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Sveikatos prieiifros ugdymo istaigoje tikslas - padeti vaikams saugoti ir stiprinti sveikat4,

organizuojant ir igyvendinant priemoneso susdusias su ligq ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieiiiiros ugdymo istaigoje uidaviniai :

1. Uitikrinti sveikatos prieiiDros kokybg, kuriant sveik4 aplink4 ugdymo lstaigojs, stiprinant
vaikq sveikatq, Salinant rizikos veiksnius, galin{ius sukelti ligas;

2. Fonnuoti teisingq vaikq potitiri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos ig0d*ius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keli4;
4. Suteikti pirmqiq pagalb4 pavojingq bfrkliq, traumqo nelaimingq atsitikimq ar

apsinuodij irnq atvej ais.
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TUNKCIJA PRIEMONES
PAVADINIMAS

IVyKDYMO
LAIKAS

PRIEMONES
IGYVENTIINTMO

KRITERIJ.AI

Sveikatos
ugdymo vei*lss
metodiniq
konsultacijq
pedagogams,
vaikams, jq
tdvams
(globejarns),
teikimas ir
metodin6s
informacin0s
medliagos
vaikq sveikatos
i$saugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1. 1. Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkreEiq
problemq:
- vaikams;
- tevams;
- pedagogams.

Rugsejis -
birZelis.

II viso - 25

konsultacijq.

1.2. Kaupti irpao;ryti
prieinamq informacing.
metoding mediiag4 varkq
sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais.

Rugsejis *
birZelis.

Paruo3ti 8 stendus
visuornpnei
prieinama metodine
medZiaga.

1.3. Dalyvauti susirinkimuose,
pateikti inforrnacijq apie vaikq
sveikatos problemas:
- administracijos
susirinkimuose;
- t6vu susirinkimuose,

Rugsejis -
birielis.

Dalyvauti 2-3
susirinkimuose.

I Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei

2. 1. Organizuoti renginius
(diskusijas, paskaitas,
praneiirnrrs, pamokas,

Rugsejis *
birtelis.

I5 viso*I0 renginiq.
I5 viso*5 straipsniai.



stiprinimo
klausimais
teikimas ir iios
informacijos
sklaida
(ugdymo

istaigos
stcnduose,
viktorinosc,
renginiuose,
klases
valand0lese ir
pan.) ugdymo

istaigos
bendruomenei.

aktyvaus mokymo biidus,
debatus, konkursus,
viktorinas, varZybas ir kt.)
vaikams ivairiomis sveikatos
temomis ir vie$inti juos
ruo$iant straipsnius
aptarnaujamos ugdymo
istaigos ir Anyk5Iiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temornis, i5vardintomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 41-l-
SVEIKATA, tarp jrl surengta
I sporto $vente, lhaukianti
vis4 ugdymo istaigos
bendruomeng.

).

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

!giidZius.

3. I. Teikti individualias
konsultacijas del svsikos
gyv€nsenos ir asmens higienos
igfrdiiq formavimo:
- vaikams;
- tevams;
- pedagogams.

Rugsijis -
birielis.

30-40 konsultacijq.

3.2. Atlikti vaikq asmens
higienos patikrinimq.

Rugsejis -
birZelis.

-60 patikrinimq.

4. Ugdymo
lstaigos
aplinkos
atitiklies
visuomenEs
sveikatos
prieZi0ros
teises aktq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nu$tatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
sqlvgq
gerinimo
klausimus.

4.1. Vertinti ugdyrno istaigos
aplinkq del atitikties
visuomends sveikatos
prieZifiros teises akfrl
reikalavimarns ir informuoti
ugdymo istaigos
administracij q apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
ap3vietimas, v6dinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasi(grupiq, sporro sal6s.
koridoriq ir t.t.).
- Suolq biikle, i5desrymas ir
rekomendacijos vaikams del
srldisenos pagal suiym€tus
tam tikronris spalvomis
suolus;

Rugsejis -
birZelis.

I vertinimas.
2 rekomendacdos.

4.2. Konsultuoti pedagogus
del vaikq sedesenos pagal
tufinnetus tam tikromis
rpalvomis suolus,
rriklausomai nuo jq iigio.

Rugsdjis -
birZslis.

3 konsultacijos"



regejimo ir klausos bfrkles,
atsiivelgiant i gydytojq
rekomendaciias.
4.3. Konsultuoti pedagogus
del gydytojq rekomendacijq
vaikams ir kitus duomenis
pateikhrs profi laktineje
sveikatos pahrmoie.

Rugs0jis -
birtelis.

l3 konsultacijq.

4.4. PanroBti informaci.j4 ir
konsultuoti pedagogus apie
vaikq sveikatq ir individualias
rekomendacij as, akcentuoj ant
i k4 pedagogas tur0tq atkreipti
demesi bendraujant su
kiekvienu vaiku
atsilvelgdamas i jo sveikatos
biiklg.

Rugsejis -
birielis.

5 konsultacijos.

5.

Pasiiilynrq
ugdymo

istaigos
vadovui del
reikalingq
priernoniq,
uitikrinandiq
traumq ir
nelaimingq
atsitikimq
prevencijq
ugdymo

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti raumq
ivykstaneiq ugdymo proceso
metu bei pakeliui i ugdymo

j$qlga ir i5 ios, resishaciia.

Rugsejis *
birZelis.

I registras.

5.2. Atlikri rraumq pobiidiio,
vietos, laiko, prieiasliq
analizg ir informuoti ugdymo
istaigos pedagogq tarybq apie
nelaimingus atsitikimus
ugdymo istaigoie.

Rugsejis -
birZelis.

I infornracija.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq
prevencijos priemoniu plana"

Rugsejis -
birielis.

I susirinkimas.

5.4. Teikti informacij4
Anyk5diq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie ivykusias traumas
ugdymo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Savalaikis
informacijos
pateikimas.

6.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomends
sveikatos
prieiitiros
teises akttl
reikalavimams
vertinimas.

6.1. fvertinti ugdymo proceso
atitikimq higieniniams
reik;hvimams ir tei}ti
rn, r lrnacij4 ugdymo istaigos
administracijai apie nustatytus
neatitikimus.

Rugs6jis -
birlelis.

2 vertinimai.

7. Pagalba fizinio
ugdymo
pedagogams
komplehuojant
fizinio ugdyrno
grupes ir
informacijos

7.1. Sudaryti fizinio ugdymo
varkq grupirl s4rasus ir ira3yti !
elektronini dienynq. pateikti
i nformacij q fi zinio ugdymo
pedagogams ddl specialiqjq,
parengiamqiq fizinio ugdymo
grupirl ir atleistq vaikq nuo

Rugsejis -
birielis.

I3 s4ra5q.

144 moksleivirl.



teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti
sporto
variybose.

fizinio ugdymo pamokq.

7.2. Inforrnuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybq dalyvauti sPorto

varlybose, remiantis jq
profilaktinemis sveikatos
palymomis. Esant poreikitri ir
galimybei dalyvauti ugdYmo
istai sos sDofio renginiuose.

Rugsejis -
birlelis.

3 konsultacijos
pedagogam's.

2-3 variybos.

7.3. Informuoti fizinio
ugdymo pedagogus del

atleidimq nuo fizinio ugdymo
pamokq (del traumq ir ligq) iB

medicininiu vaiku paivmu.

Rugsejis *
hirZelis.

Savalaikis
infonnacijos
pateikirnas.

8. Infonnacijos
apic
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrininrus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne reiiau
kaip 1 kart4 per
metus (mokslo
metq pradiioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitonrs '}

institucijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka.

8.1. Informacijos aPie vaikq
sveikatq rinkimas, kaupimas,
profi laktiniq vaikq sveikatos
paiymejimq perkelimas i
vaikq sveikatos raidos istorijas
ir elektronini dienynq (regos,

fizinio ugdyno grupig ir
Seimos gydytojq
rekomendaciias).

Rugsejis -
birZelis.

150 moksleiviai.

8"2. Vaikq medicininiq
paiymq registravimas i
Zurnalq bei Siq duomem;
perkilimas i vaikq sveikatos
raidos istoriias.

Rugsdjis -
birielis.

Savnlaikis
infonnacijos
pateikimas.

8.3. Pranetsimai ugdymo

istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
birielis.

l*2 pranelimai.

8.4. Informuoti pedagogus

apie vaikq sveikat4, fizinio
uBdvmo sruDe.

Rugs0jis -
birielis.

1 informacija.

8.5. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqjq ra$tq
pateikimas Anyk5iiq rajot :'
savivaldyb6s visuomenes
sveikatos biurui.

Rugs0jis -
birielis.

12 ataskaitq.

8.6. Informacijos apie vaikq
profrlaktinius sveikatos
patikrinimus ataskai tos
pateikirnas Anyk5iiq raj ono

savivaldyb6s visuomends
sveikatos biurui (vaikq
sveikatos rodikliai).

Rugsejis -
bir2elis.

I ataskaita.

8.7. Vaikq regos, klausos,
neurologiniq susirgimq ir t. t.
sqra$o sudarymas ir
pateikimas ugdymo istaigos
bendruomenei.

Rugsijis *
birielis.

I pateikimas.
I sqra$as.



8. 8. Informacijos AnykSdiq
rajono savivaldybes
visuomenOs sveikatos biurui
pateikimas apie sveikatos
orieZiiira uedvmo istaisoie.

Rugs0jis -
birielis.

l0 ataskaiq.

9.

Asmens
sveikatos
prieiiiiros

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogams
bei $ir;
rekomendacijq

igyvendinimo
prietifrra
ugdymo
istaisoie.

9.1. Informuoti pedagogus ir
tevus apie vaikq profilaktiniq
sveikatos patikrinimrl
rezultatus.

Rugsejis *
birXelis.

13 informacijq.

9.2. Asmens sveikatos
prieZiiiros istaigq specialistq
rekomendacijq igyvendinimo
prieiiiira (pokalbis su
pedagogais).

Rugsejis -
birielis.

3 pokalbiai.

10,

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

10.1. Registruoti rizikos
veiksniq paplitim4,

Rugsejis -
biiielis.

Registracijos
duornenys.

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

Rugsejis -
birZelis.

-15 konsultacijq.

lt

Dalyvavimas
ugdymo

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

I l.l. Dalyvauti ugdymo

istaigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugstjis -
birZelis.

l*2 susirinkimai.

I 1.2. Teikti siiilynrus
sprendtiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis *
birlelis.

i -'2 pasifilymai.

12.

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

12.1. Skleisti informacij4 apie
profi laktinius skiepij imus.
Kartu pateikti profi laktiui g
skiepijimq kalendoriq.

Rugsejis *
birlelis.

I informacija.
I kalendorius.



13.

lnformacijos
visuomenes
svcikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkrediamqjq
Iigq ar
apsinuodijimq
ugdymo
istaisoie.

13.1. Teikti infornnacijq itarus
apsinuodijimq ar uike6iamqiq
lisa uedymo istaigoie.

Rugsejis -
birtelis.

Savalaikis
informacijos
oateikimas.'

I 3.2. Teikti adminiskacijai
informacijq apie vaikq
lankomuma.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
informacijos
oateikimas.

13.3. Registruoti
uikreliamosios li gos itarimo
ar apsinuodij imo atvejus,'
kaupti informacijq ir jq
analizuoti.

Rugs0jis -
birZelis.

Savalaikis
informacijos
pateikimas.

14.

Visuomends
sveikatos
centro
apskrityje
specialistq
nurodyq
uikreliamqiq
ligq priemoniq

igyvendinimaq
ugdymo

istaigoje.

14. l. Organizuoti visuomenes

sveikatos centro apskrityje
specialisttl nurodytq priel
epiderniniq priemonirl
vykdymq ir atlikti jq vykdymo
orieZifrra.

Rugsejis *
birZelis.

Pagal poreiki.

I 4.2. [tariant uisikretus
pedikulioze, nielais ar
grybel inemi* infekctjomts,
informuoti vaiko t6vu$,

stengtis 5iq problemq sPrgsti

kartu.

Rugsejis *
birZelis.

Savalaikis
informacijos
pxeikitnas.

15.

Vaikq
maitinimo
organizavimd
prieZifira,
skatinant sveikq
mitybq bei
sveikos
mitybos

igudiiq
formavimq

I 5. l. Teikti specialistams,
atsakingiems uZ vaikrl
maitinimq, pasifr lymus svbikos
mitvhos klausimais.

Rugsdjis *
birielis.

l*2 pasiiilymai.

I 5.2. Vertinti sudarytus
valgiaraS6ius, maisto
gaminimo vietos bei garnybos

proceso atitikti visuomen0s
sveikatos prieiifrros teises
aktams, Informuoti ugdymo

istaigos administractjq apie

nustagrtas neatitiktis
(paieidimus) bei siiilyti
priemoner joms palalinti.
Nustatytq n'riridimq Ealinimo
kontrold.

Rugsejis -
birZelis.

-30 vertinimq.
Informacijos
pateikimas nustadius
paZeidimus.

1 5.3. tnformacijos pateikimas
Anykiiiq rajono savivaldybes
visuomen0s sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikalingas tausojantis
maitinimas.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
informacdos
pateikimas.

16. Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmEiq pagalb4

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Pagal poreiki.

16.2. Konsultuoti vaikus esant
nusiskundimams, suteikti
pirmqiE pagalbq, esant reikalui
sirrsti pasitikrinti pas ieimos

Rugsejis -
birZelis.

4045 konsultacijq.
Pagalba pagal

1_1_
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uvdvtoia.
16.3. PraneBti vaikq tivams
apie ivyki, esant poreikiui,
i5kviesti greitei e medicining
nasalba.

Rugsejis -
birtelis.

Pagal poreiki.

16.4. Sukomplektuoti,
papildyti bei pritiiireti
pirmosios medicinines
pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdYti jq
naudojimosi prieiifrr4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -

vykdyti jq naudojimosi
nrieZi0ra.

Rugsijis -
birielis.

3 rinkiniai.

I 6.5. Informuoti ugdymo

istaigos bendruomeng apie
pirmosios pagalbos mokymq
kursu ilklausvma.

Rugsejis -
birZelis.

1 informacda.

16.6. 0rganizuoti
besidomindiq vaikq mokYm4

teikti oirmala pagalb4.

Rugsejis *
birlelisl

Pagal poreiki.

I 6.7. Analizuoti pinnosios
pagalbos teikimo atvejus,

informacij q pateikti ugdymo
istaisos adrninistracii ai.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
informacijos
pateikimas.

I 6.8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus ir
kreipimqsi i sveikatos
nrieZiiiros snecialistus.

Rugs0jis *
birZelis.

Pagal poreiki.


