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Sveikatos prieZiflros ugdymo istaigoje tikslas - padeti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatq
organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusias su ligr4 ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieZifrros ugdymo istaigoje .iidurri.riui,
1. UZtikrinti sveikatos prieiifrros kokybg, kuriant sveikq aplink4 ugdymo istaigoje, stiprinant

vaikq sveikat4, Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;
2. Formuoti teising4 vaikq poiiflri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos igtrdtius;
3. Numat5rti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uikirsti joms keli4;
4. Suteikti pirmaia pagalb4 pavojingq bflkliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodrjimq

atvejais.
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l.

i

Sveikatos
ugdymo veiklos
metodiniq
konsultacijq
pedagogams,
vaikams, jq
tevams
(globejams),
teikimas ir
metodines
informacines
mediiagos
vaikq sveikatos
iSsaugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1. 1. Teikti individualias
metodines konsultacd as

besikreipiantiems pagalbos
arba matant konlaedi4
problem4:
- vaikams;
- tevams;
- pedagogams.

Rugsejis -
birZelis"

Ne maiiau kaip 4
kartus per mokslo
mefus.

1.2. Kaupti ir padaryti
priei narn4 informac i ng,
metoding mediiag4 vaikq
sveikatos iSsaugojimo ir
stiprinimo klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

Paruo5ti metoding
mediiag4 aktualia
tema Siam
laikotarpiui.
1. Plakatas apie
gnpe.
2.Plakatas-
,fingsniuok su
kuprine saugiau".
3. Lankstinukas-
,$imatas ir
Ziedadulkiq
sukeliamos alergines
ligos".



\.

4. Straipsnis-,,K4
mes valgome".

1.3. Dalyvauti susirinkimuose,
pateikti informacijq apie vaikq
sveikatos problemas:
- administracijos
susirinkimuose;
- tevu susirinkimuose.

Rugsejis -
birielis.

Ne maZiau
kaiplkart4 per
mokslo metus ir
pagal poreiki.

2.

Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida
(ugdymo

fstaigos
stenduose,
viktorinose,
renginiuose,
klases
valandelese ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

2.1. Oryaruzuoti renginius
(diskusij as, paskaitas,
prane5imus, pamokas,

akfvaus mokymo b[dus,
debatus, konkursus, viktorinas,
varZybas ir kt.)
vaikams ivairiomis sveikatos
temomis ir vie5inti juos
ruo5iant straipsnius .

aptarnaujamos ugdymo

istaigos ir Anykidiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temomis, i5vardi ntomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 41-l-
SVEIKATA, tarp jr+ surengta
I sveikatinimo Svent€,

itraukianti vis4 ugdymo
istaisos bendruomene.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau kaip3
karrrrs per mokslo
metus.

,

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos

ryvensenos ir
asmens
higienos

igodZius.

3. l. Teikti individualias
konsultacijas del sveikos
gyvensenos ir asmens higienos

ieiidZir+ formavimo:
- vaikams;
- tevams;
- oedasosams.

Rugsejis -
birielis.

Ne maZiau kaip 1

kart4 pr mokslo
metus.

3.2. Atlikti vaikr4 asmens

higienos patikrinim4.
Rugsejis -
birZelis.

Kiekviena grupe
tikrinama I kart4 per
menesi - taiyra63
kartus ir, pagal
ooreiki.

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prie2ifrros teises
aktq
reikalavimams
vertinimas.

4.1. Vertinti ugdymo istaigos
aplink4 del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZiEros teises aktq
reikialavimams ir informuoti
ugdymo istaigos
administracrj 4 apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpr+
ap$vietimes. v6dinimas.

Rugsejis -
birZelis.

kart4 per menesi.



dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
s4lygq gerinimo
klausimus.

valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasiry'grupiq, sporto sales,
koridoriq ir t.t.).
- Suolq bEkle, i5desfmas ir
rekomendacijos vaikams del
sedesenos pagal suZymetus
tam tikromis spalvomis
suolus.
4.2. Konsultuoti pedagogus
del vaikq sedesenos pagal

suiymetus tam tikromis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq dgio,
regejimo ir klausos bEkles,
atsiZvelgiant i Sydytojq
rekomendaciias.

Rugsejis *
birZelis.

Ikimokyklinio ir
prieSmokyklinio
amiiaus grupes
mokytojq
konsultavimas I
kart4 per mokslo
mefus.

4.3. Konsultuoti pedagogus
del gydytoj q rekomendacrj q

vaikams ir kitus duomenis
pateiktus profilaktinej e

sveikatos paZymoie.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
metus.

4.4. Paruo5ti informacij4 ir
konsultuoti pedagogus apie
vaikq sveikat4 ir individualias
rekomendacijas, akcentuojant i
kq pedagogas turetr+ atkreipti
demesi bendraujant su
kiekvienu vaiku
atsiivelgdamas i jo sveikatos
bDkle.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

5.

i

Pasi[lymq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
priemoniq,
uitikrinandiq
traumq ir
nelaimingq
atsitikimq
prevencij4
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumq

ivykstandiq ugdymo proceso
metu bei pakeliui i ugdymo
istaiqa ir i5 ios. resistraciia.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

5.2. Atlikti traumq pobfidZio,
vietos, laiko, prieZasdiq
arr,lizg ir informuoti ugdymo

istaigos pedagogrl taryb4 apie
nelaimingus atsitikimus
usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingrtr atsitikimq
orevenciios oriemoniu olana.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
mefus.

5.4. Teikti informacijq
Anykiditl rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie ivykusias traumas
usdvmo istaisoie.

Rugsejis *
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

6.

Ugdymo
proceso
organizavirno

6.1. {vertinti ugdymo proceso
atitikim4 higieniniams
reikalavirnarns ir teikti

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.
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atitiklies
visuomenes
sveikatos
prieZiEros teises
aktr{
reikalavimams
vertinimas.

informacij 4 ugdymo istaigos
admini stracij ai apie nustatytus
neatitikimus.

7.

Pagalba fizinio
ugdymo
pedagogams
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
informacijos
teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti sporto
varZybose.

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
vaikq grupiq s4raius ir ira5yti
elektronini dienyn4. Pateikti
informacij4 fizinio ugdymo
pedagogams del specialiqiq,
parengiamrjq fizinio ugdymo
grupir+ ir atleistq vaikq nuo
fizinio usdymo pamoku"

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.

7.2.lnformuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporto
varfobose, remiantis jr1
profilaktinemis sveikatos
palymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdymo
istaisos soorto rensiniuose.

Rugsejis -
birielis.

I kart4 permokslo
mefus.

8.

Informacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos

8.1. Informacijos apie vaikq
sveikat4 rinkimas, kaupimas,
analize ir sveikatos duomenq
pateikimas ugdymo f staigos
vadovui arjo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis -
birielis.

1 kart4 per mokslo
mefus ir esant
poreikiui.

8.2. Prane5imai ugdymo

istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.

8.3. Informuoti pedagogus
apie vaikq sveikat4 fizinio
usdvmo sruoe-

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

aPruErrurtrruil4s
bei ne rediau
kaip I kartq per
metus (mokslo
metq pradZioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka.

8.4. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqiq ra5tq
pateikimas AnykSdiq raj ono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui.

Rugsejis -
birielis.

1 kart4 per mokslo
metus.

8.5. Informacijos apie vaikq
profi laktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anyk5diq raj ono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui (vaikq
sveikatos rodikliai).

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
mefus.

8.6. Vaikq regos, klausos
susirgimq ir t. t. sqraSo

sudarymas ir pateikimas
usdvrno istaieos vadovui.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
mefus.
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8. 7. Informacijos Anyk5dir+
rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
pateikimas apie sveikatos
prieiiEra usdymo istai goie.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
mefus.

9.

Asmens
sveikatos
prieZi[ros

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogams bei
5iq
rekomendacdr;

iryvendinimo
prieZiflra
ugdymo
istaisoie.

9.1. Informuoti pedagogus ir
tevus apie vaikq profilaktiniq
sveikatos oatikrinimus.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
mefus.

9.2. Asmens sveikatos
prieZiflros istaigq specialistrl
rekomendacrj q i gyvendinimo
prieZi[ra (pokalbis su
pedagogais).

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

10.

Letiniq
neinfekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo
nustatvmas. '

10. 1. Registruoti rizikos
veiksniq paplitim4.

Rugsejis -
birielis.

Esant poreikiui.

10.2. Mokyti vaikus,
pedagogus ir tevus optimaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letinemis ligomis (alergijomis,
astma, diabetu, epilepsija,
hemofilija ir kt.).

Rugsejis -
birielis.

Ne maZiau kaip
mokymas per
mokslo metus.

11.

Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo gnrpese?

VGK
komisijoje
sprendZiant
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
oroblemas.

I 1. 1. Dalyvauti ugdymo

istai gos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis --
birZelis.

1 kaxt4 per mokslo
metus.

11.2. Teikti si8lymus
sprendZiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
mefus.

12.

Pagalba ir
informacijos
pateikimas
pedagogams ir
tevams vaikq
imunoprofilakti
koe kl*usimais.

12. 1. Skleisti informacrj4 apie
profi laktinius skiepij imus.
Kartu pateikti profi laktiniq
skiepij imq kalendoriq.

Rugsejis -
birZelis.

Skleisti informacij4
ne maiiau kaip 3
kartus per mokslo
metus. PavieSinti 7
profilaktiniq
skiepijimq
kalendoriai.



13.

Informacijos
visuomen€s
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, ftarus
uZkrediam4j4
lig4 ar
apsinuodijim4
ugdymo
istaieoie.

13, 1. Teikti informacij4 itarus
apsinuodij im4 ar uikrediamqf 4
liga ugdymo istaieoie.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

13.2. Teikti administracijai
informacijq apie vaikq
lankomuma.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvien4 darbo
dien4.

13.3. Registruoti
uikrediamosios ligos itarimo
ar apsinuodd imo atvejus,
kaupti informacij4 ir j4
analizuoti.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

14.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialistq
nurodytq
uZkreEiamqirp
Iigrl priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

14. L Organizuoti visuomen€s
sveikatos centro apskrityj e
specialistrtr nurodytq priei
epideminiq priemoniq
vykdym4 ir atlikti jq vykdymo
prieZifrra.

Rugsejis *
birZelis.

l igyvendinimas.

I 4.2. f,tariarfi uZsikretus
pedikulioze, nieiais ar
grybelinemis infekcdomis,
informuoti vaiko tevus,
stengtis 5i4 problem4 sprgsti
kartu.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

15.

Varkq

organizavimo
prieZifrra,
skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos mitybos

igfrdziq
formavim4

15.1. Teikti ugdymo istaigos
adm inistracij ai pasi[lymus
vaikq sveikos mitybos
klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
mefus.

I 5.2. Vertinti sudarytus
valgiaraldius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos prieZiiiros teises
aktams. Informuoti ugdymo
istaigos administracrjq apie
nustatytas neatitikti s

(paieidimus) bei sitlyti
priemones joms pa5alinti.
Nustat5rtq paZeidimq Salinimo
kontrole.

Rugsejis -
birZelis.

I kartq per savaitg.

1 5.3. Informacijos pateikimas
Anykldiq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikalingas tausoj antis
maitinimas.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pinnqiq pagalb4

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

16.2. Konsultuoti vaikus esant
nusiskundimams, suteikti
pirmaia pasalba. esant reikalui

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.



siqsti pasitikrinti pas Seimos
gydytoj4

16.3. Prane5ti vaikq tevams
apie ivyki, esant poreikiui,
iSkviesti greitqj 4 medicining
oasalba.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

16.4. Sukomplekf,uoti,
papildyti bei priZiEreti
pirmosios medicinines
pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdyti jq
naudojimosi prieZi8r4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
vykdyti jq naudojimosi
orieZi[ra.

Rugsejis-
birZelis.

9 pirmosios
medicinines
pagalbos rinkiniq
prieZiiira ir I
rinkinio
sukomplektavimas.
Visq rinkiniq
prieZitrra vykdoma 1

karta i menesi.
I 6. 5. Informuoti ugdymo

istaigos bendruomeng, apie
pirmosios pagalbos mokymq
kursu i5klausvma,

Rugsejis -
birZelis.

1 informacija.

16.6. Organizuoti
besidomindiq vaikq mokymq
teikti pirmaia oasalba.

Rugsejis -
birielis.

2 mokymai per
mokslo metus.

16.7 . Analizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus,
informacij q pateikti ugdymo
istai sos administracii ai.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

I 6. 8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus ir
kreipim4si i sveikatos
prieZitiros specialistus.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.
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Visuomenes sveikatos specialiste, vykdanti sveikatos prieiiiir4 mokykloje
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