السياسة  -إدارة األدوية
االبتدائية Epping
الغرض
االبتدائية ستتبعهاإلدارة توفير األدوية للطالب بأمان أثناء  Eppingلشرح لآلباء  /مقدمي الرعاية والطالب والموظفين العمليات التي مدرسة
.تواجدهم في المدرسة أو األنشطة المدرسية  ،بما في ذلك المعسكرات والرحالت

النطاق
:تنطبق هذه السياسة على إعطاء األدوية لجميع الطالب .ال تنطبق على
توفير األدوية للحساسية المفرطة المنصوص عليها فيفي مدرستنا
●
سياسة الحساسية المفرطة
توفير أدوية الربو المنصوص عليها في سياسة الربو في مدرستنا
●
.اإلجراءات المتخصصة التي قد تكون مطلوبة الحتياجات الرعاية الطبية المعقدة
●

السياسة
االبتدائية تشجع اآلباء على ترتيب تناول الدواء خارج ساعات الدوام المدرسي .ومع ذلك  Epping ،إذا احتاج الطالب إلى دواء  ،فإن مدرسة
االبتدائية تدركأن الطالب قد يحتاجون إلى تناول األدوية في المدرسة أو األنشطة المدرسية .لدعم الطالب للقيام بذلك بأمان  Epping ،مدرسة
.االبتدائية ستتبعاإلجراءات المنصوص عليها في هذه السياسة  Eppingمدرسة
سلطة اإلدارة
:إذا احتاج الطالب إلى تناول الدواء أثناء وجوده في المدرسة أو في نشاط مدرسي
سيحتاج اآلباء  /مقدمو الرعاية إلى الترتيب مع الطبيب المعالج  /الممارس الصحي الخاص بالطالب لتقديم مشورة مكتوبة إلى المدرسة ●
:والتي تتضمن التفاصيل
اسم الدواء المطلوب ■
مقدار الجرعة ■
وقت تناول الدواء ■
كيف يتم تناول الدواء ■
في التواريخ المطلوبة للدواء  ،أو ما إذا كان دوا ًء مستمرً ا ■
.كيف يجب تخزين الدواء ■
في معظم الحاالت  ،يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية الترتيب لتقديم مشورة مكتوبة في نموذج سلطة الدواء الذي يجب على الممارس ●
].الطبي  /الصحي المعالج للطالب إكماله[ .للحصول على نموذج  ،راجع صفحة "الموارد" الخاصة بسياسة نموذج إدارة الدواء
إذا تعذر تقديم المشورة من قبل ممارس طبي  /صحي للطالب  ،فقد يوافق مدير المدرسة (أو مرشحهم) على أنه يمكن تقديم سلطة ●
.مكتوبة من قبل  ،أو يمكن إكمال نموذج سلطة الدواء من قبل والدي الطالب  /مقدمي الرعاية
قد يحتاج المدير إلى التشاور مع أولياء األمور  /مقدمي الرعاية لتوضيح النصيحة المكتوبة والنظر في التفضيالت الفردية للطالب فيما ●
).يتعلق بإدارة األدوية (والتي قد يتم توفيرها أيضًا في خطة دعم صحة الطالب الخاصة بالطالب

.أو نموذج سلطة الدواء fيمكن للوالدين  /مقدمي الرعاية إرسالمكتب مدرسة إيبينج االبتدائية
إعطاء الدواء
:أي دواء يجلبه الطالب إلى المدرسة يحتاج إلى ملصق واضح عليه
اسم الطالب
●
 23يونيو  - 2019يونيو 2023

األدوية

 EPS -سياسة

الجرعة المطلوبة
.الوقت الذي يحتاجه الدواء

●
●

يجب على اآلباء  /مقدمي الرعاية التأكد من أن الدواء الذي يتناوله الطالب في المدرسة قد اقترب من تاريخ انتهاء صالحيته .إذا علم موظفو
المدرسة أن األدوية التي حصل عليها الطالب في المدرسة قد انتهت صالحيتها  ،فسيتصلون على الفور بوالدي  /مقدمي الرعاية للطالب الذين
.سيحتاجون إلى ترتيب األدوية خالل تاريخ انتهاء الصالحية الذي سيتم توفيره
:إذا احتاج الطالب إلى تناول الدواء في المدرسة أو في نشاط مدرسي  ،فسيضمن المدير (أو مرشحه) ما يلي
:يتم إعطاء الدواء للطالب وف ًقا لنموذج سلطة الدواء بحيث 1.
يتلقى الطالب الدواء الصحيح
●
بالجرعة المناسبة
●
)عن طريق الطريقة الصحيحة (على سبيل المثال  ،االستنشاق أو الفم
●
.في الوقت الصحيح من اليوم
●
.يتم االحتفاظ بسجل لألدوية التي تدار للطالب 2.
.حيثما أمكن  ،سيشرف اثنان من الموظفين على إدارة الدواء 3.
:المدرس المسؤول عن الطالب وقت طلب العالج 4.
يتم إعالمه بأن الطالب يحتاج إلى الحصول على أدويته ·
.إذا لزم األمر  ،أخرج الطالب من الفصل للحصول على أدويته ·
اإلدارة الذاتية
في بعض الحاالت  ،قد يكون من المناسب للطالب إعطاء أدويتهم بأنفسهم .يجوز للمدير التشاور مع أولياء األمور  /مقدمي الرعاية والنظر في
.المشورة من الممارس الطبي  /الصحي للطالب لتحديد ما إذا كان سيسمح للطالب بإعطاء أدويته بنفسه
إذا قرر المدير السماح للطالب بإعطاء أدويته بنفسه  ،فقد يطلب المدير إقرارً ا كتابيًا من الطبيب  /الممارس الصحي للطالب  ،أو والدي الطالب /
.مقدمي الرعاية بأن الطالب سيديردوائه بنفسه
تخزين األدوية
:سيضع المدير (أو من ينوب عنه) الترتيبات الالزمة لتخزين الدواء
بشكل آمن لتقليل المخاطر على اآلخرين
●
في مكان ال يمكن الوصول إليه إال من قبل الموظفين المسؤولين عن إعطاء
●
الدواء
)بعي ًدا عن الفصل الدراسي (ما لم يكن الوصول السريع مطلوبًا
●
بعي ًدا عن مجموعات اإلسعافات األولية
●
.وف ًقا لتعليمات العبوة  ،خاصة فيما يتعلق بدرجة الحرارة
●
االبتدائية بتخزين أدوية الطالب في المكتب األمامي  Eppingبالنسبة لمعظم الطالب  ،ستقوم مدرسة
:قد يقرر المدير  ،بالتشاور مع أولياء األمور  /مقدمي الرعاية و  /أو بنا ًء على نصيحة الممارس الطبي  /الصحي المعالج للطالب
أنه يجب تخزين دواء الطالب بشكل آمن في الفصل الدراسي للطالب إذا كان الوصول السريع مطلوبًا ●
:للسماح للطالب بحمل األدوية الخاصة به معهم  ،ويفضل أن يكون ذلك في العبوة األصلية إذا ●
ال يحتوي الدواء على متطلبات تخزين خاصة  ،مثل التبريد o
.ال يؤدي القيام بذلك إلى إنشاء وصول غير آمن محتمل إلى الدواء من قبل الطالب اآلخرين o
تحذير
:االبتدائية لن  Eppingمدرسة
وف ًقا لسياسة إدارة التعليم والتدريب  ،قم بتخزين أو إدارة المسكنات مثل األسبرين والباراسيتامول كإستراتيجية قياسية لإلسعافات ●
األولية حيث يمكنهم إخفاء عالمات وأعراض المرض أو اإلصابة الخطيرة مما
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يسمح للطالب بأخذ الجرعة األولى من دواء جديد في المدرسة في حالة حدوث رد فعل تحسسي .يجب أن يتم ذلك تحت إشراف والدي
الطالب أو مقدمي الرعاية أو الممارس الصحي
يسمح باستخدام األدوية من قبل أي شخص آخر غير الطالب الموصوف إال في حالة طارئة تهدد الحياة  ،على سبيل المثال إذا كان ●
.الطالب يعاني من نوبة ربو ولم يكن البخاخ الخاص به متاحة بسهولة
●

خطأ في الدواء
:إذا تناول الطالب الدواء بشكل غير صحيح  ،فسوف يحاول الموظفون القيام بما يلي
اإلجراء

الخطوة

.إذا لزم األمر  ،اتبع إجراءات اإلسعافات األولية الموضحة في خطة الدعم الصحي للطالب أو خطة اإلدارة الطبية األخرى

1.

.اتصل بخط معلومات السموم  26 11 13 ،واذكر تفاصيل الحادث والطالب

2.

.إذا نصحك بذلك ” Triple Zero “000تصرف فورً ا بنا ًء على مشورتهم  ،مثل االتصال بـ

3.

اتصل بأولياء أمور الطالب  /مقدمي الرعاية أو الشخص المسؤول عن االتصال في حاالت الطوارئ إلخطارهم بالخطأ الدوائي واإلجراء
.الذي تم اتخاذه

4.

.مراجعة إجراءات إدارة الدواء في المدرسة في ضوء الحادث

5.

.للحصول على سيارة إسعاف في أي وقت ” Triple Zero “000في حالة الطوارئ  ،يمكن لموظفي المدرسة االتصال بـ

مزيد من المعلومات والموارد
سياسات اإلسعافات األولية سياسات
احتياجات الرعاية الصحية
نموذج هيئة
الدواء إدارة الدواءسجل إدارة األدوية

●
●
●
●

دورة مراجعة
.تم تحديث هذه السياسة آخر مرة في  23/7/2019ومن المقرر مراجعتها في يوليو 2023
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