
 
 

 

PARAMEDIKO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA  
 

 

Programos valstybinis kodas ir apimtis mokymosi kreditais: P43091401, 110 kr. 

                                                                                                                                                                                          

Programa, skirta pirminiam profesiniam mokymui 

 

Kvalifikacijos pavadinimas – paramedikas 

 

Kvalifikacijos lygis pagal Lietuvos kvalifikacijų sandarą (LTKS) – IV 

 

Minimalus reikalaujamas išsilavinimas kvalifikacijai įgyti: vidurinis išsilavinimas 

 

Reikalavimai profesinei patirčiai (jei taikomi) – nėra 

 

Mokymosi trukmė. 2 m. 

 

Programos paskirtis. Paramediko modulinė profesinio mokymo programa yra skirta 

kvalifikuotam paramedikui parengti, kuris būtų fiziškai ir psichologiškai pasirengęs teikti 

savarankiškai ir komandoje su asmens sveikatos priežiūros specialistais žmogaus kūno 

kompleksinio vertinimo ir pirmosios pagalbos paslaugas, būtinosios medicinos pagalbos pagal 

kompetenciją paslaugas, taikyti prevencines medicinos priemones, teikti medicinos pagalbą 

ekstremalių situacijų metu. Pagal savo kompetenciją teikdamas būtinąją medicinos pagalbą, privalo 

taikyti Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius 

kėlimo ir transportavimo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis.. 

 

Būsimo darbo specifika. Asmuo, įgijęs paramediko kvalifikaciją galės verstis paramediko 

praktika Lietuvos Respublikoje tik asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje galiojančią 

įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją teikti skubiosios medicinos pagalbos paslaugas ir (ar) 

kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su kitais sveikatos 

priežiūros specialistais turi teikti ir paramedikas. Paramedikas paslaugas teikia visų amžiaus grupių 

pacientams ir sveikatos apsaugos sistemoje dirba savarankiškai arba komandoje, kartu su kitais 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiais specialistais. 

 

 

Programos moduliai ir modulių apimtis mokymosi kreditais: 

1. Privalomieji profesinio mokymo moduliai 

1.1. Įvadas profesiją, 2 kr.; 

1.2. Kompleksinis žmogaus kūno vertinimas ir komunikacija, 20 kr.; 

1.3. Pirmosios pagalbos teikimas, 20 kr.; 

1.4. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas pagal kompetenciją, 20 kr.; 

1.5. Paciento transportavimas, 5 kr.; 

1.6. Prevencinių medicinos priemonių taikymas, 5 kr.; 



1.7. Medicinos pagalbos teikimas ekstremalių situacijų metu, 10 kr.; 

1.8. Įvadas į darbo rinką, 10 kr. 

2. Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai 

2.1. Pirmosios pagalbos instrukcijų teikimas telefonu, 10 kr.; 

2.2. Pagalbos teikimas ūmių psichikos būklių atvejais, 10 kr. 

 3. Pasirenkamieji, su ne su kvalifikacija susiję, moduliai  

3.1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose, 1 kr.; 

3.2. Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas, 5  kr.; 

3.3. Darbuotojų sauga ir sveikata, 2 kr. 

 

 


