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1. VARHAISKASVATUKSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
Lääkehoitosuunnitelman perustana on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima Turvallinen
lääkehoito-opas (STM 2005:32) Suunnitelmassa on myös huomioitu Kuntainfo 5/2012, Pitkäaikaissairaiden lasten
lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa, joka täydentää aikaisemmin laadittua STM:n opasta.
Lähteenä on käytetty myös 2008 toimitettua Päivähoidon turvallisuussuunnitteluopasta (STM ja Stakes Oppaita 71).
Tämä lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden ja terveydenhuollon kanssa, sen
on tarkistanut lastenneuvolan osastonhoitaja ja se otetaan käyttöön 1.1.2021 Siilinjärven kunnan kunnallisissa ja
yksityisissä varhaiskasvatuspalveluissa. Suunnitelma liitetään osaksi varhaiskasvatusyksikön
turvallisuussuunnitelmaa ja sen pohjalta suunnitellaan lääkehoidon kannalta tarpeelliset toimenpiteet yksittäisten
lasten tarpeiden mukaan. Lääkehoitosuunnitelmaa ja sen mukaista toimintaa arvioidaan jatkuvasti, päivityksiä
tehdään tarpeen mukaan ja aina Siilinjärven lääkehoitosuunnitelman päivityksen yhteydessä.

2. LÄÄKEHOIDON SISÄLTÖ JA TOIMINTATAVAT
Varhaiskasvatuksen perustehtävä ei ole lääkehoidosta vastaaminen, mutta koska varhaiskasvatuksessa on lapsia,
joilla saattaa olla jatkuva tai määräaikainen lääkitys, täytyy lääkehoitosuunnitelma olla myös varhaiskasvatuksessa.
Varhaiskasvatuksessa erilaisen koulutuksen saaneet työntekijät toteuttavat lasten lääkehoitoa erilaisissa
varhaiskasvatusympäristöissä.
Lääkehoidon lähtökohtana on kiinteä yhteistyö huoltajien kanssa. Hyvä hoito, joka pohjautuu luottamukselliseen
kasvatusyhteistyöhän huoltajien ja henkilöstön välillä, muodostaa perustan kaikelle toiminnalle. Huoltajien tulee
kertoa tutustumisvaiheessa varhaiskasvatushenkilöstölle lapsen terveyteen liittyvät seikat. Tällaisia ovat krooniset
sairaudet, allergiat ym. asiat, jotka vaikuttavat lapsen turvallisen varhaiskasvatuksen toteutumiseen. Asiat kirjataan
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan/lapsen lääkehoitosuunnitelmaan. Varhaiskasvatusyksiköt huolehtivat itse
riittävästä sisäisestä tiedonkulusta henkilöstölleen.
Akuutisti sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen. Lapsen sairastuessa päivän aikana, huoltajiin otetaan
välittömästi yhteyttä ja sovitaan lapsen hakemisesta kotiin. Tarvittaessa henkilöstö ottaa yhteyttä
terveyskeskukseen tai kutsuu paikalle ambulanssin.
2.1 Lääkkeiden antamisesta sopiminen
Lapsen lääkehoidosta vastaa lasta hoitava lääkäri ja lapsen lääkehoito toteutetaan ensisijaisesti kotona. Muita kuin
välttämättömiä lääkärin määräämiä lääkkeitä ei lapselle anneta varhaiskasvatuspäivän aikana.
Huoltajia on hyvä muistuttaa, että he lapsen kanssa lääkärissä asioidessaan pyytävät pitkävaikutteisia lääkkeitä,
jotta lääkkeen antaminen voidaan hoitaa huoltajien toimesta varhaiskasvatuspäivän ulkopuolella.
Lapsen lääkehoito on osa lapsen varhaiskasvatuspäivän kokonaisuutta, josta vastaa lasta terveydenhoidon puolella
hoitava lääkäri. Jos varhaiskasvatuspäivän aikana kuitenkin joudutaan antamaan lääkettä, on henkilöstön tärkeä
tietää, miksi lääkettä annetaan, mitä lääkettä, kuinka paljon, miten ja mitä antoreittiä käyttäen. Lääkkeet tulee
toimittaa annostusohjeineen alkuperäispakkauksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö annostelee lapselle lääkkeen.
Mikäli lapsella on jatkuva lääkärin määräämä lääkitys, lääkkeen antamisesta sovitaan erikseen sekä tarkemmin
lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan liitettävässä lapsen lääkehoitosuunnitelmassa.
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3. YKSIKÖISSÄ TOTEUTETTAVA LÄÄKEHOITO
Varhaiskasvatuksessa sekä esiopetuksessa annettava lääkehoito on joko välitöntä hoitoa vaativaa lääkitystä tai
pitkäaikaissairauteen liittyvää lääkehoitoa. Lääkehoitoa annetaan lapselle laadittavan yksilöllisen
lääkehoitosuunnitelman (liite 1) mukaan seuraavissa tapauksissa:
3.1
-

Välitöntä hoitoa vaativat
ensiapulääkitys anafylaktisessa reaktiossa (äkillinen, allerginen, shokkityyppinen reaktio)
ensiapulääkitys epilepsiakohtauksessa
astmalapsen avaava lääke astmakohtauksissa
ensiapulääkitys insuliinishokissa
kuumekouristuksen hoito

3.2 Pitkäaikaissairauden ylläpitohoito
- insuliinihoito diabeteksessa
- astmalääkkeet
3.2 Sairaus, jonka lääkehoidon vaikutuksia on seurattava
Vuorohoitopäiväkodissa voidaan lisäksi antaa lapsen pitkäaikaissairauden (esim. astma) vaatimaa ylläpitolääkitystä
tai kuuriluonteista lääkitystä (esim. antibioottihoito) tai äkillisesti sairastuneiden lasten kuume- ja särkylääkitystä
ennalta tehdyn suunnitelman ja sopimusten mukaisesti, mikäli lapsen lääkehoitoa ei pitkän hoitojakson vuoksi
saada muutoin järjestettyä. Näissä tapauksissa käytetään lomaketta Lapsen lääkehoitosuunnitelma lyhytaikaisessa
lääkityksessä (liite 2)

4. VASTUUT, VELVOLLISUUDET JA TYÖNJAKO
Vastuualueet ja työnjako lääkehoidon toteuttamisesta perustuvat lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä
(559/1994). Lääkäri vastaa lääkehoidon kokonaisuudesta ja lääkkeiden määräämisestä sekä potilaan lääkehoidon
arvioinnista. Lääkäri ja terveydenhuollon ammattihenkilöstö vastaavat hoidon tarpeen arvioinnista, lääkehoidon
vaikuttavuuden arvioinnista sekä potilaan ohjauksesta ja neuvonnasta. Lääkäri vastaa yhdessä farmaseuttisen
henkilöstön ja sairaanhoitajan kanssa potilaan lääkehoidon kokonaisarvioinnista. Jokainen lääkehoitoa toteuttava
kantaa vastuun omasta toiminnastaan lääkemääräykseen perustuen sekä ammatillisen koulutuksensa,
vastuualueensa ja työyksikön lääkehoitosuunnitelman mukaisesti.
4.1 Varhaiskasvatusjohtaja
- huolehtii, että lääkehoidon kunnalliset suunnitelmat ja lomakkeet ovat ajantasaiset
- vastaa siitä, että lääkehoitosuunnitelmia noudatetaan koko kunnan varhaiskasvatuksessa
4.2
-

Varhaiskasvatusyksikön esimies
vastaa lääkehoitosuunnitelman toteutumisesta omassa yksikössään
ohjaa ja valvoo lasten lääkehoidon toteutusta lääkehoitosuunnitelman mukaisesti
varmistaa, että työntekijöillä on tarvittava tieto ja osaaminen sekä lähettää yksikössä työskentelevät
nimikesuojatut ammattihenkilöt tarpeen mukaan lähi- ja perushoitajille suunnattuun lääkehoidon
täydennyskoulutukseen
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-

vastaa lääkehoitoa tarvitsevan lapsen lääkehoitoon osallistuvien henkilöiden osaamisesta ja saatavilla olosta
lääkehoitoa tarvitsevan lapsen koko hoitopäivän ajalle ja varautuu myös henkilöstön loma-aikoina riittävään
osaamiseen
huolehtii siitä, että päiväkotiryhmissä on lukittavat lääkekaapit lasten lääkkeiden säilyttämiseen
vastaa salassa pidettävien asiakirjojen/tietojen säilyttämisestä annettujen ohjeiden mukaisesti.
käsittelee lääkevirheilmoituksen pohjalta virheellisesti annetun lääkkeen antamistilanteen yhdessä
henkilökuntansa kanssa ja toimittaa ilmoituksen varhaiskasvatusjohtajalle

4.3 Varhaiskasvatuksen opettaja/ tiiminvetäjä
- vastaa lapsikohtaisten lääkehoitosuunnitelmien laatimisesta/on tarvittaessa mukana laatimassa lapsen
lääkehoitosuunnitelmaa yhdessä lapsen huoltajien ja muiden tarvittavien yhteistyötahojen kanssa sekä
lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön kanssa
4.4 Lääkehoitoa toteuttava henkilöstö
• Lähihoitajat ja lastenhoitajat: Varhaiskasvatuksessa lääkehoidosta vastaa ja lääkehoitoa toteuttaa ensisijaisesti
siihen koulutettu nimikesuojattu terveydenhuollon ammattihenkilöstö. Lähihoitajat ja lastenhoitajat, jotka ovat
ammatillisessa koulutuksessaan saaneet valmiudet lääkkeiden jakamiseen potilaskohtaisiksi annoksiksi ja
luonnollista tietä annettavan lääkehoidon toteuttamiseen. Lähihoitajakoulutus antaa valmiudet myös
injektioiden antamiseen ihon alle ja lihakseen.
•

Sosionomit (AMK) ja päivähoitajat, jotka ovat koulutuksessaan saaneet lääkehoidon koulutusta, voivat antaa
luonnollista tietä annettavat valmiiksi jaetut lääkkeet ja lisäkoulutuksen jälkeen ihonalaiset injektiot, esimerkiksi
tarvittavan insuliinin.

•

Muu varhaiskasvatuksen henkilöstö: Riittävän lisäkoulutuksen, osaamisen varmistamisen ja kirjallisen luvan
jälkeen muu varhaiskasvatuksen henkilöstö voi antaa hoitopäivän aikana lapselle luonnollista tietä annettavat
valmiiksi jaetut lääkkeet sekä ihonalaiset injektiot. Terveysalalle kouluttamattomalla työntekijällä ei ole
velvoitetta lääkehoidon toteuttamiseen, mutta ensiavun antamisesta ei kukaan voi kieltäytyä. Ellei lähi- tai
lastenhoitajaa ole paikalla, lääkkeen voi antaa huoltajien ohjeen mukaan muu varhaiskasvatuksen henkilöstö.
Huoltajien tulee olla tietoisia siitä, kuka lääkehoitoa varhaiskasvatuksessa toteuttaa.

Lääkehoitoa toteuttavan henkilön tehtävät:
- laatii lapsen lääkehoitosuunnitelman yhdessä lapsen huoltajien, lapsen hoidosta vastaavan lääkärin (tai lääkärin
valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilökunnan) ja tiiminvetäjän kanssa
- toteuttaa lapsen lääkkeen antamisen saatuaan tarpeenmukaisen perehdytyksen ja mahdollisen lisäkoulutuksen
- varmistaa, että lääkkeen annostelu on ennalta sovitun mukainen
- kirjaa päivittäin antamansa lääkkeet lääkkeenantopäiväkirjaan (milloin, kenelle, mitä lääkettä, kuinka paljon,
kuka antanut, seuranta)
- arvioi omalta osaltaan lapsen lääkehoidon vaikuttavuutta ja kertoo havainnoistaan huoltajalle
- huolehtii retkille mukaan lapsen mahdollisen lääkityksen
- vastaa lapsen lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta säilyttämisestä
- vastaa siitä, että koko yksikön henkilökunnalla on tiedossa ensihoitolääkkeitä tarvitseva lapsi ja missä
ensihoitolääkkeitä annosteluohjeineen säilytetään
- laatii kirjallisen lääkevirheilmoituksen (Lasten tapaturma- ja vaaratilanteet -lomake), jos lapsen
lääkkeenannossa on tapahtunut virhe ja ilmoittaa asiasta huoltajalle sekä esimiehelle
- antaa loma-aikoina tarvittavat tiedot lapsen lääkehoidosta varahoitopaikkaan yhdessä esimiehen ja huoltajien
kanssa. Huoltajat vastaavat varahoitopaikan perehdyttämisestä.
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4.5
-

Lapsen huoltaja
vastaa ryhmän henkilöstön (myös varahoitopaikassa) riittävästä perehdyttämisestä lapsen lääkkeenantoon
kutsuu lasta hoitavan tahon perehdyttämään henkilöstöä
laatii lapsen lääkehoitosuunnitelman yhdessä lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön, lapsen hoidosta vastaavan
lääkärin (tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilökunnan) ja tiiminvetäjän kanssa
vastaa lapsen yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta
huolehtii muutostilanteissa tiedon siirtämisestä eri toimijoiden välillä

5. LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma laaditaan kaikille varhaiskasvatuspäivän aikana lääkehoitoa tarvitseville
lapsille.
Suunnitelma tehdään ennen lääkehoidon aloittamista yhteistyössä lapsen huoltajien, lapsen ryhmän henkilöstön ja
mahdollisesti lasta hoitavan terveydenhuollon henkilöstön kanssa. Se liitetään lapsen henkilökohtaiseen
varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmaan.
Suunnitelmassa sovitaan kenen vastuulla lääkityksen toteuttaminen on ja miten/milloin perehdyttäminen
toteutetaan. Varaudutaan siihen, että myös lääkkeenantajan poissaoloaikoina lääkkeen antaa siihen perehdytyksen
saanut työntekijä. Huolehditaan siitä, että tarvittaessa jokainen yksikön aikuinen osaa hätätilanteessa antaa
ensiapua.
Mikäli on kysymys diabeteslapsesta, jolloin suurena osana hoidon toteutumista on myös sopivan ruokavalion
noudattaminen, on yhteistyö lapsen huoltajien, lasta hoitavan henkilöstön, diabeteshoitajan sekä
keittiöhenkilökunnan välillä erityisen tärkeää.
Sairauskohtauksissa käytettävät lääkkeet tulee säilyttää turvallisesti niin, että henkilökunta on tietoinen niiden
sijainnista ja ne ovat käytettävissä ensiaputilanteissa. Kaikilla tulee olla myös tieto siitä, milloin ja miten lääkkeitä
näissä tilanteissa käytetään.
Lapsen lääkehoitoon liittyvät akuutit kysymykset osoitetaan ensisijaisesti lapsen huoltajille. Ellei heitä tai muuta
sovittua hoitavaa tahoa tavoiteta, otetaan yhteys tarvittaessa ensiapuun tai hätänumeroon.

6. LÄÄKKEIDEN SÄILYTYS
Ensiapukaappi on sijoitettava siten, etteivät lapset pääse siihen käsiksi. Kaapissa säilytetään ensiapuvälineitä, ei
lääkkeitä jodia lukuun ottamatta. Joditabletit on tarkoitettu odottamattomien säteilyonnettomuuksien varalle.
Käytössä ja annostuksessa on noudatettava tilanteen mukaisia viranomaisen ohjeita. Päiväkotikohtaisesti nimetään
lääkekaapille vastuuhenkilö.
Kaapissa ei säilytetä henkilökunnan käyttöä varten tarkoitettuja särkylääkkeitä, vaan niistä tulee jokaisen huolehtia
itse. Myös niiden säilytyksessä on huomioitavaa, että ne ovat lukkojen takana lasten ulottumattomissa.
Lasten tarvitsemat lääkkeet säilytetään lääkkeen säilytysohjeen mukaisesti oikeassa lämpötilassa ja lasten
ulottumattomissa, erikseen merkityssä lukollisessa kaapissa. Jokaisessa lääkepakkauksessa tulee olla lapsen nimi ja
annosteluohje. Jääkaapissa säilytettävät lääkkeet säilytetään suljettavassa rasiassa, erillään ruokatarvikkeista.
Huoltajat antavat lääkkeet ryhmän henkilöstölle henkilökohtaisesti. Merkintä lääkkeen vastaanottamisesta kirjataan
lapsen lääkehoitosuunnitelmaan. Perhepäivähoitajilla on käytössään oma ensiapukaappi, jonka
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hankkimisesta/täyttämisestä he itse huolehtivat. Päiväkodissa olevat lääkkeet hävitetään asianmukaisesti ja
insuliinineulat laitetaan riskijäteastiaan (saa terveyskeskusesta).

7. LÄÄKEHOIDON VIRHETILANTEIDEN KIRJAAMINEN JA ARVIOINTI
Lääkkeenannon virhetilanteet, jotka vaikuttavat lapsen terveyteen, esim. lapsi on saanut lääkettä liikaa/liian vähän,
lääkkeen antaminen on unohtunut, lapsi on oksentanut lääkkeen pois, kerrotaan lapsen huoltajille ja esimiehelle.
Jokainen lääkehoidon virhetilanne käsitellään tiimikokouksessa, jossa esimies on mukana.

8. DOKUMENTOINTI JA TIEDONKULKU
Päivittäinen yhteistyö huoltajien kanssa toteutuu lapsen tuonti- ja hakutilanteissa. Lapsen kasvamista, kehittymistä
ja oppimista seurataan vuosittain lapsen varhaiskasvatus- tai esiopetussuunnitelmassa. Tällöin myös lapsen
terveydentilaan liittyvät asiat voidaan kirjata ylös. Mikäli lapsen lääkehoito ja tilanne muuttuu, varataan huoltajien
kanssa keskusteluun aikaa välittömästi.
9.

LIITTEET

Liite 1 Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma
Liite 2 Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma lyhytaikaisessa lääkityksessä (tarvittaessa vuorohoidossa)
Liite 3 Lääkkeenantopäiväkirja
10. LÄHTEET
Saarsalmi, O. (toim.) 2008. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus, oppaita 71. Vaajakoski: Gummerus Kirjapaino Oy
Infektioriskin vähentäminen päivähoidossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:28. Helsinki: Yliopistopaino.
Turvallinen lääkehoito. 2006. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja
terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32. Helsinki: Yliopistopaino.
Pitkäaikaissairaiden lasten lääkehoidon turvallinen toteuttaminen lasten päivähoidossa. Sosiaali- ja
terveysministeriö, Kuntainfo 5/12, 3.10.2012
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LIITE 1 LAPSEN YKSILÖLLINEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
VARHAISKASVATUKSESSA JA ESIOPETUKSESSA

Huoltaja vastaa siitä, että lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on henkilöstön käytettävissä. Huoltaja vastaa myös lapsen yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta.
Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. Suunnitelma päivitetään riittävän usein, vähintään toimintakausittain, ja aina kun lääkehoidossa tapahtuu
muutoksia. Lääkkeen antamisesta pidetään lääkepäiväkirjaa.
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa annetaan vain lääkärin määräämiä reseptilääkkeitä. Lääkkeen on aina oltava alkuperäispakkauksessa, jossa on annosteluohje.
Lapsen nimi:

Henkilötunnus:

Huoltajien nimet:

Puhelinnumero mistä tavoittaa varhaiskasvatuspäivän aikana:

Lapsen ryhmä / perhepäivähoito

Työntekijä / perhepäivähoitaja

LAPSEN LÄÄKKEET JA LÄÄKEHOITO
Lääke 1

Lääkkeen nimi:

Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään

Annostus ja lääkkeenantotapa:

Lääke 2

Lääkkeen nimi:

Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään:

Annostus ja lääkkeenantotapa:

Lääke on vastaanotettu
Pvm ja työntekijän
nimikirjaimet

Lääkkeen viimeinen
käyttöpäivämäärä:

Lääke säilytetään:

Lääke on vastaanotettu
Pvm ja työntekijän
nimikirjaimet

Lääkkeen viimeinen
käyttöpäivämäärä:

Lääke säilytetään:
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LAPSEN LÄÄKEHOITOON PEREHDYTTÄMINEN
Henkilöstön perehdyttämisestä lapsen lääkehoitoon vastaa (hoitava lääkäri, terveydenhoitaja)

Lupa lääkehoidon toteuttamiseen on seuraavilla henkilöillä:

Hoitavan tahon yhteystiedot:
Menetelmätavat poikkeustilanteissa (esim. retket, loma-ajat)

LÄÄKEHOITOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET JA SEURANTA
Muut mahdolliset toimenpiteet (esim. verensokerin seuranta, kohtausten kirjaaminen):
Mitä oireita seurataan:
Huoltajiin ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa:
Terveydenhoitajaan tai lasta hoitavaan tahoon ollaan yhteydessä seuraavissa tilanteissa:
Tarvittaessa lapsen elvytys:
Ambulanssi kutsutaan seuraavissa tilanteissa:
Muuta lapsen hoitoon, lääkehoitoon tai lääkkeisiin liittyvää:

Lääke tai lääkkeen antamisessa käytetty väline hävitetään:
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Lapsen yksilöllinen lääkehoitosuunnitelma on laadittu yhteistyössä lapsen huoltajien, varhaiskasvatuksen esimiehen, lapsen hoidosta vastaavan
lääkärin (tai lääkärin valtuuttaman muun terveydenhuollon henkilöstön) ja lapsen lääkehoitoa toteuttavan varhaiskasvatuksen henkilöstön
kanssa.
Lääkehoitosuunnitelma liitetään lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan / lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelmaan ja
huomioidaan yksikön turvallisuussuunnitelmassa.
Lääkehoitosuunnitelmaa laatimassa olleet henkilöt, ammattinimike:

Siilinjärvellä

/

20
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LIITE 2 LAPSEN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA LYHYTAIKAISESSA LÄÄKITYKSESSÄ
(käytetään tarvittaessa vuorohoidossa)
Huoltaja vastaa siitä, että lääkehoidon tarve ja lääkehoidon kannalta kaikki tarvittava tieto on henkilöstön käytettävissä. Huoltaja vastaa myös lapsen yksilöllisen lääkkeen toimittamisesta.
Kaikki lapsen lääkehoitoon osallistuvat tahot toimivat yhteistyössä huoltajien kanssa. Lääkkeen vastaanottanut kasvattaja huolehtii lapsen lääkehoidosta tiedottamisesta työyhteisössä.
Lääkkeen antamisesta pidetään lääkepäiväkirjaa
Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa annetaan vain lääkärin lapselle määräämiä reseptilääkkeitä. Lääkkeen on aina oltava alkuperäispakkauksessa, jossa on annosteluohje.
Lapsen nimi ja varhaiskasvatusryhmä:

Henkilötunnus:

Huoltajien nimet:

Puhelinnumero mistä tavoittaa hoitopäivän aikana:

TIEDOT LÄÄKKEESTÄ JA LÄÄKEHOIDOSTA
Lääkkeen nimi
Sairaus, jonka hoitoon lääkettä käytetään

Lääke on vastaanotettu,
pvm

Annostus ja lääkkeenantotapa:

Lääkkeen viimeinen
käyttöpäivämäärä:

Lääkehoidosta tiedotetaan seuraaville henkilöille, joista joku toimii lääkkeen antajana:

Päiväys:
Allekirjoitukset:

_

huoltaja

lääkkeen vastaanottanut kasvattaja

Lääke säilytetään:

LIITE 3 LÄÄKKEENANTOPÄIVÄKIRJA
Varhaiskasvatuspaikka:

Pvm /klo

Kenelle

Mitä lääkettä

Kuinka paljon

Kuka antanut

Lääkkeen vaikutuksen
seuraaminen

Siilinjärven kunta
PL 5
71801 Siilinjärvi
017 401 111
kirjaamo@siilinjarvi.fi

