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ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „AUKSINIS RAKTELIS“ 

VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA 

VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 

ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

                          I SKYRIUS 

          BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaistų administravimo pagal gydytojo rekomendacijas tvarkos aprašas nustato vaistų 

administravimą pagal gydytojo rekomendacijas organizavimo lopšelio-darželio „Auksinis 

raktelis“ (toliau-Lopšelis-darželis) tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-

966/V-672 redakcija "Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos 

aprašas", LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93 patvirtinta 

HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos 

priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kitose 

teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Aprašo tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(kitais teisėtais vaiko atstovais). 

 

II SKYRIUS 

VAISTŲ ADMINISTRAVIMAS PAGAL GYDYTOJŲ 

REKOMENDACIJAS 

 

5. Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas būna 

Lopšelyje-darželyje, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) visuomenės sveikatos specialistui turi 

pateikti: 

5.1. prašymą, leidžiantį įstaigai administruoti vaistų vartojimą vaikui; 

5.2. gydytojo vaisto receptą konkrečiam vaikui. 

6. Visuomenės sveikatos specialistas, pagal gydytojo rekomendacijas, parengia ir su tėvais 

(kitais teisėtais vaiko atstovais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, 

dozė, vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas; galimi vaisto pašaliniai efektai.  

7. Visuomenės sveikatos specialistas apmoko grupėje dirbantį personalą, kaip elgtis su 

konkrečiam vaikui paskirtais vaistais ir juos perduoda grupės auklėtojų atsakomybei.  

8. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) visuomenės sveikatos specialistui vaistus turi pateikti 

originalioje pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, 

kuriam skirti vaistai, vardas ir pavardė.   

9. Vaistus vaikui įstaigoje gali duoti ir vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai).  

10. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų kiekvieną kartą vaikui duodant vaistą patikrinti: 

10.1. ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas; 

10.2.  ar tai tas vaistas; 

10.3. ar tinkama vaisto dozė; 



10.4. ar tinkamas laikas; 

10.5. ar tinkamas vaisto vartojimo būdas. 

 

 

                      III SKYRIUS 

                      SAUGUMAS 

 

11. Įstaigos personalas turi gauti pakankamai informacijos iš tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) ir 

žinoti ligos komplikacijas, požymius, priežastis ir pagalbos būdus. 

12. Esant būtinumui, už vaikų ugdymą ir (ar) priežiūrą atsakingas darbuotojas ar visuomenės 

sveikatos specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą.  

13. Visuomenės sveikatos specialistas pedagogus supažindina su vaisto vartojimo 

administravimo planu. Būtina aptarti ir išanalizuoti įvairias situacijas, kurių metu 

sergančiam vaikui galėtų prireikti pedagogo pagalbos. 

14. Už sergantį vaiką įstaigoje atsakingas toje grupėje dirbantis personalas. 

 

--------------------------------------------- 

 


