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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos (toliau tekste – Įstaiga) pirmosios pagalbos 
organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. Nr. įsakymu V-208 „Dėl Būtinosios medicinos 
pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ (Žin., 
2004-04-16, Nr. 55-1915). 

2. Tvarka reglamentuoja pirmosios pagalbos organizavimą Įstaigoje. 
 

 
II. PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS 

 
3. Pirmosios pagalbos organizavimas gimnazijoje vykdomas pagal schemą (priedas Nr. 

1) 
4. Visuomenės sveikatos specialistas bei Įstaigoje dirbantys pedagogai ir mokytojų 

padėjėjai turi mokėti teikti pirmąją pagalbą asmenims, kurių gyvybei ar sveikatai dėl nelaimingo 
atsitikimo Įstaigoje arba ūminės pavojingos ligos gresia pavojus: 

4.1. Įvertinti pagrindinius gyvybės požymius (sąmonę, kvėpavimą, širdies veiklą); 
4.2. Atlikti dirbtinį kvėpavimą ir išorinį širdies masažą; 
4.3. Gaivinti netekus sąmonės, užspringusius, ištiktus šoko, perkaitusius, ištiktus saulės 

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

5. Pirmoji pagalba esant žaizdai ar nubrozdinimui: 
5.1. Apnuoginti sužeistą sritį ir nustatyti, kokia žaizda; 
5.2. Atsargiai pašalinti nešvarumus, esančius apie žaizdą; 
5.3. Stabdyti kraujavimą; 
5.4. Sutvarstyti žaizdą, uždėti sterilų tvarstį ir jį pritvirtinti; 
5.5. Reikalui esant naudoti šaldomąjį maišelį. 
6. Pirmoji pagalba susižalojus minkštuosius audinius (raiščius, sausgysles, raumenis): 
6.1. Šaldyti sužeistą vietą; 
6.2. Įtverti, kad galūnė nejudėtų; 
6.3. Pakelti sužeistą galūnę. 
7. Pirmoji pagalba esant nudegimui: 
7.1. Sustabdyti aukštos temperatūros poveikį; 
7.2. Nudegusią vietą skubiai šaldyti šaltu 18-20°C vandeniu 10-15 min. Šaldyti nenutraukę 

drabužių nuo nudegusios kūno vietos; 
7.3. Apnuogintą nudegusią vietą, uždengti steriliu tvarsčiu, sutvarstyti. 
8. Pirmoji pagalba perkaitus: 
8.1. skubiai išnešti iš karštos aplinkos; 
8.2. paguldyti pavėsyje ar vėsioje aplinkoje; 
8.3. atsagstyti rūbus; 



8.4. vėdinti; 
8.5. atvėsinti, dedant ant kūno sudrėkintą audinį, ant stambių kaklo, pažastų, kirkšnių 

kraujagyslių šaltus kompresus. Jei nukentėjęs sąmoningas, duoti gerti vėsaus vandens. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
9. Įstaigoje dirbantys pedagogai, klasių vadovai privalo išklausyti ir turėti pirmosios 

pagalbos pažymėjimą. 
10. Visuomenės sveikatos specialistas ir pedagogai yra atsakingi už pirmosios pagalbos 

organizavimą Įstaigoje. 
11. Aprašas gali būti keičiamas, papildomas pasikeitus teisės aktams ar keičiant gimnazijos 

darbo organizavimą. Pakeitimai tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu, suderinus su gimnazijos 
profesine organizacija ir Lazdijų rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru. 

12. Aprašo vykdymo kontrolę vykdo Įstaigos direktorius. 
13. Šis Aprašas suderintas su gimnazijos profesine organizacija ir  Lazdijų rajono 

savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru. 
 

 
 
 

__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Pirmosios pagalbos organizavimo eiga                                  Priedas Nr. 1. 
 

 
Kilus grėsmei gyvybei arba esant ūmiai 
pavojingai sveikatos būklei  pirmąją 
pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai 
nukentėjusiojo. 

Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu 
reikalinga iškviečiama greitoji medicininė 
pagalba. Pagalbą kviečia pagalbą 
teikiantysis arba šalia jo esantis asmuo. 

Informuojamas klasės vadovas. 

Informuojamas gimnazijos direktorius. 

Už kilusią grėsmę vaiko gyvybei arba esant 
ūmiai pavojingai sveikatos būklei vaiko 
tėvus (globėjus) iškviečia klasės vadovas, 
jeigu jų nėra – socialinis pedagogas. 

Jeigu tuo metu gimnazijoje dirba 
visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistas, jis įtraukiamas į 
pirmosios pagalbos teikimą.  
 

Nepavykus susisiekti su teisėtais mokinio 
atstovais per 1 val., informuojamas 
socialinis pedagogas arba direktorius. 

Jeigu tuo metu gimnazijoj nėra nei 
klasės vadovo, nei socialinio 
pedagogo, nukentėjusiojo vaiko 
tėvus (globėjus) informuoja 
gimnazijos administracija. 

Gimnazijoje esant visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistui pirmosios pagalbos 
organizavimo eigos atlikimą perima ir 
vykdo VSPS. 

Kilusios grėsmės vaiko gyvybei arba 
esamos ūmiai pavojingos sveikatos būklės 
situaciją analizuoja VSPS ir aptaria 
artimiausiame gimnazijos administracijos  
posėdyje. 


