PATVIRTINTA
Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“
direktoriaus 2016 m. gruodžio 22 d.
įsakymu Nr. (1.3.)-V-1-132
VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA
VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ
ADMINISTRAVIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal
gydytojų rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka (toliau – tvarka) nustato vaistų
administravimą Vilkaviškio vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – įstaigoje).
2. Tvarka parengta vadovaujantis Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje
tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija).
3. Tvarka skirta įstaigos darbuotojams, ugdytinių tėvams.
4. Norint išvengti lėtinės ligos (astmos, diabeto ar kt) priepuolio, privaloma žinoti ir nuolat
stebėti sergančių vaikų sveikatą.
5. Siekiant efektyvios pagalbos, turi būti įstaigos ir tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimas pagal
gydytojų rekomendacijas dėl pagalbos lėtinėmis ligomis sergančiam vaikui.
II SKYRIUS
PIRMOS PAGALBOS TEIKIMAS SERGANT LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS
6. Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kurios reikia vartoti tuo metu, kai vaikas būna įstaigoje,
tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo informuoti įstaigos direktorių, sveikatos ir maitinimo
organizavimo specialistą, grupės auklėtoją apie vaiko ligą ir turi pateikti vaisto receptą ir gydytojo
rekomendaciją konkrečiam vaikui patvirtiną gydytojo parašu.
7. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas pagal gydytojo rekomendacijas parengia
ir su tėvais (globėjais, rūpintojais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė,
vartojimo tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimi pašaliniai efektai.
8. Sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistas, grupės auklėtojas vaistus skirtus vaikui
paduoda įstaigoje tik tais atvejais, kai vaikui paskirti vaistai turi būti vartojami jam esant įstaigoje.
9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) vaistus sveikatos ir maitinimo organizavimo specialistui turi
pateikti originalioje pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko,
kuriam skirti vaistai, vardas, pavardė. Bet kokiu atveju pirma vaisto dozė turėtų būti suvartota
vaikui esant namie.
10. Vaistus įstaigoje gali duoti ir tėvai (globėjai, rūpintojai).
11. Gydytojo paskirti, sergančio vaiko vaistai laikomi grupėje, grupės auklėtojo priežiūroje.
12. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, kiekvieną kartą vaikui duodant vaistą patikrinti:
12.1. ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas;
12.2. ar tai tas vaistas;
12.3. ar teisinga vaisto dozė;
12.4. ar teisingas laikas;
12.5. ar teisingas vartojimo būdas.
13. Vaikas vaistą turi suvartoti tik stebint grupės auklėtojai arba sveikatos ir maitinimo
organizavimo specialistui.
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14. Veiksmai astmos priepuolio metu:
14.1. pastebėjus, kad vaikas dūsta, mėlynuoja, švokščiantis kosulys, kvėpuoja pilvu, dažnas
kvėpavimas – kviesti specialistą;
14.2. būtina atidaryti langą, vaiką pasodinti, atlaisvinti drabužėlius, nuraminti, papurkšti
gydytojo paskirto vaisto nurodytą dozę.
15. Grupė, kurią lanko sergantys astma, dažniau vėdinama, šalinami alergenai, draudžiama
kontaktuoti su sergančiais peršalimo ligomis.
16. Sergant cukriniu diabetu dienos rėžimas ir tinkama mityba yra svarbūs profilaktikos
veiksniai:
16.1. sergant cukriniu diabetu, būtina atkreipti dėmesį į suvartojamų angliavandenių kiekį;
16.2. rekomenduojama, kad vyrautų sudėtiniai angliavandeniai (juoda duona, makaronai,
ryžiai, grikiai);
16.3. nesiūloma vartoti mielinės tešlos gaminių, bulvių, manų košės, riebios mėsos,
kiaušinių, pieno produktų;
16.4. būtina suderinti maisto ir vaistų vartojimą, pagal gydytojo rekomendacijas, stebėti
sergančiojo vaiko svorį, nepamiršti mitybos taisyklių.
17. Veiksmai cukrinio diabeto priepuolio metu:
17.1. duoti vaikui atsigerti, baltos duonos (nes ten yra angliavandenių);
17.2. suleisti gydytojo paskirtą insulino dozę.
18. Gydyti, koreguoti ir skirti ligą kontroliuojančius vaistus gali tik sergančio vaiko
gydytojas.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Ugdant lėtinėmis ligomis sergančius vaikus, turi būti sveikatos ir maitinimo
organizavimo specialisto, grupės auklėtojo, sergančio vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų), šeimos
gydytojo glaudus bendradarbiavimas.
20. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įstaigai pristato prašymą dėl pirmosios pagalbos
suteikimo vaistų vartojimo įstaigoje lėtine liga sergančiam vaikui.
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