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Sveikatos prieZi[ros ugdymo fstaigoje tikslas - padeti vaikams saugoti ir stiprinti sveikat4,
organizuojant ir igyvendinant priemones, susijusias su ligq ir traumq profilaktika.

Sveikatos prieZi[ros ugdymo istaigoje uZdaviniai:
1. UZtikrinti sveikatos prieZiuros kokybg, kuriant sveik4 aplink4 ugdymo istaigoje, stiprinant

vaikq sveikat4, Salinant rizikos veiksnius, galindius sukelti ligas;
2. Formuoti teising4 vaikq poZi[ri i savo sveikat4 ir ugdyti sveikos gyvensenos igfldZius;
3. Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu itarti ir uZkirsti joms keli4;
4. Suteikti pirmEj4 pagalbqpavojingq bfikliq, traumq, nelaimingq atsitikimq ar apsinuodijimq

atvejais.
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1

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

1.1 . Teikti individualias
metodines konsultacij as

besikreipiantiems pagalbos
arba matant konkredi4
problern4:
- vaikams;
- tevams;
- oedasosams.

Rugsejis -
birZelis.

I5 viso 25
konsultacijos.

1.2. Kaupti ir padaryti
prieinam4 informacing,
metodinE medLiagq vaikq
sveikatos i5saugoj imo ir
stiprinimo klausimais.

Rugsejis -
birZelis.

Paruo5ti 8 stendai
visuomenei
prieinama metodine
medZiaga.

1.3. Dalyvauti susirinkimuose,
pateikti informacij4 apie vaikq
sveikatos problemas:
- administracijos
susirinkimuose;
- tevu susirinkimuose.

Rugsejis -
birZelis.

Dalyvauti 3

susirinkimuose.

2.

Informacijos
sveikatos
i5saugojimo bei

2. I . Or ganizuoti renginius
(diskusij as, paskaitas,
prane5imus, pamokas,

Rugsejis -
birZelis.

I5 viso 10 renginiq.
I5 viso 5 straipsniai.



stiprinimo
klausimais
teikimas ir Sios
informacijos
sklaida
(ugdymo
jstaigos

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

istaigos
bendruomenei.

aktyvaus mokymo brldus,
debatus, konkursus,
viktorinas. variybas ir kt.)
vaikams jvairiomis sveikatos
temomis ir viesinti juos
ruo5iant straipsnius
aptarnauj amos ugdyrncl

lstaigos ir Anyk5iiq rajono
savivaldybes visuomenis
sveikatos biuto internetiniams
puslapiams. Renginiai
organizuojami visornis
temomis, i Svardintornis
sveikatos ugdymo ir mokymo
ataskaitoje Nr.41-1-
SVEIKATA, tarp jU surengta
I sporto lvente, itraukianti
vis4 ugdymo istaigos

Pagalba
vaikams ugdant
sveikos
gyvensenos ir
asmens

higienos
jgtidZius.

3.1. Teikti individualias
konsultacijas del sveikos
gyvensenos ir asmens higienos
igudZirl fornavimo:
- vaikams;
- tevams;

Rugsejis -
birZelis.

35 konsultacijos.

3.2. Atlikti vaikq asmens
higienos patikrinirn4.

Rugsejis -
birZelis.

60 patikrinimq.

Ugdyrno

!staigos
aplinkos
atitikties
visuomenes
sveikatos
prieZi[ros
teises akq
reikalavimams
vertinimas,
dalyvavimas
nustatant
prioritetinius
ugdymo

istaigos
aplinkos bei
sSlygq
gerinimo
klausimus.

4.1. Vertinti ugdyrno jstaigos
aplink4 del atitikties
visuomenes sveikatos
prieZifiros teises ake
reikalavimarns ir i nfilrmuoti
ugdymo [staigos
adrnin i stracij q apie nustatytus
neatitikimus:
- Ugdymo patalpq
apSvietimas, vedininras,
valymas, dezinfekcija
(ugdymo istaigos
klasiq/grupiq, sporto sal es,
koridoriq ir t.t.).
- Suolq buk16, iSdestyrnas ir
rekomendacijos vaikams del
sedesenos pagal suZyrnetus
tam tikrornis spalvorris
suolus.

Rugsejis -
birZelis.

vertinimas.
rekomendacijos.

4.2. Konsultuoti pedagogus
del vaikq s0desenos pagal
suZymetus tam tikroriris
spalvornis suolus,
priklausornai nuo jq frgio,

Rugsejis
birZelis.

3 konsultacijos.



regejimo ir klausos birkles,
atsiZvelgiant i gydytojLl
rekomendaciias.
4.3, Konsultuoti pedagogus
del gydytojq rekomendacijq
vaikams ir kitus duomenis
patei ktus profi laktinej e

sveikatos paiymoie.

Rugsejis -
birZelis.

l2 konsultacijq.

4.4. Paruo$ti informacijq ir
konsultuoti pedagogus apie
vaikq sveikat4 ir individualias
rekomendacijas, akcentuoj ant
j k4 pedagogas rurenl arkreipti
demesi bendraujant su
kiekvienu vaiku
atsiZvelgdamas i jo sveikatos
b[kle.

Rugsejis
birZelis.

5 konsultacijos.

5.

Pasiulymq
ugdymo

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

istaigoje,
teikimas,

5.1. Vykdyti traumq

lvykstand iq ngdyrrio proceso
melu bei pakeliui !ugdymo
jqtaig4 ir i5 ios, registraciia.

Rugscjis -
birZelis.

I rcgistras.

5.2. Atlikti traumq pobfldZio,
vietos. laiko, prieZasditl
analizE ir infbrmuoti ugdymo
istaigos pedagogq tarybq apie
nelaimingus atsitikimus
ugdymo istaigoie.

Rugsejis -
birZelis.

I informacija.

5.3. Dalyvauti susirinkimuose
rengiant nelaimingq atsitikimq

alqvencijos priemoniq plana.

Rugsejis -
birZelis.

1 susirinkimas.

5.4. Teikti infonnacij4
Anyk5iiq rajono savivaldybes
visuomenes sveikatos biur"ui
apie jvykusias traumas
ugdymo istaigcrje.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
infbrmacijos
pateikimas.

6.

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

6.1 . [vertinti ugdyrno prooeso
atitikim4 higieniniams
reikalavimams ir teikti
infonnacij 4 ugdymo istai gos
administrac11 ai .rpie nustatytns
neatitikimus.

Rugsejis -
birielis,

2 vertinimai.

7. Pagalba fizinio
ugdymo
pedagogams
komplektuojant
fizinio ugdymo
grupes ir
infonnacijos

7.1. Sudaryti fizinio ugdyrno
vaikq grupiq s4ra5us ir lraSyti
elektroninj dienyn4. Pateikti
infonracij4 fi zin io Lrgclynro
pedagogarns del specialiqjq,
parengiarrrqjq fizinio ugdyrno
grupiq ir atleistq vaikq nuo

Rugsejis -
birZelis.

l2 s4ra5q.
154 moksleiviai.



teikimas del
vaikq
galimybes
dalyvauti
sporto
varZybose.

lzinio ugdyrno pamoku.
7.2. Informuoti fizinio
ugdymo pedagogus apie vaikq
galimybg dalyvauti sporro
varZybose, remiantis jq
profi Iaktinemis sveikatos
paZymomis. Esant poreikiui ir
galimybei dalyvauti ugdynro
jstaigos sporto ren gi lri uose.

Rugsejis
birZelis.

3 konsultacijos
pedagogams.
3 varZybos.

7.3. Infonnuoti fizinio
ugdymo pedagogus dcl
atleidimq nuo fizinio ugdynro
parrrokq (del traurrirl ir ligU) iS

11gdrciqtniU vaiktt pa2ymu.

Rugsejis -
bitZelis,

Savalaikis
in [onnacijos
pate ikirnas,

L lnfbnnacijns
apie
kasmetinius
vaikq sveikatos
profilaktinius
patikrinirrus
kaupimas,
informacijos
apibendrinimas
bei ne rediau
kaip 1 kartq per
metus (mokslo
metq pradZioje)
pateikimas
ugdymo

istaigos
bendruomenei
bei kitoms
institr.rcijoms
teises aktq
nustatyta
tvarka.

8.1. Inforrnacijos apie vaikq
svcikatq rinkirnas. kaupi nras,
profi laktiniq vaikq sveikatos
paZymej irnq perkelimas j
vaikq sveikatos raidos istonjas
ir elcktronin! dienynq (regos.
tlzinio ugdymo grupiq ir
Seirnos gydytojq
rekomendaci jas ).

Rugscjis -
birZelis.

154 moksleiviai
I6 - IUG

8.2. Vaihl rnedicininiq
paZymq registravirnas j
iurnalq bei Siq duomenq
perkelimas i vaikq sveikatos
raidos istoriias.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
infbrmacijos
pateikirnas.

8.3. Prane5imai ugdyrno
istaigos bendruomenei apie
vaiku sveikata.

Rugsejis -
brrZelis.

2 praneSimai.

8.4. Informuoti pedagogus
apie vaikq sveikarq, flzinio
ugdvmo gruDe.

Rugsejis -
birZelis.

I intbrmacija.

8.5. Sveikatos ugdylrro ir
mokymo ataskainl bei
paai Skinarnqy 11 ra5fil
pateikimas Anyk5dirl rajono
savival dybes visnomenes
sveikatos biumi.

Rugsejis -.
birZelis,

12 ataskaiq.

8.6. Infonnacijos apie vaikrl
profi laktinius sveikaros
patikrinirnus ataskai t0s
pateikimas Anyk5diq rajono
savivaldybes visuomenis
sveikatos biurui (vaikq
sveikatos rodikliai).

Rugsejis.-
birZelis,

ataslraita.

8.7. Vaikq regos, klausos,
neurologiniq susirgimq ir t. t.
s4raSo sudarymas ir
pateikimas ugdyrno istaigos
bendruomenei.

Rugsejis -
birZelis.

I pateikimas.
I s4raSas.



[J. 8. Infbrrnacij os Anyksdiq
rajono savivaldybes
visuomends sveikatos biurui
pateikimas apie sver katos

aricZiur4 ugdynro jstaigoie.

Rugsejis -
birZelis.

I0 ataskaie.

9.

Asmens
sveikatos
prieZifiros

istaigq
specialistq
rekomendacijq
del vaikq
sveikatos
pateikimas
pedagogams
bei Siq
rekomendacijq

igyvendinirno
prieZiura
ugdymo

istaigoie.

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

Rugsejis -
birZelis.

l2 informacijq.

9.2. Asrnens sveikatos
prieZifiros istaigq specialistq
rekomendacij q igyvendin i mo
prieZifira (pokalbis su
pedagogais),

Rugsejis -
birZelis.

3 pokalbiai.

10.

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

1 0. 1. Registruoti rizikos
vciksniq paplirim4.

Rugsejis -
birZelis.

Registraci jos
duomenys.

10.2. Mokytivaikus,
pedagogus ir tevus optirnaliai
gyventi, sergant ivairiomis
letinemis ligornis (alergijomis,
astma, diabetu, epilepsija,
hemofilija ir kt.).

Rugsejis -
birielis.

12 konsultacijq.

lt

Dalyvavimas
ugdymo

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

1 1 .l . Dalyvauti ugdymo
istaigos prevencinio darbo
susirinkimuose VGK
komisijoje.

Rugsejis -
birZelis.

2 susirinkirnai.

I 1.2. Teikti sifllyrnus
sprendZiant vaikq
psichologines ir socialines
problemas.

Rugsejis.-
birZelis.

2 pasirllymai.

t2.

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

12.1. Skleisti infirrrnacij4 apie
profi laktinius ski cpij imus.
Kartu pateikti profilaktiniq
skiepijimq kalendoriq.

Rugsejis
birZelis.

informacija.
kalendorius.



13.

Informacijos
visuomenes
sveikatos
centrui
apskrityje
teikimas, itarus
uZkrediamqj4
li94 ar
apsinuodijirn4
ugdynro

istaigoje.

13.1. Teikti informacijE itarus
apsinuodijim4 ar uZkrediamqQ
Iig4 ugdymo istaieoie.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
inforrnacijos
pateikimas,

I 3.2. Teikti administracijai
inforrnacijq apie vaikq
lankomum4.

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
informacijos
pateikimas.

13.3. Registruoti
uZkrediamosios Iigos itarimo
ar apsinuodij imo atvej us,
kaupti informacij4 ir jq
analizuoti.

Rugsejis -
birZelis,

Savalaikis
inlonnacijos
pateikimas.

14.

Visuomenes
sveikatos
centro
apslaityie
specialistq
nurodytrl
uZkrediarnqjq
ligq priemoniq

igyvendinimas
ugdynro

istaigoje.

I 4.1. Organizuoti visuomends
svcikatos centro apskrityje
specialistq nurodytq prieS
epidenriniq priemoniq
vykdynrq ir arliktijq vykdynro
p"ielif,r4.

Rugsejis *
birZelis,

Pagal poreiki.

1 4.2. ltari ant uZsi krettrs
pedikulioze, nieZais ar
grybel inenr i s infekcij onris,
infonnuoti vaiko tevus,
stengtis Si4 problernE sprQsti
kartu,

Rugsejis -
birZelis.

Savalaikis
intbrnracijos
pateikinras.

15.

Vaikrl
rnaitinimo
organizavimo
prieZiDra,

skatinant sveik4
mityb4 bei
sveikos
mitybos
igrrdZiq
formavirnq

l5,l . Teikti specialisrarns,
atsakingierns uZ vaikq
maitinirn4, pasitlyrnus sveikos
mitybos klausimais.

Rugsejis -
bir2clis.

2 pasifflymai.

I 5.2, Vertinti sudarytus
valgiara5dius, maisto
gaminimo vietos bei gamybos
proceso atitiktl visuomenes
sveikatos prieZifiros teises
aktams. Informuoti ugdymo
istaigos administracgq apie
nustatytas neatitiktis
(paZeidimus) bei siUlyti
priemones joms paSalinti.
Nustatytq paZeidimq Salinirno
kontrole.

Rugsejis *
birZelis.

30 vertinimq.
Informacijos
pateikimas nustadius
paZeidimus.

1 5.3. Informacijos pateikimas
Anyk5diq raj ono savivaldybes
visuomenes sveikatos biurui
apie vaikus, kurierns
reikalingas tausojantis
maitinimas.

Rugse.jis -
birZelis.

Savalaikis
informacijos
pateikimas.

16. Pirmosios
pagalbos
teikimas ir
koordinavimas.

l6.l . Teikti pinnqj4 pagalbq

ivykus nelaimingarn
atsitikimui.

Rugsejis -
birZelis.

Pagal poreiki.

I6.2. Konsultuoti vaikus esanr
nusiskundimams, suteikti
pirmqj4 pagalbitr, esant reikalui
siqsti pasitikrinti pas Seimos

Rugsejis -
birZelis.

35 konsultacijos.
Pagalba pagal
poreiki.



sydyroi4.
16.3. Prano5ti vaikq tevams
apie ivyki, esant poreikiui,
iSkviesti greitqj4 medicininq
tragalba.

Rugseiis -
birZelis.

Pagal poreiki.

16.4. Sukomplektuoti,
papildyti bei priZiirreti
pirmosios medicinines
pagalbos rinkinius sveikatos
kabinete, vykdytijq
naudojimosi prieZi[r4. Kitose
ugdymo istaigos vietose -
vykdyti jq naudoj irnosi
prieZiirr4.

Rugsejis -_

birZelis.
2 rinkiniai.

I 6.5. Infonnuoti ugdynr<r
jstaigos bendruomenq apie
pirmosios pagalbos mokyrnq
kursu iSklausyma.

Rugsejis -
birZelis.

I infornracija.

16.6. Organizuoti
besidornindiq vaikq mokym4
teikti pi rrl4iq pagalba.

Rugscjis -

birZclis.
Pagal poreiki.

1 6.7 . Analizuoti pinnosios
pagalbos teikimo atvejus,
inforrnacij q pateikti ugdyrno
istaisos administracii ai.

Rugsciis -
birZelis.

Savalaikis
infbrmacijos
pateikimas,

1 6.8. Registruoti pirmosios
pagalbos tbikirno atvejus ir
kreipirn4si i sveikatos
prieiitiros special istus.

Rugsejis -
birZclis.

Pagal porcikj.
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