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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ PAGALBOS MOKINIO 

SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO  

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

 JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA,  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.   Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų pagalbos mokinio savirūpai pagal 

gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu 

mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas (toliau Aprašas) pagal pavyzdinį Mokyklos 

darbuotojų veiksmų pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, 

išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašą. 

2. Mokinio savirūpa Apraše suprantama kaip mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas(is) 

gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, 

sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą 

savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba. 

3. Visuomenės sveikatos priežiūra specialistas (toliau VSPS) ir mokyklos pedagoginiai 

darbuotojai privalo mokėti teikti pirmąją (ne medicininę) pagalbą. 

4.  VSPS neturi teisės atlikti asmens sveikatos priežiūrai priskirtų licencijuotų paslaugų 

(duoti vaistų, daryti injekcijas). 

5.  Neturint būtinosios kvalifikacijos bei licencijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimui, tokie veiksmai yra neteisėti ir neleistini. 

6. Vadovaujantis Asmens sveikatos paslapties kriterijais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 552 „Dėl Asmens 

sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“, užtikrinamas Mokinių asmens sveikatos informacijos 

konfidencialumas. 

 

II. PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 

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

JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA 

 ORGANIZAVIMAS 

 

7. VSPS privalo rinkti duomenis apie mokinių sveikatos būklę (mokinių sveikatos 

pažymėjimus (forma Nr.027-1/a). 

8. Jeigu mokinys turi sveikatos sutrikimų ir ugdymo procese gali dalyvautis, laikantis tam 

tikrų apribojimų, VSPS asmens sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų) rekomendacijas pateikia 

klasės vadovams ir / ar mokytojams. 

9. VSPS konsultuoja fizinio lavinimo mokytojus, sudarant fizinio pajėgumo grupes, 

informuoja dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose. 

10. Jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga: 

10.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pirmą kartą atvedę vaiką į ugdymo įstaigą, privalo 

informuoti visuomenės sveikatos specialistą bei klasės vadovą apie vaiko ligą ir pateikti šeimos 

gydytojo rekomendacijas (vaistų vartojimo dozę, vartojimo tvarkaraštį, vartojimo būdą).  



10.2.  Rekomendacijų originalas laikomas visuomenės sveikatos specialisto kabinete, o 

kopijos su veiksmų planu, jei reikia, išdalinamos kiekvienam pedagogui. 

10.3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kartu su tėvais sudaro sutartį, kurioje 

numato, kas ir kaip vaikui bus teikiama pagalba pagal gydančiojo gydytojo rekomendacijas (kur 

turėtų būti laikomi vaistai, kas turėtų padėti juos vartoti ir kt.). 

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

licencijuotoms paslaugoms (vaisto injekcija, kateterio įvedimas ir kt.), tai atlieka mokinio tėvai / 

globėjai (kurie turi teisę tai atlikti) arba dėl procedūros atlikimo tėvai susitaria su arčiausiai esančia 

asmens sveikatos priežiūros įstaiga. 

12. Vaistus mokiniui Mokykloje gali duoti ir vaiko tėvai/globėjai. 

13. Vaistai, vitaminai ar kiti medikamentai negali būti laikomi klasėse, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto kabinete. 

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

sveikatai), nedelsiant turi būti kviečiama greitoji medicinos pagalba. 

 

III. PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 

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

JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA 

 ADMINISTRAVIMAS 

 

15. Vaistų mokiniams administravimas pagal gydytojų rekomendacijas: 

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

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

direktoriui turi pateikti: 

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

procedūrą (1 priedas); 

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

15.2. VSPS su tėvais (globėjais, rūpintojais) suderina vaistų vartojimo ar procedūros 

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

15.3.  VSPS 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). 

16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) vaistus turi pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu 

pakeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavardė.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. VSPC koordinuoja Gimnazijos bendruomenės veiklą stiprinant mokinių sveikatą. 

Gimnazijos administracija, savivaldos institucijos, pedagogai ir švietimo pagalbos specialistai privalo 

bendradarbiauti su visuomenės sveikatos specialistu, vykdyti jo rekomendacijas dėl mokinio sveikatą 

tausojančio ir saugančio ugdymo organizavimo ir ugdymo aplinkų pritaikymo, jam paprašius 

teikti informaciją apie konkretaus Mokinio ugdymo sąlygas, kartu nurodant Mokinio vardą, pavardę, 

gimimo datą ir klasę. 

18. Mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį 

ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai. 



19. Pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikus ir 

gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant Mokymo 

sutartį. 

20. Gimnazijos darbuotojai privalo užtikrinti iš visuomenės sveikatos specialistų gautos 

informacijos konfidencialumą, privalo neatskleisti, neperduoti ir nesudaryti sąlygų susipažinti su šia 

informacija nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis ir saugoti šios informacijos 

konfidencialumą perėjus dirbti į kitas pareigas ar pasibaigus darbo santykiams. 

21. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo direktorius. 

 

____________________________________________ 

 

  



Vilniaus Gabijos gimnazijos darbuotojų veiksmų pagalbos mokinio savirūpai 

pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz.: vaistų laikymo, 

 išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine 

 neinfekcine liga, tvarkos aprašo 1 priedas  
 

_______________________________ 
(vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

_______________________________________ 
(adresas) 

_______________________________________ 
(tėvų mob. telefonas) 

 

________________________________________________________ 

    (el.  paštas) 
 

Vilniaus Gabijos gimnazijos direktorei Vilijai Klimavičienei 

 

 

PRAŠYMAS DĖL MEDIKAMENTINĖS PAGALBOS (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, 

NAUDOJIMO AR KT.) PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO 

PROGIMNAZIJOJE MOKINIUI, SERGANČIAM LĖTINE NEINFEKCINE LIGA 

 

 ___________  
(Data)  

Vilnius 

 

Prašau...................................................................................................................................

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

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

 

 

__________________ 

(parašas) 


