PATVIRTINTA
Vilniaus licėjaus direktoriaus
2018 m. gruodžio 20 d.
įsakymu Nr. V1-132
VILNIAUS LICĖJAUS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS
TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE
LICĖJUJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus licėjuje (toliau – Licėjus) sveikatos priežiūra organizuojama vadovaujantis Sveikatos
priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklose reglamentuojančiais teisės aktais:
1.1. 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. V966/V-672 redakcija);
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje,
kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
1.3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymas Nr. V-284 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“ 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 –VSPS) teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą
Licėjuje. Todėl kiekvienas mokykloje sveikatos priežiūrą vykdantis VSPS privalo mokėti teikti pirmąją
(bet ne medicininę) pagalbą. VSPS 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 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas.
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ I skyriaus 5 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. Todėl
pedagogai taip pat privalo mokėti teikti pirmąją pagalbą.
4. Visuomenės sveikatos priežiūra Licėjuje vykdoma pagal Licėjaus visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos planą (toliau – Veiklos planas), kuris yra sudedamoji licėjaus metinės veiklos plano
dalis.
5. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
5.1. Pirmoji pagalba – tai paprasti veiksmai, siekiant turimomis priemonėmis išsaugoti
nukentėjusiojo žmogaus gyvybę ir sustabdyti sveikatą žalojančius veiksnius. Draudžiama mokiniui,
susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai, savo nuožiūra duoti vaistus.
5.2. Ūmus sveikatos sutrikimas – karščiavimas, skausmas, viduriavimas, vėmimas, kosėjimas ir
kt.
5.3. Trauma – audinių arba organų sužalojimas, sukeltas išorinio faktoriaus. Trauma pagal
žalojantį faktorių būna mechaninė (pvz., sužeidimas autoavarijoje), terminė (pvz., nušalimas), cheminė
(pvz., apsinuodijimas šarmais), elektros (sužalojimas elektros srove), psichinė (pvz., po sunkių
išgyvenimų). Trauma gali būti uždara, kai nepažeidžiamas odos ir gleivinės vientisumas, ir atvira
(žaizda).
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II. LICĖJAUS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ
LICĖJUJE
6. Į įvykio vietą (klasę, sporto salę, koridorių, mokyklos kiemą) skubiai kviečiamas licėjaus
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS) arba susirgęs ar patyręs traumą mokinys
nuvedamas į sveikatos priežiūros kabinetą.
7. Jeigu VSPS licėjuje įvykio metu nedirba, pirmąją pagalbą susirgusiam ar patyrusiam traumą
mokiniui privalo suteikti įvykio vietoje arba arčiausiai jos esantys mokytojai.
8. Suteikus pirmąją pagalbą ir, įvertinus mokinio būklę, informuojami:
8.1. susirgusio ar nukentėjusiojo mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) (priklausomai nuo būklės):
8.1.1. telefonu;
8.1.2. elektroniniu paštu;
8.1.3. per TAMO dienyną.
8.2. licėjaus administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotai ugdymui);
9. Tuo atveju, kai būtina skubiai suteikti pirmąją medicininę pagalbą kviečiama GMP (telefonas –
103 (Omnitel), 033 (Tele-2, Bitė), 03 (Teo) arba Bendrosios pagalbos centro telefonas – 112 (visuose
tinkluose).
10. Jeigu GMP susirgusį ar patyrusį traumą mokinį į veža gydymo įstaigą, dar neatvykus tėvams
(globėjams/rūpintojams), rekomenduojama skirti lydintįjį asmenį (švietimo pagalbos specialistą/klasės
vadovą/mokytoją).
11. Pastebėjus, kad mokinys jaučiasi blogai arba tuo atveju, kai mokiniui nustatomi ūmių
užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosi), mokinio
liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese arba mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų
sveikatai, VSPS, dalyko mokytojas, klasės vadovas ar budintis administracijos atstovas apie tai
informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Mokinį iš licėjaus turi atvykti pasiimti tėvai (globėjai,
rūpintojai). Išskirtiniais atvejais, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) negali atvykti, mokinys yra išleidžiamas
namo vienas, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą (el. pašto laišku ar el. dienyno žinute).
12. Ugdymo proceso metu įvykusios traumos, nelaimingi atsitikimai ir mokinio vieno išleidimas
namo fiksuojamas registracijos žurnale. Mokinio praleistas pamokas pateisina tėvai/klasės vadovas.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jam esant licėjuje) yra atsakingas už veiksmų,
mokiniui susirgus ar patyrus traumą licėjuje, ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie patirtą traumą
ar ūmų sveikatos sutrikdymą, organizavimą ir vykdymą. Jam nesant, už veiksmų organizavimą ir
vykdymą atsakingas yra licėjaus direktoriaus įgaliotas asmuo arba klasės vadovas.
14. Licėjaus darbuotojo funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją kontroliuoja licėjaus
direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
15. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo kompetenciją
kontroliuoja Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
___________________________________
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