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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šis aprašas vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3 „Dėl 2014 m. skiriamos specialiosios tikslinės dotacijos sveikatos
apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms)
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp savivaldybių sąrašo
patvirtinimo”, Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimu Nr. SI-112
,,Dėl 2014 m. sveikatos priežiūros finansavimo paskirstymo mokyklose, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo įstaigose tvirtinimo“, bei 2014 m. balandžio 30 d. sveikatos priežiūros
finansavimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigoje finansavimo sutartimi Nr. T4-56\8.
Vaikų sveikatos priežiūros aprašas (toliau – Aprašas) nustato sveikatos priežiūros
organizavimo Darželyje tikslus, uždavinius, sveikatos priežiūrą, funkcijas, lėšų panaudojimą.
Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose
teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Sveikatos priežiūros Darželyje tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, aktyviai
bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais).
Sveikatos priežiūros įstaigoje uždaviniai:
-

vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;

-

ugdyti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius;

-

vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE
Sveikatos priežiūra įstaigoje vykdoma pagal Darželio veiklos planą mokslo metams
(toliau – Veiklos planas). Direktorė kartu su grupių auklėtojomis pateikia tėvų susirinkimuose
informaciją apie problemas, susijusias su ugdytinių sveikatos išsaugojimu, kaupia ir parengia
prieinamą metodinę medžiagą ugdytinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, inicijuoja
stendo, skirto sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimams, įrengimą, publikuoja stendinę

medžiagą, skirtą Pasaulio sveikatos dienų paminėjimui, organizuoja renginius ugdytiniams ir jų
tėvams sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, inicijuoja Darželio sveikatinimo projektų
(programų) rengimą. Dalyvauja organizuojant ugdytinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką
mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą, prižiūri, kad ugdytinių maitinimas būtų
organizuojamas pagal patvirtintus ir suderintus valgiaraščius.
IV.VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ,
ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS ĮSTAIGOJE
Atvestus į įstaigą vaikus kiekvieną rytą apžiūri, ir vėliau jų buvimo įstaigoje metu
stebi grupės auklėtoja.
Vaikui susirgus Darželyje:
-

grupės auklėtoja nedelsdama apie vaiko sveikatos būklę informuoja teisėtus vaiko

tėvus ( globėjus, rūpintojus);
-

nesant sveikatos priežiūros specialistui, vaikui susirgus, jis paguldomas ramioje vietoje
(miegamajame) ir stebimas iki vaiko tėvų, ( globėjų, rūpintojų) atvykimo;

-

jei kyla įtarimų, kad vaikas serga užkrečiamąja liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų ir
stebimas iki vaiko tėvų, ( globėjų, rūpintojų) atvykimo;

-

esant būtinumui, grupės auklėtoja nedelsdama kviečia greitąją medicinos pagalbą.

Vaiką pasiimti iš Darželio būtina:
-

kai vaikui nustatomi ūmių užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiuoja, skundžiasi skausmu,
viduriuoja, vemia, ūmiai kosi, yra pūlingų išskyrų iš nosies), apžiūrų metu randama utėlių ar
glindų;

-

vaiko būklė reikalauja didesnės darbuotojų kompetencijos ir dėmesio, negu jie gali suteikti,

nepažeisdami kitų vaikų interesų;
-

vaiko liga kelia pavojų kitų vaikų ir darbuotojų sveikatai.
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