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VILNIAUS  ŠILO MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ 

VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE 

IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE UGDYMO ĮSTAIGOJE PATIRTĄ 

TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ  

TVARKOS APRAŠAS  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Šilo mokyklos (toliau tekste – Mokykla) darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus 

traumą ugdymo įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie ugdymo įstaigoje patirtą traumą ar 

ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 75:2010 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. 

įsakymo Nr. V-93 redakcija); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „ Dėl Lietuvos higienos norma HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 redakcija); Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu 

Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo" (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. 

gruodžio 11 d.įsakymo Nr.V-1428/V-1465 redakcija); Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalvimų aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1473 redakcija). 

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

"Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo" (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. 

rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1008 redakcija). 

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl 

privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos 



ir privalomojo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-464 redakcija). 

4.Vadovaujantis visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo II  

skyriaus p.11 Visuomenės sveikatos priežiūra Mokykloje vykdoma pagal Mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji Mokyklos mokslo metų 

/ metinės veiklos programos dalis.  

 

II. UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS 

TRAUMĄ UGDYMO ĮSTAIGOJE 

  

5. Pirmoji pagalba – tai paprasti veiksmai, siekiant turimomis priemonėmis išsaugoti 

nukentėjusiojo žmogaus gyvybę ir sustabdyti sveikatą žalojančius veiksnius. Draudžiama vaikui, 

susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai, savo nuožiūra duoti vaistus,daryti injekcijas. 

6. Į įvykio vietą (klasę, koridorių, Mokyklos kiemą) kviečiamas Mokyklos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistas (toliau –VSPS) arba bendrosios praktikos slaugytojas (toliau -BPS). Susirgęs ar 

patyręs traumą vaikas (priklausomai nuo vaiko sveikatos būklės) nuvedamas į sveikatos kabinetą. 

7. Pirmąją pagalbą susirgusiam vaikui privalo suteikti VSPS arba BPS, jam nesant arčiausiai 

esantys Mokyklos darbuotojai.  

8. Įvykio vietoje, patyrusiam traumą vaikui, pirmąją pagalbą suteikia arčiausiai jos esantys 

Mokyklos darbuotojai, kviečiamas sveikatos priežiūros specialistas (VSPS, BPS ). 

9. Sveikatos priežiūros specialistui vertinant vaiko sveikatos būklę ,teikiant pirmąją pagalbą, 

Mokyklos darbuotojai informuoja: 

9.1.nukentėjusiojo tėvus(globėjus, rūpintojus): 

9.1.1. telefonu; 

9.1.2. el. paštu; 

9.2.mokyklos administraciją. 

10. Esant būtinumui, kviečiama greitoji medicinos pagalba (toliau – GMP).Telefonas 112 

visuose tinkluose. Pirmąją pagalbą teikti visą laiką kol atvyks GMP. 

10.1.Jeigu GMP susirgusį ar patyrusį traumą vaiką veža į sveikatos priežiūros įstaigą, dar 

neatvykus tėvams (globėjams, rūpintojams), lydi VSPS arba BPS ar direktoriaus paskirtas lydintis asmuo 

ir lieka su juo, kol atvyks vaiko tėvai (globėjai,rūpintojai)  ar jų raštu įgaliotas asmuo. 

11. Mokymo sutartyje (kituose dokumentuose) išdėstomi atvejai, kai mokinio tėvai 

(globėjai,rūpintojai) ar jų raštu įgaliotas asmuo turi pasirūpinti vaiku  , kai: 



11.1.vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, 

viduriuoja, vemia, ūmiai kosi), apžiūrų metu randama utėlių ar glindų; 

11.2.vaiko  liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese; 

11.3.vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

11.4 vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti, 

nepažeisdami kitų vaikų interesų. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Mokinių asmens sveikatos informacijos konfidencialumas užtikrinamas vadovaujantis LR 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1328 ,,Dėl informacijos apie pacientą 

valstybės institucujoms ir kitoms įstaigoms teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir asmens sveikatos 

paslapties kriterijų nustatymo,, . 

13. Nelaimingų atsitikimų, įvykusių ugdymo proceso metu, registracija pagal Moksleivių  

nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo  ir apskaitos nuostatus, patvirtintus  Lietuvos Respublikos 

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

14. Apie nustatytas  nelaimingo atsitikimo aplinkybes ir priežastis Mokyklos administracija          

informuoja bendruomenę. 

15. Aprašas peržiūrimas ir keičiamas įsigaliojus naujiems reikalavimams ar teisės aktams. 

16. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo  Mokyklos dirėktorius. 

____________________ 

 

 

 


