
PROCEDURA NR 2 

 

POSTĘPOWANIE Z LEKAMI W OŚRODKU REHABILITACYJNO- 

EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZYM W KOBYŁCE 

 

CEL: Zagwarantowanie prawidłowego przyjmowania, podawania, przechowywania 

leków oraz ich dokumentację. 

 

Według Ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne, „lekiem 

aptecznym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą 

farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece, lekiem gotowym jest produkt 

leczniczy wprowadzony do obrotu pod określoną nazwą i w określonym opakowaniu, 

lekiem recepturowym jest produkt leczniczy sporządzony w aptece na podstawie 

recepty lekarskiej”. 

 

I PRZYJMOWANIE LEKÓW 

 

1. Osobą upoważnioną do przyjmowania leków od rodziców/prawnych 

opiekunów jest pielęgniarka- pomoc wychowawcy. 

2. Leki przyjęte przez pielęgniarkę powinny być w oryginalnym opakowaniu,  

z widoczną datą ważności oraz z ulotką informacyjną. 

3. W indywidualnej karcie podawania leków należy odnotować przyjęcie leków 

oraz datę przyjęcia, datę ważności leków i ilość leku. 

4. Należy ustalić ilość tabletek lub saszetek w przypadku niepełnego 

opakowania. 

 

II PRZECHOWYWANIE LEKÓW 

 

1. Leki należy przechowywać w przeznaczonej do tego szafie, która jest 

zamykana na klucz oraz jest łatwa w myciu i dezynfekcji, w temperaturze 

określonej przez producenta, w oryginalnym opakowaniu. 

2. Leki z krótkim terminem ważności należy ustawić z przodu. 

3. Pielęgniarka- pomoc wychowawcy jest odpowiedzialna za właściwe 

przechowywanie leków oraz za kontrole ich daty ważności. 

 



III PRZYGOTOWANIE, PODAWANIE ORAZ DOKUMENTOWANIE LEKÓW 

 

1. Leki podawane są tylko na podstawie zlecenia lekarskiego dostarczonego 

przez rodzica/ opiekuna prawnego. 

2. Zlecenie lekarskie powinno zawierać nazwę, formę, dawkę oraz drogę 

podania leku  

3. Leki przeciwdrgawkowe podawane doraźnie powinny być uwzględnione  

w zleceniu lekarskim z określoną dawką oraz drogą podania. 

4. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczy zapewnia leki 

przeciwgorączkowe ( np. Paracetamol- w postaci czopków doodbytniczych), 

przeciwbólowe (np. Apap- w postaci zawiesiny/saszetki, Nurofen forte  

w syropie). 

5. W przypadku leków przeciwgorączkowych i przeciwbólowych podawanych 

doraźnie wymagane jest oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

określające rodzaj oraz dawkę leku zezwalające na podanie w/w leków. 

6. Podczas przygotowania leków obowiązują poniższe zasady: 

 

• Należy przygotować wszystkie potrzebne przybory oraz umyć ręce,  

• Nie wolno przerywać przygotowania leków, 

• Należy przestrzegać punktualnego podawania, Leki 

podajemy 30 min po głównych posiłkach, 

• Leki pobudzające apetyt podawać zależnie od zlecenia przed lub w czasie 

jedzenia, 

• Leki nasenne podajemy 30 minut przed zaśnięciem, 

• Nie wolno podawać leków o zmienionym wyglądzie, nieoznakowane lub bez 

zlecenia lekarskiego, 

• Nie wolno przekładać leków do niewłaściwie oznakowanych opakowań,  

• Nie wolno brać leków po ciemku, 

• Nie wolno samodzielnie zmieniać dawki leku, w przypadku pomyłki należy 

niezwłocznie powiadomić lekarza, 

• Nie należy rozkładać leków zbyt wcześnie ( leki światłoczułe mogą ulegać 

rozkładowi), 

• Obowiązuje trzykrotna kontrola leków, 



• Podawanie leku powinno przebiegać w sposób nie zagrażający życiu dziecka 

(ucznia, wychowanka), 

• Podając lek należy być tak długo przy dziecku (uczniu, wychowanku) aż lek 

zostanie połknięty. 

 

7. Każdorazowe podanie leku musi być odnotowane w indywidualnej 

dokumentacji dziecka (karta podawania leków), z określeniem godziny 

podania, dawki leku, z potwierdzeniem podpisem osoby wykonującej zlecenie. 


