Visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo gimnazijoje tvarkos
3 priedas

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja
pirmosios pagalbos organizavimą, teikimą ir atsakomybę Tauragės Žalgirių gimnazijoje.
2. Aprašą įgyvendina gimnazijos darbuotojai ir kiti teisės aktais numatyti darbuotojai.
3. Žalgirių gimnazijos (toliau tekste – Gimnazija) pirmosios pagalbos organizavimo
tvarkos aprašas (toliau tekste – aprašas) parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro ir
švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-966/V-672 „Visuomenės sveikatos
priežiūros mokykloje tvarkos aprašas“; LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas 2000 m. vasario
11 d. Nr. 113 „Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“;
LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl privalomojo
pirmosios pagalbos mokymo programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir
privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos
patvirtinimo“; LR sveikatos apsaugo ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr.V-284 „Dėl Lietuvos
higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo.
4.Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio veiklą Švietimo įstaigoje,
kvalifikacinius reikalavimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymai ir kiti teisės aktai.
II SKYRIUS
PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO EIGA
5. Kilus grėsmei mokinio gyvybei arba esant ūmiai pavojingai sveikatos būklei pirmąją
pagalbą teikia asmuo, esantis arčiausiai nukentėjusiojo.
6. Jeigu tuo metu gimnazijoje dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, jis
įtraukiamas į pirmosios pagalbos teikimą.
7. Įvertinus nukentėjusiojo būklę, jeigu reikalinga, iškviečiama greitoji medicininė
pagalba. Pagalbą kviečia pagalbą teikiantysis arba šalia jo esantis asmuo.
8. Apie įvykį telefonu informuojami mokinio tėvai (globėjai), žodžiu informuojama
gimnazijos direktorius. Tėvus (globėjus) ir gimnazijos direktorių informuoja pirmąją pagalbą
teikiantis asmuo.
9. Nepavykus susisiekti su mokinio tėvais (globėjais), jei mokinys gabenamas į gydymo
įstaigą, jį lydi gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo arba visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas ir lieka su juo kol atvyks teisėti mokinio atstovai.
10. Sunegalavęs mokinys į namus yra išleidžiamas, kai į gimnaziją atvyksta tėvai
(globėjai) arba kai su jais susisiekus telefonu ir informavus apie mokinio sveikatos būklę yra
priimamas sprendimas išleisti jį savarankiškai namo.

11. Kiekviena situacija ar nelaimingas atsitikimas analizuojami gimnazijoje ir tam
pritaikomos prevencinės priemonės.
12. Gimnazijos mokytojai ir darbuotojai vadovaujasi pirmosios pagalbos atmintine:
12.1. Mokytojas ar darbuotojas, kurio akivaizdoje sutriko mokinio sveikata, privalo:
12.1.1. Su mokiniu likti įvykio vietoje (klasėje, stadione, salėje ir kt.) ir kviesti greitąją
pagalbą -112 ir suteikti medikams reikiamą informaciją apie esamą situaciją.
12.1.2. Siųsti greta esantį mokinį, kad šis informuotų gimnazijos specialistą.
12.1.3. Prižiūrėti nukentėjusį mokinį vykdant visus medikų telefonu teikiamus nurodymus,
kol atvyks med. Pagalba į įvykio vietą.
12.1.4. Informuoti atvykusius medikus apie esamą situaciją.
12.2. Pakviestas specialistas privalo:
12.2.1. Informuoti mokinio tėvus (globėjus).
12.2.2. Pasitikti medikus, palydėti į įvykio vietą.
12.2.3. Palydėti mokinį į medicinos įstaigą, kol neatvyko tėvai (globėjai).
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Kiekvienas gimnazijos darbuotojas turėtų žinoti:
13.1 kurioje gimnazijos vietoje yra laikomas pirmosios pagalbos rinkinys;
13.2 kokiu telefono numeriu reikėtų kreiptis įvykus nelaimingam atsitikimui ar kitai
situacijai, reikalaujančiai neatidėliotinų veiksmų.
14. Gimnazijos darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą ir
įgiję higienos žinių, o pedagoginiai darbuotojai ir pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei turėti
galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus
15. Gimnazijos sporto salėje, technologijų kabinete, visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto kabinete ir raštinėje pirmosios pagalbos rinkinys yra laikomas gerai matomoje vietoje.
16. Pirmosios pagalbos rinkiniai gimnazijoje yra nuolat papildomi pagal pirmosios
pagalbos rinkinio aprašymą.
17. Gimnazijos vadovas paskiria už vaistinėlės priežiūrą ir jos papildymą atsakingą
asmenį.
18. Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijų įgyvendinimą pagal savo
kompetenciją kontroliuoja Tauragės rajono visuomenės sveikatos biuro direktorius ar jo įgaliotas
asmuo.
19. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas visus mokinių apsilankymus pas
specialistą dėl traumos, nelaimingo atsitikimo, negalavimo registruoja Tauragės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vidaus nustatyta tvarka.
20. Su pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašu turi būti supažindinti už mokinių
ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai.
21. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo gimnazijos direktorius.

Visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo gimnazijoje tvarkos
2 priedas

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ MOKINIUI
SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ GIMNAZIJOJE IR TEISĖTŲ MOKINIO ATSTOVŲ
INFORMAVIMO APIE GIMNAZIJOJE MOKINIO PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ
SVEIKATOS SUTRIKIMĄ TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gimnazijos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą gimnazijoje (toliau –
Gimnazija) ir teisėtų mokinio tėvų (globėjų) informavimo apie Gimnazijoje mokinio patirtą traumą
ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672
redakcija).
1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr.
V-773 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo
programas. bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“
1.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymu Nr.
113 ,,Dėl moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos nuostatų“.
1.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 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“.
II. SKYRIUS
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI MOKINIUI SUSIRGUS AR PATYRUS
TRAUMĄ GIMNAZIJOJE
2. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, pamatę nelaimingą atsitikimą ar ūmų sveikatos
sutrikimą ar apie tai sužinoję:
2.1. nedelsdami suteikia pirmąją pagalbą nukentėjusiajam;
2.2. informuoja apie tai Gimnazijos direktorių ar jo paskirtus asmenis, taip pat sveikatos
priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą Gimnazijoje;
2.3. jei reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;
2.4. skubiai informuoja apie nelaimingą atsitikimą ar gyvybei pavojingą būklę mokinio tėvus
(globėjus).
3. Jeigu greitoji medicinos pagalba susirgusį ar patyrusį traumą mokinį veža į gydymo
įstaigą dar neatvykus tėvams (globėjams), jį lydi Gimnazijos administracijos atstovas ar jų paskirtas
asmuo.
4. Mokiniui susirgus Gimnazijoje, kai nereikia pirmosios pagalbos, mokinys palydimas į
sveikatos kabinetą. Jei sveikatos priežiūros specialistas tą dieną Gimnazijoje nedirba, informuojami
mokinio tėvai (globėjai).

4.1.Gimnazijoje susirgęs mokinys išleidžiamas į namus tik po to, kai informuojami mokinio
tėvai (globėjai).

III. SKYRIUS
MOKINIO TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMAS APIE GIMNAZIJOJE PATIRTĄ
TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKIMĄ
5. Jei mokinys patyrė traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą, pagalbą suteikęs pedagoginis
darbuotojas ar sveikatos priežiūros specialistas vaiko tėvus (globėjus) privalo informuoti
nedelsdamas.
6. Jei mokinys patyrė sužalojimą, dėl kurio, suteikus pirmąją pagalbą, jis gali likti
Gimnazijoje, apie tai vaiko tėvus (globėjus) informuoja klasės mokytojas ar sveikatos priežiūros
specialistas.
7. Mokiniui susirgus Gimnazijoje, apie tai vaiko tėvus (globėjus) informuoja klasės
kuratorius ar sveikatos priežiūros specialistas, jų nesant - Gimnazijos administracijos atstovas.
8. Klasės kuratoriai privalo turėti ir reguliariai patikslinti mokinių tėvų (globėjų) telefono
numerius.

III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Gimnazijoje pedagoginiai darbuotojai gali dirbti tik teisės akto nustatyta tvarka įgiję žinių
pirmosios pagalbos teikimo klausimais bei privalo turėti sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus.
10. Gimnazijos direktorius supažindina pedagoginius darbuotojus su šia Tvarka.
_____________________________________
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TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
reglamentuoja atitinkamos pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimą (pvz. vaistų
laikymą, išdavimą, naudojimą ir kt.), jeigu Mokinys serga lėtine neinfekcine liga Žalgirių
gimnazijoje (toliau – Gimnazija).

2. Gimnazijos vadovas suteikia vietą gimnazijoje (klasės kuratoriaus, socialinio pedagogo,
sveikatos priežiūros specialisto kabinete, pasirinktinai), kurioje pagal gydytojų paskyrimą
moksleiviai, sergantys lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, gali įvykdyti paskirtas rekomendacijas.
3. Sveikatos priežiūros specialistas su šiuo Aprašu supažindina klasės kuratorius, socialinį
pedagogą ir kitus su Aprašo vykdymu susijusius darbuotojus.
4. Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimas vykdomas, remiantis Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu, sveikatos priežiūra mokyklose tvarkos
aprašu, patvirtintu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymo pakeitimu, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto
pareigybės aprašymu ir šiuo Aprašu.
II SKYRIUS
PAGALBOS PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO
VEIKSMŲ EIGA
5. Klasės kuratorius priima iš tėvų (globėjų) pateiktas gydytojo rekomendacijas, kaip
vartoti vaistus mokiniui, kuris serga lėtine neinfekcine liga (cukrinis diabetas, bronchinė astma ar
kita).
6. Klasės kuratoriui pateiktos rekomendacijos originalą pasilieka sau, o visuomenės
sveikatos priežiūros specialistui perduoda rekomendacijos kopiją.
7. Klasės kuratorius, pagal poreikį suteikia galimybę saugiai ir konfidencialiai panaudoti
vaistus pagal gydytojo rekomendaciją.
8. Dalyko mokytojas ir (ar) socialinis pedagogas esant būtinybei palydi mokinį, sergantį
lėtine neinfekcine liga, iki 2 šio Aprašo punkte nurodyto kabineto.
III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Aprašo vykdymą pagal savo kompetenciją kontroliuoja gimnazijos direktorius ar jo
įgaliotas asmuo.
10. Atsakingi už pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimą asmenys teikia
pagalbą pagal šio Aprašo II skyriuje nurodytą veiksmų eigą.
11. Gimnazijos direktorius užtikrina galimybę gydytojo rekomendacijas vykdyti atskiroje
patalpoje, kuri būtų prieinama mokiniui sergančiam lėtine neinfekcine liga, numatytu laiku.
12. Gimnazijos direktorius supažindina darbuotojus su šio Aprašo nuostatomis.
_____________________________
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TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS
TVARKOS APRAŠAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Žalgirių gimnazijos (toliau tekste – Įstaiga) mokinių apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 1042363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos higienos norma HN 21:2011 “Mokykla, vykdanti bendrojo
ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773.
2. Tvarka reglamentuoja vaikų apžiūras dėl asmens higienos pedikuliozės ir niežų.
II. APŽIŪROS DĖL VAIKŲ ASMENS HIGIENOS ORGANIZAVIMAS
3. Gimnazijos Sveikatos priežiūros specialistas (toliau – sveikatos specialistas) atsakinga
už mokinių asmens higienos, pedikuliozės ar niežų profilaktikos organizavimą;
3.1. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašydami mokymosi sutartį išsako savo
sutikimą gimnazijoje vykdyti vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrą.
4. Mokinių apžiūros metu nustačius pedikuliozę ar niežų atvejus, į gimnaziją mokiniams
draudžiama eiti:
4.1. tėvams, atsisakius panaudoti pedikuliozės ar niežų naikinimo priemones;
4.2. visuomenės sveikatos priežiūros specialisto ir gimnazijos administracijos Elgesio
reikalavimų, kuriais siekiama užkirsti kelią ligų plitimo rizikai, nepaisymas.
III. PROFILAKTINĖ VAIKŲ TIKRINIMO PROCEDŪROS VYKDYMO TVARKA
5. Tikrinimus rekomenduojama atlikti po vasaros ir žiemos atostogų, ir pagal
epidemiologines reikmes.
6. Privaloma imtis visų priemonių, kad mokinys būtų apsaugotas nuo viešo izoliavimo,
pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių.
7. Patikrinimą atlieka Gimnazijos Sveikatos specialistas.
8. Prieš kiekvieną patikrinimą mokiniai informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai
reikia daryti.
9. Patikrinimas yra atliekamas atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens bei muilo (pvz.:
sveikatos kabinetas).
10. Mokinys, kuriam įtariama pedikuliozė ar niežai, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų
mokinių.
11. Baigus patikrinimą ir įtarus pedikuliozės ar niežų atvejį, Sveikatos specialistas privalo
informuoti mokinių klasės kuratorių, pastarasis – mokinio tėvus (globėjus) telefonu ar tiesiogiai.
12. Mokinys į Gimnaziją gali sugrįžti tik tada, kai yra visiškai išgydyta pedikuliozė ar
niežai.
13. Tėvai pateikia Gimnazijai gydytojo pažymą arba tėvų raštišką patvirtinimą, kuriame
tėvai (globėjai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas gydymas nuo pedikuliozės ar
niežų.
14. Sveikatos specialistas, nustatęs (įtaręs) mokinį, sergantį užkrečiamąja liga, nurodyta
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 “Dėl
privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2003, Nr. 12-444) 1 priede, siunčia nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui Klaipėdos departamentui ir registruoja ligos atvejus Užkrečiamųjų
ligų žurnale;
15. Organizuoja profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus dėl pedikuliozės, vadovaudamasi
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro perengtomis metodinėmis rekomendacijomis „Pedikuliozės
profilaktika ir kontrolė“ (2015, Vilnius).

16. Nuolatinė dezinfekcija Gimnazijoje, kai yra registruojamos oro lašelinės ir žarnyno
infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN 21:2011
“Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Gimnazijos Sveikatos specialistas atsakingas už vaikų asmens higienos, pedikuliozės ir
niežų apžiūros organizavimą ir vykdymą. Sveikatos specialistas savo funkcijoms vykdyti pasitelkia
Gimnazijos bendruomenę (pedagogus, mokinių, jų tėvus (globėjus, rūpintojus).
18. Tvarkos vykdymo kontrolę vykdo Gimnazijos direktorius.
________________________

Visuomenės sveikatos priežiūros
organizavimo gimnazijoje tvarkos
5 priedas

TAURAGĖS ŽALGIRIŲ GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, ĮTARUS MOKINĮ
VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS
MEDŽIAGAS, TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Gimnazijos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas
psichiką veikiančias medžiagas, tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis:
1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros
mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-966/V-672
redakcija).
1.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 ,,Dėl
vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, nustatymo
organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d.
nutarimo Nr. 1071 redakcija).
II. SKYRIUS
GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ,
TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS
2. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos
teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs
nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai Gimnazijos direktorių ar jo paskirtus asmenis,
taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą Gimnazijoje.
3. Gimnazijos direktorius ar jo paskirti asmenys, esant šios Tvarkos 2 punkte nurodytoms
aplinkybėms:

3.1. nedelsdami informuoja mokinio tėvus (globėjus) apie įtarimą, kad mokinys vartoja
narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų ir
kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą;
3.2. informuoja mokinį, mokinio tėvus (globėjus) apie sveikatos priežiūros įstaigas,
teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas;
3.3. informuoja mokinį, mokinio tėvus (globėjus) apie institucijas, įstaigas, organizacijas,
teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.
4. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad Gimnaziją lankantis mokinys Gimnazijos
teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis
medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus:
4.1. suteikia mokiniui pirmąją pagalbą;
4.2. jei reikia skubios medicinos pagalbos, nedelsdami kviečia greitąją medicinos pagalbą;
4.3. nedelsdami informuoja apie tai Gimnazijos direktorius ar jo paskirtus asmenis, taip pat
visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą Gimnazijoje.
5. Gimnazijos direktorius ar jo paskirti asmenys apie įtarimą, kad mokinys yra apsinuodijęs
narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir
gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai mokinio tėvus (globėjus).
6. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje,
savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, visuomenės sveikatos priežiūros
gimnazijoje tvarkos aprašu, kitais sveikatos priežiūros specialisto teises ir pareigas nustatančiais
teisės aktais.
7. Gimnazijos direktorius:
7.1. užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta mokiniams, vartojantiems narkotines,
psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, teikiama pagalba mokiniams, vartojantiems
šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su vaiko teisių apsaugos
tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis;
7.2. supažindina gimnazijos darbuotojus ir mokinius su šia Tvarka.
III. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Medicininė apžiūra atliekama ir kitos reikiamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos
asmens sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. Informacija apie mokinius, vartojančius narkotines, psichotropines, kitas psichiką
veikiančias medžiagas, arba mokinius, turinčius priklausomybę nuo šių medžiagų, turi būti
disponuojama tiek, kiek reikalinga mokinio teisei būti sveikam užtikrinti, tačiau nepažeidžiant
mokinio teisės į privatų gyvenimą, asmens neliečiamybę, todėl ši informacija gali būti teikiama tik
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
______________________________

