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MEDIKAZIOA EMATEKO BAIMENA
Aiten/ amen / tutoreen baimenarekin ikasleei medikazioa eman behar zaienean eskolaren lana erraztuko du baimen honek
IKASLEAREN IZEN-DEITURAK
JAIOTEGUNA

ARGAZKIA

ZIKLOA ETA MAILA
AMA / AITA / TUTOREA
HARREMANETARAKO PERTSONA ETA
TELEFONOA:

Nik…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ikasle honen amak/aitak/legezko tutoreak ..............................................................................................................

1.- Beraren osasunarekin zerikusia duten alderdiak adierazi nahiko nituzke (X bat jarri dagokionean)
Diabetea
Arnasestua
Epilepsia
Sendagaiekiko alergiak (zein diren adierazi)
Elikagaiekiko alergiak (zein diren adierazi)
Bestelakoak (adierazi)

EZ
EZ
EZ
EZ
EZ
EZ

BAI
BAI
BAI
BAI
BAI
BAI

Gaixotasun horietako bat agertzekotan, gomendatzen da ikaslearen pediatraren edota familiako medikuaren
txostena aurkeztea, eskola-orduetan gaixotasunaren krisiren bat gertatuz gero zein arauri jarraitu behar zaion adieraziko
duena. Beste kasu batzuetan gaixotasun kronikoa baina ez kutsakorra dutelako tratamendua jasotzen duten ikasleei soilik
ematen zaizkie sendagaiak, emate-aldiak 8 ordutik beherakoak izanik.

2- …………………………………………………………………………………………………. ikastetxeari baimena ematen diot
- Orokorrean: puntualki eta beharrezkoa denean (sukar, min arina eta horrelako kasuetan) sendagai
emateko:
Paracetamol
Ibuprofeno edo antzekoa

EZ
EZ

hauek

BAI
BAI

- Gaixotasuna kronikoa bada: B a i m e n a e m a t e n d u t e r e medikuaren txostenean adierazitako
… …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. . sendagaia emateko, betiere adieraziz sendagaia
egoera onean dagoela eta tratamenduari segida emateko adinako dosia badagoela. Sendagaia eman eta behar
bezala etiketatuta aurkezten dut ( ikaslearen izena, data eta hartzeko ordua adieraziz).

3.- Ikastetxea eta sendagai-emailea erantzukizunetik salbuesten ditut, goian
jarraituz jokatzen badute.

adierazitako

arauei

Aitaren / amaren / tutorearen sinadura
………………………………..………(e)n,2020ko………………aren …………..(e)an
*Zigor Kodearen 195. artikuluaren arabera, jende guztiak babesgabeei eta arrisku nabarmen eta larritan daudenei lagundu behar die eta
eginbehar hori ez betetzea delitu da, baldin eta norberaren burua eta besterena arriskutan jarri gabe egiterik badago. Era berean, Zigor
Kodearen 20. artikuluaren arabera, erantzukizun kriminaletik salbu daude eginbeharren bat betetzen ari direnak.
* Behean sinatzen duenak adierazten du emandako datuak egiazko eta zuzenak direla eta konpromisoa hartzen du gerta daitezkeen aldaketen
berri ematekoa. Datu Pertsonalak Babesteari buruzko 15/1999 Lege Organikoaren arabera bermatuta dago emandako datuen segurtasun eta
konfidentzialtasuna bai eta datu horiek agiri honetan adierazten diren helburuak betetzeko soilik erabiliko direla ere.

