
Załącznik Nr 9
Do Statutu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

PROCEDURA PRZECHOWYWANIA I PODAWANIA LEKÓW

§ 1

PRZECHOWYWANIE LEKÓW

1. Lek powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Po zakończonej
kuracji nie należy przechowywać opakowania i zbędnych leków w apteczce.

2. Utylizacją zbędnych leków zajmuje się pielęgniarka placówki.
3. Leki  przechowywane  są  w  wydzielonych  apteczkach  (pod  zamknięciem)  

w poszczególnych działach placówki.
4. Leki  zaordynowane  przez  lekarza  dla  wychowanka,  a  zwłaszcza  leki

psychotropowe,  muszą  być  w  osobnej  szafce  w  oddzieleniu  od  pozostałych
medykamentów.

§ 2

PODAWANIE LEKÓW

1. Leki  zaordynowane  przez  lekarza  pielęgniarka  placówki  lub  osoba  przez  nią
upoważniona, wpisuje do specjalnego zeszytu – rejestru (formularz nr 1).

2. Zeszyt o którym mowa w pkt 1, przechowywany jest w apteczce.
3. Zapis w zeszycie – rejestrze jest podstawą do podawania leków wychowankom.
4. Pielęgniarka  placówki  lub  osoba  przez  nią  upoważniona,  przekazuje

pracownikowi sprawującemu bezpośrednia opiekę nad chorym wychowankiem
informacje  o  zaordynowanych  lekach.  Inni  pracownicy,  pracujący  z  chorym
wychowankiem,  mają  obowiązek  przed  podjęciem  dyżuru  zapoznać  się  z
zeszytem – rejestrem.

5. W przypadku kończenia się leków w apteczce dla danego wychowanka, o ile
okres leczenia nie jest zakończony, wychowawca bezpośrednio odpowiedzialny
za  opiekę  nad  tym   wychowankiem,  informuje  pielęgniarkę  o  tym  fakcie  z
odpowiednim wyprzedzeniem.

6. Leki  w  tabletkach  (oprócz  tabletek  w  plastikowych  ampułkach),  podajemy
wychowankom w formie rozkruszonej, doustnie z odpowiednią ilością płynu do
popicia,  w obecności  podającego.  Leki,  które nie mogą być podane w formie
rozkruszonej, będą oznaczone przez pielęgniarkę w rejestrze leków zapisanych
przez lekarza.

7. Leki  z  zeszytu  –  rejestru  (zapisane  przez  lekarza),  podający  ma  obowiązek
wpisać do zeszytu – rejestru leków wydanych (formularz nr 2).

8. Zeszyt, o którym mowa w pkt 7 przechowywany jest wraz z lekami w apteczce
wraz z lekami przepisanymi przez lekarza.

9. Pracownicy  nie  przestrzegający  powyższej  procedury,  będą  pociągnięci  do
odpowiedzialności dyscyplinarnej.
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§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Procedurę uchwalono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.11.2006r.

2. Procedura wchodzi w życie z dniem 23.11.2006r.

Wzór formularza nr 1

Lp. Data Wychowanek Grupa Nazwa leku Ilość leku w
opakowani

u

Dawkowanie Przewidywany
okres leczenia

 

Pieczątka i podpis osoby wpisującej lek do zeszytu-rejestru

Wzór formularza nr 2

Lp. Wychowanek Data
wydania

leku

Godzina
wydania

leku

Nazwa leku Dawka Podpis
wydającego

lek

Podpis
przyjmującego

lek

2


	1. Lek powinien być przechowywany w oryginalnym opakowaniu. Po zakończonej kuracji nie należy przechowywać opakowania i zbędnych leków w apteczce.

