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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“

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija),

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“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672 redakcija),

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl

Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą,

pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“, Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2003-05-14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei

transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų

atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalančių suteikti jiems pirmąją

pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų asmenų kompetencijos šiais klausimais

nustatymo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-08-31 d. įsakymu Nr. V-822

„Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“,

t v i r t i n u Pirmosios pagalbos organizavimo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje

„Želmenėliai“ tvarką (pridedama).

Direktorė    Rita Maksimavičienė
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                                       PATVIRTINTA

                                                   Marijampolės vaikų lopšelio-darželio

                                „Želmenėliai“ direktoriaus

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

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽELMENĖLIAI“

TVARKA

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pirmosios pagalbos organizavimo Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje

„Želmenėliai“ (toliau – lopšelyje-darželyje) tvarka (toliau – Tvarka) nustato atsakingus asmenis už

pirmosios pagalbos organizavimą ir jų kompetencijas teikiant pirmąją pagalbą, pirmosios pagalbos

teikimo priemones.

2. Tvarka parengta vadovaujantis:

2.1. 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“

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016-01-26 d. įsakymo Nr. V-93 redakcija).

2.2. 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“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672

redakcija).

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003-07-11 d. įsakymu Nr. V-

450 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos

pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“.

2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-05-14 d. nutarimu Nr. 590 „Dėl profesijų,

darbų ir veiklos sričių darbuotojų bei transporto priemonių vairuotojų, buvusių kartu su

nukentėjusiaisiais ar ligoniais nelaimingų atsitikimų ar ūmaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose

ir privalančių suteikti jiems pirmąją pagalbą, sąrašo patvirtinimo, taip pat įstatymų nustatytų kitų

asmenų kompetencijos šiais klausimais nustatymo“.

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-08-31 d. įsakymu Nr. V-822

„Dėl gaivinimo standartų patvirtinimo“.

2.6. Kitais teises aktais, reglamentuojančiais pirmosios pagalbos organizavimą.

II.  ATSAKINGI ASMENYS UŽ PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMĄ IR

JŲ KOMPETENCIJOS

3. Už pirmosios pagalbos organizavimą atsakinga vaikų slaugytoja.

4. Vaikų slaugytoja žino ir turi gebėjimų pirmosios pagalbos teikime, šias žinias ir

gebėjimus

atnaujina keliant kvalifikaciją.

5. Jei vaikų slaugytojos nėra lopšelyje-darželyje, pirmąją pagalbą teikia pedagoginiai

darbuotojai,

įgiję žinių pirmosios pagalbos teikimo klausimais ir turintys sveikatos žinių atestavimo

pažymėjimus.

6. Vaikų slaugytoja organizuoja pedagoginių darbuotojų privalomuosius pirmosios

pagalbos mokymus:
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6.1. sudaro ir suderina su lopšelio-darželio direktore pedagoginių darbuotojų, kurie

privalo būti apmokyti teikti pirmąją pagalbą, sąrašą;

6.2. siunčia pedagoginius darbuotojus į privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus;

6.3. tikrina sveikatos žinių pažymėjimų galiojimo laikus (galioja penkerius metus nuo

išdavimo dienos)  ir saugo juos sveikatos priežiūros kabinete.

7. Vaikų slaugytojos ir pedagoginių darbuotojų kompetencijos pirmosios pagalbos

teikime:

7.1. pagrindinių gyvybės požymių (sąmonės, kvėpavimo, širdies veiklos) įvertinimas;

7.2. dirbtinio kvėpavimo ir išorinio širdies masažo atlikimas;

7.3. netekusių sąmonės, užspringusių, skenduolių, perkaitusių, ištiktų šoko, saulės

smūgio ar elektros traumos, esant pavojingos gyvybei būklės dėl ūmių ligų, apsinuodijimų bei

traumų atvejais gaivinimas;

7.4. kraujavimo stabdymas, tvarstymas;

7.5. skausmo malšinimas;

7.6. pažeistos srities įmobilizavimas;

7.7. mažiau traumuojančių nukentėjusįjį veiksmų atlikimas.

8. Įvykus nelaimingam atsitikimui, patyrus traumą vaikui ar darbuotojui, vaikų

slaugytoja, jai nesant lopšelyje-darželyje, pedagoginis darbuotojas, nedelsdamas reaguoja į

susidariusią situaciją - įvertina nukentėjusiojo sveikatos būklę ir atitinkamai teikia pirmąją pagalbą.

9. Jei turimų žinių ir gebėjimų nepakanka, vis dar kyla grėsmė vaiko ar darbuotojo

sveikatai ir gyvybei, iškviečiama greitoji medicinos pagalba.

10. Vaikui patyrus traumą atliekami veiksmai vadovaujantis Darbuotojų veiksmų vaikui

susirgus ar patyrus traumą lopšelyje-darželyje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie vaiko

patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka.

11. Duomenys apie suteiktą pirmąją pagalbą registruojami Traumų ir ūmių sveikatos

sutrikimų registravimo žurnale, patvirtintame Darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą

lopšelyje-darželyje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie vaiko patirtą traumą ar ūmų sveikatos

sutrikimą tvarkoje.

12. Traumų ir ūmių sveikatos sutrikimų registravimo žurnalas laikomas ir saugomas

sveikatos priežiūros kabinete.

III.  PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO PRIEMONĖS

13. Įmonės pirmosios pagalbos rinkiniai:

13.1. yra kiekvienoje grupėje, sveikatos priežiūros kabinete, virtuvėje, padėti gerai

matomoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

13.2. Rinkinių sudėties sąrašas sudaromas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2003-07-11 d. įsakyme Nr. V-450 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos

specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios medicinos pagalbos

vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ pateiktas rekomendacijas bei atsižvelgiant į būtiniausių

medicinos priemonių poreikį lopšelyje-darželyje. Sąrašas tvirtinamas lopšelio-darželio direktorės

įsakymu;

13.3. vaikų slaugytoja tikrina ir nuolat papildo rinkinių sudėtį.

14. Sveikatos priežiūros kabinete yra:

14.1. kraujospūdžio matavimo prietaisas;

14.2. termometrai kūno temperatūrai matuoti;

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Lopšelyje-darželyje pedagoginiai darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta

tvarka įgiję žinių pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei privalo turėti sveikatos žinių

atestavimo pažymėjimus.
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16. Už lopšelyje-darželyje suteiktos pirmosios pagalbos kokybę atsako ją suteikusieji

darbuotojai.

_____________________
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