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 و دستورات دارویی نامه فرم اجازه

  _____________________ :آلرژیها  ___________ :تاریخ تولد  _______________________________ :دانش آموز

  ___________ :دفعات _____ :طرز استفاده ___________ :دوز ___________________________________ :نام دارو

 (.وندش یزیاز ساعات مدرسه برنامه رغیر یگرد یدر زمان ها یددر صورت امکان، دارو با: یدباشلطفا توجه داشته )

  ______________________________________________________________________________ :یزتجو یلدل

  ___________________________________________________________________________ :قطع دارو یختار

 داروها ییرتغ یدجد یدارو :یدتجد . یکی را دایره بکشید

 قطع  زمان ییردوز تغ ییرتغ

 :یجانب یواکنش ها/  یعوارض جانب

 دیگر داروهای مصرفی

 :یحاتتوض

 :یختار ____________________________________________ : پزشک اامض

  ______________________________________________ : پزشک ینام چاپ

 :تلفن پزشک

 دارو مصرف  یبرا یمق/  ینمجوز والد

 .م اجازه مصرف دارو را میدهمدختر/ پسر  یبرابه پرستار مدرسه اگر مناسب بداند و امن باشد ، من 

 یرخ _____بله  _____ .

 .را میدهم باالذکر شده در  یداروها حق دادنبه پرستار مدرسه و پرسنل  امضا کننده این فرم من، 

 :تاریخ  _____________________________________________________ :قیم/ امضا والدین

  _________________________________________________ ( کار ، منزل) قیم / تلفن والدین 

  ______ :تاریخ  ________________________________________ : LABBB امضا پرستار

  ______ :تاریخ  ____________________________________ (سال 81باالی ) امضا دانش آموز
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 داروها به صورت مختصر یخط مش

 ** بگیرید تماس هادارو کامل یخط مش یبرا LABBBدفتر بهداشت با لطفا *  ·

 .دنباش یمق/  ینامضا شده توسط هر دو پزشک و والدبصورت دارو و اجازه تجویز فرم  همراه با یدداروها با•  ·

به عنوان دستور  دارو قوطی،  استفاده میشودکمتر  یا تحصیلیسه روز  ،برای مدتکوتاه مدتیی که داروها  یبرا•  ·

 .است یازامضا شده هنوز هم مورد ن بصورتاجازه پدر و مادر. قابل قبول است یزتجو

 .ارائه گردد باشد، هگذشتنکه  انقضا  یختارذکر داروخانه با  قوطی اصلیدر  ینوالد توسط یدداروها با•  ·

 یدبا( مانند راننده اتوبوس)فرد بزرگسال مسئول  یگرد یاو  ینوالد .بیاوردندبه مدرسه با خود خود را  یداروها نبایددانش آموزان •  ·

لطفا  .آن هستند دوباره پر کردن یخانه برا به یخال قوطی حملدانش آموزان مجاز به  .تحویل دهد یبه دفتر پرستار را داروها

هست که  یازن یابه خانه فرستاده و  سی روز ، مصرف از یشب مقداریر ه .یدکننروز از دارو را ارسال  یس مصرف از  یشب

 ..برای گرفتنش بیایید

 یداروها یی در زمینهاستثناها. به خودی خود نیستند دارو در مدرسهمصرف  اداره   یادانش آموزان مجاز به حمل و •  ·

 .جود داردو تنفسی یها یو اسپر EpiPensمانند  یاضطرار

 . سفارش معتبر هستند یخو تار یزسال از زمان تجو یکتا  ییدستورات دارو•  ·

داروها در  اگر.پس بگیرند یلیسال تحص یاندر پا یادر زمان قطع و شده را قطع  یااستفاده نشده  هایدارو میتوانند یمق/  ینوالد  ·

 .سفارش ، پس گرفته نشوند، معدوم میشوندفسخ  یاو دانش آموز  یلیسال تحصهفته بعد از ختم  یکعرض 

 .پزشک داردامضا و به دستور  یازن تحصیلی روز  در طول -G،،لوله آب  یا/ و  یهلوله تغذ استفاده از


