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VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO INZINERIJOS LICEJAUS
MOKINIU, SERGANEIU INUNEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS, SAVIRUPOS

PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniq, sergandiq letinemis neinfekcinemis ligomis (toliau - LNL), savir[pos proceso

organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) nustato pagalbos mokinio savir[pai pagal gydytojq

rekomendacijas (vaistq laikymo, i5davimo, naudojimo ir kt.) organizavimo tvark4 Vilniaus Gedimino

technikos universiteto inZinerijos licejuje (toliau - Licejuje).

2. Apra5as parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos Svietimo ir

mokslo ministro isakymo ,,Del visuomenes sveikatos prieZiiiros organizavimo mokykloje" 2019 m.

gruodZio I I d. Nr. V-l428lY-1465 pakeitimu;

2.2. Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centro rekomendacijomis ,,Letinemis neinfekcinemis

ligomis (cukriniu diabetu, bronchq astma ir dermatitu) sergandiq vaikq, ugdomq bendrojo ugdymo

istaigose, sveikatos prieZi[ros mokyklose" (2020 m.).

3. Mokinio saviriipa suprantama kaip mokinio, sergandio letine liga, ugdomas(is) gebejimas

saugoti sveikat4, prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacij q, atpaLinti sveikatos

buklg ir padiam vykdyti gydytojo paskirt4 gydym4 savaranki5kai, su Seimos ar specialistq pagalba.

4. Mokinio, sergandio LNL, savir{ipos igyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tevai

(globejai, riipintojai), Licejaus direktoriaus igaliotasis atstovas, Licejuje dirbantis visuomenes sveikatos

specialistas (toliau - VSS), mokini ugdantys mokytojai ir kiti Svietimo pagalbos specialistai.

5. Savir[pos procesas organizuojamas atsiZvelgiant i mokinio poreikius ir tikslias gydytojq

rekomendacijas pagal mokinio tevq (globejq, rfipintojq) ir Licejaus darbuotojq parengtq Individualq

mokinio savirtipos plan4 (1 priedas).



II. s.tvoKos IR APIBREZIMAI

6. ApraSe naudojamos s4vokos ir apibreZimai:

6.1. L0tin6s neinfekcin6s ligos - ilgos trukmes ir paprastai letai progresuojandios ligos, tokios

kaip Sirdies ir kraujagysliq ligos, veZys, cukinis diabetas, letines kvepavimo takq ligos ir psichikos

sveikatos sutrikimai, kaip tai nustatyta Lietuvos sveikatos 2014-2025 metq strategUoje, patvirtintoje LR

Seimo 2014 m. birZelio 26 d. nutarimu Nr. XII-964.

6.2. Mokinys - asmuo, kuris mokosi Licejuje pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo

programas.

6.3. T6vai (globdjai, riipintojai) - mokinio atstovai pagal istatym4, kaip tai nustatyta LR vaiko

teisiq apsaugos pagrindq istatymo 2 str.12 punkte, t. y. vaiko tevai, vaik4 ivaikinus - iteviai, nustadius

glob4 ar riipybq - globejai ar r[pintojai, istatymq nustatytais atvejais - valstybine vaiko teisiq apsaugos

institucija.

6.4. Saviriipa - mokinio, sergandio letine liga, ugdomas(is) gebejimas saugoti sveikat4,

prisitaikyti prie aplinkos s4lygq, apsisaugoti nuo ligos komplikacijq, sveikatos bDkles pablogejimo

atpaLinimas ir gebejimas padiam vykdyti gydytojo paskirtq gydymQ savaranki5kai, su Seimos ar

mokyklos darbuotojq pagalba, kaip tai nurodyta Plane.

6.5. Individualus saviriipos planas - individualiai pagal gydytojo rekomendacijas ir tevq

l[kesdius parengtas veiksmq planas, uZtikrinantis sklandZi4 savirDpos proceso eig4.

6.6. fgaliotasis atstovas - Licejaus direktoriaus isakymu paskirtas asmuo, atsakingas uZ

savir[pos pagalbos organizavim4.

III. MOKINIO SAVIRUPOS PROCESO ORGANIZAVIMAS UGDYMO ISTAIGOJE

7. Savirflpos procesas Licejuje organizuojamas, jei:

7.1. Mokinio tevai (globejai, riipintojai), ra5ydami pra5ym4 del priemimo ar pasira5ydami

mokymo sutarti su Licejumi paLymi, kad mokinys serga LNL ir jam reikalinga savir[pos pagalba.

7.2. Mokinio tevai (globejai, riipintojai) ra5tu pateikdami pra5ymq (3 priedas) prane5a Licejaus

direktoriui apie esanti/ atsiradusi saviriipos organizavimo poreiki mokiniui.

7.3.Licdjaus VSS apie saviriipos poreiki mokiniui, informacij4 gauna analizuodamas mokinio

sveikatos duomenis vaikq sveikatos stebesenos informacine sistemoje (VSS IS)'

8. Saviriipos proceso organizavimo eiga:



8.1. Gavus informacij4 apie mokiniui reikalingqpagalbq, Licejaus igaliotasis atstovas inicijuoja

Vaiko gerovds komisijos (toliau - VGK) posedi. I posedi pakviediami: mokinys, mokinio tevai (globejai,

riipintojai). Jo metu mokinys, mokinio tevai (globejai, rDpintojai) supaZindinami su Licejaus

galimybemis organizuoti mokinio savirfipai reikaling4 pagalb1, aptariama individualaus savir[pos plano

(toliau - Planas) biitinybe bei jo parengimas.

8.2. Licejaus igaliotasis atstovas rengia Plan4 pagal tiksliai, ai5kiai iSdestytas gydytojo

rekomendacijas bei tevq iSsakytus ltikesdius.

8.3. Licejaus igaliotasis atstovas supaZindina mokini, tdvus (globejus, r[pintojus) su Planu.

8.4. Tevai (globejai, riipintojai) uZpildo Plano 2,5,7 dalis.

8.5. Planas suderinamas su tevais jiems pasira5ant 8 dalyje.

8.6. Planas suderinamas su Licejaus VSS jam pasira5ant 9 dalyje.

8.7. Suderintas Planas isakymu tvirtinamas Licejaus direktoriaus.

8.8. fgaliotasis atstovas sudaro s4ra5q asmenq, kurie dalyvauja !gyvendinant konketaus mokinio

Plan4, nurodo kiekvieno i5 jq konkredius Plano igyvendinimo veiksmus.

8.9. lgaliotasis atstovas supaZindina ir apmoko Plan4 igyvendinandius Licejaus darbuotojus.

8.10. Suderintas ir patvirtintas Planas tampa Mokymo sutarties neatsiejama dalimi.

8.1 l. Planas gali bUti koreguojamas pasikeitus mokinio sveikatos btiklei.

8.12. Tevai (globejai, r0pintojai) gali atsisakyti vykdomo saviriipos mokiniui organizavimo,

atsisakym4 i5reik5dami ra5tiSkai (4 priedas).

8.13. Jeigu informacij4 apie tai, kad mokiniui bUtina uZtikrinti savir0pos organizavim4, Licejus

per visuomenes sveikatos specialist4 gauna i5 VSS IS, o Sio mokinio tevai (globejai, riipintojai) atsisako

jq vaiko saviriipos mokykloje organizavimo pagal individualq pagalbos mokinio savirtipai plan1, Licejus

per 3 d. d. informuoja apie tai savivaldybes tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriq.

IV. MOKINIU, SERGANdIU LETINEMIS NEINFEKCINEMIS LIGOMIS, LICEJUJE

VARTOJAMq VAISTU ADMINISTRAVIMAS

9. Mokiniui Licejuje reikalingi vartoti vaistai turi btiti laikomi Licejaus sveikatos kabinete ar

kitoje rakinamoje patalpoje vaistq apra5ymuose nurodytomis vaistq laikymo s4lygomis, uZtikrinant, kad

prie vaistq turetq priejimq tik vaistus mokiniui i5duodantis asmuo.

10. Licejuje mokiniui i5duodami vartoti tik Plane nurodyti vaistai, Plane nurodytomis vaistq

vartojimo dozemis, laiku, vartojimo budu.



I l. Tevai (globejai, riipintojai) Licejui vaistus turi pateikti originalioje pakuoteje su informaciniu

lapeliu. Ant pakuotes turi biiti uZra5ytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas ir pavarde. Bet kokiu atveju

pirma vaistq doze turetq btiti suvartota vaikui esant namie.

12. Vaistus vaikui gali duoti Licejaus direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ vaistq i5davim4

mokiniui.

13. Vaistus vaikui Licejuje gali duoti ir vaiko tevai (globejai, r[pintojai).

14. Siekiant iBvengti vaisto vartojimo klaidq, kiekvien4 kart4 vaikui duodant vaist4 patikrinti:

14.1. ar vaistas yra tas, kuris nurodytas Plane;

14.2. ar nepasibaiggs vaisto galiojimas. Pasibaigus vaisto galiojimui vaist4 duoti vaikui

draudZiama; pasibaigusio galiojimo vaistai graLinami mokinio tevams (globejams, rtipintojams);

14.3. ar vaistas yra skirtas tam vaikui;

14.4. ar tinkama vaisto doze;

14.5. ar tinkamas vaisto vartojimo laikas;

14.6. ar tinkamas vaisto vartojimo budas.

15. Mokinys vaist4 turi suvartoti tik stebint Licejaus direktoriaus paskirtam asmeniui, atsakingam

uZ vaistq i5davim4 mokiniui.

16. Licejaus direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ vaistq iSdavim4, privalo registruoti

kiekvien4 vaistq i5davimo konkrediam vaikui atveji Vaistq iSdavimo vaikams registracijos Lurnale (2

priedas), nurodydamas vaiko duornenis (vardas, pavarde, gimimo metai), dat4, vaistq pavadinim4, dozg,

vaistq i5davimo laik4, vartojimo b[d4, vaistus davusio asmens vard4 ir pavardg, pareigas, paraS4.

17. Jeigu mokiniui reikia atlikti procedfir4, kuri priskirta asmens sveikatos prieZiiiros

licencijuotoms paslaugoms, pavyzdZiui, vaisto injekcija, kateterio ivedimas ir kt., tai atlieka mokinio

tevai (globejai, rtipintojai).

V. LICEJAUS ATSAKOMYBE IR PAREIGOS

I 8. Licejus isipareigoja:

18.1. Sudaryti s4lygas mokinio savirilpai organizuoti.

18.2. Parengti individualq savirDpos plan4.

18.3. Organizuoti individualius pokalbius, VGK posedZius su mokiniu, tevais (globejais,

r[pintojais).

19. Licejus atsako uZ:



19.1. sklandq savirflpos proceso organizavimq, individualaus saviriipos plano sudarym4 bei

proceso koordinavim4.

vI. MOKINIO, TEVU (GLOBEJU, RUPINTOJU ATSAKOMYBE rR PAREIGOS

20. Informuoti Licej q apie savirtipos organizavimo poreiki.

21. Suteikti reikiam4 informacij4, reikaling4 Planui rengti.

22. P ateikti gydytoj q rekomendacij as.

23. Atvykti i individualius susitikimus, VGK posedZius.

24.Plane uZpildyti tevams (globejams, r[pintojams) skirtas dalis ir pateikti reikiam4 informacijq.

25. Mokinys, tevai (globejai, rupintojai) atsako uZ individualaus savir[pos plano igyvendinim4,

vykdymq.

26. Tdvai (globejai, riipintojai) privalo uZtikrinti, suteikti visas Plane nurodytas priemones ir

medikamentus bei pasir0pinti susidarandiq atliekq Salinimu.



Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus mokiniq, sergandiq letinemis
neinfekcinemis ligomis, savirDpos proceso

organizavimo tvarkos apra5o
I priedas

INDIVIDUALUS MOKINIO SAVIRT]POS PLANAS

1. MOKINIO DUOMENYS (pildo licdjaus direktoriaus igaliotasis asmuo)

Mokinio nuotrauka Vardas ir
pavarde

Gimimo data

Gyvenamosios

vietos adresas

Grupe i klase

Plano sudarymo data

Plano koregavimo data

2. SEIMOS NARIU KONTAKTINE INFORMACIJA (pildo mokinio tevai (globejai, rupintojai))

Pirmas kontaktas
Vardas ir pavarde

Giminystes ry5ys

Telefono Nr. asmenlnls

darbo

El. pa5to adresas

Antras kontaktas

Vardas ir pavarde

Giminystes ry5ys

Telefono Nr. asmgnlnls

darbo

El. pa5to adresas

Pastaba: esant poreikiui pateikiama informacija ir apie kitus kontaktinius asmenis.

3. PAGRINDINIV ASMENU, DALYVAUJANEIV IGYVENDINANT PLANA UGDYMO

ISTAIGOJE, KONTAKTINE INFORMACIJA (pildo licdjaus direktoriaus igaliotasis asmuo)

Pirmas asmuo

Vardas ir pavarde

Pareigos

Darbo grafikas

Telefono Nr. asmenlnls

darbo

El. pa5to adresas
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Antras asmuo

Vardas ir pavarde

Pareigos

Darbo grafikas

Telefono Nr. asmenlnls

darbo

El. paito adresas

Tredias asmuo

Vardas ir pavarde

Pareigos

Darbo grafikas

Telefono Nr. asmenlnls

darbo

El. pa5to adresas

4. INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKAT,{ (i5 medicininiq dokumentg) (pildo licdjaus

direktoriaus igaliotasis asmuo)

Diagnoze

Tarptautinis ligos kodas

Gydytojo iSvados

Gydytoj o rekomendacij o s

Paskirtivaistai

Vaistq naudojimo instrukcija
(kartai per dien4, tikslus laikas,

doze)

Galimos vartojamq vaistq

alergines reakcijos

Galimi vartojamq vaistq Salutiniai

poveikiai

5. INFORMACIJA APIE MOKINIO SVEIKAT\ (pildo mokinio tevai (globejai, riipinrojai))

Sveikatos bukles apibiidinimas

Pasirei5kiandios alergines

reakcij os, netoleravimai

PasireiSkiantys elgesio, emocijq ir
kt. poZymiai

Pasirei5kiandios organizmo

reakcijos pavartojus paskirtus

vaistus
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PasireiSkiandios organizmo

reakcijos pamir5us pavartoti

paskirtus vaistus

Aplinkos veiksniai galintys

i5provokuoti / pabloginti
priepuolius / sveikatos buklg

Veiksniai padedantys stabilizuoti

sveikatos buklg

Mokinio sveikatos bfikles itaka
ugdymo(si) procesui

Mokinio sveikatos biikles itaka
veiklai uZ mokyklos ribq (i|vyh4,

kelioniq ir kt.)

Fizinio aktyvumo toleravimas

Mitybos ypatumai

Pedagogq veiksmai, galintys

padeti mokiniui
Specialistq (VSS, psichologo, soc.

pedagogo ir h.) veiksmai, galintys

padeti mokiniui

6. LICEJAUS DARBUOTOJU MOKYMAI (pildo licdjaus direktoriaus igaliotasis asmuo)

Reikalingi mokymai

Licejaus darbuotojai,

kuriems reikalingi
mokymai

Mokymuose dalyvavg ugdymo istaigos darbuotojai
MolEmq data Dorbuotojo vardas ir pavardd Darbuotojo

paraias

7. VAISTU VARTOJIMAS
7.1. VAISTU VARTOJIMAS Uz MOKYKLOS RIBU @ildo mokinys, tevai (globejai, rilpintoiai))

Kokie vaistai vartojami,
kiek kartu suvartojama

namie, vaistq dozes ir kt.
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Ar gali pasireik5ti vaistq

Salutinis poveikis? Jeigu

taip, koks?

Ar mokinio sveikatos bUkld

Ces) gali tureti itakos
mokinio mokymuisi?

7.2. YAISTV VARTOJIMAS MOKYKLOJE
Kokios pagalbos vartojant

vaistus mokykloje reikia?

Mokinio sveikatos bUkles

stebejimo priemones

Kokia pagalba reikalinga
kai organizuojamos i5vykos

ir veiklos uL, mokyklos
ribq? Kas atsakingas uL

pagalb4?

Wdit7oncaNIZUoJANTSAVIRUp4,SalrNruAS(pildolicijaus
direktoriaus igaliotasis osmuo kartu su tdvais)

Atliekos
Atliekq laikymo tara

Atliekq Salinimo

periodiSkumas

9. TEVV (GLOBEJV, RUPINTOJU SUTIKIMAS
Sutinku, kad Siame plane pateikta informacijayra tiksli ir atitinka pagalbos mano vaiko savirtipai

organizavimo licejuje poreikius. Suprantu ir sutinku, kad informacija bus dalijamasi su licejaus

darbuotojais, dalyvaujandiais pagalbos mano vaiko savirDpai procese ir ugdyme. lsipareigoju
nedelsiant informuoti ugdymo istaig4 apie visus pokydius, galindius tureti itakos Sio plano

igyvendinimui. SusipaZinau su individualiu mokinio savirupos planu. [sipareigoju pasirDpinti atliekq,

susidarandiq organizuojant mano vaiko saviriip4, padalinimu. Ad sutinku, kad (reikiamq atsalrymq

paiymiti varnele);

o Reikalingus vartoti vaistus licejuje, administruos paskirtas licejaus darbuotojas.

o Licejus bus atsakinga uZ vaistq i5davim4 mokiniui, plane nurodytu laiku, dozemis, bUdais.

o Mokinys su savimi gali tureti gydytojo paskirtus vaistus ir b0tq atsakingas uZ jq vartojim4.

Tdvq (glob6jq, riipintojg) vardas,
pavarde, para5as
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10. MOKYKLOS DARBUOTOJAI
Licejaus direktoriaus igaliotojo
asmens, darbuotojq,

dalyvausiandiq savir[pos plano

igyvendinime, vardai,
pavardes, para5ai

Licejaus VSS vardas, pavarde,

para5as Licejaus direktoriaus

vardas, pavarde, para5as

Licejaus direktoriaus vardas,

pavarde, para5as

10



Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerij os I icej aus mokiniq, sergandiq letinemi s

neinfekcinemis ligomis, savirtipos proceso

organizavimo tvarkos apraSo

2 priedas
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus mokiniq, sergandiq letinemis
neinfekcinemis I i gomis, saviriipos proceso
organ izavimo tvarkos apra5o
3 priedas

(vardas, pavarde)

(gyvenamoji vieta, telefono Nr.)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

inZinerijos licejaus

Direktoriui

PRASYMAS DEL SAVIRUPOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO

(data)

(vieta)

PraSau organizuoti ugdymo istaigoje savirDpai reikaling4 pagalbq mano dukrai/ s[nui
(pabraukti)

klases mokiniui (-ei)
(klase) (mokinio (-es) vardas, pavarde)

del

(nurodyti prieZastis)

(vardas, pavarde) (para5as)
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Vilniaus Gedimino technikos universiteto
inZinerijos licejaus mokiniq, sergandiq letinemis
neinfekcinemis ligomis, savirtipos proceso
organizavimo tvarkos apraSo

4 priedas

(vardas, pavarde)

(gyvenamoji vieta, telefono nr.)

Vilniaus Gedimino technikos universiteto

inZinerijos licejaus

Direktoriui

dukrai/stinui _ klases mokiniui (-ei)
(pabraukti) (klase)

(vardas, pavarde)

(mokinio (-es) vardas, pavarde)

SAVIRfIPOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO ATSISAKYMAS

(data)

(vieta)

Atsisakau, kad ugdymo lstaigoje b[tq organizuojama savir[pai reikalinga pagalba mano

(para5as)

t3


