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PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ 
LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEI MOKINYS SERGA LĖTINE 

NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS

1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar klasės vadovas paima iš tėvų 

(globėjų, rūpintojų) pateiktas gydytojo rekomendacijas kaip vartoti vaistus mokiniui, kuris serga 

lėtine neinfekcine liga. Pateiktos rekomendacijos originalas saugomas asmens byloje.

2. Klasės vadovas pateikia mokiniui vaistus tik tą laikotarpį, kuris yra nurodytas 

gydytojo rekomendacijoje ir tik taip, kaip nurodyta. Pedagogas, pradėjęs duoti vaistus, ir toliau yra 

atsakingas už vaistų mokiniui perdavimą.

3. Vaistai laikomi vaikams neprieinamoje vietoje.

4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kontroliuoja (mokinių, sergančių 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas 

administravimo kontrolės žurnalas), kaip yra laikomasi vaistų administravimo tvarkos.

5. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, 

naudojimo ir kt.), jei mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas tvirtinamas ar keičiamas 

mokyklos direktoriaus įsakymu ir su šio aprašo nuostatomis supažindinami mokyklos darbuotojai ir 

mokiniai. 
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