خط مشی  -ادارهدارویی
دبستان اپینگ
هدف
برای مدیریت ایمن ارائه دارو به  Epping School Primaryبرای توضیح والدین/پرستاران  ،دانش آموزان و کارکنان فرایندهایی که
.دانش آموزان در مدرسه یا فعالیتهای مدرسه  ،از جمله اردوها و گردشها دنبال خواهد کرد

محدوده
:این سیاست در مورد تجویز دارو برای همه دانش آموزان اعمال می شود .این شامل موارد زیر نمی شود
ارائه دارو برای آنافیالکسی که درمدرسه ما ارائه شده است
●
سیاست آنافیالکسی
ارائه دارو برای آسم که در سیاست آسم مدرسه ما ارائه شده است
●
.روشهای تخصصی که ممکن است برای نیازهای پیچیده مراقبت های پزشکی مورد نیاز باشد
●

خط مشی
اگر دانش آموزی به دارو نیاز دارد  ،مدرسه ابتدایی اپینگ والدین را تشویق می کند تا ترتیب مصرف داروها را در خارج از ساعت مدرسه
درک می کند که دانش آموزان ممکن است نیاز به مصرف دارو در مدرسه یا فعالیت  ، Epping Primary Schoolبدهند .با این حال
از روش های  ، Epping Primary Schoolهای مدرسه داشته باشند .برای حمایت از دانش آموزان برای انجام این کار با خیال راحت
.مندرج در این سیاست پیروی می کند
اختیارات اداره
:اگر دانش آموز در دوران مدرسه یا فعالیت در مدرسه نیاز به مصرف دارو دارد
:والدین/سرپرستان باید ترتیبی دهند که پزشک پزشکی/بهداشتی دانش آموز مشاوره کتبی به مدرسه ارائه دهد که در آن جزئیات ●
.نام دارو مورد نیاز است ■
مقدار مصرف ■
 ،در زمان مصرف دارو ■
نحوه مصرف دارو ■
در تاریخ های مورد نیاز دارو  ،یا اینکه آیا ■
.دارو باید در حال نگهداری باشد ■
در بیشتر موارد  ،والدین/سرپرستان باید ترتیبی دهند که مشاوره کتبی در فرم تأییدیه دارویی ارائه شود که پزشک معالج پزشکی یا ●
].بهداشتی باید آن را تکمیل کند[ .برای یک فرم قالب به 'منابع' در وب سایت خط مشی الگوی دارو مراجعه کنید
در صورتی که پزشک نتواند مشاوره پزشکی یا بهداشتی ارائه دهد  ،مدیر (یا نامزد آنها) ممکن است موافقت کنند که می توان از ●
.طریق والدین/سرپرستان دانش آموز فرم کتبی را ارائه کرد یا فرم تأییدیه دارو را تکمیل کرد
مدیر ممکن است برای توضیح مشاوره کتبی و ترجیحات فردی دانش آموزان در مورد تجویز دارو (که ممکن است در برنامه ●
.حمایت از سالمت دانش آموزان دانش آموز نیز ارائه شده باشد) با والدین/مراقبان مشورت کند

.یا فرم مجوز دارویی تماس بگیرند Eppingوالدین/سرپرستان می توانند بادفتر دبستان
تجویز دارو
:هر دارویی که توسط دانش آموز به مدرسه آورده می شود باید دارای برچسب مشخص باشد
نام دانش آموز
●
 23ژوئن  - 2019ژوئن 2023

دارو

 EPS -سیاست

دوز مورد نیاز
زمان مصرف دارو

●
●

والدین/مراقبان باید اطمینان حاصل کنند که دارویی که دانش آموز در مدرسه دارد در تاریخ انقضا است .اگر کارکنان مدرسه متوجه شوند
که دارویی که یک دانش آموز در مدرسه دارد تمام شده است  ،فوراً با والدین/مراقبان دانش آموز تماس می گیرند که باید در تاریخ انقضا
.برای تهیه دارو ترتیب دهند
:اگر دانش آموز نیاز به مصرف دارو در مدرسه یا فعالیت مدرسه داشته باشد  ،مدیر (یا نامزد آنها) اطمینان می دهد که
:داروها مطابق فرم مجوز دارویی برای دانشجو تجویز می شود تا 1.
دانش آموز داروهای مناسب خود را دریافت می کند
●
در دوز مناسب
●
)از طریق روش صحیح (به عنوان مثال  ،استنشاق یا به صورت خوراکی
●
در زمان مناسب روز
●
.گزارش داروهایی که برای دانش آموز تجویز می شود  ،ثبت می شود 2
.در صورت امکان  ،دو نفر از کارکنان بر اداره دارو نظارت خواهند کرد 3
:معلم مسئول دانش آموز در زمان مصرف داروهای مورد نیاز وی 4
مطلع است که دانش آموز باید داروهای خود را دریافت کند ·
.در صورت لزوم  ،دانش آموز را از کالس آزاد کنید تا داروهای خود را دریافت کند ·
خوددرمانی
در برخی موارد ممکن است مناسب باشد که دانش آموزان داروهای خود را خود تجویز کنند .مدیر ممکن است با والدین/سرپرستان مشورت
کند و توصیه پزشک متخصص بهداشت و درمان دانش آموز را برای تعیین اینکه آیا به دانش آموز اجازه می دهد داروهای خود را به طور
.خودکار تجویز کند یا خیر  ،در نظر بگیرد
اگر مدیر تصمیم بگیرد به دانش آموز اجازه دهد تا داروهای خود را به طور خودسرانه تجویز کند  ،ممکن است مدیر از پزشک پزشک یا
.بهداشت دانش آموز یا والدین/مراقبان دانش آموز بخواهد که دانش آموز خود داروهای خود را تجویز کند
ذخیره داروها
:مدیر اصلی (یا نامزد آنها) ترتیبی را در نظر می گیرد تا دارو ذخیره شود
به طور ایمن برای به حداقل رساندن خطر برای دیگران
●
در مکانی که فقط توسط کارکنان مسئول مدیریتقابل دسترسی است
●
دارو
)دور از کالس درس (مگر اینکه دسترسی سریع الزم باشد
●
دور از جعبه کمکهای اولیه
●
.طبق دستورالعمل های بسته  ،به ویژه در رابطه با دما
●
داروهای دانش آموزان را در محل نگهداری می کند .در دفتر جلو  ، Epping Primary Schoolبرای اکثر دانش آموزان
مدیر ممکن است با مشورت والدین/مراقبین و/یا توصیه پزشک معالج پزشکی تصمیم بگیرد
که داروهای دانش آموز باید به طور ایمن ذخیره شوند .در کالس درس دانش آموز اگر دسترسی سریع ممکن است مورد نیاز ●
:اجازه می دهد تا دانش آموز را به انجام دارو خود را با آنها ،ترجیحا در بسته بندی اصلی اگر ●
داروی مورد نیاز ذخیره سازی خاصی مانند تبرید O
.ندارد انجام این کار دسترسی بالقوه ناامنی به سایر داروها به دارو ایجاد نمی کند o
هشدار
:دبستان نمی تواند Epping
مطابق با سیاست آموزش و پرورش  ،داروهای ضد درد مانند آسپرین و پاراستامول را به عنوان یک استراتژی استاندارد کمک ●
های اولیه ذخیره یا تجویز کند  ،زیرا آنها می توانند عالئم و نشانه های بیماری یا آسیب جدی را پنهان
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کنند .اولین دوز داروی جدید در مدرسه در صورت واکنش آلرژیک .این کار باید زیر نظر والدین دانش آموز  ،مراقبین یا پزشک
متخصص انجام
شود  ،به جز در موارد اضطراری تهدید کننده زندگی  ،هر کسی غیر از دانش آموز تجویز شده از دارو استفاده کند  ،به عنوان ●
مثال اگر دانش آموز مبتال به حمله آسم است و پف خود را ندارد به راحتی در دسترس است
●

خطای دارو
اگر یک دانش آموز به اشتباه دارو طول می کشد ،کارکنان به تالش خواهد
اقدام

مرحله

در صورت لزوم  ،روشهای کمکهای اولیه مندرج در برنامه پشتیبانی سالمت دانش آموز یا سایر برنامه های مدیریت پزشکی را دنبال
.کنید

.کرد1:

.با خط اطالع سموم  26 11 13 ،تماس بگیرید و جزئیات حادثه و دانش آموز را بیان کنید

2

.تماس بگیرید " Triple Zero "000بالفاصله با توصیه آنها اقدام کنید  ،مانند این که در صورت توصیه به

3

.با والدین/سرپرستان دانش آموز یا فرد تماس اضطراری تماس بگیرید تا خطای دارویی و اقدامات انجام شده را به آنها اطالع دهید

4

.با توجه به این حادثه  ،روشهای مدیریت دارو را در مدرسه مرور کنید

5

.برای آمبوالنس تماس بگیرند " Triple Zero "000در موارد اضطراری  ،کارکنان مدرسه می توانند در هر زمان با

اطالعات بیشتر و منابع
سیاست های کمک های اولیههای
نیازهای مراقبتبهداشتی سیاست های
درمانی فرم
داروییورود به سیستم

●
●
●
●

چرخه بازبینی
.این سیاست آخرین بار در تاریخ  23/7/2019به روز شده است و برای بررسی در ژوئیه  2023برنامه ریزی شده است
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