
 
 

KLAIPĖDOS „SANTARVĖS” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO 

MOKINIAMS, SERGANTIEMS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO  

 

2017 m. kovo 30 d. Nr. V1-61 

Klaipėda 

 

 

Vadovaudamasi 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) patvirtinto „Visuomenės 

sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo“ 16 punktu, 

t v i r t i n u  pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo mokiniams, sergantiems 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita), tvarkos 

aprašą (pridedama, 2 lapai). 

 

Direktorė      Laima Vaitonienė  
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      PATVIRTINTA 

 Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės 

 mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 30 d. 

 įsakymu Nr. V1-61 

 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO MOKINIAMS, 

SERGANTIEMS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (CUKRINIU DIABETU, 

BRONCHŲ ASTMA, EPILEPSIJA AR KITA)  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

l. Klaipėdos „Santarvės“ pagrindinės mokyklos 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; Lietuvos higienos norma HN 2122011 

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

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773; 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“. 

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 

 GYDYTOJŲ REKOMENDUOTŲ VAISTŲ DAVIMO IR ADMINISTRAVIMO 

ORGANIZAVIMASUGDYMO PROCESO METU 

 

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

Nr. 027-l/a. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“. 

3.1. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ mokyklai pateikiamas kartą per kalendorinius metus. 

3.2. Pakitus mokinio sveikatos būklei ar pasikeitus rekomendacijoms, mokyklai pateikiamas 

naujas „Vaiko sveikatos pažymėjimas“. 

3.3. Kiekvienais mokslo metais visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atsižvelgdamas 

gydytojų rekomendacijas, sudaro mokinių, kuriems reikalinga medicininė pagalba mokykloje, 

sąrašą. 

3.4. Iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. klasės vadovas ir visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas susitinka su mokinių tėvais (globėjais/rūpintojais), kurių vaikams reikalinga medicininė 

pagalba, ir susitaria, kaip bus vykdomos rekomendacijos: kur bus laikomi vaistai, kaip bus 

informuojami mokyklos darbuotojai. 

4. Mokinys rekomenduotus leidžiamus vaistus gali susileisti pats sveikatos kabinete ar 

klasėje. 

5. Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, gydytojų rekomenduotų vaistų 

turi būti sveikatos kabinete, jei vaistus mokinys būtų pamiršęs namuose. 

5.1. Rekomenduotų vaistų išdavimas turi būti aptartas su mokinio tėvais 

(globėjais/rūpintojais). 
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6. Be gydytojų rekomendacijos jokie vaistai sveikatos kabinete nesaugomi ir mokiniams 

neišduodami. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Už pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchų astma, epilepsija ar kita) užtikrinimą atsakingi 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis mokinių medicininę priežiūrą mokykloje, ir 

visi pedagogai. 

 

________________ 


