Protocol ‘Medische situaties op school’
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de school is het geven van onderwijs. Er
worden echter in toenemende mate verzoeken gedaan om ook (medische) zorg te
verlenen. In principe regelen de ouders deze zorg zelf door de juiste voorzieningen te
treffen. Toch heeft de school te maken met een aantal medische situaties. De wijze
waarop wij hiermee om moeten gaan staat beschreven in het protocol ‘Handelen in
medische situaties’ van Agora.
Onze school zal in de onderstaande situaties als volgt handelen:
Het kind wordt ziek op school
In voorkomende gevallen wordt er met ouders contact opgenomen. Als samen met
ouders besloten wordt om het kind naar huis te laten gaan, zullen wij zorgen voor de
juiste begeleiding.
Het verstrekken van medicijnen
Medicijnen aan het kind naar school meegeven is in verband met veiligheid en
aansprakelijkheid niet toegestaan. Soms is het noodzakelijk dat kinderen tijdens
schooltijd medicijnen innemen. In dat geval bieden wij ouders de gelegenheid om de
medicijnverstrekking via de leerkracht te organiseren.
Als het echt niet anders kan zal school de medicijnen verstrekken. Daarmee
aanvaardt onze school de verantwoordelijkheid. We moeten in dat geval het
vastgestelde protocol volgen. Richtlijnen daarbij zijn o.a.:
-Medicijnen alleen in originele verpakking met bijsluiter.
-Aftekenlijst, waarop per keer wordt aangetekend wanneer het medicijn is verstrekt.
-Een door de ouders ondertekend toestemmingsformulier (verkrijgbaar via de
leerkracht).
Medicijnen in school zijn dus alleen nog toegestaan als het protocol strikt wordt
toegepast en alleen na overleg met de leerkracht en na toestemming van de directie.
Het verrichten van medische handelingen
Medische handelingen zoals het geven van sondevoeding, het meten van de
bloedsuikerspiegel etc. overstijgt de verantwoordelijkheid van de school en zal niet
door school worden uitgevoerd. Wel zullen wij ouders in de gelegenheid stellen deze
zorg zelf uit te (laten) voeren. In dergelijke gevallen moeten ouders de directie
schriftelijk op de hoogte stellen.
In bovengenoemde gevallen moet het protocol ‘Handelen in medische situaties’ strikt
worden uitgevoerd in verband met de bescherming van de school en / of de
leerkracht tegen aansprakelijkheid.
Uiteraard is bovenstaande niet van toepassing op een levensbedreigende situatie. In
dat geval is elke burger verplicht handelend op te treden.

