
إدارة شؤون التمريض واألدوية

ممرضات المدارس

تعمل ممرضات المدارس الُمعتمدات على تلبية مجموعة واسعة من 
االحتياجات. حيث إن ممرضة المدرسة مسؤولة عن االحتفاظ بالسجالت 

الطبية واإلبالغ عن األمراض الُمعدية وإجراء الفحوصات الصحية 
والتدريب الصحي. كل منطقة تعليمية يجب أن يكون لدىها ممرضة واحدة 

لكل 1500 طالب. ومع ذلك، فإن مسؤوليات الممرضات تختلف من منطقة 
تعليمية ألخرى. وقد تتنقل الممرضات بين المباني، وقد ال تتوفر ممرضات 

بديالت. من الضروري التواصل مع ممرضة المدرسة على نحٍو متكرر، 
إذا كان طفلك يتلقى خدمات تمريض من ممرضة المدرسة باستمرار.

تكون ممرضة المدرسة مسؤولة عن توفير احتياجات الرعاية الصحية 
لألطفال ذوي احتياجات الرعاية الصحية الخاصة وتوفير الرعاية 

الُمتخصصة وإعطاء األدوية وتنفيذ خطط الرعاية الصحية الفردية. وقد 
تحتاج ممرضة المدرسة إلى ُمعالجة حاالت معينة، مثل التعرض لنوبة ربو 
رة أو إعطاء األدوية.  أو التعرض لنوبة مرضية، وإكمال اإلجراءات الُمقرَّ

 )IEP( تشارك ممرضات المدارس في خطة 504 وفي برامج التعليم الفردي
وفرق برنامج مساعدة الطالب بالمدرسة )SAP(. كما تقمن بالتنسيق مع 

ُمقدمي خدمات التمريض "الخارجية" الضرورية من الناحية الطبية. 

إذا احتاج الطفل إلى تناول الدواء أثناء اليوم الدراسي، فيجب أن تكون األسر 
على دراية بسياسة إعطاء األدوية في المنطقة التعليمية. اسأل الممرضة أو 

مدير المدرسة عن أي أسئلة تتعلق باحتياجات طفلك. إذا أخبروك أن اللوائح 
أو السياسات تمنع طفلك من تلقي األدوية، فاطلب منهم مشاركة الوثائق.
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اعتبارات يجب على األسر مراعاتها بخصوص ممرضات المدارس: 
ما هي مدة استجابة الممرضة لخدمة طفلك؟. 1
هل تتواجد الممرضة في المدرسة أثناء األنشطة الالصفية؟. 2
ما هي إجراءات الطوارئ وزمن االستجابة أثناء النقل من . 	

المدرسة وإليها؟
كيف يحصل طفلك على الدعم الالزم خالل فترات . 4

اإلغالق والتدريبات؟
ما هي الخطة االحتياطية؟ . 5

م رعاية مسؤول عن طفل يعاني  إذا كنت والد طفل أو ُمقّدِ
من إعاقة أو يحتاج إلى تلقي رعاية صحية خاصة، فإن مركز 

PEAL لديه مرتكزات أخرى قد تكون مفيدة لك في موضوعات 
مثل خطط الرعاية الصحية الفردية والمشكالت الصحية 

والخيارات التعليمية والتغيب عن المدرسة والحضور، وأكثر 
من ذلك.
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اتصل بمركز PEAL للحصول على معلومات إضافية.
 • info@pealcenter.org :البريد اإللكتروني • www.pealcenter.org :الموقع اإللكتروني

الهاتف المجاني: 866-950-1040

يُعد مركز معلومات صحة العائالت في والية بنسلفانيا برنامًجا تابعًا لمركز قيادة توعية ودعم اآلباء )PEAL( الممول من قبل مكتب صحة األم والطفل التابع إلدارة خدمات الموارد 
.H84MC26214 الصحية بموجب المنحة

وكالة خدمات التمريض في المدرسة
يحتاج بعض الطالب إلى تلقي 

خدمات رعاية صحية فردية 
لة أو ُممرضة  من ممرضة ُمسجَّ

حاصلة على رخصة بمزاولة 
مهنة التمريض أو ُمساعدة 

ُممرضة في المدرسة. يجب 
أن تتم الموافقة على خدمات 
التمريض هذه، التي تقدمها 

وكالة خدمات الرعاية الصحية 
المنزلية، من قبل التأمين الطبي.

تختلف مسؤوليات ُمقدمي 
خدمات التمريض بالوكالة 

وتستند إلى أوامر الطبيب ووفقًا 
لخطة الرعاية الصحية التي 

تقدمها الوكالة. 

بناًء على أوامر الطبيب، قد يُقدم طاقم التمريض التابع للوكالة 
الخدمات التالية: 

خدمات الرعاية الصحية من الباب إلى الباب )أي السفر 	 
من المدرسة وإليها مع الطالب(

خدمات الرعاية بدوام جزئي أو كامل خالل اليوم الدراسي 	 
تقديم الدعم خالل الرحالت الالصفية و/أو الميدانية. 	 

يعمل طاقم تمريض الوكالة بالتعاون مع موظفي المدرسة، وبشكل أساسي 
ممرضة المدرسة الُمعتمدة ومعلم )معلمي( الطالب.

يمكن للمدارس استضافة اجتماع لألسرة وطاقم تمريض الوكالة وموظفي 
المدرسة للتصدي للنزاعات وحل المشكالت. يجب أن يكون التركيز على 
تلبية احتياجات الطالب وإبقاء خطوط االتصال مفتوحة ضمن األولويات. 

يمكن أن يكون توافر مجموعة البدائل ومهاراتها من الشواغل ويجب أن 
يكون جزًءا من الخطة. 

إذا لم تقبل بعض المدارس ُمقدم خدمات خارجي أو لم تتعاقد مع وكالة ُمعيَّنة 
أو إذا لم يكن هناك ُمقدم خدمات رعاية متاح، فيجب عليها توفير خدمات 

التمريض للطالب عندما يكون ذلك ضروريًا من الناحية الطبية بالنسبة له. 
ويجب تلبية هذه االحتياجات ضمن خطة 504 أو ضمن برنامج تعليم فردي 

)IEP(، سواء تم استخدام ُمقدم خدمات خارجي أم ال.

المصادر
فرق IDEIA والقسم 504 - ممرضة المدرسة كعضو أساسي 

في الفريق )بيان موقف(. الرابطة الوطنية لممرضات المدارس 
https://bit.ly/3e5NKrD

دور ممرضة المدرسة في عملية التعليم الخاص. التمريض 
المدرسي 101 

https://bit.ly/2ZA1oya

الخدمات الصحية والتمريضية في المدارس للطالب ذوي اإلعاقة 
في المدارس العامة. قانون McAndrews )بنسلفانيا( 

https://bit.ly/3gwOWpV

نموذج لسياسة إدارة الطالب الذين يحتاجون إلى ممرضة مناوبة 
 خاصة في المدارس. 

مديرية شؤون التعليم بوالية ماريالند 
https://bit.ly/2YYFUMn

1:1 خدمات التمريض للطالب ذوي احتياجات الرعاية الصحية الخاصة. 
مديرية التعليم العام بويسكونسن 
https://bit.ly/38vRfqn

الطفل الضعيف من الناحية الطبية. رعاية األطفال ذوي احتياجات الرعاية 
الصحية الخاصة في محيط المدرسة. االتحاد األمريكي للمعلمين 

30antVC/https://bit.ly


