PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
direktoriaus įsakymu 2017-03-01 Nr. V-21
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO
(PVZ. VAISTŲ NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINĖMIS
NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) pagalbos pagal
gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz. vaistų naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis, tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu.
2. Tvarka nustato Progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto, Progimnazijos
pedagoginių darbuotojų funkcijas ir pareigas užtikrinant pagalbą pagal gydytojų rekomendacijas,
jeigu mokinys serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
II SKYRIUS
PAGALBOS MOKINIAMS UŽTIKRINIMAS
PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS
3. Kiekvienais metais iki rugsėjo 15 d. Progimnazijos mokiniai turi pateikti
gimnazijos sveikatos priežiūros specialistui vaiko sveikatos pažymėjimą (statistinė apskaitos forma
Nr. 027 1/a) „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (toliau – Forma Nr. 027-1/a) patvirtintą Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-951 (Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegės 16 d. įsakymo Nr. V-507 redakcija).
4. Sveikatos priežiūros įstaigų pateiktose vaiko profilaktinėse sveikatos pažymose
(Formoje 027-1/a) įrašomos tik tos gydytojų rekomendacijos dėl lėtinių neinfekcinių ligų
(bronchinės astmos, cukrinio diabeto ir kitų), dėl kurių mokiniams gali prireikti skubios pagalbos
ugdymo proceso veikloje.
5. Papildoma informacija ir rekomendacijos apie lėtines neinfekcines ligas, kurios
nustatomos einamųjų mokslo metų eigoje sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai pateikia
medicininėse pažymose (Forma 094/a).
6. Esant tam tikroms lėtinėms neinfekcinėms ligoms, kurios nurodytos (Formoje
027-1/a) pagal gydytojų rekomendacijas mokiniams gali būti skiriamas tausojantis maitinimas.
7. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas priima iš sveikatos priežiūros įstaigų
pateiktas gydytojo rekomendacijas (dėl paskirtų vaistų) mokiniams, kuriems sergant lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis (cukriniu diabetu, bronchine astma ar kitomis) gali prireikti skubios
pagalbos jiems dalyvaujant ugdymo proceso veikloje.
8. Sveikatos priežiūros specialistas saugo pateiktos rekomendacijos originalą.
Kitiems asmenims informacija apie mokinio sveikatą neprieinama jokiomis aplinkybėmis be
raštiško teisėtų mokinių atstovų (tėvų, globėjų) sutikimo.
9. Sveikatos priežiūros specialistas pateiktas gydytojų rekomendacijas įrašo
Progimnazijos elektroninio dienyno mokinių sveikatos duomenų skiltyje. Ši informacija prieinama
tik Progimnazijos pedagoginiam personalui.

10. Sveikatos priežiūros specialistas, dėl galimybės esant reikalui teikti pagalbą
mokiniui, kreipiasi į teisėtus mokinio atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus). Mokinio teisėti
atstovai sutikimą dėl pagalbos teikimo teikia raštu ir informuoja, kur bus saugomi reikalingi
vaistai.
11. Esant poreikiui, mokinys pagalbos gali kreiptis į klasės auklėtoją, kuris mokinį
palydi į sveikatos kabinetą pas sveikatos priežiūros specialistą.
12. Sveikatos priežiūros specialistas pateikia mokiniui vaistus tik tada, kai dėl
lėtinių neinfekcinių ligų pagal pateiktas gydytojų rekomendacijas (taip, kaip nurodyta) ugdymo
proceso veikloje jiems gali prireikti skubios pagalbos.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Progimnazija užtikrina informaciją apie mokinių sveikatos konfidencialumą
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gruodžio16 d. įsakymu
Nr.552 „Dėl asmens sveikatos paslapties kriterijų patvirtinimo“.
14. Progimnazija pasilieka teisę koreguoti šią Tvarką.
___________________

PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
direktoriaus įsakymu 2017-03-01 Nr. V-21
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių apžiūros
dėl asmens higienos tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
patvirtintu Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu.
2. Tvarka nustato Progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto, Progimnazijos
darbuotojų funkcijas ir pareigas vykdant gimnazijos mokinių asmens higienos priežiūrą.
II SKYRIUS
MOKINIŲ APŽIŪRŲ DĖL ASMENS HIGIENOS VYKDYMAS
3. Progimnazijos darbuotojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pastebėję ar įtarę,
kad mokiniai užsikrėtę utelėmis, niežais ar odos grybelinėmis ligomis:
3.1. nedelsiant informuoja mokinio klasės auklėtoją ir administracijos atstovą
(direktoriaus pavaduotoją ugdymui, gimnazijos direktorių);
3.2. klasės auklėtojas ar administracijos atstovas informuoja gimnazijos sveikatos
priežiūros specialistą, kuris vykdo mokinio apsikrėtimo utėlėmis (pedikulioze) ar niežais
patikrinimą progimnazijoje.
4. Sveikatos priežiūros specialistas:
4.1. vykdo higienos patikrinimą sveikatos kabinete;
4.2. vadovaujantis konfidencialumo principais informuoja mokinio teisėtus atstovus
(tėvus, globėjus, rūpintojus) apie esančią situaciją;
4.3. informuoja, kad mokinys gali ugdymo įstaigą lankyti tik išnaikinus parazitus;
4.4. rekomenduoja tikrinti vaikų galvos plaukus ir kūno odą namuose ir, esant
poreikiui, kreiptis į gydymo įstaigas.
5. Radus pakartotinai parazitų sveikatos priežiūros specialistas praneša socialinei
pedagogei dėl galimų blogų socialinių sąlygų namuose.
6. Socialinė pedagogė informuoja mokinio teisėtus atstovus (tėvus, globėjus,
rūpintojus) ir prašo sutvarkyti pakartotinai. Esant reikalui kreipiasi į Vaiko teisių tarnybą dėl
šeimos gyvenimo būdo nustatymo.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Neatidėliotina ir prevencinė mokinio asmens higienos patikrinimo galimybė yra
numatyta mokymo sutartyje.
8. Profilaktiniai patikrinimai dėl užsikrėtimo utėlėmis atliekamas daugiausia po
atostogų arba įtarus epidemiologines reikmes.
9. Pokalbiai su mokiniais ir kiti veiksmai vykdomi korektiškai, konfidencialiai,
apsaugant mokinius ir šeimą nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kt. neigiamų pasekmių.

10. Prevencinė informacija ir atmintinės apie pedikuliozės profilaktiką, kitas
užkrečiamas ligas bei jų naikinimo būdus gali būti perduodamos teisėtiems mokinio atstovams
(tėvams, globėjams).
11. Progimnazija pasilieka teisę koreguoti šią Tvarką.
_________________________

PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
direktoriaus įsakymu 2017-03-01 Nr. V-21
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ
ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ
VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) darbuotojų
veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarka
(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos
priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Visuomenės sveikatos
priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu.
2. Tvarka nustato progimnazijos darbuotojų funkcijas ir veiksmus įtarus mokinį
vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas.
II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ VEIKSMAI, ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ TABAKĄ,
IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS
3. Progimnazijos darbuotojai, įtarę mokinį progimnazijoje ar jos teritorijoje vartojus
alkoholį, tabaką, ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, ar mokiniui atėjus į progimnaziją jau
pavartojus alkoholį (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas:
3.1. apie mokinio būklę nedelsdami informuoja sveikatos priežiūros specialistą ar
kitą pedagoginį darbuotoją;
3.2. sveikatos priežiūros specialistas ar kitas pedagoginis darbuotojas suteikia, jei
reikia, pirmąją pagalbą;
3.3. sveikatos priežiūros specialistas kitas pedagoginis darbuotojas, įvertina
situaciją ir nedelsiant informuoja administracijos atstovą;
3.4. klasės auklėtojas, sveikatos priežiūros specialistas ar administracijos atstovas
informuoja apsvaigusio mokinio tėvus ( globėjus) apie mokinio būklę ir galimybės dalyvauti
ugdymo procese nebuvimą ir iškviečia į progimnaziją;
3.5. klasės auklėtojas, sveikatos priežiūros specialistas ar administracijos atstovas
tariasi dėl pagalbos teikimo konkrečiam asmeniui būdų ir formų ir trukmės;
3.6. pagal galimybes teikiama pagalba.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4. Progimnazija palieka teisę koreguoti šią Tvarką.
_____________________

PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
direktoriaus įsakymu 2017-03-01 Nr. V-21
PIRMOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO
PROGIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pirmos pagalbos organizavimo Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijoje (toliau –
Progimnazijoje) tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos
21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
patvirtintu „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašu“.
2. Tvarka nustato Progimnazijos darbuotojų funkcijas ir veiksmus organizuojant
pirmąją pagalbą.
II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMAS
3. Kiekvienas Progimnazijos pedagoginis darbuotojas privalo išklausyti Sveikatos
žinių atestavimo privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą ir turėti tai patvirtinantį
pažymėjimą.
4. Įvykus nelaimingam atsitikimui kiekvienas Progimnazijoje dirbantis pedagoginis
darbuotojas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi:
4.1. neatidėliodamas suteikti nukentėjusiam mokiniui pirmąją pagalbą;
4.2. jei reikalinga skubi ir neatidėliotina pagalba ir iškyla grėsmė mokinio gyvybei –
iškviesti greitąją medicinos pagalbą;
4.3. apie įvykusį nelaimingą atsitikimą informuoti Progimnazijos administraciją,
mokinio klasės auklėtoją, sveikatos priežiūros specialistą, teisėtus mokinio atstovus (tėvus,
globėjus, rūpintojus;
4.4. esant poreikiui arba jei negali atvykti (tėvai ar globėjai), nukentėjusį mokinį
palydėti į gydymo įstaigą.
5. Progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams kartu su sveikatos
priežiūros specialistu privalo sukomplektuoti, reguliariai tikrinti ir papildyti pirmos pagalbos
rinkinius progimnazijos sporto salėje, technologijų, chemijos, fizikos ir technologijų kabinetuose,
raštinėje. Pirmos pagalbos rinkiniai turi būti matomoje vietoje.
6. Sveikatos priežiūros specialistas gali organizuoti besidominčių mokinių mokymą
teikti pirmąją pagalbą.
7. Progimnazijos raštinės darbuotojas privalo reguliariai patikrinti pedagogų pirmos
pagalbos mokymo kursų pažymėjimų galiojimo laiką ir informuoti pedagogus apie šių mokymų
kursų pakartotinį išklausymą.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Progimnazija palieka teisę koreguoti šią Tvarką.
________________

PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
direktoriaus įsakymu 2017-03-01 Nr. V-21
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ
MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ
INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ
UGDYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – Progimnazijos) darbuotojų
veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie patirtą
traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą ugdymo įstaigoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu „Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo
mokykloje tvarkos aprašu“.
2. Tvarka nustato progimnazijos darbuotojų ir sveikatos priežiūros specialisto
paregas ir veiksmus mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje.
3. Progimnazijos darbuotojų veiksmai mokiniui patyrus traumą gimnazijoje ugdymo
proceso metu numatyti Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos
nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000-02-11 įsakymu
Nr.113.
II SKYRIUS
DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS UGDYMO ĮSTAIGOJE
4. Progimnazijos darbuotojų veiksmai mokiniui susirgus ugdymo proceso metu:
4.1. sunegalavus mokiniui, dalyko mokytojas ar kitas darbuotojas apie mokinio
sveikatos būklę nedelsiant informuoja sveikatos priežiūros specialistą arba klasės auklėtoją, soc.
pedagogą, raštinės darbuotoją;
4.2. sveikatos priežiūros specialistas ar pedagoginis darbuotojas informuoja teisėtus
mokinio atstovus (tėvus, globėjus, rūpintojus);
4.3. esant būtinybei, sveikatos priežiūros specialistas ar pedagogas nedelsiant
iškviečia greitąją medicinos pagalbą;
4.4. sveikatos priežiūros specialistas ar pedagogas informuoja administracijos
atstovą ir įvertina ar mokinys gali toliau dalyvauti ugdymo procese;
4.5. jei sveikatos priežiūros specialistas nusprendžia, kad mokiniui reikalinga skubi
pagalba, mokinys paguldomas ramioje vietoje (sveikatos kabinete ar mokytojų kambaryje) ir
stebimas iki atvyks tėvai arba iškviesta greitoji medicinos pagalba;
4.6. jei kyla įtarimų, kad mokinys serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų
mokinių ir stebimas iki atvyks tėvai ar būklei pablogėjus kviečiama greitoji medicinos pagalba.
4.7. jei mokinio sveikatos būklė nėra kritinė, sveikatos priežiūros specialistas, o jam
nesant – pedagoginis darbuotojas, įvertina situaciją, susisiekia su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir
sprendžia klausimą dėl mokinio išleidimo namo.
5. Po mokinio išvykimo, sveikatos specialistas ar pedagogas įrašo faktą apie
mokinių išleidimą žurnale raštinėje.

6. Teisėti susirgusio mokinio atstovai (tėvai, globėjai, rūpintojai) privalo pasiimti
mokinį iš progimnazijos:
6.1. kai mokiniui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai;
6.2. mokinio liga riboja jo dalyvavimą ugdymo proceso veikloje;
6.3. mokinio būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu
jie gali suteikti, nepažeisdami kitų mokinių interesų;
6.4. mokinio liga kelia pavojų kitų mokinių ir darbuotojų sveikatai.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Progimnazija pasilieka teisę koreguoti šią tvarką.
_____________________

