
P,{GALBO S PAGAI GYDYT O JU REKOMENDACIJAS UZTIKRINIivxo MOKINIAN{S,
sEt{.G.dNTIEMs LETTNEMI s NEINFEKCTNEMIS r"rcOvrlS (pvZ. : GUKR.INIU

IDIABETU, nnoNCHINE ASTMA AR KITA), TvARKos ,tpna5as

I. BENR.OSIOS NUOSTATOS

1. Varniq lMotiejaus Valandiaus gimnazijoje (toliau - Gimnazija) pagalbos pagal gyclytojLl
rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems letinemis niinfbkcinomlu-iie""ii,
(pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) tvarkos apraSas (toliau - T'va-rka) parJrgtas
vadovaujantis Visuomenes sveikatos prieZiDros organizavimo gimnazijoje tvarkos uprisr,
patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos nespuLlikos
Svietimo ir rnokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isalcymu Nr. v-g66lv-672.

2. 'Ivarka reglamentuoja mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukrini,
diabetu, bronchine astma ar kita), pagalbos (vaistq laikymo, isdavirno, naudojimo eu: lct.)
pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo besimokandiam vaikui pagal ikimokyklinio,
prieSmo\yklinio, bendroj o ugdymo programas gimnazij oj e tvark4.

II. PAGALBOS MOKINIAMS, SERGANTIEMS LETINEMIS NEINFEIKCII{EMIS
Llt(;OlvilS (FVZ.:C{JX<RINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR. KITA), KURIE1VIIIS

IRJ0IK{A vAR Tor[ VAISTUS pAG.A,L GyDyroJo REKoMEI{DddIJAS,
ORG.A.NI7,AVIMAS

3. Mokinio, sergandio letine neinfekcine liga (yxz.cukliniu diabetu, bronchine astma ar kita),
kuriai gydyti pagal gydytojo rekomendacijas ugdymo proceso metu yra reikalingi vaistai,
tevai ar kiti teiseti mokinio atstovai turi informuoti gimnazijos administracifi, khses
vadov4, visuomends sveikatos prieZi[ros specialist4, pateikti gydytojo rekomendacijas del
vaistil vartojimo, gydytojo vaisto receptg, skirtq konkrediam mokiniui, ir savo ra5ti5ir4
Praiym4, kuris leistrtr gimnazijoje administruoti paskirtr4 vaistq vartojim4 (1 pr.iedas).

4. Gydytojo rekomendacijos del vaistr4 vartojimo, gydytojo vaisto receptas ir tevq ar.Lt. teisetrl
mokinio atstovq pra5ymas, leidZiantis gimnazijoje administruoti paskirtus" vaistns, yra
segami i mokinio asmens byl4. Gydytojo paskirto vaisto konkrediammokiniui receptas tei
gydytojo rekomendacijq del vaistq vartojimo kopijos pateikiamos g.upes/klases
vadovui/aukletojui, visuomenes sveikatos priezi[ros specialisttri.

5. Visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistas kartu su mokinio tevais ar kt. teisetais moki*io
atstovais pagal gydytojo rekomendacijas parengia ir sud,erina vaisto var.tojir:ao
administravimo planE: vaistas, doze, vartojimo tvarkarastis, vartojimo bnclas, galirnas
Salutinis vaisto poveikis, vaisto laikymo vieta (2 priedas).

6. gimnazijoje vaistus vaikui/mokiniui gali paduoti visuornenes sveikatos prieZir)ros
speoialistas (eigu jo tuo metu nera - gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo) arba tevai
(globejai).

7. Visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas (eigu jo tuo metu nel,a * girnnazijrrs
direktoriaus paskirtas asmuo) vaistus vaikui/mokiniui paduo da gimnazijoje tik tais atyeiais,
kai vaikui/mokiniui gydytojo paskirti vaistai privalo b[ti vartojami jam esant gimnazijoje.

8. 'fevai at kiti teiseti mokinio atstovai visuomends sveikatos prieZifiros specialistui fia.m
nesant * gimnazijos direktoriaus paskirtam asmeniui) vaistus turi pateikti origilaligje
pakuotej e su informaciniu pakeliu.
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8.1,Ant pakuotes turi biiti uZra5ytas mokinio, kuriam skirti vaistai, vard.as ir pavarde, klase
ar grupe" {

8.2. Bet kokiu atveju pirma vaistq doze turetq b[ti suvartota mokiniui esant narnuose.

rxr. \yArKu SERGANdT LETINEMIS NEINF'EKCINEMIS LIGOMIS (FVZ.:
CTJKR]NIU DIAtsETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIE,VIS REIKI.{

V,ARTCITN VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJ,A.S, VAISTU
ADMINISTRAVIMO VYKDYMO TVARKA

9. Siekiant i5vengti vaisto vartojimo klaidq kiekvien4 kart4 mokiniui duodant vaist4 patikrinti:
9.t. u tas vaikas, kuriam vaistas i5ra5ytas;
9.2. u'tas vaistas;
9.3. ar teisinga vaisto doze;
9.4. ar teisingas laikas;
9.5. ar teisingas vaisto vartojimo budas.

10. Vaikas/mokinys vaist4 turi suvartoti stebint visuomenes sveikatos prieZitiros speeialistLri

fiam nesant * gimnazijos direktoriaus paskirtam asmeniui).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12, Visuomenes sveikatos prieZifrros specialistas fiam nesant - Gimnazijos dir:ektoriar.xi
paskirtas asmuo) siekdamas gimnazijoje uZtikrinti tinkam4 medikamentines pagalbos pagal
gydytojq rekomendacijas teikimo mokiniams, sergantiems letinemis neinfekcinemis liggmis,
kokybE, pildo vaistq administravimo gimnazijoje kontroles Zurnal4. (3 priedas)
13. Visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia gimnazijos
bendruomeng (pedagogus, je tevus, globejus, r[pintojus).
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TELSIU R. VARNIU MOTIEJAUS VALANtIAUS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

DEL *AGALB o s -fffJU+Srroru REK,MENDACTTA.
uZrmnrNrMo MoKTNTAMS, sERcaNrrnus lnrrNnnais
NEINF.EKCINEMIS LIGOMIS (PY Z.; CUKRINIU DIABETU,

tsRoNCHINE ASTMA AR KITA), TVARKOs.tpnn5o
PATVIRTINIMO

2020 m. rugsejo 29 d. Nr. V-63
Varniai

T v i r t i n u Tel5iq r. Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos ,,Pagalbos pagal g1,dr ,,:. .

rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems letinemis neinfekcinemis ligomis (p.:
cukriniu diabetu, bronchine astaar kita), tvarkos apraS4.

PRIDEDAMA: Tel5iq r. Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos ,,Pagalbos pagal g1'dr:_-
rekomendacijas uZtikrinimo mokiniams, sergantiems letinemis neinfekcinemis ligomis ip'.
cukriniu diabetu, bronchine asta ar kita), tvarkos apraS4.

Direktoriaus pavaduotoj as ugdymui
Atliekantis direktoriaus funkcij as Egidijus Stonys


