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 آموزانبهداشت، تندرستی و پیشگیری دانش

 

 درخواست ولی برای دادن دارو طی ساعات مدرسه توسط کارکنان مدرسه
 

 ولی عزیز:

 

آموز داده مسئولیت درمان پزشکی بر عهده ولی و پزشک خانواده است. دارو به ندرت در مدرسه به دانش .1

شود که دادن دارو برای آن ضروری تشخیص شود. تنها موارد استثناء شامل مشکالت خاص یا جدی میمی

 داده شود.
 

کند و هر روز برای دادن دارو در دسترس پرستار مدرسه اغلب به بیش از یک مدرسه خدمات ارائه می .2

یت را بر عهده بگیرند؛ با این حال، نخواهد بود. مدیر مدرسه، دفتردار یا سایر کارکنان ممکن است این مسئول

 رود این مسئولیت را بر عهده بگیرند مگر اینکه کامالً ضروری باشد.ها انتظار نمیاز آن
 

شود، با کمک پزشک خانواده، زمان دادن دارو را تا حد امکان برای ساعات در نتیجه، اکیداً به ولی/سرپرست توصیه می

 خارج از مدرسه تنظیم کند.
 

دستورات خاص دادن دارو در مدرسه باید با گواهی کتبی پزشک معالج باشد که در آن به صراحت شرایط مصرف  .3

 دارو، نحوه مصرف، دوز و اطالعات مربوطه ذکر شده باشد.
 

های آلرژیک از جمله نیش زنبور نیز باید در آن قید شود و باید دستورات خاص برای درمان اضطراری واکنش .4

 ای مصرف دارو، مثل موضعی، عمومی، خفیف، شدید و غیره به صراحت ذکر شود.نوع واکنش بر
 

به نامه رفع مسئولیتی با امضای والدین برای تمامی داروها، شامل داروهای بدون تجویز )بدون نسخه(،  .5
در صورتی که نامه  نیاز دارند. گواهی کتبی پزشک معالجکارکنان مدرسه جهت دادن داروی تجویزی طبق 

مسئولیت امضا شده و گواهی پزشک کامل نباشند، ولی/سرپرست مسئول مراجعه به مدرسه برای دادن  رفع
 دارو خواهند بود.

 

در ابتدای هر سال تحصیلی یا به محض ورود به مدرسه یا ایجاد هر گونه تغییر در دستورات دارویی، دستورات  .6

سئولیت نیز توسط والدین امضا شود. داروهای بدون دارویی باید توسط پزشک معالج تجدید شده و یک نامه رفع م

های خالی مجوز ای برای فکس فرموظیفه TRUSDکارکنان مجوز الزم در مدرسه نگهداری نخواهند شد. 

 های تکراری یا تماس تلفنی ندارند.یا ارسال فکس MDبه اداره  MDداروی 
 

آموز، به دانش نهها باشند و توسط فردی بزرگسال، آن ظرف اصلیتمامی داروهای ارسال به مدرسه باید در  .7
آموز شوند، پذیرفته نشده یا به دانشمدرسه تحویل شوند. داروهایی که در ظرف خانگی، پاک یا کیف تحویل می

 شوند.داده نمی

 
 در منزل ندارند.کارکنان/پرستاران مدرسه مسئولیتی در قبال دادن داروهای فراموش شده یا دوزهای به تأخیر افتاده  .8

 

ها در مرجع دفتر هر مدرسه در دسترس است: فرم .9
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