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NERINGOS GIMNAZIJA 
 

MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU 
DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS 
PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 
I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 
           1.  Neringos gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija ) vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo 

rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas  (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680  Visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašu  Nr. V-1428/V-1465, 2019-12-11, paskelbta TAR 2019-12-

12, i. k. 2019-20069 

 

           2.  Tvarka reglamentuota mokinių, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: 

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

rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka.    

 

II. MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 
CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA 

VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 
ADMINISTRAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 
         3. Vaistai, vitaminai ar kiti medikamentai laikomi Gimnazijos direktoriaus numatytoje, 

mokiniams nepasiekiamoje vietoje. 

         4. Mokiniams vaistus paduoti gali Gimnazijos vadovo skirtas asmuo ir visuomenės 

sveikatos  specialistas (toliau – Sveikatos specialistas). 

         5. Vaistų vaikams administravimas pagal gydytojų rekomendacijas: 

         5.1. jei mokiniui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai mokinys  būna 

Gimnazijoje, tėvai (globėjai) turi pateikti: 

         5.1.1. prašymą Gimnazijos direktoriui, pagrįstą gydytojo rekomendacijomis, leidžiantį 

Gimnazijoje administruoti vaistų naudojimą mokiniui;  

         5.1.2. Sveikatos specialistui -  gydytojo medicininę pažymą forma Nr. 046/a „Medicininis 

pažymėjimas“. 

         6. Vaistus padavęs asmuo pildo vaistų skyrimo ir išdavimo  žurnalą.  

         7. Tėvai (globėjai) vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant 

pakuotės turi būti užrašytas mokinio, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavardė. 

         

 

III. MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 
CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA 

VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 
ADMINISTRAVIMO VYKDYMO TVARKA 

 
    8. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, kiekvieną kartą mokiniui duodant vaistą, patikrinti: 

    8.1. ar tai tas mokinys, kuriam vaistas išrašytas; 

    8.2. ar teisinga vaisto dozė; 



    8.3. ar teisingas galiojimo laikas; 

    8.4. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

    9. Mokinys vaistą turi suvartoti tik stebint vaistą padavusiam asmeniui. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

   10. Gimnazijos Sveikatos specialistas įsipareigoja pateikti Gimnazijos direktoriui ar 

darbuotojui,  įgaliotam tvarkyti asmens duomenis, sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas 

ir rekomendacijas (ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d. ir vėliau pagal poreikį) bei 

koordinuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų įgyvendinimą; 

Sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia Gimnazijos bendruomenę (pedagogus, 

jų tėvus, (globėjus, rūpintojus). 

    11. Gimnazijos direktorius ar darbuotojas, įgaliotas tvarkyti asmens duomenis, siekdamas 

užtikrinti tinkamas sąlygas Mokiniui dalyvauti ugdymo procese, privalo įvertinti iš visuomenės 

sveikatos specialistų gautas asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų išvadas ir 

rekomendacijas. Gauti asmens duomenys (įskaitant sveikatos duomenis) naudojami 

įgyvendinant  skubios pagalbos priemones mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis.“ 

 


