PERHEKOTI OTTO-ONNIN LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA
Perheko O o-Onni on pieni perheko yritys, jossa asuu perheko vanhempien lisäksi yhteensä 2–4
huostaanote ua lasta/nuorta. Toinen perhekodin vanhemmista, Heljä Kivivuori, on suori anut
vaaditun lääkekoulutuksen. Tätä lääkehoitosuunnitelmaa päivitetään tarvi aessa ja vähintään
vuosi ain.

Yleiset käytännöt lääkkeiden käsi elyyn ja säilytykseen lii yen
Perhekodin lääkkeet säilytetään lukollisessa lääkekaapissa. Ainoastaan perhekodin aikuisilla on
avaimet lääkekaappiin.
Apteekin käsikaupan lääkkeet hankitaan ja annostellaan tarpeen ja pakkausohjeistusten mukaan.
Lääkkeiden annostelusta vastaavat perhekodin aikuiset.
Tarvi aessa saatavilla olevat lääkkeet
Histec-an histamiini, se risiini, 10 mg
BuranaCaps, iburofeni, 400 mg
Ibuxin oraaliliuos, parasetamoli, 40 mg
Pamol F, parasetamoli, 250 mg
Strepsils, diglooribentsyylialkoholi ja amylimetacresoli, imeskelytable
Lisäksi päivi äin D3-vitamiinilisä, 20 mmg

Resep lääkkeiden käytön suunnitelma
Resep lääkkeet lapsille/nuorille määrää hoitava lääkäri tehtyjen tutkimusten ja diagnoosin
pohjalta. Pienellä yksiköllämme ei ole omaa terveydenhoitoyksikköä, vaan lapset ja nuoret ovat
Heinolan kaupungin terveyskeskuksen sekä koulu- tai opiskeluterveydenhoidon asiakkaita.
Vaa vampiin tutkimuksiin ja hoitoihin Heinolasta ohjataan Päijät-Hämeen hyvinvoin yhtymän
keskussairaalan asiakkaaksi. Joissain erityistapauksissa myös ko paikkakunta on mukana pitkällä
tähtäimellä lapsen /nuoren terveydenhoidossa ja sitä kau a myös lääkehoidon suunni elussa.
Resep lääkkeet lapselle/nuorelle määrää hoitava lääkäri tekemänsä diagnoosin pohjalta. Perheko
nouda aa hoidossa ja lääkkeen annostelussa lääkärin ohjeistusta. Lääkkeet annostellaan
dose eihin ja lääkkeiden o oa valvotaan. Itsenäistyviä nuoria ohjataan lääkkeiden oikeaoppiseen
annosteluun ja käsi elyyn.
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Lääkehoitoa ja lääkkeiden vaikutusta arvioidaan ja seurataan jatkuvas yhdessä perhekodin lasten/
nuorten sekä terveydenhuollon amma laisten kanssa. Lääkkeiden vaikutuksia seurataan
tarvi avin kontrollein. Tarvi aessa lääkehoidosta keskustellaan hoitavan lääkärin kanssa.

Perhekodin lapsilla/nuorilla käytössä olevat resep lääkkeet
Le unomide Strada, le unomide, 20 mg
Concerta, methylphenidate ja hydrocloride, 54 mg

Rokotukset
Lapset/nuoret ovat saaneet tähän mennessä kouluterveydenhoidon kau a kaikki
rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset ja alakouluikäiset 2 ensimmäistä covid-19 rokotusta.
Yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijan covid-19 rokotuksiin perheko on itse huoleh nut
ajanvarauksista. Tällä mennessä Heinolassa on saanut alle 18-vuo aille 2 ensimmäistä rokote a;
18-vuo a täy äneille on avautunut mahdollisuus kolmanteen covid-19 rokotukseen.

Allekirjoitukset

Heinolassa 4.5.2022

Heljä Kivivuori
Perheko O o-Onnin vastuuhenkilö

Lääkehoitosuunnitelman ovat tarkastaneet ja hyväksyneet:
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