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Traumos arba susižalojimai-

tai ūmus, stiprus mechaninis, cheminis, elektros arba kt. poveikis 
žmogaus kūnui, kuris viršija žmogaus tolerancijos slenksti.



Vaikų traumos yra pasaulinė visuomenės problema!

Daugeli metų vaikų traumų prevencijai nebuvo skiriama pakankamai 
dėmesio Lietuvos Respublikoje.

2015 m. rugsėjo 1 d. pradėjo funkcionuoti Traumų ir nelaimingų 
atsitikimų stebėsenos informacinė sistema TNASIS.

TNASIS informacinėje sistemoje kaupiami ir apdorojami vaikų patirti 
susižalojimai, apsinuodijimai ir jų priežastys, nelaimingo įvykio vieta 
ir sužalotos kūno vietos.



MOKSLEIVIŲ TRAUMŲ PRIEŽASTYS:

●Prasta arba netinkama vaikų priežiūra

●Rizikingas moksleivių elgesys

●Vaikai nemoka įvertinti pavojaus ir priimti tinkamų sprendimų

●Netinkamai naudojama įranga



MOKSLEIVIŲ TRAUMŲ PRIEŽASTYS II

●Mokyklų personalui truksta informacijos apie sužalojimus

●Prastas vaikų fizinis pasirengimas

●Mokiniams truksta žinių apie saugų elgesį ir galymas traumas



MOKINIŲ TRAUMŲ KLASIFIKACIJA I

Susižalojimai ir traumos klasifikuojami pagal sunkumą, atsižvelgiant į tai 

kokio lygio medicininė pagalba reikalinga :

●Susižalojimai išgydomi namuose

●Traumos, kurių gydymas reikalauja ambulatorinio gydymo 

( poliklinikoje)

●Susižalojimai, kurių gydymas galimas tik stacionare ( ligoninėje)



MOKINIŲ TRAUMŲ KLASIFIKACIJA II

Traumos ir susižalojimai pagal poveikį sveikatai  :

● Lengvi

●Sunkus

●Mirtini

●Grupiniai





TRAUMOS BŪDINGOS PAGAL MOKINIŲ AMŽIŲ I

●Pradinų klasių moksleivių judėsių koordinacija ir fizinis pasirengimas 

išvistyti nepakankamai, todėl jie dažniau patiria mechaninius susižalojimus : 

susiduria koridoriuje, atsitrenkia į daiktus, nori megdžioti vyresnius, tačiau 

neįvertina savo fizinio pasirengimo galimybių.



TRAUMOS BŪDINGOS PAGAL MOKINIŲ AMŽIŲ II

●10-14 metų moksleiviams būdingas noras lyderiauti, noras pavojingų elgesiu pritraukti aplinkinių dėmesį, jie dažnai ryžtasi pavo



TRAUMOS BŪDINGOS PAGAL MOKINIŲ AMŽIŲ III

●12-17 metų paaugliai ištroške nuotykių, jie labai pasiduoda draugų įtakai, 

sunkiai numato savo veiksmų pasekmes: apsinuodimai alkoholių ir 

psichotropinėmis medžiagomis



KRITYMAI

MUŠTYNĖS      



TYČINĖS TRAUMOS DĖL PSICHOLOGINIŲ PROBLEMŲ





KADA MOKSLEIVIAI PATIRIA 

TRAUMAS?

45,39 % 

pamokų metu

38,91% per 

pertraukas

2,87% 

pakeliui į 

mokyklą arba 

iš mokyklos

7,59%

ekskursijų 

metu

2,13%  sporto 

varžybų metu
3,16% darbinio 

užsiemimo 

metu



MOKSLEVIŲ TRAUMŲ ĮVYKIO VIETA: 6,62% klasėje



LABORATORIJOSE susižaloja vos  0,18% vaikų



SPORTO SALĖJE SUSIŽALOJA 39,19% VAIKŲ



TRAUMOS BASEINE – 1,84%



KORIDORIUJE ĮVYKSTA 24,93% TRAUMŲ



TRAUMOS MOKYKLOS KIEME SUDARĖ 8,74%



STADIONE SUSIŽALOJA 5,7% MOKINIŲ



TRAUMŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS:

●Inžinėrinės

●Aplinkos modifikavimo ir keitimo

●Įstatyminės priemonės

●Mokytojų, mokinių, tėvelių/globėjų švietimas

●Aplinkos įvertinimas

●Mokyklų personalo parengimas



KAS ATLIKTA TRAUMŲ PREVENCIJAI?

1. Įstatymais reglamentutas vaikams skirtų baldų dizainas. Mokykliniai baldai turi

atitikti amžiaus, saugumo reikalavimus.

2. Įvesti vaikų žaidimų aikštelių standartai:įrangos aukštis, privalomas dažų,

naudojamų medžiagų deklaravimas, aikštelių techninė priežiūra.

3. Mokyklų laiptų, turėklų naudojimo taisyklės.

4. Langų apsaugų teisinis reglamentavimas.

5. Šeimų švietimas.

6. Aktyvaus ugdymo organizavimas: bureliai, stovyklos.

7. Būstų ir statybų principų reglamentavimas.

8. Šulinių, griovių uždengimas: keliuose, pakelėse, kiemuose.



9. Dūmų detektorių įrengimas patalpose.

10. Žiebtuvėlų su apsauga nuo vaikų dizaino kūrimas.

11. Draudimas pardavinėti nepilnamečiams fejerverkus, vaistus

ir kt.

12. Karšti vandens, begančio iš čiaupo teisinis

reglamentavimas.

13. Dviratininkų šalmų įvedimas.

14. Greičio mažinimo kalneliai prie mokyklų, meno ir sporto

mokyklų ir vaikų darželių



SUSIŽALOJIMŲ PREVENCIJA MOKYKLOSE:

MOKYTOJŲ IR PERSONALO APMOKYMAS



VAIKŲ MOKYMAS: saugiai elgtis ir teikti pirmąją pagalbą



Periodinis patalpų įvertinimas: grindų dangos, laiptų techninė 

būklė, sporto salės ir kitų patalpų.

Sanitarinių-higieninių normų laikymosi kontrolė: rankų plovimo 

galimybė, švaros palaikymas patalpose, saugių lempų 

naudojimas ir kt.

Bendruomenės ir tėvelių švietimas ir informavimas: plakatai, 

seminarai ir mokymai tėvams, viktorinoms, TAMO žinutės.



MOKYTOJŲ BŪDĖJIMAS PERTRAUKŲ METU



Judrių pertraukų organizavimas : žaidymai, šokiai, mankštos, 

meno konkursai, muzikinės pertraukos ir kt.



„Pats geriausias gyvenimo prailginimo

būdas. – nustoti jį trumpinti“ Seneka“
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