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KAUNO KARTŲ NAMŲ AGRESYVAUS IR SMURTINIO ELGESIO VALDYMO BEI 

FIZINIO SUVARŽYMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno kartų namų agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymo bei fizinio suvaržymo 

priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato fizinio suvaržymo priemonių – 

rankomis (žmogaus kūno jėga), specialiomis fizinio suvaržymo priemonėmis ar izoliuojant psichikos 

ir elgesio sutrikimų turintį Kauno kartų namų (toliau – Namų) gyventoją atskiroje patalpoje – taikymo 

gyventojams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo tvarką. Fizinis suvaržymas taikomas tik 

įvertinus pavojų sau ir aplinkiniams. 

2. Aprašas paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019-

05-29 įsakymu Nr. V-643 ,,Dėl fizinio suvaržymo priemonių taikymo psichikos ir elgesio sutrikimų 

turintiems pacientams ir fizinio suvaržymo priemonių taikymo stebėsenos (monitoringo) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

II. LAIKINOJO SUVARŽYMO VEIKSMAI 

 

3. Namuose gali būti taikomos dvi suvaržymo priemonių rūšys: fizinis suvaržymas (t. y. kai 

personalas laiko smurtautoją ar/ir neleidžia jam judėti, panaudodamas fizinę jėgą – “suvaržymas 

rankomis”), bei izoliavimas (t. y. priverstinis smurtautojo uždarymas kambaryje vienumoje). Šias 

priemones taikyti gali tik Namų darbuotojai, išklausę įstaigos vidaus mokymus apie gyventojų 

agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymą bei fizinio suvaržymo priemonių taikymo tvarką. 

4. Fizinis suvaržymas ir izoliavimas Namuose naudojamas esant smurto atvejui. Fizinio 

suvaržymo priemonių taikymo metu rekomenduojama kalbėti su gyventoju ir paaiškinti, kad fizinio 

suvaržymo priemonės taikomos siekiant apsaugoti jį nuo grėsmės. Prioritetas visada yra teikiamas 

izoliavimui, o fizinis suvaržymas taikomas tik kraštutiniu atveju. 

5. Prieš taikant fizinio suvaržymo priemones asmeniui  nuraminti ir apsaugoti jį nuo galimos 

žalos savo ar kito asmens sveikatai ar gyvybei,  nedelsiant įspėjamas  įstaigos personalas bei kiti 

gyventojai.  



6. Įvykus konfliktui, kilus grėsmei žmogaus sveikatai bei gyvybei, dirbantis personalas 

privalo: 

6.1. įvertinti  smurtautojo keliamą grėsmę, sveikatos būklę ir taikyti atskirtį nuo aplinkinių; 

6.2. visada kviesti į pagalbą kitą personalą; 

6.3. kviesti pagalbą telefonu 112 ir vykdyti iš dispečerės gautus nurodymus; 

6.4. suteikti pagalbą nukentėjusiajam; 

7. Fizinis suvaržymas rankomis (kūno jėga) gali būti taikomas tik pradžioje ir kaip įmanoma 

trumpesnį laiką. Jį taikant turi būti stengiamasi išvengti smurtautojo sužalojimo ir fizinio skausmo 

sukėlimo. Fizinio suvaržymo priemonių taikymo metu smurtautojas turi būti raminamas žodžiu ir 

bandoma įkalbėti nesipriešinti fizinio suvaržymo priemonių taikymui. 

8. Jei smurtautojas kelia grėsmę aplinkiniams ar sau - jis izoliuojamas atskiroje patalpoje 

(kambaryje Nr. 248) kol atvyksta greitoji medicinos pagalba. Apie įvykį informuojama 

administracija. Smurto atvejis registruojamas „Nelaimingų įvykių, susijusių su asmens sveikatos 

būklės pablogėjimu, asmens teisių pažeidimais, registracijos žurnale“.  

 

III. SAUGIOS APLINKOS SUDARYMO PRIEMONĖS  SMURTAUTOJUI 

 

9. Namų darbuotojai turi saugoti smurtautojo privatumą ir orumą – prieš taikant fizinio 

suvaržymo priemones paprašyti išeiti kitus asmenis iš patalpos, jei tai neįmanoma, fizinio suvaržymo 

priemonių taikymo metu naudoti širmas. 

10. Smurtautojui suprantamu būdu personalas turi paaiškinti, kodėl ir kokia fizinio suvaržymo 

priemonė jam yra taikoma, galimas komplikacijas, kurias gali sukelti fizinio suvaržymo priemonių 

taikymas, fizinio suvaržymo priemonių taikymo eigą. 

11. Atskirties patalpa (kambarys Nr. 248) privalo atitikti šiuos reikalavimus: patalpa turi būti 

saugi smurtautojui; rekomenduojama, kad patalpoje būtų įrengta saugi pacientui santechninė įranga, 

langas su natūraliu apšvietimu ir laikrodis; 

  

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

 12. Su patvirtintu Kartų namų gyventojų ir personalo agresyvaus ir smurtinio elgesio valdymo 

bei fizinio suvaržymo priemonių taikymo tvarkos aprašu supažindinti visi įstaigos darbuotojai ir 

gyventojai.  


