Lp koolijuhid, kooliõed, koolipidajad

Lapse koolieelne tervisekontroll on oluline ja vajalik, kuid see ei tohi saada takistuseks lapse kooli
vastu võtmisel
Lapse koolieelne tervisekontroll tehakse Eestis tavapäraselt perearstikeskuses vastavalt kehtivale
terve lapse jälgimise juhendile. Enamus perearste enam koolieelse tervisekontrolli kohta
pabertõendeid ei väljasta juba vähemalt aasta, kõik andmed lapse tervise kohta on tervise
infosüsteemis (nn digiloos). Lapse koolieelne tervisekontroll on väga vajalik, kuid pabertõendite aeg
jääb lähiaastatel minevikku. Kooliõdedel on juurdepääs tervise infosüsteemile ning sealt piisav
ülevaade lapse tervisest.
See ei ole seal küll leitav koolieelse tervisekontrolli teatise nime all, kuid info lapse kasvamise,
immuniseerimiste jm vajaliku kohta on digiloos leitav.
Seoses UA põgenike lastega tuleb kasutada paindlikku lähenemist sõltuvalt olukorrast. Kindlasti tuleb
aktsepteerida ka UA laste puhul digitaalset terviseinfot.
Juhis käitumiseks erinevates olukordades:
1)

Kui UA lapsele on tehtud põgenikele suunatud üldine tervisekontroll –

kooliõde tervishoiutöötajana leiab tervise infosüsteemist kõik vajaliku ning aktsepteerib seda infot nn
tervisetõendina, kui lähikuudel on tehtud üldise (nn teisene) tervisekontrolli. Kui on üldise
tervisekontrolli andmete alusel vaja teha täiendavaid toiminguid (kaaluda, mõõta, kontrollida silmi,
küsida vanematelt andmeid immuniseerimiste kohta vm), siis koolõde teeb seda. Vajadusel suunab
kooliõde lapse perearsti juurde, aidates leida õige perearsti ning selgitades perearsti juurde
minemise detaile (aja eelbroneerimine jms). Kooliõde lepib perearstiga eelnevalt kokku. Perearst
teeb lapse läbivaatuse lähtuvalt laste tervisekontrolli juhendist ja esitab selle kohta arve haigekassale
juhupõhiseks rahastamiseks. Kui lapsel on juba püsiv elukoht antud piirkonnas, võib perearst võtta
lapse oma nimistusse.
2)
Kui UA lapsele on tehtud koolieelne tervisekontroll ja seda on teinud perearst või muu
arst, saatnud info digilukku, aga pole väljastanud pabertõendit) tuleb digitaalset infot aktsepteerida samuti, nagu tehakse Eesti kodakondsusega laste puhul.
3)

Kui UA lapsele ei ole tehtud ei üldist ega koolieelset tervisekontrolli –

suunab kooliõde lapse perearsti juurde, aidates sellejuures leida õige perearsti ning selgitades
perearsti juurde minemise detaile (aja eelbroneerimine jms). Kooliõde lepib perearstiga eelnevalt
kokku. Tervisekontroll tuleb tagada hiljemalt 3 kuu jooksul. Kooliõde omalt poolt saab teha õe
pädevuses olevad toimingud - kaaluda, mõõta, kontrollida silmi, küsida vanematelt andmeid
immuniseerimiste kohta jm tavapäraseid tegevusi. Perearst teeb lapse läbivaatuse lähtuvalt laste
tervisekontrolli juhendist ja esitab selle kohta arve haigekassale juhupõhiseks rahastamiseks. Kui
lapsel on juba püsiv elukoht antud piirkonnas, võib perearst võtta lapse oma nimistusse.

