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YILLIK VE YENİ ÖĞRENCİ SAĞLIK GİRİŞİ 

OKUL YILI: 

Sevgili Ebeveyn/Koruyucu: 

Çocuğunuz LABB’ye dönmesi ya da girmesi sebebiyle bu kısa sağlık geçmişi öyküsünü doldurmak için zaman 

ayırmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bilgiler okul hemşirelerinin çocuğunuzun durumunu daha iyi anlamasına ve 

okul hayatına geçişine yardımcı olacaktır. Lütfen bütün aşılarının bir kopyasını ve çocuğunuzun en son sağlık 

muayenesinin bir kopyasını Sağlık Ofisine gönderin. 

Öğrenci Adı:  _________________________________________ Doğum tarihi:_________ 

Birinci Basamak Sağlık Sağlayıcı:  ____________________________________ Telefon:_________   

Tercih Edilen Hastane/Tıp Merkezi: ____________________________________________   

Lütfen öğrencinin TIBBİ VE/VEYA PSİKİYATRİK TEŞHİSLERİNİ listeleyin:  

 

Lütfen öğrencinin bütün ALERJİLERİNİ (ilaçlar, gıdalar, lateks, sokan böcekler) listeleyin: 

Çocuğunuzun bir EpiPen’i var mı?  EVET  HAYIR 

Gıda, lateks ya da sokan böceklere karşı ölüm tehlikesi bulunan bir alerji, okula başlamadan önce bir Alerji Eylem 

Sağlık Hizmeti Planı’nın geliştirilmesini ve bir EpiPen için reçete yazılmasını gerektirir. Cevabınız evetse, Lütfen en 

kısa zamanda LABBB Sağlık Ofisi’yle iletişime geçin. 

Çocuğunuz daha önce nöbet geçirdi mi?  EVET  HAYIR 

 Cevabınız evetse, lütfen ekteki LABBB NÖBET PLANI’nı doldurun.  

 Lisanslı reçete yazan kişiler tarafından yazılan ve imzalanan nöbet planlarını kabul etmekteyiz. Ek bilgi 

gerekmesi halinde LABBB planının doldurulmasını isteyebiliriz. 

**Lütfen dikkat: Nöbet geçiren bütün öğrencilerin dosyalarında her okul yılı için imzalı bir nöbet planı olması gerekir** 

Çocuğunuzun astımı var mı? EVET HAYIR 

Cevabınız evetse, çocuğunuzun solunum cihazı (inhaler) kullanması gerekiyor mu? EVET HAYIR 

Okulda bir solunum cihazının gerekli olması halinde, doktorunuzdan alınan bir ilaç reçetesi ve bir astım eylem planı okula 
başlamadan önce gereklidir. 
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Çocuğunuzun başka herhangi bir acil durum ilacı (ör. glükagon, oksijen, vs) bulunuyor mu?: 

Çocuğunuzda görme kaybı var mı?  EVET  HAYIR 

Cevabınız evetse, lütfen açıklayınız ______________________   

Çocuğunuzda işitme kaybı var mı?  EVET  HAYIR 

Cevabınız evetse, lütfen açıklayınız ______________________   

Çocuğunuz yürümek/hareket etmek için herhangi bir cihaz kullanıyor mu?  EVET  HAYIR 

Cevabınız evetse, lütfen açıklayınız _________________________________________   

Son Sağlık Muayenesi Tarihi: ______________________ Lütfen ilgili belgeleri verin. 

Lütfen çocuğunuzun aldığı BÜTÜN ilaçları listeleyin (gizliliği ihlal etmemesi durumunda tamamlanacaktır): 

İlacın Adı Amacı Alınan Vakit(ler) 

 

**Okul günü boyunca verilecek bütün reçeteli ve reçetesiz ilaçlar için, çocuğunuz için lisanslı reçete yazan kişi 

ve bir ebeveyn/koruyucu tarafından doldurulmuş İlaç Vermek İçin Ebeveyn/Koruyucu Otorizasyonu ile 

birlikte bir Reçete (İlaç Sipariş) Formu okul hemşiresine verilmelidir. 

Lütfen sağlık ofisinin bilmesi gerektiğini düşündüğünüz diğer bilgileri yazın. 

Ebeveyn/Koruyucu Adı: ___________________________________________   

Ebeveyn/Koruyucu İmzası: ____________________________________ Tarih:____________________ 

Öğrenci İmzası (18 yaşından büyük ise): _________________________  Tarih:____________________ 
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