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Anexa 8 la ROI_LTF

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ
CABINET MEDICAL
LICEULUI TEORETIC FILADELFIA
Art. 1 (1) Cabinetul medical al Liceului Teoretic Filadelfia asigură asistenţa medicală şcolară în conformitate
cu prevederile OUG 162/2008 şi Ordinului 653/2001.
Art. 2 (1) Asistenţa medicală şcolară reprezintă ansamblul activităţilor de medicină preventivă şi curativă pe
toată perioada programului școlar.
(2) Activități medicale privind asistența medicală preventivă:
a) examinarea medicală periodică a elevilor;
b) examenul dezvoltării fizice: somatometrie (înălțime, greutate, perimetrul toracic);
c) examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul școlii la elevii din clasele
pregătitoare, I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a;
d) dispensarizarea elevilor-problemă aflați în evidența specială;
e) efectuarea triajul epidemiologic tuturor preșcolarilor și elevilor, după fiecare vacanță, precum și ori
de câte ori e cazul;
f) acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în școli, în colaborare cu alte
instituții abilitate;
g) controlul igienei individuale a elevilor, colaborând cu personalul didactic/părinți pentru remedierea
situațiilor deficitare constatate;
h) controlul privind respectarea condițiilor de igienă din spațiile: sălile de clasă, laboratoare, sală de
sport, băi, spații de odihnă, internat, sală de mese;
i) întocmirea meniurilor și efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei
alimentații raționale în cantinele școlare, controlând zilnuic proprietățile organoleptice ale alimentelor
scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar;
j) supravegherea stării de sănătate a personalului din blocul alimentar, verificare documente medicale;
k) evidența examenelor medicale periodice pe care personalul adult din unitatea de învățământ este
obligat să le efectueze în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății și Familiei;
l) acțiuni de educație pentru sănătate în rândul elevilor, în colaborare cu cadrele didactice.
(4) Activități medicale privind asistența medicală curativă:
a) acordarea primului ajutor în caz de urgență și supraveghează transportul acestora la unitățile sanitare
abilitate;
b) acordarea primului ajutor în caz de urgențe în perioada examenului de bacalaureat/evaluare națională
clasa a VIII-a;
c) efectuarea tratamentelor, la indicația medicului;
d) asigurarea condițiilor optime pentru depozitarea medicamentelor din aparatul de urgențe și a
materialelor sanitare.
Art. 3 Activitatea zilnică a cabinetului medical se desfășoară între orele 8-17.
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