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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai 

Lietuvos Respublikos Seimo sveikatos reikalų komitetui 

Lietuvos Respublikos Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui 

Lietuvos Respublikos Seimo švietimo ir mokslo komitetui 

 

REZOLIUCIJA 

DĖL PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS UGDYMO 

LiJOT Asamblėja Nr. 44, 2018 m. balandžio 21–22 d. 

Druskininkai 

 

 

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (toliau – LiJOT), didžiausia nevyriausybinė jaunimo 

organizacija Lietuvoje, vienijanti 68 didžiausias nacionalines ir regionines jaunimo organizacijas 

bei tūkstančius jaunų žmonių, išreiškia susirūpinimą dėl dabartinės pirmosios pagalbos ugdymo 

sistemos Lietuvoje ir prašo įteisinti privalomą, kokybišką ir sistemingą pirmosios pagalbos ugdymą 

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose. Atsižvelgiant į visuomenėje dažnai pasitaikančius 

nelaimingus atsitikimus, neretai paliečiančius vaikus, raginame kurti šiuos svarbius pokyčius, 

įgalinančius nepilnamečius suteikti tinkamą pirmąją pagalbą. 

Švietimo bei sveikatos apsaugos sistemos kartu jau daugybę metų sistemingai tobulinamos, 

kad galėtų kokybiškai rūpintis mūsų visuomenės ateitimi – moksleiviais. Tačiau kiekvienais metais 

mokyklose vis dar susižeidžia daugybė
1
 vaikų, kurie savo artimojoje aplinkoje negali sulaukti 

tinkamos pirmosios pagalbos. Lietuvos moksleivių sąjungos apklausos
2
 duomenimis, net 29,3% 

respondentų įvykus nelaimei negalėtų atlikti jokių pirmosios pagalbos veiksmų
3
 žmogui, kuriam 

reikalinga pagalba, nes jaustų įgūdžių trūkumo sukeltą baimę. Nepaisant to, didžioji dalis 

moksleivių pagalbos kreiptųsi į klasės auklėtoją ar kitą suaugusį asmenį pagalbos, tačiau mokyklose 

                                                           
1
 Tarptautinė sveikatos duomenų bazė ir tyrimų institutas „Institute for health metrics and evaluation“, 

susisteminti statistiniai duomenys apie mirtingumą ir to priežastis Lietuvoje, 2016 

<https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/> 

2
 Lietuvos moksleivių sąjunga, pranešimas spaudai „Pirmoji medicininė pagalba – kiekvienas tikisi sulaukti, 

bet dažnai nemoka suteikti“, 2018 <https://www.moksleiviai.lt/naujienos/pirmoji-medicinin%C4%97-

pagalba-kiekvienas-tikisi-sulaukti-bet-da%C5%BEnai-nemoka-suteikti>  

3
 Lietuvos moksleivių sąjunga, apklausos apie pirmosios pagalbos informavimą mokyklose rezultatai, 2018 

<https://docs.wixstatic.com/ugd/893f2f_2a475de9a3874f3fb5dd54c6650dedee.pdf> 

https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/
https://www.moksleiviai.lt/naujienos/pirmoji-medicinin%C4%97-pagalba-kiekvienas-tikisi-sulaukti-bet-da%C5%BEnai-nemoka-suteikti
https://www.moksleiviai.lt/naujienos/pirmoji-medicinin%C4%97-pagalba-kiekvienas-tikisi-sulaukti-bet-da%C5%BEnai-nemoka-suteikti
https://docs.wixstatic.com/ugd/893f2f_2a475de9a3874f3fb5dd54c6650dedee.pdf
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trūksta asmenų, kurie būdami šalia visą ugdymo laiką gebėtų kokybiškai bei laiku suteikti pirmąją 

pagalbą. Nors už pirmosios pagalbos organizavimą mokyklose atsakingi visuomenės sveikatos 

specialistai
45

, tačiau mažesnėse mokyklose jie turi tik dalį etato
6
, todėl dažnai nebūna šalia ištikus 

nelaimei. Taip pat visuomenės sveikatos specialistai dažniausiai nėra pirmosios pagalbos teikimo 

praktikai, todėl tik teoriškai perduoda žinias vaikams, bet negali kokybiškai perteikti praktinių 

įgūdžių, reikalingų apmokyti vaikus, kaip elgtis ištikus nelaimei. Suprantama, šie įgūdžiai 

reikalauja nuolatinių atnaujinimų ir kartojimų, o visuomenės sveikatos ugdymo specialistams 

neprivaloma atnaujinti turimų pirmosios pagalbos teikimo žinių
7
. Tuo tarpu disciplinas mokantys 

pedagogai neprivalo mokėti teikti pirmosios pagalbos, o savo noru besimokantys tai atnaujina tik 

kas penkerius metus
8
. 

Itin kelia rūpestį dabartinis pirmosios pagalbos ugdymas – jis yra neprivalomas, įtrauktas kaip 

viena dalių Žmogaus saugos bendrojoje ugdymo programoje, o pastarosios vykdymas yra tik 

rekomendacinio pobūdžio. Jos mokymo turinys yra tobulintinas bei nėra nurodytas mokymo 

valandų skaičius atitinkamiems įgūdžiams įgyti
9
. Pastebėtina, kad mokyklose vykdomas pirmosios 

                                                           
4
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos 

ministro ir Švietimo ir mokslo ministro 2016-07-21 įsakymu Nr. V-966/V-672, paskelbta TAR, 2016-07-22, 

Nr. 20912 <https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b62947204fcc11e6b72ff16034f7f796> 

išskiriant punktą Nr.17.11 (Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:) teikti ir (ar) koordinuoti 

pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje. 
5
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio 

sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 

2017-12-20 įsakymu Nr. V-1473, paskelbta TAR, 2017-12-22, Nr. 20702 <https://www.e-

tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889c7040e62d11e7acd7ea182930b17f> išskiriant punktą Nr. 6.6. 

(Specialistas turi mokėti ir gebėti:) atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą, koordinuoti 

pirmosios pagalbos teikimą. 
6
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas 
7
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas, išskiriant punktą Nr. 18.2. 

(Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi teisę:) tobulinti kvalifikaciją. 
8
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-774, 

paskelbta TAR, 2014-08-29, Nr. 11394 < https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/ucrPsQkJZg>  
9
 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1159, paskelbta Valstybės žinios, 2012-07-

26, Nr. 89-4668 <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/JqsUaxAxtt> 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b62947204fcc11e6b72ff16034f7f796
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889c7040e62d11e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=889c7040e62d11e7acd7ea182930b17f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/ucrPsQkJZg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f45d9f02f7911e4a83cb4f588d2ac1a/ucrPsQkJZg
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.903907D9514F/JqsUaxAxtt
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pagalbos organizavimas turi esminių planavimo ir kokybės užtikrinimo trūkumų. Kiekviena 

mokykla individualiai nusistato savo pirmosios pagalbos organizavimo tvarką
10

, nors pirmosios 

pagalbos teikimo ir organizavimo algoritmai turi būti vienodi visose Europos Sąjungos valstybėse. 

Galiausiai, net įgyvendinus visavertišką pirmosios pagalbos ugdymą Lietuvos bendrojo lavinimo 

mokyklose tai nebūtų veiksminga, kadangi esami teisės aktai negina nepilnamečių asmenų, kurie 

teikia pirmąją pagalbą artimojoje aplinkoje į nelaimę patekusiems asmenims
11

 
12

. 

Suvokdama šių problemų svarbą, LiJOT siūlo reikalingus pakeitimus: 

1) Įteisinti pirmosios pagalbos ugdymą kaip privalomą nacionaliniu mastu visose bendrojo 

lavinimo mokyklose, o mokoma Žmogaus saugos bendroji ugdymo programa turi būti atnaujinta, 

papildant ją teorine medžiaga ir – svarbiausia – praktine veikla pagal naujausius pirmosios pagalbos 

teikimo standartus (Priedas Nr.1); 

2) Siekti sudaryti sąlygas visuomenės sveikatos specialistams dalyvauti viešuosiuose 

pirkimuose pagal valstybės paskirtą biudžetą dėl kompetentingų pirmosios pagalbos teikimo 

praktikų atvykimo į mokyklas ir pirmosios pagalbos mokymų vedimo vaikams; 

3) Inicijuoti reikalingos nacionalinės pirmosios pagalbos mokymų mokykloms paslaugų 

teikimo sistemos kūrimą, organizuojamos Švietimo ir mokslo ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir visuomenės sveikatos biurų bendromis pastangomis, leidžiančios organizuoti 

paramedikų ir kitų pirmosios pagalbos teikimo praktikų mokymus mokykloms, kurie būtų 

apmokami viešųjų pirkimų būdu iš minėtų atsakingų institucijų sutelktų valstybės lėšų; 

4) Inicijuoti teisės aktų pakeitimus, kurie įtvirtintų pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugą, 

jei jis yra išėjęs atitinkamą privalomos pirmosios pagalbos ugdymo kursą
1314

; 

5) Siekti užtikrinti, kad pirmosios pagalbos teikimo ugdymo įstaigose algoritmai būtų 

suvienodinti nacionaliniu mastu remiantis metodine programa, parengta pagal Europos sąjungos 

standartą (Priedas Nr.2). 

Tikime, kad pirmosios pagalbos ugdymas yra ypatingai svarbi švietimo dalis, suteikianti 

                                                           
10

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, 

Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašas, išskiriant punktą Nr. 16.3. 

(Mokyklos vadovas turi nustatyti šias tvarkas:) pirmosios pagalbos organizavimo. 
11

 Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, paskelbta Valstybės žinios, 2003-07-16, Nr. 70-3170 

<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4> 
12

 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, paskelbta Valstybės žinios, 1996-04-12, Nr. 33-807 <https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397> 
13

 Darbuotojų saugos įstatymas 
14

 Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.95C79D036AA4
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397
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gyvybiškai svarbių žinių bei praktinių įgūdžių jaunuoliams. Turint bazines žinias ir nuolat jas 

atnaujinant, gali būti išgelbėta daugybė gyvybių, todėl LiJOT yra įsitikinusi privalomo pirmosios 

pagalbos ugdymo svarba bei kuriama pridėtine verte visuomenei. Prašome įteisinti privalomą, 

teisės aktais reglamentuotą užtikrintos kokybės ir sistemingo palaikymo pirmosios pagalbos 

ugdymą Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose, atsižvelgiant į sudarytas ir pateiktas 

rekomendacijas. 

 

Prezidentas               Antanas Mikalauskas 



Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

 

 

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PROGRAMOS PROJEKTAS 

LiJOT Asamblėja Nr. 44, 2018 m. balandžio 21–22 d., Druskininkai 

 

 

1-2 klasė 

Komentarai 
Nuostatos  

  
Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų  

sk.*
;**

 

Teorinių 

valandų 

sk.  

Praktinių 

valandų 

sk.  

1. N

ori padėti 

sau ir 

kitiems 

1.1. Atpažinti 

sveikatai ir gyvybei 

pavojingas būkles. 

1.1.1. Susipažinti su pirmosios 

pagalbos pagrindiniais principais. 
 

 

1 

 

 

15 min. 

 

 

20 min.  

 
1.1.2. Žinoti kas yra pagrindinės 

gyvybinės funkcijos ir kodėl jų sutrikimas 

yra pavojingas gyvybei. 

1.2. Kreiptis 

pagalbos ištikus 

nelaimei. 

1.2.1. Nurodyti, į ką reikia kreiptis 

pagalbos ištikus nelaimei mokykloje ar 

namuose, kai nėra suaugusiųjų. 

 

 

1 

 

 

 

15 min. 

 

 

30 min.  

 

1.2.2. Pagal situaciją suformuluoti 

informaciją, kurią būtina pateikti, 

kviečiant pagalbą telefonu. 

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2


Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

1.3. Mokėti 

stabdyti kraujavimą. 

1.3.1. Paaiškinti ir mokėti praktiškai 

suteikti pagalbą sau ir kitiems, esant 

kraujavimui iš nosies. 

 

 

1 

 

 

 

15 min. 

 

 

30 min.  

 

1.3.2. Paaiškinti ir mokėti praktiškai 

suteikti pagalbą sau ir kitiems, esant 

kraujavimui iš žaizdos. 

1.4. Mokėti 

suteikti pirmąją 

pagalbą įsidrėskus 

ir/ar nusibrozdinus. 

1.4.1. Mokėti teoriškai ir praktiškai 

atlikti žaizdos antiseptiką.  
1 15 min. 30 min.   

1.4.2. Mokėti užklijuoti pleistrą arba 

elementariai sutvarstyti žaizdą. 

  

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2


Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

3-4 klasė 

Komentarai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų 

sk. 

Teorinių 

valandų 

sk. (40%) 

Praktinių 

valandų 

sk. (60%) 

2. Nori 

padėti sau ir 

kitiems 

2.1. Atpažinti 

sveikatai ir gyvybei 

pavojingas būkles. 

2.1.1. Žinoti kas yra pagrindinės 

gyvybinės funkcijos ir kodėl jų 

sutrikimas yra pavojingas gyvybei. 

1 

 
15 min. 30 min.   2.1.2. Atpažinti pagrindinių gyvybinių 

funkcijų sutrikimus ir sugebėti suteikti 

pirmąją pagalbą joms sutrikus.  

2.1.3. Susipažinti su pradinio gaivinimo 

pagrindais. 

2.2. Mokėti 

kreiptis pagalbos 

ištikus nelaimei. 

2.2.1. Nurodyti, į ką reikia kreiptis 

pagalbos ištikus nelaimei mokykloje ar 

namuose, kai nėra suaugusiųjų. 1 

 
15 min. 30 min.   

2.2.2. Pagal situaciją suformuluoti 

informaciją, kurią būtina pateikti, 

kviečiant pagalbą telefonu. 

2.3. Mokėti 

stabdyti kraujavimą ir 

teikti pagalbą 

2.3.1. Paaiškinti ir mokėti praktiškai 

suteikti pirmąją pagalbą sau ir kitiems, 

esant kraujavimui iš nosies. 

1 15 min. 30 min.   

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1215024&p_tr2=2


Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

susižeidus. 2.3.2. Mokėti teoriškai ir praktiškai 

teikti pirmąją pagalbą įsidrėskus, 

nusibrozdinus, nusideginus, nušalus, 

esant kraujavimui iš žaizdos. 

2.4. Mokėti teikti 

pirmąją pagalbą esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

2.4.1. Mokėti atpažinti  dalinį ir pilną 

užspringimą, žinoti tarptautinį 

užspringimo ženklą. 
1 

 
15 min. 30 min.   

2.4.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

esant daliniam ir pilnam užspringimui. 

2.5. Išmokti 

atpažinti pavojus, 

kuriuos gali sukelti 

elektra, suteikti 

pirmąją pagalbą 

elektros traumos 

atveju. 

2.5.1. Žnoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 
1 15 min. 30 min.   

2.5.2. . Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

 

5-6 klasė 

Komentarai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų 

sk. 

Teorinių 

valandų 

sk. (40%) 

Praktinių 

valandų 

sk. (60%) 

3. Padėti 

kitam ištikus 

nelaimei. 

3.1. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

žmogui, netekusiam 

sąmonės; esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

3.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus.  

2 30 min. 60 min.  
3.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. Suteikti 

pirmąją pagalbą esant daliniam ir pilnam 

užspringimui.  

3.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei situacijai. 

3.2. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

susižeidus, 

apsinuodijus. 

3.2.1. Suteikti pirmąją pagalbą traumų 

atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui. 1 15 min. 30 min.  

3.2.2. Atpažinti apsinuodijimo maistu, 

vaistais ir buitine chemija požymius. 

Suteikti pirmąją pagalbą apsinuodijus. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

3.3. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

3.3.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis 

veikia organizmą ir kaip apsisaugoti nuo 

šilumos smūgio ar nušalimo. 

1 15 min. 30 min.   3.3.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio 

ir nušalimo požymius. 

3.3.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui ar nušalus 

rankoms ir kojoms. 

3.4. Atpažinti 

būdingus kaulų lūžių 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

3.4.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1 15 min. 30min.  3.4.2. Mokėti atlikti pirmosios 

pagalbos veiksmus esant rankų ir kojų 

kaulų lūžiams. Žinoti ir mokėti praktiškai 

pritaikyti pagrindinius galūnių 

imobilizacijos principus. 

3.5. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą elektros 

traumos atveju.. 

3.5.1. Žnoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 
1 15 min. 30 min.   

3.5.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

 

7-8 klasė Komentarai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų 

sk. 

Teorinių 

valandų 

sk. 

(40%) 

Praktinių 

valandų 

sk. 

(60%) 

 

4. Padėti 

ištikus 

nelaimei. 

4.1. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

žmogui, netekusiam 

sąmonės; esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

4.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, įvertinti 

kvėpavimą, atlikti pradinio gaivinimo veiksmus, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

2 30 min. 60 min.  4.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti tarptautinį 

užspringimo ženklą. Suteikti pirmąją pagalbą esant 

daliniam ir pilnam užspringimui.  

4.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti pirmąją 

pagalbą, esant avarinei situacijai. 

4.2. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

susižeidus, 

apsinuodijus, esant 

stipriam kraujavimui, 

šokui.  

4.2.1. Suteikti pirmąją pagalbą traumų atveju; 

mokėti sustabdyti išorinį kraujavimą, panaudoti 

tvarstį. Mokėti suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui; įkandimui, įpjovimui. 2 30 min. 60 min.  

4.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti kokiais atvejais 

galima įtarti stuburo traumą, bei mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

4.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius šoko 

požymius ir suteikti pirmąją pagalbą. 

4.2.4. Atpažinti apsinuodijimo maistu, vaistais ir 

buitine chemija požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą apsinuodijus. 

4.3. Atpažinti 

kaulų lūžių požymius 

ir mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

4.3.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų lūžių 

požymius. 

2 

 

 

30 min. 60 min.  

4.3.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą esant 

rankų ir kojų kaulų lūžiams. Žinoti ir mokėti 

praktiškai pritaikyti pagrindinius imobilizacijos 

galūnių principus. 

4.3.3. Traumų prevencija sportuojant ir 

kasdienėje veikloje. 

4.4. Atpažinti 

artimų žmonių, 

sergančių ūmiomis 

ligomis, priepuolių 

požymius ir mokėti 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

4.4.1. Mokėti atpažinti insulto požymius ir 

mokėti suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

3 45 min. 90 min.  

4.4.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai kraujyje 

staigiai sumažėja cukraus kiekis (hipoglikeminė 

koma), požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą jai 

ištikus. 

4.4.3. Mokėti atpažinti epilepsijos požymius ir 

pirmosios, bei suteikti pirmąją pagalbą jai ištikus. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

4.4.4. Mokėti atpažinti infarkto požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

4.4.5. Mokėti atpažinti bronchinės astmos 

priepuolio požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

4.4.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio šoko 

požymius bei suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

4.5. Pasirinkti 

žaizdų tvarstymo 

būdą, medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

4.5.1. Susipažinti su pirmosios pagalbos 

vaistinėlės turiniu. 

1 15 min. 30 min.   

4.5.2. Mokėti tvarstymo būdus (krūtinės ląstos 

tvarstymas, žiedinis būdas, spiralinis būdas, 

aštuoniukės formos būdas). 

4.5.3. Mokėti patikrinti, ar nepažeista kraujotaka 

po tvarstymo. 

4.5.4. Mokėti taisyklingai naudoti šalčio 

kompresą. 

4.6. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

4.6.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis veikia 

organizmą ir kaip apsisaugoti nuo šilumos smūgio 

ar nušalimo. 

1 

 

 

15 min. 30 min.   

4.6.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio ir 

nušalimo požymius. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

4.6.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą ištikus 

šilumos smūgiui ar nušalus rankoms ir kojoms. 

 

4.7. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

4.7.1. Žinoti ir mokėti atpažinti aplinkybes, 

galinčias sukelti elektros traumas. 
1 15 min. 30 min.   

4.7.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą įvykus 

elektros traumai, tuo pačiu apsaugant save. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

 

9-10 klasė 

Komentarai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų 

sk. 

Teorinių 

valandų 

sk. (40%) 

Praktinių 

valandų 

sk. (60%) 

5. Padėti 

ištikus 

nelaimei. 

5.1. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

žmogui, netekusiam 

sąmonės; esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

5.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus, paguldyti į stabilią 

šoninę padėtį.  

2 30 min. 60 min.  
5.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. Suteikti 

pirmąją pagalbą esant daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

5.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei 

situacijai. 

5.2. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

susižeidus,  esant 

stipriam kraujavimui, 

šokui.  

5.2.1. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

traumų atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui; įkandimui, įpjovimui. 

2 

 
30 min. 60 min.  
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

5.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti kokiais 

atvejais galima įtarti stuburo traumą, bei 

mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

5.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius šoko 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

5.3. Atpažinti 

apsinuodijimo 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą 

apsinuodijus. 

 

5.3.1. Mokėti atpažinti, bei suteikti 

pirmąją pagalbą apsinuodijus maistu, 

vaistais, buitine chemija, narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis. 

1 15 min. 30 min.   5.3.2. Žinoti nuodų patekimo į 

žmogaus organizmą kelius. 

5.3.3. Žinoti kur/į ką kreiptis pagalbos 

aptikus apsinuodijusį mokykloje ar 

namie (nesant suaugusiųjų). 

5.4. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

5.4.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis 

veikia organizmą ir kaip apsisaugoti nuo 

šilumos smūgio ar nušalimo. 

1 15 min. 30 min.   5.4.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio 

ir nušalimo požymius. 

5.4.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui ar nušalus 

rankoms ir kojoms. 
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Priedas Nr.1 

 

*1-2 klasių moksleivių akademinės valandos trukmė 35 min: 

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo 

Įsigaliojo 2017-09-01  

Priėmė: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija  

Teisės aktų registras: 2017-03-14 Nr.2017-04264 

** Mokykloms paliekama teisė mokymų valandas įgyvendinti pasirinktu dažniu ir mokslo metų laiku;  

 

5.5. Pasirinkti 

žaizdų tvarstymo 

būdą, medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

5.5.1. Mokėti tvarstymo būdus 

(krūtinės ląstos tvarstymas, žiedinis 

būdas, spiralinis būdas, aštuoniukės 

formos būdas). 

1 15 min. 30 min.   
5.5.2. Mokėti patikrinti, ar nepažeista 

kraujotaka po tvarstymo. 

5.5.3. Mokėti taisyklingai naudoti 

šalčio kompresą. 

 

5.6. Atpažinti 

kaulų lūžių požymius 

ir mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

5.6.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1 15 min. 30 min.   

5.6.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

esant rankų ir kojų kaulų lūžiams. Žinoti 

ir mokėti praktiškai pritaikyti 

pagrindinius imobilizacijos galūnių 

principus. 

5.6.3. Traumų prevencija sportuojant ir 

kasdienėje veikloje. 

 

5.7. Atpažinti 

žmonių, sergančių 

ūmiomis ligomis, 

priepuolių požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

5.7.1. Mokėti atpažinti insulto 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

2 30 min.  60 min.  
5.7.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai 

kraujyje staigiai sumažėja cukraus kiekis 

(hipoglikeminė koma), požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jai ištikus. 
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5.7.3. Mokėti atpažinti epilepsijos 

požymius ir pirmosios, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jai ištikus. 

5.7.4. Mokėti atpažinti infarkto 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

5.7.5. Mokėti atpažinti bronchinės 

astmos priepuolio požymius, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jam ištikus. 

5.7.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio 

šoko požymius bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

5.8. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

5.8.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 
1 15 min. 30 min.   

5.8.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 
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11-12 klasė 

Komentarai 

Nuostatos  Gebėjimai  Žinios ir supratimas 

Bendras 

akadem. 

valandų 

sk. 

Teorinių 

valandų 

sk. (40%) 

Praktinių 

valandų 

sk. (60%) 

6. Padėti 

ištikus 

nelaimei. 

6.1. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

žmogui, netekusiam 

sąmonės; esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

6.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus, paguldyti į stabilią 

šoninę padėtį.  

2 30 min. 60 min.  
6.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. Suteikti 

pirmąją pagalbą esant daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

6.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei 

situacijai. 

6.2. Suteikti 

pirmąją pagalbą 

susižeidus,  esant 

stipriam kraujavimui, 

šokui.  

6.2.1. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

traumų atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui; įkandimui, įpjovimui. 

2 

 
30 min. 60 min.  

6.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti kokiais 

atvejais galima įtarti stuburo traumą, bei 
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mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

6.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius šoko 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

6.3. Atpažinti 

apsinuodijimo 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą 

apsinuodijus. 

 

6.3.1. Mokėti atpažinti, bei suteikti 

pirmąją pagalbą apsinuodijus maistu, 

vaistais, buitine chemija, narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis. 

1 15 min. 30 min.   6.3.2. Žinoti nuodų patekimo į 

žmogaus organizmą kelius. 

6.3.3. Žinoti kur/į ką kreiptis pagalbos 

aptikus apsinuodijusį mokykloje ar 

namie (nesant suaugusiųjų). 

6.4. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

6.4.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis 

veikia organizmą ir kaip apsisaugoti nuo 

šilumos smūgio ar nušalimo. 

1 15 min. 30 min.   6.4.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio 

ir nušalimo požymius. 

6.4.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui ar nušalus 

rankoms ir kojoms. 
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6.5. Pasirinkti 

žaizdų tvarstymo 

būdą, medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

6.5.1. Mokėti tvarstymo būdus 

(krūtinės ląstos tvarstymas, žiedinis 

būdas, spiralinis būdas, aštuoniukės 

formos būdas). 

1 15 min. 30 min.   
6.5.2. Mokėti patikrinti, ar nepažeista 

kraujotaka po tvarstymo. 

6.5.3. Mokėti taisyklingai naudoti 

šalčio kompresą. 

 

6.6. Atpažinti 

kaulų lūžių požymius 

ir mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

6.6.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1 15 min. 30 min.   

6.6.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

esant rankų ir kojų kaulų lūžiams. Žinoti 

ir mokėti praktiškai pritaikyti 

pagrindinius imobilizacijos galūnių 

principus. 

6.6.3. Traumų prevencija sportuojant ir 

kasdienėje veikloje. 

 

6.7. Atpažinti 

žmonių, sergančių 

ūmiomis ligomis, 

priepuolių požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

6.7.1. Mokėti atpažinti insulto 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

2 30 min. 60 min.  
6.7.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai 

kraujyje staigiai sumažėja cukraus kiekis 

(hipoglikeminė koma), požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jai ištikus. 
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6.7.3. Mokėti atpažinti epilepsijos 

požymius ir pirmosios, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jai ištikus. 

6.7.4. Mokėti atpažinti infarkto 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

6.7.5. Mokėti atpažinti bronchinės 

astmos priepuolio požymius, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jam ištikus. 

6.7.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio 

šoko požymius bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

6.8. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

6.8.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 
1 15 min. 30 min.   

6.8.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 
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PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS UGDYMO BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE PROGRAMOS PROJEKTO METODINĖ 

MEDŽIAGA IR REKOMENDACIJOS 

LiJOT Asamblėja Nr. 44, 2018 m. balandžio 21–22 d., Druskininkai 

  

 

1-2 klasės gebėjimų mokymo metodika 

Gebėjimas Žinios ir supratimas Mokymo metodika 

1.1 Atpažinti sveikatai ir 

gyvybei pavojingas būkles 

1.1.Susipažinti su pirmosios 

pagalbos pagrindiniais 

principais. 

1. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

2. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

3. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 

1.1.2 Žinoti kas yra 

pagrindinės gyvybinės 

funkcijos ir kodėl jų 

sutrikimas yra pavojingas 

gyvybei. 

1. Žinoti, jog pagrindinės gyvybinės funkcijos yra sąmonė, kvėpavimas ir širdies 

veikla. 

2. Suprasti, jog jų funkcijos sutrikimas gali lemti negrįžtamus sveikatos pakenkimus, 

normalios gyvensenos apribojimus. 

1.2. Kreiptis pagalbos 

ištikus nelaimei 

1.2.1. Nurodyti, į ką reikia 

kreiptis pagalbos ištikus 

nelaimei mokykloje ar 

namuose, kai nėra 

suaugusiųjų. 

1. Žinoti trumpuosius tarnybų telefono numerius: greitoji medicinos pagalba, gaisrinė, 

policija. 

2. Pažinti asmenis, atsakingus už pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.  

3. Suprasti, kad ištikus nelaimei svarbu apie tai pranešti suaugusiems. 

1.2.2Pagal situaciją 

suformuluoti informaciją, 

kurią būtina pateikti, 

kviečiant pagalbą telefonu. 

1. Teoriškai ir praktiškai mokėti apibūdinti lokaciją, situaciją, nukentėjusiojo būklę 

(atsimerkęs/užsimerkęs, gali/negali kalbėti, kraujuoja/nekraujuoja, kuo skundžiasi); 

1.3. Mokėti stabdyti 1.3.1 Paaiškinti ir mokėti 1. Žinoti, jog prasidėjus kraujavimui iš nosies negalima atlošti galvos, ryti kraujo. 
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kraujavimą. praktiškai suteikti pagalbą 

sau ir kitiems, esant 

kraujavimui iš nosies. 

Reiki patogiai atsisėsti/pasodinti draugą, palenkti galvą į priekį ir uždėti šaltą 

kompresą ant pakaušio ir tarpuakio. Praktiškai pademonstruoti veiksmus 

simuliuojamoje situacijoje.  

1.3.2 Paaiškinti ir mokėti 

praktiškai suteikti pagalbą 

sau ir kitiems, esant 

kraujavimui iš žaizdos. 

1. Žinoti, jog prasidėjus kraujavimui iš žaizdos, jeigu yra nešvarumų, ją reikia 

praplauti tekančiu drungnu vandeniu, kol nešvarumų neliks. Jeigu yra galimybė 

žaizdą dezinfekuoti. Žaizdą reikia uždengti tvarsčiu, specialia sterilia servetėle arba 

kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant tvarsčio užklijuoti pleistrą ar kitaip fiksuoti. 

Jeigu kraujavimas stiprus, stipriai spausti delnu. Praktiškai pademonstruoti 

veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

1.4. Mokėti suteikti pagalbą 

įsidrėskus ir/ar 

nusibrozdinimui 

1.4.1 Mokėti teoriškai ir 

praktiškai atlikti žaizdos 

antiseptiką.  

 

1. Žinoti, kokios ir kas yra antiseptinės medžiagos bei jų naudojimo principus, pvz.: 

octisept, asept. 

1.4.2.Mokėti užklijuoti 

pleistrą arba elementariai 

sutvarstyti žaizdą. 

1. Jeigu nubrozdinimo vietoje yra nešvarumų, juos reikia praplauti tekančiu drungnu 

vandeniu, kol nešvarumų neliks, esant galimybei dezinfekuoti. Žaizdą reikia 

uždengti tvarsčiu, specialia sterilia servetėle arba kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant 

tvarsčio užklijuoti pleistrą ar kitaip fiksuoti. Praktiškai pademonstruoti veiksmus 

simuliuojamoje situacijoje.  

 

 

 

3-4 klasės gebėjimų mokymo metodika 

Gebėjimas Žinios ir supratimas Mokymo metodika 

2.1. Atpažinti sveikatai ir 

gyvybei pavojingas būkles. 

2.1.1 Žinoti kas yra 

pagrindinės gyvybinės 

funkcijos ir kodėl jų 

sutrikimas yra pavojingas 

1. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

2. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

3. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 
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gyvybei. 

2.1.2. Atpažinti pagrindinių 

gyvybinių funkcijų 

sutrikimus ir sugebėti 

suteikti pirmąją pagalbą 

joms sutrikus. 

1. Mokėti patikrinti kvėpavimą jaučiant ir girdint įkvėpimą/iškvėpimą, stebint krūtinės 

ląstos pakilimus. Suprasti, jog nestebint kvėpavimo požymių, sutrikusi kvėpavimo 

sistema. Žinoti laiku nesuteiktos pagalbos pasekmes. 

2. Mokėti tinkamai pakalbinti žmogų ir įvertinti jo sąmonės būklę: ar reaguoja į 

žodžius, paliepimus, ar gali atmerkti akis, ar jaučia papildomus nusiskundimus.  

2.1.3 Susipažinti su pradinio 

gaivinimo pagrindais. 

1. Žinoti, kokiais atvejais reikalingas pradinis gaivinimas: žmogus be sąmonės, 

nekvėpuoja.  

2. Žinoti, kaip teisingai atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir paaiškinti, kad krūtinės 

paspaudimai reikalingi dirbtinei kraujotakai palaikyti, tam kad nežūtų smegenų 

ląstelės. Pradinį gaivinimą atlikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įstatymo “Dėl gaivinimo standartų” reglamentuojamu algoritmu. 

2.2. Mokėti kreiptis pagalbos 

ištikus nelaimei. 

2.2.1 Nurodyti, į ką reikia 

kreiptis pagalbos ištikus 

nelaimei mokykloje ar 

namuose, kai nėra 

suaugusiųjų. 

1. Žinoti trumpuosius tarnybų telefono numerius: greitoji medicinos pagalba, gaisrinė, 

policija. 

2. Pažinti asmenis, atsakingus už pirmosios pagalbos teikimą mokykloje.  

3. Suprasti, kad ištikus nelaimei svarbu apie tai pranešti suaugusiems. 

2.2.2. Pagal situaciją 

suformuluoti informaciją, 

kurią būtina pateikti, 

kviečiant pagalbą telefonu. 

1. Teoriškai ir praktiškai mokėti apibūdinti lokaciją, situaciją, nukentėjusiojo būklę 

(atsimerkęs/užsimerkęs, gali/negali kalbėti, kraujuoja/nekraujuoja, kuo skundžiasi); 

2.4 Mokėti teikti pirmąją 

pagalbą esant daliniam ir 

pilnam užspringimui. 

2.4.1 Mokėti atpažinti  dalinį 

ir pilną užspringimą, žinoti 

tarptautinį užspringimo 

ženklą. 

1. Žinoti, jog užspringstama dėl užblokuotų kvėpavimo takų, į juos patekus 

svetimkūniams. Praktiškai suprasti, kad dalinio užspringimo metu žmogus dar gali 

kvėpčioti ir kosėti, visiško užspringimo metu, įkvėpimo ar iškvėpimo atlikti 

negalima, kosulio nėra, tad būtinai reikia kviesti pagalbą. 

2. Būti susipažinus su tarptautiniu užspringimo ženklu. 

 

2.4.2. Mokėti suteikti 1. Žinoti, jog esant daliniam ar pilnam užspringimui reikia skatinti nukentėjusįjį kosėti, 
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pirmąją pagalbą esant 

daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

jeigu jis nebegali kosėti, o sąmonė nėra sutrikusi, mokėti tinkamai atlikti Heimlicho 

manevrą. Praktiškai pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

2. Suprasti, jog žmogui užspringus ir netekus sąmonės, svarbu nedelsiant pradėti 

pradinį gaivinimą.  

2.5 Išmokti atpažinti 

pavojus, kuriuos gali sukelti 

elektra, suteikti pirmąją 

pagalbą elektros traumos 

atveju. 

2.5.1 Žinoti ir mokėti 

atpažinti aplinkybes, 

galinčias sukelti elektros 

traumas. 

1. Teoriškai žinoti, jog elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai 

svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies 

veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios mirties 

dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas. 

2. Suprasti, kad traumą gali sukelti aukštos ar žemos įtampos elektros srovė, žaibas. 

2.5.2. Mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą įvykus 

elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 

1. Žinoti ir gebėti praktiškai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus: 

a. Nustumti nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu 

(pvz., sausa lazda, virve, lenta), jokiu būdu neprisilietus prie jo. 

b. Kviesti greitąją medicinos pagalbą, net jeigu nukentėjęs jaučiasi gerai, nes 

komplikacijų gali atsirasti vėliau, net praėjus keletui valandų po nelaimingo 

atsitikimo.  

c. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės atverti kvėpavimo takus ir įvertinti 

kvėpavimą. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. Jei žmogus kvėpuoja, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

      2. Žinoti, kad užsidegus nukentėjusio rūbams, juos gesinti galima tik atjungus       

elektros srovę. 

3. Žinoti, kad atsiradusius nudegimus nuo degančių rūbų ar elektros srovės reikia 

vėsinti tekančiu vandeniu mažiausiai 20 minučių. 

 

 

 

5-6 klasė 

Gebėjimai Žinios ir supratimas Mokymo metodika 
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3.1. Suteikti pirmąją 

pagalbą žmogui, 

netekusiam sąmonės; 

esant daliniam ir 

pilnam užspringimui. 

3.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus. 

1. Žinoti, kokiais atvejais reikalingas pradinis gaivinimas: žmogus be sąmonės, 

nekvėpuoja.  

2. Mokėti patikrinti kvėpavimą jaučiant ir girdint įkvėpimą/iškvėpimą, stebint krūtinės 

ląstos pakilimus. Suprasti, jog nestebint kvėpavimo požymių, sutrikusi kvėpavimo 

sistema. Žinoti laiku nesuteiktos pagalbos pasekmes. 

3. Žinoti, kaip teisingai atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir paaiškinti, kad krūtinės 

paspaudimai reikalingi dirbtinei kraujotakai palaikyti, tam kad nežūtų smegenų 

ląstelės. Pradinį gaivinimą atlikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įstatymo “Dėl gaivinimo standartų” reglamentuojamu algoritmu. 

3.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. 

Suteikti pirmąją pagalbą esant 

daliniam ir pilnam užspringimui. 

1. Žinoti, jog užspringstama dėl užblokuotų kvėpavimo takų, į juos patekus 

svetimkūniams. Praktiškai suprasti, kad dalinio užspringimo metu žmogus dar gali 

kvėpčioti ir kosėti, visiško užspringimo metu, įkvėpimo ar iškvėpimo atlikti 

negalima, kosulio nėra, tad būtinai reikia kviesti pagalbą. 

2. Būti susipažinus su tarptautiniu užspringimo ženklu. 

3. Žinoti, jog esant daliniam ar pilnam užspringimui reikia skatinti nukentėjusįjį kosėti, 

jeigu jis nebegali kosėti, o sąmonė nėra sutrikusi, mokėti tinkamai atlikti Heimlicho 

manevrą. Praktiškai pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

4. Suprasti, jog žmogui užspringus ir netekus sąmonės, svarbu nedelsiant pradėti pradinį 

gaivinimą. 

3.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei 

situacijai. 

1. Mokėti atpažinti avarinę situaciją, būti susipažinus su apie pavojų įspėjančiais 

ženklais paplūdimiuose, ant pakuočių, pastatų, prietaisų ar kt. 

2. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

3. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

4. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 

3.2. Suteikti pirmąją 

pagalbą susižeidus, 

apsinuodijus. 

3.2.1. Suteikti pirmąją pagalbą traumų 

atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui. 

1. Mokėti įvertinti nukentėjusiojo sąmonę, širdies bei kvėpavimo veiklą. 

2. Suprasti ir mokėti praktiškai atpažinti išorinio kraujavimo rūšį: arterinis, veninis ar 

kapiliarinis. 

3. Žinoti, jog esant išoriniam kraujavimui svarbu apnuoginti sužeistą sritį ir nustatyti, 

kokia žaizda, stabdyti kraujavimą užspaudus žaizdą delnu, pakėlus galūnę, 

maksimaliai sulenkiant galūnę ar panaudojant tvarstį. Sutvarstyti žaizdą atliekant 
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veiksmus: 

a. Esant kraujavimui iš žaizdos, jeigu yra nešvarumų, ją reikia praplauti 

tekančiu drungnu vandeniu, kol nešvarumų neliks. Jeigu yra galimybė žaizdą 

dezinfekuoti. Žaizdą reikia uždengti tvarsčiu, specialia sterilia servetėle arba 

kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant tvarsčio užklijuoti pleistrą ar kitaip 

fiksuoti. Jeigu kraujavimas stiprus, stipriai spausti delnu. Praktiškai 

pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

4. Esant akių sužalojimui mokėti atlikti veiksmų seką: 

a. Paguldyti nuketėjusį ant nugaros, nebandyti įsmigusio daikto šalinti iš akies; 

Jeigu tai yra smėlis ar kiti smulkūs daiktai - skatinti mirksėti; 

b. Aplink akis dėti švarius tvarsčius, stabilizuoti įsmigusį daiktą kuo geriau 

(galima naudoti popierinį puodelį); Tvarstyti lengvai, nespausti sužalotos 

akies; 

c. Kviesti greitąją medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112. 

d. Būtinai uždėti raištį ant sveikos akies, nes sutvarstyta tik pažeista akis dėl 

sveikos akies judesių taip pat judės, tai gali sukelti skausmą. 

3.2.2. Atpažinti apsinuodijimo maistu, 

vaistais ir buitine chemija požymius. 

Suteikti pirmąją pagalbą apsinuodijus. 

1. Žinoti, nuo kokių medžiagų galimas apsinuodijimas ir kaip jie gali patekti į 

organizmą, būti susipažinus su pagrindiniais jų vartojimo principais.  

2. Žinoti tarnybas, galinčias suteikti pagalbą apsinuodijimo metu: greitoji medicinos 

pagalba (033/112), apsinuodijimų centras ((8–5) 236 20 52 arba (8-6)875 33 78 (visą 

parą)).  

3. Suprasti, kad svarbu nebandyti sukelti vėmimo. Jei apsinuodijęs žmogus yra 

nesąmoningas, bet kvėpuoja, reikia paguldyti ant šono. Jei nesąmoningas ir 

nekvėpuoja, nedelsiant pradėti gaivinti. Svarbu nepalikti nesąmoningo apsinuodijusio 

žmogaus be priežiūros. Sąmoningo apsinuodijusiojo paklausti, ko, kiek, kada ir kaip 

jis vartojo. Išsaugoti šalia nukentėjusiojo rastas tuščias pakuotes ar, galbūt, 

apsinuodijimą sukėlusios medžiagos pavyzdį. 
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3.3. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

3.3.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis 

veikia organizmą ir kaip apsisaugoti 

nuo šilumos smūgio ar nušalimo. 

1. Suprasti, kad veikiant šalčiui kūno dalį siaurėja kraujagyslės, blogėja audinių mityba, 

jie neapšildomi šiltu krauju. 

2. Žinoti, kad nudegimas atsiranda dėl aukštos temperatūros ar spindulinio poveikio. Jis 

gali būti kelių rūšių: terminis, cheminis, elektrinis, radiacinis. 

3. Mokėti pasinaudoti prevencinėmis priemonėmis nuo nušalimo ar nudegimo. 

3.3.2. Mokėti atpažinti šilumos 

smūgio ir nušalimo požymius. 

1. Suprasti, kad šilumos smūgis gali ištikti ne tik esant tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, bet ir praėjus kelioms valandoms nuo 

perkaitimo. 

2. Mokėti atpažinti šilumos smūgį, pastebėti galvos skausmą, svaigimą, dehidratacijos 

požymius, dispepsiją, šalinimo sistemų sutrikimus. Suprasti, kad oda nudegus saulėje 

gali ne tik parausti, bet ir pabalti. Žinoti, jog nudegus oda labai skausminga, parausta, 

atsiranda pūslės, atsiveria žaizdos, gali net suanglėti. Per atsiradusias žaizdas gali 

patekti infekcija, netenkama skysčio, o toksiniai skilimo produktai gali patekti į 

kraują. Didesnio ploto nudegimų atvejais dėl skausmo ir skysčių netekimo dažnai 

vystosi šokas 

3. Atpažinti nušalimo požymius: oda pabąla, vėliau pamėlsta, pradeda skaudėti, sutrinka 

judrumas, vėliau skausmas išnyksta, audiniai apmiršta 

3.3.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui, nudegus ar 

nušalus rankoms ir kojoms. 

1. Nudegus svarbu suprasti, kad pažeistos vietos negalima valyti, draudžiama tvarstyti 

nudegusį veidą ir lytinius organus, pradurti pūsles, tepti riebalais, taukais, aliejais, 

tepalais, medikamentais.  

2. Nudegus šaldyti 3—10 min. šaltu vandeniu, nenuėmus drabužių nuo nudegusios 

vietos. Žinoti , kad reikia malšinti skausmą, duoti atsigerti, stengtis išvengti šoko, 

stebėti būklę. Nudegus veidą ar kvėpavimo takus nedelsiant kviesti greitąją 

medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112, nes, nudegus kvėpavimo takus, jie tinsta ir 

žmogus gali uždusti. 

3. Patyrus šilumos smūgį svarbi vėsi aplinka, mokėti šaldyti būtinas vietas. 

4. Nušalus draudžiama vartoti alkoholį, trinti (ypač sniegu), kišti į karštą vandenį, toliau 

šildyti, jei šildant atsiranda pūslių, trinti riebalais. 
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5. Nušalus atšildyti palaipsniui kambario temperatūros vandenyje, o nosį, ausis 

skruostus kambario temperatūros ore. Nedaug nušalus, kai arti nėra patalpų, veidą, 

nosį, ausis šildyti delnais, plaštakas prie savo pilvo ar pažastyje, o pėdas, numovus 

batus, galima sušildyti prie šalia esančio žmogaus pilvo.  Esant stipriam nušalimui 

(marmurinė, nepaslanki oda), sutvarstyti steriliu tvarsčiu, suvynioti į storą minkštą 

audeklą ir transportuoti į gydymo įstaigą. 

3.4. Atpažinti 

būdingus kaulų lūžių 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą. 

3.4.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1. Mokėti praktiškai įtarti galūnių lūžimą, remiantis, skausmu, sutrikusiu galūnės 

mobilumu, patinimu, deformacijomis, poodinėmis kraujosrūvomis, lūžgalių 

krebždesiu. Atskirti atvirą ir uždarą lūžius. 

3.4.2. Mokėti atlikti pirmosios 

pagalbos veiksmus esant rankų ir kojų 

kaulų lūžiams. Žinoti ir mokėti 

praktiškai pritaikyti pagrindinius 

galūnių imobilizacijos principus. 

1. Gebėti praktiškai atlikti uždaro kaulų lūžio imobilizaciją: 

a. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, šaldyti pažeistą vietą ledo paketu, 

patikrinti sužalotos galnės jutimus, spalvą, temperatūrą. 

b. Pristvirtinti įtvarą prie galūnės kuo mažiau ją judinant, pakartotinai patikrinti 

jutimus, temperatūrą, spalvą. 

c. Žinoti, kaip stabiliai pritvirtinti, suprasti, kad negalima valgyti, gerti.  

2. Gebėti praktiškai atlikti atviro kaulų lūžio imobilizaciją: 

a. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, neleisti judinti, uždengti žaizdą steriliu 

tvarsčiu, nejudinant kaulų stabdyti kraujavimą spaudžiant. Šaldyti.  

b. Gebėti patikrinti sužeistos galūnės temperatūrą, spalvą, jutimus. Pritvirtinti 

įtvarą kuo mažiau judinant, pakartotinai patikrinti būtinus požymius. Stebėti, 

ar netrinka sąmonė.  

c. Suprasti, kad negalima valgyti.  

3. Žinoti, jog būtina medikų pagalba. 

3.5. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

suteikti pirmąją 

3.5.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 

1. Teoriškai žinoti, jog elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai 

svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies 

veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios mirties 

dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas. 

2. Suprasti, kad traumą gali sukelti aukštos ar žemos įtampos elektros srovė, žaibas. 
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pagalbą elektros 

traumos atveju.. 

3.5.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 

2. Žinoti ir gebėti praktiškai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus: 

a. Nustumti nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu (pvz., 

sausa lazda, virve, lenta), jokiu būdu neprisilietus prie jo. 

b. Kviesti greitąją medicinos pagalbą, net jeigu nukentėjęs jaučiasi gerai, nes 

komplikacijų gali atsirasti vėliau, net praėjus keletui valandų po nelaimingo 

atsitikimo.  

c. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės atverti kvėpavimo takus ir įvertinti 

kvėpavimą. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. Jei žmogus kvėpuoja, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

    2. Žinoti, kad užsidegus nukentėjusio rūbams, juos gesinti galima tik atjungus       elektros 

srovę. 

4. Žinoti, kad atsiradusius nudegimus nuo degančių rūbų ar elektros srovės reikia 

vėsinti tekančiu vandeniu mažiausiai 20 minučių. 

  

 

  

  

7-8 klasė 

Gebėjimai Žinios ir supratimas  Mokymo metodika 

4.1. Suteikti pirmąją 

pagalbą žmogui, 

netekusiam sąmonės; 

esant daliniam ir 

pilnam užspringimui. 

4.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo 

takus, įvertinti kvėpavimą, atlikti 

pradinio gaivinimo veiksmus, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

1. Žinoti, kokiais atvejais reikalingas pradinis gaivinimas: žmogus be sąmonės, 

nekvėpuoja.  

2. Mokėti patikrinti kvėpavimą jaučiant ir girdint įkvėpimą/iškvėpimą, stebint krūtinės 

ląstos pakilimus. Suprasti, jog nestebint kvėpavimo požymių, sutrikusi kvėpavimo 

sistema. Žinoti laiku nesuteiktos pagalbos pasekmes. 

3. Žinoti, kaip teisingai atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir paaiškinti, kad krūtinės 

paspaudimai reikalingi dirbtinei kraujotakai palaikyti, tam kad nežūtų smegenų 

ląstelės. Pradinį gaivinimą atlikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įstatymo “Dėl gaivinimo standartų” reglamentuojamu algoritmu. 
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4.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. 

Suteikti pirmąją pagalbą esant 

daliniam ir pilnam užspringimui. 

1. Žinoti, jog užspringstama dėl užblokuotų kvėpavimo takų, į juos patekus 

svetimkūniams. Praktiškai suprasti, kad dalinio užspringimo metu žmogus dar gali 

kvėpčioti ir kosėti, visiško užspringimo metu, įkvėpimo ar iškvėpimo atlikti negalima, 

kosulio nėra, tad būtinai reikia kviesti pagalbą. 

2. Būti susipažinus su tarptautiniu užspringimo ženklu. 

3. Žinoti, jog esant daliniam ar pilnam užspringimui reikia skatinti nukentėjusįjį kosėti, 

jeigu jis nebegali kosėti, o sąmonė nėra sutrikusi, mokėti tinkamai atlikti Heimlicho 

manevrą. Praktiškai pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

4. Suprasti, jog žmogui užspringus ir netekus sąmonės, svarbu nedelsiant pradėti pradinį 

gaivinimą. 

4.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei 

situacijai. 

1. Mokėti atpažinti avarinę situaciją, būti susipažinus su apie pavojų įspėjančiais 

ženklais paplūdimiuose, ant pakuočių, pastatų, prietaisų ar kt. 

2. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

3. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

4. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 

4.2. Suteikti pirmąją 

pagalbą susižeidus, 

apsinuodijus, esant 

stipriam kraujavimui, 

šokui. 

4.2.1. Suteikti pirmąją pagalbą 

traumų atveju; mokėti sustabdyti 

išorinį kraujavimą, panaudoti tvarstį. 

Mokėti suteikti pagalbą esant akių 

traumai; sumušimui; įkandimui, 

įpjovimui. 

1. Mokėti įvertinti nukentėjusiojo sąmonę, širdies bei kvėpavimo veiklą. 

2. Suprasti ir mokėti praktiškai atpažinti išorinio kraujavimo rūšį: arterinis, veninis ar 

kapiliarinis. 

3. Žinoti, jog esant išoriniam kraujavimui svarbu apnuoginti sužeistą sritį ir nustatyti, 

kokia žaizda, stabdyti kraujavimą užspaudus žaizdą delnu, pakėlus galūnę, 

maksimaliai sulenkiant galūnę ar panaudojant tvarstį. Sutvarstyti žaizdą atliekant 

veiksmus: 

a. Esant kraujavimui iš žaizdos, jeigu yra nešvarumų, ją reikia praplauti 

tekančiu drungnu vandeniu, kol nešvarumų neliks. Jeigu yra galimybė žaizdą 

dezinfekuoti. Žaizdą reikia uždengti tvarsčiu, specialia sterilia servetėle arba 

kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant tvarsčio užklijuoti pleistrą ar kitaip 

fiksuoti. Jeigu kraujavimas stiprus, stipriai spausti delnu. Praktiškai 

pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

4. Esant akių sužalojimui mokėti atlikti veiksmų seką: 

a. Paguldyti nuketėjusį ant nugaros, nebandyti įsmigusio daikto šalinti iš akies; 
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Jeigu tai yra smėlis ar kiti smulkūs daiktai - skatinti mirksėti; 

b. Aplink akis dėti švarius tvarsčius, stabilizuoti įsmigusį daiktą kuo geriau 

(galima naudoti popierinį puodelį); Tvarstyti lengvai, nespausti sužalotos 

akies; 

c. Kviesti greitąją medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112. 

d. Būtinai uždėti raištį ant sveikos akies, nes sutvarstyta tik pažeista akis dėl 

sveikos akies judesių taip pat judės, tai gali sukelti skausmą. 

5. Patyrus žmogaus ar gyvūno įkandimą mokėti atlikti veiksmų seką: 

a. Užsimauti apsaugines pirštines, kruopščiai nuplauti įkandimo vietą muilu ir 

vandeniu – tai sumažins žaizdos užkrėtimo tikimybę. Nusausinti žaizdą švaria 

medžiaga arba tvarsčiu, po to užklijuoti pleistru arba sutvarstyti. Jei žaizda 

didelė arba gili, pasirūpinti, kad nukentėjusysis patektų į ligoninę. 

4.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti 

kokiais atvejais galima įtarti stuburo 

traumą, bei mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą. 

1. Svarbu įsisavinti, kad žmogus, patyrės kritimą iš aukštai, automobilio avariją, esant 

blogai judesių kombinacijai gali patirti stuburo traumą.  

2. Būtina gebėti atskirti nuo paprastosios pirmosios pagalbos: vengti judinti nukentėjusį, 

prieš paklausiant kas atsitiko būtina rankomis fiksuoti nukentėjusio galvą neutralioje 

padėtyje, tačiau net fiksuojant galvą nesąmoningam žmogui reikia garsiai perspėti dėl 

savo veiksmų ir paprašyti kad žmogus nejudėtų. Jeigu nukentėjęs į žodžius ir 

veiksmus nereaguoja, tuomet kvėpavimą jam tikrinti nelošiant galvos, kvėpavimo 

takus atverti tik išstumiant į priekį apatinį žandikaulį atrėmus pirštus už žandikaulio 

kampų prie ausų. Jeigu kvėpavimo nėra, pradinis gaivinimas atliekamas įprastai. 

Jeigu kvėpavimas yra, tuomet kvėpavimo takų praeinamumas palaikomas užfiksavus 

galvą rankomis ir laikant išstumtą apatinį žandikaulį. 

4.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius 

šoko požymius ir suteikti pirmąją 

pagalbą. 

1. Suprasti, kas yra šokas ir tai, kad jo didžiausi padariniai yra dėl kraujotakos sutrikimo 

(medžiagų ir deguonies trūkumo) sukelti sveikatos sutrikimai. 

2. Atpažinti šoko požymius, tokius kaip: pabalusi, šalta, prakaituota oda, dažnas pulsas 

(60—80 k/min.), padažnėjęs paviršutiniškas kvėpavimas (norma 11—20 k/min.), 

silpnumas, galvos svaigsimas, pykinimas, baimė, nerimas, krečia šaltis, agresyvumas. 
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Kankina troškulys, prarandama sąmonė. 

3. Gebėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą: pacientą paguldyti, pakelti kojas, laiku 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą, užtikrinti pilnavertį kvėpavimą, palaikyti 

normalią kūno temperatūrą. 

4.2.4. Atpažinti apsinuodijimo 

maistu, vaistais ir buitine chemija 

požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą apsinuodijus. 

1. Žinoti, nuo kokių medžiagų galimas apsinuodijimas ir kaip jie gali patekti į 

organizmą, būti susipažinus su pagrindiniais jų vartojimo principais.  

2. Žinoti tarnybas, galinčias suteikti pagalbą apsinuodijimo metu: greitoji medicinos 

pagalba (033/112), apsinuodijimų centras ((8–5) 236 20 52 arba (8-6)875 33 78 (visą 

parą)).  

3. Suprasti, kad svarbu nebandyti sukelti vėmimo. Jei apsinuodijęs žmogus yra 

nesąmoningas, bet kvėpuoja, reikia paguldyti ant šono. Jei nesąmoningas ir 

nekvėpuoja, nedelsiant pradėti gaivinti. Svarbu nepalikti nesąmoningo apsinuodijusio 

žmogaus be priežiūros. Sąmoningo apsinuodijusiojo paklausti, ko, kiek, kada ir kaip 

jis vartojo. Išsaugoti šalia nukentėjusiojo rastas tuščias pakuotes ar, galbūt, 

apsinuodijimą sukėlusios medžiagos pavyzdį. 

4.3. Atpažinti kaulų 

lūžių požymius ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

4.3.1. Mokėti atpažinti skirtingų 

kaulų lūžių požymius. 

1 Mokėti praktiškai įtarti galūnių lūžimą, remiantis, skausmu, sutrikusiu galūnės mobilumu, 

patinimu, deformacijomis, poodinėmis kraujosrūvomis, lūžgalių krebždesiu. Atskirti atvirą ir 

uždarą lūžius. 

4.3.2. Mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą esant rankų ir kojų kaulų 

lūžiams. Žinoti ir mokėti praktiškai 

pritaikyti pagrindinius imobilizacijos 

galūnių principus. 

1. Gebėti praktiškai atlikti uždaro kaulų lūžio imobilizaciją: 

a. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, šaldyti pažeistą vietą ledo paketu, 

patikrinti sužalotos galūnės jutimus, spalvą, temperatūrą. 

b. Pritvirtinti įtvarą prie galūnės kuo mažiau ją judinant, pakartotinai patikrinti 

jutimus, temperatūrą, spalvą. 

c. Žinoti, kaip stabiliai pritvirtinti, suprasti, kad negalima valgyti, gerti.  

2. Gebėti praktiškai atlikti atviro kaulų lūžio imobilizaciją: 

d. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, neleisti judinti, uždengti žaizdą steriliu 

tvarsčiu, nejudinant kaulų stabdyti kraujavimą spaudžiant. Šaldyti.  

e. Gebėti patikrinti sužeistos galūnės temperatūrą, spalvą, jutimus. Pritvirtinti 
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įtvarą kuo mažiau judinant, pakartotinai patikrinti būtinus požymius. Stebėti, 

ar netrinka sąmonė.  

f. Suprasti, kad negalima valgyti.  

3. Žinoti, jog būtina medikų pagalba. 

4.3.3. Traumų prevencija sportuojant 

ir kasdienėje veikloje. 

1. Žinoti pagrindinius fizinio aktyvumo principus ir išmanyti traumų prevenciją.  

2. Žinoti pagrindines raumenų grupes ir už kokius judesius jos atsakingos, kokios 

galimos traumos ir pasekmės. 

4.4. Atpažinti artimų 

žmonių, sergančių 

ūmiomis ligomis, 

priepuolių požymius 

ir mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

4.4.1. Mokėti atpažinti insulto 

požymius ir mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

1. Mokėti atskirti insulto požymius: vienos kūno/veido pusės ar jos dalies nusilpimas, 

paralyžius ar jutimo sutrikimas joje; Neaiški kalba, pasunkėjęs tinkamų žodžių 

radimas, kalbos suvokimas; Staiga atsiradęs neaiškus matymas, dvejinimasis; Staiga 

atsiradęs galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas; Staiga prasidėjęs stiprus galvos 

skausmas ar neįprastas skausmas, kurį lydi kaklo raumenų įtempimas, šviesos baimė, 

pykinimas ar pakitusi sąmonės būklė; Sumišimas, atminties sutrikimas, erdvinės 

orientacijos, suvokimo sutrikimas. 

2. Mokėti praktiškai atlikti būtinuosius pirmosios pagalbos veiksmus: paguldyti, pakelti 

30 laipsnių kampu galvą ir pečius, suprasti, kad negalima valgyti ir gerti, iškviesti 

greitąją medicinos pagalbą, nuolat  tikrinti sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. Užrašyti bet 

kokį būklės ar elgsenos pokytį. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. 

4.4.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai 

kraujyje staigiai sumažėja cukraus 

kiekis (hipoglikeminė koma), 

požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą jai ištikus. 

1. Suprasti, kad hipoglikemija - tai cukraus kiekio sumažėjimas kraujyje, sukeliantis 

drebulį, nerimą, šaltą prakaitą, silpnumą, trumpą sąmonės praradimą. Žinoti, ko 

paklausti tokius simptomus patiriančio žmogaus, išsiaiškinti, ar neserga cukriniu 

diabetu ar kitomis lėtinėmis ligomis, žinoti, kad simptomus palengvins greiti 

angliavandeniai. 
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4.4.3. Mokėti atpažinti epilepsijos 

požymius ir pirmosios, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jai ištikus. 

1. Suvokti, kad epilepsijos priepuolių metu gali išnykti sąmonė, atsiranda traukuliai, 

pasikeičia elgesys, sutrinka orientacija. Pasireiškus tokiems simptomams įtarti šią 

būklę. 

2. Praktiškai pasimokyti atlaisvinti ligonio drabužius, paversti ant šono ir stabiliai taip 

laikyti, po galva pakišti minkštą daiktą, kviesti greitąją medicinos pagalbą ir jokiu 

būdu nekišti į burną vaistų, nesistengti saugoti liežuvio.  

4.4.4. Mokėti atpažinti infarkto 

požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

1. Žinoti, jog tai pasireiškia spaudimu, sunkumu, gniaužimu, veržimu, deginimu, 

tirpimu, nemaloniu pojūčiu krūtinėje. Galimas silpnumas, baimė, dusulys. 

2. Pasodinti nukentėjusįjį pusiau sėdimoje padėtyje, kuo greičiau kviesti greitąją 

medicinos pagalbą. 

4.4.5. Mokėti atpažinti bronchinės 

astmos priepuolio požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

1. Gebėti atpažinti astmos priepuolį ir būdingą švokščiantį dusulį, žinoti, jog būtina 

kviesti pagalbą, padėti žmogui suvartoti inhaliuojamųjų vaistų dozę. 

4.4.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio 

šoko požymius bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

1. Suprasti, kad anafilaksija - sunkios alergijos pasekmė, kuri pasireiškia dusuliu,odos 

bėrimu, suretėjusiu pulsu. 

2. Gebėti pagalbą suteikti pagal pasireiškusius simptomus, esant galimybei padėti 

suvartoti medikamentus (adrenalino švirkšto injekcija, antihistamininiai vaistai). 

Esant reikalui gaivinti.  

4.5. Pasirinkti žaizdų 

tvarstymo būdą, 

medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

4.5.1. Susipažinti su pirmosios 

pagalbos vaistinėlės turiniu. 

1. Žinoti, kur yra mokyklos vaistinėlė, koks jos turinys ir kaip jis gali būti panaudojamas 

teikiant pirmąją pagalbą. 

4.5.2. Mokėti tvarstymo būdus 

(krūtinės ląstos tvarstymas, žiedinis 

būdas, spiralinis būdas, aštuoniukės 

formos būdas). 

1. Mokėti praktiškai greitai ir tiksliai atlikti skirtingas tvarstymo technikas, esant 

būdingiems sužalojimams. 
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4.5.3. Mokėti patikrinti, ar nepažeista 

kraujotaka po tvarstymo. 

1. Suprasti, ką apie kraujotaką sako kūno spalva, temperatūra virš ir žemiau tvarstytos 

vietos. Mokėti čiuopti artimiausios stambios kraujagyslės pulsą. 

4.5.4. Mokėti taisyklingai naudoti 

šalčio kompresą. 

1. Žinoti, kaip pasigaminti ir kaip taisyklingai naudoti šalčio kompresus. 

4.6. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

4.6.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis 

veikia organizmą ir kaip apsisaugoti 

nuo šilumos smūgio ar nušalimo. 

1. Suprasti, kad veikiant šalčiui kūno dalį siaurėja kraujagyslės, blogėja audinių mityba, 

jie neapšildomi šiltu krauju. 

2. Žinoti, kad nudegimas atsiranda dėl aukštos temperatūros ar spindulinio poveikio. Jis 

gali būti kelių rūšių: terminis, cheminis, elektrinis, radiacinis. 

3. Mokėti pasinaudoti prevencinėmis priemonėmis nuo nušalimo ar nudegimo 

4.6.2. Mokėti atpažinti šilumos 

smūgio ir nušalimo požymius. 

1. Suprasti, kad šilumos smūgis gali ištikti ne tik esant tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, bet ir praėjus kelioms valandoms nuo 

perkaitimo. 

2. Mokėti atpažinti šilumos smūgį, pastebėti galvos skausmą, svaigimą, dehidratacijos 

požymius, dispepsiją, šalinimo sistemų sutrikimus. Suprasti, kad oda nudegus saulėje 

gali ne tik parausti, bet ir pabalti. Žinoti, jog nudegus oda labai skausminga, parausta, 

atsiranda pūslės, atsiveria žaizdos, gali net suanglėti. Per atsiradusias žaizdas gali 

patekti infekcija, netenkama skysčio, o toksiniai skilimo produktai gali patekti į 

kraują. Didesnio ploto nudegimų atvejais dėl skausmo ir skysčių netekimo dažnai 

vystosi šokas 

3. Atpažinti nušalimo požymius: oda pabąla, vėliau pamėlsta, pradeda skaudėti, sutrinka 

judrumas, vėliau skausmas išnyksta, audiniai apmiršta 

4.6.3. Mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą ištikus šilumos smūgiui ar 

nušalus rankoms ir kojoms. 

4. Nudegus svarbu suprasti, kad pažeistos vietos negalima valyti, draudžiama tvarstyti 

nudegusį veidą ir lytinius organus, pradurti pūsles, tepti riebalais, taukais, aliejais, 

tepalais, medikamentais.  

5. Nudegus šaldyti 3—10 min. šaltu vandeniu, nenuėmus drabužių nuo nudegusios 

vietos. Žinoti , kad reikia malšinti skausmą, duoti atsigerti, stengtis išvengti šoko, 
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stebėti būklę. Nudegus veidą ar kvėpavimo takus nedelsiant kviesti greitąją medicinos 

pagalbą numeriu 033 arba 112, nes, nudegus kvėpavimo takus, jie tinsta ir žmogus 

gali uždusti. 

6. Patyrus šilumos smūgį svarbi vėsi aplinka, mokėti šaldyti būtinas vietas. 

7. Nušalus draudžiama vartoti alkoholį, trinti (ypač sniegu), kišti į karštą vandenį, toliau 

šildyti, jei šildant atsiranda pūslių, trinti riebalais. 

8. Nušalus atšildyti palaipsniui kambario temperatūros vandenyje, o nosį, ausis 

skruostus kambario temperatūros ore. Nedaug nušalus, kai arti nėra patalpų, veidą, 

nosį, ausis šildyti delnais, plaštakas prie savo pilvo ar pažastyje, o pėdas, numovus 

batus, galima sušildyti prie šalia esančio žmogaus pilvo.  Esant stipriam nušalimui 

(marmurinė, nepaslanki oda), sutvarstyti steriliu tvarsčiu, suvynioti į storą minkštą 

audeklą ir transportuoti į gydymo įstaigą. 

4.7. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

4.7.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 

1. Teoriškai žinoti, jog elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai 

svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies 

veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios mirties 

dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas. 

2. Suprasti, kad traumą gali sukelti aukštos ar žemos įtampos elektros srovė, žaibas. 

4.7.2. Mokėti suteikti pirmąją 

pagalbą įvykus elektros traumai, tuo 

pačiu apsaugant save. 

3. Žinoti ir gebėti praktiškai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus: 

a. Nustumti nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu (pvz., 

sausa lazda, virve, lenta), jokiu būdu neprisilietus prie jo. 

b. Kviesti greitąją medicinos pagalbą, net jeigu nukentėjęs jaučiasi gerai, nes 

komplikacijų gali atsirasti vėliau, net praėjus keletui valandų po nelaimingo 

atsitikimo.  

c. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės atverti kvėpavimo takus ir įvertinti 

kvėpavimą. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. Jei žmogus kvėpuoja, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

    2. Žinoti, kad užsidegus nukentėjusio rūbams, juos gesinti galima tik atjungus       elektros 

srovę. 

5. Žinoti, kad atsiradusius nudegimus nuo degančių rūbų ar elektros srovės reikia vėsinti 

tekančiu vandeniu mažiausiai 20 minučių. 
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9-10 klasė 

Gebėjimai Žinios ir supratimas Mokymo metodika 

5.1. Suteikti pirmąją 

pagalbą žmogui, 

netekusiam sąmonės; 

esant daliniam ir 

pilnam užspringimui. 

5.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus, paguldyti į stabilią 

šoninę padėtį. 

1. Žinoti, kokiais atvejais reikalingas pradinis gaivinimas: žmogus be sąmonės, 

nekvėpuoja.  

2. Mokėti patikrinti kvėpavimą jaučiant ir girdint įkvėpimą/iškvėpimą, stebint krūtinės 

ląstos pakilimus. Suprasti, jog nestebint kvėpavimo požymių, sutrikusi kvėpavimo 

sistema. Žinoti laiku nesuteiktos pagalbos pasekmes. 

3. Žinoti, kaip teisingai atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir paaiškinti, kad krūtinės 

paspaudimai reikalingi dirbtinei kraujotakai palaikyti, tam kad nežūtų smegenų 

ląstelės. Pradinį gaivinimą atlikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įstatymo “Dėl gaivinimo standartų” reglamentuojamu algoritmu. 

5.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. Suteikti 

pirmąją pagalbą esant daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

1. Žinoti, jog užspringstama dėl užblokuotų kvėpavimo takų, į juos patekus 

svetimkūniams. Praktiškai suprasti, kad dalinio užspringimo metu žmogus dar gali 

kvėpčioti ir kosėti, visiško užspringimo metu, įkvėpimo ar iškvėpimo atlikti 

negalima, kosulio nėra, tad būtinai reikia kviesti pagalbą. 

2. Būti susipažinus su tarptautiniu užspringimo ženklu. 

3. Žinoti, jog esant daliniam ar pilnam užspringimui reikia skatinti nukentėjusįjį 

kosėti, jeigu jis nebegali kosėti, o sąmonė nėra sutrikusi, mokėti tinkamai atlikti 

Heimlicho manevrą. Praktiškai pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje 

situacijoje.  

4. Suprasti, jog žmogui užspringus ir netekus sąmonės, svarbu nedelsiant pradėti 

pradinį gaivinimą. 
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5.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei situacijai. 

1. Mokėti atpažinti avarinę situaciją, būti susipažinus su apie pavojų įspėjančiais 

ženklais paplūdimiuose, ant pakuočių, pastatų, prietaisų ar kt. 

2. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

3. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

4. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 

5.2. Suteikti pirmąją 

pagalbą susižeidus,  

esant stipriam 

kraujavimui, šokui. 

5.2.1. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

traumų atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui; įkandimui, įpjovimui. 

1. Mokėti įvertinti nukentėjusiojo sąmonę, širdies bei kvėpavimo veiklą. 

2. Suprasti ir mokėti praktiškai atpažinti išorinio kraujavimo rūšį: arterinis, veninis ar 

kapiliarinis. 

3. Žinoti, jog esant išoriniam kraujavimui svarbu apnuoginti sužeistą sritį ir nustatyti, 

kokia žaizda, stabdyti kraujavimą užspaudus žaizdą delnu, pakėlus galūnę, 

maksimaliai sulenkiant galūnę ar panaudojant tvarstį. Sutvarstyti žaizdą atliekant 

veiksmus: 

e. Esant kraujavimui iš žaizdos, jeigu yra nešvarumų, ją reikia praplauti 

tekančiu drungnu vandeniu, kol nešvarumų neliks. Jeigu yra galimybė 

žaizdą dezinfekuoti. Žaizdą reikia uždengti tvarsčiu, specialia sterilia 

servetėle arba kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant tvarsčio užklijuoti pleistrą 

ar kitaip fiksuoti. Jeigu kraujavimas stiprus, stipriai spausti delnu. Praktiškai 

pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

4. Esant akių sužalojimui mokėti atlikti veiksmų seką: 

f. Paguldyti nuketėjusį ant nugaros, nebandyti įsmigusio daikto šalinti iš 

akies; Jeigu tai yra smėlis ar kiti smulkūs daiktai - skatinti mirksėti; 

g. Aplink akis dėti švarius tvarsčius, stabilizuoti įsmigusį daiktą kuo geriau 

(galima naudoti popierinį puodelį); Tvarstyti lengvai, nespausti sužalotos 

akies; 

h. Kviesti greitąją medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112. 

i. Būtinai uždėti raištį ant sveikos akies, nes sutvarstyta tik pažeista akis dėl 

sveikos akies judesių taip pat judės, tai gali sukelti skausmą. 
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5.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti kokiais 

atvejais galima įtarti stuburo traumą, bei 

mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

3. Svarbu įsisavinti, kad žmogus, patyrės kritimą iš aukštai, automobilio avariją, esant 

blogai judesių kombinacijai gali patirti stuburo traumą.  

4. Būtina gebėti atskirti nuo paprastosios pirmosios pagalbos: vengti judinti 

nukentėjusį, prieš paklausiant kas atsitiko būtina rankomis fiksuoti nukentėjusio 

galvą neutralioje padėtyje, tačiau net fiksuojant galvą nesąmoningam žmogui reikia 

garsiai perspėti dėl savo veiksmų ir paprašyti kad žmogus nejudėtų. Jeigu 

nukentėjęs į žodžius ir veiksmus nereaguoja, tuomet kvėpavimą jam tikrinti 

nelošiant galvos, kvėpavimo takus atverti tik išstumiant į priekį apatinį žandikaulį 

atrėmus pirštus už žandikaulio kampų prie ausų. Jeigu kvėpavimo nėra, pradinis 

gaivinimas atliekamas įprastai. Jeigu kvėpavimas yra, tuomet kvėpavimo takų 

praeinamumas palaikomas užfiksavus galvą rankomis ir laikant išstumtą apatinį 

žandikaulį. 

5.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius šoko 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

4. Suprasti, kas yra šokas ir tai, kad jo didžiausi padariniai yra dėl kraujotakos 

sutrikimo (medžiagų ir deguonies trūkumo) sukelti sveikatos sutrikimai. 

5. Atpažinti šoko požymius, tokius kaip: pabalusi, šalta, prakaituota oda, dažnas pulsas 

(60—80 k/min.), padažnėjęs paviršutiniškas kvėpavimas (norma 11—20 k/min.), 

silpnumas, galvos svaigsimas, pykinimas, baimė, nerimas, krečia šaltis, 

agresyvumas. Kankina troškulys, prarandama sąmonė. 

6. Gebėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą: pacientą paguldyti, pakelti kojas, laiku 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą, užtikrinti pilnavertį kvėpavimą, palaikyti 

normalią kūno temperatūrą. 

5.3. Atpažinti 

apsinuodijimo 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą 

apsinuodijus. 

5.3.1. Mokėti atpažinti, bei suteikti 

pirmąją pagalbą apsinuodijus maistu, 

vaistais, buitine chemija, narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis. 

4. Žinoti, nuo kokių medžiagų galimas apsinuodijimas ir kaip jie gali patekti į 

organizmą, būti susipažinus su pagrindiniais jų vartojimo principais.  

5. Žinoti tarnybas, galinčias suteikti pagalbą apsinuodijimo metu: greitoji medicinos 

pagalba (033/112), apsinuodijimų centras ((8–5) 236 20 52 arba (8-6)875 33 78 

(visą parą)).  

6. Suprasti, kad svarbu nebandyti sukelti vėmimo. Jei apsinuodijęs žmogus yra 

nesąmoningas, bet kvėpuoja, reikia paguldyti ant šono. Jei nesąmoningas ir 
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nekvėpuoja, nedelsiant pradėti gaivinti. Svarbu nepalikti nesąmoningo 

apsinuodijusio žmogaus be priežiūros. Sąmoningo apsinuodijusiojo paklausti, ko, 

kiek, kada ir kaip jis vartojo. Išsaugoti šalia nukentėjusiojo rastas tuščias pakuotes 

ar, galbūt, apsinuodijimą sukėlusios medžiagos pavyzdį. 

5.3.2. Žinoti nuodų patekimo į žmogaus 

organizmą kelius. 

1. Užtvirtinti, jog apsinuodijimas galimas ne tik nuo tų medžiagų, kurios patenka ne 

tik per burną, išsiaiškinti alternatyvius kelius. 

5.3.3. Žinoti kur/į ką kreiptis pagalbos 

aptikus apsinuodijusį mokykloje ar namie 

(nesant suaugusiųjų). 

1. Gebėti aiškiai diferencijuoti tarnybas, dirbančias su skirtingais apsinuodijimais, 

siekiant gauti tikslingą pagalbą. 

5.4. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

5.4.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis veikia 

organizmą ir kaip apsisaugoti nuo šilumos 

smūgio ar nušalimo. 

1. Suprasti, kad veikiant šalčiui kūno dalį siaurėja kraujagyslės, blogėja audinių 

mityba, jie neapšildomi šiltu krauju. 

2. Žinoti, kad nudegimas atsiranda dėl aukštos temperatūros ar spindulinio poveikio. 

Jis gali būti kelių rūšių: terminis, cheminis, elektrinis, radiacinis. 

3. Mokėti pasinaudoti prevencinėmis priemonėmis nuo nušalimo ar nudegimo 

5.4.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio ir 

nušalimo požymius. 

1. Suprasti, kad šilumos smūgis gali ištikti ne tik esant tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, bet ir praėjus kelioms valandoms 

nuo perkaitimo. 

2. Mokėti atpažinti šilumos smūgį, pastebėti galvos skausmą, svaigimą, dehidratacijos 

požymius, dispepsiją, šalinimo sistemų sutrikimus. Suprasti, kad oda nudegus 

saulėje gali ne tik parausti, bet ir pabalti. Žinoti, jog nudegus oda labai skausminga, 

parausta, atsiranda pūslės, atsiveria žaizdos, gali net suanglėti. Per atsiradusias 

žaizdas gali patekti infekcija, netenkama skysčio, o toksiniai skilimo produktai gali 

patekti į kraują. Didesnio ploto nudegimų atvejais dėl skausmo ir skysčių netekimo 

dažnai vystosi šokas 
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3. Atpažinti nušalimo požymius: oda pabąla, vėliau pamėlsta, pradeda skaudėti, 

sutrinka judrumas, vėliau skausmas išnyksta, audiniai apmiršta 

5.4.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui ar nušalus 

rankoms ir kojoms. 

1. Nudegus svarbu suprasti, kad pažeistos vietos negalima valyti, draudžiama tvarstyti 

nudegusį veidą ir lytinius organus, pradurti pūsles, tepti riebalais, taukais, aliejais, 

tepalais, medikamentais.  

2. Nudegus šaldyti 3—10 min. šaltu vandeniu, nenuėmus drabužių nuo nudegusios 

vietos. Žinoti , kad reikia malšinti skausmą, duoti atsigerti, stengtis išvengti šoko, 

stebėti būklę. Nudegus veidą ar kvėpavimo takus nedelsiant kviesti greitąją 

medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112, nes, nudegus kvėpavimo takus, jie tinsta 

ir žmogus gali uždusti. 

3. Patyrus šilumos smūgį svarbi vėsi aplinka, mokėti šaldyti būtinas vietas. 

4. Nušalus draudžiama vartoti alkoholį, trinti (ypač sniegu), kišti į karštą vandenį, 

toliau šildyti, jei šildant atsiranda pūslių, trinti riebalais. 

5. Nušalus atšildyti palaipsniui kambario temperatūros vandenyje, o nosį, ausis 

skruostus kambario temperatūros ore. Nedaug nušalus, kai arti nėra patalpų, veidą, 

nosį, ausis šildyti delnais, plaštakas prie savo pilvo ar pažastyje, o pėdas, numovus 

batus, galima sušildyti prie šalia esančio žmogaus pilvo.  Esant stipriam nušalimui 

(marmurinė, nepaslanki oda), sutvarstyti steriliu tvarsčiu, suvynioti į storą minkštą 

audeklą ir transportuoti į gydymo įstaigą. 

5.5. Pasirinkti žaizdų 

tvarstymo būdą, 

medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

5.5.1. Mokėti tvarstymo būdus (krūtinės 

ląstos tvarstymas, žiedinis būdas, 

spiralinis būdas, aštuoniukės formos 

būdas). 

1. Mokėti praktiškai greitai ir tiksliai atlikti skirtingas tvarstymo technikas, esant 

būdingiems sužalojimams. 

5.5.2. Mokėti patikrinti, ar nepažeista 

kraujotaka po tvarstymo. 

1. Suprasti, ką apie kraujotaką sako kūno spalva, temperatūra virš ir žemiau tvarstytos 

vietos. Mokėti čiuopti artimiausios stambios kraujagyslės pulsą. 
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5.5.3. Mokėti taisyklingai naudoti šalčio 

kompresą. 

1. Žinoti, kaip pasigaminti ir kaip taisyklingai naudoti šalčio kompresus. 

5.6. Atpažinti kaulų 

lūžių požymius ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

5.6.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1. 1 Mokėti praktiškai įtarti galūnių lūžimą, remiantis, skausmu, sutrikusiu galūnės 

mobilumu, patinimu, deformacijomis, poodinėmis kraujosrūvomis, lūžgalių 

krebždesiu. Atskirti atvirą ir uždarą lūžius. 

5.6.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

esant rankų ir kojų kaulų lūžiams. Žinoti ir 

mokėti praktiškai pritaikyti pagrindinius 

imobilizacijos galūnių principus. 

1. Gebėti praktiškai atlikti uždaro kaulų lūžio imobilizaciją: 

g. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, šaldyti pažeistą vietą ledo paketu, 

patikrinti sužalotos galūnės jutimus, spalvą, temperatūrą. 

h. Pritvirtinti įtvarą prie galūnės kuo mažiau ją judinant, pakartotinai patikrinti 

jutimus, temperatūrą, spalvą. 

i. Žinoti, kaip stabiliai pritvirtinti, suprasti, kad negalima valgyti, gerti.  

2. Gebėti praktiškai atlikti atviro kaulų lūžio imobilizaciją: 

j. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, neleisti judinti, uždengti žaizdą steriliu 

tvarsčiu, nejudinant kaulų stabdyti kraujavimą spaudžiant. Šaldyti.  

k. Gebėti patikrinti sužeistos galūnės temperatūrą, spalvą, jutimus. Pritvirtinti 

įtvarą kuo mažiau judinant, pakartotinai patikrinti būtinus požymius. 

Stebėti, ar netrinka sąmonė.  

l. Suprasti, kad negalima valgyti.  

3. Žinoti, jog būtina medikų pagalba. 

5.6.3. Traumų prevencija sportuojant ir 

kasdienėje veikloje. 

1. Žinoti pagrindinius fizinio aktyvumo principus ir išmanyti traumų prevenciją.  

2. Žinoti pagrindines raumenų grupes ir už kokius judesius jos atsakingos, kokios 

galimos traumos ir pasekmės. 

5.7. Atpažinti 

žmonių, sergančių 

ūmiomis ligomis, 

priepuolių požymius 

5.7.1. Mokėti atpažinti insulto požymius, 

bei suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

1. Mokėti atskirti insulto požymius: vienos kūno/veido pusės ar jos dalies nusilpimas, 

paralyžius ar jutimo sutrikimas joje; Neaiški kalba, pasunkėjęs tinkamų žodžių 

radimas, kalbos suvokimas; Staiga atsiradęs neaiškus matymas, dvejinimasis; Staiga 

atsiradęs galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas; Staiga prasidėjęs stiprus galvos 
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ir suteikti pirmąją 

pagalbą. 

skausmas ar neįprastas skausmas, kurį lydi kaklo raumenų įtempimas, šviesos 

baimė, pykinimas ar pakitusi sąmonės būklė; Sumišimas, atminties sutrikimas, 

erdvinės orientacijos, suvokimo sutrikimas. 

2. Mokėti praktiškai atlikti būtinuosius pirmosios pagalbos veiksmus: paguldyti, 

pakelti 30 laipsnių kampu galvą ir pečius, suprasti, kad negalima valgyti ir gerti, 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą, nuolat  tikrinti sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. 

Užrašyti bet kokį būklės ar elgsenos pokytį. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. 

5.7.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai 

kraujyje staigiai sumažėja cukraus kiekis 

(hipoglikeminė koma), požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jai ištikus. 

1. Suprasti, kad hipoglikemija - tai cukraus kiekio sumažėjimas kraujyje, sukeliantis 

drebulį, nerimą, šaltą prakaitą, silpnumą, trumpą sąmonės praradimą. Žinoti, ko 

paklausti tokius simptomus patiriančio žmogaus, išsiaiškinti, ar neserga cukriniu 

diabetu ar kitomis lėtinėmis ligomis, žinoti, kad simptomus palengvins greiti 

angliavandeniai. 

5.7.3. Mokėti atpažinti epilepsijos 

požymius ir pirmosios, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jai ištikus. 

1. Suvokti, kad epilepsijos priepuolių metu gali išnykti sąmonė, atsiranda traukuliai, 

pasikeičia elgesys, sutrinka orientacija. Pasireiškus tokiems simptomams įtarti šią 

būklę. 

2. Praktiškai pasimokyti atlaisvinti ligonio drabužius, paversti ant šono ir stabiliai taip 

laikyti, po galva pakišti minkštą daiktą, kviesti greitąją medininos pagalbą ir jokiu 

būdu nekišti į burną vaistų, nesistengti saugoti liežuvio.  

5.7.4. Mokėti atpažinti infarkto požymius, 

bei suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

1. Žinoti, jog tai pasireiškia spaudimu, sunkumu, gniaužimu, veržimu, deginimu, 

tirpimu, nemaloniu pojūčiu krūtinėje. Galimas silpnumas, baimė, dusulys. 

2. Pasodinti nukentėjusįjį pusiau sėdimoje padėtyje, kuo greičiau kviesti greitąją 

medicinos pagalbą. 

5.7.5. Mokėti atpažinti bronchinės astmos 

priepuolio požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

1. Gebėti atpažinti astmos priepuolį ir būdingą švokščiantį dusulį, žinoti, jog būtina 

kviesti pagalbą, padėti žmogui suvartoti inhaliuojamųjų vaistų dozę. 
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5.7.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio šoko 

požymius bei suteikti pirmąją pagalbą jam 

ištikus. 

1. Suprasti, kad anafilaksija - sunkios alergijos pasekmė, kuri pasireiškia dusuliu,odos 

bėrimu, suretėjusiu pulsu. 

2. Gebėti pagalbą suteikti pagal pasireiškusius simptomus, esant galimybei padėti 

suvartoti medikamentus (adrenalino švirkšto injekcija, antihistamininiai vaistai). 

Esant reikalui gaivinti.  

5.8. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

5.8.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 

1. Teoriškai žinoti, jog elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai 

svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies 

veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios mirties 

dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas. 

2. Suprasti, kad traumą gali sukelti aukštos ar žemos įtampos elektros srovė, žaibas. 

5.8.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 

1. Žinoti ir gebėti praktiškai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus: 

a. Nustumti nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu 

(pvz., sausa lazda, virve, lenta), jokiu būdu neprisilietus prie jo. 

b. Kviesti greitąją medicinos pagalbą, net jeigu nukentėjęs jaučiasi gerai, nes 

komplikacijų gali atsirasti vėliau, net praėjus keletui valandų po nelaimingo 

atsitikimo.  

c. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės atverti kvėpavimo takus ir įvertinti 

kvėpavimą. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. Jei žmogus kvėpuoja, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

    2. Žinoti, kad užsidegus nukentėjusio rūbams, juos gesinti galima tik atjungus       elektros 

srovę. 

3. Žinoti, kad atsiradusius nudegimus nuo degančių rūbų ar elektros srovės reikia vėsinti 

tekančiu vandeniu mažiausiai 20 minučių. 

 

  

11-12 klasė 

Gebėjimai Žinios ir supratimas Mokymo metodika 
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6.1. Suteikti pirmąją 

pagalbą žmogui, 

netekusiam sąmonės; 

esant daliniam ir 

pilnam užspringimui. 

6.1.1. Mokėti atverti kvėpavimo takus, 

įvertinti kvėpavimą, atlikti pradinio 

gaivinimo veiksmus, paguldyti į stabilią 

šoninę padėtį. 

4. Žinoti, kokiais atvejais reikalingas pradinis gaivinimas: žmogus be sąmonės, 

nekvėpuoja.  

5. Mokėti patikrinti kvėpavimą jaučiant ir girdint įkvėpimą/iškvėpimą, stebint krūtinės 

ląstos pakilimus. Suprasti, jog nestebint kvėpavimo požymių, sutrikusi kvėpavimo 

sistema. Žinoti laiku nesuteiktos pagalbos pasekmes. 

6. Žinoti, kaip teisingai atlikti krūtinės ląstos paspaudimus ir paaiškinti, kad krūtinės 

paspaudimai reikalingi dirbtinei kraujotakai palaikyti, tam kad nežūtų smegenų 

ląstelės. Pradinį gaivinimą atlikti Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinto įstatymo “Dėl gaivinimo standartų” reglamentuojamu algoritmu. 

6.1.2. Mokėti atpažinti ir parodyti 

tarptautinį užspringimo ženklą. Suteikti 

pirmąją pagalbą esant daliniam ir pilnam 

užspringimui. 

5. Žinoti, jog užspringstama dėl užblokuotų kvėpavimo takų, į juos patekus 

svetimkūniams. Praktiškai suprasti, kad dalinio užspringimo metu žmogus dar gali 

kvėpčioti ir kosėti, visiško užspringimo metu, įkvėpimo ar iškvėpimo atlikti 

negalima, kosulio nėra, tad būtinai reikia kviesti pagalbą. 

6. Būti susipažinus su tarptautiniu užspringimo ženklu. 

7. Žinoti, jog esant daliniam ar pilnam užspringimui reikia skatinti nukentėjusįjį kosėti, 

jeigu jis nebegali kosėti, o sąmonė nėra sutrikusi, mokėti tinkamai atlikti Heimlicho 

manevrą. Praktiškai pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

8. Suprasti, jog žmogui užspringus ir netekus sąmonės, svarbu nedelsiant pradėti 

pradinį gaivinimą. 

6.1.3. Mokėti saugiai elgtis ir suteikti 

pirmąją pagalbą, esant avarinei situacijai. 

5. Mokėti atpažinti avarinę situaciją, būti susipažinus su apie pavojų įspėjančiais 

ženklais paplūdimiuose, ant pakuočių, pastatų, prietaisų ar kt. 

6. Mokėti atpažinti, kada ištinka su sveikatos sutrikimais susijusi nelaimė.  

7. Žinoti, jog svarbiausias principas yra saugoti save ir nepakenkti nukentėjusiajam. 

8. Suteikti pirmąją pagalbą pagal savo galimybes ir kviesti greitąją pagalbą. 

6.2. Suteikti pirmąją 

pagalbą susižeidus,  

esant stipriam 

kraujavimui, šokui. 

6.2.1. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

traumų atveju; mokėti sustabdyti išorinį 

kraujavimą, panaudoti tvarstį. Mokėti 

suteikti pagalbą esant akių traumai; 

sumušimui; įkandimui, įpjovimui. 

5. Mokėti įvertinti nukentėjusiojo sąmonę, širdies bei kvėpavimo veiklą. 

6. Suprasti ir mokėti praktiškai atpažinti išorinio kraujavimo rūšį: arterinis, veninis ar 

kapiliarinis. 

7. Žinoti, jog esant išoriniam kraujavimui svarbu apnuoginti sužeistą sritį ir nustatyti, 

kokia žaizda, stabdyti kraujavimą užspaudus žaizdą delnu, pakėlus galūnę, 

maksimaliai sulenkiant galūnę ar panaudojant tvarstį. Sutvarstyti žaizdą atliekant 
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veiksmus: 

a. Esant kraujavimui iš žaizdos, jeigu yra nešvarumų, ją reikia praplauti 

tekančiu drungnu vandeniu, kol nešvarumų neliks. Jeigu yra galimybė žaizdą 

dezinfekuoti. Žaizdą reikia uždengti tvarsčiu, specialia sterilia servetėle arba 

kitokia tvarstomąja medžiaga. Ant tvarsčio užklijuoti pleistrą ar kitaip 

fiksuoti. Jeigu kraujavimas stiprus, stipriai spausti delnu. Praktiškai 

pademonstruoti veiksmus simuliuojamoje situacijoje.  

8. Esant akių sužalojimui mokėti atlikti veiksmų seką: 

a. Paguldyti nuketėjusį ant nugaros, nebandyti įsmigusio daikto šalinti iš akies; 

Jeigu tai yra smėlis ar kiti smulkūs daiktai - skatinti mirksėti; 

b. Aplink akis dėti švarius tvarsčius, stabilizuoti įsmigusį daiktą kuo geriau 

(galima naudoti popierinį puodelį); Tvarstyti lengvai, nespausti sužalotos 

akies; 

c. Kviesti greitąją medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112. 

d. Būtinai uždėti raištį ant sveikos akies, nes sutvarstyta tik pažeista akis dėl 

sveikos akies judesių taip pat judės, tai gali sukelti skausmą. 

6.2.2. Mokėti atpažinti ir žinoti kokiais 

atvejais galima įtarti stuburo traumą, bei 

mokėti suteikti pirmąją pagalbą. 

1. Svarbu įsisavinti, kad žmogus, patyrės kritimą iš aukštai, automobilio avariją, esant 

blogai judesių kombinacijai gali patirti stuburo traumą.  

2. Būtina gebėti atskirti nuo paprastosios pirmosios pagalbos: vengti judinti 

nukentėjusį, prieš paklausiant kas atsitiko būtina rankomis fiksuoti nukentėjusio 

galvą neutralioje padėtyje, tačiau net fiksuojant galvą nesąmoningam žmogui reikia 

garsiai perspėti dėl savo veiksmų ir paprašyti kad žmogus nejudėtų. Jeigu nukentėjęs 

į žodžius ir veiksmus nereaguoja, tuomet kvėpavimą jam tikrinti nelošiant galvos, 

kvėpavimo takus atverti tik išstumiant į priekį apatinį žandikaulį atrėmus pirštus už 

žandikaulio kampų prie ausų. Jeigu kvėpavimo nėra, pradinis gaivinimas atliekamas 

įprastai. Jeigu kvėpavimas yra, tuomet kvėpavimo takų praeinamumas palaikomas 

užfiksavus galvą rankomis ir laikant išstumtą apatinį žandikaulį. 
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6.2.3. Mokėti atpažinti pirmuosius šoko 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

1. Suprasti, kas yra šokas ir tai, kad jo didžiausi padariniai yra dėl kraujotakos 

sutrikimo (medžiagų ir deguonies trūkumo) sukelti sveikatos sutrikimai. 

2. Atpažinti šoko požymius, tokius kaip: pabalusi, šalta, prakaituota oda, dažnas pulsas 

(60—80 k/min.), padažnėjęs paviršutiniškas kvėpavimas (norma 11—20 k/min.), 

silpnumas, galvos svaigsimas, pykinimas, baimė, nerimas, krečia šaltis, 

agresyvumas. Kankina troškulys, prarandama sąmonė. 

3. Gebėti praktiškai suteikti pirmąją pagalbą: pacientą paguldyti, pakelti kojas, laiku 

iškviesti greitąją medicinos pagalbą, užtikrinti pilnavertį kvėpavimą, palaikyti 

normalią kūno temperatūrą. 

6.3. Atpažinti 

apsinuodijimo 

požymius ir suteikti 

pirmąją pagalbą 

apsinuodijus. 

6.3.1. Mokėti atpažinti, bei suteikti 

pirmąją pagalbą apsinuodijus maistu, 

vaistais, buitine chemija, narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis. 

1. Žinoti, nuo kokių medžiagų galimas apsinuodijimas ir kaip jie gali patekti į 

organizmą, būti susipažinus su pagrindiniais jų vartojimo principais.  

2. Žinoti tarnybas, galinčias suteikti pagalbą apsinuodijimo metu: greitoji medicinos 

pagalba (033/112), apsinuodijimų centras ((8–5) 236 20 52 arba (8-6)875 33 78 (visą 

parą)).  

3. Suprasti, kad svarbu nebandyti sukelti vėmimo. Jei apsinuodijęs žmogus yra 

nesąmoningas, bet kvėpuoja, reikia paguldyti ant šono. Jei nesąmoningas ir 

nekvėpuoja, nedelsiant pradėti gaivinti. Svarbu nepalikti nesąmoningo 

apsinuodijusio žmogaus be priežiūros. Sąmoningo apsinuodijusiojo paklausti, ko, 

kiek, kada ir kaip jis vartojo. Išsaugoti šalia nukentėjusiojo rastas tuščias pakuotes ar, 

galbūt, apsinuodijimą sukėlusios medžiagos pavyzdį. 

6.3.2. Žinoti nuodų patekimo į žmogaus 

organizmą kelius. 

1. Užtvirtinti, jog apsinuodijimas galimas ne tik nuo tų medžiagų, kurios patenka ne tik 

per burną, išsiaiškinti alternatyvius kelius. 

6.3.3. Žinoti kur/į ką kreiptis pagalbos 

aptikus apsinuodijusį mokykloje ar 

namie (nesant suaugusiųjų). 

1. Gebėti aiškiai diferencijuoti tarnybas, dirbančias su skirtingais apsinuodijimais, 

siekiant gauti tikslingą pagalbą. 
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6.4. Atpažinti 

nušalimo ir šilumos 

smūgio požymius ir 

suteikti pirmąją 

pagalbą. 

6.4.1. Žinoti, kaip karštis ar šaltis veikia 

organizmą ir kaip apsisaugoti nuo 

šilumos smūgio ar nušalimo. 

1. Suprasti, kad veikiant šalčiui kūno dalį siaurėja kraujagyslės, blogėja audinių mityba, 

jie neapšildomi šiltu krauju. 

2. Žinoti, kad nudegimas atsiranda dėl aukštos temperatūros ar spindulinio poveikio. Jis 

gali būti kelių rūšių: terminis, cheminis, elektrinis, radiacinis. 

3. Mokėti pasinaudoti prevencinėmis priemonėmis nuo nušalimo ar nudegimo 

6.4.2. Mokėti atpažinti šilumos smūgio ir 

nušalimo požymius. 

1. Suprasti, kad šilumos smūgis gali ištikti ne tik esant tiesioginiuose saulės 

spinduliuose ar aukštos temperatūros aplinkoje, bet ir praėjus kelioms valandoms 

nuo perkaitimo. 

2. Mokėti atpažinti šilumos smūgį, pastebėti galvos skausmą, svaigimą, dehidratacijos 

požymius, dispepsiją, šalinimo sistemų sutrikimus. Suprasti, kad oda nudegus saulėje 

gali ne tik parausti, bet ir pabalti. Žinoti, jog nudegus oda labai skausminga, 

parausta, atsiranda pūslės, atsiveria žaizdos, gali net suanglėti. Per atsiradusias 

žaizdas gali patekti infekcija, netenkama skysčio, o toksiniai skilimo produktai gali 

patekti į kraują. Didesnio ploto nudegimų atvejais dėl skausmo ir skysčių netekimo 

dažnai vystosi šokas 

3. Atpažinti nušalimo požymius: oda pabąla, vėliau pamėlsta, pradeda skaudėti, 

sutrinka judrumas, vėliau skausmas išnyksta, audiniai apmiršta 

6.4.3. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

ištikus šilumos smūgiui ar nušalus 

rankoms ir kojoms. 

1. Nudegus svarbu suprasti, kad pažeistos vietos negalima valyti, draudžiama tvarstyti 

nudegusį veidą ir lytinius organus, pradurti pūsles, tepti riebalais, taukais, aliejais, 

tepalais, medikamentais.  

2. Nudegus šaldyti 3—10 min. šaltu vandeniu, nenuėmus drabužių nuo nudegusios 

vietos. Žinoti , kad reikia malšinti skausmą, duoti atsigerti, stengtis išvengti šoko, 

stebėti būklę. Nudegus veidą ar kvėpavimo takus nedelsiant kviesti greitąją 

medicinos pagalbą numeriu 033 arba 112, nes, nudegus kvėpavimo takus, jie tinsta ir 

žmogus gali uždusti. 

3. Patyrus šilumos smūgį svarbi vėsi aplinka, mokėti šaldyti būtinas vietas. 

4. Nušalus draudžiama vartoti alkoholį, trinti (ypač sniegu), kišti į karštą vandenį, 

toliau šildyti, jei šildant atsiranda pūslių, trinti riebalais. 
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5. Nušalus atšildyti palaipsniui kambario temperatūros vandenyje, o nosį, ausis 

skruostus kambario temperatūros ore. Nedaug nušalus, kai arti nėra patalpų, veidą, 

nosį, ausis šildyti delnais, plaštakas prie savo pilvo ar pažastyje, o pėdas, numovus 

batus, galima sušildyti prie šalia esančio žmogaus pilvo.  Esant stipriam nušalimui 

(marmurinė, nepaslanki oda), sutvarstyti steriliu tvarsčiu, suvynioti į storą minkštą 

audeklą ir transportuoti į gydymo įstaigą. 

6.5. Pasirinkti žaizdų 

tvarstymo būdą, 

medžiagas ir 

sutvarstyti žaizdą. 

6.5.1. Mokėti tvarstymo būdus (krūtinės 

ląstos tvarstymas, žiedinis būdas, 

spiralinis būdas, aštuoniukės formos 

būdas). 

1. Mokėti praktiškai greitai ir tiksliai atlikti skirtingas tvarstymo technikas, esant 

būdingiems sužalojimams. 

6.5.2. Mokėti patikrinti, ar nepažeista 

kraujotaka po tvarstymo. 

1. Suprasti, ką apie kraujotaką sako kūno spalva, temperatūra virš ir žemiau tvarstytos 

vietos. Mokėti čiuopti artimiausios stambios kraujagyslės pulsą. 

6.5.3. Mokėti taisyklingai naudoti šalčio 

kompresą. 

1. Žinoti, kaip pasigaminti ir kaip taisyklingai naudoti šalčio kompresus. 

6.6. Atpažinti kaulų 

lūžių požymius ir 

mokėti suteikti 

pirmąją pagalbą. 

6.6.1. Mokėti atpažinti skirtingų kaulų 

lūžių požymius. 

1. 1 Mokėti praktiškai įtarti galūnių lūžimą, remiantis, skausmu, sutrikusiu galūnės 

mobilumu, patinimu, deformacijomis, poodinėmis kraujosrūvomis, lūžgalių 

krebždesiu. Atskirti atvirą ir uždarą lūžius. 

6.6.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

esant rankų ir kojų kaulų lūžiams. Žinoti 

ir mokėti praktiškai pritaikyti 

pagrindinius imobilizacijos galūnių 

principus. 

1. Gebėti praktiškai atlikti uždaro kaulų lūžio imobilizaciją: 

m. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, šaldyti pažeistą vietą ledo paketu, 

patikrinti sužalotos galūnės jutimus, spalvą, temperatūrą. 

n. Pritvirtinti įtvarą prie galūnės kuo mažiau ją judinant, pakartotinai patikrinti 

jutimus, temperatūrą, spalvą. 

o. Žinoti, kaip stabiliai pritvirtinti, suprasti, kad negalima valgyti, gerti.  

2. Gebėti praktiškai atlikti atviro kaulų lūžio imobilizaciją: 
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p. Paruošti nukentėjusįjį ir lūžio vietą, neleisti judinti, uždengti žaizdą steriliu 

tvarsčiu, nejudinant kaulų stabdyti kraujavimą spaudžiant. Šaldyti.  

q. Gebėti patikrinti sužeistos galūnės temperatūrą, spalvą, jutimus. Pritvirtinti 

įtvarą kuo mažiau judinant, pakartotinai patikrinti būtinus požymius. Stebėti, 

ar netrinka sąmonė.  

r. Suprasti, kad negalima valgyti.  

3. Žinoti, jog būtina medikų pagalba. 

6.6.3. Traumų prevencija sportuojant ir 

kasdienėje veikloje. 

1. Žinoti pagrindinius fizinio aktyvumo principus ir išmanyti traumų prevenciją.  

2. Žinoti pagrindines raumenų grupes ir už kokius judesius jos atsakingos, kokios 

galimos traumos ir pasekmės. 

6.7. Atpažinti 

žmonių, sergančių 

ūmiomis ligomis, 

priepuolių požymius 

ir suteikti pirmąją 

pagalbą. 

6.7.1. Mokėti atpažinti insulto požymius, 

bei suteikti pirmąją pagalbą jam ištikus. 

1. Mokėti atskirti insulto požymius: vienos kūno/veido pusės ar jos dalies nusilpimas, 

paralyžius ar jutimo sutrikimas joje; Neaiški kalba, pasunkėjęs tinkamų žodžių 

radimas, kalbos suvokimas; Staiga atsiradęs neaiškus matymas, dvejinimasis; Staiga 

atsiradęs galvos svaigimas, pusiausvyros sutrikimas; Staiga prasidėjęs stiprus galvos 

skausmas ar neįprastas skausmas, kurį lydi kaklo raumenų įtempimas, šviesos baimė, 

pykinimas ar pakitusi sąmonės būklė; Sumišimas, atminties sutrikimas, erdvinės 

orientacijos, suvokimo sutrikimas. 

2. Mokėti praktiškai atlikti būtinuosius pirmosios pagalbos veiksmus: paguldyti, pakelti 

30 laipsnių kampu galvą ir pečius, suprasti, kad negalima valgyti ir gerti, iškviesti 

greitąją medicinos pagalbą, nuolat  tikrinti sąmonę, pulsą ir kvėpavimą. Užrašyti bet 

kokį būklės ar elgsenos pokytį. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. 

6..7.2. Mokėti atpažinti būsenos, kai 

kraujyje staigiai sumažėja cukraus kiekis 

(hipoglikeminė koma), požymius, bei 

suteikti pirmąją pagalbą jai ištikus. 

1. Suprasti, kad hipoglikemija - tai cukraus kiekio sumažėjimas kraujyje, sukeliantis 

drebulį, nerimą, šaltą prakaitą, silpnumą, trumpą sąmonės praradimą. Žinoti, ko 

paklausti tokius simptomus patiriančio žmogaus, išsiaiškinti, ar neserga cukriniu 

diabetu ar kitomis lėtinėmis ligomis, žinoti, kad simptomus palengvins greiti 

angliavandeniai. 
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6.7.3. Mokėti atpažinti epilepsijos 

požymius ir pirmosios, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jai ištikus. 

1. Suvokti, kad epilepsijos priepuolių metu gali išnykti sąmonė, atsiranda traukuliai, 

pasikeičia elgesys, sutrinka orientacija. Pasireiškus tokiems simptomams įtarti šią 

būklę. 

2. Praktiškai pasimokyti atlaisvinti ligonio drabužius, paversti ant šono ir stabiliai taip 

laikyti, po galva pakišti minkštą daiktą, kviesti greitąją medicinos pagalbą ir jokiu 

būdu nekišti į burną vaistų, nesistengti saugoti liežuvio.  

6.7.4. Mokėti atpažinti infarkto 

požymius, bei suteikti pirmąją pagalbą 

jam ištikus. 

1. Žinoti, jog tai pasireiškia spaudimu, sunkumu, gniaužimu, veržimu, deginimu, 

tirpimu, nemaloniu pojūčiu krūtinėje. Galimas silpnumas, baimė, dusulys. 

2. Pasodinti nukentėjusįjį pusiau sėdimoje padėtyje, kuo greičiau kviesti greitąją 

medicinos pagalbą. 

6.7.5. Mokėti atpažinti bronchinės 

astmos priepuolio požymius, bei suteikti 

pirmąją pagalbą jam ištikus. 

1. Gebėti atpažinti astmos priepuolį ir būdingą švokščiantį dusulį, žinoti, jog būtina 

kviesti pagalbą, padėti žmogui suvartoti inhaliuojamųjų vaistų dozę. 

6.7.6. Mokėti atpažinti anafilaksinio 

šoko požymius, bei suteikti pirmąją 

pagalbą jam ištikus. 

1. Suprasti, kad anafilaksija - sunkios alergijos pasekmė, kuri pasireiškia dusuliu,odos 

bėrimu, suretėjusiu pulsu. 

2. Gebėti pagalbą suteikti pagal pasireiškusius simptomus, esant galimybei padėti 

suvartoti medikamentus (adrenalino švirkšto injekcija, antihistamininiai vaistai). 

Esant reikalui gaivinti.  

6.8. Atpažinti 

pavojus, kuriuos gali 

sukelti elektra, ir 

mokėti suteikti 

6.8.1. Žinoti ir mokėti atpažinti 

aplinkybes, galinčias sukelti elektros 

traumas. 

1. Teoriškai žinoti, jog elektros srovė plisdama pažeidžia kūno audinius ir gyvybiškai 

svarbius organus – širdį, smegenis. Dėl elektros srovės poveikio gali sutrikti širdies 

veikla, prasidėti kvėpavimo raumenų paralyžius, žmogus gali mirti. Staigios mirties 

dėl elektros poveikio priežastis yra širdies veiklos ir kvėpavimo sustojimas. 

2. Suprasti, kad traumą gali sukelti aukštos ar žemos įtampos elektros srovė, žaibas. 
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pirmąją pagalbą. 6.8.2. Mokėti suteikti pirmąją pagalbą 

įvykus elektros traumai, tuo pačiu 

apsaugant save. 

1. Žinoti ir gebėti praktiškai atlikti pirmosios pagalbos veiksmus: 

d. Nustumti nukentėjusįjį nuo elektros srovės šaltinio nelaidžiu jai daiktu (pvz., 

sausa lazda, virve, lenta), jokiu būdu neprisilietus prie jo. 

e. Kviesti greitąją medicinos pagalbą, net jeigu nukentėjęs jaučiasi gerai, nes 

komplikacijų gali atsirasti vėliau, net praėjus keletui valandų po nelaimingo 

atsitikimo.  

f. Jei nukentėjusysis yra be sąmonės atverti kvėpavimo takus ir įvertinti 

kvėpavimą. Prireikus atlikti pradinį gaivinimą. Jei žmogus kvėpuoja, 

paguldyti į stabilią šoninę padėtį. 

    2. Žinoti, kad užsidegus nukentėjusio rūbams, juos gesinti galima tik atjungus       elektros 

srovę.  

3. Žinoti, kad atsiradusius nudegimus nuo degančių rūbų ar elektros srovės reikia vėsinti 

tekančiu vandeniu mažiausiai 20 minučių. 
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