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 Papilės Simono Daukanto gimnazijos  
 direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. 

 įsakymu Nr. V- 201-1 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO 

SKYRIUS ,,KREGŽDUTĖ“  

 

VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 

CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI 

VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Akmenės  rajono Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo 

skyrius ,,Kregždutė“ (toliau – ugdymo skyrius) vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis 

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

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

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 

d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2016 m. sausio 

26 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti 

ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai.“  

2.  Aprašas reglamentuoja vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu 

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

vaistų administravimo tvarką.  

 

II SKYRIUS. VAIKŲ SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: 

CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA 

VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ 

ADMINISTRAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Nesant ugdymo skyriuje visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, jei iš anksto yra 

suderintas vaistų vartojimo planas artimiausioje gydymo įstaigoje, suderinus su tėvais (globėjais), 

vaikas palydimas iki gydymo įstaigos, ugdymo skyriaus paskirtu darbuotoju.  

4. Vaistų vaikams administravimas parengiamas pagal gydytojų rekomendacijas.  

5. Vaistus vaikui ugdymo skyriuje gali duoti tik vaiko tėvai (globėjai).  

 

III SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Tvarkos vykdymo kontrolę ir vaistų administravimo organizavimą vykdo ugdymo skyriaus 

vedėja. 

  ________________________________  
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