رضایت دانش آموزان دبیرستان در کلینیکهای واکسیناسیون مدرسه
اوت 2019
همانگونه که در جلسه هیئت  TDSBماه ژوئن اعالم شد ،سازمان بهداشت عمومی تورنتو در قانون واکسیناسیون تغییری
داده است که در سال تحصیلی  2019-2020اجرایی می شود.
دانش آموزن  14ساله و بزرگتر می توانند برای دریافت واکسیناسیون در کلینیک های بهداشت عمومی تورنتو که در
دبیرستانها اجرا می شود ،خودشان رضایت بدهند .دالیل مشخصي برای این تغییر وجود دارد:
 برای انجام به موقع واکسیناسیون در زمان شیوع بیماری .شیوع بیماری سرخک در آمریکای شمالی زیاد شده
است است .تعداد باالی واکسیناسیون ،شیوع بیماریها را کنترل و از آنها جلوگیری می کند.
 برای هماهنگ بودن با رویه فعلی در کلینیکهای واکسیناسیون اجتماعي  TPHجاییکه دانش آموزان دبیرستانها
در حال حاضر برای واکسیناسیون در این کلینیکها ،خودشان رضایت می دهند.
 برای کاهش تعلیق دانش آموزان .در سال تحصیلی  4500 ، 2017/2018دانش آموز دبیرستان در  TDSBاز
مدرسه به علت نداشتن واکسیناسیون به روز شده ،تعلیق شدند .زماني که دانش آموزان بتوانند به راحتی به
واکسیناسیونی که برای حضور در مدرسه الزم است ،دسترسی داشته باشند ،تعداد تعلیق آنها کاهش می یابد.
 برای کمک به خانواده هایی که پزشک خانواده ندارند و یا بیمه درمانی ندارند.
به والدین از قبل اطالع داده می شود که چه زماني در مدرسه فرزندشان این واکسیناسیون انجام می شود تا در پروسه
تصمیم گیری شریک باشند .شما وقت کافی برای گفتگو با پزشک خانواده تان و فرزندتان قبل از انجام واکسیناسیون
خواهید داشت .دانش آموزان هرگز مجبور به انجام واکسیناسیون نمی شوند.
پرستاران سالمت عمومی تورنتو ،از هر دانش آموزی قبل از واکسیناسیون رضایت آگاهانه وی را می گیرند که شامل
موارد زیر می شود:
 از دانش آموز پرسیده می شود که آیا در مورد این واکسیناسیون به والدین خود اطالع داده است .دانش آموزان
تشویق می شوند که در زمانیکه در کلینیک هستند در مورد آن با والدین خود صحبت کنند.
 از دانش آموز پرسیده می شود که آیا منافع و ریسکهای واکسنی که قرار است زده شود را میدانند
 از دانش آموز پرسیده می شود که آیا سوالی دارند.
هدف ،ارتقای سالمت دانش آموزان در مدارس می باشد .این تغییر در راستای رویه موجود در دیگر مناطق آموزشی در
تورنتوی بزرگ و قانون  Health Care Consent Actمی باشد.
در انتاریو هیچ سن قانونی برای دادن رضایت وجود ندارد.
در صورت داشتن هر گونه سوال با سازمان بهداشت عمومی تورنتو با شماره  416-392-1250تماس بگیرید.
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