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   اسم الطالب تاريخ الميالد   رقم الهوية  
اسم المدرسة    رقم هاتف المدرسة  
   اسم األب أو ولي األمر   رقم هاتف األب أو ولي األمر    
  اتصل بهذا الشخص في الحاالت الطارئة     رقم هاتف الشخص الذي تود االتصال به   

         اسم مزود الرعايةالصحية     صحيةرقم مزود الرعاية ال  
 

  .بأي مستوى فإنه قد يعاني من أزمة ضيق تنفس شديد) ضيق تنفس(أي طالب يعاني من الربو : يرجى من اآلباء وأولياء األمور وموظفي المدرسة االنتباه
   غير ذلكعفن الفطر  واالنفلونزا  نزالت البرد  العشب وغبار الطلع  الروائح القوية  جلد الحيوانات  الهواء البارد التمارين  :مسببات ضيق التنفس

 

   دقائق10 إذا استمرت األعراض أآثر من 911تصال بـ يرجى اال. إذا لم يكن للطالب أي دواء في المدرسة يرجى إبالغ أبويه حاال  

  فإنني في حالة إنذار يستدعي تدخل طبي وحينما أآون سيئةفي  فإنني حالة  فإنني بخير وحينما أآون ☺حينما أآون : تعليمات خاصة
 : عن طريقامنع أعراض ضيق التنفس آل يوم )المنطقة الخضراء(حينما أآون بخير       

  بشكل جيدالتنفس •
ال أعاني من سعال أو حشرجة في التنفس وال ضيق في الصدر أو قصر في النفس خالل النهار  •

 والليل
 يمكنني العمل واللعب آالعادة •
 ): سنوات وفوق5سن  (نفسأقصى سرعة في ال •

 )آأفضل مجهود شخصي% 100- % 80(___ إلى ___ 
  _________ نفس الشخصي هيسرعة لجريان الأقصى 

 تناول دواء التحكم بالمرض المذآور أعاله آل يوم في البيت أ 

عن ___ ___________ ______ دواءنفخة من____ قبل التمرين، أتناول  
 قبل عشر دقائق من التمرين) إن وجدت(طريق آلة النفخ 

 : آذلكاستمر بتناول الدواء آل يوم في البيت و: تحذير )المنطقة الصفراء   (    لست بخير        
سعال وحشرجة في التنفس وضيق في الصدر وقصر في النفس أو أقوم ببعض األنشطة  •

 المعتاد عليها وليس آلها
 استيقظ في الليل بسبب أعراض األزمة •

 
 انظر األعراض المذآورة في المنطقة الحمراء

 
  ): سنوات وفوق5سن  (أقصى سرعة في التنفس

 )ود شخصيآأفضل مجه% 79-% 50(______ إلى _____ 

 ابدأ دواء اإلغاثة السريعة على الفور

 )إن وجدت(عن طريق آلة النفخ ______ نفخة من _____ تناول  •

 15إذا تحسنت األعراض قم بتكرار الجرعة السابقة وانتظر .  دقيقة20- 15انتظر  •
 دقيقة أخرى

 . دقيقة15إذا عادت األعراض إلى المنطقة الخضراء، انتظر  •
بقيت األعراض في المنطقة الخضراء، ارجع إلى الفصل واستمر في تناول دواء إذا  •

 ساعة إذا دعت الحاجة_____ نفخة آل _______ اإلغاثة السريعة 
انتقل إلى المنطقة  إذا لم تعد األمور إلى المنطقة الخضراء بعد الجرعة الثانية، 

 الحمراء
 !احصل على المساعدة ال تترك الطالب وحيد! الحاالت الطارئة )اءالمنطقة الحمر     (  اإلنذار الطبي        

 ضيق شديد في الصدر •
 قصر تنفس شديد وسعال دون القدرة على السيطرة عليه •
 اتساع فتحات األنف أو ظهور عظام القفص الصدري مع التنفس •
 إذا لم يساعد دواء اإلغاثة السريعة أي فائدة •
 مشكلة في التكلم أو المشي •
 ون الشفاه أو األظافر إلى اللون األزرق، الشعور بالدوخة أو االرتباكتحول ل •

 
 )آأفضل مجهود شخصي% 50(____ تحت )  سنوات وفوق5سن  (نفسسرعة في الأقصى 

____________________________  نفخات من 6  أو 4 تناول 
 )إن وجدت(عن طريق آلة النفخ 

 ى وصول المسعفيندقيقة حت 15 – 10قم بتكرار العملية آل 
  على الفور واتصل بأب أو أم أو وصي الطالب911اتصل بـ  

 

 أفهم أنه سيتم تنفيذ  آل اإلجراءات بما يتناسب مع قوانين و أنظمة الوالية .  لحصول الطلب المذآور أعالهتفويضإن توقيعي هنا يمثل : مزود الرعاية الصحية
  ال نعم     : مها بنفسهيحمل الطالب أدوية ضيق التنفس التي يستخد

 ____________التاريخ ______________________________ التوقيع ______________ ________________: اآتب اسم مزود الرعاية والشهادات
 هذا التفويض صالح لمدة سنة واحدة من تاريخ التوقيع عليه

 
  

لي بالعالجات الخاصة بمرض ضيق التنفس وخطة العمل لمواجهة ضيق التنفس آما طلبها مزود الرعاية الصحية بما يتوافق مع أطلب من المدرسة أن تساعد طف: طلب األبوين والتفويض
 الرعاية الصحية أمنح اإلذن لممرض المدرسة أن يتواصل مع مزود. أفهم أنه يجب أن يحمل العالج ملصق صيدلي يحمل اسم الطالب واسم مزود الرعاية الصحية. قوانين وأنظمة الوالية

 حول المواضيع المتعلقة بخطة العمل الخاصة بمواجهة مرض ضيق التنفس
  ال نعم    : طفلي يحمل معه أدوية مرض ضيق التنفس التي يستخدمها بنفسه

 ___________التاريخ ______________________ التوقيع _ __________________________: اسم األب أو األم أو الوصي
 

 تعليمات أخرى آم مرات آمية تناول الدواء أدوية التحكم بالمرض في البيت
               مرات في اليوم  

 آل يوم______ 
 غرغر بالماء أو اشطف فمك بعد االستخدام

 

 

 


