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سياسة اﻷدواية وتقديم العﻼج
العام اﻷكاديمي )(2018-2017
الغرض:




لضمان حصول اﻷطفال ﻋﻠﻰ اﻷدوية بالطريقة الصحيحة لصحتهم وسﻼمتهم.
لضمان حصول المعﻠمات والممرضة ﻋﻠﻰ الحماية القانونية والتعﻠيم المناسب والدﻋم ﻋند التعامل مﻊ اﻷمور المتعﻠقة بإدارة
الدواء.
لضمان أن تقوم المعﻠمات وممرضة المدرسة بإﻋطاء الدواء وفقا لمتطﻠبات الصحة والسﻼمة.

"الدواء" هو ما يصفه الطبيب لﻠطفل في حالة المرض.
 .1يعطﻰ الدواء بحسب ما وصفه الطبيب وذلك لضمان صحة الطﻼب وسﻼمتهم.
 .2ﻻ يسمح لﻠممرضة أو المعﻠمة إﻋطاء الطالب أي دواء إﻻ ما قد تم التصريح به من قبل ولي اﻷمر )في نموذج اﻷدوية( وثم
اطﻼع اﻹدارة ﻋﻠيه.
 .3يجب ﻋﻠﻰ أولياء اﻷمور تقديم المعﻠومات الطبية خطيا ً ﻋن حالة الطفل ،واﻷدوية الموصﻰ بها ،وأي جهاز يستخدم لﻠحالة )في
حال وجودة( وذلك لضمان قدرة المعﻠمات وممرضة الروضة لﻺستجابة بشكل مناسب في الحاﻻت الطبية الطارئة.
 .4تقﻊ ﻋﻠﻰ ﻋاتﻖ أولياء اﻷمور مسؤولية التأكد من تحديث االمعﻠومات الطبية الخاصة بالطفل ﻋﻠﻰ أساس يومي )أو بشكل منتظم
حسب الحاجة(.
 .5تقوم ممرضة الروضة بتسجيل اسم الطفل والمعﻠومات الطبية  -التعﻠيمات والجرﻋة وتاريخ انتهاء الصﻼحية ووقت وتاريخ
إﻋطاء الدواء في کل مرة يتم فيها إﻋطاء الدواء.
 .6تقوم ممرضة الروضة بملء و توقيﻊ " نموذج اﻻدوية والعﻼج" وستقوم معﻠمة الفصل بوضعها في دفتر المتابعة اليومي
لﻠطالب .يتم اﻹحتفاظ بنسخة من النموذج في مﻠف الطالب وفي سجﻼت ممرضة الروضة.
 .7تقوم ممرضة الروضة بتوفير الرﻋاية الطارئة التي قد يحتاجها الطفل في ﻋيادة الروضة ،و سيتم طﻠب المساﻋدة الطارئة من
الجهات المسئولة في حالة الحاجة لها وسيتم إبﻼغ أولياء اﻷمور  /اﻷوصياء ﻋن طريﻖ "نموذج اﻷدوية والعﻼج".
 .8يتم توثيﻖ حاﻻت الدﻋم الخارجي أو المساﻋدة الخارجية التي تقدم لممرضة الروضة وتضاف كجزء من خطة ﻋﻼج الطالب.
ىيتعين ﻋﻠﯽ المعﻠمات وممرضة الروضة اﻻتصال بالمديرة لﻠحصول ﻋﻠﯽ استشارة إضافية في الحاﻻت الطبية الخاصة أو ﻋند
إﻋطاء اﻷدوية التي قد تعتبر خاصة أو حرجة.
 .9في حالة تحديث هذه السياسة ،ستقوم المدرسة بإبﻼغ أولياء اﻷمور ونشر السياسة الجديدة ﻋﻠﻰ الموقﻊ الرسمي لﻠمدرسة.
___________________________________________________
أقر أنا ولي أمر الطالب /الطالبة _________________________________ بأني قراءت وسوف التزم بما جاء في
السياسة المفصﻠة أﻋﻼه.
اسم ولي اﻻمر /الوصي_________________________________________________ :
التوقيﻊ___________________________ :
الهاتف___________________________:

التاريخ_____________________ :

