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DĖL KOORDINUOTŲ PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO UGDYMO ĮSTAIGOJE VAIKUI, 
SERGANČIAM 1 TIPO CUKRINIU DIABETU 

 
Nuo 2020 m. sausio 1 d. galioja LR Sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 

įsakymu patvirtinto Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo 
(galiojanti suvestinė redakcija: 2021-04-10) pakeitimai, kuriais numatyta, kad: 

• visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje uždavinys yra organizuoti mokiniams, 
sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo 
įstaigoje; 

• mokinio savirūpos įgyvendinimo procese dalyvauja mokinys, jo tėvai (globėjai, 
rūpintojai), visuomenės sveikatos specialistas, mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas, mokinį 
ugdantys mokytojai ir kiti švietimo pagalbos specialistai; 

• pagalba mokinio savirūpai organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų 
rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą; 

• ugdymo įstaigoje turi būti įrengtas sveikatos kabinetas, kuris turi būti lengvai 
prieinamas ugdytiniams ir kitiems bendruomenės nariams, užtikrinant paslaugų teikimo 
konfidencialumą. 

Nepaisant šio sergančių vaikų teises ginančio dokumento, dauguma ugdymo įstaigų vis dar 
neužtikrina reikiamos vaikų su 1 tipo cukriniu diabetu priežiūros. Taip pat pasitaiko atvejų, kai 
Savirūpos plano parengimą inicijuoja tėvai, o ugdymo įstaiga, kurioje iki šiol nesimokė nei vienas 
vaikas, sergantis lėtine neinfekcine liga, neturi šio plano rengimo tvarkos ir praktikos (daugiau: 
http://www.smlpc.lt/media/image/Programos%20ir%20projektai/Rekomendacijos_LNL_koreg_202
0_05.pdf). Esama nemažai situacijų, kai rekomenduojamas planas sutrumpinamas iki 1–2 psl. 
apimties dokumento ir tai tėra dar vieno „nereikšmingo“ dokumento pasirašymas. Taip pat pastebime, 
kad šeimos gydytojai ar gydytojai endokrinologai parengia neišsamias rekomendacijas dėl pagalbos 
ugdymo įstaigoje poreikio ir tai dažnai apsunkina savirūpos plano rengimo procesą. 

Klubas „Diabeto IQ“, kaip nacionalinė asociacija, atstovaujanti sergančiuosius 1 tipo cukriniu 
diabetu vaikus ir suaugusius, siekia sklandesnio šių vaikų, nepriklausomai nuo jų amžiaus, 
dalyvavimo ugdymo procese. Esant poreikiui konsultuojame ne tik vaikų įstatyminius atstovus, bet 
ir švietimo ar visuomenės sveikatos specialistus. Taip pat matome, kad teisinis reglamentavimas yra 
tobulintinas – kad visi (vaiko tėvai, mokytojai ir visuomenės sveikatos specialistai) dirbtų 
koordinuotai ir užtikrintai siekiant vaiko gerovės, todėl inicijuosime poreikį teisės aktuose numatyti 
vaikų, sergančių 1 tipo cukriniu diabetu, priežiūrą ugdymo įstaigose. Kviečiame Jus, šiuo raštu 
pasidalinti su Jūsų savivaldybės ugdymo įstaigų administracijų atstovais, kuriuos norime paraginti 
pasidalinti savo patirtimi, iššūkiais ir pastebėjimais dėl vaikų su 1 CD priežiūros ugdymo įstaigose. 
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