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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS  

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKA  

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pirmoji pagalba – tai paprastų, tikslingų priemonių visuma, kuria siekiama apsaugoti 

nukentėjusio nuo traumos arba staiga susirgusio vaiko sveikatą ir gyvybę. Ji turi būti suteikta tučtuojau 

įvykio vietoje dar iki greitosios pagalbos medikų atvykimo arba prieš nukentėjusiojo nuvežimą į 

artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą. Jos tikslas – apsaugoti nuo pavojingų traumų, kraujavimų, 

infekcijų. 

2. Pirmoji pagalba teikiama vadovaujantis šiais tikslumo, greitumo, nuovokimo, ryžtingumo ir 

ramumo principais. 

3. Pirmoji pagalba teikiama vadovaujantis tokia veiksmų eiga: 

3.1. nukentėjęs asmuo išnešamas (jei nėra pavojaus stuburo traumai ir tai leidžia Pirmosios 

pagalbos teikimo taisyklės) iš nelaimės vietos; 

3.2. sutvarstomos sužalotos kūno vietos, sustabdomas kraujavimas, įvertinama bendra 

nukentėjusiojo būklė; 

3.3. mobilizuojama lūžusi galūnė ar kita kūno dalis, kviečiama greitoji medicininė pagalba; 

3.4. nukentėjusysis (esant reikalui) nuvežamas į artimiausią sveikatos priežiūros įstaigą. 

4. Visuomenės sveikatos priežiūrą progimnazijoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, pasitelkiantis į pagalbą progimnazijos bendruomenę. 

5. Už mokinių priežiūrą ir saugumą ugdymo proceso metu atsakingi tuo metu su mokiniu 

dirbantis dalyko mokytojas, klasės vadovas, švietimo pagalbos specialistas, pailgintos grupės vadovas. 

Visi už mokinių ugdymą atsakingi asmenys privalo būti išklausę Privalomojo pirmosios pagalbos 

mokymo ir Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programas ir turėti galiojantį sveikatos žinių 

atestavimo pažymėjimą. 

 

II. PIRMOSIOS PAGALBOS PROGIMNAZIJOJE ORGANIZAVIMAS 

 

6. Mokiniui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje: 

6.1. už mokinių ugdymą ir priežiūrą tuo metu atsakingas darbuotojas (dalyko mokytojas, klasės 

vadovas, švietimo pagalbos specialistas) nedelsdamas informuoja visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą apie vaiko sveikatos būklę. Jeigu visuomenės sveikatos priežiūros specialisto nėra, pats 

įvertina mokinio sveikatos būklę, suteikia pirmąją pagalbą, informuoja teisėtą vaiko atstovą ir 

progimnazijos administraciją ir, esant reikalui, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 

6.2. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir 

stebimas iki teisėto vaiko atstovo atvykimo; 

6.3. esant būtinumui, dalyko mokytojas, klasės vadovas ar visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas nedelsdamas kviečia greitąją medicinos pagalbą, naudojasi pirmosios pagalbos rinkiniais, 

kurių sudėtis ir apimtis atitinka teisės aktų reikalavimus. Į gydymo įstaigą patyrusį traumą ar susirgusį 

mokinį lydi teisėtas atstovas pagal įstatymą; jeigu jis negali skubiai atvykti į progimnaziją, mokinį lydi 

administracijos įpareigotas asmuo. 

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra atsakingas už pirmosios pagalbos 

vaistinėlių sudėtį, priemonių galiojimo terminus, progimnazijos bendruomenės informavimą apie 

pirmosios pagalbos vaistinėlių išdėstymo vietas.  

 



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Visi progimnazijos bendruomenės nariai turi būti pasirašytinai supažindinti su Pirmosios 

pagalbos organizavimo tvarka. 

______________________________ 

 


