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PAGALBOS  UŽTIKRINIMO, 

  JEIGU VAIKAS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRAŠAS 

 
1. Gydytojų rekomendacijos dėl pagalbos mokiniui, sergančiam lėtine neinfekcine liga, turi būti 
įrašytos lopšeliui – darželiui  pateiktame vaiko sveikatos pažymėjime (forma Nr. 027-1/a), 
išduotame ne anksčiau kaip prieš metus. 
2. Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos gali prireikti vartoti tuo metu, kai vaikas  būna 
įstaigoje ir tai atlikti jam gali prireikti pagalbos, tėvai (globėjai, rūpintojai) lopšelio – darželio 
administracijai turi pateikti raštišką prašymą dėl pagalbos mokiniui laikant ar naudojant vaistus. 
Prašyme turi būti tiksliai nurodyta, kokios pagalbos tėvai pageidauja (dėl vaisto laikymo vietos 
lopšelyje - darželyje suteikimo; dėl vietos vaisto panaudojimui lopšelyje - darželyje suteikimo; dėl 
pagalbos sunaudojant vaistą ir kt.). 
 3. Prašymą pateikę tėvai/globėjai supažindinami su šia tvarka. 
 4. Lopšelio – darželio direktorė, gavusi tėvų/globėjų raštišką prašymą, paskiria už pagalbą 
atsakingą asmenį. Su paskirtu atsakingu asmeniu lopšelio – darželio direktorė ir tėvai/globėjai 
aptaria pagalbos sąlygas ir jas išdėsto raštu: 
       4.1. jei prašoma vietos vaisto laikymui - patalpa, temperatūros režimas, prieinamumas; 
       4.2. jei prašoma vietos suteikimo vaisto panaudojimui mokykloje - patalpa, jos prieinamumas; 
       4.3. jei prašoma pagalbos sunaudojant vaistą - vaistas, jo dozė (pvz., esant cukriniam diabetui 
insulino dozė maistui apskaičiuoja tėvai/ globėjai), vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimas 
šalutinis poveikis, lopšelio – darželio darbuotojo pagalbos veiksmai. 
      5. Asmuo, tiekiantis pagalbą mokiniui sunaudojant vaistą, kiekvieną kartą privalo patikrinti: 
      5.1. ar tai tas vaikas, kuriam vaistas paskirtas; 
      5.2. ar tai tas vaistas;  
      5.3. ar teisinga vaisto dozė;  
      5.4. ar teisingas vartojimo laikas;  
      5.5. ar teisingas vaisto vartojimo būdas.  
      6. Vaikas  vaistą turi suvartoti stebint paskirtam atsakingam asmeniui. 
      7. Tėvai (globėjai) 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. 
      8. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) tiesiogiai atsakingi už vaistų kokybę, jų galiojimo laiką  ir 
nuolatinį papildymą. 
      9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo raštiškai informuoti lopšelio – darželio administraciją, jei 
vaikui vaistų vartoti nebereikia. 
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