


2.

Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios

informacijos
sklaida
(ugdymo

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

istaigos
bendruomenei.

2. 1. Organizuoti renginius
(diskusij as, paskaitas,
prane5imus, pamokas,

aktyvaus mokymo biidus,
debatus, konkursus, viktorinas,
variybas ir kt.)
vaikams ivairiomis sveikatos
temomis ir vie5inti juos
ruo5iant straipsnius
aptarnaujamos ugdymo

istaigos ir AnykSdiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temomis, i5vardintomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 41-l-
SVEIKATA, tarp jq surengta
I sprto $vente, itraukianti
visq ugdymo istaigos
bendruomene,

Rugsejis -
birZelis.

Ne maZiau 10

renginiq,5
straipsniq.

J,

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

igfidZius.

3. 1. Teikti individualias
konsultacij as del sveikos
gyvensenos ir asmens higienos

igEdiirt formavimo:
- vaikams;
- tevams;
- pedasosams.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 10

konsultacijq.

3.2. Atlikti vaikr4 asmens
higienos patikrinim4.

Rugsejis -
birZelis.

Ne ma2iau l0 kartq
per mokslo metus ir
esant poreikiui.

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZiiiros teises
aktq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
sqlygLl gerinimo
klausimus.

4.1. Vertinti ugdymo istaigos
aplink4 del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZitiros teises aktq
reikalavimams ir informuoti
ugdymo fstaigos
administracrj 4 apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
ap5vietimas, v€dinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasi{grupiq, sporto sales,

koridoriq ir t.t.).
- Suolq b0kle, i5destymas ir
rekomendacij os vaikams del
sedesenos pagal suZymetus
tam tikromis spalvomis
suolus.

Rugsejis -
birlelis.

Ne maZiau 4 kartq
per mokslo metus.



4.2. Konsultuoti pedagogus

del vaiktl sedesenos pagal
suiymetus tam tikomis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq [gio,
regejimo ir klausos btkles,
atsiivelgiant i gydytqq
rekomendaciias.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 2 kartus
per mokslo metus.

4.3. Konsultuoti pedagogus

del rydytojq rekomendacrjq
vaikams ir kitus duomenis
pateiktus profi laktinej e
sveikatos oaZvmoie.

Rugsejis -
birZelis.

3 kartus per mokslo
mefus.

4.4. Paruo3ti informacij4 ir
konsultuoti perla gogus apie
vaikq sveikat4 ir individualias
rekomendacijas, akcentuojant i
k4 pedagogas turetq atkreipti
demesibendraujant su
kiekvienu vaiku
atsiZvelgdamas i jo sveikatos
bEkle.

Rugsejis -
birielis.

3 kartus per mokslo
mefus.

5.

PasiElymq
ugdymo

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

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumq

ivykstandiq ugdymo proceso
metubei pakeliui i ugdymo
istaiea ir i5 ios- resistraciia.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

5.2. Atlikti traumq pobfrdiio,
vietos, laiko, prieiasdiq
analug ir informuoti ugdymo

istaigos pedagogq taryb4 apie
nelaimingus atsitikimus
usdvmo istaieoie.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimrl
orevenciios nriemoni u olana-

Rugsejis -
birielis.

2 kartus per mokslo
mefus.

5.4. Teikti informacij4
Anykidirl raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie ivykusias traumas
usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

6.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZiiiros teises
aktq
reikalavimams
vertinimas.

6.1. {vertinti ugdymo proceso
atitikim4 hi gieniniams
reikalavimams ir teikti
informacij4 ugdymo istaigos
administracrj ai apie nustatytus
neatitikimus.

Rugsejis -
birielis.

3 kartus per mokslo
metus.

7.
Pagalba fizinio
ugdymo

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
vaikq grupiq oqraSus ir ira5yti i

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.



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

elektronini dienyn4. Pateikti
inforrnacij 4 fizinio ugdymo
pedagogams del specialiqjq,
parengiamqiq fizinio ugdymo
grupiq ir atleistq vaikq nuo
fizinio usdvmo oamoku.
7.2. Informuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporto
variybose, remiantis jq
profi laktinemi s sveikato s

paZymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdymo
istaisos sporto reneiniuose.

Rugsejis -
birielis.

3 kartai per mokslo
metus.

8.

Informacijos
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinimus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip I kart4 per
metus (mokslo
metq pradZioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustafta
tvarka.

8.1. Informacijos apie vaikq
sveikat4 rinkimas, kaupimas,
arralize ir sveikatos duomenq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui arjo igaliotam
asmeniui.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
metus.

8.2. Prane5imai ugdymo

istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
metus.

8.3. Informuoti pedagogus
apie vaikq sveikat4, fizinio
usdvmo sruoe.

Rugsejis -
birZelis.

3 kartus per mokslo
metus ir pagal
poreiki.

8.4. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqiq raitq
pateikimas Anyk5diq raj ono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
metus.

8.5. Informacijos apie vaikq
profilaktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anyk5Iiq rajono
savivaldyb€s vi suomen6s
sveikatos biurui (vaikq
sveikatos rodikliai).

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.

8.6. Vaikq regos, klausos
susirgimq ir t. t. s4ra5o
sudarymas ir pateikimas
usdvmo istaisos vadovui.

Rugsejis -
birtelis.

1 kart4 per mokslo
metus.

8.7. Informacijos Anyk5diq
rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
pateikimas apie sveikatos
prieiilra usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

9.

Asmens
sveikatos
Dnezluros

9.1. Informuoti pedagogus ir
tevus apie vaikq profilaktinius
sveikatos natikrinimus

Rugsejis -
birZelis.

3 kartai per mokslo
mefus.



lstaigq
specialistq
rekomendacijr4
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogams bei
Sirt

rekomendacijq

igyvendinimo
prieZi0ra
ugdymo
istaisoie.

9.2. Asmens sveikatos
prieZiEros istaigrl specialisq
rekomendacij q i gyvendinimo
prieiiEra (pokalbis su
pedagogais).

Rugsejis -
birZelis.

10 kartq per mokslo
mefus.

10.

Letiniq
neinfekcinirl
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo
nustaWmas.

I 0. 1. Registruoti rizikos
veiksniq paplitim4.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu-

10.2. Molryti vaikus, .

pedagogus ir tevus optimaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letinemis ligomis (alergij omis,
astma, diabetu, epilepsrja,
hemofilija ir kt.).

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

1l

Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo gnrpese,
VGK
komisijoje
sprendZiant'
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
oroblemas.

11.1. Dalyvauti ugdymo

fstaigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis *
birielis.

Nesu paskirtas I
VGK,

11.2. Teikti sifrlymus
sprendiiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis -
birielis.

I-2 kartus per
mokslo mefus arba
kiekvieno atvejo
metu.

t2.

Pagalba ir
informacijos
pateikimas
pedagogams ir
tevams vaikq
imunoprofilakti
kos klausimais.

12. 1. Skleisti informacij4 apie
profi laktinius skiepij imus.
Kartu pateikri profi laktiniq
skiepij imq kalendoriq.

Rugsejis -
birZelis.

2 kartus per mokslo
mefus.

13.

Informacijos
visuomenes
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas. itarus

13. L Teikti informacij4 itarus
apsinuodijim? ar uZkrediamqjq
lisa usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

I 3.2. Teikti administracijai
informacij 4 apie vaikr4
lankomuma.

Rugsejis .

birZelis.
Kiekvieno atvejo
mefu.

uikrediamqj4
ligq ar

13.3. Registruoti
uikre6iamosios ligos itarimo

Rugsejis -
biri,elie.

Kiekvieno atvejo
mstu.



apsinuodijim4
ugdymo
istaisoie.

ar apsinuodij imo atvej us,
kaupti informacij4 ir j4
analizuoti.

t4.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialistq
nurodytq
uikrediamqfq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

14. 1. Organizuoti visuomenes
sveikatos centro apskrityje
specialistq nurodytq prie$

epideminiq priemoniq
vykdym4 ir atlikti jq vykdymo
orieiiflra.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

ru.Z,Wnar* uisikretus
pedikulioze, nieZais ar
grybelinemis infekcij omis,
informuoti vaiko t€vus,
stengtis 5i4 problem4 sprgsti
kartu.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

15.

Vaikq
maitinimo
organizavimo
prieZiEra,
skatinant sveik4
miryb4 bei
sveikos mitybos

igfrdiiq
formavim4

15. l. Teikti specialistams,
atsakingiems uZ vaikq
maitinim4, pasiiilymus sveikos
mitvbos klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

2kurtai per mokslo
mefus.

15.2. Vertinti sudarytus
valgiara5dius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos prieZitros teises
aktams. Informuoti ugdymo

istaigos administracrj4 apie
nustatlrtas neatitiktis
(paieidimus) bei siiilyti
priemones j oms paSalinti.

Nustatytq paieidimq Salinimo
kontrole.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maiiau 30 kartq
per mokslo metus.

I 5. 3. Informacijos pateikimas
Anyk5diq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikalingas tausojantis
maitinimas.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmqie pagalbq

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

16.2. Konsultuoti vaikus esant
nusiskundimams, suteikti
pirmqiq pagalb4, esant reikalui
siqsti pasitikrinti pas Seimos
svdvtoia.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
metu.

16.3. Pranelti vaikrl tevams
apie ivyk!, esant poreikiui,
i Skvie sti Sr eitq1q medicini n9
oasalba.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu-

16.4. Sukomplektuoti,
papildytr bei priZi[reti
pirmosios mcdicininos

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.



"etr$Ei:

SUDERINTA
Anyk5diq r. Tro5konq Kazio IndiEros gimnazijos Viesintq skyriaus vedeja Vita Abralkevidiene

%:sfh
Parenge:
Visuomenes sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos prieiifiq mokykloje

\

3,#pg.ii^%,
Vieuornen6s swllotoc

spcd.fl rra, yykd.ntl ylruqnGr*a
sveitatos Stebescnrmo,iii"ii1iifffffraft CtA

&Oap -/4- 4 ?u

pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdytijq
naudoj imosi prieZiEr4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
vykdyti jq naudojimosi
nrieZifrra.
16. 5. Informuoti ugdymo

istaigos bendruomeng apie
pirmosios pagalbos mokymq
kursu i5klausvma.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvienq
mokymq.

16.6. Organizuoti
besidomindiq vaikg mokym4
teikti oirmaia oasalba.

Rugsejis -
birielis.

Ne maiiau 2kartrl
per mokslo metus.

16.7 . Analizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvej us,
informacij q pateikti ugdymo
istaieos administracii ai.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.

16.8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus ir
laeipimqsi i sveikatos
pnezluros speclillstus.

Rugsejis -
birZelis.

Po kiekvieno atvejo.


