
 

Lexington High School’daki LABBB Health Office (LABBB Sağlık Ofisi) 

251 Waltham St. Lexington, MA 02421  

Tel: 781-861-2400 ext. 1009  

Faks: 781-861-1351  

İLAÇ REÇETESİ VE İZİN FORMU 

Öğrenci: _______________________________  Doğum Tarihi: ______ Alerjiler: ___________________   

İlacın adı: _________________________________ Doz: _________ Uygulama Yolu:

 _________________________________________ Vakit(ler): ____   

(Lütfen dikkat: Mümkün olduğunca ilaç alım vakitleri okul saatlerinin dışına gelecek şekilde 

ayarlanmalıdır.) 

Reçete Sebebi: _________________________________________________________________________   

İlaç Alımı Bitiş Tarihi: __________________________________________________________________   

Birinci döngü: YENİLEME YENİ İLAÇ İLAÇ DEĞİŞİMİ 

DOZ DEĞİŞİMİ VAKİT DEĞİŞİMİ SONA ERME 

Yan etkiler/olumuz reaksiyonlar:  

Alınan diğer ilaçlar: 

Yorumlar: 

Reçeteyi Yazanın İmzası: _______________________________ Tarih: 

Reçeteyi Yazanın Ayrık Harflerle Adı: ________________________  

Reçeteyi Yazanın Telefonu: 

İlaç Vermek için Ebeveyn/Koruyucu Otorizasyonu 

Okul hemşiresinin güvenli ve uygun olduğuna karar vermesi durumunda oğlumun/kızımın ilacını 

kendisinin almasına izin veriyorum. _____Evet_____Hayır 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda ismi geçen ilacı vermek üzere okul hemşiresine ve bu iş için 

tayin edilmiş personele izin veriyorum. 

Ebeveyn/Koruyucu imzası: ______________________________________  Tarih: 

Ebeveyn/Koruyucu Telefonu (Ev ve İş): ________________________________   

LABBB Hemşiresi imzası: ___________________________________ Tarih: _____   

Öğrencinin İmzası (18 yaşından büyükse): _____________________ Tarih: _____   
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Lexington High School’daki LABBB Health Office (LABBB Sağlık Ofisi) 
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KISALTILMIŞ İLAÇ POLİTİKASI 

**İlaç politikasının tam metni için lütfen LABBB HEALTH Office (LABB Sağlık Ofisi) ile iletişime 

geçin** 

 İlaçla beraber bir reçete ve reçeteyi yazan kişi ve ebeveyn/koruyucu tarafından imzalanmış 

bir izin bulunmalıdır. 

 Üç okul günü ya da daha az süreli ilaçlar için reçeteye tabi ilaç kutusu reçete olarak 

kabul edilir. Bu durumda ebeveyn izni yine de gereklidir. 

 İlaç ebeveyn tarafından orijinal eczane kutusunda ve son kullanma tarihi geçmemiş 

bir şekilde verilmelidir. 

 Öğrenciler ilaçlarını okula kendileri getiremez. Ebeveynler ya da başka bir sorumlu yetişkin 

(otobüs sürücüsü gibi) ilaçları hemşirenin ofisine getirmelidir. Öğrenciler, yeniden 

doldurulmak üzere boş ilaç kutularını evlerine götürebilirler. Lütfen 30 günden fazla yetecek 

miktarda ilaç göndermeyin. İlaçların 30 günden fazla yetecek kısmı eve gönderilir ya da 

okuldan alınmalıdır. 

 Öğrencilerin kendi ilaçlarını okulda taşımalarına ve içmelerine izin verilmez. EpiPens 

ve solumun kurtarıcı gibi acil durum ilaçları istisna tutulmuştur. 

 İlaç reçeteleri, reçeteyi yazan kişinin attığı imza ve tarihten itibaren bir takvim yılı 

geçerlidir. 

 Ebeveynler/koruyucular kullanılmamış ya da kullanılmasına son verilmiş ilaçları 

kullanımın bitiş tarihinde ya da okul yılının sonunda alabilir. Alınmayan ilaçlar, reçete 

tarihinin sona ermesi ya da öğrencinin okul yılının sona ermesinin ardından bir hafta 

içerisinde imha edilecektir. 

 Okul günü süresince mide sondasıyla beslenme ve su temizlemesi için imzalı bir doktor 

talimatı gereklidir. 
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