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Visuomenės sveikatos specialistas 

 vykdo vaikų sveikatos būklės 

stebėseną 

 lopšelyje-darželyje ,,Žirniukas“ 



1.1. Renka lopšelio-darželio lankančių vaikų 
profilaktinių sveikatos patikrinimų ir 
sergamumo duomenis, juos analizuoja, 
apibendrina, teikia išvadas bei pasiūlymus 
ugdymo įstaigos bendruomenei.  
 
1.2. Teikia informaciją lopšelio-darželio 
administracijai ir pedagogams apie asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 
rekomendacijas dėl vaiko sveikatos ir prižiūri jų 
įgyvendinimą. 
 
 



1.3. Informuoja grupės auklėtoją apie 

profilaktiškai sveikatą nepasitikrinusius 

vaikus.  

 

1.4. Registruoja nelaimingus 

atsitikimus,įvykusius lopšelyje- darželyje metu. 

 



1.5. Teikia informaciją lopšelio-darželio  

vadovui apie nelaimingą atsitikimą ir  

jo priežastis nedelsiant po įvykio. 

1.6. Teisės aktų nustatyta tvarka  

registruoja užkrečiamąsias ligas ir  

teikia informaciją lopšelio-darželio vadovui 



1.7. Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos 

stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje. 

1.8. Konsultuoja lopšelio-darželio 
darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko 
atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo 
klausimais. 



1.9. Su bent vienu vaiko, pradėjusio lankyti 
Mokyklą, tėvu (globėju) aptaria vaiko sveikatos 
stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų vaikų – pagal 
poreikį. 

1.10. Konsultuoja vaikų, užsikrėtusių 
helmintozėmis, niežais ir kitomis parazitozėmis, 
tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus). 



1.11. Organizuoja sveikatinimo renginius (užsiėmimus, diskusijas, mokymus, išvykas 

ir kt.) vaikams, rengiami pranešimai, publikacijos sveikatos stiprinimo klausimais 

lopšelio-darželio bendruomenei. 



2. Visuomenės sveikatos specialistas 

prižiūri ir vykdo sveikatos saugos 

reikalavimus lopšelyje-darželyje 

,,Žirniukas“ 



2.1. Vertina lopšelio-darželio aplinkos atitiktį 
visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų 
reikalavimams, teikia pasiūlymus lopšelio-darželio 
darbuotojams bei raštu informuoja ugdymo įstaigos 
vadovą. 

2.2. Suteikia pirmąją pagalbą vaikui susižalojus ar 
ūmiai sutrikus jo sveikatai (VSS specialisto darbo 
lopšelyje-darželyje metu). 



2.3. Prižiūri lopšelyje-darželyje esančius pirmosios 

pagalbos rinkinius, esant neatitikimams,  informuoja 

ugdymo įstaigos vadovą. 

2.4. Konsultuoja lopšelio-darželio darbuotojus, 

atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir 

maisto saugos klausimais. 



2.5. Prižiūri mokinių maitinimo organizavimo atitiktį 
Tvarkos aprašo, patvirtinimo Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. 
Nr. V-394 ,,Dėl Maitinimo organizavimo 
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose 
ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nustatytiems reikalavimams. 



2.6. Įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, 

fizinį ar seksualinį smurtą, nedelsiant apie tai 

praneša lopšelio-darželio vadovui, suderinus su 

įstaigos vadovu, informuojamas ir Vaiko teisių 

apsaugos skyrius. 

2.7. Esant poreikiui planuoja ir taiko 

užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos 

priemonės pagal kompetenciją. 



2.8. Dalyvauja įgyvendinant užkrečiamosios ligos 

židinio ar protrūkio kontrolės priemones. 

2.9. Derina VS specialisto individualų veiklos 

planą su lopšeliu-darželiu. 



Šiaulių visuomenės sveikatos biuro 

veiklos sritys 

Visuomenės sveikatos 
stebėsena 

 Visuomenės sveikatos 
stiprinimas 

  Vaikų ir jaunimo 
sveikatos priežiūra Šiaulių miesto 

visuomenės sveikatos 

stebėseną ir jos pokyčių 

analizę. 

Propaguoti sveiką gyvenseną, 

sveikatos stiprinimo ir prevencijos 

žinias, plėtojant formalų ir 

neformalų visuomenės mokymą. 

Vykdyti sveikatos priežiūrą mokyklose, padėti 

mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, 

organizuojant ir įgyvendinant priemones, 

susijusias su ligų ir traumų profilaktika. 



Visuomenės sveikatos stebėsena 

skyriaus uždaviniai 

Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą, ją veikiančius veiksnius ir jų 

kitimo tendencijas; 

 

Formuoti bendrą visuomenės sveikatos duomenų sistemą; 

 

Teikti valstybės institucijoms, visuomenei informaciją apie visuomenės 

sveikatos būklę ir jos kitimo priežastis, reikalingą socialinės raidos, 

prevencinės (profilaktinės) medicinos. Sveikatos apsaugos sistemos valdymo      

sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. 

 

 



Visuomenės sveikatos stiprinimas 

skyriaus uždaviniai 

Vesti mokymus, organizuoti akcijas ir renginius įvairioms visuomenės grupėms sveikos 

gyvensenos, ligų profilaktikos klausimais; 

 

Pagal kompetenciją konsultuoti juridinius ir fizinius asmenis įvairiais sveikatos stiprinimo 

klausimais; 

 

Sukaupti ir valdyti informaciją apie miesto gyventojų infekcinį sergamumą, ekstremalias 

situacijas, traumas ir avarijas įvykusias dėl alkoholio ir narkotikų kaltės. Turėti palyginimo 

duomenis su respublikos situacijomis, dalyvauti tarpžinybinėse komisijose analizuojant 

priežastis. 

 

Informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie visuomenės sveikatą (sezoniniai susirgimai, 

infekcinių ligų protrūkiai, epideminės situacijos). 

 

 



Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra 

skyriaus uždaviniai 

Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant sveiką aplinką 

mokyklose, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, 

galinčius sukelti ligas; 

 

Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos 

gyvensenos įgūdžius; 

 

Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti 

joms kelią. 



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ 
 


