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„Un expert din domeniul sănătății 
școlare care mă sprjină și la ore 
atunci când vorbim despre teme 
legate de sănătate. Super.“

„O adevarată ușurare, 
asta mi-am dorit.“

„Toți copiii îl îndrăgesc pe expertul 
din domeniul sănătății școlare. 
Din păcate eu nu am timpul necesar 
să vorbesc cu copiii care au griji 
legate de sănătate.“

Experți din domeniul 
sănătății școlare în sectorul 
Lichteberg începând



„Imi place de expertul de sănătate 
școlară, tot timpul mă ascultă cu 
atenție.“

„Eu mă duc la o școală sănătoasă.“

„Atunci când am dureri de stomac la școală, 
cunosc drumul către cabinetul medical. Și  
acolo este cineva care să mă ajute.”

„Dacă copilul meu se îmbolnăveș-
te la școală, știu că este pe mâini 
bune. Asta ne dă siguranță.” 

„Copilul meu să crească 
într-o școală sănătoasă, 
asta mi-am dorit.“

Expertul din domeniul sănătățții școlare va 
acțționa în urmatoarele domenii:

•  Îngrijire în cazuri de urgență
• Promovarea sănătății și măsuri de prevenție
•  Depistarea precoce a bolilor
•  Sprijin pentru copii și tineri cu boli cronice /  

dizabilități
•  Persoană de contact și persoană de încredere  

pentru elevii cu probleme de sănătate

Experțți din domeniul sănătățții școlare în 
sectorul Lichteberg începând  

Școlile se confruntă în mod constant cu noi provo-
cări – programul școlar zilnic “Ganztagsschule”, 
educatia incluzivă și egalitatea de șanse a tuturor 
copiilor și tinerilor în ceea ce priveste sănătatea și 
educația. 

Asistența medicală de urgență și măsurile preventi-
ve de sănătate sunt sarcini centrale în acest sens. 
Pe plan internațional și în alte land-uri federale, 
utilizarea experților din domeniul sănătății școlare 
(asemănătoare fostelor „surori medicale școlare“) 
ca parte integrantă a unei echipe multidisciplinare 
în școli generale și gimnazii este deja de mult timp 
un lucru obișnuit. Subiectul este mai actual ca 
niciodată. Școala Dvs. este una dintre cele cinci 
școli care au fost alese în cadrul unui proiect pilot 
din sectorul Berlin-Lichtenberg, în care va exista un 
expert în sănătatea școlară. 


