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Druskininkų ,,Saulės“ pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V1-156 

 

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLA 

 

 PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS VAIKAMS, KURIE SERGA 

LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS IR TURI VARTOTI VAISTUS, 

UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas vaikams, kurie serga lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis ir  turi vartoti vaistus, užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 

vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla: vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.  

2. Aprašas reglamentuoja darbuotojų veiksmus, teikiant pagalbą pagal gydytojų 

rekomendacijas vaikams, kurie serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, 

bronchine astma ar kita) ir turi vartoti vaistus, bei  vaistų administravimo (pvz., vaistų laikymo, 

išdavimo, naudojimo ir kt.) tvarką Druskininkų „Saulės“ pagrindinėje mokykloje (toliau – 

Mokykla).    

 

II. PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS VAIKAMS, KURIE 

SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, 

BRONCHINE ASTMA AR KITA) IR TURI VARTOTI VAISTUS, TEIKIMO TVARKA 

 

 3. Vaistus Mokykloje vaikui paduoti gali tik sveikatos priežiūros specialistas ar Mokyklos 

direktoriaus įgaliotas kitas asmuo pagal vaiko sveikatos pažymoje nurodytas gydytojo 

rekomendacijas 

4.Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti visuomenės sveikatos priežiūros specialistą 

arba klasės auklėtoją apie vaiko ligą ir pateikti šeimos gydytojo rekomendacijas, kaip vartoti 

vaistus. 

5. Jei vaikui paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas būna Mokykloje ir pats 

negali jų vartoti, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti Mokyklos direktoriui prašymą-

sutikimą, leidžiantį Mokyklai administruoti vaistų vartojimą vaikui ir suderinti jų vartojimo planą 

(vaistas, dozė, vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas ir kt.).  

6. Tėvai (globėjai, rūpintojai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui arba Mokyklos 

direktoriaus įgaliotam  asmeniui vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu lapeliu. 

Ant pakuotės turi būti užrašytas mokinio, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavardė. Pirma vaisto dozė 

turi būti suvartota mokiniui esant namie.  

7. Vaistus vaikui Mokykloje gali duoti ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

III. VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS 

REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 

ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

8. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, kiekvieną kartą vaikui duodant vaistą būtina 

patikrinti: 

8.1. ar tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas; 



8.2. ar tas vaistas; 

8.3. ar teisinga vaisto dozė; 

8.4. ar teisingas laikas; 

8.5. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

9. Vaikas vaistą turi suvartoti tik stebint visuomenės sveikatos specialistui ar Mokyklos 

įgaliotam kitam asmeniui. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Aprašo vykdymo kontrolę atlieka Mokyklos direktorius. 

 

_____________________________________ 


