
Nelaimingi atvejai ir traumos Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose 2016 m. 

 

2016 m. nelaimingų atvejų ir traumų Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose buvo 

užregistruota – 30 atvejų. Daugiausiai nelaimingų atvejų ir traumų įvyko ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos/mokyklos koridoriuose – 10 atvejų. (1 pav.). 

 

1 pav. Nelaimingų atvejų ir traumų fiksavimo objektai Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose 2016 m. 

 

2016 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose nelaimingų atvejų ir traumų 

nebuvo užregistruota šiuose objektuose: pakeliui į/iš ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos, ne 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos teritorijoje, ugdymo proceso metu. 

Tarp dažniausiai pasitaikiusių traumų rūšių Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose 2016 m. buvo sumušimai – 8 atvejai. (2 pav.). 
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ugdymo proceso metu

Pakeliui į/iš ikimokyklinio ugsymo įstaigos/mokyklos

Įvykusios ne ikimokyklinio ugdymo įstaigoje/mokykloje (gavus
gydytojo pažymą)



  

2 pav. Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose įvykusios traumų rūšys 2016 m. 

 

Sausgyslių ar raumenų patempimų ir plyšimų Vilkaviškio rajono savivaldybės švietimo 

įstaigose 2016 m. buvo užregistruota 5 atvejai: 2 atvejai įvyko kūno kultūros pamokose, 3 atvejai – 

įvyko ne ikimokyklinio ugdymo įstaigoje/mokykloje (gavus gydytojo pažymą). Lūžių užregistruota 

– 6 atvejai: 3 atvejai – ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos koridoriuose, 2 atvejai – 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos teritorijoje (kieme ir kt.), 1 atvejis – įvyko ne 

ikimokyklinio ugdymo įstaigoje/mokykloje (gavus gydytojo pažymą). Buvo užregistruotas 1 

išnirimas – ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos teritorijoje (kieme ir kt.). Smegenų sutrenkimų; 

kitos galvos traumos: 1 atvejis kitų dalykų pamokose, 2 atvejai – ikimokyklinio ugdymo 

įstaigos/mokyklos koridoriuose, 1 atvejis – ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos teritorijoje 

(kieme ir kt.). Įpjovimai; durtinės ar kirstinės žaizdos: 1 atvejis – technologijų pamokose, 2 atvejai – 

ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos koridoriuose. Kitos užregistruotos įvykusios traumų rūšys: 

1 atvejis – kitų dalykų pamokose, 1 atvejis – ikimokyklinio ugdymo įstaigos/mokyklos koridoriuose, 

1 atvejis – įvykęs ne ikimokyklinio ugdymo įstaigoje/mokykloje (gavus gydytojo pažymą). 

Daugiausiai tarp įvykusių nelaimingų atvejų ir traumų užregistruota vyriškos lyties asmenų 

– 23, moteriškos lyties asmenų – 7. Amžiaus vidurkis, kuriame daugiausiai įvyko nelaimingų atvejų 

ir traumų – 12 m. mokiniai. 

Nelaimingų atvejų ir traumų priežastimi dažniausiai tampa dažnas skubėjimas, 

neatsargumas, tinkamas situacijos neįvertinimas. 

 

Visuomenės sveikatos specialistė Eglė Kazakevičienė 
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