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KLAIPEDOS LOPSELIS.DARZELIS,,ZIOGELIS"
PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. pirmos pagalbos organizavimo tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja pirmos

pagalbos organizavlm4, teikiL4 ir atsakomybg Klaipedos lop5elyje-barZelyje ,,Liogelis" (toliau -
Mokykla).- 

2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2O03

m. liepos ti a. isaty-u-Nr. V-450 ,,D.1 ur-.rs sveikatos prieZi[ros istaigos pirmosios medicinos

pagalbos rinkinio apraso, pirmosios pagalbos rinkinio apra5o ir asmens sveikatos prieZitiros ir

iaira.i3o. specialistq kompetencijos teikiant pirmqiq medicinos pagalb4 apra5o patvirtinimo",

Lietuvos Respubliko, sri.ti.no ir mokslo ministro ZOOO m. vasario 11 d. isakymu Nr. 113 ,,D01

moksleiviq nelaimingq atsitikimq tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatq", Lietuvos

Respublikos sveikatof apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. isakymu Nr. V-69 isakymu

patvirtintu Privalomqjq' pirirosios pagalbos, _higienos igudziq, alkoholio, narkotiniq ir
'psichotropiniq ar r.itri 

'psicrrik4 
veikiandiq medziagq vartojimo poveikio Zmogaus sveikatai

mokymq-ir atestavimo ivarkos apraSu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mini{ro-t1

Lietwos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.liepos 21 d. isakymu Nr. Y-966N-672

,,Del visuo*"n6 sveikatos prieZi{iros organizavimo mokyklojg tyarkos. apra5o patvirtinimo",

Li.turo, Respublikos sveikatos apsaugos Linirtro 2016 m. sausio 26 d. isakymu Nr.V-93 ,,Del

Lietuvos higienos nonnos HN 75:2016 ,,{staiga, vykdanli ikimokyklinio irlar priesmokyklinio

ugdymo progra*4. Bendriej i sveikatos saugos reikalavim ai" patvirtinimo."'

3.^Ap-ra54 igyvendina Mokyklos darbuotojai ir dirbti Mokykloje paskirtas visuomenes

sveikatos specialistas (toliau - Sveikatos specialistas)'

4. pirmosios pagalbos teikimas upi*u ivykio vietos saugumo ir nukentejusiojo bflkles

lvertinim4, gyvybei puu-o.;ingo, fizines irlar psicirikos b[senq atpaLinimq, emocines, psichologines

ir pirmosioJpugAUor organizavim4, iskaitant pradini gaivinim4, kraujavimo stabdym4, tvarstyml,

nukentejusiojo-parengimq transportuoti, paZeistos kuno dalies, esant lflZimui ar isnirimui,

imobilizavim4, iraum-uotq suZalotq asmenq ne5im4, pirmosios pagalbos teikimas asmenims,

patyrusiems anafilaksij4, suspaudimq, elektros traum4, termini ar chemini_nudegim4, paveiktiems

|aiLo, istiktiems saul6s ar silumos smfgio, susalusiems, skendusiems, bandziusiems pasikarti,

u2sp.ingu.iems, ivykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams, epilepsijos

prieprollri, apalpus, netekusiems s4mones, ikQstiems vabzdaio ar gyvflno, apsinuodtjusiems'

svetimkunir+, ,r,rodiogq ir pavojingq medZiagq patekimo i akis, i kvepavimo takus, ant odos bei

kitais Zmogaus gyvybei ir sveikatai gresmq keliandiais atvejais.

II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

5. Kilus gresmei mokinio (kito asmens) gyvybei arba esant iimiai pavojingai sveikatos btiklei

pirmqiq pagalbqteikia Mokyklos darbuotojas, esantis ardiausiai nukentejusiojo.' -ti. l.i mokykloje tuo metu dirba Sveikatos specialistas, jis kuo skubiau kviediamas i ivykio
viet4, isitraukia i-pinnosios pagalbos teikim4 ir j4 perima. Tuo atveju, kai Sveikatos specialistas

mokykloje i"yki,o metu nedirba, pilnavertg pirmqie pagalbq susirgusiam, patyrusiam traum4 ar



flmaus sveikatos sutrikimo istiktam mokiniui (kitam asmeniui) privalo suteikti ivykio vietoje arba

ardiausiai j os esantys pedago gai.

7. Traum4 patyigs arbu U*uus sveikatos sutrikimo i5tiktas mokinys (kitas asmuo), jei tam

yra galimybe, paguldomas ivykio vietoje, kol bus iverlinta jo sveikatos bukle, suteikta pirmoji

pugibuiipriima sprendimus del tolimesniq pagalbos teikimo veiksmq, esant bfltinybei kviediama

greitoji medicinine pagalba (toliau - GMP).

9. Jei traum4'putyrgr arba flmaus sveikatos sutrikimo i5tiktas mokinys (kitas asmuo) negali

eiti arba jo judinirnas-gali turi neigiam4 !tak4 jo sveikatos blklei, jis po pirmosios pagalbos

suteikimo paliekamas ir nuolat stebimas ivykio vietoje, kol atvyks GMP.

10. jei patyrgs traum4 ar iStiktas fimaus sveikatos sutrikim4 mokinys (kitas asmuo) gali eiti

ir tai neturi itakos jo sveikatos pablogejimui, jis palydimas i Mokyklos sveikatos kabinetE'

11. Mokykios teritorijoji traum4 patyrgs arba fimaus sveikatos sutrikimo i5tiktas mokinys

(kitas asmuo), ieidZiant jo sveikatos bfiklei irlar ivykio aplinkybems i5 ivykio vietos perkeliamas

(inesamas, atvedamas) i Mokyklos patalpas.

12. Suteikus pirm4j4 pagalb4 ir, iverlinus mokinio (kito asmens) b[k19, informuojami:

12.1. susirgusio ar'nulentejusiojo mokinio tevai (globejai, rfipintojai) teiseti mokinio

atstovai;
12,2. mokyklos administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotai ugdymui);

12.3. mokinio gruPes mokYtojas'
13. Atvejai, kai bUtina skambinti bendruoju pagalbos telefono numeriu 112:

13.1. i5kilus gresmei gyvybei, sveikatai;
13.2. itarus, kad darbuotojas bando nusiZudyti;

1 3.3. aptikus sProgmeni;
13.4, smurlo atveju;
13.5. kesinamasi pagrobti, sugadinti ar sunaikinti turt4;

13.6. ivykus eismo ivYkiui;
13.7 . Lmogui skgstant;

13.8. gaisro atveju.
14. Veiksmai kviediant pagalbos tarnybas 112:

14.1. b1tina apibrldinti viet4, ikuri4 turi atvykti pagalbos tarnybos;

14.3. i5samiai apibfidinti situacij4 (nurodyti kas ivyko);
14.4. nurodyti galim4 nukentejusiqiq skaidiq t amLiq;

14.5. informuoti, ar nukentejusieji sEmoningi, ar kvepuoja;

14.6. nenutraukti pokalbio, kol jo nenutrauks operatorius'

15. Bltini GMP i5kvietimo atvejai:
1 5. 1. nukentejusysis nes4moningas;

15.2. nukentejusysis sunkiai kvepuoja, dusta;

15.3. nukentejusysis jaudia diskomfort4, skausm4 ar spaudim4 krttineje, kuris trunka ilgiau

kaip 5 rnin. arba karlojasi;
1 5.4. nukentejusysis labai kraujuoj a;

15.5. nukentejusysis vemia ar kosi krauju;
15.6. nukentejusysis jaudia nepraeinanti spaudim4 ar skausmq pilve;

1 5.7. esant nukentejusioj o traukuliams;
15.8. nukentejusysis skundZiasi stipriu galvos skausmu arba neai5kiai kalba;

1 5.9. itarus nukentejusiojo apsinuodijim4;
15.10. itarus nukentejusiojo galvos, kaklo ar nugalos suZeidimus;

15.11. itarus nukentejusiojo kaulq luZius;

15.12. itarus iimi4 alerging reakcij4 (nuo vabzdZio igelimo, maisto ir pan.).

16. Ddi patirtos traumos ar [maus sveikatos sutrikimo kilus gresmei mokinio gyvybei arba

esant [miai pavojingai jo sveikatos bflklei GMP i5kviedia jam pirmqqpagalbEteikiantis Sveikatos

specialistas arba ardiausiai nukentejusiojo tuo metu esantys ir pagalb4 teikiantis kitas Mokyklos

darbuotoj as/darbuotoj ai.



t7. Apie GMp arba kitq pagalbos tamybq i5kvietim4 visais atvejais nedelsiant

informuojamas mokyklos direktoriur-urbu tuo metu jo pareigas atliekantis _kitas 
administracijos

darbuotojas. Jei GMp arba kitos pagalbos tarnybos i5kviediamos del konkretaus mokinio,

nedelsiant informuojami ir teiseti rnokinio atstovai. Mokyklos direktoriq apie GMP arba kitq

pagalbos tarnybq i5lvietim4 informuoja j4 iSkvietgs Mokyklos darbuotojas, o teisetus mokinio

atstovus - grupes mokYtojas.
13. ieifu organizuojant susirgusio ar nukentejusiojo mokinio gabenim4 i gydymo

nepavyksta susisiekti su teisetais mokinio atstovais, mok

III SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOKYKLOS DARBUOTOJU PASIRENGIMUI

19. Visi Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, mokytojry'aukletojq pad€jdjai, privalo.biiti

i5klausg privalomojo pirmosios pagalbos mokymo kursus, tureti tai patvirtinanti paZymejim4.

Kursq m"tu igytos Zinios periodiSkai atnaujinamos kas penkerius metus.

20. Sveikatos specialistas ir visi Mokyklos pedagoginiai darbuotojai, mokytojry'aukletojq

padejejai turi moketi ieitti pirmqiq pagalbqasmenims, kuriq gyvybei ar sveikatai del nelaimingo

atrititimo Mokykloje arba [mines pavojingos ligos gresia pavojus:

20.1. ivertinti pagrindinius gyvybes poZymius (s4mong, kvepavim4, Sirdies veikl4);

20.2. atlil<ti dirbtini kvepavim4 ir iSorini Sirdies masa1q;

20.3. guvinti netekus i4rnoner, uZspringusius, i5tiktus Soko, perkaitusius, i5tiktus saules

sm[gio ar elEktros traumos, pavojingos gyvybei bflkles del flmiq ligq, apsinuodrjimq bei traumq

atvejais.
21 . Kiekvienas Mokyklos darbuotoj as privalo Zinoti :

21.1. kurioje Mokyklos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys;

21.2. kokiu telefonu reiktq kreiptis ivykus nelaimingam atsitikimui ar kitai situacijai,

reikalauj andiai neatideliotinq veiksmq.
22. y1o6yt<los direktoriaus isakymu atsakingu uZ istaigos pirmosios pagalbos rinkiniq

prieZi[r4 paskirias Mokyklos darbuotojas turi buti susipaZings su jame esandiomis priemonemis.

IV SKYRIUS
MOKYKLOS APRUPINIMAS PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMUI REIKALIMGOMIS

PRIEMONEMIS

23. pirmosios pagalbos rinkiniai turi btiti paZenklinti teises aktq nustatyta txatka, getai

matomoje vietoje, lengvai pasiekiami darbo (ugdymo) irlar laisvalaikio metu..

Z+. pirmbsios iagalbos rinkinys turi biiti pilnai sukomplektuotas, nuolat atnaujinamas ir
papildomas pagalpirmosios pagalbos rinkinio apra5ym4. Jame neturi bfiti pasibaigusio tinkamumo

vartoti laiko, netinkamos kokybes priemoniq.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Sveikatos specialistas koordinuoja pirmosios pagalbos teikim4 Mokykloje ir kartu su

pedagogais yra atsakingas uz jos teikim? bei teikimo otganizavimq,.t e 
Z?. Sio Apra5o iykdymo kontroig vykdo ir mokyklos darbuotojo funkcijq igyvendinim4

pagal savo kompetencijq kontroliuoja Mokyklos direktorius ir / ar direktoriaus pavaduotojas

ugdymui.
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