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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (PVZ.: VAISTŲ 

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

NEINFEKCINE LIGA, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Kėdainių Juozo Paukštelio progimnaziją (toliau – Progimnazija) lankantys mokiniai gali turėti 

įvairių lėtinių neinfekcinių ligų (pvz.: cukrinis diabetas, bronchinė astma ar kt.). Šiems mokiniams 

kasdien reikia vartoti vaistus, laikytis gydytojo rekomendacijų. 

 

II. VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

1. Jeigu Progimnaziją lankančiam mokiniui, sergančiam lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, 

buvimo Progimnazijoje metu gydytojų paskirta sistemingai vartoti vaistus, apie tai išsamią 

informaciją Progimnazijos direktoriui ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Papildomai reikia pristatyti šiuos dokumentus: 

1.1. raštišką prašymą-sutikimą, leidžiantį įstaigai administruoti vaistų vartojimą 

konkrečiam vaikui; 

1.2. gydytojo vaisto receptą ar jo kopiją vaikui; 

1.3. gydytojo rekomendacijas (jei tokios yra); 

1.4. prašyme raštiškai tiksliai nurodyti, kada ir kiek bei kokiu būdu dirbantis pedagogas 

turi duoti vaistų vaikui, bei pasirašyti. 

2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal gydytojo rekomendacijas parengia ir 

su tėvais (globėjais, rūpintojais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė, 

vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimi pašaliniai efektai. 

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas perduoda visą turimą informaciją apie 

vaikui būtinų vaistų vartojimą klasės, kurią lanko mokinys, vadovui. 

4. Klasės vadovas (jam nesant darbe – visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar kitas 

administracijos paskirtas asmuo) vaistus vaikui paduoda tik tais atvejais, kai gydytojo paskirti 

vaistai turi būti vartojami jam esant Progimnazijoje. 

5. Tėvai (globėjai, rūpintojai) klasės vadovui vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su 

informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas, pavardė, 

vaisto dozė ir kita būtina informacija. Bet kokiu atveju pirma vaisto dozė turėtų būti suvartota 

vaikui esant namuose. 

6. Į Progimnaziją atsineštus vaistus mokinys turi saugiai laikyti kuprinėje. 

7. Vaistus vaikui įstaigoje gali duoti ir patys vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai). 

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

ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas; ar tai tas vaistas, kurį reikia suvartoti; ar teisinga vaisto 

dozė; ar teisingas laikas; ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

9. Mokinys vaistą turi suvartoti tik stebint klasės vadovui ar visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui; šiam nesant darbe – administracijos paskirtam asmeniui.  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Visi Progimnazijos bendruomenės nariai turi būti pasirašytinai supažindinti su gydytojų 

rekomendacijų užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga 

lėtine neinfekcine liga, vaistų administravimo tvarka. 
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