خط مشی  -آنافیالکسی
مدرسه ابتدایی Epping
هدف این است
دوره ابتدایی والدین  ،مراقبین  ،کارکنان و دانش آموزانفرایندها و روش هایی را برای حمایت از دانش آموزانی که در  Eppingکه برای
دبستان مطابق دستور وزیر  706و  Eppingمعرض خطر ابتال به آنافیالکسی هستند  ،توضیح دهد .این سیاست همچنین تضمین می کند که
.دستورالعمل های اداره برای مدیریت آنافیالکسی باشد

محدوده
:این سیاست شامل موارد زیر می شود
همه کارکنان  ،از جمله کارکنان امدادی و داوطلبان ·
همه دانش آموزانی که با آنافیالکسی تشخیص داده شده اند یا ممکن است برای واکنش آنافیالکتیک نیاز به درمان اضطراری داشته باشند ·
 ،.و والدین و مراقبان آنها

سیاستگذاری
بیانیه مدرسهمدرسه
.ابتدایی با دستور وزیر  706و دستورالعمل های مرتبط منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش مطابقت دارد
آنافیالکسی
آنافیالکسی یک واکنش آلرژیک شدید است که پس از قرار گرفتن در معرض آلرژن ایجاد می شود .رایج ترین مواد حساسیت زا برای
.کودکان مدرسه ای آجیل  ،تخم مرغ  ،شیر گاو  ،ماهی  ،صدف  ،گندم  ،سویا  ،کنجد  ،التکس  ،نیش حشرات خاص و دارو است
عالئم
:عالئم و نشانه های یک واکنش آلرژیک خفیف تا متوسطمی تواند شامل موارد زیر باشد
تورم لب ها  ،صورت و چشم ها
●
کهیر یا جوش
●
سوزن سوزن شدن در دهان
●
:عالئم و نشانه های آنافیالکسی  ،یک واکنش آلرژیک شدید  ،می تواند شامل موارد زیر باشد
تنفس دشوار/پر سر و صدا
تورم زبان
●
مشکل در صحبت کردن و/یا صدای خشن
●
خس خس سینه یا سرفه مداوم
●
سرگیجه یا سقوط مداوم
●
دانش آموز رنگ پریده یا فالپی به نظر می رسد
●
درد شکمی و/یا استفراغ
●
عالئم معموالً ظرف ده دقیقه و حداکثر دو ساعت پس از قرار گرفتن در معرض آلرژن ظاهر می شوند  ،اما می توانند در عرض چند دقیقه
.ظاهر شوند
درمان
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.آدرنالین که به صورت تزریق به عضله قسمت داخلی ران انجام می شود  ،اولین کمک درمانی برای آنافیالکسی است
به افرادی که تشخیص داده می شود در معرض خطر آنافیالکسی هستند  ،تزریق خودکار آدرنالین برای استفاده در مواقع ضروری تجویز
.می شود .این تزریق کننده های آدرنالین به گونه ای طراحی شده اند که هرکسی می تواند در مواقع ضروری از آنها استفاده کند

برنامه های مدیریت فردی آنافیالکسی
که توسط پزشک تشخیص داده می شود در معرض خطر ابتال به واکنش آنافیالکتیک  Epping Primary Schoolهمه دانش آموزان در
 Eppingهستند باید یک برنامه مدیریت فردی آنافیالکسی داشته باشند .هنگامی که از تشخیص آنافیالکسی مطلع می شوید  ،مدیر دبستان
.مسئول طراحی برنامه با مشورت والدین/مراقبان دانش آموز است
و در صورت امکان  ،قبل از  Eppingپس از ثبت نام دانش آموز دربرنامه مدیریت فردی آنافیالکسی در اسرع وقت اجرا می شود دبستان
 ،.اولین روز دانش آموز
:والدین و مراقبان باید
برای آنافیالکسی را از پزشک پزشکی دانش آموز تهیه کرده و در اسرع وقت یک نسخه از آن را به  ASCIAیک برنامه اقدام
.مدرسه ارائه دهند
به روز برای  ASCIAاگر تغییری در وضعیت پزشکی دانش آموز ایجاد شد  ،فوراً مدرسه را کتبا ً مطلع کنید و یک برنامه اقدام ●
آنافیالکسی دریافت کنید
●

.در بررسی های ساالنه برنامه دانش آموز شرکت کنیدp

●

:برنامه مدیریت فردی آنافیالکسی هر دانش آموز باید شامل موارد زیر باشد
اطالعاتی در مورد وضعیت پزشکی دانش آموز که مربوط به آلرژی و احتمال واکنش آنافیالکتیک است  ،از جمله نوع آلرژی که ●
دانش آموز در
مورد عالئم یا نشانه هایی که ممکن است در صورت واکنش آلرژیک دانش آموز بر اساس تشخیص کتبی پزشک نشان دهد  ،داشته ●
باشد.پزشک
راهکارهایبرای به حداقل رساندن خطر قرار گرفتن در معرض آلرژن های شناخته شده در حالی که دانش آموز تحت مراقبت یا ●
نظارت کارکنان مدرسه است  ،از جمله در حیاط مدرسه  ،در اردوها و گردشها  ،یا در رویدادهای خاصی که توسط مدرسه
.سازماندهی یا شرکت می شود
نام شخص یا افراد مسئول اجرای استراتژی های به حداقل رساندن خطرات  ،که در برنامه مشخص شده است ●
اطالعاتی در مورد محل نگهداری داروهای دانش آموز ●
اطالعات تماس اضطراری دانش آموز ●
.به روز برای آنافیالکسی است که توسط پزشک دانش آموز تکمیل شده است  ASCIAیک برنامه اقدام ●

مرور و به روزرسانی برنامه های مدیریت آنافیالکسی فردی برنامه مدیریت فردی آنافیالکسی
دانش آموز به طور ساالنه با مشورت والدین/سرپرستان دانش آموز بررسی و به روز می شود .این طرح همچنین در شرایط زیر بررسی و
:در صورت لزوم به روز می شود
در اسرع وقت ممکن پس از دانش آموز یک واکنش آنافیالکتیک در مدرسه
اگر وضعیت پزشکی دانش آموز ،تا آنجا که به آلرژی مربوط و بالقوه برای واکنش آنافیالکتیک ،تغییر
زمانی که دانش آموز شرکت کننده در یک فعالیت خارج از سایت ،از جمله اردوگاه ها و گشت و گذار ،یا در رویدادهای خاص از
.جمله جشن و کنسرت

●
●
●

آدرنالین  autoinjectorsمحل سکونت از برنامه ها و
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:آدرنالین خود را در نزد خود نگه ندارید  autoinjectorsخواهد Students
خود طرح اقدام برای آنافیالکسی در دفتر در  ASCIAیک کپی از طرح مدیریت فردی آنافیالکسی هر دانش آموز خواهد شد با
انبار در کابینه ذخیره می شود ،همراه با تزریق خودکار آدرنالین دانش آموز تزریق کننده های آدرنالین باید با نام دانش آموز
.برچسب گذاری شود

استراتژی های
به حداقل رساندن ریسک این بخش باید به جزئیات راهکارهای کاهش خطر بپردازد که مدرسه شما برای کاهش احتمال ابتالی دانش آموز به
:واکنش آنافیالکتیک در مدرسه در نظر می گیرد .لطفا ً استراتژی هایی را برای کلیه فعالیت های مدرسه در نظر بگیرید  ،از جمله
)در طول فعالیتهای کالس درس (شامل چرخش کالسها  ،کالسهای تخصصی و انتخابی
بین کالسها و سایر استراحتها
در غذاخوری ها
در زمان استراحت و ناهار
قبل و بعد از مدرسه
اردوها و گردشها  ،یا در رویدادهای خاصی که توسط مدرسه برگزار می شود یا برگزار می شود (به عنوان مثال مهمانی های
کالس  ،موضوعات انتخابی و تجربه کار  ،روزهای فرهنگی  ،جشن ها  ،کنسرت ها  ،رویدادهای دیگر مدارس  ،مسابقات یا
).تهاجمات

●
●
●
●
●

.در صورت بروز واکنش آنافیالکتیک برای بدست آوردن اپیپن دانش آموزان  ،بالفاصله با کارکنان دفتر تماس گرفته می شود
:برای کاهش خطر ابتالی دانش آموز از واکنش آنافیالکتیک در مدرسه نمونه  ،استراتژی های زیر را در نظر گرفته ایم
.به کارکنان و دانش آموزان مرتبا ً یادآوری می شود که بعد از غذا دست های خود را بشویند
دانش آموزان از به اشتراک گذاشتنغذاییممانعت می کنند و برای جلوگیری از
 ،سطل زباله هایدر مدرسهجذب حشرات با پوشاندن درب ها برای جلوگیری از جذب حشرات
.هنگام برداشتن کاغذ یا زباله در زمین بازی باید دستکش پوشید
کارکنان غذاخوری مدرسه در دست زدن به مواد غذایی مناسب آموزش دیده برای کاهش خطر ابتال بهآلودگی
متقاطع
گروه سالخواهد شد از آلرژن است که باید در پیش از احزاب طبقه ،رویدادها و یا تولداجتناب شود آگاه ●
با خواهد شد در غذاخوری مدرسه ذخیره می شود ،دفترو در کیسه حیاط برای سهولت  EpiPenاستفاده عمومی ●
.دسترسی
برنامه ریزی برای فعالیتهای خارج از محل شامل استراتژیهای به حداقل رساندن خطر برای دانش آموزان در ●
معرض آنافیالکسی از جمله الزامات نظارت  ،تعداد مناسب کارکنان آموزش دیده  ،روشهای واکنش اضطراری
.و سایر کنترلهای خطر مناسب فعالیت و حضور دانش آموزان خواهد بود
●
●
●
●
●

آدرنالین برای استفاده عمومی autoinjectors
آدرنالیننگهداری،تومان برای استفاده عمومی به عنوان یک بازگشت به باال به آن ارائه autoinjectoاپپینگ مدرسه ابتدایی یک عرضه
شده توسط والدین و سرپرستان برای دانش آموزان خاص ،و همچنین برای دانش آموزان که ممکن است از یک واکنش اولین بار در مدرسه
رنج می برند به
تزریق کننده های آدرنالین برای مصارف عمومی درآن ذخیره می شود دفتر  ،در انبار باالی کابینت مشکی ذخیره می شودبر روی و
".برچسب "استفاده عمومی
:کارکنان دفتر مسئول خرید تزریق خودکار آدرنالین برای استفاده عمومی هستند و موارد زیر را در نظر می گیرند
تعداد دانش آموزانی که در مدرسه نمونه در معرض خطر آنافیالکسی ثبت نام کرده اند ●
در دسترس بودن تزریق کننده های خود آدرنالین توسط والدین ●
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در دسترس بودن مقدار کافی تزریق کننده های خودکار برای استفاده عمومی در مکان های مختلف مدرسه  ،و همچنین در اردوها
،و رویدادها
گردشها ،طول عمر محدود تزریق کننده های خود آدرنالین  ،و نیاز به استفاده عمومی از خود تزریق کننده های آدرنالین که در ●
صورت استفاده یا قبل جایگزین شوند .منقضی شدن
●

واکنش اضطراری
در صورت واکنش آنافیالکتیک  ،روشهای واکنش اضطراری در این سیاست باید همراه با روشهای اولیه کمکهای اولیه مدرسه  ،روشهای
.واکنش اضطراری و برنامه مدیریت آنافیالکسی فردی دانش آموز دنبال شود
لیست تا به تاریخ کامل و از دانش آموزان به عنوان در معرض خطر آنافیالکسی شناخته شده است توسط یک عضو ازحفظ کارکنان دفتر و
ذخیره شده در دفتر ،در یک پوشه آبی با برچسب 'دانش آموزان با یک وضعیت پزشکی ،در قفسه کتاب برای اردوها  ،گردشها و رویدادهای
ویژه  ،یک کارمند تعیین شده مسئول نگهداری لیست دانش آموزانی است که در معرض خطر آنافیالکسی قرار دارند و در صورت لزوم ،
.برنامه های مدیریت فردی آنافیالکسی و تزریق خودکار آدرنالین خود را دارند

:اگر یک دانش آموز یک واکنش آنافیالکتیک در مدرسه و یا در طول یک فعالیت مدرسه ،باید کارکنان مدرسه را تجربه کنید
اقدام

مرحله

·
·
·

1

)اگر دانش آموز کمتر از  20کیلوگرم است(  EpiPen Jrیا  EpiPenمدیریت
خارج کردن از ظرف پالستیکی ·
تشکیل دهید و رهایش ایمنی (کاله) آبی را بردارید  EpiPenیک مشت در اطراف ·
انتهای نارنجی را در قسمت داخلی ران داخلی دانش آموز (با یا بدون لباس) قرار دهید ·
به سختی فشار دهید تا یک کلیک شنیده یا احساس شود و  3ثانیه در جای خود بمانید ·
 EpiPenحذف ·
توجه کنید  EpiPenبه زمان مدیریت ·
استفاده شده را نگه دارید تا همراه با زمان تجویز به امدادگران آمبوالنس · EpiPen

2

فرد را صاف بگذارید
به آنها اجازه ندهید که بایستند یا راه بروند
اگر تنفس دشوار است  ،به آنها اجازه دهید بنشینند
آرام و مطمئن ●
باشید آنها را تنها نگذارید ●
از یک کارمند دیگر یا دانش آموز قابل اعتماد برای تعیین محل تزریق خودکار آدرنالین دانش آموز یا تزریق خودکار ●
عمومی مدرسه  ،و برنامه مدیریت فردی آنافیالکسی دانش آموز  ،که در دفتر  ،در انبار روی کابینت مشکی
اگر برنامه دانش آموز فوراً در دسترس نیست یا به نظر می رسد برای اولین بار واکنش نشان داده است  ،مراحل ● 2
تا  5را دنبال کنید
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)با آمبوالنس تماس بگیرید (000

3

برای آنافیالکسی توضیح داده شده است)  ASCIA ،صورت عدم بهبود یا پیشرفت عالئم شدید (همانطور که در برنامه اقدام
ممکن است دوزهای آدرنالین بیشتری تجویز شود .در صورت وجود تزریق کننده های دیگر آدرنالین  ،هر پنج دقیقه تجویز می
.شود

در 4

.با مخاطبین اضطراری دانش آموز تماس بگیرید

5

اگر به نظر می رسد که دانش آموز دارای واکنش آلرژیک شدید است  ،اما قبال تشخیص داده نشده است که آلرژی دارد یا در معرض خطر
.آنافیالکسی است  ،کارکنان مدرسه باید مراحل  5 - 2را در باال دنبال کنند
توجه :در صورت شک و تردید  ،بهتر است از خود تزریق کننده آدرنالین استفاده کنید تا از آن استفاده نکنید  ،حتی اگر در گذشته از آن[
واکنش آنافیالکسی نباشد .تحت درمان با آنافیالکسی مضرتر و بالقوه تهدید کننده زندگی است تا درمان بیش از حد یک واکنش آلرژیک خفیف
].تا متوسط .به صفحه  41مراجعه کنید دستورالعمل های آنافیالکسی

برنامه ارتباطی
وب سایتتا والدین و سایر اعضای جامعه مدرسه بتوانند به راحتی به اطالعات  Eppingاین خط مشیدر دسترس خواهد بود دردبستان
دبستان روشهای مدیریت آنافیالکسی .همچنین به والدین و سرپرستان دانش آموزانی که درثبت نام Eppingمربوطدسترسی داشته باشند به
.و در معرض خطر آنافیالکسی هستند نیز نسخه ای از این سیاست ارائه می شود  Eppingکرده اند دبستان
و غیره گنجانده می شود /CRTاین سیاست در بسته های القایی داوطلب
مدیر مسئول اطمینان از این است که همه کارکنان مربوطه  ،از جمله کارکنان امدادی گاه به گاه  ،کارکنان غذاخوری و داوطلبان از این .
مدرسه ابتدایی روشهایبرای مدیریت آنافیالکسی مطلع هستند .کارکنان امدادی و داوطلبان که مسئول مراقبت و/یا نظارت  Eppingسیاست و
بر دانش آموزانی هستند که در معرض خطر آنافیالکسی قرار دارند  ،همچنین در مورد این سیاست  ،نقش آنها در واکنش به واکنش
آنافیالکتیک و در صورت لزوم  ،هویت  ،توضیحات شفاهی دریافت خواهند کرد .دانش آموزان در معرض خطر
همچنین مدیر مسئول اطمینان از آموزش و آموزش کارکنان مربوطه در زمینه مدیریت آنافیالکسی  ،مطابق باگروه است دستورالعمل های
.آنافیالکسی

آموزش
:اصل تضمین خواهد کرد که کارکنان مدرسه زیر به صورت مناسب در آنافیالکسی مدیریت آموزش دیده
همه کارکنان مدرسه که کالس انجام شده توسط دانش آموزان که در معرض خطر آنافیالکسیاندبا

·

:کارکنان که نیاز به انجام آموزش ،باید کامل کرده حضور
·
یک دوره آموزشی مدیریت آنافیالکسی چهره به چهره در سه سال گذشته  ،یا
·
.یک دوره آموزشی آنالین مدیریت مدیریت آنافیالکسی در دو سال گذشته
VIC ،با  ASCIA eTraining (22303مدرسه نمونه از دوره آموزشی زیر استفاده می کند [جزئیات را وارد کنید  ،به عنوان مثال دوره
NAT].یا VIC 10313یا 22300
]توجه داشته باشید  ،برای جزئیات در مورد ماژول های آموزشی کارکنان مورد تایید  ،صفحه  13از دستورالعمل های آنافیالکسی
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همچنین کارکنان موظفند حداقل دو بار در سال در یک جلسه توجیهی در مورد مدیریت آنافیالکسی و این سیاست شرکت کنند (اولین جلسه
توجیهی در ابتدای سال تحصیلی برگزار می شود)  ،که توسط کارمندی که با موفقیت به پایان رسانده است  ،تسهیل می شود .یک دوره
مدیریت آنافیالکسی در  2سال گذشته شامل نقش درج  ،یعنی مدیر یا سرپرست آنافیالکسی مدرسه .هر جلسه توجیهی شامل موارد زیر
:خواهد بود
این سیاست
علل  ،عالئم و درمان آنافیالکسی
هویت دانش آموزان مبتال به بیماری های مرتبط با آلرژی و احتمال واکنش آنافیالکتیک  ،و
نحوه استفاده از تزریق خودکار آدرنالین در محل تجویز آنها  ،از جمله تمرین با تمرین کننده تزریق خودکار آدرنالین
کمکهای اولیه عمومی مدرسه و روشهای واکنش اضطراری ،
محل و دسترسی به تزریق کننده های خود آدرنالین که توسط والدین ارائه شده یا توسط مدرسه برای استفاده عمومی خریداری شده
.است

●
●
●
●
●
●

که در معرض خطر آنافیالکسی است  ،مدیر یا نماینده با مشورت والدین دانش  Eppingوقتی دانش آموز جدیدی درثبت نام می کند دبستان
.آموز برنامه موقت را تدوین می کند و اطمینان حاصل می کند که کارکنان مناسب در اسرع وقت آموزش داده می شوند
مدیر اطمینان می دهد که در حالی که دانش آموزان در معرض خطر آنافیالکسی تحت مراقبت یا نظارت مدرسه خارج از فعالیت های
معمولی کالس  ،از جمله در حیاط مدرسه  ،در اردوها و گردشها یا در روزهای رویداد خاص هستند  ،تعداد کافی مدرسه وجود داشته باشد.
.کارکنان حاضر که در زمینه مدیریت آنافیالکسی آموزش دیده اند

اطالعات و منابع بیشتر
:راهنمای مشورتی و مشورتی مدرسه
آنافیالکسی ■
مدیریت آنافیالکسی در مدارس ■
حساسیت و آنافیالکسی استرالیا :استراتژی های به حداقل رساندن ریسک
مدرسه و مراقبت از کودک  ASCIA:دستورالعمل های
بیمارستان رویال کودکان :آلرژی و ایمونولوژی
نیازهای مراقبت های بهداشتی
دستورالعمل های آنافیالکسی

●

●
●
●
●
●

چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در جوالی  2020به روز شد و برای بازبینی دربرنامه ریزی شده است 2021
مدیر برای بررسی و بررسی این خط مشی و حمایت ارائه شده از دانش آموزان در معرض خطر آنافیالکسی  ،فهرست بررسی ساالنه
.مدیریت ریسک گروه برای مدیریت آنافیالکسی را تکمیل می کند
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