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CIRCULAR INFORMATIVA SOBRE MEDICAMENTS
PROTOCOL D’ACTUACIÓ
Aquesta circular té com a objectiu el clarificar i protocol·litzar l’ús de medicaments al
Centre.
Pel que fa als medicaments, us recordem que l’administració dels mateixos és
responsabilitat de les famílies prioritàriament i que, per tant, us preguem que feu
coincidir les hores de donar els medicaments fora de l’horari escolar.
No obstant això cal concretar que es fa la distinció entre:
1.- Medicaments ordinaris (els que es donen en el domicili del menor).


De cap de les maneres es donarà el medicament al menor per a que el porte a
la classe. El durà una persona responsable ( pare / mare / tutor/a).

Caldrà aportar copia del document del metge que prescriu el medicament on
conste la posologia, i la freqüència.

La persona responsable omplirà la sol.licitud per a suministrar medicació (annex
V) i el consentiment informat (annex VII). Aquests annexos, els podeu demanar a
secretaria o descarregar de la web del centre (www.fpsafor.com).
2.- Malalties específiques ( diabetis, asma , alergies i altres ).


En el cas que un menor patisca alguna malaltia específica semblant a les
esmentades caldrà ficar-ho en coneixement del seu tutor/a i de la direcció del Centre per
tal d’acordar el protocol d’actuació pertinent sempre baix la supervisió dels Serveis de
Salut.

Segons la resolució d’1 de setembre de 2016 les famílies amb menors amb
malalties cròniques deuen aportar al centre l’informe mèdic on s’especifique el
diagnòstic i/o malalties de l’alumnat, recomanacions en cas d’urgència i la prescripció
del tractament que s’ha de seguir, segons annex VI.

En cas de que el tractament s'haja de subministrar en horari escolar, el menor cal
que duga:
o Sol·licitud d’administració de tractament i consentiment informat.
(annexos V i VII).
o Aportar la medicació prescrita pel metge o la metgessa, retolada
amb el nom i la posologia i freqüència.
o A més, la família es preocuparà tant de la seua renovació com del
control de la seua caducitat
Esperant que la circular siga del tot aclaridora, per a concretar més algun dubte quedem
a la seua disposició a la direcció del Centre.
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