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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO  „ŽIEDELIS“
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“ (toliau – Lopšelis-darželis) pirmosios
pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Būtinosios
medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto
patvirtinimo“, Higienos norma HN-75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, Sveikatos priežiūros
ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu ir Vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio
ugdymo įstaigose rekomendacijomis.

2. Aprašas reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Lopšelyje-darželyje.

II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS

3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir Lopšelio-darželio mokytojai,
dirbantys pagal ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo programas, meninio ugdymo mokytojai,
neformaliojo ugdymo mokytojai, logopedai, mokytojo ir / ar mokinio padėjėjai (toliau –
Mokytojai) turi mokėti teikti pirmąją medicinos pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl
nelaimingo atsitikimo Lopšelyje-darželyje arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus:

3.1. įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą);
3.2. atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą;
3.3. gaivinti netekusius sąmonės, užspringusius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus

saulės smūgio ar elektros traumos, pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei
traumų atvejais.

4. Vaikui susirgus Lopšelyje-darželyje:
4.1. įvykus nelaimei vaikus ugdantis Mokytojas ar sveikatos priežiūros specialistas, dietistas

turi neatidėliodamas suteikti nukentėjusiam vaikui pirmąją pagalbą;
4.2. jei reikalinga neatidėliotina medicinos pagalba – iškviesti greitąją medicininę pagalbą;
4.3. apie įvykusį nelaimingą atsitikimą ar negalavimą pranešti vaiko tėvams (globėjams)

telefonu, nurodytu elektroniniame dienyne. Jeigu po trijų bandymų susisiekti su vienu iš tėvų
(globėjų) nepavyksta, iškviesti greitąją medicininę pagalbą;

4.4. neatvykus tėvams (globėjams) palydėti nukentėjusį ar sergantį vaiką į gydymo įstaigą;
4.5. apie įvykį informuoti žodžiu Lopšelio-darželio administraciją;
4.6. sunegalavusį vaiką išleisti į namus tik su suaugusiais asmenimis, kurie yra nurodyti tėvų

prašymuose dėl vaikų atvedimo į Lopšelį-darželį ir pasiėmimo iš jo;



4.7. jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiama liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir
stebimas iki atvyks tėvai;

4.8. Mokytojai periodiškai turi būti išklausę pirmos pagalbos mokymo kursus ir gebėti
suteikti pirmąją pagalbą;

4.9. Mokytojai grupėse turi turėti tėvų (globėjų) kontaktus (adresus, telefonų numerius ir
t.t.).

5. Įvykus nelaimingam atsitikimui (traumai) Lopšelio-darželio teritorijoje, Mokytojas ar
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą,
telefonu 112, teikia pirmąją medicinos pagalbą bei telefonu apie įvykį informuoja vaiko tėvus
(globėjus).

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6. Lopšelyje-darželyje dirbantys Mokytojai, virtuvės darbuotojai privalo išklausyti ir turėti
galiojančius pirmosios pagalbos pažymėjimus.

7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ir Mokytojai atsakingi už pirmosios
pagalbos organizavimą Lopšelyje-darželyje.

8. Už pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimą atsakingas Lopšelio-darželio dietistas.
Pirmos pagalbos rinkinys turi būti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

9. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Lopšelio-darželio direktorius.

__________________


