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PAGALBOS MOKINIO SAVIRUPAI PAGAL GYDYTOJV REKOMENDACIJAS
uZurnrNrMo (vArsrg. LArKyMo, rSoevmo, NAUDoJTMo rR 

"r.)r Jucu
MOKINYS SERGA LETINE NEINFEKCINE LIGA, TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENROSIOS NUOSTATOS

1. Palangos pradines mokyklos (toliau tekste - Mokykla) pagalbos mokinio savirupai pagal
gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo (vaistq laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys
serga letine neinfekcine liga (toliau tekste - LNL) tvarkos apra5as (toliau tekste - Tvarka) parengtas
vadovaujantis:

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodZio 30 d. isakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Ddl visuomenes
sveikatos prieZilros organizavimo mokykloje tvarkos apra5o patvirtinimo";

1.2. Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. isakymu Nr.
113 ,,D61 moksleiviq nelaimingq atsitikimg tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostattl";

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. rugpjudio 10 d. isakymu Nr.
V773 ,,Ddl Lietuvos higienos normos HN 2l:2017 ,,Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo".

2. Mokinio savirlpa suprantama kaip mokinio, sergandio LNL, ugdomas gebejimas saugoti
sveikat4, prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijrl, sveikatos bukles
pablogejimo atpaZinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydytojo paskirtE gydym? savaranki5kai, su
Seimos ar specialistq pagalba.

3. Mokiniui, sergandiam LNL, mokinio savir[pai reikaling4 pagalb4 ugdymo istaigoje
organizuoja Mokykla.

4. Tvarka reglamentuoja pagalbos mokinio savirupai pagal gydytojq rekomendacijas
uZtikrinimo (vaistrl laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jei mokinys serga LNL, tvark4.

II SKYRIUS
PAGALBOS MOKINIO SAVIRUPAI PAGAL GYDYTOJV REKOMENDACIJAS

UZTIKRINIMo, JEI MoKINYS SERGA LNL, of{I}ANIZAVIMAS

5. Mokinio saviru.pos igyvendinimo procese dalyvauja mokinys, f o tevai (globejai,
rtpintojai), Mokyklos direktorius ar jo igaliotas atstovas, mokini ugdantys mokytojai, visuomenes
sveikatos specialistas (toliau tekste * VSS) ir kiti Svietimo pagalbos specialistai (spec. pedagogas,
logopedas, psichologas, socialiniai pedagogai).

6. Mokyklos direktorius paskiria asmenis, atsakingus uZ ,,Individualaus pagalbos mokinio
savirupai, kai mokinys serga LNL, teikimo Mokykloje plano" (toliau tekste - Planas) arba atskirtl
Plano daliq r,rykdymE.

7. Pagalba mokinio savirupai organizuojama sudarant Mokymo sutarti ir pagal mokinio tevtl
(globejq, rnpintojq) pralymE (1 priedas), atsiZvelgiant imokinio, vaiko poreikius ir gydytojq
rekomendacijas.

8. Sudarant Mokymo sutarti, tevai (globejai, rtpintojai) kartu su Mokykla uZpildo Plan4 (2
priedas) (esant poreikiui Planas pildomas pasitelkiant mokini gydanti gydytoi4). Mokinys taip pat
gali dalyvauti pokalbyje ir i5sakyti savo ltkesdius.

9. Planas parengiamas per 5 darbo dienas pagal Mokyklos parengt4 Plano par.ryzding form4 ir
suderinamas su Mokyklos direktoriumi ar direktoriaus paskirtu asmeniu, VSS ir yra laikomas
neatsiejama Mokymo sutarties dalimi, kurio kopijas turi Plano igyvendinimo procese dalyvaujantys
asmens.



10. )ei Mokyklos galimybes yra ribotos uZtikrinant Plano vykdym4, Mokyklos direktorius su
konkredios pagalbos pralymu kreipiasi i steigej4.

11. Ui. P1ano vykdymE atsakingi Mokyklos darbuotojai turi buti apmokyti teikti pagalb4
mokinio savirtpai (pagal Plan4).

12. Pagalbos mokinio savirtpos procese dalyvaujantys Mokyklos darbuotojai turi btti
apmokyti teikti pirm4j4 pagalb4 mokinio, sergandio LNL, savirlpai.

III SKYRIUS
MOKTNTV, SERGANdIJ rNr, MOSYKLOJE VARTOJAMV VATSTU

ADMINISTRAVIMAS (LAIKYMAS, ISDAVIMAS, NAUDOIIMAS IR KT.)

13. Mokiniui reikalingi Mokykloje vartoti vaistai turi btti laikomi Plane nurodytoje
patalpoje. Prie vaistq priejimE turi tik vaistus mokiniui iSduodantis asmuo.

14. Mokykloje mokiniui iSduodami vartoti tik Plane nurodyti vaistai, Plane nurodytomis
vaistq vartojimo dozemis, laiku, vartojimo budu.

15. Tevai (globejai, rnpintojai) Mokyklai vaistus turi pateikti originalioje pakuoteje ant kurios
aiSkiai matomas galiojimo laikas ir idetas informacinis lapelis. Ant pakuotes turi buti uZra5ytas
mokinio, kuriam skirti vaistai vardas ir pavarde, klase. Bet kokiu atveju pirma vaistrl doze turi
buti suvartota mokiniui esant namie.

16. Vaistus mokiniui paduoda Plane nurodytas atsakingas uZ vaistq i5davim4 asmuo ar VSS
(jam esant Mokykloje (jo darbo valandomis)). VSS nesant, vaistus paduoda Mokyklos direktoriaus
paskirtas asmuo.

17. Vaistus mokiniui Mokykloje gali duoti ir mokinio tevai (globejai, rupintojai).
18. Siekiant iSvengti vaisto vartojimo klaidq, kickvicnE kart4 mokiniui duodant vaist4

patikrinti:
18.1. ar vaistas yra tas, kuris nurodytas Plane;
78.2. ar nepasibaiggs vaisto galiojimas. Pasibaigus vaisto galiojimui, vaist4 duoti mokiniui

draudZiama. Pasibaigusio galiojimo vaistai graLinami mokinio tevams (globejams, rupintojams);
18.3. ar vaistas yra skirtas tam mokiniui;
18.4. ar teisinga vaisto doze;
18.5. ar teisingas vaisto vartojimo laikas;
18.6. ar teisingas vaisto vartojimo budas,
19. Mokinys vaist4 turi suvartoti stebint vaistus i5davusiam asmeniui.
20. Visuomenes sveikatos specialistas ar kitas Mokyklos direktoriaus paskirtas asmuo,

atsakingas uZ vaistq iSdavim4, privalo uZregistruoti kiekvien4 vaistq iSdavimo konkrediam mokiniui,
vaikui atveji Vaistq i5davimo mokiniams registracijos Zurnale (3 priedas), nurodant mokinio
duomenis (vardas, pavarde, gimimo metai), dat4, vaistrl pavadinim4, dozg, vaistq iSdavimo 1aik4,
vartojimo bud4, vaistus davusio asmens vard4 ir pavardg, pareigas, paraS4

21. Ieigu mokiniui reikia atlikti procedurE, kuri priskirta asmens sveikatos prieZifiros
licencijuotoms paslaugoms, kaip pvz.: vaisto injekcija, kateterio ivedimas ir kt., tai atlieka mokinio
tevai (globejai, rupintojai).

uAr c rA JN'? SXTJUB s rAr o s

22. UZ Plano atskirose dalyse pateiktos informacijos teisingum4 atsako mokinio tevai
(globejai, r[pintof ai) ir Mokykla pagal tai, kokias Plano dalis jie pilde.

23,Ui. Plano ar atskirq Plano daliq vykdym4 atsako Mokyklos direktoriaus paskirti asmenys.
24. Plano ir Tvarkos vykdymo kontrolg vykdo Mokyklos direktorius.



Pagalbos rnokinio savimpai pagal gydytojq
rekomendacijas uZtikrinimo (vaistq laikymo,
i5davimo, naudojimo ir kt.), jeigumokinys
serga 16tine neinfekcine liga, tvarkos apra5o
1 priedas

(Vardas, pavard6)

(Gyvenamoji vieta, telefonas)

PALANGOS PRADINES MOKYKLOS
DIREKTORIUI

PRASYMAS DEL SAVIRUPOS ORGANIZAVIMO

(data)
Palanga

Pra5auorganizuotisavir[posproCeSEmanod.ukrai/sunui(pabraukti)-k1asesmokiniui(-ei)

(mokinio(-es) vardas, pavard6)

(nurodyti prieZastis)

Pridedama:

(tevq (globejq) vardas, pavarde) (tevq (globeiq) paraSas)



Pagalbos mokinio savirupai pagal gydytojq
rekomendacifas uZtikrinimo (vaistq laikymo,
i5davimo, naudolimo ir kt,), jeigu mokinys
serga l6tine neinfekcine 1iga, tvarkos apraSo

2 priedas

INDIVIDUALUS PAGALBOS MOKINIO SAVIRUPAI, KAI MOKINYS SERGA
LETINEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS, TEIKIMO MOKYKLOJE PLANAS

Individualus pagalbos mokinio savirtpai, kai mokinys, vaikas serga letine neinfekcine liga
(toliau tekste - LNL) (cukriniu diabetu, dermatitu, bronchq astma ir kita), teikimo Palangos
pradineje mokykloie (toliau tekste - Mokykla) planas (toliau tekste - PLANAS), ytu susitarimas
tarp mokinio tdvq (globejt1, rlipintofq), Mokyklos, visuomenes sveikatos specialisto (toliau tekste -
VSS), vykdandio visuomenes sveikatos priei,iir4Mokykloje, kuriame nurodomi konkret[s pagalbos
mokinio sergandio LNL, savirrlpai Mokykloje poreikiai ir reikiama pagalba mokinio savirupai
ugdymosi ar mokymosi proceso metu.

1. MOKINIO, VAIKO DUOMENYS (pildo tevai (globdiai, rnpintoiai))
Vardas ir pavarde:

Gimimo data:

AmZius:

Grupe/klase:

Gyvenamosios vietos
adresas:

PLANO sudarymo data:

PLANO perZiuros data:

2: lEIl4OS NAB-I_V KONTAKTINE INFORMACIJA Qtildo tevai (globeiai, ripintoiai))
Pirmas kontaktas - Tevo
(globejo, r[pintojo) vardas,
pavarde,
giminystes ry5ys:

Telefono numeris: Mobilus:

Darbo:

Antras kontaktas -
Tevo (globejo, rupintojo)
vardas, pavarde,
siminvstds rv5vs:
Telefono numeris: Mobilus:

Darbo:
Pastaba. Esant poreikiui, pateikiama informacija ir apie kitus kontaktinius asmenis.

3. PAGRINDINIV ASMENV, DALYVAUJANCIV IGYVENDINANT PLANA MOKYKLOJE,
KONTAKTINE INFORMACIJA (pildo Mokykta)
Mokyklos direktorius: Vardas ir pavarde:

Kon tak tin e inform a ci f a :

Mokyklos VSS: Vardas ir pavarde:

Kon tak ti n e i nforma ci f a :

Darbo grafikas Mokyklole.
Sveikatos kabineto vieta



specialistai (psichologas,

1o gopedas, specialusis
pedagogas, socialinis
pedagogas):

Kon tak tin e in{ormacif a :

Mokyto j as (klases/grupes) Vardas ir pavarde:

Darbo grafikas Mokykloie :

Kiti svarbls asmenys:

4. PAGRINDINE INFORMACIIA APIE MOKINIO, VAIKO SVEIKATA Qcildo tevai (globeiai,
rnpintoiai) su gydytoio pagalba)
Ligos tipas:

Sveikatos bukles
apibudinimas:
Pateikite tumpA sveikatos
bakles (-iq) apraiymq,

f va rd in dam i daZni a u sia i
pasireiikiani ius p oiym i u s,

simp tomus (iiva rdi n ki te) :

Alergijos:

5. VAISTU VARTOJIMAS (pildo tdvai (globelai, rupintofai) su gydytolo pagalba)
Mokykla turi biti nedelsiant informuofama apie visus iio mokinio, vaiko gydymo pokyiius
s.1. vArsTv VARTOJTMAS UZ MOKYKLOS RrBU

Vaisto pavadinimas Dozd Pastabos

Kada ir kaip vartojamas
vaistas, atliekamos
intervencijos

Ar gali pasireik5ti vaistq
Salutinis poveikis Mokykloje,
po vaistq vartojimo
namuose?

n
tr

Taip

Ne

fei paZymejote Taip, koks
vaistq Salutinis poveikis gali
pasireikHti?

s.2. vArsTU VARTOITMAS MOKYKLOIE
Ar reikalinga
mokiniui vaistus
vartoti Mokykloie?

tr
tr

Taip

Ne

/ei paiymeiote Taip, nurodykite koks ialutinis poveikis gali
pasireikiti?



Ar mokinys Mokykloje su
savimi gali tureti gydytojo
paskirtus vaistus ir buti
atsakingu uZ jqvartojimq, kai
tai yra reikalingax?

tr
tr

Taip

Ne

*Svarbu. /ei palymeiote Taip, tai mokinys, vaikas
atsakomybg uZ vaisttl vartofimq ir lt1 laikyrnq.

|ei reikalinga mokiniui, vaikui vartoti vaistus Mokykloje, uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelg apie
vaistq vartojimo dozg, laik4, vartojimo bndE ir naudojimo administravim4.

Svarbu. Vaistai turetq buti aiikiai palenklinti /usq vaiko vardu, pavarde ir laikomi vadovaufantis
Mokyklos pagalbos mokinio, vaiko saviripai pagal gydytoiq rekomendaciias uitikrinimo (vaisttl
laikymo, iidavimo, naudofinto ir kt.), fei mokinys, vaikas serga LNL Tvarka.

Vaistai turi buti laikomi (vieta, laikymo sqlygos pagal vaisto aprai).

Vaisto
pavadinimas

Doz6 Vartojimo
budas

Vartoiimo
Iaikas/daZnis

Vaisto
galiojimo
laikas IKI

Vaisto naudoiimo
administravimas

5.3. GLIUKOZES TYRIMAS KRAUJYJE
Mokinys, vaikas turi gliukozes kiekio kryuiyie matuok$, todel iis gali iisitirti gliukozes kiekj
krauiyie.Tai yra svarbi savirupos dalis. Sia franga negali naudotis kiti mokiniai, vaikai (tinkamq
paiymekite)
n Gliukozes kiekio kraujyje tyrim4 turi atitikti tik aprnokytas suauggs asmuo

E Mokinys, vaikas savarankiSkai gali atlikti gliukozes kiekio kraujyje tyrimq (reikia tik stebeti)

n Mokinys, vaikas savaranki5kai gali atlikti gliukozes kiekio kraujyje tyrim4 (stebeti nereikia)

Svarbu. {vardinkite, kas yra svarbu matuofant gliukozes kieki krauiyie ir kt.

Svarbu. 5.3 ir 6 lenteles pildomos, kai mokinys, vaikas serga Cukriniu diabetu.

|eigu taip, uZpildykite i.erniar pateikt4 lentelg (-es) apie ligos paumejimo bukles (-iq) atpaZinimo
simptomus ir taikytinas neatideliotinas pagalbos priemones joms pasirei5kus. Kiekvienai patmejimo
buklei apibndinti uZpildykite atskir4 lente19.

HIPOGLIKEMIJA (bnkle kai gliukozes kiekis krauiyie maliau nei...mmol/l)
Kokie yra hipoglikemijos
simptomai budingi jusq vaikui?
Kas i5provokuoia hipoglikemij4 E trauma, skausmas

6. GALINCIOS PASIREIK I CUKRINIO DIABETO
PAGALBOS VEIKSMAI TOMS ISTIKUS (pitdo tevai (globelai, P

Ar gali mokiniui, vaikui ugdymosi ar
metu Mokykloje pasireik5ti Cukrinio
bnkle (-es), kai reikalingas papildomas
kitokia pagalba?

mokymosi proceso
diabeto paumejimo
vaisttl vartojimas ar

ir io (globeiai, rnpintoiat) prisiima

tr Taip

nNe



jtsq vaikui? (paiymekite) n infekcine liga, ypad su auklta temperatura

! vemimas

n praleisti valgymai

n uZsitgsgs fizinis kruvis

E didells emocinis stresas

n kita (i5vardinkite):
Kokiq pagalbos veiksmq reikia
imtis?

Lengva/vidutin6 hipoglikemif a
Atliekami iie individualis pagalbos veiksmai:

Sunki hipoglikemija
Atliekami iie individualis pagalbos veiksmai:

Kokia tolimesniq veiksmq seka?

HIPERGLIKEMIJA (bukle kai gliukozes kiekis krauiyie daugiau nei...mmol,4)
Kokie yra hiperglikemijos
simptomai b[dingi jusq vaikui?
Kas iSprovokuoja hiperglikemiiE
jusq vaikui? (paiymekite)

tr insulino deficitas, d61 neadeakvadios insulino terapijos
(nesusileidus insulino 12-24 valandas, taip pat tada, kai
staiga padideja insulino poreikis.

n insulino deficitas, del insulino pompos gedimo(kateterio

mechaninio suspaudimo, atsijungimo, nepastebeto adatos
i5kritimo);

n flmines infekcijos, padidinandios insulino poreiki
(pneumonija, Slapimo taktl infekcija, gastroenteritis ir kitos);
E umios sunkios kitq organq ligos, traumos

n vaistai

E kita (iSvardinkite):
Kokiq pagalbos veiksmq reikia
imtis? (papildykite, koreguokite

iei reikia)

fei gliukozes kiekis krauiyie virSija...... mmol/|, kai nerajokiq
kitq simptomq:

|ei vis tiek vir5ija......mmo1/1.

lei malialu nei.....mmol/l:

Kokia tolimesniq veiksmq seka?

Svarbu. 6.1. lentele pildoma, kai mokinys, vaikas serga Bronchq asttna.

6.1. GALINCIOS PASIREIKSTI BRONCHV ASTMOS PAUMEJIMO BUKLES IR
PAGALBOS VEIKSMAI JOMS ISTIKUS (pitdo tevai (globeiai, rupintoiai) su gydytoio pagatba)
Bronchq astmos paimeiimas - bukle, kai minutemis, valandomis ar dienomis progresuofa
dusulys,kosulys, ivilpimas kritineie ir (ar) krutines veriimas, blogeia plauiiq funkciios rodikliai.
Bet kurio sunkumo astmos metu galimi lengvi, vidutinio sunkumo, sunkus ar gresiantys
kvepavimosustofimu astmos paimdiimai.
Ar gali mokiniui, vaikui ugdymosi ar mokymosi proceso
metu Mokykloje pasireik5ti ligos paumejimo bnkle (-es), kai
reikalingas papildomas vaistq vartoiimas ar kitokia pagalba?

tr
tr

Taip

Ne



Kokie bronchq astmos
paumejimo simptomai
daZniausiai bndingi jusq
vaikui?

[J 5vokStimas (Uvilpimas)

n dusulys

E kosulys (sausas ar produktyvus)

n sunkumo (verZimo) jutimas krutineje
n kita (i5vardinkite):

Kas i5provokuoja jlsq vaiko
bronchq astmos paumejimq?
(paiymekite)

E namtl dulkiq erkiq alergenai

n tarakonq alergenai

E sportas/fizind veikla

n patalpq terlalai
E Ziedadulkes

n perSalimas/gripas

E oro tarla (tabako dumai)
n kita (i5vardinkite):

E gyvunq alergenai

E vaistai

n patalpq pelesiai

E stresas

E oro s4lygos

Ar jusq vaikas pasako kai jam
reikalingi medikamentai?

Taip

Ne

tr
tr

Ar jlsq vaikui reikalinga
pagalba vartojant (ikvepiant)
vaistus?

Taip

Ne

tr
tr

Kokiq pagalbos veiksmq reikia
imtis?
Kokia tolimesniq veiksmq seka?

feigu taip, uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelg (-es) apie ligos paumejimo bukles (-iq) atpaZinimo
simptomus ir taikytinas neatideliotinas pagalbos priemones joms pasirei5kus. Kiekvienai patmejimo
blklei apibudinti uZpildykite atskirq 1ente19.

Svarbu. 6.2. lentele pildoma, kai mokinys, vaikas serga Dermatitu, Egzema.

|eigu taip, uZpildykite Zemiau pateikt4 lentelg (-es) apie ligos paumejirno bukles (-iq) atpaZinimo
simptomus ir taikytinas neatideliotinas pagalbos priemones joms pasireiSkus. Kiekvienai paumejimo
bnklei apibndinti uZpildykite atskirq lentelg.

6.2. GALINCIOS PASIREIK
JOMS ISTIKUS

IR PAGALBOS VEIKSMAI

Ar gali mokiniui, vaikui ugdymosi ar mokymosi proceso
metu Mokykloje pasireiklti ligos patmejimo bnkle (-es), kai
reikalingas papildomas vaistq vartojimas ar kitokia pagalba?

tr Taip

nNe

Kokie yra (dermatito, egzemos)
patmejimo bukles simptomai
bndingi jusrl vaikui?
(iivardinkite)
Kas i5provokuoja dermatito
(egzemos) patmejimo
bnklgjnsll vaikui?
(iivardinkite)
Kokiq pagalbos veiksmq reikia
imtis?
Kokia tolimesniq veiksmq seka?
(pvz.: tyrimai, poilsis ir pan.)



7. MOKINIO, VAIKO SVEIKATOS BUKLES STEBESENA@ildo tevai (globelai, rupintoiai) su
gydytolo pagalba)

Ar reikalinga mokinio, vaiko
sveikatos bukles stebesena
Mokykloje?

tr
tr

Taip

Ne

|ei paZymejote Taip,
nurodykite kokios mokinio,
vaiko sveikatos bukles
stebejimo priemones turi
buti taikomos Mokykloje?
Kada reikia taikyti mokinio,
vaiko sveikatos bAkles
priemones?
Ar mokinio, vaiko sveikatos
stebejimui reikalinga iranga
(prietaisai)?
Kokie pagalbos veiksmai turi
bnti atlikti r.rykdant
5i4 mokinio bukles
stebesenos priemong?

8. PAGALnA McTTNIUI, VAIKUI VALGYMq MOKYKLOJE METU (pildo tdvai (slobdiai,
intolai) su io pagalba)

Ar reikalinga prgrlbi -olii,rlui, vaikui tr
valgymq Mokykloje metu? tr

Taip

Ne

fei paZymejote taip, tai kokia pagalba
mokiniui, vaikui reikalinga
Mokykloje valgymq metu?
Kada ir kaip ji turi btti teikiama?

9. FIZINIS AKTYVUMAS/PLAUKIMo PAM oKA (pitdo tevai (globefai. ripintoiai) su gydytoi,
lba

Taip

Ne

Pagalbos veiksmai po fizinio
ugdymo/plaukimo pamokos(ar
lankymosi baseine)?

lbos veiksmai auk metu

TO. POVffiiS.I,rOr<INIO, VAIKO UGDYMUiSI en MOKYMUISI,
SOCIALINIAI IR PSICHOLOGINIAI POREIKIAI @ildo tevai (1

Ar mokinio sveikatos bnkle (-es)

n
tr

gali tureti ltakos mokinio
ugdymuisi ar mokymuisi?

tr Taip

trNe

Ar reikalingi kokie nors speciali
pagalba mokiniui, vaikui lizinio
aktyvumo metu?

lei pailymdjote Taip, tai kokie pagalbos
veiksmai reikalingi
prieS fizinio ugdymo/plaukimo pamok4
(ar lankym4si baseine)?

UGDYMO,

fei paZymejote Taip, kaip mokinio



sveikatos bnkle gali paveikti
ugdymqsi ar mokymq si? (apraiykite)

Kokia reikalinga pagalba mokinio
ugdymuisi ar mokymuisi?
Ar mokiniui gali bnti poreikis
i5eiti i5 klases pamokos metu?

tr Taip

trNe
Ar mokiniui reikalingos
papildomos poilsio pertraukeles?

n Taip

nNe
Ar mokiniui reikalinga emocine
(psichologine) pagalba?

n Taip

trNe
Kokia kita pagalba mokiniui yra
reikalinga? (n urodykite)
Svarbu. 11 lenteld pildoma, kai mokinys, vaikas serga Dermatitu, Egzema ar Bronchll astma.

11. MOKYKLOS FIZINE APLINKA (pildo tevai (globeiai, ripintoiai))
Ar gali Mokyklos {izind aplinka itakoti
mokinio, vaiko sveikatos bnklg?

tr Taip

nNe
Kokie Mokyklos fizines aplinkos
veiksniai gali tureti neigiamq poveiki
mokinio, vaiko sveikatos b[klei?
Kokiq veiksmq reiketq imtis Mokyklai
siekiant sumaZinti galim4 neigiam4
Mokyklos aplinkos veiksniq poveiki
mokinio, vaiko sveikatos btklei?

12. ISVYKOS IR VEIKLOS UZ MOKYKLOS RIBV @ildo tevai (gtobdiai, rnpintoiai))
Kokia pagalba gali buti
reikalinga?
Kada reikia suteikti
pagalb4?

Kas priZiures vaistus ir
irang4 (priemones)?
Kas bus atsakingas uZ
pagalbq mokiniui i5r,rykq
ir veiklq uZ Mokyklos
ribq metu?

13. MOKYKLOS PERSONALO MOKYMAS Qtildo tevai (globejai, rupintoiai) kartu su Mokykla,
Mokinio, vaiko savirupos organizavimo procese dalyvausiantys Mokyklos darbuotofai turi butt
apmokyti teikti pagalbq mokinio, vaiko, serganiio LNL, savirupai.
Kokie mokymai yra reikalingi?
Kas turi buti apmokyti?

Mokymuose dalyvavusig asmenq
vardas ir pavard6

Mokymq data: ParaSas:

14. ATLTEKV,
SALINIMAS

SUSIDARANCIV ORGANIZUOJANT MOKINIUI, VAIKUI SAVIRUPA,

Kokios atliekos i susidaryti?



Atliekq laikymo tara ir vieta?
Atliekq Salinimo periodiSkumas

Savaites diena ir laikas, kada tevai
(globejai, rtpintojai) pasiima atliekas i5

Mokyklos, isipareigodami ias saugiai
paSalinti



SUTIKIMAS

A5 sutinku, kad Siame PLANE pateikta informacija yra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaiko
savirtpai organizavimo Mokykloje poreikius. AI suprantu ir sutinku, kad Siame SUSITARIME
pateikta informacija bus dalijamasi su Mokyklos darbuotojais, dalyvaujaniiais pagalbos mano vaiko
savirupai procese ir ugdyme mano vaiko sveikatos ir saugos tikslais. lsipareigoju nedelsiant
informuoti MokyklE apie visus pokydius, galindius tureti itakos 5io PLANO jgyvendinimui.

AI sutinku, kad:
tr Mokykla mano vaikui reikalingus vartoti Mokykloje vaistus administruotq Mokyklos pagalbos
mokinio, vaiko savirupai pagal gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo (vaisttl laikymo, i5davimo,
naudojimo ir kt.), jeigu mokinys, vaikas serga letine neinfekcine liga, tvarkos apra5e nustatyta tvarka.
tr Mokykla bus atsakinga uZ vaistq i5davim4 vaiko vartojimui Siame PLANE nurodytais laiko
intervalais, dozemis, btdais, taip pat ir teikiant pagalb4 ligos paumejimo atvejais, kaip tai yra
nurodyta Siame PLANE.
tr AS sutinku, kad mano vaikas Mokykloje su savimi gali turrjti gydytojo paskirtus vaistus ir bttr2
atsakingas uZ jq vartojimE, kai tai yra reikalinga.
tr AS esu susipaZings su Mokyklos man pateiktu Mokyklos pagalbos mokinio savirupai pagal
gydytojq rekomendacijas uZtikrinimo (vaisttl laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys
serga letine neinfekcine liga, tvarkos apra5u.
E Sutinku nedelsiant informuoti Mokyklos direktoriq, jog bttq perZilrimas bei koreguojamas
PLANAS, iei ir,'yktq kokiq nors pakeitimq, kurie gali tureti itakos Sio PLANO igyvendinimui.
tr AS isipareigoju laiku pristatyti vaikui reikalingus vaistus, priemones (irang4), atsakau uZ irangos
tinkam4 veikim4 bei prieZiur? (t.y. valym4).
E lsipareigoju pasirflpinti atliekq, susidarandiq organizuoiant mano vaiko savirup4, pa5alinimu.

tr AS esu susipaZings su
vartojimE.

gydytojo man paskirtais vaistais, bei galiu savarankiSkai administruoti jq

.!i9kin-19_pg_!99
Vardas ir pavard6:

Paralas:

=
-t

tr AK Mokyklos vardu sutinku su Siame PLANE nurodytomis pagalbos mokinio, vaiko savirflpai
organizavimo priemonemis, iskaitant ir mokiniui, vaikui gydytojo paskirtq vaistq vartojim4, ir esu
atsakingas ti. tai, kad Mokykla imtqsi PLANE lvardintr2 reikiamq veiksmq. Sutinku' nedelsiant
informuoti mokinio, vaiko tevus (globejus, r[pintojus), PLANO vykdytojus bei perZiureti PLANA,
iei ir,ryktq kokitl nors pakeitimq, kurie gali tureti itakos Sio PLANO lgyvendinimui.
E lsipareigoiu paskirti Mokyklos darbuotoj4 (-us), atsaking4 (-us) uZ PLANO ar atskirq PLANO
daliq igyvendinimE.

lt_gbyEl "{ffg_k! 
g rl nqq arb-aj g a I i o t o at s t o v o p a ra 5as

Tevq_ (g_lgbej 
-r1_, rup,into j q) paralas

Vardas ir pavarde: 
IParalas: 
]

Vardas ir pavarde:
ParaSas:

Pareigos:



tr AI sutinku paddti Mokyklai igyvendinti Siame PLANE pateiktas asmens sveikatos prieZiuros
specialistr2 rekomendacijas Siam mokiniui, vaikui ir atlikti 5iuos, PLANE nurodytus, veiksmus mano
darbo laiku Mokykloje, kuris nurodytas darbo grafike (i5vardinkite):
1.

2.

3.

Vardas ir pavarde:
VSS, vykdandio visuomenes sveikatos prieZirlrE Mokykloje, paraSas

Paralas:
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