
PATVIRTINTA  

Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 
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 įsakymu Nr. V-182 

 

ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ 

REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (PVZ. VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, 

NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS 

LIGOMIS, TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo 

(pvz. vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis 

ligomis, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

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

įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 

„Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu.  

2. Aprašas nustato gimnazijos sveikatos priežiūros specialisto, pedagoginių darbuotojų 

funkcijas ir pareigas užtikrinant pagalbą pagal gydytojų rekomendacijas, jeigu mokinys serga 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.  
 

II SKYRIUS  

PAGALBOS MOKINIAMS UŽTIKRINIMAS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS 
 

3. „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (statistinė apskaitos forma Nr. 027-1/a) mokyklai 

pateikiamas kartą per kalendorinius metus. Pakitus mokinio sveikatos būklei ar pasikeitus 

rekomendacijoms mokyklai pateikiamas naujas „Vaiko sveikatos pažymėjimas“. 

4. Sveikatos priežiūros įstaigų pateiktose vaiko profilaktinėse sveikatos pažymose 

(Formoje 027-1/a) įrašomos gydytojų rekomendacijos dėl lėtinių neinfekcinių ligų (bronchinės 

astmos, cukrinio diabeto ir kitų), dėl kurių mokiniams gali prireikti skubios pagalbos ugdymo 

proceso veikloje.  

5. Esant tam tikroms lėtinėms neinfekcinėms ligoms, kurios nurodytos (Formoje 027-1/a) 

pagal gydytojų rekomendacijas mokiniams gali būti skiriamas tausojantis maitinimas.  

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas priima iš sveikatos priežiūros įstaigų 

pateiktas gydytojo rekomendacijas (dėl paskirtų vaistų) mokiniams, kuriems sergant lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchine astma ar kitomis) gali prireikti skubios 

pagalbos jiems dalyvaujant ugdymo proceso veikloje.  

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas saugo pateiktos rekomendacijos originalą. 

Kitiems asmenims informacija apie mokinio sveikatą neprieinama jokiomis aplinkybėmis be 

raštiško teisėtų mokinių atstovų (tėvų, globėjų) sutikimo.  

8. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pateiktas gydytojų rekomendacijas įrašo 

elektroniniame dienyne, mokinių sveikatos duomenų skiltyje. Ši informacija prieinama tik 

mokyklos pedagoginiam personalui.  

9. Esant poreikiui, mokinys pagalbos gali kreiptis į klasės auklėtoją, kuris mokinį palydi 

pas visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.  

10. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pateikia mokiniui vaistus tik tada, kai dėl 

lėtinių neinfekcinių ligų pagal pateiktas gydytojų rekomendacijas (taip, kaip nurodyta) ugdymo 

proceso veikloje jiems gali prireikti skubios pagalbos.  



III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Gimnazija užtikrina informaciją apie mokinių sveikatos konfidencialumą vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio16 d. įsakymu Nr.552 „Dėl 

asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“.  

12. Gimnazija pasilieka teisę koreguoti šį Aprašą.  

___________________ 


