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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Sveikatos priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose reglamentuoja teisės aktai: 

1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas (Patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. 

įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija, paskelbta TAR 2016-07-22, i. k. 2016-20912); 

1.2. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. 

V-1473 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo 

Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo“; 

1.3. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. 

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

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858). 

2.  Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas įpareigoja 

visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje teikti ir (ar) koordinuoti 

pirmosios pagalbos teikimą Ugdymo įstaigoje. Todėl kiekvienas visuomenės sveikatos specialistas, 

vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, privalo mokėti teikti pirmąją (bet ne medicininę) pagalbą. 

Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, neturi teisės atlikti 

asmens sveikatos priežiūrai priskirtų licencijuotų paslaugų (duoti vaistus, daryti injekcijas ar 

kitokias intervencijas).  

3. Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodo, kad Mokyklos darbuotojai gali dirbti tik teisės 

akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir įgiję žinių higienos, o pedagoginiai darbuotojai ir 

pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus. Todėl 

pedagogai taip pat privalo mokėti teikti pirmąją pagalbą. 

4. Visuomenės sveikatos priežiūra Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre (toliau – Centre) 

vykdoma pagal Centro visuomenės sveikatos priežiūros veiklos planą, kuris yra sudedamoji Centro 

metinės veiklos programos dalis. 

 

II SKYRIUS 

ŠILUTĖS JAUNIMO IR SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO DARBUOTOJŲ 

VEIKSMAIMOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ CENTRE 

 

5. Pirmąją pagalbą susirgusiam ar patyrusiam traumą mokiniui privalo suteikti įvykio vietoje 

arba arčiausiai jos esantys pedagogai, arba visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos 

priežiūrą mokykloje, jei įvykio metu yra jo darbo valandos. 

6. Suteikus pirmąją pagalbą ir įvertinus mokinio būklę, socialinis pedagogas arba klasės 

vadovas informuoja: 
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6.1. nukentėjusiojo mokinio tėvus/globėjus/teisėtus atstovus (priklausomai nuo būklės): 

6.1.1. telefonu; 

6.1.2. el. paštu; 

6.1.3.per elektroninį dienyną.  

6.2. Centro administraciją (direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui); 

7.  Jeigu reikia, kviečiama greitoji medicinos pagalba (toliau –GMP) telefonu 8 441 61 041 

(Šilutės priėmimo - skubios pagalbos skyrius)  arba trumpuoju pagalbos numeriu 112. 

8. GMP būtina kviesti šiais atvejais: 

8.1.  nukentėjusysis nesąmoningas; 

8.2. sunkiai kvėpuoja, dūsta; 

8.3. jaučia diskomfortą, skausmą ar spaudimą krūtinėje, kuris trunka ilgiau kaip 5 min. arba 

kartojasi; 

8.4. labai kraujuoja; 

8.5. vemia ar kosi krauju; 

8.6. jaučia nepraeinantį spaudimą ar skausmą pilve; 

8.7. esant traukuliams;  

8.8. skundžiasi stipriu galvos skausmu arba neaiškiai kalba; 

8.9. įtarus apsinuodijimą; 

8.10. įtarus galvos, kaklo ar nugaros sužeidimus; 

8.11. įtarus kaulų lūžius. 

9. Jeigu GMP susirgusį ar patyrusį traumą mokinį veža į gydymo įstaigą dar neatvykus 

tėvams/globėjams/teisėtiems atstovams, skiriamas lydintis asmuo. 

10. Jei mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, viduriuoja, vemia, 

ūmiai kosėja), klasės vadovas, kitas pedagoginis darbuotojas ar pats mokinys telefonu informuoja 

mokinio tėvus/globėjus/teisėtus atstovus. Mokinys išleidžiamas iš Centro tik suderinus su mokinio 

tėvais/globėjais/teisėtais mokinio atstovais. Esant reikalui, skiriamas lydintis asmuo. 

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Tvarkos aprašo vykdymo kontrolę vykdo Centro direktorius.  

____________________________________ 


