السياسة  -الربو
المدرسة االبتدائية إيبينج
غرض
.ضمان أن مدرسة إيبينج االبتدائية تدعم بشكل مناسب الطالب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو

الهدف
االبتدائية العمليات واإلجراءات المعمول بها لدعم الطالب المصابين بالربو ألولياء األمور  /مقدمي الرعاية فيوالموظفين  Eppingشرح مدرسة
.والطالب

النطاق
:تنطبق هذه السياسة على
 ،جميع الموظفين  ،بما في ذلك موظفي اإلغاثة العرضيين والمتعاقدين والمتطوعين ●
.جميع الطالب الذين تم تشخيص إصابتهم بالربو أو الذين قد يحتاجون إلى عالج طارئ للربو وأولياء أمورهم  /مقدمي الرعاية لهم ●

السياسة
الربو
الربو هو حالة رئوية طويلة األمد .األشخاص المصابون بالربو لديهم مجاري هوائية حساسة في رئتيهم والتي تتفاعل مع المحفزات  ،مما يتسبب
في حدوث "اشتعال" .في حالة التوهج  ،تضغط العضالت المحيطة بالمجرى الهوائي بقوة  ،وتتضيق الممرات الهوائية وتصبح ضيقة ويكون
هناك المزيد من المخاط .هذا يجعل التنفس صعبًا .يمكن أن تحدث نوبة ربو ببطء (على مدار ساعات أو أيام أو حتى أسابيع) أو بسرعة كبيرة
(.على مدار دقائق) .يُطلق أحيا ًنا على نوبة ربو مفاجئة أو شديدة نوبة ربو
األعراض
:أعراض الربو يمكن أن تختلف مع مرور الوقت ،وغالبا ما تختلف من شخص آلخر .أعراض الربو األكثر شيوعًا هي
ضيق في التنفس ●
)صفير (صوت صفير من الصدر ●
شعور بضيق في الصدر ●
سعال مستمر تظهر ●
األعراض غالبًا في الليل أو في الصباح الباكر أو أثناء  /بعد ممارسة النشاط البدني مباشرة .إذا تم التحكم في الربو بشكل جيد  ،يجب أن يعاني
.الشخص من أعراض الربو العرضية فقط
المحفزات العامل
المحفز هو الشيء الذي يؤدي إلى ظهور أعراض الربو أو بدء ظهورها .كل شخص مصاب بالربو لديه مسببات مختلفة .بالنسبة لمعظم
:األشخاص المصابين بالربو  ،تكون المحفزات مشكلة فقط عندما ال يتم التحكم في الربو جي ًدا باألدوية .تشمل مسببات الربو الشائعة ما يلي
نزالت البرد  /األنفلونزا

●

ممارسة

●

يتغير الطقس مثل العواصف الرعدية والبرد،
الجافةالهواء

●

دخان (دخان السجائر والدخان الخشب من
حرائق مفتوحة ،وحرق العرضية أو حرائق
)الغابات

●
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قوالب

●

منزلعث الغبار

●

الحيوانات مثل القطط والكالب

●

الطلع

●

مزيالت العرق (بما في ذلك العطور وبعد -
الحالقة وبخاخات الشعر وبخاخات مزيل
)الروائح الكريهة

●

المواد الكيميائية مثل منتجات التنظيف المنزلية

●

بعض األدوية (بما في ذلك األسبرين ومضادات
)االلتهاب

●

 ،المواد الكيميائية  /المضافات الغذائية

●

الضحك أو االنفعاالت  ،مثل التوتر

●

إدارة الربو في
:حالة إصابة طالب مصاب بالربو بالتسجيل في مدرسة إيبينج االبتدائية
يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية تزويد المدرسة بخطة عمل للربو تم إكمالها من قبل الطبيب الممارس للطالب .يجب أن تحدد الخطة ما 1.
:يلي
·
الدواء الموصوف الذي يتناوله الطالب ومتى يتم إعطاؤه  ،على سبيل المثال كدواء مسبق لممارسة الرياضة أو على
أساس منتظم
تفاصيل االتصال في حاالت الطوارئ ·
تفاصيل االتصال بالممارس الطبي للطالب ·
مشغالت الطالب المعروفة ·
.إجراءات الطوارئ التي يجب اتخاذها في حالة اشتعال أو نوبة الربو ·
.يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية أيضًا تقديم صورة للطالب ليتم تضمينها كجزء من خطة عمل الطالب الخاصة بالربو 2.
:ستحتفظ مدرسة إيبينج االبتدائية بجميع خطط العمل الخاصة بالربو 3.
.المكتب األمامي والفصول الدراسية والخليج المرضى ·
:قد يعمل طاقم المدرسة أيضًا مع أولياء األمور  /مقدمي الرعاية لتطوير خطة دعم صحة الطالب والتي ستتضمن تفاصيل حول 4.
كيف المدرسة ستوفر الدعم للطالب ·
تحديد استراتيجيات محددة ·
تخصيص موظفين لمساعدة الطالب ·
.االبتدائية  Eppingسيتم تطوير أي خطة دعم صحي للطالب وف ًقا لسياسة احتياجات الرعاية الصحية لمدرسة
االبتدائية أولياء األمور  /مقدمي الرعاية  Eppingإذا كان الطالب المصاب بالربو سيحضر معسكرً ا مدرسيًا أو رحلة  ،فيجب علىمدرسة 5.
.فيتقديم أي معلومات طبية محدثة
إذا تغيرت حالة الربو لدى الطالب أو متطلبات العالج  ،يجب على الوالدين  /مقدمي الرعاية إخطار المدرسة وتقديم خطة عمل محدثة 6.
.للربو
سوف العاملين في المدرسة يعمل مع اآلباء  /مقدمي الرعاية لمراجعة خطط العمل الربو (وخطط الدعم الصحي للطالب) مرة 7.
واحدةوالربوالعام
عدة طالب
:جميع الطالب بمرض الربو ويشترط أن تكون مجموعة الربو طالب في المدرسة التي تحتوي على
األدوية المسكنة الموصوفة لهم والتي تحمل اسم الطالب ·
)فاصلهم (إذا كانوا يستخدمون واحدة ·
.سيتم تخزين مجموعات الطالب الربو في المكتب مع موظف اإلسعافات األولية لدينا
خطة االستجابة الطارئة للربو
:إذا كان الطالب
اإلصابة بنوبة ربو ·
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 ،صعوبة التنفس لسبب غير معروف  ،حتى لو لم يكن معروفا ً أنهم مصابون بالربو .
 Triple Zeroسيحاول موظفو المدرسة اتباع إجراءات اإلسعافات األولية للربو الموضحة في الجدول أدناه .يمكن لموظفي المدرسة االتصال بـ
.في أي وقت ”“000
اإلجراء

الخطوة

اجلس في وضع مستقيم
كن هادئا ومطمئنا .
ال تترك لهم وحدهم ·
اطلب المساعدة من موظف آخر أو طالب موثوق به لتحديد مكان مخفف الطالب  ،ومجموعة أدوات الطوارئ الخاصة بالربو ·
).وخطة عمل الربو الخاصة بالطالب (إن وجدت
.إذا لم تكن خطة عمل الطالب متاحة على الفور  ،فاستخدم اإلسعافات األولية للربو كما هو موضح في الخطوات من  2إلى · 5

1.

:أعط  4نفثات منفصلة من البخاخ األزرق أو األزرق  /الرمادي
يهز البخاخ ·
استخدم فاصل إذا كان لديك واحد ·
ضع نفخة واحدة في المباعد ·
خذ  4أنفاس من الفاصل .
تذكر  -رج  ،نفخة واحدة  4 ،أنفاس

2.

انتظر  4دقائق
إذا لم يكن هناك تحسن  ،أعط  4نفثات منفصلة من المزيل األزرق  /الرمادي كما هو مذكور أعاله ·
) Symbiocortأو جهاز االستنشاق  Bricanylأو أعط جرعة إضافية من(

3.

.واطلب سيارة إسعاف ” Triple Zero “000إذا لم يكن هناك تحسن بعد  ،فاتصل بـ
أخبر عامل الهاتف أن الطالب يعاني من نوبة ربو ·
استمر في إعطاء  4نفثات منفصلة كل  4دقائق حتى وصول المساعدة الطارئة ·
) Symbicortكل  4دقائق  -حتى  3جرعات من  Symbicortأو  Bricanylأو جرعة واحدة من(

4.

إذا تم تخفيف الربو بعد إعطاء اإلسعافات األولية للربو  ،أوقف العالج وراقب الطالب .قم بإخطار مسؤول االتصال في حاالت
الطوارئ للطالب وسجل الحادث

5.

:إذا ” Triple Zero “000سيتصل الموظفون على الفور بـ
الشخص ال يتنفس ·
إذا تفاقم الربو لدى الشخص فجأة أو لم يتحسن ·
إذا كان الشخص هو وجود نوبة الربو ومسكن غير متوفر .
إذا كانوا غير متأكدين مما إذا كان الربو أم ال ·
إذا كان من المعروف أن الشخص قد الحساسية المفرطة .
التدريب للموظفين
:مدرسة البينج االبتدائية وترتيب التدريبية التالية الربو إدارة الموظفين
صالح

التكلفة

مزود
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سنوات 3

3
لمدة
سنوات

الربو أستراليا

إدارة اإلسعافات األولية
للربو لموظفي التعليم (غير
)معتمد
ساعة واحدة من التدريب
وجهًا لوجه أو عبر
.اإلنترنت

لموظفيالمدرسةمع دور التعليم المباشر
مع الطالب المتضررين من الربو أو
غيرها طاقم المدرسة بتوجيه من المدير
.بعد إجراء تقييم المخاطر

المجموعة
1
موظفيعامة

مجاني لجميع
المدارس

مدفوعة من لديها  RTOأي
مدرسة هذه الدورة في
 Eppingنطاق ممارساتها
االبتدائية

دورة في إدارة مخاطر
الربو وحاالت الطوارئ
في مكان العمل
)معتمدة ( 22282VIC
أو
دورة في إدارة الربو في
حاالت الطوارئ
10392NAT
)معتمدة(

الموظفون الذين يعملون مع األطفال
المعرضين لمخاطر عالية ولديهم تاريخ
من الربو الحاد  ،أو يتحملون مسؤولية
مباشرة عن رفاهية الطالب ( ،بما في
ذلك الممرضات ومعلمي التربية البدنية /
الرياضة واإلسعافات األولية وموظفي
)المدرسة الذين يحضرون المخيم

فريق 2
محدد

:االبتدائية ستجريأيضًا سنوية إحاطةللموظفين حول  Eppingمدرسة
اإلجراءات الموضحة في هذه السياسة ·
]أسباب وأعراض وعالج الربو [يمكن للمدارس الرجوع إلى المعلومات التمهيدية في بداية هذه السياسة ·
هويات الطالب المصابين بالربو ·
كيفية استخدام البخاخ وهل .
:موقع ·
مجموعات طوارئ الربو o
.دواء الربو الذي تم توفيره من قبل أولياء األمور الستخدام الطالب o
االبتدائية ستوفرهذه السياسة أيضًا لموظفي اإلغاثة العرضيين والمتطوعين الذين سيعملون مع الطالب  ،وقد يقدمون أيضًا  Eppingمدرسة
ً
موجزاإذا قرر المدير أنه ضروري اعتما ًدا على طبيعة العمل الذي يتم تنفيذه
.

الطوارئ كيت
مدرسةالبينج االبتدائية والربوتوفير وصيانة اثنين على األقل من الربو أطقم الطوارئ .سيتم االحتفاظفي مبنى المدرسة في غرفة اإلسعافات
:األولية  /المكتب األمامي بمجموعة واحدةوستكون األخرى مجموعة متنقلة ألنشطة مثل
واجب ساحة ·
.المخيمات والرحالت ·
:ستحتوي حقيبة الطوارئ الخاصة بالربو على
 Ventolinأو  Admolأو  Airomirدواء مسكن واحد على األقل باللون األزرق أو األزرق  /الرمادي مثل ·
 ،ما ال يقل عن جهازي فاصل (لالستخدام الفردي فقط) للمساعدة في االستنشاق الفعال لألدوية المهدئة باللون األزرق أو األزرق  /الرمادي ·
.ستضمنتوفر الفواصل االحتياطية كبديل) .سيتم تخزين الفواصل في حاوية مقاومة للغبار Epping Primary School
:تعليمات مكتوبة واضحة عن اإلسعافات األولية للربو  ،بما في ذلك ·
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كيفية استخدام األدوية وأجهزة المباعدة o
س الخطوات الواجب اتباعها في عالج نوبة الربو
ورقة تسجيل  /سجل لتسجيل تفاصيل حادثة اإلسعافات األولية للربو  ،مثل عدد النفخات التي تم إعطاؤها [انظر نموذج ورقة التسجيل في
""].موارد إضافية

.

:حنان من هاي ستريت وروزي في جرينبروك ستقومبمراقبة وصيانة مجموعات الطوارئ الخاصة بالربو .أنها سوف
ضمان الحفاظ على جميع المحتويات واستبدالها عند الضرورة ·
·
تحقق بانتظام تاريخ انتهاء الصالحية على عبوات من البخاخة المخلص األزرق أو األزرق  /الرمادي ووضعها إذا كانوا قد انتهت أو
منخفضة على جرعات
)استبدل الفواصل في المجموعات بعد كل استخدام (تستخدم الفواصل لشخص واحد فقط ·
.التخلص من أي مساحات مستخدمة مسب ًقا ·
قد يستخدم أكثر من طالب الدواء المخفف باللون األزرق أو األزرق  /الرمادي في مجموعات طوارئ الربو طالما يتم استخدامها مع المباعد .إذا
.المست األجهزة فم شخص ما  ،فلن يتم استخدامها مرة أخرى وسيتم استبدالها
):بعد كل استخدام لمزيل أزرق أو أزرق  /رمادي (مع فاصل
)قم بإزالة العلبة المعدنية من البخاخ (ال تغسل العلبة ·
غسل غالف من البالستيك ·
شطف المعبرة من خالل الجزء العلوي والسفلي تحت الماء الجاري لمدة  30ثانية على األقل ·
اغسل غطاء قطعة الفم ·
يجف بالهواء ثم يعاد تجميعه .
.اختبر البخاخ للتأكد من عدم وجود ماء بداخله  ،ثم عد إلى مجموعة الطوارئ الخاصة بالربو ·
إدارة المعلومات الطبيةالمعلومات الطبية
:االبتدائية لدعم الطالب المصاب بالربو ستكون  Eppingالسريةالسرية المقدمة إلى مدرسة
سجلت في ملف الطالب ·
.مشتركة مع جميع الموظفين المعنيين حتى يتمكنوا من دعم الطالب المصابين بالربو بشكل صحيح واالستجابة بشكل مناسب إذا لزم األمر ·

خطة االتصال
االبتدائية على الويب بحيث يمكن للوالدين واألعضاء اآلخرين في المجتمع المدرسي  Eppingستكون هذه السياسة متاحة على موقع مدرسة
.االبتدائية إجراءات إدارة الربو  Eppingالوصول بسهولة إلى المعلومات حول في مدرسة
العاصفة الرعدية الوبائية
مدرسة إيبينج االبتدائية سوف تكونعلى استعداد للعمل وف ًقا للتحذيرات والنصائح الصادرة عن إدارة التعليم والتدريب عندما يُتوقع أن يكون خطر
.اإلصابة بالربو الوبائي مرتفعًا

مزيد من المعلومات والموارد
الربو االسترالي :موارد للمدارس
:سياسة المدرسة ودليل استشاري
نوبات الربو
والربو:عالج
مجموعاتالربو الطارئة

●
●
●
●
●

:سياسات المدرسة ذات الصلة
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سياسة احتياجات الرعاية الصحية ●
سياسة اإلسعافات األولية ●

دورة مراجعة
.تم تحديث هذه السياسة مؤخرً ا في يوليو  2020ومن المقرر مراجعتها في عام 2021
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