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TVIRTINU 
Progimnazijos direktoriaus 
2020 m. rugsėjo 22 d. 
įsakymu Nr. V1 - 54 

 

PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 
UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU 

MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 
BENROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Kėdainių „Ryto“ progimnazija (toliau – Progimnazija) pagalbos mokinio savirūpai 

pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jei 
mokinys serga lėtine neinfekcine liga tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas 
vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, 
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680,  Lietuvos higienos 
normą HN 21:2017 „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. Mokinio savirūpa suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) 
gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos 
komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo 
paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba. 

3. Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai 
reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje organizuoja Progimnazija. 

4. Aprašas reglamentuoja pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas 
užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine 
liga,  tvarką. 

 
 

II SKYRIUS 
PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 

UŽTIKRINIMO, JEI MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, 
ORGANIZAVIMAS 

 
5. Mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, Progimnazijos direktorius ar jo 
paskirtas asmuo, mokinį ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai. 

6. Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir 
gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą. Įvertinamos 
Progimnazijos galimybės teikti pagalbą mokinio savirūpai. 

7. Prašymas rašomas aiškiai išdėstant kokia pagalba mokiniui bus reikalinga,  
pridedamos gydytojų rekomendacijos, kita svarbi informacija ir suderinamas su Progimnazijos 
direktoriumi ar Progimnazijos direktoriaus paskirtu asmeniu, Progimnazijos visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistu. 
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, 
PROGIMNAZIJOJE VARTOJAMŲ VAISTŲ ADMINISTRAVIMAS (LAIKYMAS, 

IŠDAVIMAS, NAUDOJIMAS IR KT.) 
 

8. Mokiniui reikalingi vartoti Progimnazijoje vaistai turi būti laikomi kitų asmenų 
(Progimnazijos darbuotojų, mokinių)  bei atsakingų už vaistų davimą mokiniams asmenų 
nelankomose, prašyme nurodytomis vaistų laikymo sąlygomis pritaikytose užrakinamose 
patalpose, kuriose įrengtos lentynos, spintos ar, jei reikia, pastatyti šaldytuvai. 

9. Progimnazijoje mokiniui išduodami vartoti tik prašyme nurodyti vaistai, prašyme 
nurodytomis vaistų vartojimo dozėmis, laiku, vartojimo būdu. 

10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) Progimnazijai vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje 
su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas ir 
pavardė. Bet kokiu atveju pirma vaistų dozė turėtų būti suvartota vaikui esant namie. 

11. Vaistus mokiniui gali paduoti Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto nedarbo metu – Progimnazijos 
direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas už vaistų išdavimą mokiniui. 

12. Vaistus mokiniui Progimnazijoje gali duoti ir vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai). 
13. Pats mokinys su savimi gali turėti gydytojo paskirtus vaistus ir juos vartoti, kai tai 

yra reikalinga. 
14. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, kiekvieną kartą mokiniui duodant vaistą 

patikrinti: 
14.1. ar vaistas yra tas, kuris nurodytas prašyme; 
14.2. ar nepasibaigęs vaisto galiojimas; 
14.3. ar vaistas yra skirtas tam vaikui; 
14.4. ar teisinga vaisto dozė; 
14.5. ar teisingas vaisto vartojimo laikas; 
14.6. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 
15. Mokinys vaistą turi suvartoti tik stebint Progimnazijos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui ar kitam Progimnazijos direktoriaus  paskirtam asmeniui, atsakingam už 
vaistų išdavimą mokiniui. 

16. Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsakingas už vaistų 
išdavimą, privalo užregistruoti  kiekvieną vaistų išdavimo konkrečiam vaikui atvejį Vaistų 
išdavimo vaikams registracijos žurnale, nurodant vaiko duomenis (vardas, pavardė, gimimo 
metai), datą, vaistų pavadinimą, dozę, vaistų išdavimo laiką, vartojimo būdą, vaistus davusio 
asmens vardą ir pavardę, pareigas, parašą. 

 
 

IV SKYRIUS 
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
17. Už tinkamą prašymo užpildymą ir jame pateiktos informacijos teisingumą atsako 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 
18. Už prašymo ar atskirų prašymo dalių vykdymą atsako Progimnazijos direktoriaus 

paskirti asmenys. 
19. Prašymo ir Aprašo vykdymo priežiūrą vykdo Progimnazijos direktorius. 

 
________________________________ 
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Vaistų išdavimo vaikams registracijos žurnalo forma 
 

Nr. 

Vaiko 

Data 
Vaistų 

pavadinimas 
Dozė 

Išdavimo 
laikas 

Vartojimo 
būdas 

Vaistus išdavė 

Pavardė Vardas 
Gim. 
data Vardas pavardė Pareigos Parašas 

             

             

 
 
 

_______________________________________ 

 

 


