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TELSIU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANdIAUS GIMNAZIJOS
MOKINIU' SERGANdIU ITTINEMIS NEINF'EKCINEMIS LIGoMrs, sAvlRupos

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Mokiniq sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (toliau - LNL) savirtipos proceso
organizavimo tvarkos aprasas (toliau - Aprasas) nustato mokinig savirupos proceso
organizavim4 Tel5iq r. Varniq Motiejau Valandiaus gimnazijoje (oliau -'cr",ir"riirl,Gimnazijos atsakomybes ir pareigas, mokiniq, tevq (globeiq,-rupintoiq) 

"rJ;;;J;pareigas.

Apra5o tikslas - uZtikrinti sklandq savirtipos proceso organizavimq Gimnazijoje.
Mokinio, sergandio LNL, savirEpos igyvendini*o pror.re dalyvauja mokinys, tevai
(globejai, r[pintojai), Gimnazijos vadovas ar jo igaliotas atstovas, Gimnazijos yisupmenes
sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieZiur4 ugdymo istaigoje (toliau - VSS), pokini
ugdantys mokytojai ir kiti svietimo pagalbos specialistai.
Savirtipos procesas organizuojamas atsiZvelgiant i mokinio poreikius ir tikslias gydytojq
rekomendacijas pagal mokinio tevq (globeiq, r[pintoiq) ir Gimnazijos darbuotojr+ parengt4
savirtipos plan4 (1 priedas).
Apra5as parengtas vadovauj antis:

5'1' Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2019 m.gruodZio I I d. isalcymuNr. V-142glV-1465 ,,DelLietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimoir mokslo ministro 2005 m. gruodiio 30 d. isakymo Nr. V-1035/Isak-26g0 "ilivisuomenes sveikatos prieZitiros organizavirno molrykloje tuarkos apraSo
patvirtinimo" pakeitimo.o.

5'2' Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centro ,,Letinemis neinfekcinemis figomis(cukriniu diabetu, bronchq astma ir dermatitu) sergandiq vaikq, ugdomq Uenaro3o
ugdymo istaigose, sveikatos priezitiros mokyklose,, e020) rcto*Lrrj*i;omis,

TI SKYRIUS
s4voKos rR APrBnnzrmar

Apra3e naudojamos sqvokos ir apibreZimai:
6'1' L0tin6s neinfekcinds ligos - ilgos trukmes ir paprastai letai progresuojandiog ligos,

tokios kaip Sirdies ir kraujagysliq ligos, vezys, cukrinis diabetas,letines kvepavimo takq
ligos ir psichikos sveikatos sutrikimai, kaip tai nustatyta Lietuvos sveikatos 20t4-2025
metq strategrjoje, patvirtintoje LR Seimo 2014 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr. XII-}6413.

6.2. Mokinys - asmuo, kuris mokosi Gimnazijoje.
6'3' T6vai (glob6jai, rtrpintojai) - mokinio atstovai pagal istatym4, kaip tai nustatyta LR

vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme 18, t. y. vaiko tevai, ,uit4 ivaikinus, - iteviai,nustadius globq ar riipyb4, - globejai ar riipintojai, istatymq nustat5rtais aWe;ais -valstybine vaiko teisiq apsaugos institucij a.



7.

6'4' Savirupa - mokinio, sergandio letine neinfekcine liga, gebejimas saugoti s.veikat4,
prisitaikyti prie aplinkos sQlygq, apsisaugoti nuo ligos-komplikacijq, ,r.ikuto, bukle;
pablogejimo. atpazinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydytojt"paskirt4 gydym4
savaranki5kai, su Seimos ar mokyklos darbuotojq pagalba, k"tp t6i 

"statyta 
plane.

6'5' Individualus saviriipos planas - individualiui prgur gydytojo rekomendacijas ir tevq
liikesdius parengtas veiksmq planas, uZtilainantis stt-anaaa savirtipos proceso eig*.

6'6' [galiotas atstovas - Gimnazijos direktoriaus isakymu paskirtas *riro, atsakingas uZsaviriipos pagalbos organizavimq.

III SKYRIUS
SAVIRtIPOS PROCESO ORGANIZAYIMAS GIMNAZIJOJE

Saviriipos procesas gimnazij oj e organizuoj amas, j ei :

7.1. Mokinys, mokinio tevai (globejai, rtipintojai), rasydami prasymq del
pridmimo/pasira5ydami mokymo sutarti i/su bimnazrja (a), pahymi, kad mokinys
serga LNL ir jam reikalinga pagalba savir[pai.

7 '2' Mokinys, mokinio tevai (globejai, rEpintojai) rastu prane5a Gimnazijai
apie esanty'atsiradusi savirflpos organizavimo poreifi mokiniui.7'3' Gimnazijos VSS apie savirtipos poreiki mokiniui informacijE gauna,
analizuodamas mokinio sveikatos duomenis ,uitq 

-sveikatos 
stebesenos inforrnacineje

sistemoje (VSS IS).
Savirtipos organizavimo eiga:

8' 1' Gavus informacij4 apie mokiniui reikaling4 pagalbq Gimnazijos igaliotas atstovasinicijuoja vaiko geroves komisijos (toliau - vGK) pose,ii. 1 por.ai pi.vieEiami: mokinys,mokinio tevai (globdjai, rtipintojai). Jo metu mokinyr, *Ldnio tevai (globdjai, ,upirt"j;i
supazindinami su Gimnazijoje galimybemis organizuoti mokinio riri.upri reilaling4
pagalbq,, aptariama individualaus saviriipos plano (toliau - planas) butinyue lei joparengimas.

8'2' Gimnazijos igaliotas atstovas rengiaPlan4pagal tiksliai, aiskiai isdesfias gydytojo
rekomendacij as bei tevq i5salcytus ltikesdius

8'3' Gimnazijos igaliotas atstovas supaiindina mokini, tevus (globejus, rgpintojus) su
Planu.

8.4. Mokinys, t6vai (globejai, riipiptojai) uzpildo plano 2,5 dalis.
8'5' Planas suderinamas su tevais (globejais, r[pintojais) jiems pasira5ant g dalyje.
8.6. Planas suderinamas su Gimnazijos vss jam pasirasant 9 aaty.;e.
8. 7. suderintas planas 

isalcymu wirtinamas dimnazij os direktoriaus.8'8' fgaliotas atstovas sudaro sqraS4 asmenq, t<urie oatyvauja konkretaus mokinlo plano
igyvendinime, nurodant kiekvieno i5 jq konkredius Plano igyvendinimo veiksmus.8'9' fgaliotas atstovas supaZindina ir apmoko Planq igyvendinandius Gispazijos
darbuotojus bei pateikia jiems pasiraSyti PasiZadejim4 saugoti tvarkomq asmenq ir krtq
duomenrl paslapti, laikytis duomenq saugos reikalavimqis prieaasy

8'10. Suderintas ir patvirtintas Planas tampa Mokinio sutarties neatsiejama dalimi.
8.11. Planas gali b8ti koreguojamas pasikeitus mookinio sveikatos Uut<tei.
8'12' Tdvai (globejai, rupintojai) gali atsisalryti savirtipos mokiniui organizavimo,

atsisakymq i5reik5dami ra5ti5kai. Gimnazija apie tevq (globejq, riipintojq) atsisakym*dalyvauti savirEpos procese per 3 d. d. informuoja savivaldybes tarpinslitucinio
bendradarbiavimo koordinatoriq.



IV SKYRIUS

GIMNAZIJOS ATSAKOMYBES IR PAREIGOS

9. Gimnazija isipareigoja:
9.1. Sudaryti s4lygas mokinio savir[pai organizuoti.
9.2. P xengti individualq savirtipos plan4.
9'3' organizuoti individualius pokalbius, VGK posedZius su mokiniu, tevais (globejais,

riipintojais).
9'4' Tvarkyti ir saugoti surinktus mokiniq ir tevq (globejq, rupintojq) asmens duomenislaikantis Bendrojo duomenq saugos reglamento ir Asmens duomenq tvarkymo Gim'azljojetaisykliq reikalavimq.
9'5' Gimnazija atsako uZ sklandq saviriipos proceso organizavim4, indjvidualaus

saviriipos plano sudarym4 bei proceso koordinavimq.

V SKYRIUS

MOKINIO, TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJD ATSAKOMYBES IR PAREIGOS
10. Informuoti Gimnazrj4 apie savirtipos organizavimo poreiki.
11. Suteikti reikiam4 informacij4 plano rengimui.
1 2. Pateikti gydytojq rekomendacijas.
13. Atvykti i individualius susitikimus, VGK posedZius.
14' Plane uipildyti tevams (globejams, rtipintojams) skirtas dalis ir pateikti reikiam4 informagij4.
15' Mokinys, t4vai (globejai rupintojai) atsako uz individualaus savirtpo, fmo kyvenoinim?,vykdym4.
16' Tevai (globejai, riipintojai) privalo uztikrinti, suteikti visas plane nurodytas priemgnes irmedikamentus bei pasirflpinti susidarandiq atliekq salinimu.



2 priedas
(Individualg saviriipos plan4 igyvendinaniig darbuotojg pasiiad6jimo forma)

PASIzADn.nvas sAUGorI TELSIU R. vARNTU MoTIEJAUs vALANiTAUs
GIMNAZIJOJE TVARKOMV VAIKU IR JU TEVU liIOTN.Tq, NUPMiOJD ASMENSIR KITU DUOMENU PASLAPTI, LAIKYiIS DUOMENU SAUGos REIKALAVIMV

Nr.

(data) (registracij os numeris)

(sudarymo vieta)

1. AI suprantu, kad:

l ' 1' savo darbe susipazinsiu su konfidencialia informacija, kuri negali btiti atsklpista arperduota neigaliotiems asmenims ar institucijoms;

l'2' draudiiama sudaryti s4lygas neigaliotiems asmenims susipaiinti sq tokiainformacija;

1'3' netinkamas asmens dugmenq tvarkymas gali uzhaukti atsakomybg pagal LietuvosRespublikos ir Europos S4iungos teises aktus.

2.Man i5ai5kinta, kad konfidenciari4 informacriq pagal Bi pasizadejim4 sudaro:

2.1. asmens duomenys, suprantami, kaip apibrezti 2016 m. balandzio 27 d. EuroposParlamento ir Tarybos reglamente (ESi 2016/679 iel irziniq ur-""q up*rgos tvarkant asmensduomenis ir del laisvo tokiq duomenq judejimo ir kuriuo panaikinam; #"kil;; g5146/EB(Bendrasis
duomenq apsaugos reglamentas) ;

2'2' informacija, kuri4 darbo metu patikdta tvarlqrti ar naudotis, isskyrus, kai toki4informacii4 teikti ipareigoja teises aktai ar kompetentingos institucijos.

3. AS isipareigoju:

3. I . saugoti konfidenciali4 informacij4;

3'2' tvarkyti konfidencialiq informacij4 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
istatymais ir kitais teises aktais;

3'3' neatskleisti, neperduoti ir.nesudaryti s4lygq ivairiomis priemonemis susipaZinti sutvarkoma informacija ne vienam asmeniui, kuris nera igalioLs naudotis sia informacija;

3'4' prane5ti savo tiesioginiam vadovui arba asmeniui, atsakingam ti, informacilos
saugum% apie bet kokius bandymus suZinoti man patiket4 konfidencialia inforrfacrje i, 

"p* 
u;k;i;;situacij4, kuri gali kelti gresmg informacijos saugumui; 

'

3'5' pasibaigus darbo santykiams ar pasikeitus pareigoms, toliau saugoti darbo metusuZinot4 konfidencialiq informacij4.

(pareigos) (para5as) (vardas ir pavard6)



1 priedas

(Individualaus saviriipos plano forma)

TELSIU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANdIAUS GIMNAZIJA

INDIVIDUALUS PAGALBOS MOKINIO SAVIRI]PAI, TEIKIM9 MSKYKLSJE
PLANAS

Individualus pagalbos mokinio savirupai, kai mokinys serga bronchq astma, tpikimoMokykloje planas (toliau - PLANAS), yra ,.rrit*i-u. tarp mokiniI terrq lgrobejq, rtipintojq),Mokyklos, visuomenes sveikatos specialisio, vykdandio vizuomenes sveikatos prieziiir4 Mokykloie,kuriame nurodomi konkrettis pugulbor mokinio, sergandio bronchq *t u, ;"rffi; ,"{rilJ:.iporeikiai ir reikiama pagalba mokinio savirtipai *otyriori p.ceso metu.

Vardas ir pavarde:

Mokyklos adresas:

Gyvenamosios vietos
adresas:

PLANO perZitiros data

Pirmas kontaktas -

Telefono numeris:

Antras kontaktas -
Vardas ir pavarde:

Telefono numeris:

1. MOKINIO DUOMENYS

INFORMACIJA

Mama

Elektroninio pa5to
adresas:

Tetis

Elektroninio paSto
adresas:



Mokyklos visuomenes sveikatos
specialistas:

Grupes/ klases aukletojas (ai):

Kokia jtisq vaikui
nustatytos bronchq
astmos kilme?
Kokio pobtidiio
bronchq astmos
simptomai btidingi
iDsu vaikui?
Sveikatos btrkl6s
apib[dinimas:
Pateikite trumpq
sveilratos biiWes (-
it) apraYynq,

ivardindami
pasireiikianiius
pofiimius,
simptomus:

Ar mokinys
reguliariai vartoja
vaistus uZ Mokyklos

Jeigu taip, ar gali
pasireik5ti vaistq
Salutinis poveikis
Mokykloje
mokymosi proceso
metu?

3. PAGRTNDTNTU ASMENV, DALtt IGWENDINANT PLANA
,AKTINE INFORMACIJA

5.1. v VARTOJIMAS UZ MOKYKLOS



s.2. y{lruJA&IQIMAS MOKYKLOJE
fu reikalinga
mokiniui vartoti
vaistus Mokykloje?

tr (Vartoti tik esant dusuliui arba kai iS bronchq

Jeigu taip, koks vaistq ialutinis pro
Kyr-t7is galtlnqs s ilpnas dr eburys, galv o i s kair, *or, padainej g s s irdie splakimas. Labai retais atvejais 

-gali 
ats_irasti rolmen4 ieitungis.

Iryikai, vartoiantys ii vaistq, retrrariiais gali tapti neramils'ir sujaudinti.
Labai retai bilna trumpq svaigurio pitrpuoit l. Kartais vaistas gari
sudirginti burnq ir gerklg.

Vaisto
naudojirno

Svarbu, Vaistai turetq bfiti aiikiai

::1:!:,?:^::.Yr," :?.ry!.ri pagat sdytoia rekomendaciias uititvinimo (vaiitta taitcymo,
naudojimo ir H.), jei mokinys serga letine neinfekcine tiga tvarka.

M.olcyklos
iSdavimo,

Kokie bronchq astmos
paumejimo simptomai
daZniausiai btidingi jtsq
vaikui?

tr Svok5timas (Svilpimas),
E dusulys,
! kosulys (sausas ar produktyvus),
! sunkumo (verZimo) jutimas krtitineje

Kas i5provokuojajtrsq
vaiko bronchq astmos
paiimejim4?

tr Namq dulkiq erkiq alergenai
I Tarakonq alergenai
! Patalpq ter5alai
tr Ziedaddkes
E Sportas/ fizindveikla
D Per5alimas/ gripas
dumai,
I Kita (iivardinkite):

tr GyvUnq alergenai
n Patalpq pelesiai
D Vaistai
! Stresas

n Oro s4lygos

E Oro tar5a (tabako

Vartojimo
laikas/
dainis

6. GALINCIOS PASIR'Eil(sf

Bronchq astmos pafrmoii:mas - bilMe, kai minut\mis, vslc+tdoruis ar dienomis progresuojo
dusulys, kosulys, ivilpimas kr*ineie ir (cr) fufrtinls veriirws, btog€ja plaulitlfunkcrios
rocJikliai.
Bet kurio sunlattno astmas metu galimi lengvi, ttidutinio sunkumo, sunkus ar gresiontys
kvepav irno sustai imu sstlnos oawne i imai.
Ar gali mokiniui mokymosi proceso @
ligospatimejimo buHe (-es), kai reikalingas puiitao*us vaisq
vartojimas ar kitokia pagalba?



Ar jtisq vaikas pasako kai
jam reikalingi
medikamentai?

E Taip

Ar jtisq vaikui reikalinga
pagalba vartojant

Kokiq pagalbos veiksmq
reikia imtis?
Kokia tolimesniq veiksmq
seka?

I Ar reikalinga mokinio sveikatos btrk -f| 
______- -_-^J 

l_-1,:"* _- ___*_-.i___ *___ __ 
iI lNe _**]I_ l

Kokios mokinio sveikatos
btkles stebejimo
priemones turi btiti
taikomos Mokvkloie?

l A, reikalinga pagalba l faip

E

[nrs,;tu"' *ik*iai- rr^*;l oe1 iyiil'ii pi,irl;;kwr;", srti rrilii-iriutyiir*x -ii:rnina 
I

i ugdv mo pamo k os ryetu -*):!!ll4gl Wd4, u "laup "t lwyug._:

Ar mokinio sveikatos
bukle @s) gali tureti
itakos mokinio
mokymuisi?

Ar gali Mokyklos fizin|
aplinka itakoti mokinio
sveikatos bUkle?

Taip tr
Netr

Kokie Mokyklos fizines
aplinkos veiksniai gali
tureti neigiam4 poveiki
mokinio sveikatos bUklei?

imtis Mokyklai siekiant

Kada ias reikia taikvti?

10. POVEIKIS MOKINIO MOKYMUISL UGDYMO, AI
POREIKIAI

11. MOKYKLOS APLINKA



sumaZinti galim4 neigiam4
Mokyklos aplinkos
veiksniq poveiki mokinio
sveikatos btklei?

Kokia pagalba (gali b[ti)
reikalinga?
Kada reikia suteikti
pagalbqP

Kas priZitires vaistus ir
j1qage (priemones)?
Kas bus atsakingas uZ
pagalb1 mokiniui i5vykq ir
veiklq uZ Mokyklos ribq
TI-'gIH?_*-

AB sutinku, kad Siame l!4NE pateikta. informacija yra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaikosavirtipai organizavimo M-okykloje noleikiyg. As sudantu ir sutinku, kad siame susITARIMEpateikta informacija bus dalijamari r., Mokyklos darbffiair, aayru.r;;dirir;ugalbos mano vaikosavirupai procese ir ugdyme mano vaiko sveikatos ii saugos tikslais. fsipareigoju nqdelsiantinformuoti Mokykl4 apie visus pokydius, galindius turetiitarcoJsio pieNo 
ffivendinimui.

AS sutinku, kad:
tr Mokykla mano vaikli reikalingus vartoti Mokykloje vaistys administruotq Mokyklos p4galbosmokinio savirtipai pagalgydytojr+ iekomendacijas uZtikrinimo (vaistq rail.ymo,isdavimo, nauflojimoi:kt), jeigu mokinys serga letineneinfekcine tigu, w*tor aprase nustaerta tvarkatr Mokykla bus atsakinga uZ vaistq isdavim[ r.it" "rrt":imui siame pieNB nurodytaiB laiko

H:ffilf:i#$t[i-B:tais, 
taip pui i' teikiant iiertbq rigo' pu.,-ejimo atve;air, k ip il y;;

tr As sutinku, kad mPo u-,\* vrokv\fo:9 su savimi gali tureti gydytojo paskirtus vaistuq ir biitqalsakingas uZ jq vartojim4, kai tai yra ieikalinga. e -

tr As esu susipaZings su Mokyklos ** pur"iktu Mokyklos pagalbos mokinio savirflpai pagalgydytojq rekomendacijas uztikrinimo (vaisq hikymo-isiavimq ,i*aoji*o ii lr.l, jeigu mokinysserga letine neinfekcine liga, tvarkos apra5u.

As Molcyklos vardu sutinku su Siame PLANE nurodytomis pagalbos mokinio savirgpaiorganizavimo priemonemis, iskaitant .il_*ggriui gydytojo purkil t";;;q vartojim4, ir esuatsakingas ui' ta., kad Molcykla.imtqsj 
IL+NE ir*di"t l reiki'amq ,.itffi sutinku nedelsiantinformuoti mokinio JoY"t (globejus, r[pintojus), i'iaNo 

"y1ayo.;lr ,t.i pr-izi6r6ri pLAN{, jei
iwktq kokiq nors pakeiti-mg,_kuril gafi tuetiltakos Bio pLANo igyvendinimui.
fsipareigoju paskirti Mokyklos darbuotoj4 (-us), atsakingq C"O ,TpraNo * utrti.,+ pLANo daliq
igyvendinimq.

Tevo (globejo, riipintojo)
vardas ir pavarde:

I&]trlELS uI uoryrros

SUTIKIMAS



AS sutinku paddti Ivlokyklai igyvendinti Siame PLANE pateiktas asmens sveikatos prtezi[rosspecialistq rekomendacijas Siam mokiniui ir atlikti siuor, FLANB nurodytus, veiksmus marlo darboMokykloje grafike nustatytu darbo laiku (i3vardirki;ti-' 
-'

1. Pagal poreiki suduoti vaistus.
2. Stebdti mokinio sveikatos b[klg.

Visuomenes sveikatos
specialisto vardas ir

};i5;-"€s 
sveikaro. rpu.iallrtq vykda"fto rts"o*e


