
                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                                                    Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“  

                                                                                    direktoriaus 2015 m. sausio 7 d.         

                                                                                     įsakymu Nr. V-6 

 

                                                                                                                                              

ŠIAULIŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „AUKSINIS RAKTELIS“    
                                                                                                                   

PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS  

LOPŠELYJE-DARŽELYJE „AUKSINIS RAKTELIS“ 

 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pirmosios medicinos pagalbos 

organizavimo tvarkos aprašas (toliau  -  Aprašas) parengtas vadovaujantis „Sveikatos 

priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašu“, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-124, ir 

vadovaujantis HN-75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 

ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-

313, Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pirmosios pagalbos organizavimo 

tvarkos aprašas reglamentuoja pirmos medicininės pagalbos teikimą ir priemones. 

 

II.PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

2. Šiaulių lopšelio-darželio „Auksinis raktelis“ pedagogai privalo išklausyti pirmosios 

medicininės pagalbos teikimo kursus bei higienos mokymo kursus ir gauti tai 

patvirtinantį pažymėjimą. Techninis personalas, auklėtojų padėjėjai, virėjai ir kt. 

higienos mokymo kursus ir gauti pažymėjimus. 

3.  Lopšelyje-darželyje „Auksinis raktelis“ privaloma suteikti pirmąją medicinos 

pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui arba ūminiam sveikatos sutrikimui. 

4. Už pirmąsias medicinos pagalbos suteikimą atsakingas grupėje dirbanti pedagogas ir 

bendrosios praktikos slaugytoja. 

5. Apie įvykusią traumą ar ūminį sveikatos sutrikimą nedelsiant pranešama teisėtiems 

vaiko tėvams „globėjams“, įstaigos direktoriui ir jį pavaduojančiam asmeniui. 

 

 

III.PRIEMONĖS PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS TEIKIMUI 

 

 

6. Pirmosios medicinos pagalbos teikimui lopšelyje-darželyje reikalingas priemonės: 

7.1.didelis sterilus tvarstis; 

7.2. karpomas pirmosios pagalbos pleistras; 

7.3. lipnus pleistras; 

7.4. neaustinės medžiagos servetėlės; 

7.5. palaikomasis trikampio formos tvarstis; 

7.6. palaikomasis tvarstis; 

7.7. pirmosios pagalbos žirklės; 

7.8. pirmosios pagalbos pleistro juostelė; 

7.9. plastikinis maišelis; 

7.10. sterilus akių tvarstis; 

7.11. sterilus nudegimų tvarstis; 

7.12. sterilus žaizdų tvarstis; 



7.13. speciali antklodė; 

7.14. tinklinis cilindrinis galūnių tvarstis; 

7.15. vidutinio dydžio sterilus tvarstis; 

7.16. vienkartinės medicininės nesterilios pirštinės; 

7.17. pirmosios pagalbos teikimo aprašymas; 

7.18. rinkinio aprašas. 

8. Teisės aktų nustatyta tvarka paženklinti pirmosios pagalbos rinkiniai privalo būti visos 

lopšelio-darželio grupės ir medicinos kabinete. 

9. Pirmosios pagalbos rinkiniai turi būti nuolat atnaujinami ir papildomi. 

 

 

IV. BAIGIAMOJI DALIS 

 

        1. Su šiuo pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu supažindinami visi įstaigos 

darbuotojai. 
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