
 
 

KLAIPĖDOS R. ENDRIEJAVO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 
 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 

CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA) IR KURIEMS REIKIA 

VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 

ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO 

TVIRTINIMO 
 

2019 m. kovo 25 d. Nr. V1-29 

Endriejavas 
 

 Vadovaudamasi Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 

2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 patvirtinta „Lietuvos higienos norma HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 

patvirtinta „Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

 t v i r t i n u  pridedamą Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: 

cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) ir kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo 

rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašą. 
 

 

Direktorė     Vilma Ugintienė  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



PATVIRTINTA                                                 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės 

mokyklos direktoriaus 2019 m. kovo 25 d. 

įsakymu Nr. V1-29 

 

VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU 

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

PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos (toliau tekste – Įstaiga) vaikų, 

sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) ir 

kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 patvirtintu 

„Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašu“; Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 patvirtinta „Lietuvos higienos norma HN 

21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr.V-93 

patvirtinta „Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir/ar 

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. 

2. Aprašas reglamentuota vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: 

cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) ir kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo 

rekomendacijas, vaistų administravimo tvarką.   

 

II SKYRIUS 

 

 VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU 

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

PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

3. Mokinio, sergančio lėtine neinfekcine liga (pvz. cukriniu diabetu, bronchine astma 

ar kita), kuriai gydyti pagal gydytojo rekomendacijas ugdymo proceso metu yra reikalingi vaistai, 

tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai turi informuoti Mokyklos administraciją, klasės vadovą, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, pateikti gydytojo rekomendacijas dėl vaistų vartojimo, 

gydytojo vaisto receptą, skirtą konkrečiam mokiniui, ir savo raštišką prašymą, kuris leistų 

Mokykloje administruoti paskirtų vaistų vartojimą (1 priedas). 

4. Gydytojo rekomendacijos dėl vaistų vartojimo, gydytojo vaisto receptas ir tėvų ar 

kt. teisėtų mokinio atstovų prašymas, leidžiantis Mokykloje administruoti paskirtus vaistus, yra 

segami į Mokinio asmens bylą. Gydytojo paskirto vaisto konkrečiam mokiniui receptas bei 

gydytojo rekomendacijų dėl vaistų vartojimo kopijos pateikiamos klasės vadovui, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistui. 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartu su mokinio tėvais ar kt. teisėtais 

mokinio atstovais pagal gydytojo rekomendacijas parengia ir suderina vaisto vartojimo 

administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimas šalutinis 

vaisto poveikis, vaisto laikymo vieta (2 priedas). 

6. Mokykloje vaistus mokiniui gali paduoti visuomenės sveikatos priežiūros 



specialistas, jeigu jo tuo metu nėra – tėvai (globėjai, rūpintojai). 

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jeigu jo tuo metu nėra – tėvai 

(globėjai, rūpintojai) vaistus mokiniui paduoda Mokykloje tik tais atvejais, kai vaikui gydytojo 

paskirti vaistai privalo būti vartojami jam esant Mokykloje. 

8. Tėvai ar kiti teisėti mokinio atstovai visuomenės sveikatos priežiūros specialistui 

vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu pakeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas 

mokinio, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavardė, klasė.  

9. Bet kokiu atveju pirma vaistų dozė turėtų būti suvartota mokiniui esant namuose. 

10. Jei vaikas Įstaigoje vaistus vartoja pats ir be gydytojų rekomendacijų, žinant 

tėvams (globėjams, rūpintojams), dėl galimų šalutinių efektų Įstaigos vadovas ir visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas neatsakingi. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 

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

VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO 

VYKDYMO TVARKA 

 

11. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų kiekvieną kartą mokiniui duodant 

vaistą: 

11.1.  ar tas mokinys, kuriam vaistas išrašytas; 

11.2. ar tas vaistas; 

11.3. ar teisinga vaisto dozė; 

11.4. ar teisingas laikas; 

11.5. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

12. Mokinys vaistą turi suvartoti stebint visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistui arba tėvams (globėjams, rūpintojams). 

13. Įstaigoje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas arba tėvai (globėjai, 

rūpintojai) privalo pildyti Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu 

diabetu, bronchine astma ar kita) ir kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, 

vaistų vartojimo mokykloje registracijos žurnalą (toliau –Žurnalas). Žurnale fiksuojama: vaiko 

duomenys (vardas, pavardė, gimimo metai), liga, dėl kurios vartojami vaistai, vaistų pavadinimas, 

nustatyta dozė ir kiekis per dieną, kiek ir kokių vaistų buvo suvartota kiekvieną dieną. Duomenų 

teisingumas patvirtinamas parašu asmens, kuriam stebint buvo suvartoti vaistai, parašu (3 priedas). 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Įstaigoje esantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistas stebi ir kontroliuoja 

vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) 

ir kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo vykdymą, 

išskyrus tuos atvejus, kai nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialistui Įstaigoje, už vaistų 

administravimo vykdymą atsakingas Įstaigos vadovo paskirtas atsakingas asmuo.  

15.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia 

Įstaigos bendruomenę (pedagogus, jų tėvus/globėjus). 

16. Tvarkos vykdymo kontrolę ir vaistų administravimo organizavimą vykdo Įstaigos 

vadovas. 

 

____________________________ 

 

 



Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

(pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita) ir 

kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo 

rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos 

aprašo 

1 priedas 

 

 

 

………………………....................……………………………………….. 
(VARDAS, PAVARDĖ)  

 

……………………………..................………………………………….. 
(GYVENAMOJI VIETA) 

 

 

 

 

Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinės mokyklos direktoriui 
 

 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL MEDIKAMENTINĖS PAGALBOS (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO  

AR KT.) PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO MOKYKLOJE 

MOKINIUI, SERGANČIAM LĖTINE NEINFEKCINE LIGA 

 

___________ 

 (Data) 

Endriejavas 

 

 

Prašau  administruoti mano sūnui (dukrai)_______________________ 

(gimusiam/gimusiai (nurodoma data)) skirtų vaistų vartojimą. 

 

Pridedama: 

1. Gydytojo rekomendacijos dėl vaistų vartojimo. 

2. Gydytojo išrašytas vaisto receptas. 

3. (Kiti dokumentai) 

 

 

 

      ................................................                                                                       ................................... 

 (vardas pavardė)                                        (parašas) 

  

 

  



Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine 

astma ar kita) ir kuriems reikia vartoti vaistus 

pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų 

administravimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 
____ KLASĖS MOKINIO________________________,  

(vardas, pavardė) 

___________________________________________ 

(vaisto pavadinimas) 

VARTOJIMO IR ADMINISTRAVIMO PLANAS  

PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS 

 

Gimimo metai____________________________________________________________________ 

 

Adresas_________________________________________________________________________ 

 

 

Atsakingi asmenys už vaisto padavimą mokykloje ____________________________________ 

Tėvų vardas, pavardė parašas____________________________________________________ 

 

  

Vaistas Vaisto 

laikymo vieta 
Dozė Vartojimo būdas 

Vartojimo tvarkaraštis pagal gydytojo 

rekomendacijas 
Galimi pašaliniai efektai 

1  2 3 4 5 

      

      

      

 



Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine 

astma ar kita) ir kuriems reikia vartoti 

vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, 

vaistų administravimo tvarkos aprašo 

3 priedas 

 

VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA) IR 

KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ VARTOJIMO MOKYKLOJE 

REGISTRACIJOS ŽURNALAS  
 

 

 

     Pradėta 

      

Baigta  
 

 

 

 

Data Laikas Klasė 

Vaiko vardas, 

pavardė, gimimo 

data 

Liga 
Vaistų 

pavadinimas 

Vaistų vartojimas pagal 

gydytojo rekomendacijas 

Vaistus davusio 

asmens vardas, 

pavardė, parašas 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 


