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Sveikatos prieZi0ros ugdymo istaigoje tikslas - padeti vaikams saugoti ir stiprinti sveikatq,
organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusias su ligq ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieZifrros ugdymo istaigoje uZdaviniai:
1. Uitikrinti sveikatos prieii[ros kokybg, kuriant sveik4 aplink4 ugdymo istaigoje, stiprinant

vaikq sveikat4, Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;
2. Formuoti teisingq vaikq poriuri i savo sveikatq ir ugdyti sveikos gyvensenos ig[diius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keliq;
4. Suteikti pirmqiA pagalb4 pavojingq b0kliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar

apsinuodij imq atvej ais.
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I

Sveikatos
ugdymo veiklos
metodiniq
konsultacijq
pedagogams,
vaikams, jq
tevams
(globejarns),
teikimas ir
metodines
informacines
medZiagos
vaikq sveikatos
i5saugojimo ir
stiprinimo
klausimais
kaupimas.

1.1. Teikti individualias
metodines konsultacij as
besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkredi4
problemq:
- vaikams;
- tevams;
- pedagogarns.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maZiau kaip 3

kartus per mokslo
metus.

1.2. Kaupti irpadaryti
prieinam4 informacing,
metoding medZiagq vaikq
sveikatos i5saugojimo ir
stiprinimo klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

Paruo5ti ne maiiau
kaip 4 plakatus.

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

Rugsejis -
birZelis.

Ne maZiau kaip I
kart4 per mokslo
metus ir pagal
poreiki.



2.

Informacijos
sveikatos
i3saugojimo bei
stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios
informacijos
sklaida
(ugdymo

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

istaigos
bendruomenei.

2. l. Organizuoti renginius
(diskusijas, paskaitas,

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

istaigos ir Anykldiq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biuro internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visomis
temomis, i$vardintomis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr. 41-1-
SVEIKATA, tarp jq surengta
I sveikatinimo Svente,

itraukianti visq ugdymo
istaisos bendruomene.

Rugsejis -
birlelis.

Ne maiiau kaip I
kartq per niokslo
metus.

3.

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens
higienos

ig0dZius.

3.1. Teikti individualias
konsultacijas d6l sveikos
gyvensenos ir asmens higienos

igEdZirt formavimo:
- vaikams;
- tevams;
- oedasosams.

Rugs6jis -
birielis.

Ne maiiau kaip I
kart4 per mokslo
mefus.

3.2. Atlikti vaikq asmens
higienos patilainim4.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per menesi.

4.

Ugdymo

istaigos
aplinkos
atitikties
vrsuomenes
sveikatos
prieZiEros teises
akfit
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
sqlygq gerinimo
klausimus.

4.1. Vertinti ugdymo istaigos
aplink4 d6l atitikties
visuomenes sveikatos
prieZiEros teises aktq
reikalavimams ir informuoti
ugdymo istaigos
adminisft acrj q apie nustatSrtus

neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
ap5vietimas, vedinimas,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasi{grupiq, sporto sales,
koridoriq ir t.t.).
- Suolq bfrkle, iSdestymas ir
rekome,ndacijos vaikams del
s€desenos pagal suZymetus
tam tikromis spalvomis
suolus-

Rugsejis -
birZelis.

kartA i menes[.



4.2. Konsultuoti pedagogus

del vaikq sedesenos pagal

suiymetus tam tikromis
spalvomis suolus,
priklausomai nuo jq iigio,
regejimo ir klausos b[kles,
atsiZvelgiant i gydytojq
rekomendaciias.

Rugsejis -
birZelis.

I kartq per mokslo
metus.

4.3. Konsultuoti pedagogus

del gydytojq rekomendacijq
vaikams ir kitus duomenis
pateikfus profi laktinej e
sveikatos paivmoie.

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
mefus.

4.4. Paruo5ti informacij4 ir
konsultuoti pedagogus apie
vaikq sveikat4 ir individualias
rekomendacijas, akcentuoj ant i
k4 pedagogas turetq atkreipti
demesi bendraujant su
kiekvienu vaiku
atsiZvelgdamas i jo sveikatos
btikle.

Rugsejis -
birielis.

2kart4per mokslo
metus.

5.

Pasiiilymq
ugdymo

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

istaigoje,
teikimas.

5.1. Vykdyti traumq
ivykstandiq ugdymo proceso
metu bei pakeliui iugdymo
istaisa ir i5 ios. resistraciia.

Rugsejis -
bir2elis.

Po kiekvieno atvejo.

5.2. Atlikti traumq pobfldiio,
vietos, laiko, prieZasdiq
analizq ir informuoti ugdymo
istaigos pedagogq tarybq apie
nelaimingus atsitikimus
usdvmo istaisoie.

Rugsejis -
birielis.

Po kiekvieno atvejo.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingrtr atsitikimq
prevenciios priemoniu plana.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

5.4. Teikti infonnacijq
Anyk$diq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie [vykusias traumas
ugdymo istaieoie.

Rugsejis -
birZelis.

[vykus nelaimingam
atsitikimui.

6.

Ugdymo
proceso
organizavimo
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieiiuros teises
aktr+

reikalavimams
vertinimas.

6.1. fvertinti ugdymo proceso
atitikim4 higieniniams
reikalavimams ir teikti
informacii q ugdymo istaigos
administracij ai apie nustat5rtus
neatitikimus.

Rugsejis -
birZelis.

1 kartq per mokslo
metus.

7.
Pagalbafizinio
ugdymo

7.1" Sudaryti fizinio ugdymo
vaikq grupiq sqra5us ir ira5yti i

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per mokslo
mefus.



pedagogams

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

elektronini dienyn4. Pateikti
informacijq fi zinio ugdymo
pedagogams del specialiqiq,
parengiamrtrirl fizinio ugdymo
grupiq ir atleistq vaikq nuo
fizinio ugdymo pamoku.

7.2. Informuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporto
varZybose, remiantis jq
profi la}:tinemis sveikatos
paiymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdymo
istaieos sporto renginiuose.

Rugsejis -
birZelis.

1 kartA per mokslo
mefus.

8.

I 
Informacijos

I aple
I kasmetinius

I vaikq sveikatos

I profilaktinius

lpatikrinimus
I kaupimas,

I infonnacijos

I apibendrinimas

I bei ne rediau
kaip I kart4 per
metus (molislo
metq pradZioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitoms
institucijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka.

8.1. Informacijos apie vaikq
sveikat4 rinkimas, kaupimas,
analizi: ir sveikatos duomenq
pateikimas ugdymo istaigos
vadovui arjo igaliohm
asmeniui-

Rugsejis -
birZelis.

I informacijos
pateikimas.

8.2. Pranelimai ugdymo
istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
birielis.

I kartq per mokslo
mefus.

8.3. Informuoti pedagogus
apie vaikq sveikat4, fizinio
ugdymo grupq.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

8.4. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitq bei
paai5kinamqiq raSfll
pateikimas Anyk5diq rajono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui.

Rugsejis -
birielis.

1 kart4 per mokslo
metus.

8.5. Informacijos apie vaikq
profilaktinius sveikatos
patikrinimus ataskaitos
pateikimas Anyk5dir+ raj ono
savivaldybes visuomenes
sveikatos biurui (vaikq
sveikatos rodikliail.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
metus.

8.6. Vaikq regos, klausos
susirgimq ir t. t. sqra5o
sudarymas ir pateikimas
ugdymo istaisos vadovui.

Rugsejis -
birtelis.

I kartq per mokslo
metus-

8.7. Informacijos Anyk5dirl
rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
pateikimas apie sveikatos
prieZiEra ugdymo istaieoi e.

Rugsejis -
birZelis.

I kart4 per mokslo
mofus.

9.
Asmens
sveikatos
prieZiiiros

9.1. Informuoti pedagogus ir
tevus apie vaikr{ profilaktiniq
sveikatos patikrinimus.

Rugsdjis -
birielis.

I kart4 per mokslo
metus.



r
l.

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

igyvendinimo
prieiiEra
ugdymo
istaisoie.

9.2. Asmens sveikatos
prieiitiros istaigq specialistq
rekomendacijq igyvendinimo
prieZitira (pokalbis su
pedagogais),

Rugsejis -
birZelis.

1 kart4 per mokslo
metus,

10.

Letini4
neinfekciniq
ligq rizikos
veiksniq
(alkoholio,
tabako,
narkotikq
vartojimo,
antsvorio ir kt.)
paplitimo
nustatymas.

10. 1. Registruoti rizikos
veiksniq paplitimq.

Rugs0jis -
birtelis.

Esant poreikiui.

10.2. Mokyti vaikus,
pedagogus ir tevus optimaliai
g5rventi, sergant ivairiomis
letinemis ligomis (alergij omis,
astma, diabetu, epilepsija,
hemofilija ir kt.).

Rugsejis -
birZelis.

I kartq per mokslo
metus.

1t

Dalyvavimas
ugdymo

istaigos
prevencinio
darbo grupese,
VGK
komisijoje
sprendZiant'
vaikq
psichologines,
adaptacijos ir
socialines
problemas.

11.1. Dalyvauti ugdymo
[staigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis -
birZelis.

1 kartq per mokslo
metus.

11.2. Teikti sifilymus
sprendZiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis *
birZelis.

I kart4 per mokslo
mefus.

12.

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

12.I. Skleisti informacij4 apie
profi laktinius skiepd imus.
Kartu pateikti profilaktiniq
skiepijimq kalendoriq.

Rugsejis -
birielis.

6 kalendoriai.
30lankstinukai.

13.

Informacijos
visuomenes
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
u2krediam4iq
lig4 ar

13.1. Teikti informacij4 itarus
apsinuodij imQ ar uikrediamqi a
liea ugdymo istaieoie.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

I 3.2. Teikti administracijai
informacijq apie vaikq
lankomuma

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvien4 darbo
dienq.

13.3. Registruoti
uZkrediamosios ligos itarimo

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.



apsinuodijim4
ugdymo
istaieoie.

ar apsinuodij imo atvejus,
kaupti informacij4 ir j4
analizuoti.

t4.

Visuomenes
sveikatos centro
apskrityje
specialistq
nurodytq
uZkrediamqiq
ligrl priemoniq

igyvendinimas
ugdymo

istaigoje.

14. l. Organizuoti visuomenes
sveikatos centro apskrityj e
specialisq nurodytq pries
epideminiq priemoniq
vykdymq ir atlikti jq vykdymo
prieZiiira.

Rugsejis -
birielis.

l igyvendinimas,

1 4.2. ftariant uisikretus
pedikulioze, nielais ar
grybelinemis infekcij omis,
infornuoti vaiko tevus,
stengtis 5i4 problemq sprgsti
kartu.

Rugsejis -
birlelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

15.

Vaikq
maitinimo
organizavimo
prieZifira,
skatinant sveikq
mitybqbei
sveikos mitybos
igtidZiq
formavimq

15.1. Teikti ugdymo [staigos
administracijai pasitilymus
vaikq sveikos mitybos
klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

Ne maZiau kwp?
kartus per mokslo
metus.

I 5.2. Vertinti sudarytus
valgiaraldius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitikti visuomenes
sveikatos prie2iflros teises
aktams. lnformuoti ugdymo
istaigos administracijq apie
nustat5rtas neatitilf is
(paZeidimus) bei si0lyti
priemones joms pa5alinti.
Nustagrtq paZeidimq Salinimo
kontrole.

Rugsejis -
birielis.

I kart4 per savaitg.

1 5.3. Informacijos pakikimas
Anyk5diq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie vaikus, kuriems
reikalingas tausoj antis
maitinimas.

Rugsejis -
birtelis.

Po kiekvieno atvejo.

16.

Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

16.1. Teikti pirmeie pagalbq

ivykus nelaimingam
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

16.2. Konsultuoti vaikus esant
nusiskundimams, suteikti
pirmqiq pagalbq, esant reikalui
siqsti pasitikrinti pas Seimos
gydytoia.

Rugs0jis -
bfutelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

16.3. Prane5ti vaikq tevams
apie ivyki, esant poreikiui,
iSkviesti greitqiq medicining
paealba.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
metu.

16.4. Sukomplektuoti,
papildytr bei priZifrreti
pirmosios medicinines

Rugsejis -
birZelis.

8 pirmosios
medicinines
paealbos rinkiniu



pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdytijq
naudojimosi prieZiiir4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
vykdytr jq naudojimosi
prieZiEra.

prieZiEra.- vykdoma
kiekvienq menesi.
I rinkinio
sukomplektavimas-
vykdom4 kiekvienq
menesi.

I 6.5. Inforrruoti ugdymo
istaigos bendruomeng apie
pirmosios pagalbos mokymq
husu i5klausyma.

Rugsejis -
birZelis.

I informacija.

16.6. Organizuoti
besidomindiq vaikq mokymq
teikti pirmaia pasalba

Rugsejis *
birielis.

I mokymas

I 6.7. Anatizuoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus,
informacij q pateikti ugdymo
istai gos administracii ai.

Rugsejis -
birZelis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

I 6.8. Registruoti pirmosios
pagalbos teikimo atvejus ir
kreipim4si isveikatos
prieZifrros specialistus.

Rugsejis -
birielis.

Kiekvieno atvejo
mefu.

SUDERINTA
Anykldiq vaikq lop$elio - darzelio direktord Jolanta Sauciiiniend


