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 المنطقة التعليمة لمدراس توين ريفرز يونيفايد

 صحة الطالب وعافيته ووقايته

 األدوية في أثناء الساعات المدرسية عن طريق موظفي المدرسةتناول  إلدارةطلب الوالد  

 عزيزي الوالد: 

االستثناءات الوحيدة لق وتتعاألدوية في المدرسة.  من النادر تناول حيث العالج الطبي هو مسؤولية الوالد وطبيب األسرة .1

  إعطاء الدواء.فيها مشاكل خاصة أو خطيرة من الضروري ب

مدير المدرسة األدوية. قد يضطر تناول أكثر من مدرسة ولن تكون متاحة يوميًا إلدارة غالبًا في ممرضة المدرسة  تعمل .2

يتوقع منه أن يتحمل هذه المسؤولية ما أو السكرتير أو أي موظف آخر إلى تحمل هذه المسؤولية ؛ ومع ذلك ، ال يمكن أن 

 . لم تكن ضرورية للغاية

جدول تناول الدواء خارج نطاق الساعات  وضعوبالتالي يتم تشجيع الوالد/ ولي األمر بمساعدة من طبيب األسرة على 

 المدرسية بقدر اإلمكان. 

من الطبيب المعالج يحدد بيان مكتوب  يجب إدراج توجيهات معينة إلدارة األدوية التي يجب تناولها في المدرسة في .3

  جرعة و معلومات ذات صله.ووحدة ال وكيفية إعطائه فيهابوضوح الحالة التي يجب إعطاء الدواء 

 ، ويجبالناتجة عن لسعات النحلالتفاعالت مثل تلك  الحساسية تفاعالتالطارئ لعالج ليجب تضمين إرشادات محددة ل  .4

 شديد إلخ. أوخفيف  أومعمم  أويتم إعطاء الدواء له، على سبيل المثال، موضعي  بوضوح نوع التفاعل الذي أن تحدد

تصريح موقع من الوالدين لموظفي المدرسة لتقديم  باعة بدون وصفة طبيةجميع األدوية بما في ذلك األدوية الم  تتطلب  .5

سيكون الوالد/ ولي األمر مسئوالً عن الحضور إلى . في البيان المكتوب من الطبيب المعالجالدواء على النحو الموصوف 

 المدرسة إلعطاء الدواء في حالة عدم اكتمال التصريح الموقع من الوالد و بيان الطبيب. 

عن طريق الطبيب المعالج والتصريح الموقع عليه من الوالدين في بداية كل عام دراسي أو بعد  يجب تجديد أوامر الدواء .6

بدون اإلذن المطلوب في المدرسة. ال يتحمل موظفوا أي تغيير في أوامر الدواء. لن يُحتفظ باألدوية دخول المدرسة أو بعد 

مسئولية إرسال عن طريق الفاكس نماذج طبية فارغة للتصريح باألدوية  المنطقة التعليمة لمدراس توين ريفرز يونيفايد

  مات هاتفية.إلى المكتب الطبي أو إرسال رسائل فاكس متكررة أو إجراء مكال

الطالب. ال  وليسويتم تسليمها من قبل شخص بالغ  األصلية العبوةرسلة إلى المدرسة في يجب أن تكون جميع األدوية المُ  .7

  منزلية. حقائبأو  مظاريفأو  عبواتيمكن قبول األدوية أو إعطاؤها إذا تم تقديمها في 

 األدوية المنزلية الفائتة أو المتأخرة.  جرعاتإعطاء ات مسئولية موظفو المدرسة / الممرضال يتحمل  .8

 جميع النماذج في جميع مكاتب المدرسة.  توفيريجب  .9
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