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KẾ HOẠCH 
V/v khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh 

Năm học 2021 - 2022 
  

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ Tài 

chính về hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học; 
Bộ phận y tế trường lập kế hoạch khám sức khoẻ đầu vào đối với học sinh 

khối 10 và khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh khối 11,12  nhằm đánh giá, phân 

loại bệnh tật để đảm bảo cho việc theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho học sinh trong 

quá trình học tập như sau: 

I.  MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Khám phát hiện, quản lý một số bệnh thường gặp ở lứa tuổi học đường. 

- Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe học sinh, kiểm soát và hạn chế một 

số nguy cơ của các bệnh học đường góp phần giảm tỷ lệ mắc bệnh như: Cận thị, 

cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng…và giảm tỷ lệ thương tích trong trường học. 

2. Yêu cầu: 

- 100% học sinh trong toàn trường được khám sức khỏe định kỳ . 

-  100% các trường hợp mắc bệnh được thông báo cho gia đình để phối hợp 

chuyển tuyến điều trị. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và Y tế trong việc theo dõi, giám 

sát quản lý sức khỏe học sinh. 

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN: 

- Thông qua khám sức khỏe học sinh được tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức 

khỏe ban đầu phòng chống các bệnh học đường như: Cận thị, cong vẹo cột sống, 

bệnh răng miệng, dinh dưỡng không hợp lý, giun sán, tiêu chảy cấp, sốt xuất huyết, 

tay chân miệng,giảm tỷ lệ thương tích trong trường học và đặt biệt tuyên truyền, 

hướng dẫn cách phòng chống  dịch bệnh covid 19 

- Huy động tối đa sự tham gia của các cấp, các ngành và cộng đồng cho hoạt 

động chăm sóc sức khỏe học sinh. 

- Phối hợp với phòng ban liên quan,  tổ chức khám sức khỏe cho học sinh. Sau 

đợt khám thông báo kết quả đến gia đình học sinh. Điều tra, khám phát hiện và 

quản lý học sinh mắc các bệnh học đường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Thời gian, địa điểm: 
- Thời gian 3 ngày :25,26,27/10 
- Đối tượng : Học sinh khối 10,11,12 
- Địa điểm : Trường THPT Bắc Trà My 
IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM: 
1. Đối với cơ sở y tế khám bệnh : 
- Bố trí lực lượng khám sức khỏe cho học sinh: 04 người. 
- Phân loại sức khoẻ học sinh 



- Ghi chép hồ sơ đầy đủ 
2. Đối với trường học :                

- Số học sinh: 1024 học sinh. Số lớp: 28 lớp . Trong đó: 

+ Khối 10: 10 lớp với 377 học sinh (374 tuyển sinh mới). 

+ Khối 11: 9 lớp với 328 học sinh 

+ Khối 12: 9 lớp với 319 học sinh 

- Phòng y tế trường học có trách nhiệm : 
+ Bố trí khu khám sức khoẻ cho học sinh: Phòng học số 14, phòng Y tế và hội 

trường. 
+ Xếp lịch khám sức khỏe cho học sinh (có lịch cụ thể kèm theo) 
+ Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ/sổ theo dõi sức khoẻ học sinh  
+ Sau khi nhận kết quả phân loại sức khỏe, Y tế tổng hợp sức khỏe để thông 

báo cho GVCN và PHHS                  
- GVCN các lớp có trách nhiệm hỗ trợ điều động học sinh lên khám sức khoẻ 

theo thứ tự. 
- Bảo đảm nước uống cho học sinh và lực lượng khám sức khoẻ 
- Nhà trường đảm bảo kinh phí chi trả công khám cho lực lượng y tế làm 

nhiệm vụ sau khi hoàn thành niệm vụ. 

  

V/ Kinh phí thực hiện:  

TT Nội dung Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Mua sổ khám 400 5.000 2.000.000 

2 Chi trả người khám 1024 7.000 7.168.000 

Tổng cộng 9.168.000 

Bằng chữ: (Chín triệu, một trăm sáu tám nghìn đồng y) 

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh năm học 

2021 – 2022 đề nghị  bộ phận Y tế nhà trường, Giáo viên chủ nhiệm và học sinh 

căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện có vấn đề chưa rõ cần 

trao đổi trực tiếp với bộ phận Y tế nhà trường hoặc Hiệu trưởng để  được hướng 

dẫn thêm. 

 
              
Duyệt của Hiệu trưởng 
  
  
  

                     Người lập kế hoạch 
                       

 

 

 

 

 

                       Trương Thị Nga 
 
 


