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VISUOMENES SVEIKATOS SPECIALISTES
LIONES RIMKUVIENES,

VYKDANdIOS MOKINIU SVEIKATOS PRIEZIURA
JONAVOS PANERIO PRADINEJE MOKYKLOJE,

2022 M, VEIKLOS ATASKAITA

VisuomenAs sveikatos
prieiiuros specialisto
vykdaniio sveikatos
prieiitr14 mokykloje

vykdoma veikla

l'riemonis pavadininras [vykdymo laikas Vykdytojai
Pliemon6s

igyvendininr
o kritcri.iai

I 2 J 4 5
1. Sveikatinimo
veiklos metodiniq
konsultacijq
mokytojams,
mokiniams, jq tevams,
ar globdjams teikimas.

L 1. Teikti individualias
metodines konsultacijas
besikreipiantiems pagalbos
arba matart kontredi4
problemq mokiniams,
mokytojams, tevams
(globejams);

Mokslo metq eigoje. Lione
Rimkuviene

I l9

2.Pagalba mokiniams
ugdant sveikos
gyvensenos ig[dzius.

2.1. Individualiq
konsultacijq del sveikos
gyvensenos ir asmens
higienos igndZiq lormavimo
teikimas mokiniams, tevams
(slobeiams). mokwoiams:

Mokslo metq eigole. Lione
Rimkuviend

2

202.2. Mokiniq patika ddl
galimq uZsikretimo
pedikulioze atveiu.

Esant poreikiui.

3. Mokiniq maitinimo
organizavimo pr ieziUra,
skatinant sveik4 mityb4,
sveikos mitybos ig[dZir.l
formavim4.

3.l. Valgiara5diq ir vaikq
maitinimo atitikties
patikrinimo Zurnalo
pildymas:

Kartq per savaitg. Lione
Rirnkuviene 33

Neatitikimq
pagal apraS4

nenu stat),ta

3.2. Nustadius neatitikim4
maitinimo tvarkos apra5o
reikalavimams, maitinimo
paslaugos teikejo
informavimas, pranedimo
kopija pateikiant mokyklos
vadorui bei apie tai
praneSant teritorinei
Valstybinei maisto ir
veterinarijos tarnybai.

Esant poreikiui.

4. Pagalba fizinio
ugdymo mokltojams
komplektuojant fizinio
ugdymo grupes,
informacijos ddl
mokiniq galimybes
dalyvauti fizinio
ugdymo pamokose ir
spofto varzybose
teikimas fizinio ugdymo
mokltoiams.

4.1. Fizinio ugdymo
mokytojq informavimas apie
mokiniq galimybg dalyvauti
fizinio ugdymo pamokose ir
sporto varzybose, remiantis
pateiktomis sveikatos
paZymomis.

Mokslo metq eigoje. Lion€
Rimkuviene

39

L



Visuomen6s sveikatos
prieiiuros specialisto
vykdautio sveikatos
prieiiIri] mokykloje

vvkdoma veikla

Prielnones pavadininras |vykdyrno laikas Vykdytojai
Prielnonis

igyvendinim
o kriterijai

I 2 3 4 5

5. Informacijos apie
kasmetinius mokiniq
sveikatos profi laktinius
patikrinimus kaupimas,
informacijos
apibendrinimas ir
pateikimas mokyklos
bendruomenei bei
kitoms institucijoms
teises aktu tvarka.

5.1. Rinkti, kaupti ir
analizuoti stebOsenos

duomenis apie mokiniq
gyvensen4.

Mokslo metq eigoje. Lione
Rimkuviene

t

6. Asmens sveikatos

prieZinros istaigq
specialistq

rekomendacijq del

mokiniq sveikatos
pateikimas klasirl

aukletojams.

6.1. Klases aukletojr.l
informavimas apie vaikq
profi laktiniq patikinimq
rezultatus;

2022 m.
9 -10 men.

Lione
RimL'uviene

13

13

2

6.2. Rekomendacijq teikimas
klas€s aukletojams del
mokiniu sveikatost

Mokslo metq eigoje.

6.3. Padeti mokyklai
igyvendinti asmens
sveikatos prieZiIros
specialistq rekomendacijas
mokiniams, sergantiems
l€tindmis neinfekcinemis
ligomis.

7. Dalyvavimas
mokyklos vaiko gerov€s
komisiioie.

7. 1. Dalyvavimas mokyklos
vaiko gerovds komisijoje.

Mokslo metq eigoje. Liond
Rimkuviene

Nebuvo
poreikio

8. Pagalba organizuojant
mokiniq
imunoprofilaktika.

8. 1. Informacijos skleidimas
apie gripo profi laktinius
skiepiiimus.

zvzzm
10-11 men.

Lione
Rimkuvien6

I

9. Informacijos teikimas
visuomends sveikatos
biurui (VSB) apie
uZkrediamqjq ligq ir
apsinuodijimq atvejus.

9. 1. Informacijos teikimas
VSB itarus apsinuodijim4 ar
uZkrediamqj4 ligq
mokykloie;

Esant susirgimui. Lione
Rimkuviene

Nebuvo
atvejq

100 (covid -
19 liga)

9.2. Mokyklos
bendruomen€s informavimas
apie mokiniq sergamum4
uZkrediamosiomis
lieomis:

Mokslo metq eigoje.

9.3. UZkediamosios ligos

itarimo ar apsinuodijimo
atvejq registracija,
informacijos kaupimas ir jos
analzd.

10. Informacijos
teikimas mokyklos
vadowi ir visuomends
sveikatos biurui (VSB)
itarus vaiko teisig
paZeidimus.

10. 1. Informacijos teikimas,
jog mokinys patiria
psichologini, fizinl,
seksualin! smurt4 ar kitus
vaiko teisiq paZeidimus,
informuoti mokyklos ir
Biuro vadovuil

Esant itarimui Lione
Rimkuviene

Nebuvo
atvejq

I l. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ir
koordinavimas.

1 1.1. Pirmosios medicinos
pagalbos teikimas ivykus
nelaiminsam atsitikimui.

Esant poreikiui. Lione
Rimkuviene

27( iijq 18

traumq)

12. Informacijos
sveikatos iSsaugojimo
bei stiprinimo
klausimais teikimas ir
Sios inlormacijos sklaida

12.1. Renginiq
organizavimas sveikos
g)'vensenos tema:

Renginiq ir
dalyviq
skaidius.

2



VisuomenCs sYeikatos
prieZiiros specialisto
vykdaniio sYeikatos
prieiitrA mokykloje

vYkdoma veikla

PriemonGs pavadinimas IYykdymo Iaikas Vykdytojai
Pliemonts

igyvendirrinr
o kriterijai

I 2 3 4 5
(mokyklos stenduose,
renginiuose ir kt.)
mokyklos
bendruomenei.

12. 1.1.Sveikos gyvensenos

savaite:,,Arbatos puodelis

prie5 ligas"
(mokyklos bendruomene),

Sausio men. L. Rimkuviene

L Rimkuviene

L. Rimkuviene

L. Rimkuviene
Klasiq aukletojos

L. Rimkuviend

L. Rimkuviene
Klasiq aukletojos

R. Kriunien€
L. Rimkuviene
A Narkeviiien6

L. Rimkuviene

L. Rimkuviene

L. Rimkuviene

L. Rimkuviend
R. Kriuniene
A. Narkevidiend

L. Rimkuviene

L Rimkuvien€

L. Rimkuviene
Klasiq aukletojos

1 renginys
?91 dalyviai

7 pamokos
139 dalyviai

7 pamokos
141 dalyvis

1 renginys
27 5 dalyviai

6 susitikimai
64 dalyviai

I renginys
124 dalyviai

1 renginys
179 dalyviai

6 pamokos
124 dalyvis

l3 pamokq
263 dalyviai

7 pamokos
142 dalyv\ai

215 dalyviq

7 pamokos
143 dalyvis

20 rnokiniq

I renginys
315 dalyviq

12. i.2. Paskaita

,,KA tudu Zinoti apie

per5alimo ligas?"

(PUG - 2 klases).

Sausio mdn.

l2.l.3 Paskaita

,,Dantq prieZi[ra, burnos

higiena"
(PUG - 2 klasds).

Vasario men.

12.1.4 . Akcija

,,Bdk, vandeneli, bek..."
(mokyklos bendruomene).

Kovo men.

12.1.5. Paskaita

,,Augu ir keidiuosi"
(4 klas6s).

Balandiio men.

12. 1.6. Pie5iniq konkursas

,,Sveikatos gdles"

(Sveikatos dienai pamindti)
(PUG- 4 klases).

Balandis

12.1.7. Sporto Svente

,,Kaip gera ir smagu

sportuot visiems kartu"
(PUG - 4 klases) (testinis)

GeguZds men.

12.1.8. Paskaita

,,zalrngr lprocrar lr
sveikata"
(3 - 4 klases).

GeguZes mdn.

12. 1.9. Pokalbiai diskusijos

,,Saugus poilsis gamtoje"
(PUG, I 4 klases)

GeguZes mdn.

BirZelio mdn.

12.1.10. Paskaita

,,Asmens higiena. Rankq
plovimo taisykl€s"
(PUG - 2 klases).

Rugsejo men.

12,1.1 l. Akcrja ,,Apibek
mokykl4"
(mokyklos bendruomene)

Rugsejo men

12.1.12. Paskaita

,,Mikrobai. Neivariq rankq

ligos"
(PUG - 2 klas€s).

Spalio men.

12.11.3. Dalyvavimas
projekte,,Sveikos Sypsenos

paZadas" (PUG)

Spalio men.

12.1.14. Sveikos mitybos

diena.

,,Sveikas maistas -
sveikatos ialtinis "

Lapkridio men.



lvykdymo laikasPriemon6s pavadinimas

VisuomenCs sYeikatos
prieZitil.os specixlisto
vykdantio sveikatos
prieiiiirl mokykloje

6 pamokos
128 dalyviai

13 pamokq
223 dalyvial

Stendines
informacijos
skaidius.

I

1

L Rimkuviend

L Rimkuvlend

L Rimkuvicne

12. 1. 15. Aktyv[s mokymai

,,Sveika mityba"
(3-4 khses)

GruodZio mdn
12.1.16. Paskaita

,,Pirmoji pagalba, kq turiu
iSmokti?"

12.2. Stendinds informacijos
rengimas ivairiomis
sveikatos temomis:

122 |
,,Perialimas ar gripas".

't222
,,Dantq eduonies
profi laktika" (odontologq

12.2.3.

,,Atsargiai - erkes!"

12.2.4.

,,BalandZio 7 - oji Pasauline
sveikatos diena'.

12.2.5.

,,Riikymo Zala sveikatai"
(Pasauline diena be tabako).

12.2.6.

,,Atostogauk be traumq"

Rugsejo men.

12.2.7.

,,Sirdies il kraujagysliq ligq
prevencija'
(Pasaulinei Sirdies dienai

pamineti).

12.2.8.

,,Pasauline psichikos diena"

12.2.9.

,,Cukraus vartojimas"
(Europos sveikos mitybos

t2 2 10.

,,K4 turi Zinoti apie
Zrvlaos*

13.1. Ugdymo proceso
organizavimo atitikies
visuomen€s sveikatos
pdeziuros teises akfi.l
reikalavimams vertinimas;

atitikties visuomenes
sveikatos pdeZiUros

teises aktq
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Visuomen0s sveikatos
prieiirrros spccialisto
vykdaniio sYcikalos
prieziii14 mokykloje

vvkdonra veikla

Prienroli..s pavndinimas lvykdynro laikas Vykdytoiai
Priemon6s

igyvendinirn
o kriterijai

1 2 3 4 5
reikalavimams
vertinimas.

13.2. Ugdymo aplinkos
atitikties visuomends
sveikatos priezi[ros teises
aktq reikalavimams
vertinimas.

2 k. per mokslo
metus. I

14. Mokiniq sveikatos
prieZiuros veiklos
ataskaitq teikimas teises
aktq nustatlta tvarka.

14.1. Sveikatos ugdymo ir
mokymo ataskaitos (Nr. 41-
1-sveikata) pildymas;

Pasibaigus ketvirdiui. Lione
Rimkuviene

4

1

2

Per visus

mokslo

metus.

I

14.2. Valstybiniq (valstybes
perduotq savivaldyb€ms)
visuomends sveikatos
prieZinros fu nkcijq vykdymo
2022 m. veiklos prioritetq
vertinimo kriterijq reikSmiq
plano pildvmas:

I kart4 per metus

14.3. Valstybiniq (valstybes
perduotq savivaldybems)
visuomenes sveikatos
prieiiuros funkcijq vykdymo
2022 m. veiklos prioritetq
vertinimo kriterijq reikimiq
pusmeiio ir metin6s
ataskaitos pildymas;

2 kartus per metus

14.4. Visuomends sveikatos
renginiq apskaitos Zurnalo
2022 m. pildymas;

Per visus mokslo
metus.

14.5 Veiklos ataskaitos
pildymas 2022 m.

Per visus mokslo

metus.

15. Pagalba
Nacionaliniam
visuomenes sveikatos
centrui prie Sveikatos
apsaugos ministerijos,
vykdant sustiprint4
uZkrediamq ligq
epidemiologing
prieZiIr4.

15.1. Apklausti asmenis,
turejusius s4lyti su ligoniais,
sergandiais COWD-19
liga, ar asmenimis,

itariamais, kad
serga COVID-19 liga, bei
taikyti kitas atvejo valdymo
priemones pagal
Nacionalinio visuomenes
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministeriios nurodymus.

Esant poreikiui Lione
Rimkuviene

100

visuomenessveikatosspecialiste @"/- LioneRimkuviene

/


