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DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 
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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą  Gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų 

informavimo apie Gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašas“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 

d. įsakymu Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos 

nuostatų“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugo ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-284 

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. 

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“; Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. 

rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos 

priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (galiojanti suvestinė redakcija 

nuo 2018-01-01 d.). 

2. Tvarka reglamentuoja darbuotojų veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumą 

Gimnazijoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimą apie Gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos 

sutrikdymą. 

 

II SKYRIUS 

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ 

GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE 

GIMNAZIJOJE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ 

ORGANIZAVIMAS 

 

3. Įtarus, kad mokinys galimai susirgo ar patyrė traumą Gimnazijoje: 



3.1. į įvykio vietą (klasę, sporto salę, koridorių ir kt.) nedelsiant kviečiamas visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistas (toliau – VSPS) arba susirgęs ar patyręs traumą mokinys nuvedamas 

į sveikatos kabinetą 

3.2. VSPS ne darbo valandomis arba dėl kitų priežasčių VSPS ne esant gimnazijoje 

įvykio metu, pirmąją pagalbą susirgusiam ar patyrusiam traumą mokiniui privalo suteikti įvykio 

vietoje arba arčiausiai jos esantys pedagogai. 

Pirmoji pagalba – tai veiksmai, siekiant turimomis priemonėmis išsaugoti 

nukentėjusiojo žmogaus gyvybę ir sustabdyti sveikatą žalojančius veiksnius. 

3.3. Draudžiama mokiniui susižalojus ar ūmiai sutrikus jo sveikatai, savo nuožiūra duoti 

vaistus; 

3.4. Suteikus pirmąją pagalbą ir įvertinus mokinio būklę informuojami: 

3.4.1. nukentėjusio mokinio tėvai / globėjai / teisėti mokinio atstovai (priklausomai nuo 

būklės); 

3.4.2. gimnazijos administracija (direktorė, direktorės pavaduotoja ugdymui); 

3.5. informavimo būdai: telefonu, el. paštu, per elektroninį dienyną; 

3.6. įvykus nelaimingam atsitikimui (traumos atveju) ar esant sunkiai sveikatos būklei, 

pedagogai ar Gimnazijoje tuo metu esantis VSPS nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą 

tel. 112 arba 033 ir teikia pirmąją pagalbą; 

4. Jei sveikatos būklė nėra sunki, negaluojantis mokinys iš  Gimnazijos išleidžiamas tik 

pranešus tėvams (globėjams, rūpintojams) ir jiems pritarus. 

5. Mokinį pasiimti iš Gimnazijos tėvams (globėjams, rūpintojams) ar leisti pačiam 

mokiniui išeiti iš gimnazijos būtina: 

5.1. kai mokiniui įtariami / nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, 

skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, ūmiai kosti, yra pūlingų išskyrų iš nosies, yra neaiškios 

kilmės odos bėrimų, įvairių traumų atvejais, pakilus kraujo spaudimui, padažnėjus pulsui), apžiūrų 

metu randama utėlių, niežų požymių; 

5.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo procese; 

5.3. mokinio būklė / liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai. 

6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jam esant Gimnazijoje) visus vaikų 

apsilankymus dėl traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruoja Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (jam esant Gimnazijoje) ir klasės 

vadovas yra atsakingi už veiksmų, vaikui susirgus ar patyrus traumą Gimnazijoje, ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) informavimą apie Gimnazijoje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą, organizavimą 

ir vykdymą. Nesant visuomenės sveikatos priežiūros specialisto Gimnazijoje, už veiksmų 

organizavimą ir vykdymą atsakingas yra direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir klasės vadovas. 

____________________ 


