
 

 

PATVIRTINTA  

Šiaulių Lieporių gimnazijos 

direktoriaus 2022 m. lapkričio 3 d. 

įsakymu Nr. V-166 

 

ŠIAULIŲ LIEPORIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (CUKRINIU 

DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS 

PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lieporių gimnazijos  pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo 

mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, 

epilepsija ar kita), tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimo tyrimo, registravimo 

ir apskaitos nuostatų“ nustatyta tvarka; LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu 

Nr. V-284, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas, 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2017 m. kovo 13 d. Nr. V-284 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-l035/ISAK-2680 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija) patvirtintu „Visuomenės sveikatos 

priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-951 „Dėl elektroninės statistinės apskaitos formos 

Nr. 027-1 Mokinio sveikatos pažymėjimas““. 

2. Tvarka reglamentuoja mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu 

diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojų 

rekomendacijas, vaistų davimo ir administravimo tvarką ugdymo proceso metu.  

 

II SKYRIUS 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO 

(PVZ.:VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEIGU MOKINYS 

SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA ORGANIZAVIMAS 

 

3. Gydytojų rekomendacija vartoti vaistus ugdymo proceso metu turi būti nurodyta 

formoje Nr. 027-l/a. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, nuo 2020 m. sausio 1 d. „Mokinio sveikatos 

pažymėjimas“. 

3.1. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ („Mokinio sveikatos pažymėjimas“) mokyklai 

pateikiamas kartą per kalendorinius metus.  

3.2. Pakitus mokinio sveikatos būklei ar pasikeitus rekomendacijoms, mokyklai 

pateikiamas naujas „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ („Mokinio sveikatos pažymėjimas“). 

3.3. Kiekvienais mokslo metais visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis 

sveikatos priežiūrą mokykloje (VSS), atsižvelgdamas į gydytojų rekomendacijas, sudaro 

mokinių, kuriems reikalinga medicininė pagalba mokykloje, sąrašą. 

4. Mokinys rekomenduotus leidžiamus vaistus gali susileisti pats sveikatos kabinete 

ar klasėje. 

 5. Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, gydytojų 

rekomenduoti vaistai gali būti laikomi sveikatos kabinete, jei vaistus mokinys būtų pamiršęs 

namuose.  
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6. Rekomenduotų vaistų išdavimas turi būti aptartas su mokinio tėvais 

(globėjais/rūpintojais). 

7. Jeigu mokiniui reikia atlikti procedūrą, kuri priskirta asmens sveikatos priežiūros 

licencijuotoms paslaugoms (vaisto injekcija, kateterio įvedimas ir kt.), tai turėtų atlikti mokinio 

tėvai/globėjai (kurie turi teisę tai atlikti) arba dėl procedūros atlikimo turėtų būti susitarta su 

arčiausiai esančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 

8. VSS darbo mokykloje metu, lėtine neinfekcine liga sergančiam mokiniui turi būti 

sudaryta galimybė ateiti į sveikatos kabinetą, kur jis galėtų saugiai ir ramiai vartoti jam paskirtus 

vaistus ar atlikti reikiamą procedūrą, VSS turėtų sudaryti sąlygas atlikti procedūrą ar vartoti 

vaistus ir reikalui esant padėti mokiniui. 

9. Esant būtinumui (ūmiai pablogėjus lėtine neinfekcine liga sergančio mokinio 

sveikatai), nedelsiant turi būti kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

 

III SKYRIUS 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (PVZ.: 

VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.) JEIGU MOKINYS SERGA 

LĖTINE NEINFEKCINE LIGA  ADMINISTRAVIMAS 

 

10. Vaistų mokiniams administravimas pagal gydytojų rekomendacijas:  

10.1. jei mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, gydančiojo gydytojo paskirti 

vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai jis būna Mokykloje, tėvai (globėjai) Mokyklos 

administracijai turi pateikti:  

10.1.1. prašymą suteikti galimybę ir padėti vaikui vartoti vaistus ar atlikti reikiamą 

procedūrą; 

10.1.2. detalią gydančiojo gydytojo instrukciją (kokios pagalbos reikia);  

11. Mokyklos administracija su tėvais (globėjais) suderina vaistų vartojimo ar 

procedūros atlikimo tvarką (vaisto vartojimo ar procedūros atlikimo būdą vietą ir kt.). Paskiria 

atsakingą asmenį; 

12. VSS mokiniui padeda, kai gydytojo paskirti vaistai turi būti vartojami ar reikalinga 

procedūra turi būti atlikta, jam dirbant Mokykloje (suteikia mokiniui pagalbą, nesusijusią su asmens 

sveikatos priežiūros licencijuotų paslaugų atlikimu (vaistų davimu, injekcijų darymu ar kitų 

procedūrų atlikimu, kurioms atlikti yra būtinas licencijos turėjimas). 

13. Tėvai (globėjai) vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu pakeliu, 

turi būti aiškiai matomas vaistų galiojimo laikas. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti 

vaistai vardas ir pavardė, klasė. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. VSS savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Mokyklos bendruomenę (pedagogus, 

mokinių tėvus, (globėjus, rūpintojus).  

15. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Direktorius.  

 

_________________________ 


