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LIETUVOS AUKŠTŲJŲ IR PROFESINIŲ MOKYKLŲ
PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS VARŽYBŲ NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų pirmosios medicinos pagalbos varžybų (toliau – varžybų)

nuostatai reglamentuoja varžybų tikslus, dalyvius, organizavimo ir vykdymo tvarką, laimėtojų

apdovanojimus.

1.2. Varžybų data: 2022 m spalio 28 d.

1.3. Varžybų vieta: Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, V. Krėvės g. 84, Kaunas.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

2.1. Varžybų misija - atsakomybės ir pagarbos gyvybei ugdymas, skatinimas nelikti abejingiems

įvykus nelaimei ir mokėti teisingai suteikti pirmąją pagalbą.

2.2. Varžybų tikslas – skatinti studentus bei mokinius ugdytis pirmosios pagalbos teikimo gebėjimus,

mokyti(s) kritiškai mąstyti ir išmintingai elgtis nelaimingų atsitikimų atveju.

2.3. Varžybų uždaviniai:

2.3.2 Skatinti studentų ir mokinių profesinių kompetencijų tobulinimą;

2.3.2.   Didinti  studentų ir mokinių mokymosi motyvaciją ir įsitraukimą;

2.3.3.   Ugdyti studentų ir mokinių kritinį mąstymą stresinėse situacijose;

2.3.4. Plėsti ir gerinti bendradarbiavimą tarp aukštųjų ir profesinių švietimo įstaigų.



III. KONKURSO RENGĖJAI

3.1. Varžybas organizuoja Lietuvos Paramedikų Asociacija, VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos

mokymo centras „IRTA“, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras.

IV. KONKURSO DALYVIAI

4.1. Varžybų dalyviai: Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programų studentai, kuriose yra privalomas

pirmosios medicinos pagalbos kursas (medicinos, slaugos, skubiosios medicinos pagalbos paramediko,

kineziterapijos, farmacijos, odontologijos, masažuotojo, kt.) ir profesinių mokyklų modulinių mokymo

programų (paramediko) mokiniai.

4.2. Komandą sudaro 3 nariai, vienas komandos narys paskiriamas būti komandos kapitonu.

Komandą lydi juos rengęs dėstytojas, mokytojas.

4.3. Komandai rekomenduojama turėti savo išskirtinį ženklą (pvz: emblema, kepurėlė ir kt.).

4.4. Iš vienos įstaigos gali dalyvauti ne daugiau kaip 1 komanda.

4.5. Konkurso dalyviai privalo turėti darbo rūbus ir tapatybę patvirtinantį dokumentą.

4.6. Dalyvių registracija (1 priedas) vyksta iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 10 val. (užregistravus daugiau

komandų nei planuota, registracija gali būti stabdoma anksčiau).

V. VARŽYBŲ UŽDUOTYS

5.1. Komandos turės išspręsti penkias praktines užduotis ir parašyti teorinių žinių testą.

5.2. Dalyviai praktines užduotis turės spręsti taikydami pirminį nukentėjusiojo ištyrimą (ABCDE

ištyrimas) bei pademonstruoti turimus pirmosios medicinos pagalbos įgūdžius.

5.3. Užduotys bus atliekamos naudojantis pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlėje esančiomis

priemonėmis, kurios bus pateiktos atitinkamoje užduotyje.



VI. VERTINIMAS

6.1. Komandų užduotis vertins varžybų vertinimo komisija, kurią sudarys Lietuvos paramedikų

asociacijos, VšĮ Pirmosios medicinos pagalbos mokymo centro „IRTA“ ir Karaliaus Mindaugo

profesinio mokymo centro atstovai.

6.2. Užduotys bus vertinamos pagal konkrečius kriterijus atsižvelgiant į bendrą situacijos supratimą,

mokėjimą paaiškinti savo veiksmus ir pirmosios medicinos pagalbos veiksmus, jų seką bei pagalbos

kokybę.

6.3. Nugalėtoja bus laikoma komanda, surinkusi didžiausią taškų sumą. Esant vienodiems rezultatams,

pirmumą turės komanda, kuri surinks daugiau taškų praktinėse užduotyse.

VII. APDOVANOJIMAI

7.1. Komandos, užėmusios prizines vietas, bus apdovanojamos diplomais, medaliais, taurėmis ir kt.

prizais.

7.2. Varžybų dalyviams bus įteikiami organizatorių padėkos raštai, suvenyrai.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Organizatoriai turi teisę keisti ir koreguoti konkurso nuostatus, apie tai iš anksto informavę
varžybų dalyvius.
8.2. Informaciją teikia: Ugnė Malašauskaitė, tel. nr. 860036360, el. paštas:

varzybos.organizatoriai@gmail.com.

____________



1 priedas

Lietuvos aukštųjų ir profesinių mokyklų pirmosios medicinos pagalbos
varžybos 2022 (spalio 28 d.)

(Sąrašus siųsti el.paštu varzybos.organizatoriai@gmail.com iki rugsėjo 30 d.)

Aukštoji/ profesinė
mokykla

Komandos narių pavardės Gimimo data
Telefono numeris, el. pašto

adresas

Rengusio konkursui
mokytojo/dėstytojo vardas,

pavardė, telefonas, el. paštas

Komandos kapitonas


