
 للطالب األدویة صرف -JLCD سیاسة
 األدویة وصف للمدرسة، تابعة صحیة مراكز في یعملون والذین العامة، دینفر مدارس في الممارسات للممرضات یجوز

  .األدویة العامة دینفر مدارس من آخر موظف أي یصف ال .للطالب

  .للدواء الطبیب طلب / الطالب أدویة طلب إصدار اتفاقیة یكمل ثم بذلك طلبًا تحدیًدا الوالدین أحد یقدم عندما األدویة صرف یتم

یجب وضع طریقة آمنة ومناسبة لتنفیذ ھذا الطلب من قبل خدمات التمریض. وسیقع ھذا األمر على عاتق ممرضة المدرسة 
رضة الممارسة. یجب لإلشراف على تنفیذ ھذه السیاسة. ویجب كذلك أن یقترن طلب الوالد بأمر موقع من الطبیب المعتمد/المم

اتباع ھذه العملیة لكٍل من الوصفات الطبیة واألدویة التي تصرف بدون وصفة طبیة. یجب أن یتضمن األمر اسم الدواء 
 وجرعتھ ومدتھ الزمنیة ومساره. یمكن إرسال أمر الطبیب/ الممرضة الممارسة عبر الفاكس. 

على طلب الدواء. یتضمن ھذا األمر على التغییرات الطارئة على یجب أن یتم إنشاء طلب جدید لكل دواء وكل تغییر یطرأ 
الدواء، أو جرعتھ، أو مدتھ الزمنیة، أو مساره. وباإلضافة إلى ذلك، یجب أن یتم توقیع نموذج جدید یتضمن أمر الطبیب / 

 .) 5حتى الدرجة  ECEالممرضة الممارسة في بدایة كل عام دراسي لكل دواء. (ال یجوز صرف األدویة ذاتیًا في درجات 

 یقدم عندما بھم الخاص االستنشاق جھاز لحمل 12 إلى 6 من الصفوف في والمسجلین بالربو المصابین للطالب السماح سیتم
  .للدواء الطبیب طلب / الطالب أدویة طلب إصدار اتفاقیة یكمل ثم بذلك طلب تحدیًدا الوالدین أحد

 الدواء إعطاء مسؤولیة المدرسة وستتولى .الدراسة ساعات غیر في للطالب الدواء إعطاء یتم أن الوالدین تشجیع وینبغي
  .فحسب الضرورة عند وذلك الموصوف،

إذا أرسل أحد الوالدین الدواء إلى المدرسة طالبًا أن تتولى المدرسة إعطاء الدواء للطالب، ولم یتم إكمال النموذج المذكور 
أعاله، تكون ممرضة المدرسة ھي الشخص الوحید الذي یمكنھ االتصال بالطبیب / الممرضة الممارسة ثم تتلقى أمر شفھي عبر 

 أكملھ أحد الوالدین قبل أن یتم إعطاء أي جرعات أخرى في المدرسة.  الھاتف. یجب تقدیم النموذج الذي

یتم إعطاء الدواء الموصوف بالحقن عندما یطلب الطبیب/ الممرضة الممارسة للمحقنة. ینبغي تدریب شخصین على األقل في 
 المدرسة إلعطاء جمیع األدویة. وستوفر ممرضة المدرسة إشرافًا مستمًرا. 

اء الذي یقدمھ أحد الوالدین/الوصي في زجاجة تصرفھا الصیدلیة. یجب أن یشمل ملصق الصیدلیة ما یلي: یجب أن یكون الدو
 اسم الطالب، اسم الدواء، ومدة تناولھ، والجرعة، وما إذا كان حسب الحاجة، وتاریخ إیقاف تناول ھذا الدواء. 

على جدار. في حالة وجوب االحتفاظ بالدواء في الثالجة، تكون یجب االحتفاظ بجمیع األدویة في خزانة مقفلة یتم تثبیتھا بإحكام 
ممرضة المدرسة عندئٍذ مسؤولة عن التخزین. ال یمكن تخزین الدواء في الثالجة مع الطعام. تخطر ممرضة المدرسة المدیر في 

 حالة وجود أي مخاوف بشأن ھذه المسألة. 

وتقع مسؤولیة استرداد جمیع األدویة غیر المستخدمة من المدرسة على من المھم التخلص السلیم من األدویة غیر المستخدمة. 
عاتق أحد الوالدین وذلك عندما یتم التوقف عن تناول الدواء، أو عند انتھاء العام الدراسي، أو انتقال العائلة إلى منطقة أخرى. 

 تتخلص ممرضة المدرسة من جمیع األدویة المتروكة في المدرسة. 

 مناسب یسرد جمیع األدویة التي یصرفھا العاملون بالمدرسة وسیتم إیداعھ في السجل الصحي للطالب. سیتم توثیق سجل 

ال یسمح لموظفي المدرسة بالوصایة أو طلب حضور الطالب ممن یوصف لھم أدویة لمعالجة االضطرابات النفسیة إلى 
ختبارات السلوكیة؛ واتفاق خطي مسبق لإلفصاح المدرسة. یجب على موظفي المدرسة الحصول على إذن خطي مسبق لتنفیذ اال

عن نتائج االختبارات التطبیقیة، وكذلك اتفاق خطي مسبق للتصرف في نتائج اختبارات اآلباء / أولیاء األمور والطالب عند 



تقدیم اقتراح االقتضاء. وینبغي لجمیع العاملین المدرسة مناقشة المخاوف السلوكیة مع اآلباء / أولیاء األمور، ویجوز لھم 
 لآلباء/أولیاء األمور أن استشارة موفري الرعایة الصحیة المناسبة قد تكون مفیدة للطالب. 
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  :القانونیة لمراجعا

 1995قانون ممارسة التمریض في كولورادو، مجلس إدارة التمریض بالوالیة، عام 
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