
PATVIRTINTA 

Jonavos lopšelio-darželio „Dobilas“ 

direktoriaus 2020 m. rugsėjo 15 d. 

įsakymu Nr. 1V-78 

 

JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „DOBILAS“ VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS 

NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL 

GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

1. Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Dobilas“ (toliau-darželis) vaikų, sergančių lėtinėmis 

neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų 

administravimo tvarkos aprašas (toliau–aprašas) parengtas vadovaujantis visuomenės sveikatos priežiūros 

organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir 

Švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672, Lietuvos higienos norma  

HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta  Lietuvos  Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. 

sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93, privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo 

higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai mokymo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. 

sausio 28 d. įsakymu Nr. V- 69 

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 

VAISTŲ ADMINISTRAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

3. Vaistai ar kiti medikamentai turi būti laikomi visuomenės sveikatos specialisto kabinete arba 

grupės patalpose, vaikams nepasiekiamoje vietoje.  

4. Vaistus vaikui paduoti gali visuomenės sveikatos  specialistas (jam esant įstaigoje). Jeigu jo 

nėra, gydytojo paskirtus vaistus paduoda grupės mokytojas, pagal visuomenės sveikatos specialisto 

parengtą vaistų vartojimo administravimo planą. 

5. Vaistų vartojimo planas vaikams parengiamas pagal gydytojų rekomendacijas. 

6. Jei gydytojas vaikui skyrė vaistus, kuriuos reikia vartoti būnant darželyje, tėvai (globėjai) 

darželio vadovui turi pateikti raštišką prašymą, leidžiantį darželiui administruoti vaistų vartojimą vaikui 

pagal gydytojų rekomendacijas. 

7. Darželyje esantis visuomenės sveikatos specialistas pagal gydytojo rekomendacijas parengia 

ir su tėvais (globėjais) suderina vaistų vartojimo ir administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo 

tvarkaraštis, vartojimo būdas, pirmoji pagalba. 

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

su informaciniu lapeliu, kuriame aiškiai matomas galiojimo laikas. Ant pakuotės turi būti užrašytas 

vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas, pavardė, grupė.  



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

10. Jei, žinant tėvams (globėjams), vaikas darželyje vaistus vartoja pats ir be gydytojų 

rekomendacijų dėl galimų šalutinių efektų įstaigos vadovas ir visuomenės sveikatos specialistas nėra 

atsakingi. 

 

III SKYRIUS 

 VAISTŲ ADMINISTRAVIMO IR PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO  

VYKDYMO TVARKA 

 

11. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, kiekvieną kartą prieš vaikui duodant vaistą 

patikrinti: 

11.1 ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas; 

11.2. ar teisinga vaisto dozė; 

11.3. ar nepasibaigęs vaistų galiojimo laikas; 

11.4. ar teisingas vaisto vartojimo būdas. 

12. Vaikas vaistą turi suvartoti tik stebint visuomenės sveikatos specialistui arba grupės 

mokytojui. 

13. Vaikui, kuris  serga lėtine neinfekcine liga (pvz. cukrinis diabetas, bronchinė astma ar kita) 

esant sunkiai sveikatos būklei, grupės mokytojas ar darželyje esantis visuomenės sveikatos specialistas 

nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą tel. 112, teikia pirmąją pagalbą ir informuoja tėvus 

(globėjus) ir darželio vadovą. 

14. Iškvietus greitąją pagalbą, kol atvyks tėvai (globėjai), jei vaikas gabenamas į gydymo 

įstaigą, jį lydi tą dieną grupėje dirbantis mokytojas arba kitas darželio vadovo paskirtas asmuo. 

15.  Jeigu per vieną valandą nuo atvykimo į gydymo įstaigą, vaiką lydintis asmuo negali 

susisiekti su vaiko tėvais (globėjais) arba vaiko tėvai (globėjai) negali atvykti ir/ar apie tai nepraneša, 

tada  informuojamas darželio vadovas ir gyvenamosios vietos vaiko teisių apsaugą užtikrinančios 

institucijos. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Darželyje esantis visuomenės sveikatos specialistas stebi ir kontroliuoja vaistų 

administravimo vykdymą (jam nesant, tai atlieka grupės mokytojas). 

17. Visuomenės sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia darželio bendruomenę 

(mokytojus, tėvus (globėjus)). 

18. Už tvarkos vykdymo kontrolę atsakingas darželio vadovas. 

19. Aprašas skelbiamas darželio internetinėje svetainėje adresu www.dobilas-jonava.lt 

_________________________________________________ 

 

 

http://www.dobilas-jonava.lt/

