JLCD ፖሊሲ- ለተማሪዎች መድሃኒት መስጠት
በትምህርት ቤት የጤና ማዕከሎች ተጠልለው በነርስ ሞያ ላይ በዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ተሰማርተው የሚሰሩ
ያሉት የጤና ሞያተኞች፣ ለተማሪ መድሃሃኒት ማዘዝ ይችላሉ። ማንኛውም ሌላ የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች ሰራተኛ
መድሃኒት ኣያዝም።
አንድ ወላጅ በልዩ ሁኔታ ጥያቄ ሲያቀርብና የተማሪ የመድሃሃኒት መጠየቂያ ውል (STUDENT MEDICATION
REQUEST RELEASE AGREEMENT)/ የሐሃኪም የመድሃኒት ማዘዣ ፎርም (PHYSICIAN'S ORDER FOR
MEDICATION) ሲሞላ መድሃኒት ይሰጣል።
ዋስትና ያለውና ይህ ጥያቄ በተገቢ መንገድ ተፈጻሚ የሚሆንበት ዘዴ በነርሲንግ አገልግሎቶች ይዘጋጃል። የዚህ ፖሊሲ
ተግባራዊነትን መከታተል የትምህርት ቤት ነርስ ሃላፊነት ይሆናል። የወላጅ ጥያቄም ፈቃድ ባለው ሃሐኪም/የነርስ ሞያተኛ
ፊርማ የተኖረበት የማዘዣ ፎርም የታከለበት መሆን ይገባዋል። መድሃኒት በሚታዘዝበት ጊዜና ወላጆች ራሳቸው ሄደው
ለሚገዟቸው መድሃኒቶች ይህን ሂደት መከተል አለባቸው። የመድሃኒት ማዘዣው ፎርም የመድሃኒት ስም፣ የታዘዘው
የመድሃኒት መጠን (dose)፣ የሚወሰድበት ሰአት፣ እንዲሁም የመድሃኒቱ አወሳሰድ (route) ማካተት ይኖርበታል።
የሃሐኪም/የነርሰ ሞያተኛው የማዘዣ ፎርም በፋክስ ሊላክ ይችላል።
ለእያንዳንዱ መድሃኒትና አዲስ መድሃኒት በሚታዘዝበት ጊዜ አዲስ የመጠየቂያ ፎርም መዘጋጀት አለበት። ይህ ሂደት
የመድሃኒት ለውጦች፣ የሚወሰደው የመድሃኒት መጠን (dose)፣ መድሃኒቱ የሚወሰድበት ሰአት፣ ወይ የመድሃኒት አወሳሰድ
(route) ያካትታል። በተጨማሪ፣ በሃሐኪም/የነርስ ባለሞያ የሚዘጋጀው የመድሃኒት ማዘዣ ፎርም ለእያንዳንዱ መድሃኒት
ትምህርት በሚጀምርበት ወቅት መፈረም አለበት። (የECE እስከ 5ኛ አመት ተማሪዎች መድሃኒት ራሳቸው እንዲወስዱ
አይፈቀድም።)
የአስም በሽታ ያለባቸው የ6ኛ እስከ 12ኛ ክፍል ተማሪዎች፣ ወላጅ የተለየ ጥያቄ ሲያቀርብና የተማሪ የመድሃኒት መጠየቂያ
ውል (STUDENT MEDICATION REQUEST RELEASE AGREEMENT)/ የሃኪም የመድሃኒት ማዘዣ ፎርም
(PHYSICIAN'S ORDER FOR MEDICATION) ሲሞላ፣ ለማስተንፈስ የሚረዷቸው መሳርያዎች ይዘው እንዲመጡ
ይፈቀድላቸዋል።
ወላጆች ተማሪዎች ከትምህርት ሰአታት ውጪ መድሃኒት ይሰጣቸው ዘንድ መበረታታት ይገባቸዋል። ትምህርት ቤቱ
የታዘዘውን መድሃኒት የመስጠት ሃላፊነት የሚሸከመው አስፈላጊ በሚሆንበት ሰአት ብቻ ነው ።
አንድ ወላጅ መድሃኒቱ በትምህርት ቤት ይሰጥ ዘንድ መድሃኒቱን በጥያቄው መሰረት ወደ ትምህርት ቤቱ ልኮ ሲያበቃ፣
አስቀድሞ የተጠቀሰው የመድሃኒት ማዘዣ ፎርም ካልተሞላ፣ ሃሐኪሙን/የነርስ ሞያተኛውን መጥራትና የቃል ትእዛዝ
በስልክ መቀበል የሚችለው የሚችለው የትምህርት ቤቱ ነርስ ብቻ ነው። ተጨማሪ የመድሃኒት መጠን በትምህርት ቤቱ
ከመሰጠቱ በፊት ወላጅ የተሞላውን ፎርም ማስረከብ ይኖርበታል።
ክትባት በሃሐኪም/ የነርስ ሞያተኛ ሲታዘዝ ነው የክትባት መድሃኒት የሚሰጠው። ከትምህርት ቤቱ ቢያንስ ሁለት ሰዎች
የሁሉም አይነት መድሃኒት አሰጣጥ ስልጠና መውሰድ ይገባቸዋል። የትምህርት ቤቱ ነርስ የማያቋርጥ ክትትል ያደርጋል።
በወላጅ/ሞግዚት የሚቀርበው መድሃኒት ከፋርማሲ በተገኘ ጠርሙስ መቅረብ አለበት። የፋርማሲው ጽሁፍ፥ የተማሪው
ስም፣ የመድሃኒት ስም፣ ምን ያህል መድሃኒት መቼ መሰጠት እንዳለበት፣ የመድሃኒት መጠን (dosage)፣ እንዲሁም ተገቢ
ሲሆን፣ መድሃኒቱ የሚቆምበት ቀን ማካተት ይኖርበታል።
ሁሉም አይነት መድሃኒት ከግድግዳ ጋር ጠብቆ በተሰራ የእቃ ማስቀመጫ ተቀምጦ መቆለፍ አለበት። መድሃኒቱ ፍሪጅ
ውስጥ መቀዝቀዝ ካለበት፣ መድሃኒቱ እንዴት መያዝ እንዳለበት የትምህርት ቤቱ ነርስ ሃላፊነት ትወስዳለች። መድሃኒት
ከምግብ ጋር አብሮ ፍሪጅ ውስጥ መቀመጥ አይችልም። የትምህርት ቤቱ ነርስ ይህን ጉዳይ በተመለከተ የሚያሳስብ ነገር
ከተፈጠረ ለትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ያሳውቃል።

ስራ ላይ ያልዋለ መድሃኒት በጥንቃቄ መወገድ እንዳለበት ማስታወሱ አስፈላጊ ነው። መድሃኒቱ በሚቋረጥበት ጊዜ፣
ትምህርት ቤት ሲዘጋ፣ ወይ የተማሪው ቤተሰብ ወደ ሌላ ዲስትሪክት በሚቀይሩበት ወቅት፣ ማንኛውም ስራ ላይ ያልዋለ
መድሃኒት ከትምህርት ቤት መሰብሰብ የወላጅ ሃላፊነት ነው። በትምህርት ቤቱ ውስጥ የሚተዉት ሁሉም አይነት
መድሃኒቶች በትምህርት ቤቱ ነርስ ይጣላሉ።
በትምህርት ቤቱ አባላት የሚጣለው የማንኛውም አይነት መድሃኒት ተገቢ መዝገብ ከተማሪው የጤና መዝገብ ጋር
ይቀመጣል።
የትምህርት ቤቱ አባላት ተማሪው ትምህርት በደንብ ይከታተል ዘንድ የሳይኮቴራፒክ (psychotropic) መድሃኒቶች
እንዲሰጠው ሃሳብ ሊያቀርቡም ሆነ፣ ተማሪ መድሃኒቶቹ እንዲታዘዙለት ሊጠይቁ አይፈቀድላቸውም። የትምህርት ቤቱ
አባላት የባህርይ ምርመራ በተማሪው ላይ ከማካሄዳቸው በፊት የጽሁፍ ፈቃድ ማግኘት፤ የጽሁፍ ስምምነት ስራ ላይ
የዋለው የምርመራ ዘዴ ውጤት ከመገለጹ በፊት፣ እንዲሁም በተገቢው ጊዜ፣ የጽሁፍ ስምምነት ለምርመራው ውጤት
እልባት ከወላጆች/ሞግዚትና ከተማሪው መፈጸም ይኖርባቸዋል። ማንኛውም የትምህርት ቤቱ አባል ያሉትን የተማሪው
አሳሳቢ የጸባይ ሁኔታዎች ከወላጆች/ሞግዚቶች ጋር መወያየት አለባቸው፤ እንዲሁም ለወላጆች/ሞግዚቶች ከተገቢው የጤና
አገልግሎት ሰጪ ጋር የሚደረገው ምክክር ለተማሪው ጠቃሚ ሊሆን እንደሚችል ሃሳብ ማቅረብ ይችላሉ።
እንዲጣጣም ተደርጎ የተዘጋጀ፥ ሴፕቴምበር 1፣ 1956
ከአፈጻጸም ጋር እንዲጣጣም እንደገና የተሻሻለው፥ ፌብሩዋሪ፣ 1994
የተሻሻለው፥ ኤፕሪል 13፣ 2000
እንደገና የተሻሻለው፥ ኦክቶበር 2፣ 2003
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