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 تاریخچه بهداشتی سال تحصیلی دانش آموز جدید و بطور ساالنه 

 : یزعز یمق/ والد 

وقت  LABBBمدرسه در  ازبازگشت  یاو  برای رفت فرزندتان  بهداشتاطالعات  ازمختصر یخچهتار ینپر کردن ا یبرا کهایناز تشکر با عرض 

لطفا  .کمک خواهد کرد، مدرسه طول زماندر  کمک رسانی به آنهاو  تانفرزند  ی ازدرک بهتر برای داشتن پرستاران مدارسبه اطالعات  ینا .گذاشتید، 

 .کنید به دفتر بهداشت ارسالفرزند خود  ینیبال ینهمعا ینتر یدجد از نسخه یکو  های دریافتی نسخه از همه واکسن یک

 :تولد یختار ________________________________________________________ :آموز دانشنام 

  ____ :تلفن _____________________________________________ :یهاول یارائه دهنده مراقبت ها

  ___________________________________________________ :یمرکز پزشک/ ارجح  یمارستانب

 :را لیست کنید یروانپزشک یا/ و  یپزشکتشخیصهای لطفا 

 

 :(حشرات گزش التکس، یی،داروها، مواد غذا) را لیست کنید دانش آموزتمامی موارد آلرژی زا لطفا 
  یرخ                                      بله  ؟دارد  EpiPen فرزند شما یاآ

ی در موارد آلرژی و تجویزات پزشکیی درمورد بهداشت کننده مراقبتبرنامه ، گزش حشرات یاالتکس، و  یی،مواد غذا به، آلرژی تهدید کننده زندگی برای 

EpiPen   ارائه شده است. 

 .تماس بگیرید در اسرع وقت LABBBاگر بله، لطفا با دفتر بهداشت . 

 یرخ                              بله  ؟ داردفرزند شما سابقه تشنج  یاآ

 .را پرکنیدLABBB SEIZURE PLANاگر بله، لطفا فرم پیوستی  ·

طرح پر کردن  یبرا ییشترممکن است درخواست اطالعات ب. میپزیریمرا  تجویز شده توسط پزشکوامضا شده  بصورت کتبی وما برنامه تشنج  ·

LABBB در صورت نیاز بکنیم. 

 ** کنندیل فایل هر سال تحص یبرا را شده  طرح تشنج امضا یک یدتشنج با سابقه دانش آموزان با کلیه یدلطفا توجه داشته باش **

 یرخ                      بله د؟رفرزند شما آسم دا یاآ

 خیر بله دارد؟ یاستنشاق شما نیاز به داروفرزند  آیا اگر بله،

.است یازمورد ن ،آسم قبل از ورود اقدامیاز دکتر خود و برنامه  ییدارو یبترت یکاست،  یازدر مدرسه مورد ن یاستنشاق دارواگر  
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 :؟( یرهو غ یژن،گلوکاگون، اکس: مثل) ی استفاده میکندیگرد یاضطرار یفرزند شما هر گونه دارو یاآ

 خیر بله ؟دارد بینایی افتفرزند شما  یاآ

  __________________________________ دهید یحاگر بله، لطفا توض

 خیر بله ؟دارد ییفرزند شما افت شنوا یاآ

  __________________________________ دهید یحاگر بله، لطفا توض

 خیر بله  ؟حرکت استفاده میکند /  راه رفتن یبرا وسیله ایفرزند شما از  یاآ

  __________________________________ دهید یحاگر بله، لطفا توض

 .ارائه کنیدلطفا اسناد را  _____________________________  بالینی ینهمعا ینآخر یختار

(دشو یلتکمنبودن  محرمانه در صورت )کنید یستل تان استفاده میکندفرزند  یی کهلطفا تمام داروها

زمان استفاده  نام دارو استفاده منظور از

                    

 

به  یدبا یم،ق/ یو ول تانمجوز فرزند  یشده توسط پزشک دارا یلدارو، تکم استفاده از یبرا یمق/  لیومجوز  شامل دارومشخصات فرم  یک** 

 **.ارسال شود مدرسه طول روزبرای تمام   تمام داروهای دارای نسخه و داروهای بدون نسخه یپرستار مدرسه برا

 :، بدهیدمهم است بهداشتدفتر  میکنید آگاهی از آن برایکه احساس  یگرید یزهر چنسبت به نظرتان را  یمخواهشمند

  _______________________________________________________ : قیم/نام ولی

 :تاریخ ________________________________________________ :قیم /امضا ولی

 :تاریخ  ____________________________________ :(سال81باالی )امضا دانش آموز 

Page 2 of 2 
Version 3/12 


