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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS
TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE
GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Sveikatos priežiūrą Vilniaus lietuvių namuose (toliau-gimnazija) reglamentuoja
teisės aktai:
1.1. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas ,
patvirtintas 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. LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl
visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492, Žin., 2009, Nr. 89-3816, Žin., 2011, Nr.
29-1371);
1.3. LR 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);
1.4. Lietuvos medicinos norma MN 91: 2001 „Vaikų slaugytojas. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001
m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 629 „Dėl Lietuvos medicinos norma MN 91: 2001 „Vaikų slaugytojas.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.
2. Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo III
skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos, teisės ir pareigos 17.11 p.
įpareigoja visuomenės sveikatos priežiūros specialistą (toliau – vaikų slaugytojas) teikti ir (ar)
koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą gimnazijoje.
Vilniaus lietuvių namuose sveikatos priežiūrą vykdantis vaikų slaugytojas privalo
mokėti teikti pirmąją (bet ne medicininę) pagalbą. Vaikų slaugytojas neturi teisės atlikti asmens
sveikatos priežiūrai priskirtų licencijuotų paslaugų (duoti vaistus, daryti injekcijas). Neturint
būtinosios kvalifikacijos bei licencijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, tokie
veiksmai yra neteisėti ir neleistini.
3. Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ III skyriaus 9 p. nurodyta, 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.
Vilniaus lietuvių namų pedagogai privalo mokėti teikti pirmąją pagalbą.
Pirmoji pagalba – tai paprasti veiksmai, siekiant turimomis priemonėmis išsaugoti
nukentėjusiojo žmogaus gyvybę ir sustabdyti sveikatą žalojančius veiksnius. Griežtai draudžiama
mokiniui, susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai, savo nuožiūra duoti vaistus.
II. SKYRIUS
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ
GIMNAZIJOJE
4. Veiksmai, mokiniui susižalojus arba ūmiai sutrikus jo sveikatai:
4.1. į įvykio vietą (klasę, sporto salę, koridorių, gimnazijos kiemą) skubiai kviečiamas
vaikų slaugytojas arba susirgęs ar patyręs traumą mokinys nuvedamas į sveikatos kabinetą;
4.2. jeigu vaikų slaugytojas įvykio metu gimnazijoje 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, informuojami:
4.3.1. nukentėjusiojo mokinio tėvai / globėjai/teisėti mokinio atstovai (priklausomai nuo
būklės: telefonu, el. paštu, per el. dienyną);
4.3.2. gimnazijos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotas ugdymui,
Socializacijos skyriaus vedėjas);
5. Jei reikia, kviečiama greitoji medicinos pagalba (toliau-GMP) (GMP telefonas 033
visuose tinkluose).
5.1. Jeigu GMP susirgusį ar patyrusį traumą mokinį į veža gydymo įstaigą, dar
neatvykus tėvams/globėjams/teisėtiems mokinio atstovams, skiriamas lydintis asmuo

(vaikų

slaugytoja, klasės vadovas, bendrabučio auklėtojas, socialinis pedagogas ar kt.).
6. Susirgus mokiniui, kuris gyvena bendrabutyje ir esant būtinybei vykti į gydymo
įstaigą, mokinys gabenamas ir parvežamas iš ligoninės ar poliklinikos gimnazijos transportu. Kartu
su mokiniu vyksta jį lydintis asmuo (vaikų slaugytoja, bendrabučio auklėtojas, socialinis pedagogas
ar kt.). Bendrabučio auklėtojas informuoja mokinio tėvus / globėjus/teisėtus mokinio atstovus
(priklausomai nuo būklės: telefonu, el. paštu, per el. dienyną);
7. Mokinys, kuris skundžiasi pablogėjusia sveikata, kreipiasi į vaikų slaugytoją. Po
apžiūros, jei mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, ūmiai kosi), randama utėlių ar glindų, mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ar
darbuotojų sveikatai, nedelsiant informuojami bendrabučio auklėtojai/mokinio tėvai / globėjai/teisėti
mokinio atstovai ir su jais sprendžiamas vaiko paėmimo iš gimnazijos klausimas.
8. Jei gimnazijoje mokinio susirgimo metu nedirba vaikų slaugytojas:
8.1. bendrabutyje gyvenančių mokinių sveikatos klausimus sprendžia bendrabučio
auklėtojas,

8.2. Vilniaus mieste gyvenančių mokinių sveikatos klausimus sprendžia klasės
vadovas / socialinis pedagogas.

