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PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2. Aprašas nustato pirmos pagalbos organizavimo tikslą, uždavinius, organizavimo tvarką
mokykloje.
3. Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių
sveikatą.
4. Pirmosios pagalbos organizavimo mokykloje uždavinys – suteikti pirmąją pagalbą
mokiniams

kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo mokykloje arba ūminės

pavojingos ligos gresia pavojus.
5. Pirmąją pagalbą mokiniams suteikia Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
(toliau VSP specialistas), jam nesant – klasės vadovas/dalyko mokytojas, socialinis pedagogas,
kitas mokykloje dirbantis pedagogas ar administracijos atstovas.

II. PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

6.

Mokykloje dirbantys pedagogai turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą

asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo atsitikimo Mokykloje arba ūminės
pavojingos ligos gresia pavojus.
7. Mokiniui ūmiai susirgus ar įvykus nelaimingam atsitikimui, klasės vadovas/dalyko
mokytojas ar kitas mokykloje dirbantis pedagogas, nedelsdamas apie tai informuoja VSP
specialistą ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos administraciją.
8. VSP specialistas, jam nesant – klasės vadovas/dalyko mokytojas, socialinis pedagogas
ar

kitas mokykloje dirbantis pedagogas, administracijos atstovas neatidėliodamas suteikia

Mokiniui pirmąją pagalbą, esant poreikiui, iškviečia greitąją medicininę pagalbą.
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9.

Jei iškvietus greitąją medicinos pagalbą,

nukentėjusio mokinio tėvai (globėjai,

rūpintojai) nepasiekiami, socialinis pedagogas ar kitas direktoriaus paskirtas atsakingas pedagogas
lydi nukentėjusį vaiką į ligoninę ar kitą sveikatos priežiūros įstaigą ir lieka su juo, kol atvyks
mokinio tėvai/globėjai, įtėviai.
10. Nesant VSP specialisto, 7 ir 8 punkte išdėstytus veiksmus atlieka bet kuris mokykloje
dirbantis pedagogas, socialinis pedagogas ar administracijos atstovas.
12. Už pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimą, jų naudojimosi priežiūrą atsakingas
VSP specialistas.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13.

Mokykloje dirbantys pedagogai privalo būti apmokyti

ir turėti Privalomosios

pirmosios pagalbos mokymo programos sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą.
14.

Įstaigos VSP specialistas, jam nesant visi mokykloje dirbantys pedagogai, yra

atsakingi už pirmosios pagalbos mokykloje organizavimą ir vykdymą.
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