
 

Процедура за прием на медикаменти в учебна среда  
 
 

Госпожо, Господине, 

 

Тази информация има за цел отново да Ви представи процедурата, предвидена във вътрешния 

правилник на нашето училище по отношение на приема на лекарства в учебното заведение.  

Приемът на лекарства в Лицея става извънредно. Ако детето Ви е болно, то трябва да остане 

вкъщи, докато общото му състояние стане стабилно.  

Ето каква е процедурата, в случай, че ученик трябва да приема лекарство по рецепта :  

1. Задължително трябва да попълните и подпишете формуляр за упълномощяване, защото 

без такъв формуляр нито едно лекарство (с или без рецепта) не може да бъде прието.  

 2. Вие решавате как да бъде прието лекарството – дали ученикът сам го приема в 

медицински кабинет или мед. сестра му го дава, в зависимост от възрастта, зрелостта и 

способностите на детето : 

 Ученикът сам приема медикамента в медицинския кабинет: дете, способно само да 

приеме лекарство след като училищната сестра му го предоставя.  

 Мед. сестра дава лекарство на ученика: дете, неспособно да вземе само лекарство, 

медицинската сестра трябва да му го даде или дозира.  

В двата случая, лекарственият прием става изключително и задължително в 

медицинския отдел. 

3. Формулярът и лекарството/ата/ трябва задължително да бъде/ат предадени от родителите 

на медицинския отдел (от понеделник до петък от 8h30 -13h/ 14h00 - 17h30).  

4. Лекарството трябва да се предаде в оригиналната опаковка, както е получено от 

фармацевта, заедно с медицинската рецепта, върху която фигурира името на детето. При 

хомеопатични препарати без рецепта приемът става  по преценка на медицински отдел.  

5. Важно е да информирате Вашето дете, че е абсолютно забранено да приема 

самостоятелно медикаменти и да го инструктирате в никакъв случай да не си разменя или да 

раздава лекарства на други ученици, като му обясните колко опасни биха били последствията 

от това му действие.  

СЪВЕТ: 

6. Предварително Ви препоръчваме да проверявате при лекаря или фармацевта си дали има 

възможност да бъде изписано лекарство с удължено действие (със същия ефект), или пък да 

установите такъв график на прием, че винаги лекарството да бъде вземано в къщи. По този 

начин ще намалим до минимум рисковете от пропускане на прием или пък при транспортиране 

и съхранение на лекарството, а тази мярка ще допринесе за това да подсигурим по-сигурна 

среда за всички ученици от училището.  

 

Благодарим за Вашето съдействие 

Медицински отдел (LVH) 


