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PAGALBOS VAIKO SAVIRUPAI PAGAL GYDYToJq REKoMENDACIJAS
UZTIKRINIMO (VAISTU LAIKYMo, ISDAVIMo, NAI.IDoJIM9 IR KT.),JEIGU

VAIKAS SERGA LETINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRASAS

L BENDROSIOS NUOSTATOS

l ' Kauno valdorfo darzelis ,,Saltinelis" (toliau tekste - darZelis) pagalbos ugdytiniui savir[pai pagal
gydytojq rekomendacijas uztikrinimo (vaistq laikymo, isdavimo, naudojimo ir kt.), jei vaikas serga
letine neinfekcine liga tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis visuomenes sveikatos
prieZiiiros organizavimo mokykloje tvarkos aprasu, patvirtintu 2005 m. gruodZio 30 d. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro lsakymu
Nr' V-1035/ISAK-2680, Moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos
nuostatais, patvirtintais 2000 m. vasario 1 I d. Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro
isakymu Nr. I13, Lietuvos higienos norrna HN 75:2016 ,,Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta2016 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro isakymu Nr. V-93, Lietuvos higienos norrna HN 2l :2017 ,,Mokylla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtin ta 2Oll m. rugpjudio
l0 d' Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro isakymu Nr. V-773 ir 2019m. gruodZio ll
d' Nr' V-1428N-1465 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
svietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. fsakymu Nr. v-1035{sak-26g0,,DeI
visuomenes sveikatos prieZilros organizavimo mokykloje tvarkos apraSo patvirtinimo,. pakeitimo

2' vaiko savir[pa suprantama kaip vaiko, sergandio letine liga, ugdomas(is) gebejimas saugoti sveikat4,
prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijq, sveikatos bukles pablogejimo
atpaZinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydy'tojo paskirt4 gydymq savarankiskai, su seimos ar
specialistq pagalba

3' Vaikams, sergantiems letinemis neinfekcinemis ligomis, vaiko saviriipai reikaling4 pagalb4
ugdymo istaigoje organizuoja darZelis.

4' Tvatkareglamentuoja pagalbos vaikui saviriipai pagal gydytojq rekomendacijas uztikrinimo (vaistq
laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jei vaikas serga letine neinfekcine liga, tvark4.



II. PAGALBOS VAIKO SAVIRIIPAI PAGAL GYDYToJU REKoMENDACIJA5
UZTTTNTNIMO, JEI VAIKAS SERGA LETINE NEINFEKCINE LIGA,

ORGANIZAYIMAS
l' Vaiko saviriipos igyvendinimo procese dalyvauja vaikas, jo tevai (globejai, rtipintojai), visuomenes
sveikatos tp."iulistus, darZelio vadovas ar jo lgaliotas atstovas, vaik4 ugdantys mokytojai ir kiti
Svietimo pagalbos specialistai.

2' Pagalba vaiko saviriipai organizuojama atsiZvelgiant i vaiko poreikius ir gydytojq rekomendacijas
pagal vaiko tevq (globeiq, rtipintoiq) prasymE ir sudarant Ugdymo sutart!.

3' Sudarant Ugdymo sutarti, tevai (globejai, r[pintojai) kartu su darZeliu uZpildo ,,pagalbos vaiko
savirupai, kai vaikas serga letine neinfekcine liga, teikimo darZelyje planq,, (toliau - planas) (Zr.
Priedas Nr.l) . Planas gali biiti pildomas pasitelkiant vaik4 gydanti gydytoia.

4' Planas rengiamas pagal darLelio pateikt4 Plano formos pavyzdi ir yra laikomas neatsiejama
Ugdymo sutarties dalimi.

5' DarZelio vadovas paskiria asmenis, atsakingus uZ Plano arba atskirq plano daliq vykdymq.

TII. VAIKU, SERGANCTU I,NTTNEMIS NEINFEKCINEMIS LIGoMIS, DARZELYJE
VARTOJAMU VAISTU ADMINISTRAVIMAS (LAIKYMAS, ISDAVIMAS, NAUD9JIMAS

rR KT.)
l ' vaikui reikalingi vartoti darLelyie vaistai turi buti laikomi darZelio sveikatos kabinete ar kitoje
rakinamoje patalpoje vaistq aprasymuose nurodytomis vaistq laikymo s4lygomis, uztikrinant, kad prie
vaistq turetq priejim4 tik vaistus vaikui isduodantis asmuo.

2' DarLelyje vaikui i5duodami vartotitik Plane nurodyti vaistai, Plane nurodytomis vaistq vartojimo
dozemis, laiku, vartojimo btidu.

3' Tevai (globejai, rupintojai) darzeliui vaistus turi pateikti originalioje pakuoteje su informaciniu
lapeliu' Ant pakuotes turi biiti uZra5ytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavarde. Bet kokiu atveju
pirma vaistq doze turetq biiti suvartota vaikui esant namie.

4' vaistus vaikui gali paduoti darzelio visuomenes sveikatos specialistas, visuomenes sveikatos
specialisto nedarbo metu - darZelio vadovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ vaistq iSdavim4 vaikui
5. vaistus vaikui darzelyje gali duoti ir vaiko tevai (grobejai).

6' Siekiant iSvengti vaisto vartojimo klaidq, kiekvien4 kart4 vaikui duodant vaist4 patikrinti:
6.1. ar vaistas yra tas, kuris nurodytas plane;

6'2' at nepasibaiggs vaisto galiojimas. Pasibaigus vaisto galiojimui vaist4 duoti vaikui draudziama;
pasibaigusio galiojimo vaistai graLinamivaiko tevams (globejams, r[pintojams);
6.3. ar vaistas yra skirtas tam vaikui;

6.4. ar teisinga vaisto doze;

6.5. ar teisingas vaisto vartojimo laikas;



6.6. ar teisingas vaisto vartojimo b[das.

7' Vaikas vaist4 turi suvartoti tik stebint darZelio visuomenes sveikatos specialistui ar kitam darZelio

vadovo paskirtam asmeniui, atsakingam uZ vaistq i5davim4 vaikui.

8. DarZelio visuomen6s sveikatos specialistas ar kitas darZelio vadovo paskirtas asmuo, atsakingas uZ

vaistq i5davimq privalo uZregistruoti kiekvien4 vaistq i5davimo konkrediam vaikui atveji Vaistq

i5davimo vaikams registracijos Zurnale (Priedas Nr. 2), nurodant vaiko duomenis (vardas, pavard6,

gimimo metai), dat4, vaistq pavadinim4, dozg, vaistq iSdavimo laik4, vartojimo bud4, vaistus davusio

asmens vard4 ir pavardg, pareigas, para54.

9. Jeigu vaikui reikia atlikti procedur4, kuri priskirta asmens sveikatos prieZilros licencijuotoms

paslaugoms, kaip pvz.: vaisto injekcija, kateterio ivedimas ir kt., tai atlieka vaiko tevai (globejai,

rupintojai).

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

l. Ui' Plano atskirose dalyse pateiktos informacijos teisingum4 atsako vaiko tevai (globejai,

riipintojai) ir darZelis pagal tai, kokias plano dalis jie pilde.

2.ULPlano ar atskirq Plano daliq vykdym4 atsako darLelio vadovo paskirtiasmenys.

3. Plano ir Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo darZelio vadovas.



@
ARZELIO,,SAL

ISAKYMAS

DEL VAIKU, KTIRIEMS TAIKOMA PAGALBA SAVIRUP^I.I, KAI VAIKAS SERGA
LETINE NETNFBKCINE LIGA, s.lnaSo

2021m. ... d. Nr. V-

Kaunas

Vadovaujantis Kauno Valdorfo darZelio,,Saltinelis" direktoriaus 20Zl m.vasario l8 d.

isakymu Nr. V-11 patvirtintu,,Pagalbos vaiko savirDpai pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo
(vaistq laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga letine neinfekcine liga Tvarkos

apraSuo'

tvirtinu:
vaikq, kuriems teikiama pagalba pagal Pagalbos vaiko savirtipai pagal gydytojq rekomendacijas

uZtikrinimo (vaistq laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jeigu vaikas serga letine neinfekcine liga
Tvarkos apraS4, s4ra54

t.

2.

3.

Direktore Audra Liaudanskiene

- KAUNO VALDORFO D

?ri uola, tt, 4

TINELIS ( DIREKTORIUS
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