
School Health Services Program
AUTHORIZATION FOR ADMINISTRATION OF MEDICATION

ውድ ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው እና ሀኪም፤ 

የሚቻል ሆኖ ሲገኝ፣ ልጅዎ መድኃኒቶቹን ትምህርት በሌለበት ሰዓት መውስድ ይኖርበታል። ልጅዎ ትምህርት በሚማርበት ሰዓት መድኃኒት 
የሚያስፈልገው ከሆነ፣ ተማሪው ህክምና በሚደረግለት በጀመሪያው ቀን የሚከተሉትን ነጥቦች የሚያሟላ ሆኖ መገኘት አለበት። 

1.   ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው (ተማሪ ወይንም 18 ዓመት የሞላው ተማሪ ወይንም ከዚህ እድሜ በላይ የሆነ ዐዋቂ) የተደለዙ ወይንም አን 
ዳችም ዐይነት ለውጥ ያልተደረገበት የመድኃኒት አወሳሰድ እቅድ ለትምህርት ቤቱ የጤና ሞግዚት ማቅረብ አለበት። ይህም በተ ማሪው 
የጤና ማኅደር ውስጥ እንዲቀመጥ ይደረጋል። የሚፈለገው የጤና መረጃ፣ የምስክር ወረቀት ፈቃድ ካለው የጤና ጠባቂ ባለሙያ የማግ 
ኘት ኃላፊነት አለብዎት። የመድኃኒት አሰጣጥ እቅድ ከሌለ መድኃኒት ለተማሪው እንዲሰጥ አይደረግም። 

2. የተሟላ የመድኃኒት አጠቃቀም እቅድ፣ ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው የፈረመበት የስምምነት ክፍል 1 (part 1) እና የምስክር ወረ 

ቀት ፈቃድ ያለው የፈረመበት እና ሥልጣን የሚሰጥ ክፍል 2 (part 2) ለተማሪው በትምህርት ቤት የህክምና እገልግሎት ከመሰጠቱ 
በፊት ወረቀቱ መቅረብ አለበት።

3. የመድኃኒት አጠቃቀም እቅድ፣ የጤና የምስክር ወረቀት ባለው ባለሙያ ከተፈረመበት ቀን 1 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሌላ ነገር እስካተጠቀሰ 
ድረስ በአገልግሎት ላይ የምውሉ ይሆናሉ።

4. ወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው፣ ተማሪው ለተመደበበት ለልጆች ትምህርት ቤቶች አገልግሎቶች (CSS) ሠራተኛ ወይንም ለሠለጠነ የትም 
ህርት ቤት ሠራተኛ፣ መድኃኒቶች በሚለወጡበት ጊዜ ስለሚሰጠው መድኃኒት ጥንካሬ፣ ልከ መጠን፣ መድኃኒቱ በምን እንደሚወሰድ 
ማለትም የሚጠጣ፣ የሚዋጥ፣ በታፋ የሚወጋ፣ በአፍንጫ ወዘተ (route)፣ እና ተደጋግሞ በየስንት ጊዜ እንደሚወሰድ፣ የአዲስ 
መድኃኒት አጠቃቀም እቅድ ያቀርባል። 

5. በትምህርት ቤት ለተማሪው ስለሚሰጠው ስለ እያንዳንዱ መድኃኒት የተለየ የመድኃኒት አወሳሰድ አጠቃቀም እቅድ መቅረብ ይኖርበታል።

6. ለተማሪው የታዘዙ መድኃኒቶች ሁሉ፣ በፈርማሲስቱ በሚገባ ተከይተው የእጠቃቀም መግለጫ ተጽፎ የተለጠፈባቸው መሆን አለባቸው፤
 የተማሪው ስም፣

 የመድኃኒቶቹ ስም እና የኃይላቸው መጠን፤
 የአሰጣጡ ልከ መጠን እና የአወሳሰዱ ጊዜ፤
 መድኃኒቱ እንዴት እንደሚሰጥ (ወይንም እንዴት እንደሚደረግ) እና፣
 መድኃኒቱ ተዘጋቶ የነበረበት ቀን።

7. ያለ ሀኪም ትእዛዝ የሚወሰዱ መድኃኒቶች፣ የህክምና ፈቃድ ባለው የጤና ጠባቂ አገልግሎት ባለሙያ የተፈቀደ፣ የተ 
ማሪው ስም በተጻፈበት በመድኃኒቱ ፋብሪካ መያዣ ፓኮ ውስጥ የተቀመጠ መሆን አለበት። የመድኃኒት ቤቱ መግ 
ለጫ ወረቀት አስፈላጊ አይደለም። የጤና ሞግዚቷ የመድኃኒቶቹ መግለጫዎች እና መድኃኒቶቹ ትክክል ለመሆናቸው 
እና በአሁኑ ጊዜ የሚወሰደው የመድኃኒት ልከ መጠን፣ መድኃኒት ሠሪው ድርጅት ከወሰነው የመድኃኒቱ የአገልግሎት 
ዓመተ ምህረት የማያልፍ መሆኑን ለማረጋገጥ አጣርታ ታያለች።

8. የመጀመሪያ ቀን የማንኛውም መድኃኒት ልከ መጠን መድኃኒት፣ ከቤት መሰጠት አለበት።

9. መድኃኒት፣ በወላጅ/አሳዳጊ/በኃላፊ ሰው፣ ተሰወዶ ለትምህርት ቤት መሰጠት ያለበት ሲሆን፣ ፈቃድ ባለው የጤና ባለሙያ (በ CSS
ሠራተኛ ወይንም በሠለጠነ የትምህርት ቤት ሠራተኛ) እንዲረከበው መደረግ አለበት።

10. ለትምህርት ቤት የቀረቡ መድኃኒቶች ሁሉ ሥልጣን ባለው ባለሙያ፣ ወይንም የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ ቻርተር ትምህርት ቤት ባለሙ 
ያዎች ብቻ በሚደርሱበት አስተማማኝነት ባለው ቦታ መቀመጥ አለበት። CSS እና ዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የሕዝብ ቻርተር ትምህርት 
ቤቶች ሠራተኞች፣ ተማሪው ምናልባት ሊጠፋበት ስለሚችሉ መድኃኒቶች ኃላፍነት አይወስዱም።

11. መድኃኒቱ የአገልግሎት ጊዜው ሲያበቃ ወይንም የምስክር ወረቀት የጤና ባለሙያው የመድኃኒት አሰጣጥ እቅዱ ሊያበቃ በ 1 ሣምንት 
ጊዜ ውስጥ፣ ተማሪው ያልተጠቀመበት ቀሪው መድኃኒት ተሰብስቦ በወላጅ/አሳዳጊ/ኃላፊ ሰው እንዲወሰድ ወይንም እንዲወገድ ይደረጋል

12. ተማሪው በሀኪም ሳይታዘዝ ለሚወሰደው መድኃኒት ወይንም በራሱ ለሚያደረገው ህክምና፣ ትምህርት ቤት ወይንም የ CSS ሠራተኛ
ኃላፊነት አይወስድም። 
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