
VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEIFEKCINĖMIS LIGOMIS (LNL), SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA MOKYKLOJE

Vaikų,  sergančių  LNL,  sveikatos  priežiūros  Mokykloje  nurodymų tikslas  –  padėti

kurti saugią ir palaikančią LNL sergančius vaikus Mokyklos aplinką, kad jie galėtų valdyti savo ligą

ir užkirsti kelią jų diskriminacijai.

Lėtinės neinfekcinės ligos – ilgos trukmės ir paprastai  lėtai  progresuojančios ligos,

tokios kaip širdies ir kraujagyslių ligos, vėžys, cukrinis diabetas, lėtinės kvėpavimo takų ligos ir

psichikos sveikatos sutrikimai, kaip tai nustatyta Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijoje,

patvirtintoje LR Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-96413.

Šiose Rekomendacijose naudojamas terminas „lėtinės neinfekcinės ligos“ apima šias 

ligas: cukrinį diabetą, bronchų astmą ir dermatitus.

Mokinio  savirūpa  suprantama  kaip  mokinio,  sergančio  lėtine  liga,  ugdomas(is)

gebėjimas saugoti sveikatą,  prisitaikyti  prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų,

sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą

savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja

mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), VS specialistas, Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas,

mokinį  ugdantys  mokytojai  ir  kiti  švietimo  pagalbos  specialistai“,  o  pagalba  mokinio  savirūpai

organizuojama atsižvelgiant  į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų

(globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant Mokymo sutartį.

SAVIRŪPOS PROCESAS MOKYKLOJE ORGANIZUOJAMAS, JEI:

□ Mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), rašydami prašymą dėl priėmimo /

□ pasirašydami mokymo sutartį su Mokykla pažymi, kad mokinys serga LNL ir jam

reikalinga pagalba savirūpai.

□ Mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu praneša Mokyklai apie esantį /

atsiradusį savirūpos organizavimo poreikį mokiniui.

□ Mokykla VSS apie savirūpos poreikį mokiniui, informaciją gauna analizuodamas

mokinio sveikatos duomenis vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSSIS).

MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ATSAKOMYBĖS IR PAREIGOS

1. Informuoti Mokyklą apie savirūpos organizavimo poreikį.
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2. Suteikti reikiamą informaciją savirūpos plano rengimui.

3. Pateikti gydytojų rekomendacijas.

MOKYKLOS ATSAKOMYBĖS IR PAREIGOS

1. Mokykla įsipareigoja:

2. Sudaryti sąlygas mokinio savirūpai organizuoti.

3. Parengti individualų savirūpos planą.

4. Organizuoti  individualius  pokalbius,  VGK  posėdžius  su  mokiniu,  tėvais

(globėjais, rūpintojais).

5. Mokykla  atsako  už  sklandų  savirūpos  proceso  organizavimą,  individualaus

savirūpos plano sudarymą bei proceso koordinavimą.

Sveikatos priežiūra Mokykloje reglamentuota LR Švietimo įstatymu. Vadovaujantis

šio įstatymo 6 straipsnio nuostatomis, Lietuvos švietimo sistema apima ir švietimo pagalbą, į kurią

įeina  ir  sveikatos  priežiūra  mokykloje.  Sveikatos  priežiūros  paslaugos  ikimokyklinio  ugdymo,

bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose besimokančiam vaikui ir jo tėvams

(globėjams, rūpintojams) koordinuotai teikiamos švietimo, mokslo ir sporto ministro ir sveikatos

apsaugos ministro nustatyta tvarka. Sveikatos priežiūra mokykloje apima LR visuomenės sveikatos

priežiūros  įstatymo reglamentuotą savivaldybių vykdomą visuomenės sveikatos priežiūrą,  kurios

paskirtis − saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais,

rūpintojais).

Informaciją parengė                        Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rima Leonauskienė


