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KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos (toliau – Mokykla) sveikatos priežiūros tvarkos
aprašas nustato sveikatos priežiūros organizavimo priešmokyklinio ugdymo grupėje tvarką.
2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas parengia sveikatos priežiūros veiklos planą ir
suderina jį su mokyklos direktoriumi.
3. Tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).
4. Sveikatos priežiūros uždaviniai:
4.1. vykdyti vaikų sveikatos būklės stebėseną;
4.2. ugdyti vaikų sveikatos gyvensenos įgūdžius;
4.3. vykdyti sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
II.

VAIKŲ PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ, ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ
VEIKSMAI VAIKUI SUSIRGUS ĮSTAIGOJE

5. Kiekvieną rytą vaikus apžiūri ir jų buvimą įstaigoje stebi už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi
darbuotojai.
6. Priimant vaiką į ugdymo įstaigą turi būti pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr.0271/a).
7. Draudžiama priimti sergančius ar turinčius užkrečiamųjų ligų požymių vaikus bei vaikus,
turinčius utelių ar glindų.
8. Po ligos vaikas gali būti priimtas į mokyklą tik tėvams pateikus pažymą (fNr.094/a).
9. Įstaigoje sunegalavęs vaikas izoliuojamas mokytojų kambaryje kol atvyks tėvai (globėjai,
rūpintojai). Tuo metu vaiką prižiūri mokytojas ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
III.

UGDYMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ VEIKSMAI ĮSTAIGOJE, VAIKUI
SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ, TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ
INFORMAVIMO TVARKA

10. Už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingas darbuotojas nedelsdamas apie vaiko sveikatos būklę
informuoja teisėtą vaiko atstovą bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistą:
10.1. jei kyla įtarimų, jog vaikas serga užkrečiama liga, jis atskiriamas nuo kitų vaikų mokytojų
kambaryje ir stebimas kol atvyks teisėtas vaiko atstovas;
10.2. esant būtinumui (susirgus vaikui, patyrus traumą ir kt.) už vaikų ugdymą ar priežiūrą
atsakingas darbuotojas (auklėtojas bei visuomenės sveikatos priežiūros specialistas) nedelsdamas kviečia
tėvus (globėjus, rūpintojus), esant reikalui, greitąją medicinos pagalbą.

IV.

PIRMOSIOS PAGALBOS ORGANIZAVIMO UGDYMO
ĮSTAIGOJE TVARKA, KURIĄ NUSTATO LIETUVOS
HIGIENOS NORMA H N75 : 2010

11. Pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimas priešmokyklinio ugdymo grupėje (atsakingas
pagal mokyklos direktorės įsakymą visuomenės sveikatos priežiūros specialistas).
12. Pedagogų bei visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, pirmosios pagalbos mokymo kursų
išklausymo organizavimas (atsakingas pagal mokyklos direktorės įsakymą visuomenės sveikatos
priežiūros specialistas).
V.

JEI GRUPĖJE YRA VAIKŲ, KURIEMS GYDYTOJAI DIAGNOZAVO LĖTINĮ
NEINFEKCINĮ SUSIRGIMĄ (BRONCHINĖ ASTMA, CUKRINIS DIABETAS) IR
PASKYRĖ VAISTUS, KURIUOS REIKIA VARTOTI UGDYMO ĮSTAIGOJE

13. Ugdymo įstaiga remiasi gydytojų išduota pažyma Nr.027 – 1/a (galioja vienus metus):
13.1. jei pažymoje yra gydytojo rekomendacija, kaip ir kokius vaistus vaikui vartoti, reikalingas
raštiškas tėvų (globėjų, rūpintojų) sutukimas visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, kad
pedagoginis darbuotojas sugirdytų vaikui vaistus. Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) tiesiogiai atsakingi už
tų vaistų kokybę ir nuolatinį papildymą;
13.2. vaistai turi būti laikomi vaikams nepasiekiamoje, pedagoginiam personalui gerai žinomoje
vietoje.
VI.

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS,
PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKA

14. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atlieka kontrolę dėl pedikuliozės po vasaros,
rudens, žiemos ir pavasario atostogų ir pagal epidemiologines reikmes:
14.1. pedikuliozės patikra atliekama atskiroje patalpoje. Jei vaikas apsikrėtęs utėlėmis ar glindomis,
informuojami tėvai. Baigus gydymą, vaikas į mokyklą priimamas tik su medicinine pažyma.
15. Įtarus galimą niežų infekciją ( stiprus viso kūno niežėjimas, tipiškose vietose niežams būdingi
bėrimų elementai), vaikas izoliuojamas nuo sveikų vaikų, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Jis
turėtų būti kuo greičiau apžiūrėtas gydytojo ir pradėtas gydymas. Baigus gydymą, vaikas į mokyklą
priimamas tik su medicinine pažyma.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atsakingas už įstaigos sveikatos priežiūrą:
16.1. vykdo vaikų sveikatos būklės stebėseną;
16.2. pagal savo kompetenciją konsultuoja mokyklos bendruomenę sveikatos stiprinimo
klausimais;
16.3. bendradarbiauja su Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.
_______________________

