PATVIRTINTA
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įsakymu Nr. V-31
ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „GLUOSNIS“
VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, KURIEMS REIKIA
VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS, VAISTŲ
ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vaikų, segančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal
gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) nustato vaikų,
segančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo
rekomendacijas tuo metu, kai vaikas būna lopšelyje-darželyje „Gluosnis“ (toliau – lopšelis-darželis)
vaistų administravimo lopšelyje-darželyje tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009
m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos
aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“
pakeitimo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V- 124
redakcija) 10.4 punktu.
II. VAISTŲ ADMINISTRAVIMO ORGANIZAVIMAS
3. Tėvai (globėjai, įtėviai) pateikia lopšelio-darželio direktoriui, kartu gydytojo paskirto
vaisto receptu, raštišką sutikimą, leidžiantį lopšeliui-darželiui administruoti vaisto vartojimą vaikui.
4. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas pagal gydytojo parengtas rekomendacijas,
su tėvais suderina vaisto vartojimo planą, dozę, vartojimo tvarkaraštį, vartojimo būdą, galimus
pašalinius efektus.
5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vaistus vaikams paduoda ikimokyklinio
ugdymo įstaigoje tais atvejais, kai vaikui gydytojo paskirti vaistai turi būti vartojami jam esant
ikimokyklinio ugdymo įstaigoje.
6. Tėvai (globėjai, įtėviai) vaistus pateikia originalioje pakuotėje su informaciniu lapeliu.
7. Tėvai (globėjai, įtėviai) informuojami, kad pirma vaisto dozė turi būti suvartota vaikui
esant namie.
8. Vaistus vaikui būnant lopšelyje-darželyje taip pat gali duoti vaiko tėvai (globėjai,
įtėviai).
9. Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
kiekvieną kartą duodant vaistus patikrinama: kuriam vaikui išrašytas vaistas, ar teisinga vaisto dozė, ar
teisingas laikas, ar teisingas vartojimo būdas.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Aprašo kontrolę vykdo lopšelio-darželio „Gluosnis“ direktorius.
11. Aprašas papildomas ar keičiamas pasikeitus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos reglamentuojantiems teisiniams dokumentams.
_______________________

