PATVIRTINTA
VeivirZenq Jurgio Sauto gimnazijos
direktoriaus isakymu 2018 m. gruodZio 31 d.
Nr. V-l52

VEIVIRZENU JURGIO SAULIO GIMNAZIJOS VAIKU SERGANdIV LETINEMIS
NEINFEKCINEMIS LIGOMIS (PYZ,z CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR
KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO
REKOMENDACIJAS, VAISTU ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRASAS
I. BENROSIOS NUOSTATOS

L

VeivirZenq Jurgio Saulio gimnazijos (toliau tekste - Gimnazija) vaikq sergandiq
letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia
vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistq administravimo tvarkos apra5as (toliau Apra5as) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Svietimo ir
mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymu Nr. V-966A/-672 ,,Yistomenes sveikatos prieZifiros
mokykloje tvarkos apra5as"; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kqvo 13 d.
isakymu Nr. V-284 ,,Del Lietuvos higienos nonnos HN 21:201,7 ,,Mokykia, vykdanti bendrojo
ugdymo program4. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai"; Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugo ministro 2016 m. sausio 26 d. lsakymu Nr.V-93 ,,Del Lietuvos higienos normos HN
75:2016 ,,[staiga vykdanti ikimokyklinro fular prie5mokyklinio ugdymo program?. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai."
2. Apra5as reglamentuota vaikq sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: culainiu
diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas,
vaistq administravimo tvarkq.

rr. vArKU SERGANdT irtrNEMrS NETNFEKCTNEMTS LTGOMIS (PYZ.: CUKRTNIU
DIABETU, BRONCIIINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS
PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTU ADMINISTRAYIMO
ORGANIZAVIMAS
3. Vaistai ar kiti medikamentai turi btti laikomi sveikatos kabinete.
4. Vaistus vaikui paduoti gali visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas.

4.1. Klases/grupes vadovai negali btiti ipareigoti duoti vaikams vaistq, i5skyrus tuos atvejus,
kai nera visuomenes sveikatos prieZitros specialisto, tada vaistai suduodami pagal visuomenes
sveikatos prieZitiros specialisto parengt4 vartojimo administravimo plan4.
4.2. Arba nesant Gimnazijoje visuomenes sveikatos prieZiuros specialisto, jei i5 anksto yra
suderintas vaistq vartojimo planas artimiausioje gydymo istaigoje, suderinus su tevais/globejais,
vaikas palydimas iki gydymo istaigos, Gimnazijos vadovo paskirtu darbuotoju.
5. Vaistq vaikams administravimas parengiamas pagal gydytojq rekomendacijas.
5.1. Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas bflna
Gimnazijoje, tevailglobejai Gimnazijos vadovui turi pateikti ra5ti5k4 sutikim4 leidZiar.Ici
Gimnazijoje administruoti vaistq vartojim4 vaikui; ir gydytojq rekomendacijas.
6. Gimnazijoje esantis visuomenes sveikatos prieZifrros specialistas, pagal gydytojo
rekomendacijas, parengia ir su tevais/globejais suderina vaisto vartojimo ir administravimo plan4:
vaistas, doze, v artojimo tvarkara5tis, vartoj imo b[das, galimi pa5aliniai efektai.
7. Visuomenes sveikatos prieZitros specialistas vaistus vaikams paduoda Gimnazijoje tik tais
atvejais, kai vaikui gydytojo paskirti vaistai turi btiti vartojami jam esant Gimnazijoje.
8. Tevai/globejai visuomenes sveikatos prieZifiros specialistui vaistus turi pateikti originalioje
pakuoteje su informaciniu lapeliu, ai5kiai matomu galiojimo laiku. Ant pakuotes turi b[ti uha5ytas

vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas, pavarde, grupe/klase. Bet kokiu atveju pirma vaistq doze turettl
bDti suvarlota vaikui esant namie.
9. Vaistus vaikui Gimnazijoje gali duoti ir vaiko tevai (globejai).
10. Vaikas vaistus varloti gali ir pats, vaiko tevams suderinus su Gimnazijos vadovu ir
visuomenes sveikatos prieZiuros specialistu.

III. VAIKU SERGANCTp LETINEMIS NEINF'EKCINEMIS LIGOMIS (PVZ.:
CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA
VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO RBKOMENDACIJAS, VAISTU
ADMINISTRAVIMO VYKDYMO TVARKA
1. Siekiant iSvengti vaisto varlojimo klaidq kiekvien4 kart4
1.1. ar tai tas vaikas, kuriam vaistas i5ra5ytas;
11.2. ar tas vaistas;
1 1.3. ar teisinga vaisto doze;
1

vaikui duodant vaist4 patikrinti:

1

71.4. ar teisingas laikas;
1 1.5. ar teisingas vaisto vartojimo bfidas.

12. Vaikas vaist4 turi suvaftoti tik stebint visuomenes sveikatos prieZifiros specialistui, afba
jam nesant pagal 4 punkt4.
13. Gimnaziioje esantis visuomends sveikatos prieZilros specialistas, jam nesant uZ vaistq
vartojim4 vadovo paskirtas atsakingas Gimnazijoje asmuo privalo registruoti kiekvien4 vaik4
varlojanti vaistus fra5ant i registracijos Zurnal4: vaiko duomenis (vardas, pavarde, gimimo metai),
liga, del kurios vartojami vaistai, vaistq pavadinimas, nustatyta d,oz.e ir kiekis per dien4, taip pat
registruoti kiekvien4 dien4 kiek ir kokiq vaistq buvo suvadota.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Gimnazljoje esantis visuomends sveikatos prieZilros specialistas stebi ir kontroliuoja
vaikq sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita),
kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistq administravimo vykdym4,
i5skyrus tuos atvejus, kai nesant visuomends sveikatos prieZilros specialistui, ,ri ,iirt.i
administravimo vykdym4 atsakingas Gimnazijos vadovo paskiftas atsakingai asmuo.
15. Visuomenes sveikatos prieZir:ros specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia
Gimnazij os bendruomenE (pedago gus, j q tevus/globej us).

16. Tvarkos vykdymo kontrolg

ir

vaistq administravimo organizavim4 vykdo Gimnazijos

vadovas.
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