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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOS 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) 

reglamentuoja atitinkamos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimą (pvz. vaistų laikymą, 

išdavimą, naudojimą ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga Tarailių progimnazijoje 

(toliau – progimnazija).  

2. Progimnazijos vadovas suteikia vietą progimnazijoje (socialinio pedagogo, sveikatos 

priežiūros specialisto, pasirinktinai), kurioje pagal gydytojų paskyrimą moksleiviai, sergantys 

lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, gali įvykdyti paskirtas rekomendacijas.  

3. Sveikatos priežiūros specialistas su šiuo Aprašu supažindina klasės auklėtojus, socialinį 

pedagogą ir kitus su Aprašo vykdymu susijusius darbuotojus.  

4. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimas vykdomas, remiantis Lietuvos 

Respublikos (toliau – LR) visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-

886  (suvestinė redakcija nuo 2020-01-01), LR sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo 

ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašas“ , Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio veiklą Švietimo 

įstaigoje, kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja LR sveikatos apsaugos ministro įsakymai ir kiti 

teisės aktai. 

II SKYRIUS 

PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO 

VEIKSMŲ EIGA 

 

5. Klasės auklėtojas priima iš tėvų (globėjų, rūpintojų) pateiktas gydytojo rekomendacijas, kaip 

vartoti vaistus mokiniui, kuris serga lėtine neinfekcine liga (cukrinis diabetas, bronchinė astma ar 

kita).  

6. Klasės auklėtojui pateiktos rekomendacijos originalą pasilieka sau, o visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistui perduoda rekomendacijos kopiją.  



7. Klasės auklėtojas, pagal poreikį suteikia galimybę saugiai ir konfidencialiai panaudoti vaistus 

pagal gydytojo rekomendaciją.  

8. Dalyko mokytojas ir (ar) socialinis pedagogas esant būtinybei palydi mokinį, sergantį lėtine 

neinfekcine liga, iki 2 šio Aprašo punkte nurodyto kabineto.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja progimnazijos direktorius ar jo 

įgaliotas asmuo.  

10. Atsakingi už pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimą asmenys teikia pagalbą 

pagal šio Aprašo II skyriuje nurodytą veiksmų eigą.  

11. Progimnazijos direktorius užtikrina galimybę gydytojo rekomendacijas vykdyti atskiroje 

patalpoje, kuri būtų prieinama mokiniui sergančiam lėtine neinfekcine liga, numatytu laiku.  

12. Progimnazijos direktorius pakartotinai supažindina darbuotojus su šio Aprašo nuostatomis.  

_____________________________ 

 

 

 


