أعد النموذج المكتمل إلى:
JEFFERSON COUNTY PUBLIC SCHOOL
Jefferson County Public Schools,
خطة الصحة المدرسية
Health Services Department, LAM Building
4309 Bishop Lane, Louisville, KY 40218
النوبات المرضية
Telephone # (502) 485-3387
Fax # (502) 485-3670

الجزء  Aالوالد

العام الدراسي:

ال تكتب في هذه المساحة
3156559666

***يُرجى الكتابة بشكل واضح***.

 /الوصي :أكمل البنود من  1إلى 11
 )2االسم األخير للطالب

 )1رقم تعريف الطالب

 )3االسم األول للطالب

 )5المدرسة

 )4تاريخ الوالدة

 )6الصف

اسم الوالد/الوصي ومعلومات االتصال الخاصة به
 )8رقمال هاتف

 )7ا�سم

)

 )9عنوانالمراسلةالبر ٌد ٌة،المد ٌنة،الو� ٌة،الرمزالبر ٌدي
-

(

 )10ا�تصالف ً حالة الطوارئ
)

(

-

 )11ملحوظة للوالد/الوصي :إىّ التْقٍع على ُزا الٌوْرج ٌعفً هجلس التعلٍن بوقاطعت جٍفشسْى ّهْظفٍَ هي أي هسؤّلٍت قذ تٌتج عي خطت العول ُزٍّ .ال ٌعفً ُزا الٌوْرج الوذسست أّ هْظفٍِا هي الوسؤّلٍت الٌاتجت عي
إُوالِن .كوا إًًٌ آرىُ لوقذم الشعاٌت الصحٍت فً إكوال ُزا الٌوْرج ّتْقٍعَ لتبادل الوعلْهاث هع هْظفً  JCPSفٍوا ٌتعلق بِزٍ الحالت الصحٍتّ .عالّة على رلك فئًًٌ أقش ّأّافق بأًَ عٌذها أسوح لطفلً بحضْس سحلت
هٍذاًٍت بشعاٌت الوذسست ،قذ ٌتن أٌضًا تْفٍش ُزٍ األدٌّت ّ /أّ الخذهاث الصحٍت هي قبل هتطْع هشخص لَ.

يجب على اآلباء مالحظة أنه :يجب حفظ نموذج التفويض بوصفة طبية في ملف في المدرسة ليتم إعطاء األدوية في المدرسة
رقم الهاتف

توقيع الوالد  /الوصي

)

X
الجزء B

التاريخ
-

(

بنود من 12إلى 15
ٌُستَك َمل هذا القسمبواسطة مقدم الرعا ٌة الصح ٌةفقط :أكملال

 )12معلومات عن النوبة المرضية
الطول

نوع النوبة المرضية

التكرار

مسببات/ع�ماتتحذ ٌرالنوبةالمرض ٌة:

استجابةالطالببعدالنوبةالمرض ٌة:

 )13اإلسعافات األولية األساسية :الرعاية والراحة






الوصف

تعتبر النوبة المرضية بشكل عام حالة طارئة عندما:

لوقت
افظعلى هدوئك وراقب ا
ح
فظ علىفتح
احم رأسه ،وحا
ح
افظعلىس� مةالطالب ( ِ
فس،قمبتدو ٌرالطالبعلى جانبه)
مجرىال هواء/راقبالتن
فمو أتضع أيش ًءف ٌه
�تكتمال
ف ٌقتما ًما
ابق مع الطالب حتى ٌ
وثِّقنتائج النوبة المرض ٌة






بروتوكول الطوارئ:

�ة)التشنج ٌة�كثر من 5دقائق
لر َم ِع ٌ
تستمرالنوبة (التوتر ٌة ا�
ٌتعرضالطالبلنوبات مرض ٌة متكررة دون استعادة وع ٌه
ٌكون الطالب مصابًابجرح أو ٌعان ً من مرض السكري
ٌكون الطالب مصابًابنوبة مرض ٌة�ول مرة







حددوقتالنوبةالمرض ٌة
ف ً حالة وجود كرس ً متحرك،
فًا؛ و
ِأرح الطالب علىا�رض إذا كان واق
احرصعلىتأم ٌنالكرس ً وحما ٌةالرأس
احرصعلى إزالةالمخاطر،ثمضعالطالبعلى جانبه
استخدم أدو ٌة/ع�جات الطوارئ إذا ُ
طلبتبنا ًء على الخطة
قلب ًالرئويالمع ٌن واتصلبرقم
�� ٌة/ا�نعاشال
افات ا
اتصلبموظفا�سع
911ف ً حالة مرور أكثر من 5دقائق أوف ً حالة استخدام أدو ٌة طوارئ

 )14بروتوكول العالج خالل ساعات الدراسة (يشمل األدوية اليومية وأدوية الطوارئ)
وأدوية الطوارئ

الجرعة ووقت إعطاؤها

األدوية اليومية

اآلثار الجانبية الشائعة والتعليمات الخاصة

صف استخدام المغناط ٌس أدناه:
هلالطالب ٌخضعلتح
ف ٌزالعصبالمب هم ()VNS؟ إذا كانتا�جابة "نعم"ِ ،
 نعم

�

 )15معلومات مقدم الرعاية الصحية

يجبتوق ٌعالنموذج منقبل مقدمالرعا ٌةالصح ٌة والوالد/الوص ً

توق ٌع مقدمالرعا ٌةالصح ٌة

التار ٌخ

ختمالمكتبالطب ً (مطلوبللمعالجة)

X
اسم مقدم الرعا ٌة الصح ٌة مطبوعًا
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فرص.
فؤ ال
إنّ هذه المؤسسة ه ً مقدم خدمات وصاحب عمل ملتزمبمبدأتكا

