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DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) pirmosios pagalbos
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu, patvirtintu 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),
LR 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“ (Žin., 2011, Nr. 103-4858).
2. Aprašas reglamentuoja darbuotojų veiksmus teikiant vaikui pirmąją pagalbą jam
susižalojus arba ūmiai sutrikus jo sveikatai.
3. Šiame Apraše vartojama sąvoka:
Pirmoji pagalba – tai paprasti veiksmai, siekiant turimomis priemonėmis išsaugoti
nukentėjusiojo žmogaus gyvybę ir sustabdyti sveikatą žalojančius veiksnius.
II. DARBUOTOJŲ VEIKSMAI TEIKIANT VAIKUI PIRMĄJĄ PAGALBĄ
4. Darbuotojų veiksmai, mokiniui susižalojus arba ūmiai sutrikus jo sveikatai:
4.1.
į įvykio vietą (klasę, sporto salę, koridorių, Mokyklos kiemą) skubiai kviečiamas
Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, o jo nesant – budintis vadovas arba susirgęs
ar patyręs traumą mokinys nuvedamas į sveikatos kabinetą;
4.2. jeigu visuomenės sveikatos priežiūros specialistas mokykloje įvykio metu nedirba,
pirmąją pagalbą susirgusiam ar patyrusiam traumą mokiniui privalo suteikti įvykio vietoje arba
arčiausiai jos esantys pedagogai;
4.3. suteikus pirmąją pagalbą ir įvertinus mokinio būklę:
4.3.1.esant reikalui kviečiama greitoji medicininė pagalba telefonu 112;
4.3.2. informuojami nukentėjusiojo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
5. Greitąją medicininę pagalbą būtina nedelsiant kviesti šiais atvejais:
5.1. nukentėjusysis nesąmoningas;
5.2. sunkiai kvėpuoja, dūsta;
5.3. jaučia diskomfortą, skausmą ar spaudimą krūtinėje, kuris trunka ilgiau kaip 5 min. arba
kartojasi;
5.4. labai kraujuoja;
5.5. vemia ar kosi krauju;
5.6. jaučia nepraeinantį spaudimą ar skausmą pilve;
5.7. esant traukuliams;
5.8. skundžiasi stipriu galvos skausmu arba neaiškiai kalba;
5.9. įtarus apsinuodijimą;
5.10. įtarus galvos, kaklo ar nugaros sužeidimus;
5.11. įtarus kaulų lūžius.

6. Griežtai draudžiama mokiniui, susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai, savo nuožiūra
duoti vaistus.
7. Pirmoji pagalba teikiama pasinaudojant pirmosios pagalbos rinkinio arba turimomis
priemonėmis.
8. Psichologinė pagalba - tai svarbi pirmosios pagalbos dalis. Emocinis palaikymas ir
nuraminimas sukelia saugumo jausmą:
8.1. pirmiausia reikia nusiraminti patiems;
8.2. ramiai informuoti nukentėjusįjį apie tai, kas vyksta;
8.3. veikti ramiai, švelniai, logiškai, bet tvirtai;
8.4. su nukentėjusiuoju kalbėti aiškiai ir švelniu, ramiu tonu;
8.5. teikiant pagalbą kalbėti su nukentėjusiuoju;
8.6. raminti nukentėjusįjį ir suteikus jam pagalbą;
8.7. nepalikti vieno nukentėjusiojo, kol neatvyks greitoji medicininė pagalba ar tėvai
(globėjai, rūpintojai).
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Mokyklos sporto salėje, dirbtuvėse (technologijų kabinete), pas budėtoją ir sveikatos
kabinete turi būti pirmosios pagalbos rinkinys, kurio sudėtis ir apimtis turi atitikti teisės akto
reikalavimus.
10. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Mokyklos direktorius.
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