Saúde dos alunos e enfermaria da RPDC
Na Roxbury Prep, a enfermeira da escola tem um papel crucial na prestação contínua de
serviços de saúde abrangentes para crianças e jovens.Um número crescente de alunos entra
nas escolas com condições crônicas de saúde que exigem gerenciamento durante o dia
letivo.Uma enfermeira escolar é uma profissional especializada em enfermagem que promove o
bem-estar, o sucesso acadêmico e as realizações ao longo da vida dos alunos.Para tanto, as
enfermeiras escolares facilitam as respostas positivas dos alunos ao desenvolvimento normal,
promovem saúde e segurança, intervêm nos problemas de saúde reais e potenciais, fornecem
serviços de gerenciamento de casos e colaboram ativamente com outros para desenvolver a
capacidade do aluno e da família para adaptação, autogestão, autodefesa e aprendizagem.
A National Association of School Nurses identifica 7 funções essenciais que a enfermeira
escolar cumpre para promover a saúde da criança e do adolescente e o sucesso educacional.As
funções são abrangentes e aplicáveis a enfermeiras escolares em todos os níveis de prática, em
todos os ambientes geográficos e com todos os clientes.
1. A enfermeira escolar oferece atendimento direto aos alunos.
2. A enfermeira escolar oferece liderança para a prestação de serviços de saúde.A
enfermeira é a especialista em saúde dentro da escola Ela avalia o sistema de
assistência médica e desenvolve um plano juntamente com a equipe de operações para
garantir que todas as necessidades de saúde sejam atendidas!
3. A enfermeira escolar fornece triagem e encaminhamento para problemas de
saúde.(Triagens realizadas, triagem, intervenção breve e encaminhamento para
tratamento (SBIRT) orientados para todos os alunos da7ª série, triagens de saúde
incluindo IMC, visão, audição e exame de postura realizados para todas as séries da 5 a a
8a.
4. Oferece segurança física e emocional da comunidade escolar monitorando as
imunizações, garantindo o afastamento adequado de doenças infecciosas e relatando
doenças transmissíveis conforme exigido por lei.
5. A enfermeira escolar promove a educação em saúde, fornecendo informações sobre
saúde a alunos individualmente e em grupos.
6. A enfermeira escolar desempenha um papel de liderança nas políticas e programas de
saúde.Isso inclui promoção e proteção da saúde, políticas de bem-estar escolar,
proteção e intervenção na saúde mental, gerenciamento de doenças agudas.
7. A enfermeira escolar é um elemento de ligação entre o pessoal da escola, família,
profissionais de saúde e a comunidade.

Perguntas frequentes
Como posso entrar em contato com a enfermeira da escola? É possível entrar em contato com o
número principal da escola 617-858-2300 e digitar o ramal 4216 para a enfermaria. Para enviar
informações de saúde por fax, utilize o número 617-275-5760 ou envie um e-mail para
mo@roxburyprep.org
Como um aluno pode visitar a enfermeira da escola? Todo aluno que necessite de atendimento
médico ou não se sinta bem pode levantar a mão durante a aula e pedir para se consultar com
a enfermeira.Dependendo do que estiver acontecendo durante a aula, o professor usará seu
julgamento e enviará o aluno com um passe de corredor específico para a enfermaria.
Posso enviar medicamentos prescritos para meu filho tomar durante o horário escolar? Sim,
caso tenha uma autorização médica assinada afirmando que o aluno deve tomar este
medicamento durante o horário escolar.Tanto o atestado quanto a medicação prescrita devem
ser entregues antes que o aluno possa ser medicado durante o horário escolar.O mesmo ocorre
para bombas de asma e canetas de epinefrina.
O que acontece nas excursões escolares para alunos que têm asma ou uma reação alérgica de
emergência? A enfermeira escolar comparece a todas as viagens de campo sancionadas pela
escola que precisarem de sua supervisão, e trará todos os medicamentos com/sem receita
necessários.
Meu filho pode receber medicamentos de venda livre na escola? Sim, a enfermeira da escola
pode administrar medicamentos sem receita médica (OTC) como paracetamol, ibuprofeno, Tums
(antiácido), pílulas antidiarreicas ou xaropes, remédios para alergia que não causem sonolência,
pastilhas para tosse e creme de cortisona caso o aluno tenha a parte de medicamento do
formulário de inscrição preenchido pelos pais/responsáveis.
Que documentação é necessária manter em registro para obter informações atualizadas sobre
a saúde do meu filho? Precisamos de um exame físico atualizado de cada aluno no arquivo para
o ano corrente, informações atualizadas sobre contato/emergência e quaisquer atestados
médicos e receitas assinados na escola.
O que acontece se meu filho se machucar enquanto estiver na escola? A enfermeira da escola
usará seu julgamento médico para avaliar a situação, prestará o atendimento adequado, os pais
serão informados imediatamente, o diretor de operações/diretor será atualizado e os serviços
de emergência (911) serão informados em uma situação de emergência e a enfermeira ou um
membro da equipe irá com o aluno ao hospital.
Caso tenha um atestado médico declarando que meu filho possui necessidades/restrições
médicas, isso pode ser reforçado na escola? Sim, se recebermos atestado médico assinado
declarando restrições ou necessidades médicas.As informações serão transmitidas, mantendo
a privacidade para todos os funcionários que precisam ser informados a fim de manter a
segurança do aluno.

