene bodo samo deklice, katerih starši
bodo s tem pisno soglašali.
Svetovalna delavka sodeluje z zdravnikom in dipl. medicinsko sestro Alojzijo Jericijo
Oprešnik pri organizaciji sistematskih pregledov. Z zdravnikom se posvetuje tudi v
primeru, ko poklicna odločitev učencev 9. razreda zahteva izdajo zdravniškega potrdila
za nadaljnje šolanje in takrat, ko gre za odložitev šolanja otroka v 1. razred zaradi
zdravstvenih ali drugih razlogov.
V sodelovanju z dipl. med. sestrama Suzano Munih in Miro Stanič iz ZZV Nova Gorica, ki
izvajata naravoslovne dni z zdravstveno vsebino smo pripravili program za učence od 1.
do 8. razreda.
ZOBOZDRAVSTVENE STORITVE in AKCIJA ZA ČISTE ZOBE
V letošnjem šolskem letu bodo imeli sistematski pregled zob vsi učenci šole. Preglede
bo skupaj z zobno asistentko Mojco Gabrijelčič opravila šolska zobozdravnica Oresta
Kobale, dr. dent. med.
Vse leto poteka na šoli tudi akcija »Čisti zobje ob zdravi prehrani«, in sicer za vse
učence od 1. do 9. razreda. Program zobozdravstvene vzgoje je namenjen pravilnemu in
rednemu čiščenju zob. Akcijo vodita zdravstveni delavki Nelida Cassarsa in Jasmina
Komel, ki enkrat mesečno obiščeta učence.
Posamezni učenci, ki med letom najbolj skrbijo za svoje zobe in zberejo največ točk, ob
koncu leta prejmejo broško kot simbolno nagrado. Najuspešnejši razred na šoli je
nagrajen in ob koncu šolskega leta povabljen na prireditev ob zaključku akcije.
V sodelovanju z delavci ZZV Nova Gorica smo pripravili program naravoslovnih dni z
zdravstveno vsebino.

