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PATVIRTINTA
Anykščių Jono Biliūno gimnazijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d.
įsakymu Nr. V-31

ANYKŠČIŲ JONO BILIŪNO GIMNAZIJOS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Anykščių Jono Biliūno gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) pirmosios pagalbos
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomųjų pirmosios
pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašas“
(galiojanti suvestinė redakcija nuo 2019-11-01 d.); Lietuvos higienos norma HN 21:2017
„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V284; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016 m.
liepos 21d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.Tvarkos Aprašas nustato Gimnazijos darbuotojų funkcijas ir veiksmus organizuojant
pirmąją pagalbą Gimnazijoje.
II. PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO ORGANIZAVIMAS
3. Gimnazijoje dirbantys pedagoginiai darbuotojai turi mokėti teikti pirmąją pagalbą
asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai gresia pavojus dėl nelaimingo atsitikimo Gimnazijoje arba
ūminės pavojingos ligos:
3.1. mokėti vertinti įvykio vietos saugumą ir nukentėjusiojo būklę, žinoti gyvybei
pavojingos psichikos būsenos, pirmosios pagalbos, medicinos pagalbos, psichologinės pagalbos
organizavimo principus;
3.2. mokėti atlikti pradinį gaivinimą bei pradinį gaivinimą naudojant išorinį širdies
defibriliatorių;
3.3. mokėti stabdyti kraujavimą, tvarstyti šautines, durtines, plėštines ir kt. žaizdas;
3.4. mokėti įmobilizuoti pažeistą kūno dalį, esant lūžimui ar išnirimui, parengti
nukentėjusįjį transportavimui;
3.5. mokėti teikti pirmąją pagalbą asmenims, patyrusiems anafilaksiją, suspaudimą, elektros
traumą, terminį ar cheminį nudegimą, ištiktiems saulės ar šilumos smūgio, sušalusiems,
skendusiems, užspringusiems, įvykus miokardo infarktui, galvos kraujotakos sutrikimams,
epilepsijos priepuoliui, apalpus, netekusiems sąmonės, įkąstiems vabzdžio ar gyvūno,
apsinuodijusiems;
3.6. mokėti vertinti darbo vietos ar veiklos ypatumus, vykdyti galimų nelaimingų atsitikimų
prevenciją, žinoti apsinuodijimo nuodingosiomis medžiagomis simptomus, mokėti teikti pirmąją
pagalbą nuodingosioms ir pavojingoms medžiagoms patekus ant odos, į akis, į kvėpavimo takus;
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3.7. žinoti pirmosios pagalbos rinkinio sudėtį, individualias teikiančiojo pirmąją pagalbą
apsaugos priemones.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui, kilus grėsmei dėl gyvybės arba esant ūmiai pavojingai
sveikatos būklei pirmąją pagalbą mokiniui teikia Gimnazijoje esantis visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas jo darbo valandomis. Visais atvejais, kai visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto nėra Gimnazijoje, pirmąją pagalbą teikia pedagoginis darbuotojas, esantis tuo metu
arčiausiai mokinio: pamokos metu – dalyko mokytojas, pertraukos metu – mokytojas, klasių
kuratorius, pagalbos mokiniui specialistas.
5. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikia, kviečiama greitoji medicininė pagalba. Ją
kviečia teikiantysis pirmąją pagalbą arba jo įgaliotas asmuo.
6. Mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie įvykį telefonu informuoja visuomenės
sveikatos priežiūros specialistas (jam esant Gimnazijoje jo darbo valandomis) arba klasių
kuratorius, arba pagalbą mokiniui teikęs pedagoginis darbuotojas, arba administracijos atstovas.
7. Jeigu iki greitosios pagalbos atvykimo nepavyksta susisiekti su mokinio tėvais (globėjais,
rūpintojais), direktoriaus paskirtas Gimnazijos atstovas privalo palydėti jį į ligoninę ar kitą
sveikatos priežiūros įstaigą ir likti, kol atvyks teisėti mokinio atstovai. Nepavykus susisiekti su
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) Gimnazijos administracija informuoja Vaiko teisių
apsaugos tarnybos darbuotojus apie susidariusią situaciją.
8. Jeigu mokiniui nereikia skubios medicininės pagalbos, suteikus pirmąją pagalbą
įvertinama, ar mokinys toliau gali dalyvauti ugdymo procese. Jei mokinys negali toliau dalyvauti
ugdymo procese, telefonu apie vaiko sveikatos būklę informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Į
namus mokinys išleidžiamas su atvykusiais tėvais (globėjais, rūpintojais) arba jų įpareigotais
asmenimis.
9. Pirmosios pagalbos rinkiniai yra visuomenės sveikatos priežiūros specialisto kabinete,
sporto salėje, technologijų mokymo kabinetuose, gimnazijos bendrabutyje, raštinėje.
10. Direktoriaus paskirtas asmuo iki rugsėjo 1 dienos sukomplektuoja Gimnazijos
pirmosios pagalbos rinkinius. Gimnazijos pirmosios pagalbos rinkiniai papildomi atsiradus
poreikiui, apie kurį praneša darbuotojai, kurių kabinetuose yra šie rinkiniai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Kiekvienas pedagoginis darbuotojas privalo išklausyti pirmosios pagalbos teikimo
mokymus bei turėti tai patvirtinantį pažymėjimą.
12. Direktoriaus paskirtas asmuo privalo reguliariai patikrinti pedagogų pirmos pagalbos
mokymo kursų pažymėjimų galiojimo laiką ir organizuoti jų mokymus atsiradus poreikiui.
13. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu turi būti susipažinę visi už mokinių
ugdymą ir priežiūrą atsakingi pedagoginiai darbuotojai.
14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo
kompetenciją kontroliuoja visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas asmuo.
15. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Gimnazijos direktorius.
__________________

