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VILNIAUS ,,ZILVINELIO" LOPSELIO- DARZELIO VAIKV SERGANCil,J LETINEMIS
NEINFEKCINEMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR
KITA), KURIEMS REIKIA V ARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO
REKOMENDACIJAS, V AISTl,J ADMINISTRA VIMO TVARKA
I. BENROSIOS NUOST ATOS

I. Vilniaus ,,Zilvinelio" lopselio - darzelio (toliau tekste - Lopselis-darzelis ) vaik4
serganci4 letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz. : cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems
reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaist4 administravimo tvarkos aprasas (toliau Aprasas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos svietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario
11 d. jsakymu Nr. 113 ,,Del moksleivi4 nelaiming4 atsitikimo tyrimo, registravimo ir apskaitos
nuostatq" nustatyta tvarka; Lietuvos higienos nonna HN 75 :2016 ,,lkimokyklinio ugdymo mokykla:
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", Lietuvos higienos nonna HN 21:2011 " Mokykla, vykdanti
bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai", patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjiicio to d. jsakymu Nr. V-773 .
2. Aprasas reglamentuoja vaik4 serganci4 letinemis neinfekcinemis ligomis (pvz.: cukriniu
diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistq
administravimo tvarkq.
II. VAIKl,J SERGANCll,J LETINEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU
DIABETU, BRON CHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI V AISTUS
PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTl,J ADMINISTRAVIMO
ORGANIZAVIMAS
3. Vaistai, vitaminai ar kiti medikamentai negali biiti laikomi grupese, sveikatos prieziiiros
kabinete ar kitose patalpose.
4. Aukletojai negali biiti jpareigotos duoti vaikams vaist4:
4.1. vaistus vaikui paduoti gali tik visuomenes sveikatos prieziiiros specialistas.
5. Vaist4 vaikams administravimas pagal gydytoj4 rekomendacijas:
5.1. jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas biina
Lopselyje-darzelyje, tevai (globejai) visuomenes sveikatos prieziiiros specialistui turi pateikti:
5.1 . 1. rastiskq sutikimq leidziantj Lopselyje - darzelyje administruoti vaist4 naudojimq
vaikui;
5.1 .2. gydytojo israsytq vaisto receptq.
6. Visuomenes sveikatos prieziiiros specialistas pagal gydytojo rekomendacijas parengia ir
su tevais (globejais) suderina vaisto vartojimo ir administravimo planq: vaistas, doze, vartojimo
tvarkarastis, vartojimo biidas, galimi pasaliniai efektai.
7. Visuomenes sveikatos prieziiiros specialistas vaistus vaikams paduoda Lopselyje darzelyje tik tais atvejais, kai vaikui gydytojo paskirti vaistai turi biiti vartojami jam esant Lopselyje
- darzelyje.
.
8. Tevai (globejai) visuomenes sveikatos prieziiiros specialistui vaistus turi pateikti
originalioje pakuoteje su infonnaciniu lapeliu. Ant pakuotes turi biiti uzrasytas vaiko, kuriam skirti
vaistai, vardas ir pavarde. Bet kokiu atveju pirma vaist4 doze turet4 biiti suvartota vaikui esant namie.
9. Vaistus vaikui Lopselyje - darzelyje gali duoti ir vaiko tevai (globejai).
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ill. VAI.KV SERGANCJV LETINEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU
DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTVS
PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTV ADMINISTRA VIMO VYKDYMO

TVARKA
10. Siekiant isvengti vaisto vartojimo klaid4, kiekvienlJ kartiJ vaikui duodant vaistiJ
patikrinti:
I 0.1. ar receptas israsytas biitent tam vaikui;
I 0.2. ar vaistas yra tas, kuris israsytas recepte;
10.3. ar teisinga vaisto doze;
I 0.4. ar teisingas vaisto vartojimo laikas;
10.5. ar teisingas vaisto vartojimo biidas.
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