
 
 

PATVIRTINTA 

Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ 

direktoriaus 2019 m. lapkričio 11 d.   

įsakymu Nr. V-53 

 

 ŠILALĖS R. KVĖDARNOS DARŽELIO „SAULUTĖ“ VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS 

NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL 

GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaistų administravimas pagal gydytojo rekomendacijas tvarkos aprašas nustato vaistų 

administravimą pagal gydytojo rekomendacijas organizavimo Šilalės r. Kvėdarnos darželio 

„Saulutė“ (toliau-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. Tvarkos tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

 

II SKYRIUS 

VAISTŲ ADMINISTRAVIMAS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 

 

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

tėvai (globėjai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti: 

5.1. raštišką sutikimą leidžiantį įstaigai administruoti vaistų vartojimą vaikui; 

5.2. gydytojo vaisto receptą konkrečiam vaikui. 

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

tėvais (globėjais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo 

tvarkaraštis, vartojimo būdas; vaisto galimi pašaliniai efektai.  

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas arba auklėtojas vaistus vaikams paduoda įstaigoje 

tik tais atvejais, kai vaikui gydytojo paskirti vaistai turi būti vartojami jam esant įstaigoje.  

8. Tėvai (globėjai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui vaistus turi pateikti originalioje 

pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti vaistai, 

vardas ir pavardė. Bet kokiu atveju pirma vaisto dozė turėtų būti suvartota vaikui esant namie.  

9. Vaistus vaikui įstaigoje gali duoti ir vaiko tėvai (globėjai).  

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

9.2. ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas; 

9.3.  ar tai tas vaistas; 

9.4. ar teisinga vaisto dozė; 

9.5. ar teisingas laikas; 

9.6. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

10. Vaikas vaistą turi suvartoti tik stebint visuomenės sveikatos priežiūros specialistui arba 

auklėtojui. 
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III SKYRIUS 

SAUGUMAS 

 

11. Įstaigos personalas turėtų gauti pakankamai informacijos iš tėvų ir žinoti ligos komplikacijas, 

požymius, priežastis ir pagalbos būdus. 

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

sveikatos priežiūros specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą.  

13. Numatyti vietą įstaigoje, kur vaikui bus suduoti vaistai. 

14. Pedagogams reikėtų susipažinti su vaiko priežiūros planu. Būtina išanalizuoti įvairias situacijas, 

kurių metu galėtų prireikti pedagogo pagalbos (kūno kultūros valandėlės, fizinio aktyvumo metu). 

15. Už sergantį vaiką įstaigoje turėtų būti atsakingi bent du suaugę asmenys. 

––––––––––––––––––––––––––– 

 


