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Fletudhzuese për kujdesjen e dhëmbve në shkollë
Shërbimi i dentistit në shkollë, ësht një urdher i komunes. Organizimin dhë orarin për kujdes dentar në
shkollë merr përsipër, linija e kujdesit shkollor. Detyr përfshin




një kontroll vjtore për fëmijët e qerdhes tek një denstist i emruem nga komuna
një fërqe të rregullt për fëmijet e klases së parë
profilaktika e mësimdhënies

Mjekët dentistët e komunes Herzogenbuchsee







Dr. med dent Walter Aeschbacher, Wangenstrasse 10, 3360 Herzogenbuchsee 062 961 64 14
Dr. med dent Daniel Fässler, Unterstrasse, 3360 Herzogenbuchsee
062 961 59 61
Dr. med dent Branka Nikitovic, Cuno Amiet-Strasse 7, 3360 Herzogenbuchsee 062 961 67 91
Schwedisch dipl. Zahnärztin Monica Nygren, Lagerstrasse 14, 3360 H`buchsee 062 961 99 90
Dr. med dent Marco Rüegg, Oberstrasse 28, 3360 Herzogenbuchsee
062 961 11 11
Dr. med dent Beat Stampfli, Bahnhofstrasse 14, 3360 Herzogenbuchsee
062 961 19 66

Karta dentale
Ģjdo fëmijë merr një kartë blu të kujdesit të shkollës nga shkolla në vitin e parë të kopshtit. Prindërit
zgjedhin njërin prej dentistëve të shkollës ose njoftojnë dentistin privat dhe plotësojnë kartelën. Kartat
e freuentimit të shkollës janë ruajtur në mënyrën e qendrore në menagxhimin e kujdesit dentar të
shkollës.
Orari
Orari (kontrolla) është me rregull, në fund të muajit tetor deri në mes të nëntorit. Hetimet e sakta
publokohen në planin tremujorë. I kreu e kujdesit shkollor, s`bashku me dentistin e zgjedhur,
kordinojnë kohen dhë dërgojnë karten dentare të përputhur.
Nëse fëmija i juaj e bën viziten tek dentisti privat, atëher ne ju dërgojmë karten e fëmijës juaj. Dhe e
bëni vetë oratin me dentistin. Nëse nuk ka nevojë për trajtim na ktheni karten, përndryshe mbas
trajtimit.
Hetimi (kontrolli) nxëneset dhe nxënesit klasa 1. – 9. Herzogenbuchsee
Fëmijët bëjnë viziten e hetimit gjatë orarit të mësimit. Mësimdhënësi i klasës i dërgon fëmijët.
Hetimi (kontrolli) nxëneset dhe nxënesit klasa 1. – 6. Shkolla Oenz
Fëmijët bëjnë hetimin në kohen e lirë (të merkuren pasdite). Mund të përcjellen nga prindërit.
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Hetimi për fëmijët e çerdhes Herzogenbuchsee dhe Oenz
Fëmijët e çerdhes shkojn në hetim në përcjjellje të prindërve. Ju e merrni një ofertë. Këtë paradite
fëmijet e kann te lirë. Datat janë të komunikuara në kohen e duhur.

Spisa hetimit
Pas hetimit, mjekët e shkolles i kthejnë kartat e dhëmbëve me rezultatin e provimit dhe vlerësimin e
kostas përsëri më menaxhimin e kujdesit dentar shkollor. Kjo kontrollon nëse trajtimi është i
domosdoshëm.
Trajtimi i nevojshëm




Për prindërit për nënshkrimin me një letër shoqëruese dhe një formular kërkese për kontribut
(nga vlersimi i kostos prej 150.—dhe vetëm për banim në Herzogenbuchsee ose Oberönz).
Karta e dhëmbëve kthehet prap tek mesuesja.
Karta dentare i dorëzohet dentistëve nga kreu i kujdesit dentar. Data e trajtimit është rënë
dakurd direkt me prinderit nga dentisti.

Trajtimi s`është i nevojshëm



Letër informative për prindërit.
Karta dentare mbetet me menaxhimin e kujdesit dentar shkollor.

Analiza e kostos
Kostat e provimevë për dentistët e shkollës paguhen nga komuna. Nëse keni krye trajtimin e fëmijës
tuaj nga një dentist privat, shpenzimet janë në shpenzimet tuaja.
Kostat e trajtimit
Kostat e trajtimit paguhen kryesisht nga prindërit. Familjet me të ardhura të ulëta mund të kenë të
drejtë për shpenzimet e komunitetit. Këto kontribute jepen në nettokosten pas zbritjes së
transportuesve të kostos (sigurimi shëndetësor, sigurimi etj.).
Një zabritje prej 100 frangash do të paguhet gjithmonë për familjen. Prandaj aplikimet mund të
dorëzohen vetëm për shpenzimet e trajtimit nga 150 frangash. Kushtet e paraqitjes së kërkesës.
Buzë vetëm për fëmijët nga Herzogenbuchsee ose Oberönz të gjithë pjesën tjetër ju lutem
drejtohuni direkt në komunitetin e tyre rezidencial.
Si një parim bazë, rregullat që rregullojnë kujdesin dentar shkollor. Ajo është në dispozicion në liqenin
e administatës komunale Herzogenbuchsee ose mund të flerë nën
www.herzogenbuchsee.ch/topic7807.html. Për pyetje, menaxhimi i kujdesit dentar shkollor është i
gatshëm për ju.
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