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Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 d. įsakymu

Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jo

vėlesniais pakeitimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos

švietimo ir mokslo ministro 2005-12-30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos

priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais, Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-02-11 d. įsakymu Nr. 113 ,,Dėl nelaimingų

atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ ir jo vėlesniais pakeitimais, Sveikatos

mokymo ir ligų prevencijos centro metodinėmis rekomendacijomis (2011 m.),

t v i r t i n u Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Marijampolės vaikų

lopšelyje-darželyje „Želmenėliai“ ir teisėtų atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų

sveikatos sutrikimą tvarką (pridedama).

Direktorė    Rita Maksimavičienė
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                                                         PATVIRTINTA

                                                                     Marijampolės vaikų lopšelio-darželio

                                                  „Želmenėliai“ direktoriaus

                                                                   2020 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-

DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI  SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“ IR

TEISĖTŲ ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR

ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ

TVARKA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą Marijampolės vaikų lopšelyje-

darželyje „Želmenėliai“ (toliau – lopšelyje-darželyje) ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie

patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka (toliau – Tvarka) nustato darbuotojų veiksmus

vaikui susirgus ar patyrus traumą lopšelyje-darželyje ir informacijos apie patirtą traumą ar ūmų

sveikatos sutrikimą perdavimą teisėtiems vaiko atstovams.

2. Teisėti vaiko atstovai yra tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir kiti asmenys, kurie pagal

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymą privalo rūpintis vaiku, jį auklėti, globoti, jam

atstovauti, ginti jo teises ir teisėtus interesus.

3. Tvarka parengta vadovaujantis:

3.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-04-22 d. įsakymu Nr. V-313

„Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar)

priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ir jo

vėlesniais pakeitimais.

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo

ir mokslo ministro 2005-12-30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais

3.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-02-11 d. įsakymu Nr. 113

,,Dėl  nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“ ir jo vėlesniais pakeitimais.

3.4. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro metodinėmis rekomendacijomis (2011

m.).

3.5. Kitais teises aktais, reglamentuojančiais darbuotojų veiksmų procedūras vaikui

patyrus traumą ikimokyklinio ugdymo įstaigose, traumų prevencijos priemones.

II.  DARBUOTOJŲ VEIKSMAI IR INFORMACIJOS PERDAVIMAS

MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ LOPŠELYJE-DARŽELYJE

4. Atvestus į lopšelį-darželį vaikus kiekvieną rytą apžiūri ir vėliau jų buvimo metu stebi

grupės mokytoja.

5. Ugdytiniui ūmiai susirgus ar patyrus traumą lopšelyje-darželyje grupės mokytoja,

kurios ugdomosios veiklos metu tai įvyko, apie vaiko sveikatos būklę nedelsdama informuoja

lopšelio-darželio vaikų slaugytoją ir Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro

visuomenės sveikatos specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą lopšelyje-darželyje (toliau –

visuomenės sveikatos specialistas), jų darbo lopšelyje-darželyje metu. Nesant lopšelyje-darželyje

minėtiems specialistams, informacija pateikiama direktoriui.

6. Grupės mokytoja ar visuomenės sveikatos specialistas savo darbo metu įvertina

nukentėjusiojo sveikatos būklę – ar gali toliau dalyvauti ugdomojoje veikloje, kokią būtina suteikti

pirmąją pagalbą.

7. Darbuotojų veiksmai ugdytiniui ūmiai susirgus ar patyrus traumą:
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7.1. Jei būtina, ugdytinis paguldomas ramioje vietoje (grupėje). Jeigu įtariama

užkrečiama infekcinė liga, vaikas nedelsiant nuvedamas į patalpą, kurioje jis atskiriamas nuo

kolektyvo iki atvyks teisėti vaiko atstovai.

7.2. Pirmąją pagalbą suteikia grupės mokytojos ar kiti darbuotojai, išklausę privalomus

pirmosios pagalbos mokymus ir turintys sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus, bei visuomenės

sveikatos specialistas savo darbo metu.

7.3. Apie įvykį ir būtinybę atvykti pasiimti nukentėjusį vaiką iš lopšelio-darželio

informuojami teisėti vaiko atstovai telefonu, nurodytu grupės dienyne. Grupių mokytojos privalo

reguliariai patikslinti vaikų teisėtų atstovų kontaktinius duomenis.

7.4. Duomenis apie traumą, atliktą pirmąją pagalbą ar ūmų sveikatos sutrikimą

registruoja suteikęs vaikų slaugytojas – Traumų ir ūmių sveikatos sutrikimų registracijos žurnale (1

priedas), laikomą sveikatos priežiūros kabinete. Jei įvykis įvyko dirbant visuomenės sveikatos

specialistui, tai visi šie duomenys registruojami jo Apsilankymų žurnale, kuris laikomas sveikatos

priežiūros kabinete.

7.5. Jei vis dar yra pavojus vaiko sveikatai, grupės mokytoja ar visuomenės sveikatos

specialistas savo darbo metu nedelsiant kviečia greitąją medicinos pagalbą.

7.6. Kai greitoji medicinos pagalba atvyksta greičiau nei informuoti apie tai teisėti vaiko

atstovai, grupės mokytoja lydi vaiką į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir būna su juo iki atvyks

teisėti vaiko atstovai. Jei su nukentėjusiuoju vyksta grupės mokytoja, tos grupės ugdytiniai

nepaliekami be priežiūros. Teisėti vaiko atstovai apie vaiko transportavimą į asmens sveikatos

priežiūros įstaigą, jos pavadinimą, adresą informuojami telefonu.

8. Teisėti vaiko atstovai ugdytinį pasiimti iš lopšelio-darželio privalo kai jo sveikatos

būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos, nėra reikalingų sąlygų suteikti būtinąją

medicinos pagalbą bei jo sveikatos būklė kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.

9. Ugdytinis  į kolektyvą gali sugrįžti tik visiškai pasveikęs.

II.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Siekiant kuo mažesnės žalos vaiko sveikatai, suteikiant pirmą medicinos pagalbą,

grupės mokytojos, visuomenės sveikatos specialistas privalo tobulintis pirmosios medicinos

pagalbos teikime.

11. Siekiant sumažinti traumų riziką lopšelyje-darželyje, vykdomos traumų prevencijos

priemonės. Kuriama sveikatai palanki ugdymosi aplinka. 

12. Informacija apie ugdytinio sveikatą gali būti suteikta valstybės institucijoms, kurioms

Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia tokią teisę.

________________
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Darbuotojų veiksmų ugdytiniui 

susirgus ar patyrus traumą

Marijampolės vaikų lopšelyje-

darželyje „Želmenėliai “ ir teisėtų 

atstovų informavimo apie patirtą 

traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą 

tvarkos

1 priedas

TRAUMŲ IR ŪMIŲ SVEIKATOS SUTRIKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

Eil.

Nr.

Data Nukentėjusiojo

vardas, pavardė, 

grupės nr.

Duomenys apie

traumą (vieta, laikas,

kaip įvyko, sužeista

vieta) ir ūmų

sveikatos sutrikimą

Pirmoji

pagalba

(kas buvo

daryta)

Pirmąją pagalbą

suteikusio

darbuotojo

vardas, pavardė

ir parašas

1 2 3 4 5 6
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DETALŪS METADUOMENYS
Dokumento sudarytojas (-ai) 1 - Renata Luckuvienė
Dokumento pavadinimas (antraštė) Dėl darbuotojų veiksmų vaikui  susirgus ar 

patyrus traumą Marijampolės vaikų lopšelyje-
darželyje „Želmenėliai“ ir teisėtų atstovų 
informavimo apie patirtą traumą ar ūmų 
sveikatos sutrikimą tvarkos tvirtinimo

Dokumento registracijos data ir numeris 2020-10-20 Nr. V-120

Adresatas  - 

Pasirašymo, tvirtinimo, vizavimo paskirties 
parašą (-us) sukūrusio (-ių) asmens (-ų) 
pareigos, vardas (-ai), pavardė (-ės), data

Pasirašymas: Marijampolės vaikų lopšelis-
darželis "Želmenėliai"-Direktorius Rita 
Maksimavičienė 2020-10-20

Pagrindinio dokumento priedų ir pridedamų 
dokumentų failų skaičius

1

Papildomi metaduomenys Dokumentas suformuotas DVS „Kontora“.
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