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Mokykla turėtų būti viena saugiausių institucijų, kurioje kuriama saugi ir sveika aplinka,
pritaikyta vaikų poreikiams, skatinanti vaikų fizinių, psichologinių, socialinių gebėjimų vystymą.
Tačiau tyrimų duomenys rodo, kad ir mokykloje neišvengiama sužalojimų. Skirtingų autorių
duomenimis mokyklinės traumos sudaro 9,7–22 proc. visų traumų. Norint sumažinti susižalojimų
mokykloje skaičių, turi būti vykdoma tiksli traumų apskaita, atliekama jų priežasčių analizė,
numatomos ir įgyvendinamos traumų profilaktikos priemonės.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose,
ataskaitą apie mokinių patirtas traumas už 2014 m. pateikė Lazdijų rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. VI-18 patvirtintose „Moksleivių
patirtos traumos ketvirčių ataskaitose“.
Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose 2014 m. rugsėjo mėnesio duomenimis mokėsi 3024
mokiniai. Per 2014 m. mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistai užfiksavo 22
moksleivių patirtas traumas.
2014 m. traumų buvo registruota tik trijose Lazdijų rajono savivaldybės mokyklose: Lazdijų
M. Gustaičio gimnazijoje 10 traumų atvejų, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje – 11, Šeštokų
vidurinėje mokykloje – 1 (žr. 1 pav.).
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1 pav. Traumų skaičius mokyklose (abs. sk.)
Daugiausiai traumų registruota 11-15 metų (16 traumų) amžiaus grupės moksleiviams, 6-10
metų – 4, 16-18 metų – 2. Daugiausiai traumų registruota pertraukų metu – 10 atvejų, pamokų metu

– 6 atvejai, laisvalaikio metu – 4 atvejai, pakeliui į mokyklą arba iš mokyklos ir kitur – po 1 atvejį
(žr. 2 pav.).
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2 pav. Kada moksleiviai patyrė traumą (abs. sk.)
Dažniausiai traumos patiriamos bėgant koridoriuje/drabužinėje (23 proc.), sporto salėje (18
proc.) ir mokyklos kieme (18 proc.) (3 pav.).
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3 pav. Kur moksleiviai patyrė traumą (proc.)

Mokyklos kieme
Mokyklos stadione
Kitoje vietoje

Atlikus surinktų duomenų analizę pagal traumos lokalizaciją (kūno vieta, kuri buvo
sužalota), paaiškėjo, kad 2014 m. mokiniai daugiausiai (41 proc.) patyrė riešo, plaštakos ir pirštų
traumas (žr. 4 pav.). Daugiausiai šiuos sužalojimus patyrė 11-15 metų amžiaus moksleiviai.
Blauzdos, čiurnos ir pėdos sužalojimus patyrė 22 proc. moksleivių, šlaunies, kelio ir peties bei
rankos nuo plaštakos iki peties – po 14 proc. moksleivių (4 pav.)
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Kita kūno dalis

4 pav. Traumų pasiskirstymas pagal sužalotas kūno dalis (proc.)
Analizuojant traumų rūšis, nustatyta, kad 32 proc. moksleivių buvo nustatyta nubrozdinimas,
14 proc. – žaizda, 9 proc. – sausgyslių/raumenų patempimas (5 pav.)
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IŠVADOS
1. Daugiausiai traumų registruota 11-15 metų amžiaus grupės moksleiviams.
2. Daugiausiai traumų registruota pertraukų metu – 10 atvejų ir pamokų metu – 6 atvejai.
3. Dažniausiai traumos patiriamos sporto salėje ir koridoriuje/drabužinėje.
REKOMENDACIJOS
1. Vykdyti sužalojimų, įvykstančių ugdymo proceso metu registravimą, analizuoti jų priežastis.
2. Vertinti mokyklos teritorijos, patalpų, įrenginių atitiktį sveikatos saugos reikalavimams, apie
nustatytas neatitiktis pranešti mokyklos administracijai, siūlyti priemones mokyklos
aplinkos saugos gerinimui.
3. Pertraukų metu turi būti budėtojai, pamokų metu mokytojai turi skirti daugiau dėmesio
saugiai aplinkai ir veiklai, ypač kūno kultūros mokytojai.
4. Mokyti mokinius pirmos pagalbos, smurto prevencijos ir kitais traumatizmo klausimais
mokyklos bendruomenėje.
Parengė: LaimaStrašinskienė
visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė

