
Visuomenės sveikatos specialisto ugdymo įstaigoje pareiga saugoti ir stiprinti
vaikų sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su pedagogais, mokinių tėvais.
 
Tai žmogus mokykloje, į kurį galite kreiptis dėl patarimo ar informacijos, kaip
išsaugoti ir stiprinti Jūsų vaiko sveikatą. Jis – tarsi tarpininkas sveikatos klausimais
tarp Jūsų ir įstaigos administracijos, pedagogų. Taip pat jis gali patarti, kur ieškoti
pagalbos rimtesniais atvejais.

Teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams
ir jų tėvams (globėjams). Kaupia informacinę medžiagą mokinių sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

Vertina mokyklos aplinkos atitiktį visuomenės sveikatos priežiūros teisės
aktų reikalavimams, dalyvauja nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos
bei mokymo sąlygų gerinimo kriterijus.

Teikia pasiūlymus mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių,
užtikrinančių vaikų traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje.

Ką veikia?

Ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.

B E N D R O J O  U G D Y M O  Į S T A I G Ų  
V I S U O M E N Ė S  S V E I K A T O S  S P E C I A L I S T A S

Kas jis?

Atlieka mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatina mokinius sveikai
maitintis, formuoja sveikos mitybos įpročius.

 Teikia ir koordinuoja pirmąją pagalbą, bet neduoda vaistų.

Informacija visuomenei



Teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo
grupes, informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose.

Kaupia, analizuoja, apibendrina bei pateikia informaciją apie kasmetinius
mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus mokyklos bendruomenei ir
kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.

Pateikia mokyklos vadovui ar jo įgaliotam asmeniui asmens sveikatos
priežiūros specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos, prižiūri šių
rekomendacijų įgyvendinimą.

Tai svarbu

Vertina ugdymo proceso organizavimo atitiktį visuomenės sveikatos
priežiūros teisės aktų reikalavimams.

Nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako,
narkotikų vartojimo ir kt.) paplitimą ir taiko prevencijos priemones.

Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje sprendžiant mokinių
psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.

Įgyvendina visuomenės sveikatos centro specialistų nurodymus dėl
užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių mokykloje.

Visi visuomenės sveikatos priežiūros specialisto teikiami asmeniniai patarimai, pokalbiai su
tėvais apie vaikų sveikatą yra konfidencialūs.

Priimant svarbius sprendimus ugdymo įstaigoje jis gina visų vaikų teisę į sveikatą
stiprinančią aplinką.

Turite klausimų apie vaikų sveikatą? Drąsiai klauskite visuomenės sveikatos priežiūros
specialisto.


