கொள்கை - மருந்துநிர்வாகம்
எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
நோக்கம்

செயல்முறைகளை
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள்,
மாணவர்கள்
மற்றும்
ஊழியர்களுக்கு விளக்க எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி முகாம் மற்றும் உல்லாசப் பயணம்
உட்பட பள்ளி அல்லது பள்ளி நடவடிக்கைகளில் மாணவர்களுக்கு மருந்து
வழங்குவதை பாதுகாப்பாக நிர்வகிக்கபின்பற்றும்.

நோக்கம்

இந்த கொள்கை அனைத்து மாணவர்களுக்கும் மருந்து நிர்வாகத்திற்கு பொருந்தும்.
இது பொருந்தாது:
எங்கள் பள்ளியின் அனாபிலாக்ஸிஸ்வழங்கப்பட்ட அனாபிலாக்ஸிஸிற்கான
●
மருந்துகளை வழங்குதல்
கொள்கையில்
எங்கள் பள்ளியின் ஆஸ்துமா கொள்கையில் வழங்கப்பட்ட ஆஸ்துமாவுக்கு
●
மருந்து வழங்குதல்
சிக்கலான மருத்துவ பராமரிப்பு தேவைகளுக்கு தேவைப்படும் சிறப்பு
●
நடைமுறைகள்.

கொள்கை

ஒரு மாணவர் மருந்து தேவைப்படுகிறதுஎன்றால், Epping முதன்மை பள்ளி மருந்து
பள்ளி மணி வெளியே எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் ஏற்பாடு செய்ய பெற்றோர்கள்
ஊக்குவிக்கிறது. இருப்பினும், எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி பள்ளி அல்லது பள்ளி
நடவடிக்கைகளில்
மாணவர்கள்
மருந்து
எடுக்க
வேண்டும்
என்பதைபுரிந்துகொள்கிறது. மாணவர்களை பாதுகாப்பாகச் செய்ய ஆதரிக்க, எப்பிங்
தொடக்கப் பள்ளி இந்தக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றும்.
நிர்வகிக்கும் அதிகாரம்
ஒரு மாணவர் பள்ளியில் அல்லது பள்ளி செயல்பாட்டில் மருந்து எடுக்க வேண்டும்
என்றால்:
மாணவரின் சிகிச்சை மருத்துவ/சுகாதார
● பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள்
பயிற்சியாளர் பள்ளிக்கு எழுத்துப்பூர்வ ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடு செய்ய
வேண்டும்:
■ மருந்தின் பெயர் தேவை
■ அளவை குறிப்பிட்ட
■ நேரத்திற்கு மருத்துவமாகும்கவனம் செலுத்தப்பட
■ மருத்துவமாகும் எந்தளவுஎடுக்கப்பட வேண்டிய
தேவைப்படுகிறது
தேதிகள்அல்லது
அது
■ வேண்டும்,மருந்து
தொடர்ந்து மருந்து என்பதை
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மருந்து எப்படி வைக்க வேண்டியுள்ளது.
சந்தர்ப்பங்களில்,
பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்கள்
ஒரு
● பெரும்பாலான
மருத்துவ ஆணைய படிவத்தில் எழுத்துப்பூர்வ ஆலோசனை வழங்க ஏற்பாடு
செய்ய வேண்டும். ஒரு டெம்ப்ளேட் படிவத்திற்கு, மருந்து டெம்ப்ளேட் பாலிசி
வலைப்பக்கத்தின் நிர்வாகத்தில் 'ஆதாரங்கள்' பார்க்கவும்.
● ஒரு மாணவரின் மருத்துவ/சுகாதார பயிற்சியாளரால் ஆலோசனை வழங்க
முடியாவிட்டால், எழுத்துப்பூர்வ அதிகாரம் வழங்கப்படலாம் அல்லது மருந்து
அதிகார
படிவம்
மாணவரின்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களால்
பூர்த்தி
செய்யப்படலாம் என்பதை முதல்வர் (அல்லது அவர்களின் நியமனதாரர்)
ஒப்புக்கொள்ளலாம்.
● எழுத்துப்பூர்வ ஆலோசனைகளை தெளிவுபடுத்தவும் மற்றும் மருந்து நிர்வாகம்
தொடர்பான மாணவரின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களை கருத்தில் கொள்ளவும்
(மாணவரின்
மாணவர்
சுகாதாரத்
திட்டத்திலும்
வழங்கப்படலாம்)
முதல்வர்/பெற்றோருடன் கலந்தாலோசிக்க வேண்டும்.
■

பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள்எப்பிங் தொடக்கப்பள்ளி
மருந்து ஆணைய படிவத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்.

அலுவலகம்

எஃப்அல்லது

மருந்துகளை நிர்வகித்தல்
ஒரு மாணவர் பள்ளிக்கு கொண்டு வரும் எந்த மருந்தையும் தெளிவாகக் குறிக்க
வேண்டும்:
மாணவர் பெயர்
●
தேவையான அளவு
●
மருந்து கொடுக்க வேண்டிய நேரம்.
●
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள் ஒரு மாணவர் பள்ளியில் வைத்திருக்கும் மருந்து அதன்
காலாவதி தேதிக்குள் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். பள்ளியில் மாணவர்
வைத்திருக்கும் மருந்து காலாவதியானது என்று பள்ளி ஊழியர்கள் அறிந்தால்,
அவர்கள்
உடனடியாக
மாணவரின்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களைத்
தொடர்புகொண்டு காலாவதி தேதிக்குள் மருந்து ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்.
ஒரு மாணவர் பள்ளியில் அல்லது பள்ளி செயல்பாட்டில் மருந்து எடுக்க வேண்டும்
என்றால், முதல்வர் (அல்லது அவர்களின் நியமனதாரர்) உறுதி செய்வார்:
1. மருந்து ஆணைய படிவத்தின்படி மாணவர்களுக்கு மருந்து வழங்கப்படுகிறது:
மாணவர் சரியான மருந்தைப் பெறுகிறார்
●
சரியான அளவில்
●
சரியான முறை மூலம் (உதாரணமாக, உள்ளிழுத்தல் அல்லது
●
வாய்வழி)
நாளின் சரியான நேரத்தில்.
●
2 ஒரு மாணவிக்கு அளிக்கப்படும் மருத்துவத்தில் ஒரு பதிவு வைக்கப்பட்டுள்ளது.
3. முடிந்தால், இரண்டு ஊழியர்கள் மருந்து நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுவார்கள்.
4. ஒரு மாணவரின் மருந்து தேவைப்படும் நேரத்தில் அவர்களுக்கு பொறுப்பான
ஆசிரியர்:
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மாணவர் தேவைகளை அவர்களின் மருந்து பெறுவதற்கு
அடிப்படையாக கொண்டவையாகும்
தேவைப்பட்டால், மாணவர்களை அவர்களின் மருந்துகளைப் பெற
வகுப்பிலிருந்து விடுவிக்கவும்.

சுய நிர்வாகம்
சில சந்தர்ப்பங்களில் மாணவர்கள் தங்கள் மருந்துகளை சுயமாக நிர்வகிப்பது
பொருத்தமானதாக இருக்கலாம். முதல்வர் பெற்றோர்கள்/பராமரிப்பாளர்களுடன்
கலந்தாலோசிக்கலாம் மற்றும் மாணவரின் மருத்துவ/சுகாதார பயிற்சியாளரின்
ஆலோசனையை பரிசீலிக்கலாம் மற்றும் ஒரு மாணவர் தங்கள் மருந்துகளை
சுயமாக நிர்வகிக்க அனுமதிக்கலாமா என்பதை தீர்மானிக்கலாம்.
ஒரு மாணவர் தங்கள் மருந்தை சுயமாக நிர்வகிக்க அனுமதிப்பது குறித்து முதல்வர்
முடிவு செய்தால், மாணவரின் மருத்துவ/சுகாதார பயிற்சியாளரிடமிருந்தோ அல்லது
மாணவியின் பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்களிடமிருந்தோ எழுத்துப்பூர்வ ஒப்புதல்
தேவைப்படலாம்.
மருந்துகளை சேமித்து வைப்பது
முதன்மை (அல்லது அவர்களின் நியமனதாரர்) மருந்து சேமிக்கப்படும் வகையில்
ஏற்பாடுகளைச் செய்யும்:
பாதுகாப்பாக மற்றவர்களுக்கு ஆபத்தை குறைக்க
●
நிர்வகிக்கும் பொறுப்பான ஊழியர்களால் மட்டுமே அணுகக்கூடிய
●
இடத்தில்
மருந்துகளை
ஒரு வகுப்பறையிலிருந்து (விரைவான அணுகல்
●
தேவைப்படாவிட்டால்)
முதலுதவி கருவிகளிலிருந்து விலகி
●
பாக்கெட் அறிவுறுத்தல்களின்படி, குறிப்பாக வெப்பநிலை தொடர்பாக.
●
பெரும்பாலான மாணவர்களுக்கு, Epping முதன்மை பள்ளி மாணவி மருந்துமுன்
அலுவலகம் சேமிக்கும்
என்று:முக்கிய முடிவு செய்யலாம்in.the,பெற்றோர்கள் / ஆகியோரிடம் மற்றும் /
அல்லது
ஒரு
மாணவர்
சிகிச்சை
மருத்துவம்
/
சுகாதார
பயிற்சியாளர்
ஆலோசனையின் பேரில் ஆலோசனையுடன்
● மாணவர் மருந்து பாதுகாப்பாக சேமிக்கப்பட்டிருக்கும் வேண்டும் மாணவர்
வகுப்பறையில் விரைவான அணுகல் தேவைப்பட்டால்
● , மாணவர் தங்கள் சொந்த மருந்துகளை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கலாம்,
முன்னுரிமை அசல் பேக்கேஜிங்கில் இருந்தால்:
o மருந்து குளிர்பதனபோன்ற சிறப்பு சேமிப்பு தேவைகள், இல்லை
ஓ அவ்வாறு செய்வதால், மற்ற மாணவர்களுக்கு மருந்துகளுக்கு
பாதுகாப்பற்ற அணுகலை உருவாக்க முடியாது.
விடுக்கின்றது
Epping முதன்மை பள்ளி எச்சரிக்கைஇல்லை:
● கல்வி மற்றும் பயிற்சி கொள்கை, துறை ஏற்ப போன்ற அவர்கள் அறிகுறிகள்
மற்றும் கடுமையான உடல்நலக்குறைவு அல்லது காயம் அறிகுறிகள் முடியும்
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ஒரு தரமான முதலுதவி வியூகமாக ஆஸ்பிரின் மற்றும் பாராசிட்டமால் கடை
அல்லது நிர்வகிக்கின்றனர் வலி நிவாரணிகள்
● ஒரு மாணவர் எடுக்க அதனுடைய ஒரு ஒவ்வாமை எதிர்விளைவு ஏற்பட்டால்
பள்ளியில் ஒரு புதிய மருந்தின் முதல் டோஸ். இது மாணவரின் பெற்றோர்,
பராமரிப்பாளர்கள் அல்லது சுகாதார பயிற்சியாளரின் மேற்பார்வையின் கீ ழ்
செய்யப்பட வேண்டும்,
● உயிருக்கு ஆபத்தான அவசரத்தைத் தவிர, பரிந்துரைக்கப்பட்ட மாணவரைத்
தவிர வேறு எவரும் மருந்துகளைப் பயன்படுத்த அனுமதிக்க வேண்டும்
தயாராக உள்ளது.
பிழை
மருந்துப்ஒரு மாணவர் தவறாக மருந்து எடுத்துக் கொண்டால், ஊழியர்கள் இதற்கு
முயற்சி செய்வார்கள்:
படி

நடவடிக்கை

1.

தேவைப்பட்டால், மாணவரின் சுகாதார ஆதரவு திட்டம் அல்லது பிற மருத்துவ
மேலாண்மை திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முதலுதவி நடைமுறைகளைப்
பின்பற்றவும்.

2

விஷம் தகவல் கோடு, 13 11 26 ஐ ரிங் செய்து, சம்பவம் மற்றும் மாணவர் பற்றிய
விவரங்களை அளிக்கவும்.

3.

ட்ரிபிள் ஜீரோவை "000" என்று அழைப்பது போன்ற அவர்களின் ஆலோசனையின்
பேரில் உடனடியாக செயல்படுங்கள்.

4.

மருந்தின் பிழை மற்றும் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து மாணவரின்
பெற்றோர்/பராமரிப்பாளர்கள்
அல்லது
அவசர தொடர்பு நபரை தொடர்பு
கொள்ளவும்.

5

சம்பவத்தின் வெளிச்சத்தில் பள்ளியில் மருந்து மேலாண்மை நடைமுறைகளை
மதிப்பாய்வு செய்யவும்.

அவசர காலங்களில், பள்ளி ஊழியர்கள் எந்த நேரத்திலும் ஆம்புலன்ஸுக்கு ட்ரிபிள்
ஜீரோவை "000" என்று அழைக்கலாம்.

மேலும் தகவல் மற்றும் ஆதாரங்கள்
●
●
●
●

முதலுதவி கொள்கைகள்
சுகாதார பராமரிப்பு தேவை
மருந்து மருந்து ஆணையம் படிவம்
மருந்து பதிவு பதிவு

சுழற்சி

இந்த கொள்கை கடைசியாக 23/7/2019 அன்று புதுப்பிக்கப்பட்டது மற்றும் ஜூலை 2023
இல் மதிப்பாய்வு செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

ஈபிஎஸ் கொள்கை 2023

மருந்து

23 ஜூன் 2019 - ஜூன்

