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TAURAGĖS TARAILIŲ PROGIMNAZIJOS  

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

PROGIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 

PROGIMNAZIJOJE MOKINIO PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS 

SUTRIKIMĄ TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Progimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą progimnazijoje 

(toliau – progimnazija) ir teisėtų mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo apie progimnazijoje 

mokinio patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis:  

1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. Nr. V-966/V-672 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ . 

1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. Nr. V-822 

įsakymu „Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“ (suvestinė redakcija nuo 2018-11-01). 

1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 

V-773 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo . 

1.4. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 113 

,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“.  

1.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl profesijų, 

darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su 

nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose 

ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų 

asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“.  

1.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-598 

įsakymo „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 

(įsakymo nauja redakcija nuo 2018 07 01 pagal LR SAM 2018 05 23 įsakymą Nr.V-598). 

1.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-

450 ”Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos 



pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pakeitimo 2017 

m. d. Nr. V-. 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ PROGIMNAZIJOJE 

 

2. Progimnazijos pedagoginiai darbuotojai, pamatę nelaimingą atsitikimą ar ūmų sveikatos 

sutrikimą ar apie tai sužinoję:  

2.1. nedelsiant kviečia mokyklos sveikatos priežiūros specialistą. Jei sveikatos priežiūros 

specialistas mokykloje įvykio metu nedirba, patys nedelsdami suteikia pirmąją pagalbą 

nukentėjusiajam;  

2.2. jei reikia skubios medicinos pagalbos, sveikatos priežiūros specialistas arba progimnazijos 

pedagogai kviečia greitąją medicinos pagalbą.  GP kviečiama tik  tada, kai prireikia skubios pagalbos, 

kai staiga iškyla reali grėsmė mokinio sveikatai, gyvybei. 

2.3. nedelsiant apie įvykį telefonu informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), žodžiu 

informuojamas progimnazijos direktorius. Tėvus (globėjus, rūpintojus) ir progimnazijos direktorių 

informuoja įvykio vietoje arba arčiausiai jo esantys pedagogai arba administracijos atstovas. 

2.4. susisiekus su tėvais, jei vaiko gyvybei negresia pavojus, jie patys apsprendžia tolimesnius 

pagalbos veiksmus. Rekomenduojama vaiką nugabenti į gydymo įstaigą detalesnei apžiūrai. Kol 

laukiama, kada tėvai atvyks į ugdymo įstaigą, mokiniui suteikiama pirminė pagalba.  

Tuo atveju, jei nepavyksta susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokykla bando 

susiekti su kitais vaiko artimaisiais (pilnamečiu broliui, mokinio senele ir kt.). Tuo metu, visą laiką, 

kol bandoma susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), ar kitais artimaisiais, mokiniui 

suteikiama pirminė pagalba.  

2.5. jei vaiko gyvybei iškilo reali grėsmė, skubiai kviečiama GP, informuojami tėvai (globėjai, 

rūpintojai) ar kiti artimieji, kurie atvykę į mokyklą kartu su GP lydi vaiką į gydymo įstaigą arba 

pasitinka vaiką GP priimamajame. Visą laiką, kol bandoma susisiekti su mokinio tėvais (globėjais, 

rūpintojais), ar kitais artimaisiais, arba laukiama GP, tėvų (globėjų, rūpintojų) ar kitų artimųjų, 

mokiniui suteikiama pirminė pagalba. 

 Kai vaiko gyvybei gresia realus pavojus, o su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais 

artimaisiais nepavyksta susisiekti arba jie negali atvykti, vaikas vienas gabenamas GP automobiliu į 

gydymo įstaigą.  

3. Mokiniui susirgus progimnazijoje, kai nereikia skubios pirmosios pagalbos, mokinys 

palydimas į  socialinės pedagogės arba administracijos kabinetą. Jei įvykio metu mokykloje dirba 



mokyklos sveikatos priežiūros specialistas, jis iškviečiamas į socialinės pedagogės arba 

administracijos kabinetą. Nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba kiti 

artimieji.  

4. Progimnazijoje susirgęs ar patyręs traumą mokinys išleidžiamas į namus tik po to, kai į 

progimnaziją atvyksta tėvai (globėjai, rūpintojai).  

5. Klasės auklėtojai privalo turėti ir reguliariai patikslinti mokinių tėvų (globėjų rūpintojų) 

telefono numerius.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

6. Progimnazijoje pedagoginiai darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka 

įgiję žinių pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei privalo turėti sveikatos žinių atestavimo 

pažymėjimus.  

7. Progimnazijos direktorius supažindina pedagoginius darbuotojus su šia Tvarka.  

_____________________________________ 

 

 


