PIRMOSIOS PAGALBOS IR HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAI
Privalomieji kursai sveikatos žinių pažymėjimui gauti
Apie mokymus
VšĮ Pasvalio PASPC organizuoja privalomus paskaitų kursus apie pirmąją pagalbą ir
higieną ir išduoda sveikatos žinių pažymėjimus. MOKYMAI VYKDOMI pagal LR SAM
įsakymus: 2008–01–28 Nr. V–69 „Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo
programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo" Mokymo
tikslas – suteikti žinių ir išmokyti higienos bei pirmosios medicinos pagalbos teikimo
įgūdžių, vykdyti ligų ir traumų pirminę prevenciją, saugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą.
HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO kursai skirti:
♦ darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto produktų apdorojimu, išdavimu ir maitinimu
(maisto produktų, jų priedų, žaliavų gamybos, žvejybos, prekybos, tiekimo, transportavimo,
sandėliavimo ir maitinimo įmonių darbuotojams, tarp jų: stiuardesėms, keleivinio transporto
palydovams, laivų virėjams, jų padėjėjams, bufetų ir produktų sandėlių darbuotojams);
♦ apgyvendinimo ir kitas (ne maitinimo) paslaugas teikiantiems darbuotojams
(bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų,
kaimo turizmo sodybų ir kitų susijusių su apgyvendinimu įstagų, darbuotojams bei
teikiantiems pagalbą namuose, pirčių, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno
priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, ilgalaikio (permanentinio) makiažo, papuošalų
vėrimo ir kitas grožio bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams);
♦ Formaliojo ir neformaliojo švietimo bei ugdymo įstaigų (ikimokyklinio ugdymo, formaliojo
ir neformaliojo švietimo, kvalifikacijos tobulinimo įstaigų, mokyklų, psichologinių ir
pedagoginių tarnybų) darbuotojams.
PIRMOSIOS PAGALBOS kursai skirti:
♦ švietimo, kultūros, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas teikiantiems
darbuotojams (švietimo sistemos įstaigų pedagoginiams darbuotojams, sporto įstaigų
treneriams ir mokytojams, kazino vadovaujantiems inspektoriams, kultūros, poilsio,
pramogų ir sveikatingumo renginių organizatoriams ir aptarnaujantiems darbuotojams,
bendrabučių, viešbučių, pensionų, vaikų ir suaugusiųjų globos įstaigų, nakvynės namų,
kaimo turizmo sodybų ir kitiems susijusiems su apgyvendinimu ir pagalbos teikimu
namuose, darbuotojams, pirtininkams, baseinų, saunų, plaukų priežiūros, veido ir kūno
priežiūros, nagų priežiūros, tatuiravimo, makiažo, papuošalų vėrimo ir kitas grožio bei
sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams);.
♦ darbuotojams, dirbantiems kenksmingų veiksnių aplinkoje ir pavojingus darbus,
geležinkelio, oro ir vandens transporto, ryšių objektų, kelių priežiūros darbuotojams, darbo
saugos ir sveikatos tarnybos specialistams;
♦ visų rūšių ir kategorijų transporto priemonių vairuotojams;

♦ C, D ir E motorinių kelių transporto priemonių vairuotojams, geležinkelių, oro ir vandens
transporto priemones valdantiems ir keleivius juose aptarnaujantiems darbuotojams;
♦ asmenims, kurių veikla susijusi su ginklais (tarp jų saugos tarnybų darbuotojams,
medžiotojams profesionalams ir mėgėjams, sportininkams, užsiimantiems šaudymo
sportu, kitiems asmenims, turintiems leidimus laikyti ir nešioti ginklus).
VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre dirba komunikabili ir veikli
komanda, kuri nuolat tobulinasi įvairiuose kursuose, konferencijose. Mokymai vyksta
naudojant modernią aparatūrą, demonstruojama vaizdinė medžiaga. Susidarius didesnei
grupei mūsų lektoriai atvyks į Jūsų įstaigą nemokamai, pagal išankstinį
susitarimą. Mokymų kainos priklauso nuo grupės dydžio. Esant didesnei klausytojų
grupei, taikoma nuolaida.
Lankstus grafikas, kokybiškos paslaugos – mūsų įstaigos garantas.
Registracija tel. (8 451) 34 470 arba kreiptis atvykus, adresu:
Geležinkėliečių 70, Pasvalys II aukštas 223 kabinetas;
arba el pašu: slauga@pasvaliopaspc.lt

PATVIRTINTA
VšĮ Pasvalio PASPC vyriausiojo gydytojo
įsakymu 2018–11–30 Nr. V–90

VIEŠOJI ĮSTAIGA PASVALIO PIRMINĖS ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
PRIVALOMOJO VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGŲ KAINOS
1. 1.Privalomasis higienos įgūdžių mokymas
(mokymus veda I. Trinskienė, S. Rupkuvienė)
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programų kodai:

Mokymo
trukmė

Mokymo programa, kurios kodas HB
Mokymo programa, kurios kodas HBB

2 val.
2 val.
6 val.

Mokymo programos, kurių kodai :

Kaina
eurais
(asmeniui)
3,00
5,00
7,00

H1,H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14, H15

Mokymo programa, kurios kodas H10

10 val.

10,00

1. 2.Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas
(mokymus veda I. Trinskienė, Z. Jurgaitienė, S. Rupkuvienė)
Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programų kodai:
Mokymo programa, kurios kodas PT
Mokymo programa, kurios kodas PP
Mokymo programa, kurios kodas PG

Mokymo
trukmė
4 val.
8 val.
18 val.

Kaina eurais
6,00
8,00
16,00

1. 3.Privalomasis mokymas apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai
( mokymus veda A. Markinas)
Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus
sveikatai programų kodai:

Mokymo
trukmė

Kaina
eurais

Privalomojo mokymo apie alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus
sveikatai programa, kurios kodas A1
Alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programa A2

4 val.

18,00

16 val.

40,00

1. 4.Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų
išdavimas savarankiškai pasirengusiems asmenims ir išlaikiusiems teorinių žinių
testą bei gavusiems teigiamą praktinės užduoties įvertinimą- kaina 2,00 Eur.
1. 5.Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato išdavimaskaina 1,00 Eur.
Pastaba: atvykstant į privalomuosius sveikatos mokymus reikia turėti asmens
dokumentą!

