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ÁVADAS

Esminis ðiuolaikinës visuomenës sveiktos stiprinimo bruoþas –

ne tik áveikti ligas, bet ir ieðkoti bûdø, kaip nuo pat maþens saugoti ir stiprinti

savo ir kitø sveikatà. Daugeliu atvejø bendrojo lavinimo mokykla yra

pagrindinë vaikø socializacijos institucija tinkamai puoselëti vaikø sveikatà,

formuoti sveikos gyvensenos ir kitus gyvenimo ágûdþius.

Visuomenës sveikata siekia gerinti gyventojø sveikatà ir jos ribos

ðiuo metu labai iðsiplëtë. Ðiuolaikinë visuomenës sveikatos prieþiûra

reikalauja átraukti ávairiø srièiø specialistus ir bendruomenæ (tarp jø ir naujus

dalyvius). Organizuojant sveikatos prieþiûrà mokykloje, bûtina suprasti,

kad sveikatos prieþiûros specialistai, dirbantys mokykloje (toliau – mokiniø

sveikatos specialistas), turi dirbti ne tik su vaikais, bet ir su tëvais, ir su

mokytojais. Bûtina taikyti komandiná darbo principà ir pagalvoti dël

priemoniø, skatinanèiø mokyklos bendruomenæ (tëvus, mokytojus) ásitraukti

á sveikatinimo veiklà. Turi bûti taikomi nauji mokymo metodai (pvz.,

probleminis mokymas, situacijø modeliavimas ir pan.), kuriø tikslas –

socialiniø ágûdþiø, atsparumo ugdymas. Mokiniø sveikatos specialistas

neturëtø uþsiimti ugdymo proceso, mokyklos aplinkos atitikties visuomenës

sveikatos prieþiûros teisës aktø reikalavimams vertinimu. Tai galëtø bûti

daroma tik iðryðkëjus mokiniø sveikatos sutrikimams, esant labai blogai

bûklei mokykloje. Visi ðie veiksniai iðpleèia visuomenës sveikatos

galimybes ir daþnai remiasi skirtingomis teorijomis ir prielaidomis.

Sveikatos prieþiûra mokykloje turi bûti vykdoma kiek ámanoma planingai,

net ir atskiros akcijos ar kampanijos taip pat geriau pavyksta, kai jos bûna

numatytos ið anksto ir atitinkamai pasiruoðta. Kartais numatant savo
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veiksmus reikëtø nustatyti ne tik vykdytojus, bet ir tikslinæ grupæ (vaikai,

tëvai, mokytojai), kuriai bus taikoma priemonë.

Organizuojant darbà mokykloje, bûtina suvokti, kad neserganèiø

mokiniø, mokytojø ar mokiniø tëvø poreikis saugoti ir stiprinti sveikatà yra

neapibrëþtas, nëra aiðkaus ligø profilaktikos veiklos poreikio arba  manoma,

kad visuomenës sveikatos prieþiûra (pvz.: draudimas rûkyti ar testavimas

narkotikams nustatyti ir t.t.) riboja jø laisvæ. Mokiniø sveikatos specialistas

nagrinëja mokyklos bendruomenæ apskritai, statistiðkai, ir mokiniai, jø tëvai

ar mokytojai nesuvokia, jog tai susijæ ir su jais.

Kiekvienas mokiniø sveikatos specialistas galëtø patvirtinti, kad

dirba labai átemptai, trûksta laiko ir pan. Vis tik didþiausia organizatoriø,

kuriais turi tapti mokiniø sveikatos specialistas, problema yra darbo laiko

valdymas ir efektyvus panaudojimas. Paprastai pritrûksta laiko ávertinti

laiko trûkumo prieþastis ir mokytis taikyti efektyvius savo veiklos

organizavimo bei laiko valdymo bûdus, o labai padidëjus ligø profilaktikos

apimtims, mokiniø sveikatos specialisto veikla tampa iðbarstyta, o tai

apsunkina visuomenës sveikatos prieþiûros efektyvumà. Dar daugiau,

visuomenës sveikata visuomet bûdavo sudëtinga dël jos sàlyginio

nematomumo ir neapibrëþtumo. Daþniausia labai ilgai uþtrunka, kol

pasireiðkia mokiniø sveikatos specialisto intervencijos pasekmës, todël

jas sunku susieti su tam tikromis veiklos formomis, taèiau tai gali bûti

pasiekta tik kryptingai veikiant ir efektyviai panaudojant savo darbo laikà.

Metodinës rekomendacijos parengtos siekiant padëti mokiniø

sveikatos specialistams racionaliai ir kokybiðkai planuoti savo darbà,

ágyvendinant Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos apraðe [24], patvirtinto

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos
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ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodþio 30 d. ásakymu Nr. V-1035/

ISAK-2680, nustatytas visuomenës sveikatos prieþiûros specialisto

funkcijas.

I. SÀVOKOS IR JØ APIBRËÞIMAI

Ðiose metodinëse rekomendacijos vartojami terminai ir

apibrëþimai:

deontologija – profesinë medicinos darbuotojø etika, jø pareigø

ir elgesio principai, normos; medicinos etika;

planavimas – kiek ámanoma sisteminis procesas, kurio paskirtis

nustatyti siektinus tikslus bei veiksmus;

planas – kuriam nors laikui nustatyta darbø apimtis, siektini

rezultatai, uþduoties vykdymo tvarka;

strategija – bendrasis kovos arba kitokios veiklos planas, tokio

plano kûrimas ir vykdymas;

mokiniø sveikatos specialistas – asmens ar visuomenës

sveikatos prieþiûros specialistas, dirbantis mokykloje;

ðeimos planavimas – plano, kuriame nurodoma, kaip iðvengti

nepageidautinø nëðtumø, reguliuoti laikotarpius tarp jø, nustatyti vaikø

skaièiø ðeimoje, sudarymas [13];

taktika – visuomenës veiklos, elgesio bûdai, metodai, pasirenkami

kaip tinkamiausi tikslui pasiekti;

vadyba – paslaugø organizavimas ir valdymas; jø principø,

metodø, priemoniø ir formø visuma.
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II. SVEIKATOS PRIEÞIÛROS MOKYKLOSE ORGANIZAVIMO
YPATYBËS

Lietuvos Respublikos ðvietimo ástatyme nustatyta, kad sveikatos

prieþiûrà mokykloje turi vykdyti aukðtàjá iðsimokslinimà ágijæ visuomenës

sveikatos prieþiûros specialistai. Atitinkamai sveikatos prieþiûrai mokykloje

nebepriskirtos funkcijos, kurios anksèiau uþimdavo didþiausià darbo dalá.

Visuomenës sveikatos prieþiûros specialistas, dirbantis mokykloje, neturi

atlikti kasmetinio mokiniø sveikatos tikrinimo ar juos vakcinuoti. Savaime

suprantama, kad teisës akto priëmimas negali ið karto pakeisti padëtá,

suprantama ir tai, kad sisteminë reforma reikalauja daugelio veiksmø, todël

Ðvietimo ástatymo pakeitimas tik sukûrë prielaidas sveikatos prieþiûrai

mokyklose kisti.

Pakitus sveikatos prieþiûros mokykloje organizavimo pobûdþiui ir

jo teisiniam reglamentavimui, Sveikatos apsaugos ministerija pavedë

Valstybiniam aplinkos sveikatos centrui, koordinuojanèiam sveikatos

prieþiûros mokykloje ágyvendinimà, surinkti informacijà ið savivaldybiø apie

sveikatos prieþiûros specialistus, 2004 metais dirbusius mokyklose. Tai

pirmoji situacijos analizë ir identifikavimas ðalyje. Savivaldybiø pateiktais

duomenimis, mokyklose kaip pagrindiniame darbe dirbo 559 mokiniø

sveikatos specialistai ir 141 specialistas antraeilininkas. Aukðtàjá

iðsilavinimà turëjo tik 20 specialistø. Tai gydytojai pediatrai, terapeutai,

kineziterapeutë, sveikatos edukologai, biologijos mokytoja, reabilitacijos

ir slaugos bakalaurai, taikomosios kûno kultûros ir sporto bakalauras ir tik

3 visuomenës sveikatos bakalaurai.

2005/2006 mokslo metø balandþio mën. duomenimis, 1556

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose mokësi apie 562 tûkst., 84
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profesinëse mokyklose – 44 tûkst. mokiniø, sveikatos prieþiûrà mokyklose

2005 m. vykdë 869 mokiniø sveikatos specialistai, vienam specialistui teko

ne daugiau kaip 1000 mokiniø. Apie 90 proc. mokyklose dirbanèiø sveikatos

prieþiûros specialistø turëjo slaugytojo ar jam prilygintà iðsilavinimà.

Nors siekiant uþtikrinti tinkamà Lietuvos vaikø sveikatos prieþiûrà,

iðleista daug ávairiø teisës aktø, taèiau iki 2002 metø nebuvo atlikta iðsamiø

mokyklose dirbanèiø bendruomenës slaugytojø veiklos tyrimø. 2002 metø

pabaigoje Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto ir Valstybinio aplinkos

sveikatos centro buvo atliktas bendruomenës slaugytojø, dirbanèiø

mokyklose, veiklos ypatumø ávertinimo tyrimas [18]. Anoniminëje

apklausoje dalyvavo 318 bendruomenës slaugytojø, dirbusiø mokykloje

arba jas aptarnavusiø teritoriniu principu. Didþioji tyrimo dalyviø dalis (86,8

proc.) dirbo bendrosios praktikos slaugytojais. Dauguma respondentø

turëjo medicinos felèerio (59,8 proc.), maþesnë dalis – medicinos sesers

(28,9 proc.) specialybæ. Atlikto tyrimo duomenimis, daugiausia respondentø

(97,2 proc.) bendradarbiavo su apylinkës gydytojais. 80,3 proc. slaugytojø

nurodë, kad juos visiðkai tenkina toks bendradarbiavimas. Du treèdaliai

(67,6 proc.) tyrimo dalyviø nurodë, o 58,1 proc. mokyklas teritoriniu principu

aptarnaujanèiø respondentø paþymëjo, kad visada gauna metodinæ ir

konsultacinæ paramà ið visuomenës sveikatos prieþiûros specialistø.

Tyrimo duomenimis, daugiausia savo darbo laiko bendruomenës

slaugytojai skyrë pirmosios pagalbos teikimui ir profilaktiniams sveikatos

tikrinimams – toms darbo sritims, kurioms jie turi geriausià teoriná ir praktiná

pasirengimà.



10

1 diagrama. Sveikatos prieþiûros  specialisto þinios ir praktiniai ágûdþiai

Beveik penktadalis (18,3 proc.) respondentø nurodë, kad

imunoprofilaktika yra daugiausia laiko reikalaujanti jø veiklos sritis.

Tyrimo duomenimis, bendruomenës slaugytojai pasirengæ talkinti

mokytojams asmens higienos, þalingø áproèiø prevencijos klausimais,

taèiau pasirengimas asmenybës ugdymo, ðeimos planavimo temomis

aiðkiai nepakankamas. 22,1 proc. respondentø nurodë, kad neþino, ar

mokykla turi kompleksinæ sveikatos stiprinimo programà. Visi jie aptarnavo

mokyklas teritoriniu principu. Be to, mokyklas teritoriniu principu

aptarnaujantys sveikatos prieþiûros specialistai savo veiklà orientavo á

kasdieniø darbø vykdymà.
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2 diagrama. Sveikatos prieþiûros specialisto kompetencija ávairiose srityse
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Tyrimas atskleidë opiausias mokiniø sveikatos prieþiûros

problemas tiesioginiø vykdytojø lygiu. Jis parodë, kad daugeliui

bendruomenës slaugytojø trûksta gebëjimø planuoti, stebëti ir vertinti

mokiniø fiziná aktyvumà, protiná darbà sveikatinimo poþiûriu, kad kas antras

bendruomenës slaugytojas nurodë esàs nepasirengæs padëti mokytojams

rengti vaikus ðeimai, ugdyti sveikà gyvensenà, uþtikrinti jø sveikatai

palankias mokymosi sàlygas ir kt. Atlikta mokiniø sveikatos specialisto

veiklos mastelinë analizë parodë, kad jo veikla neatitinka teisës aktø

apibrëþtø reikalavimø. Atsiþvelgiant á teisës aktuose nustatytà mokiniø

sveikatos specialisto kompetencijà, viena ið pagrindiniø jo funkcijø yra

sveikatos vadyba. Tai susijæ su objektyviomis ir subjektyviomis

problemomis. Viena didþiausiø problemø yra ta, kad, nors pagal 2004 ir

2005 metø Mokiniø sveikatos prieþiûros ataskaitas, ðiuo metu mokyklose

visuomenës sveikatos prieþiûros paslaugas teikia daugiau visuomenës

sveikatos prieþiûros specialistø (2004 m. jø buvo 17, 2005 m. – 38), taèiau

tai tik apie 5 proc. reikalingø visuomenës sveikatos specialistø.

Kita problema – mokiniø sveikatos specialisto kompetencijos

atitiktis teisës aktø reikalavimams. Savivaldybiø tarnautojai, nuo kuriø

priklauso sprendimai, stokoja þiniø apie visuomenës sveikatà, trûksta

kompetentingø mokiniø sveikatos specialistø, mokyklø bendruomenë

nereikalauja kokybiðkos ir  reikalingos sveikatinimo veiklos, todël daromos

sisteminës klaidos, pvz., dalis mokiniø sveikatos specialistø yra mokyklos

ûkio dalies etatø struktûroje ir pavaldûs ûkvedþiui, sveikatos prieþiûros

mokyklose audito nevykdo nei viena valstybës valdymo institucija,

nevykdoma ir finansiniø lëðø panaudojimo kontrolë. Sveikatos prieþiûrai

mokyklose trûksta aprobuotos metodinës medþiagos, o naudojimasis
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informacinëmis technologijomis mokiniø sveikatos specialistams dël

objektyviø ir subjektyviø prieþasèiø dar maþai prieinamas. Savivaldybës

gydytojo institucijos pasyviai organizuoja sveikatos prieþiûrà savivaldybës

mokyklose, net kartais ðià funkcijà perleidþia kitoms savivaldybës valdymo

institucijoms. Apibendrintai sveikatos prieþiûros mokyklose problemas

galima apibûdinti schemoje:

1 schema. Sveikatos prieþiûros mokyklose problemos
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Su sveikatos prieþiûros mokyklose organizavimo problemomis

susiduria ne tik Lietuva. Velso mokslininkai, iðsamiai iðanalizavæ 250

moksliniø straipsniø apie slaugytojø veiklos mokyklose pobûdá, efektyvumà

ir jà veikianèius veiksnius, konstatavo kokybiðkø sveikatos prieþiûros

mokyklose tyrimø, ypaè skirtø veiklos efektyvumui ir ateities gairëms, stokà

[26]. Ðiuolaikinio mokiniø sveikatos specialisto vaidmuo turi bûti

kompleksinis, apimantis daugybæ funkcijø ir pareigø, kartu reikalauja ir

didelës kompetencijos. Jie turi ne tik suteikti pirmàjà pagalbà, bet ir turëti

teoriniø þiniø bei praktiniø ágûdþiø, susijusiø su ligø profilaktika, sveikatos

sauga, sveikatos ugdymu ir mokymu, individualiø ir grupiniø metodiniø

konsultacijø teikimu, programiniu planavimu, epidemiologija, serganèiøjø

lëtinëmis ligomis ar sudëtingø medicininiø bûkliø prieþiûra, kriziø valdymu,

darbu su rizikos grupës mokiniais, bendruomenës bei profesine sveikata,

uþkreèiamøjø ligø kontrole, farmakologija, sveikatos prieþiûros politika,

sveikatos teise, informaciniø leidiniø rengimu, dokumentø tvarkymu,

aplinkos veiksniø vertinimu ir rekomendacijø teikimu þalingam tø veiksniø

poveikiui iðvengti [4,7].

III. DARBO PLANAVIMAS

Mokiniø sveikatos specialistas turi dalyvauti mokiniø sveikatos

valdymo procese, taèiau á ðá procesà patekti ir daryti jam átakà nëra taip

paprasta. Svarbiausia mokiniø sveikatos valdymo procese yra planavimas,

organizavimas, motyvavimas ir kontrolë. Planavimas yra pagrindas kitoms

funkcijoms atsirasti ir prioritetinë vadybinës veiklos funkcija [23].
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Planavimo funkcija siekiama atsakyti á ðiuos klausimus: kur esama

konkreèiu metu? Kur norima judëti? Kaip ruoðiamasi tai daryti? Planavimas

reiðkia, kad mokiniø sveikatos specialistai apgalvoja savo tikslus bei

veiksmus ið anksto ir jø veiksmai remiasi kuria nors taisykle, planu ar

logika, o ne atliekami spontaniðkai. Planavimas nëra vienkartinis veiksmas.

Tai nuolat veikianti funkcija, nes pasiekus numatytà tikslà nustatomas

naujas tikslas arba jis yra keièiamas.

Sveikatos prieþiûra mokykloje turi bûti vykdoma pagal mokyklos

sveikatos prieþiûros veiklos planà, kuris turëtø bûti sudedamoji mokyklos

metinës veiklos programos dalis. Veiklos plano projektà rengia mokyklos

administracija kartu su mokiniø sveikatos specialistu, atsiþvelgdama á

mokyklos poreikius ir vykdomos visuomenës sveikatos prieþiûros

nacionalinius ir vietos prioritetus.

Pirmiausia darbo plane turëtø bûti konkreèios priemonës,

atitinkanèios sveikatos prieþiûros mokykloje uþdavinius ir mokiniø sveikatos

specialisto funkcijas, iðvardytas Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos

apraðe [24]. Nereikëtø atsisakyti ir savo praktinës patirties bei sveikatos

prieþiûros istorinës raidos [14]. Kitas labai svarbus dalykas – sveikatos

prieþiûroje bûtina paisyti sveikatos prieþiûros specialisto deontologijos [3,

8]. Nereikia planuoti ir ágyvendinti priemoniø, kurios þeidþia mokinio teises,

susijusias su jo sveikatos prieþiûra. Mokinio sveikatos specialisto pareiga

uþtikrinti informacijos apie mokinio sveikatà ir kitos privaèios informacijos

konfidencialumà.

Labai svarbu, kad mokyklos metinës veiklos programoje bûtø

numatytos priemonës, kuriø vykdytojai bûtø mokyklos administracija ir

mokiniø sveikatos specialistas, pvz., tvarkaraðèiø sudarymas. Tvarkaraðèiø
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sudarymas yra labai sudëtingas, reikalaujantis dideliø logistikos iðmanymo

bei mokyklos galimybiø supratimo, todël mokiniø sveikatos specialistas

privalo siekti, kad jis taptø partneriu, sudarant tvarkaraðèiø projektus, kad

informacija já pasiektø pradiniu etapu, kai svarstomi ávairûs variantai, kai

galima keisti sprendimus, iðvengti konfliktiniø situacijø ir rasti visiems

priimtinà sprendimà.

Mokiniø sveikatos specialistas turi pagal bendrà mokyklos metinës

veiklos programà susidaryti savo individualø mënesio, ketvirèio ar

pusmeèio darbo planà-grafikà. Mokiniø sveikatos specialisto individualus

darbo planas turëtø atitikti mokyklos mokymosi tvarkà – trimestrus ar

semestrus ir pan. Detalus metinis veiklos planavimas yra naudingas tuo,

kad visi darbuotojai ir mokiniai aiðkiau suvokia jiems keliamus reikalavimus

ir konkreèiø darbø prasmæ, lengviau pasirenka veiklos prioritetus ir

sëkmingiau jø laikosi, sklandþiau koordinuoja veiksmus mokyklos viduje,

greièiau reaguoja á galimus pasikeitimus, efektyviau naudoja ir prireikus

racionaliau perskirsto kiekvienai veiklai reikalingus iðteklius.

Darbø grafikas plane galëtø bûti pastovus daugelá metø. Priemonës

turi bûti numatomos, ávertinus esamà situacijà. Mokiniø sveikatos rodikliø

ir mokyklos aplinkos analizë turi padëti numatyti prioritetinius veiksmus ir

plano priemones, kurios duotø optimalø rezultatà, efektyviai veiktø mokiniø

sveikatos stiprinimà. Rengiamas darbo planas turi realiai atspindëti

numatomø ágyvendinti priemoniø darbo sànaudas ir laikà.

Ypaè svarbus yra laiko planavimas. Nuo ko reikia pradëti norint

iðmokti planuoti laikà? Norint planuoti laikà, reikia þinoti, kaip laikas

iðnaudojamas. Keletà dienø raðykite kada ir kà darëte. Tuomet galësite

pastebëti, kur dingsta Jûsø laikas. Tikëtina, kad pamatæ savo stebëjimø

rezultatus nustebsite. Planuojant laikà svarbu nusistatyti, kà ir per kiek
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laiko norëtume pasiekti. Tikslà patogu suskirstyti á smulkesnes uþduotis,

kurios padës pasiekti tikslà bei norimà rezultatà. Iðkelti tikslai padeda iðskirti

prioritetines veiklas, o jos leidþia lengviau planuoti laikà. Dienotvarkæ

patogiausia suplanuoti turint savaitës darbø planà, o ðá – turint mënesio

planà. Mënesio planas gali bûti metinio plano dalis. Rekomenduotina

suformuluotus tikslus ir uþduotis uþsiraðyti. Tai padës sukurti planà bei

sekti, kaip sekasi siekti uþsibrëþtø tikslø ir prireikus juos koreguoti.

Pateikiame keletà patarimø, á kà reikëtø orientuotis siekiant

optimaliai susiplanuoti darbus bei negaiðti laiko nereikalingiems ar tiems

patiems darbams.

Susitvarkykite savo darbo vietà. Tvarkingoje darbo vietoje Jûs

sugaiðite maþiau laiko ko nors ieðkodami. Sudarykite sàraðà bûtinø darbo

priemoniø, kuriø Jums trûksta (raðikliai, þirklës, atsarginiai segtuvai,

kompiuteriniai diskeliai ir t.t.). Ásitikinkite, kad visa, ko reikia, turësite po

ranka. Perþiûrëkite kompiuteryje esanèius dokumentus ir susikurkite

patogià Jums dokumentø rûðiavimo sistemà.

Rûðiuokite dokumentus ið karto, neatidëkite jø vëlesniam laikui.

Jei negalite darbo atlikti ið karto, suplanuokite ir uþraðykite, kada galësite

já atlikti.

Stenkitës darbus atlikti iki galo. Atidëti darbai, dokumentai ir kt.

vëliau ið Jûsø pareikalaus kur kas daugiau laiko, nei jo reikëtø atliekant

darbà ið karto.

Kiekvienam darbui paskirkite laikà dienotvarkëje ir stenkitës jos

laikytis. Pvz., skirkite 10 – 15 min. prieð darbà spaudos perþiûrai, vëliau

tam tikrà laikà elektroninio paðto perþiûrai ir atsakymams, gautø naujø

dokumentø sutvarkymui.
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Sudarykite nebaigtø darbø ir darbø, kuriuos buvote atidëjæ

vëlesniam laikui, sàraðà. Pradëkite vykdyti tuos darbus pagal sàraðà.

Nesustokite, kol nebaigsite visø sàraðe esanèiø darbø. Atlikus

paruoðiamuosius darbus, galima pradëti planavimà – bûsimos veiklos

sumanymà, kuris glaudþiai susijæs su informacijos kaupimu, prognozavimu

ir sprendimø priëmimu. Planavimo procese tenka priimti sprendimus, pvz.,

átraukti ar ne vienà ar kità priemonæ á planà, t.y. numatyti veiksmus

konkreèiai problemai spræsti ir parinkti geriausià variantà ið keliø galimø

alternatyvø. Planavimas pats savaime negarantuoja sëkmës, taèiau

nukreipia á jà. Neplanuodami darbø negalësite ávertinti savo veiklos

rezultatø. Kiekvienam planuojamam darbui turi bûti nurodytas pradþios ir

pabaigos laikas ir data.

Planuojant darbus, reikia atsiþvelgti á mokyklos ir mokiniø sveikatos

specialisto darbo laikà. Paprastai mokyklos darbo laikas yra ilgesnis nei

mokiniø sveikatos specialisto darbo laikas. Jei mokykla dirba viena

pamaina, tai jos ir mokiniø sveikatos specialisto darbo laikas beveik

sutampa. Kai mokykla dirba keliomis pamainomis, mokiniø sveikatos

specialisto darbo laikas þenkliai trumpesnis. Tais atvejais mokiniø sveikatos

specialistui bûtina numatyti darbo valandas ir kitoje mokyklos pamainoje

ir tai neturi bûti virðvalandinis darbo laikas.
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IV. DARBO PLANO PRIEMONIØ SÀRAÐO ANALIZË

Skiriami keturi pagrindiniai planavimo etapai:

1. Tikslø uþsibrëþimas.

2. Iðorinës ir vidaus aplinkos analizë (stiprybës, silpnybës,

galimybës ir grësmës).

3. Strategijos, kuri iðnaudotø aplinkos galimybes, parinkimas.

4. Rezultatø ávertinimas.

Atlikus plano vykdymo kontrolæ ir vertinimà, planas tikslinamas ir

vël gráþtama á proceso pradþià, tik jau aukðtesniu, patobulintu lygiu. Taigi

planavimo procese vyksta nuolatinis proceso vertinimas ir tobulinimas.

Atsiþvelgiant á bendrà planavimo sistemà, planai turi savo lygmená,

aukðèiausio lygmens planas yra strateginis, po to rengiami taktiniai ir ið jø

sudaromi operatyvieji planai. Pagal lygmenis bendra mokyklos metinës

veiklos programa gali bûti prilyginta taktiniam planui, o mokiniø sveikatos

specialisto planas – operatyviojo plano lygiui.

Mokiniø sveikatos specialistas sudarydamas darbo planà, turi

nustatyti konkreèias veiklos priemones ir ávertinti jø realias ágyvendinimo

galimybes. Darbo plano priemoniø vertinimas tuo paèiu reikalauja ir leidþia

panaudoti laiko valdymo technikos bûdus, kurie paprastai apima tokius

pagrindinius darbus:

1. Darbo plano priemoniø sàraðo analizæ, kurios metu nustatoma,

ar tie darbai bus atliekami, ar jø atlikimo prioritetas nustatytas teisingai,

kaip prioritetiniø priemoniø vykdymo rezultatai siejasi su vykdomomis

priemonëmis, t.y. rezultatø gráþtamasis ryðys.
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2. Darbo plano kiekvienos priemonës laiko sànaudø analizæ, kurios

metu nustatoma priemonës vykdymo tinkamumas laiko atþvilgiu,

priemonës ágyvendinimo trukmë bei laiko apimtys.

Darbo plano priemoniø analizë mokiniø sveikatos specialistus

moko uþduoèiø skaièiø sumaþinti iki realios apimties. Daugelio mokiniø

sveikatos specialistø patirtis rodo, kad per didelës darbo apimtys sukelia

rizikà uþmirðti svarbius ir prioritetinius darbus, pasimesti smulkmenose ir

konstatuoti, kad darbo diena buvo labai sunki, daug buvo darbo, bet

rezultatø nëra.

Kita darbo planavimo problema iðkyla, kai suplanuojama atlikti

nerealiai daug darbø. Kai darbai planuojami neatsiþvelgiant á darbo laikà,

neiðvengiamai tenka atsisakyti kai kuriø dalykø, tenka gráþti ir nusistatyti

darbø prioritetus, arba trumpinti darbo apimtis, nukelti jø atlikimo terminus,

arba dirbti virðvalandþius, arba darbus iðbraukti ið vykdytinø priemoniø

sàraðo. Kai darbai daþnai nukeliami, mokiniø sveikatos specialistas bûtinai

turi nuspræsti – imtis ir atlikti juos arba laukti kol savaime viskas iðsispræs.

Ðiai problemai spræsti reikia paskaièiuoti, kiek laiko reikia sugaiðti atliekant

vienà ar kità darbà. Tam paprastai naudojami du bûdai, tai mokiniø

sveikatos specialisto patirtis arba analitinis skaièiavimas [20]. Analitinio

skaièiavimo bûdai yra labai imlûs darbo laikui, pvz., darbo laiko stebëjimas,

kuris susideda ið chronometraþo, individualaus darbo laiko fotografavimo

ir t.t. Mokiniø sveikatos specialisto patirtis – tai ankstesniø analogiðkø darbø

ávertinimas pagal uþraðus, priemoniø ágyvendinimo algoritmus ir t.t. Mokiniø

sveikatos specialisto darbe vyrauja kûrybinë veikla, todël jo normavimas

yra sudëtingas. Darbo laiko analizës metodø taikymas mokiniø sveikatos

specialistui gali bûti neefektyvus, nes daþnai nëra aiðkiø poþymiø, kurie

parodytø, ar mokiniø sveikatos specialistas dirba. Taigi stebëjimas daþnai
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neleidþia iðskirti darbo elementø ir juos ávertinti trukmës poþiûriu, todël

mokiniø sveikatos specialistas turi pasirinkti matuojamus kriterijus, kad

pagal juos bûtø galima vertinti jo veiklà.

Darbo plano priemoniø sàraðo analizë turëtø prasidëti nuo pareiginës

instrukcijos ir kitø vidaus ar iðorës dokumentø, reglamentuojanèiø mokiniø

sveikatos specialistø veiklà, analizës, turimø iðtekliø ávertinimo. Toks darbo

planavimas leidþia aiðkiai nustatyti priemones, kurias bûtina atlikti, sugrupuoti

juos pagal svarbà, apsispræsti, kurios veiklos priemonës bus svarbiausios, kurios

antraeilës. Ði uþduotis gali bûti atlikta labai ávairiais bûdais, pvz., nustatant darbø

svarbà nuo 1 iki 10 pagal skirtingus kriterijus (nesvarbûs – 0 iki labai svarbûs –

10, arba darbai neápareigojantys kitø – 0 iki bûtini kitiems – 10, nereikalaujantys

daug laiko – 0 iki didelës apimties reikalaujantys daug laiko ir t.t.). Kiekvienas

mokiniø sveikatos specialistas tuos kriterijus gali pritaikyti sau pagal poreiká,

galimybes, darbo patirtá ar kitus savo darbo aspektus. Darbo plano priemoniø

sàraðo analizë turi bûti atliekama nuolat, paprastai tai daroma jau atlikus dalá

uþduoèiø, tuomet bandoma suprasti, ar darbai tikrai gerai sugrupuoti pagal

prioritetus, ar daþnas „gaisrø gesinimas“, ar daug atidedamø darbø ir t.t.

Darbo plano priemoniø sàraðo analizei labai padeda darbo

kalendorius. Darbo kalendorius – tai darbo tvarkos ir drausmës priemonë.

Jis yra svarbiausia ir praktiðkiausia nuoseklios laiko planavimo sistemos

dalis, asmeninë darbø ir idëjø saugykla, kartais tarnauja kaip dienoraðtis.

Literatûroje nurodoma, kad viena valanda darbo planavimo

sutaupo 10 valandø darbo ágyvendinimo [2].

Darbo plano priemoniø sàraðo analizëje deramà vietà turi uþimti

standartizuotø darbø vertinimas. Jei darbas yra labai standartizuotas, tai já

atliekantis mokiniø sveikatos specialistas turi nedidelæ laisvæ spræsti, kas,

kada ir kaip turi bûti padaryta. Ið mokiniø sveikatos specialisto galima



22

priemonë, prie kiekvienos priemonës tikslinga nurodyti vykdytojus, kurie

ágyvendins priemonæ (4-a grafa) ir kad nekiltø abejoniø, ar priemonë

ágyvendinta, reikëtø numatyti ir nurodyti priemonës ágyvendinimo kriterijus

V. DARBO PLANO FORMA IR STRUKTÛRA

Mokiniø sveikatos specialisto darbo planas turi turëti logiðkà formà

ir struktûrà. Plano formà ir struktûrà galima pasirinkti. Ji nëra reglamentuota

teisës aktø, taèiau galima pasinaudoti kitø srièiø planavimo dokumentuose

pateiktais pavyzdþiais. Paprastai darbo planas sudaromas lentelës forma,

1-oje grafoje nurodomas uþdavinys ar funkcija, kurá numatoma ágyvendinti,

2-oje grafoje nurodomos priemonës, kuriomis bus ágyvendinamas

uþdavinys ar funkcija, 3-ioje nurodomas laikas, per kurá bus ágyvendinta

tikëtis, kad jo indëlis visada bus lygiai toks pat, todël rezultatas bus

nuoseklus ir vienodas. Labai standartizuotose sveikatos prieþiûros

ástaigose bûna aiðkûs ir iðsamûs darbø apraðymai, daugybë taisykliø ir

aiðkiai apibrëþtos darbo procedûros. Kadangi mokiniø sveikatos specialisto

laisvë spræsti dël savo darbo yra susijusi su ið anksto uþprogramuotais

veiksmais, todël ði sritis, t.y. darbo standartizavimas, yra labai svarbi

siekiant vienodø tikslø.

Iðanalizavæs visus sveikatos prieþiûros mokykloje organizavimo

aspektus, mokiniø sveikatos specialistas turi numatyti, kaip optimaliai

panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo

iðteklius uþsibrëþtiems tikslams ágyvendinti.
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(5-a grafa). Plane gali bûti palikta 6-a grafa pastaboms. Joje galima

pasiþymëti priemonës ágyvendinimo ypatybes ar kitus svarbius

pastebëjimus, o tai leistø kità planà sudaryti dar kokybiðkesná ir tobulesná.

Ði forma ir struktûra gali bûti tokia:

Organizuojant sveikatos prieþiûrà mokykloje bûtina suvokti, kad

mokiniø sveikatos specialistai turi dirbti ne tik su vaikais, bet ir su tëvais ir

mokytojais. Todël plane galëtø bûti nurodyti ne tik vykdytojai, bet ir tikslinë

grupë (vaikai, tëvai, mokytojai). Plane gali bûti apibrëþta, kiek laiko (pvz.,

ne daugiau kaip 25 proc.) skirti informacijos teikimui ir kiek praktikai.

Numatant plano priemoniø vykdytojus, bûtina akcentuoti komandiná darbà

ir pagalvoti dël priemoniø, skatinanèiø mokyklos bendruomenæ (tëvus,

mokytojus) ásitraukti á sveikatinimo veiklà.

Planavimo sistemos sekos pavyzdþiu iðnagrinëkime Sveikatos

apsaugos ministerijos ir Valstybinio aplinkos sveikatos centro planø loginá

ryðá. Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldþiø ástaigø suvestiniame

metø darbo plane yra nurodomas darbo pavadinimas (priemonës

pavadinimas), dokumentas, ápareigojantis atlikti darbà, ávykdymo terminas,
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1 pav. Sveikatos apsaugos ministerijos ir pavaldþiø ástaigø suvestinis 2005 metø

darbo planas (kopija)
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atsakinga uþ vykdymà ástaiga ir atskirai dar nurodomi atsakingi uþ darbo

ávykdymo kontrolæ (1 pav.). Plane nëra priemonës ágyvendinimo kriterijø,

taèiau jau pati priemonë ar darbas nurodo, kad reikia parengti dokumentà.

Dokumento parengimas ir patvirtinimas ir yra darbo ágyvendinimo kriterijus.

Kokybës vadybos poþiûriu labai svarbu nustatyti priemonës

ágyvendinimo matuojamus kriterijus. Kriterijai turi bûti parenkami taip, kad

bûtø lengva ávertinti, ar priemonë ágyvendinta ar ne, t.y. ar pasiektas

rezultatas. Darbo planavimo efektyvumas vertinamas pagal tai, kaip

ágyvendinami organizacijos tikslai. Be to, galima naudoti darbø palyginimo

bûdus, palyginant savo darbus su kito mokiniø sveikatos specialisto,

dirbanèio kitoje mokykloje analogiðkais darbais. Ðiuo atveju lyginamø

rezultatø ávertinimà atlieka antrosios ðalies auditas.

Vienas ið Sveikatos apsaugos ministerijos plano priemoniø vykdytojø

yra Valstybinis aplinkos sveikatos centras. Valstybinio aplinkos sveikatos

centro plano priemoniø pagrindas yra Sveikatos apsaugos ministerijos

strateginis planas. Tokiu bûdu uþtikrinama, kad bendru ir kryptingu

Sveikatos apsaugos ministerijos ir jai pavaldþiø ástaigø darbu bûtø

ágyvendinami strateginiai sveikatinimo tikslai.

Valstybinio aplinkos sveikatos centro darbo planas turi kodifikavimo

elementø, kurie siejami su biudþetinio finansavimo panaudojimu atskiroms

priemonëms ágyvendinti. Kartu su priemoniø planu teikiamas ir lëðø

panaudojimo planas (2 pav., 3 pav.)

Valstybinio aplinkos sveikatos centro Vaikø aplinkos sveikatinimo

skyriaus plano priemoniø pagrindas yra Valstybinio aplinkos sveikatos

centro planas.

Rengiant darbo planus pagal Valstybinio aplinkos sveikatos centro

naudojamà formatà, reikia nustatyti loginius ir kitus ryðius, priemoniø
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ágyvendinimà susieti su materialiniais ir specialistø (þmoniø) iðtekliais, ið

esmës bûtina apskaièiuoti savo galimybes ir jas suplanuoti. Tokiam planui

sudaryti naudojamos informacinës technologijos.



2
7

2 pav. Valstybinio aplinkos sveikatos centro 2006 metø darbo planas (kopija)



2
8

3 pav. Valstybinio aplinkos sveikatos centro 2006 metø darbo plano priedas

(kopija)



2
9

4 pav. Valstybinio aplinkos sveikatos centro 2006 metø Vaikø aplinkos

sveikatinimo skyriaus darbo planas (kopija)
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Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

1.1. Paskaitos mokyklos mokytojø taryboje vaikø sveikatos

iðsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

1.2. Pasitarimai su bûsimø pirmokø tëvais (globëjais, rûpintojais)

pasiruoðimo mokyklai klausimais.

1.3.  Klausimø ir atsakymø valandëlës mokiniams sveikatos

iðsaugojimo ir stiprinimo klausimais.

1.4. Apklausos metodu ávertinti sveikatos þiniø poreiká:

1.4.1. mokiniø;

1.4.2. mokytojø;

1.4.3. tëvø.

1.5. Teikti individualias metodines konsultacijas besikreipiantiems

pagalbos arba matant konkreèià problemà:

1.5.1. mokiniams;

1.5.2. tëvams;

1.5.3. mokytojams.

1.6. Kaupti ir padaryti prieinamà informacinæ, metodinæ medþiagà

mokiniø sveikatos iðsaugojimo ir stiprinimo klausimais, pvz., fizinës

aplinkos átaka mokiniø sveikatai, psichologinës aplinkos átaka

VI. MOKINIØ SVEIKATOS SPECIALISTO DARBO PLANO

PRIEMONËS IR ÁGYVENDINIMO ALGORITMAI

Mokiniø sveikatos specialisto funkcijos pagal teisës aktus:

1. Sveikatinimo veiklos metodiniø konsultacijø mokytojams,

mokiniams, jø tëvams (globëjams, rûpintojams) teikimas bei metodinës

ir informacinës medþiagos mokiniø sveikatos iðsaugojimo ir stiprinimo

klausimais kaupimas
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mokiniø sveikatai, mokiniø darbo ir poilsio reþimas, fizinio aktyvumo

á taka sveikata i ,  mi tyba i r  sveikata,  þa l ing i  áproè ia i  i r  pan.

1.7. Dalyvauti mokyklos tarybos, mokyklos administracijos,

tëvø, mokiniø susirinkimuose ir pateikti informacijà apie problemas,

susi jus ias su mokin iø sveikatos iðsaugoj imu i r  s t ipr in imu.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës turëtø bûti vykdomos visus mokslo

metus, konkretûs vykdymo terminai nustatomi atsiþvelgiant á mokyklos

darbo planus, elementarià gyvenimo logikà ir kità turimà patirtá. Pavyzdþiui,

savaime suprantama, kad pasitarimai su bûsimø pirmokø tëvais

pasiruoðimo mokyklai klausimais turëtø vykti prieð prasidedant ar tik

prasidëjus mokslo metams arba informacijà apie problemas, susijusias

su mokiniø sveikatos iðsaugojimu ir stiprinimu, pateikti mokyklos tarybos,

mokyklos administracijos, tëvø, mokiniø susirinkimuose mokyklos

sveikatos specialistas galës tada, kada jie vyks mokyklos administracijos

nustatytu laiku. Apklausos metodu ávertinti sveikatos þiniø poreiká galima

tik gerai pasiruoðus, todël visas apklausos procesas gali trukti visus mokslo

metus [19]. Paskaitos mokyklos mokytojø taryboje vaikø sveikatos

iðsaugojimo ir stiprinimo klausimais irgi gali bûti skaitomos tik mokyklos

mokytojø tarybos posëdþiø metu ir t.t. Paskaitas galëtø skaityti ávairiø

srièiø gydytojai – ðeimos gydytojai, gydytojai alergologai, gydytojai

dermatovenerologai ir kiti, nes Lietuvos medicinos normos juos ápareigoja

„atlikti bendruomenës sveikatos prieþiûrà pagal kompetencijà“ [10],

bendradarbiauti su kitais asmens bei visuomenës sveikatos prieþiûros,

slaugos ir socialinës rûpybos darbuotojais bei specialistais, propaguoti sveikà

gyvensenà, ligø profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones,

vykdyti privalomàsias sveikatos programas” [9,11,12]. Praktiðkai visose



32

Lietuvos medicinos normose yra patvirtintos ðios standartinës asmens

sveikatos prieþiûros specialistø pareigos, todël jie privalo jas vykdyti.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti paskaitø skaièiø,

pasitarimø skaièiø, atliktø apklausø skaièiø, apklaustøjø skaièiø, sudarytø

anketø skaièiø, atliktas duomenø analizes, konsultacijø skaièiø, parengtos

metodinës medþiagos skaièiø  ir pan.

2. Informacijos sveikatos iðsaugojimo bei stiprinimo klausimais

teikimas ir ðios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose,

viktorinose ir pan.) mokyklos bendruomenei

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

2.1. Supaþindinti mokyklos bendruomenæ su sveikatos þiniø tyrimo

duomenimis, palyginant su ankstesniø tyrimø rezultatais.

2.2. Inicijuoti stendo, skirto sveikatos iðsaugojimo bei stiprinimo

klausimams, árengimà. Kartu su biologijos, kûno kultûros, technologijø ir

kitais mokytojais bei mokiniais rengti ir keisti informacijà.

2.3. Motyvuoti, inicijuoti ir konsultuoti mokinius, rengianèius

informacijà stendams ar informaciniø technologijø svetainëms.

2.4. Organizuoti diskusijas mokiniams ávairiomis sveikatos temomis

(atsiþvelgiant á situacijos aktualumà).

2.5. Inicijuoti, konsultuoti ar paremti Pasaulio sveikatos organizacijos

dienø renginius mokykloje.

2.6. Ruoðti stendø medþiagà, skirtà Pasaulio sveikatos organizacijos

atmintinoms dienoms.

2.7. Organizuoti viktorinas sveikatos stiprinimo klausimais 1–4 ir

5–8 klasiø mokiniams.

2.8. Parengti informacinæ medþiagà aktualiais sveikatos stiprinimo

klausimais ir jà platinti.
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Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Priemonës ðiai funkcijai ágyvendinti turëtø bûti vykdomos logiðkai

jas susiejant su kitomis plane numatytomis priemonëmis. Pavyzdþiui,

savaime suprantama, kad mokyklos bendruomenæ su sveikatos þiniø

tyrimo duomenimis supaþindinti galima tik tada, kai tyrimas bus atliktas ir

parengta analitinë ataskaita (1.4 priemonë). Pasaulio sveikatos

organizacijos dienos yra þinomos ir atitinkamai pagal tai galima planuoti

ávairias priemones joms paminëti (1 lentelë).

1 lentelë. Pasaulio sveikatos organizacijos atmintinos dienos

Data Sveikatos dienos pavadinimas

Vasario 11 d. Pasaulin÷ ligonių diena
Pasaulin÷ tuberkulioz÷s diena
„Jau laikas nugal÷ti tuberkuliozę“

Pasaulin÷ sveikatos diena
„Stiprinkime sveikatą kartu!“
Pasaulin÷ diena be tabako
Dienos tema: Nuodingos visos 
tabako formos

Birželio 14 d. Pasaulin÷ kraujo donorų diena
Birželio 26 d. Tarptautin÷ kovos su narkomanija 

ir narkotikų kontrabanda diena
Paskutinis rugs÷jo 

sekmadienis
Pasaulin÷ širdies diena

Spalio 10 d. Pasaulin÷ psichikos sveikatos 
diena

Lapkričio 14 d. Pasaulin÷ diabeto diena
Trečiasis lapkričio 

ketvirtadienis
Tarptautin÷ nerūkymo diena

Gruodžio 1 d. Pasaulin÷ AIDS diena

Kovo 24 d.

Balandžio 7 d.

Geguž÷s 31 d.
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Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti pateiktø informacijø

mokyklos bendruomenei skaièiø, parengtø stendø ir temø juose skaièiø,

paminëtø PSO dienø skaièiø ir pan.

3. Mokyklos sveikatinimo projektø (programø) rengimo inicijavimas

ir dalyvavimas juos ágyvendinant

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës:

3.1. Rengti Sveikatos apsaugos ministerijos ar savivaldybiø skelbiamø

programø projektus bei inicijuoti jø ágyvendinimà mokykloje.

3.2. Dalyvauti programoje „Sveikiausia klasë”.

3.3. Dalyvauti programoje „Nerûkanti klasë“.

3.4. Dalyvauti projekte „Smurtas prieð vaikus”.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Darbai ðiai funkcijai ágyvendinti turëtø bûti atlikti, atsiþvelgiant á

Sveikatos apsaugos ministerijos, savivaldybës ar kitos institucijos skelbiamø

konkursø nustatytus terminus ir datas. Projektas turëtø bûti rengiamas

Sveikatos apsaugos ministerijos arba kitos institucijos skelbiamam

konkursui. Kadangi projekto parengimas yra sudëtingas ir imlus laikui

darbas, jis turi bûti pradëtas rengti mokslo metø pradþioje [16]. Kitos

ministerijos ir valdymo institucijos taip pat skelbia konkursus ávairioms

programoms ágyvendinti, todël parengiamøjø darbø metu tikslinga daþniau

aplankyti ðvietimo ir mokslo ministerijos (www.smm.lt), Socialinës apsaugos

ir darbo ministerijos (www.socmin.lt), Sveikatos apsaugos ministerijos

(www.sam.lt), Vidaus reikalø ministerijos (www.vrm.lt) ir kitø ministerijø

internetines svetaines.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti dalyvavimà

programose, programø projektø parengimà ir pateikimà konkursui ir pan.



35

4. Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens

higienos ágûdþius

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

4.1. Teikti individualias konsultacijas dël sveikos gyvensenos ir asmens

higienos ágûdþiø formavimo:

4.1.1. mokiniams;

4.1.2. tëvams;

4.1.3. mokytojams.

4.2. Atlikti mokiniø asmens higienos patikrinimà.

4.3. Inicijuoti ir(ar) organizuoti mokiniø susitikimus su vietos

specialistais aktualiais sveikos gyvensenos ir asmens higienos klausimais.

4.4. Dalyvauti programoje vaikø sveikatos gerinimo klausimais (pvz.,

Klaipëdos m. vaikø sveikatos gerinimo 2002 – 2012 m. programa)

4.5. Konkursø geriausiai sveikatos stiprinimo ar turinèiai geriausius

asmens higienos ágûdþius klasei iðrinkti organizavimas.

4.6. Dalyvauti saugaus eismo konkursuose, skirtuose traumø

profilaktikai.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Individualios konsultacijos turi bûti daugiau orientuotos á ðvietimà,

sveikatos stiprinimà ir þalingø áproèiø klausimus. Be to, bûtina gerbti

asmens teisæ á privatumà, todël konsultavimas turëtø iðlaikyti

konfidencialumo taisykles. Kiekvieno mokinio asmens higienà siûloma

tikrinti maþiausiai du kartus per mokslo metus. Nieþai ar utëlës dar daþnas

kai kuriø mokiniø palydovas, todël mokiniai, kurie nesilaiko higienos

reikalavimø, gali bûti tikrinami daþniau. Vyresniøjø klasiø mokiniø higienà

galima tikrinti reèiau. Ðvaros tikrinimas yra gera proga supaþindinti ir mokyti
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mokinius asmens higienos, ávertinti jø þinias apie kûno, drabuþiø, dantø

valymà, klasës ar gyvenamøjø patalpø tvarkymà [27].

Priemoniø, susijusiø su asmens higiena, ágyvendinimo vertinimo

kriterijai galëtø bûti patikrintø mokiniø skaièius arba mokiniø, kuriems

sudarytos sàlygos nusiprausti mokyklos duðe kartà per savaitæ, skaièius.

Daugelis mokyklø turi ðiltà ir ðaltà vandená, o prie sporto saliø yra duðai,

todël toks kriterijus yra realus ir net labai prasmingas.

5. Mokiniø maitinimo organizavimo prieþiûra, skatinant sveikà

mitybà bei sveikos mitybos ágûdþiø formavimà

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

5.1. Konsultuoti specialistus, atsakingus uþ mokiniø maitinimà,

sveikos mitybos klausimais.

5.2. Dalyvauti sudarant vaikø maitinimo valgiaraðèius, asortimentà,

derinant mokiniø maitinimosi tvarkaraðtá.

5.3. Organizuoti diskusijas „Sveikas ir nesveikas maistas” (Renginys

PSO sveikatos dienai).

5.4. Vertinti maisto gaminimo vietos bei gamybos proceso atitiktá

visuomenës sveikatos prieþiûros teisës aktams. Informuoti mokyklos

administracijà apie nustatytas neatitiktis (paþeidimus) bei siûlyti priemones

joms paðalinti. Nustatytø paþeidimø paðalinimo kontrolë.

5.5. Sudaryti sàraðus vaikø, kuriems reikalingas tausojantis

maitinimas, ir pateikti maisto gamintojui. Informuoti tëvus apie tausojanèio

maitinimo galimybæ mokykloje.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniø maitinimo valgiaraðèius, asortimentà, derinant mokiniø

maitinimo [21] tvarkaraðtá, reikëtø padëti sudaryti, atsiþvelgiant á kitus
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mokyklos reikalavimus, tai gali bûti savaitiniai, mënesiniai ar kitos trukmës

valgiaraðèiai. Diskusijos „Sveikas ir nesveikas maistas” [22] gali bûti

renginys Pasaulinei sveikatos dienai, t.y. balandþio 7 d., taèiau tai neturëtø

bûti vienkartinë akcija, nes labai padidëjo vaikø nutukimas, daugelyje

Europos Sàjungos ðaliø kas penktas vaikas yra nutukæs [28]. Nutukimas

yra ne tik gana paprastai iðvengiamas lëtinis susirgimas, bet ir rizikos

veiksnys kitoms ligoms atsirasti. Pagrindinës ligos, atsirandanèios dël

nutukimo, yra hipertenzija, diabetas, kraujotakos sistemos ligos, tulþies

pûslës ir, be abejo, psichosocialinës ligos. Sàraðus vaikø, kuriems

reikalingas tausojantis maitinimas, reikëtø sudaryti pagal gydytojo

rekomendacijas (turëtø bûti nurodyta mokinio sveikatos patikrinimo

dokumentuose) mokslo metø pradþioje, sàraðas turëtø bûti tikslinamas ir

ið karto turëtø bûti pateiktas maisto gamintojui. Informacija tëvams apie

tausojanèio maitinimo galimybæ mokykloje turëtø bûti pateikta mokslo metø

pradþioje ir ávykus esminiams pokyèiams.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti konsultacijø skaièiø,

suderintø valgiaraðèiø skaièiø, sàraðo vaikø, kuriems reikalingas tausojantis

maitinimas, sudarymà ir kt.

6. Mokyklos aplinkos atitikties visuomenës sveikatos prieþiûros

teisës aktø reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius

mokyklos aplinkos bei sàlygø gerinimo klausimus

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

6.1. Praneðimai mokyklos mokytojø taryboje apie aplinkos veiksniø

átakà sveikatai, nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sàlygø

gerinimo klausimus.

6.2. Vertinti mokyklos patalpø valymo kokybæ bei tikrinti ar

naudojamos tik gamintojø paþenklintos, leistinos valymo priemonës.
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6.3. Atlikti ugdymo proceso audità, ávertinant ar chemijos pamokose

naudojamos tik leistinos cheminës medþiagos [15].

6.4. Vertinti mokyklos aplinkà dël atitikties visuomenës sveikatos

prieþiûros teisës aktø reikalavimams:

6.4.1. patalpø apðvietimas;

6.4.2. patalpø mikroklimato reþimas;

6.4.3. suolø bûklë ir mokiniø susodinimas;

6.4.4. ugdymo patalpø, stadionø bûklë.

6.5. Informuoti mokyklos administracijà apie nustatytas neatitiktis

(paþeidimus), teikti siûlymus joms paðalinti. Nustatytø neatitikèiø paðalinimo

kontrolë.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai.

Mokyklos aplinkai apibûdinti reikëtø sudaryti mokyklos sveikatos

pasà, kuriame bûtø suraðyti duomenys apie mokymo ir pagalbines

patalpas, jø árangà ir kt. Tai galima daryti visus mokslo metus. Ir mokyklos

mokiniai galëtø atlikti ðios funkcijos ágyvendinimo darbus ugdymo proceso

metu. Pavyzdþiui, mokydamiesi fizikà mokiniai galëtø iðmatuoti klasiø

dirbtiná apðviestumà, nes apðvietimo matavimo prietaisus – liuksmetrus

kai kurios mokyklos jau turi, analogiðkai galima iðmatuoti mikroklimatà

(temperatûrà, oro judëjimo greitá, santykinæ drëgmæ) ir t.t. Mokyklos

administracijos sprendimams priimti tø duomenø turëtø pakakti. Ypatingà

dëmesá reikëtø skirti mokyklos tualetams, prausykloms ir duðams, o tai

labai susijæ su mokinio asmens higienos ágûdþiø formavimu. Negalima

tikëtis suformuoti gerus asmens higienos ágûdþius, jei nëra galimybës

nusiprausti po sporto uþsiëmimø po duðu ar nusiplauti rankas prieð valgant.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti dokumentuotø

siûlymø mokyklos administracijai skaièiø, auditø skaièiø, mokyklos patalpø
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vertinimo skaièiø ir kt.

7. Pasiûlymø mokyklos vadovui dël reikalingø priemoniø,

uþtikrinanèiø traumø ir nelaimingø atsitikimø prevencijà mokykloje,

teikimas

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

7.1. Vykdyti traumø, ávykstanèiø ugdymo proceso metu bei pakeliui á

mokyklà ir ið jos, registracijà.

7.2. Atlikti traumø pobûdþio, vietos, laiko, prieþasèiø analizæ ir

informuoti mokyklos mokytojø tarybà apie traumatizmà mokykloje.

7.3. Inicijuoti ir dalyvauti rengiant mokiniø traumø ir nelaimingø

atsitikimø prevencijos priemones (planà).

7.4. Dalyvauti sprendþiant mokiniø paveþimo iki mokyklos ir ið jos

saugumo klausimus.

7.5. Organizuoti konsultacijas  su darbø saugos inspekcijos

specialistais dël sporto saliø, sporto aikðtynø, technologijø kabinetø árangos,

atitinkanèios visuomenës sveikatos prieþiûros teisës aktø reikalavimams,

árengimo.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Pasaulio sveikatos organizacija skelbia, kad nelaimingi atsitikimai

yra pagrindinë paaugliø mirties prieþastis, todël mokiniø sveikatos

specialistui ði darbo sritis turëtø bûti viena ið prioritetiniø ir vykdoma visus

mokslo metus. Akcentai galëtø bûti sausio ir geguþës mënesiais, atlikus

traumø analizæ [17]. Tikëtina, kad vienos mokyklos mastu ði analizë neleis

atskleisti visø traumø dësningumø ar prieþasèiø, todël galima bûtø pateikti

informacijà miesto ar rajono mastu.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti dokumentuotø

siûlymø mokyklos administracijai skaièiø, informaciniø praneðimø skaièiø,
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mokyklos patalpø vertinimo saugos darbe klausimais skaièiø ir kt.

8. Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenës sveikatos

prieþiûros teisës aktø reikalavimams vertinimas

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

8.1. Teikti rekomendacijas sudarant pamokø tvarkaraðèius, nustatant

ugdymo reþimà.

8.2. Atlikti ugdymo proceso higieniná audità, apibendrinti gautus

duomenis.

8.3. Teikti informacijà mokyklos administracijai apie ugdymo proceso

atitiktá higieniniams reikalavimams.

8.4. Teikti informacijà mokytojø tarybai apie ugdymo procesø atitiktá

visuomenës sveikatos prieþiûros teisës aktø reikalavimams.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Rekomendacijas sudarant pamokø tvarkaraðèius [25], nustatant

ugdymo reþimà mokiniø sveikatos specialistas turëtø pateikti trimestro ar

semestro pradþioje, o jei yra galimybë - prieð jiems prasidedant. Ugdymo

proceso auditas turëtø bûti atliekamas visus mokslo metus, geriausia tai

daryti kartu su mokyklos administracija.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti stebëtø pamokø

skaièiø, dokumentuotø siûlymø mokyklos administracijai skaièiø,

informaciniø praneðimø skaièiø ir kt.

9. Pagalba kûno kultûros mokytojams komplektuojant fizinio

ugdymo grupes, informacijos dël mokiniø galimybës dalyvauti sporto

varþybose teikimas kûno kultûros mokytojams

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

9.1. Sudaryti fizinio pajëgumo grupiø sàraðus, duomenis pateikti kûno

kultûros mokytojams ir juos konsultuoti apie fizinio lavinimo grupes.
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9.2. Stebëti kûno kultûros pamokas, vertinti pamokos struktûros

higieninius aspektus, konsultuoti kûno kultûros mokytojus apie fizinius

krûvius vaikams, turintiems sveikatos sutrikimø.

9.3. Informuoti kûno kultûros mokytojus apie mokiniø galimybæ

dalyvauti sporto varþybose, remiantis jø sveikatos paþymomis. Uþtikrinti

mediko dalyvavimà mokyklos sporto renginiuose.

9.4. Organizuoti sportiniø árenginiø bei inventoriaus saugumo audità.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniø fizinio pajëgumo grupiø sàraðus reikia sudaryti pagal mokiniø

sveikatos paþymas, kurias jie pristato mokslo metø pradþioje. Sàraðai visus

mokslo metus turi bûti papildomi, atsiþvelgiant á tai, kokias mokiniai po

ligos pristato gydytojø rekomendacijas. Visus mokslo metus reikëtø

dalykiðkai bendradarbiauti su kûno kultûros mokytojais, juos konsultuojant,

informuojant apie mokiniø galimybæ dalyvauti sporto varþybose ar

motyvuojant, kad visø fizinio pajëgumo grupiø mokiniai bûtø uþimti fizinio

lavinimo pratybose pagal gydytojø rekomendacijas.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti mokiniø fizinio

pajëgumo grupiø sàraðo sudarymà, stebëtø pamokø skaièiø, dokumentuotø

siûlymø mokyklos administracijai skaièiø, konsultaciniø-informaciniø

praneðimø skaièiø ir kt.

10. Informacijos apie kasmetinius mokiniø sveikatos profilaktinius

patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei ne reèiau kaip

1 kartà per metus (mokslo metø pradþioje) pateikimas mokyklos

bendruomenei bei kitoms institucijoms teisës aktø nustatyta tvarka

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

10.1. Rinkti informacijà apie mokiniø sveikatà, jà kaupti ir analizuoti.
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10.2. Informuoti mokyklos (atskirø klasiø) bendruomenæ apie mokiniø

sveikatà.

10.3. Pagal kompetencijà nustatyta tvarka teikti duomenis

visuomenës sveikatos centrams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Informacijos apie mokiniø sveikatà rinkimas, kaupimas ir analizë

turëtø bûti atliekamas visus mokslo metus. Pirmasis etapas turëtø prasidëti

spalio mënesá, kai mokiniai pristato savo sveikatos paþymas ið juos

priþiûrinèiø gydytojø. Analizë visus mokslo metus turi bûti papildoma,

atsiþvelgiant á tai, kokias mokiniai po ligos pristato gydytojø rekomendacijas.

Duomenys turi bûti pateikiami mokyklos administracijai ir bendruomenei,

o teisës aktø nustatytais terminais – ir kitoms suinteresuotoms institucijoms,

pvz., visuomenës sveikatos centrams iki kiekvienø metø sausio 5 d.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti analiziø skaièiø

(pagal amþiø, klases ir pan.), dokumentuotø siûlymø mokyklos

administracijai skaièiø, informaciniø praneðimø mokyklos bendruomenei

skaièiø ir kt.

11. Asmens sveikatos prieþiûros ástaigø specialistø rekomendacijø

dël mokiniø sveikatos pateikimas klasës auklëtojui (mokytojams) bei

ðiø rekomendacijø ágyvendinimo prieþiûra mokykloje

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

11.1. Informuoti mokytojus (klasiø auklëtojus) ir tëvus apie vaikø

sveikatos profilaktiniø patikrinimø rezultatus.

11.2. Priþiûrëti kaip vykdomos asmens sveikatos prieþiûros ástaigø

specialistø rekomendacijos.

11.3. Teikti rekomendacijas dël mokiniø sveikatos klasës auklëtojams.
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11.4. Vykdyti rekomendacijø dël mokiniø sveikatos ágyvendinimo

prieþiûrà.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Informacija apie mokiniø sveikatos profilaktiniø patikrinimø rezultatus

mokytojus (klasiø auklëtojus) turi pasiekti kaip galima greièiau, tuoj pat

kai mokiniai pristato dokumentus ið gydytojø. Pagal gydytojø rekomendacijas

mokytojai turëtø sudaryti individualius mokymo planus, klasës auklëtojai

susodinti mokinius klasëje ir t.t. Mokiniø sveikatos specialistas turëtø visus

mokslo metus vykdyti gydytojø rekomendacijø dël mokiniø sveikatos

ágyvendinimo prieþiûrà.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti informacijø

mokytojams (klasiø auklëtojams) skaièiø, dokumentuotø siûlymø

mokytojams, klasiø auklëtojams, mokyklos administracijai skaièiø,

informaciniø praneðimø mokyklos bendruomenei skaièiø ir kt.

12. Lëtiniø neinfekciniø ligø rizikos veiksniø (alkoholio, tabako,

narkotikø vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

12.1. Inicijuoti alkoholio, tabako, narkotikø vartojimo (rizikingos

elgsenos) paplitimo tyrimus mokykloje.

12.2. Registruoti rizikos veiksniø paplitimà (padidëjusio kraujospûdþio,

antsvorio ir kt.)

12.3. Mokyti mokinius, mokytojus ir tëvus optimaliai gyventi sergant

ávairiomis lëtinëmis ligomis (alergijomis, astma, diabetu, epilepsija,

hemofilija ir kt.)

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Lëtiniø neinfekciniø ligø rizikos veiksniø (alkoholio, tabako, narkotikø

vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas yra labai atsakingas, gana
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sudëtingas ir imlus darbo laikui procesas, todël jis turi bûti vykdomas visus

mokslo metus. Tyrimui atlikti tikslinga pakviesti ðios srities mokslininkus[6],

o paèiam mokiniø sveikatos specialistui jiems padëti atlikti tyrimus.

Atsiþvelgiant á tai, kad yra mokiniø, serganèiø ávairiomis lëtinëmis ligomis

(alergijomis, astma, diabetu, epilepsija, hemofilija ir kt.), todël mokiniø

sveikatos specialistas mokslo metø pradþioje turëtø su tais mokiniais

asmeniðkai susipaþinti. Atitinkamai reikëtø pasirengti patiems ir supaþindinti

klasiø auklëtojus kaip teikti pirmàjà pagalbà tokiems mokiniams. Pagalbos

schemos turi bûti parengtos mokslo metø pradþioje.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti tyrimø skaièiø,

mokiniø, serganèiø lëtinëmis ligomis (alergijomis, astma, diabetu,

epilepsija, hemofilija ir kt.) sàraðà, pirmosios pagalbos schemø skaièiø ir

pan.

13. Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupëse,

sprendþianèiose mokiniø psichologines, adaptacijos ir socialines

problemas

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

13.1. Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupëje.

13.2. Teikti siûlymus sprendþiant mokiniø psichologines ir socialines

problemas.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniø sveikatos specialistas turëtø dalyvauti mokyklos prevencinio

darbo grupëje visus mokslo metus. Dalyvavimas bûtø labai prasmingas,

jei jo iniciatyva mokykla ásitrauktø á specialiàjà ugdymo programà,

padedanèià mokiniams susidaryti sveikatai palankius gyvenimo ágûdþius,

stiprinti savarankiðkumà bei atsparumà neigiamoms visuomenës átakoms.

Ði programa Lietuvoje daugiau þinoma „Sniego gniûþtës“ [5] pavadinimu.
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Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti konkretaus

dalyvavimo mokyklos prevencinio darbo grupëje atvejus, veiksmus ir

mokyklos átraukimà á „Sniego gniûþtës“ programà.

14. Pagalba organizuojant mokiniø imunoprofilaktikà

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

14.1. Organizuoti mokiniø skiepijimø kalendoriaus ágyvendinimà ir

vykdymo prieþiûrà.

14.2. Pateikti mokyklos stende informacijà apie profilaktiniø skiepijimø

svarbà bei skiepijimo kalendoriø.

14.3. Skleisti informacijà apie profilaktinius gripo skiepijimus.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniai turi bûti skiepijami atsiþvelgiant á nustatytus terminus, t.y.

per visus mokslo metus. Tam mokslo metø pradþioje reikëtø pradëti

bendradarbiauti su mokinio ðeimos gydytoju. Informacija apie profilaktiniø

skiepijimø svarbà bei skiepijimo kalendoriø mokyklos stende turëtø bûti

rengiama atsiþvelgiant á sezonà ir pan. Informacija apie profilaktinius

skiepijimus turëtø pasiekti ir mokiniø tëvus, mokytojus, mokyklos

administracijà.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti informacijø

mokytojams (klasiø auklëtojams) skaièiø, dokumentuotø siûlymø tëvams,

mokytojams, klasiø auklëtojams, mokyklos administracijai skaièiø,

informaciniø praneðimø mokyklos stenduose skaièiø ir kt.

15. Informacijos visuomenës sveikatos centrui apskrityje

teikimas, átarus uþkreèiamàjà ligà ar apsinuodijimà mokykloje

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

15.1. Teikti informacijà visuomenës sveikatos centrui apskrityje, átarus

apsinuodijimà ar uþkreèiamàjà ligà mokykloje.
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15.2. Informuoti mokyklos bendruomenæ apie mokiniø sergamumà

uþkreèiamosiomis ligomis.

15.3. Registruoti uþkreèiamosios ligos átarimo ar apsinuodijimo

atvejus, kaupti informacijà ir jà analizuoti.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Átarus uþkreèiamàjà ligà ar apsinuodijimà mokykloje, informacija

visuomenës sveikatos centrui apskrityje teikiama teisës aktø nustatyta

tvarka. Prireikus ðios priemonës turi bûti ágyvendinamos visus mokslo

metus. Praneðimai mokyklos bendruomenei apie mokiniø sergamumà

uþkreèiamosiomis ligomis turi bûti pateikiami turint pakankamai patikimos

analitinës medþiagos.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti informacijø

(praneðimø) skaièiø.

16. Visuomenës sveikatos centro apskrityje specialistø nurodytø

uþkreèiamøjø ligø epidemiologinës prieþiûros priemoniø

ágyvendinimas mokykloje

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës

16.1. Dalyvauti nustatant uþkreèiamøjø ligø prieþastis.

16.2. Organizuoti visuomenës sveikatos centro apskrityje specialistø

nurodytø prieðepideminiø priemoniø vykdymà ir atlikti jø vykdymo prieþiûrà.

16.3. Rengti informacinæ medþiagà apie uþkreèiamøjø ligø prevencijà

ir jà platinti.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniø sveikatos specialistas, nepriklausomai nuo savo tiesioginio

pavaldumo, kaip mokyklos atstovas turi dalyvauti nustatant uþkreèiamøjø

ligø prieþastis, jei tai siejama su mokyklos veikla. Kai nustatomi mokiniø
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uþkreèiamøjø ligø atvejai, mokiniø sveikatos specialistas turi padëti

mokyklos administracijai organizuoti visuomenës sveikatos centro

apskrityje specialistø nurodytø prieðepideminiø priemoniø vykdymà.

Prireikus ðios priemonës turi bûti ágyvendinamos visus mokslo metus.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti konkretaus

dalyvavimo uþkreèiamøjø ligø mokykloje prevencinio darbo atvejus,

veiksmus, atliekant prieðepidemines priemones, leidiniø skaièiø, kieká ir

pan.

17. Pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas

Rekomenduojamos ðios funkcijos ágyvendinimo priemonës:

17.1. Teikti pirmàjà medicinos pagalbà ávykus nelaimingam atsitikimui.

17.2. Praneðti mokinio tëvams apie ávyká, esant reikalui, iðkviesti

greitàjà pagalbà ir palydëti mokiná á sveikatos prieþiûros ástaigà.

17.3. Sukomplektuoti pirmosios pagalbos rinkinius mokykloje,

dirbtuvëse, sveikatos kabinete ir kitose mokyklos administracijos

nustatytose vietose, vykdyti jø naudojimosi prieþiûrà.

17.4. Priþiûrëti, kad mokytojai iðklausytø pirmosios medicinos

pagalbos mokymo kursà, informuoti administracijà.

17.5. Organizuoti besidominèiø mokiniø mokymà teikti pirmàjà

medicinos pagalbà.

17.6. Analizuoti pirmosios medicinos pagalbos teikimo atvejus,

informacijà pateikti mokyklos administracijai.

Rekomenduojami ðios funkcijos priemoniø ágyvendinimo terminai

Mokiniø sveikatos specialistas turi suteikti pirmàjà medicinos pagalbà

ávykus nelaimingam atsitikimui. Atsiþvelgiant á tai, kad mokiniø sveikatos

specialistas dël savo iðsilavinimo ir þiniø turi daugiausia patyrimo, prireikus



48

jis turëtø palydëti mokiná á sveikatos prieþiûros ástaigà. Ðios priemonës yra

ekstremalios ir jø vykdymas turi bûti operatyvus visus mokslo metus.

Kadangi mokytojai turi bûti iðklausæ pirmosios medicinos pagalbos

mokymo kursà [1] ir ne tik dël teisës aktø reikalavimø, bet ir dël jø darbo

su didelëmis mokiniø grupëmis, galima visus mokslo metus jø

kompetencijà tais klausimais didinti. Sudarius mokytojø grupes, galima

juos mokyti.

Priemoniø ágyvendinimo kriterijais galima naudoti apmokytø mokiniø

ir mokytojø skaièiø, suteiktos pagalbos skaièiø ir pan.

Reikia suprasti, kad veiksmingas laiko tvarkymas ir pateiktos

funkcijø ágyvendinimo rekomendacijos (priemonës, ágyvendinimo

terminai, ágyvendinimo kriterijai ir kt.) nereiðkia grieþtos rutinos. Gali

bûti taikomi ir kiti veiklos metodai (pvz., probleminis mokymas,

situacijø modeliavimas ir pan.), kuriø tikslas – socialiniø ágûdþiø,

atsparumo ugdymas ir t.t.

Darbø grafiko sudarymas ir planavimas nëra vienkartiniai

veiksmai. Kartais tenka atsiþvelgti ir á ávairius atsitiktinumus ar

kasdieninius rûpesèius.
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Mokinių sveikatos specialisto, dirbančio mokykloje, pavyzdinis darbo planas 

 
Funkcija 

 
Priemon÷s pavadinimas 

 
Įvykdymo 
laikas 

 
Vykdytojai 

 
Priemon÷s 

įgyvendinimo 
kriterijai 

 
1.1.Paskaitos mokyklos mokytojų taryboje vaikų 
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

Per mokslo 
metus 

 Paskaitų skaičius 

1.2. Pasitarimai su būsimų pirmokų t÷vais 
(glob÷jais, rūpintojais) pasiruošimo mokyklai 
klausimais 

Per mokslo 
metus 

 Pasitarimų skaičius 

1.3. Klausimų ir atsakymų valand÷l÷s mokiniams 
sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais 

Per mokslo 
metus 

 Valand÷lių skaičius 

1.4. Apklausos metodu įvertinti sveikatos žinių 
poreikį:  
1.4.1. mokinių 
1.4.2. mokytojų 
1.4.3. t÷vų 

Prad÷jus dirbti, 
v÷liau kas 2 
metai 

 Sudarytų anketų, 
atliktų apklausų, 
apklaustųjų 
skaičius, atliktos 
duomenų analiz÷s 

1. Sveikatinimo veiklos 
metodinių konsultacijų 
mokytojams, mokiniams, jų 
t÷vams (glob÷jams, rūpintojams) 
teikimas bei metodin÷s ir 
informacin÷s medžiagos mokinių 
sveikatos išsaugojimo ir 
stiprinimo klausimais kaupimas 

1.5. Teikti individualias metodines konsultacijas 
besikreipiantiems pagalbos arba matant 
konkrečią  problemą: 
1.5.1. mokiniams 
1.5.2. t÷vams 
1.5.3. mokytojams 

Per mokslo 
metus 

 Konsultacijų 
skaičius 
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1.6. Kaupti ir padaryti prieinamą informacinę, 
metodinę medžiagą mokinių sveikatos 
išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, pvz., fizin÷s 
aplinkos įtaka mokinių sveikatai, psichologin÷s 
aplinkos įtaka mokinių sveikatai, mokinių darbo ir 
poilsio režimas, fizinio aktyvumo įtaka sveikatai, 
mityba ir sveikata, žalingi įpročiai ir pan. 

Per mokslo 
metus 

 Metodin÷s 
medžiagos skaičius 
ir įvairov÷ 

 

1.7. Dalyvauti mokyklos tarybos, mokyklos 
administracijos, t÷vų, mokinių susirinkimuose ir 
pateikti informaciją apie problemas, susijusias su 
mokinių sveikatos išsaugojimu ir stiprinimu 

Per mokslo 
metus 

 Pateiktų informacijų 
skaičius 

2.1. Supažindinti mokyklos bendruomenę su 
sveikatos žinių tyrimo duomenimis, palyginant su 
ankstesnių tyrimų rezultatais 

Atlikus tyrimą  Pateiktų informacijų 
skaičius 

2.2. Inicijuoti stendo, skirto sveikatos 
išsaugojimo bei stiprinimo klausimams, įrengimą. 
Kartu su biologijos, kūno kultūros, technologijų 
mokytojais ir mokiniais rengti ir keisti informaciją 

Mokslo metų 
pradžioje, v÷liau 
periodiškai 

 Parengtų temų 
skaičius 

2.3. Motyvuoti, inicijuoti ir konsultuoti mokinius, 
rengiančius informaciją stendams ar informacinių 
technologijų svetain÷ms 

Per mokslo 
metus 

 Suteiktų 
konsultacijų 
skaičius 

2.4. Organizuoti diskusijas mokiniams įvairiomis 
sveikatos temomis (atsižvelgiant į poreikį) 

Per mokslo 
metus 

 Diskusijų, temų ir 
dalyvių skaičius 

2.5. Inicijuoti, konsultuoti ar paremti Pasaulio 
sveikatos organizacijos dienų renginius 
mokykloje 

Per mokslo 
metus 

 Priemonių jose 
dalyvavusių 
skaičius 

2. Informacijos sveikatos 

išsaugojimo bei stiprinimo 

klausimais teikimas ir šios 

informacijos sklaida (mokyklos 

stenduose, renginiuose, 

viktorinose ir pan.) mokyklos 

bendruomenei 

2.6. Rengti stendų medžiagą, skirtą Pasaulio 
sveikatos organizacijos atmintinoms dienoms 

Per mokslo 
metus 

 Stendų skaičius 
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2.7. Organizuoti viktorinas sveikatos stiprinimo 
klausimais 1 – 4 ir 5 – 8 klasių mokiniams  

Per mokslo 
metus 

 Viktorinų ir 
dalyvavusiųjų 
skaičius 

 

2.8. Parengti informacinę medžiagą aktualiais 
sveikatos stiprinimo klausimais ir ją platinti 

Per mokslo 
metus 

 Informacijų skaičius 

3.1. Rengti Sveikatos apsaugos ministerijos ar 
savivaldybių skelbiamų programų projektus bei 
inicijuoti jų įgyvendinimą mokyklose 

Per mokslo 
metus 

 Rengti projektai 

3.2. Dalyvauti programoje „Sveikiausia klas÷" Per mokslo 
metus 

 Dalyvavimas 

3.3.Dalyvauti programoje „Nerūkanti klas÷“ Per mokslo 
metus 

 Dalyvavimas 

3. Mokyklos sveikatinimo 

projektų (programų) rengimo 

inicijavimas ir dalyvavimas juos 

įgyvendinant 

3.4. Dalyvauti projekte „Smurtas prieš vaikus“ Per mokslo 
metus 

 Dalyvavimas 

4.1. Teikti individualias konsultacijas d÷l sveikos 
gyvensenos ir asmens higienos įgūdžių 
formavimo: 
4.1.1. mokiniams 
4.1.2. t÷vams 
4.1.3. mokytojams 

Per mokslo 
metus 

 Konsultacijų 
skaičius 

4.2. Atlikti mokinių asmens higienos patikrinimą Kartą per ketvirtį  Patikrinimų 
skaičius 

4.3. Inicijuoti ir/ar organizuoti mokinių susitikimus 
su vietos specialistais aktualiais sveikos 
gyvensenos ir asmens higienos klausimais 

Per mokslo 
metus 

 Susitikimų skaičius 

4. Pagalba mokiniams ugdant 

sveikos gyvensenos ir asmens 

higienos įgūdžius 

4.4. Dalyvauti programoje vaikų sveikatos 
gerinimo klausimais. (pvz., Klaip÷dos m. vaikų 
sveikatos gerinimo programa 2002 – 2012 
metams“) 

Per mokslo 
metus 

 Dalyvavimo 
skaičius 
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4.5. Konkursų geriausiai sveikatos stiprinimo ar 
turinčiai geriausius asmens higienos įgūdžius 
klasei išrinkti organizavimas 

Per mokslo 
metus 

 Konkursas  

4.6. Dalyvauti saugaus eismo konkursuose, 
skirtiems traumų profilaktikai 

Per mokslo 
metus 

  

5.1. Konsultuoti specialistus, atsakingus už 
mokinių maitinimą, sveikos mitybos klausimais 

Per mokslo 
metus 

 Konsultacijų 
skaičius 

5.2. Dalyvauti sudarant vaikų maitinimo 
valgiaraščius, asortimentą, derinant mokinių 
maitinimosi tvarkaraštį 

Per mokslo 
metus 

  

5.3. Organizuoti diskusijas „Sveikas ir nesveikas 
maistas“ (Renginys PSO sveikatos dienai) 

Balandžio m÷n.  Diskusijų skaičius 

5.4. Vertinti maisto gaminimo vietos bei 
gamybos proceso atitiktį visuomen÷s sveikatos 
priežiūros teis÷s aktams. Informuoti mokyklos 
administraciją apie nustatytas neatitiktis 
(pažeidimus) bei siūlyti priemones joms pašalinti. 
Nustatytų pažeidimų pašalinimo kontrol÷. 

Kartą per m÷nesį  Vertinimų skaičius 

5. Mokinių maitinimo 

organizavimo priežiūra, 

skatinant sveiką mitybą bei 

sveikos mitybos įgūdžių 

formavimą 

5.5. Sudaryti sąrašus vaikų, kuriems reikalingas 
tausojantis maitinimas, ir pateikti maisto 
gamintojui. Informuoti t÷vus apie tausojančio 
maitinimo galimybę mokykloje 

Kasmet  
rugs÷jo m÷n. 

 Sąrašas 

6. Mokyklos aplinkos atitikties 

visuomen÷s sveikatos priežiūros 

 teis÷s aktų reikalavimams 

vertinimas, dalyvavimas 

nustatant prioritetinius mokyklos 

6.1. Pranešimai mokyklos mokytojų taryboje apie 
aplinkos veiksnių įtaką sveikatai, nustatant 
prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų 
gerinimo klausimus. 
 
 
 

Per mokslo 
metus 

 Pasiūlymų, priimtų 
sprendimų skaičius 
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6.2. Vertinti mokyklos patalpų valymo kokybę bei 
tikrinti ar naudojamos tik gamintojų paženklintos, 
leistinos valymo priemon÷s. 

Per mokslo 
metus 
 

 Vertinimų skaičius 

6.3. Atlikti ugdymo proceso auditą, įvertinant ar 
chemijos pamokose naudojamos tik leistinos 
chemin÷s medžiagos 

Mokslo metų 
pradžioje ir 
užsakant naujas 
chemines 
medžiagas 

 Auditų skaičius 

aplinkos bei sąlygų gerinimo 

klausimus 

6.4. Vertinti mokyklos aplinką d÷l atitikties 
visuomen÷s sveikatos priežiūros teis÷s aktų 
reikalavimams: 
6.4.1. patalpų apšvietimas 
6.4.2. patalpų mikroklimato režimas 
6.4.3. suolų būkl÷ ir mokinių susodinimas 
6.4.4. ugdymo patalpų, stadionų būkl÷ 
Mokyklos administracijos informavimas apie 
nustatytus neatitikimus (pažeidimus) bei siūlymai 
juos pašalinti. 
Nustatytų neatitikimų pašalinimo kontrol÷ 

 
 
Žiemos sezonu  
Šildymo sezonu 
2k per mokslo 
metus 
2k per mokslo 
metus 
atlikus 
patikrinimus 

 Dokumentuotų 
tikrinimų skaičius, 
dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
 rastų pažeidimų 
skaičius 

7.1. Vykdyti traumų, įvykstančių ugdymo proceso 
metu bei pakeliui į mokyklą ir iš jos, registraciją 

Per mokslo 
metus 

 Registracijos 
duomenys 

7.2. Atlikti traumų  pobūdžio, vietos, laiko, 
priežasčių analizę ir informuoti mokyklos 
mokytojų tarybą apie traumatizmą mokykloje. 

Sausio m÷n. 
Geguž÷s m÷n. 

 Atliktų analizių 
skaičius, 
pranešimų skaičius 

7. Pasiūlymų mokyklos vadovui 

d÷l reikalingų priemonių, 

užtikrinančių traumų ir 

nelaimingų atsitikimų prevenciją 

mokykloje, teikimas 
7.3. Inicijuoti ir dalyvauti rengiant mokinių traumų 
ir nelaimingų atsitikimų prevencijos priemonių 
planą 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 
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7.4. Dalyvauti sprendžiant mokinių pavežimo iki 
mokyklos ir iš jos saugumo klausimus 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

 

7.5. Organizuoti konsultacijas  su darbų saugos 
inspekcijos specialistais d÷l sporto salių, sporto 
aikštynų, technologijų kabinetų įrangos, 
atitinkančios visuomen÷s sveikatos priežiūros 
teis÷s aktų reikalavimams, įrengimo 

Per mokslo 
metus 

 Konsultacijų 
skaičius 

8.1. Teikti rekomendacijas sudarant pamokų 
tvarkaraščius, nustatant ugdymo režimą 

Trimestro ar 
semestro 
pradžioje 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

8.2. Atlikti ugdymo proceso higieninį auditą, 
apibendrinti gautus duomenis  

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

8.3.Teikti informaciją mokyklos administracijai 
apie ugdymo proceso neatitikimą higieniniams 
reikalavimams 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

8. Ugdymo proceso 

organizavimo atitikties 

visuomen÷s sveikatos priežiūros 

teis÷s aktų reikalavimams 

vertinimas 

8.4. Informacijos mokytojų  tarybai apie 
nustatytus ugdymo procesų neatitikimus 
visuomen÷s sveikatos priežiūros teis÷s aktų 
reikalavimams pateikimas 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

9.1. Sudaryti fizinio paj÷gumo grupių sąrašus, 
duomenis pateikti kūno kultūros mokytojams ir 
juos konsultuoti apie fizinio lavinimo grupes 

Kasmet, 
Rugs÷jo - spalio 
m÷n. 

 Sąrašų ir 
konsultacijų 
skaičius 

9. Pagalba kūno kultūros 

mokytojams komplektuojant 

fizinio ugdymo grupes, 

informacijos d÷l mokinių 

galimyb÷s dalyvauti sporto 

varžybose teikimas kūno 

kultūros mokytojams 

9.2. Steb÷ti kūno kultūros pamokas , vertinti 
pamokos struktūros higieninius aspektus,  
konsultuoti kūno kultūros mokytojus apie fizinius 
krūvius vaikams, turintiems sveikatos sutrikimų 

Per mokslo 
metus 

 Steb÷tų pamokų 
skaičius, 
konsultacijų 
skaičius 
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9.3. Informuoti kūno kultūros mokytojus apie 
mokinių galimybę dalyvauti sporto varžybose, 
remiantis jų sveikatos pažymomis. 
Užtikrinti mediko dalyvavimą mokyklos sporto 
renginiuose 

Per mokslo 
metus 

 Informacijų 
skaičius, sporto 
renginių, kuriuose 
buvo medikas, 
skaičius 

 

9.4. Organizuoti sportinių įrenginių bei 
inventoriaus saugumo auditą 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

10.1. Informacijos apie mokinių sveikatą 
rinkimas, kaupimas ir analiz÷ 

Kasmet, 
Rugs÷jo - spalio 
m÷n. 

 Registro 
duomenys, 
analitin÷ ataskaita 

10.2. Pranešimai mokyklos (atskirų klasių) 
bendruomenei apie mokinių sveikatą. 

Kasmet, 
lapkričio m÷n. 

 Pranešimų skaičius 

10. Informacijos apie 

kasmetinius mokinių sveikatos 

profilaktinius patikrinimus 

kaupimas, informacijos 

apibendrinimas bei ne rečiau 

kaip 1 kartą per metus (mokslo 

metų pradžioje) pateikimas 

mokyklos bendruomenei bei 

kitoms institucijoms teis÷s aktų 

nustatyta tvarka 

10.3. Duomenų pateikimas visuomen÷s 
sveikatos centrams ir kitoms suinteresuotoms 
institucijoms 
 

Kasmet, iki 
sausio 5 d. 

 Vienkartinis 
duomenų 
pateikimas 

11.1. Informuoti mokytojus (klasių aukl÷tojus) ir 
t÷vus apie vaikų profilaktinių patikrinimų 
rezultatus 

Kasmet, 
lapkričio m÷n. 

 Informacijų skaičius 11. Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistų 

rekomendacijų d÷l mokinių 

sveikatos pateikimas klas÷s 

aukl÷tojui (mokytojams) bei šių 

rekomendacijų įgyvendinimo 

priežiūra mokykloje 

11.2. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
specialistų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 
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11.3. Teikti rekomendacijas d÷l mokinių 
sveikatos klas÷s aukl÷tojams 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

 

11.4. Vykdyti rekomendacijų d÷l mokinių 
sveikatos įgyvendinimo priežiūrą 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

12.1. Inicijuoti alkoholio, tabako, narkotikų 
vartojimo (rizikingos elgsenos) paplitimo tyrimus 
mokykloje 

Per mokslo 
metus 

 Tyrimų skaičius 

12.2. Registruoti rizikos veiksnių paplitimą 
(padid÷jusio kraujospūdžio, antsvorio ir t.t.) 

Per mokslo 
metus 

 Registro duomenys 

12. L÷tinių neinfekcinių ligų 

rizikos veiksnių (alkoholio, 

tabako, narkotikų vartojimas ir 

kt.) paplitimo nustatymas 

12.3. Mokyti mokinius, mokytojus ir t÷vus 
optimaliai gyventi, sergant įvairiomis l÷tin÷mis 
ligomis (alergijomis, astma, diabetu, epilepsija, 
hemofilija ir kt.)   

Per mokslo 
metus 

 Pamokų, 
konsultacijų 
skaičius 

13.1. Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo 
grup÷je 

Per mokslo 
metus 

  13. Dalyvavimas mokyklos 

prevencinio darbo grup÷se, 

sprendžiančiose mokinių 

psichologines, adaptacijos ir 

socialines problemas 

13.2. Teikti siūlymus sprendžiant mokinių 
psichologines ir socialines problemas 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

14.1. Organizuoti mokinių vakcinacijos 
kalendoriaus įgyvendinimą ir vykdymo priežiūrą 

Per mokslo 
metus 

 Nukreiptų skiepytis 
mokinių skaičius 

14. Pagalba organizuojant 

mokinių imunoprofilaktiką 
14.2. Pateikti informaciją apie profilaktinių 
skiepijimų svarbą bei skiepijimo kalendorių 
mokyklos stende 

Per mokslo 
metus 

 Informacinių 
pranešimų skaičius 
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 14.3. Skleisti informaciją apie gripo profilaktinius 
skiepijimus 
 
 

Per mokslo 
metus 

 Informacinių 
pranešimų skaičius 

15.1. Teikti informaciją apskrities VSC įtarus 
apsinuodijimą ar užkrečiamąją ligą mokykloje 

Esant susirgimui  Savalaikis 
informacijos 
pateikimas 

15.2. Informuoti mokyklos bendruomenę apie 
mokinių sergamumą užkrečiamosiomis ligomis 

Per mokslo 
metus 

 Informacinių 
pranešimų skaičius 

15. Informacijos visuomen÷s 

sveikatos centrui apskrityje 

teikimas, įtarus užkrečiamąją 

ligą ar apsinuodijimą mokykloje 

15.3. Registruoti užkrečiamosios ligos įtarimo ar 
apsinuodijimo atvejus, kaupti informaciją ir  ją 
analizuoti 

Per mokslo 
metus 

 Analitinių ataskaitų 
skaičius 

16.1. Dalyvauti nustatant užkrečiamųjų ligų 
priežastis 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

16.2. Organizuoti visuomen÷s sveikatos centro 
apskrityje specialistų nurodytų priešepideminių 
priemonių vykdymą ir atlikti jų vykdymo priežiūrą 

Per mokslo 
metus 

 Dokumentuotų 
pasiūlymų skaičius, 
iš jų atsižvelgta 

16. Visuomen÷s sveikatos 

centro apskrityje specialistų 

nurodytų užkrečiamųjų ligų 

epidemiologin÷s priežiūros 

priemonių įgyvendinimas 

mokykloje 

16.3. Informacinių leidinių apie užkrečiamųjų ligų 
prevenciją ruošimas ir platinimas 

Per mokslo 
metus 

 Leidinių skaičius 

17. Pirmosios medicinos 

pagalbos teikimas ir 

koordinavimas 

 

17.1. Teikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus 
nelaimingam atsitikimui 
 
 

Esant reikalui  Atvejų skaičius, 
savalaikis pagalbos 
suteikimas 
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17.2. Pranešti mokinio t÷vams apie įvykį, esant 
reikalui, iškviesti greitąją pagalbą ir palyd÷ti 
mokinį į sveikatos priežiūros įstaigą 

Esant reikalui  Pranešimų ir kt. 
atvejų skaičius 

17.3. Sukomplektuoti pirmosios med. pagalbos 
rinkinius mokykloje, dirbtuv÷se, sveikatos 
kabinete ir kitose mokyklos administracijos 
nustatytose vietose, vykdyti jų naudojimosi 
priežiūrą 

Kasmet, 
rugpjūčio m÷n., 
periodinis 
papildymas 
pagal poreikį 

 Komplektų 
skaičius, papildymo 
atvejų skaičius  

17.4. Prižiūr÷ti, kad mokytojai išklausytų 
pirmosios med. pagalbos mokymo kursą, 
informuoti administraciją 

Mokslo metų 
pradžioje 

 Išklausiusių 
skaičius 

17.5. Organizuoti besidominčių mokinių mokymą 
teikti pirmąją medicinos pagalbą  

Per mokslo 
metus 

 Apmokytų  
mokinių 
skaičius 

 

17.6. Analizuoti pirmosios med. pagalbos teikimo 
atvejus, informaciją pateikti mokyklos 
administracijai 

Birželio m÷n. už 
metus 

 Analitin÷ ataskaita 
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SUMMARY

Methodic recommendations “Planning of School Public Health

Professional Activities” are prepared aiming to help school public health

professionals to plan their work in rational way and reach good quality.

This is essential while carrying out tasks of public health professionals

that are set up in Public Health Surveillance Rules, approved by the Order

No. V-1035/ISAK-2680 of Minister of Health and Minister of Education

from the 30th of December, 2005.

Definitions of terms used, peculiarities of health surveillance

organization in schools, planning of school health professional activities,

significance of analysis of measures foreseen in working plan and other

important issues are discussed and described in these methodic

recommendations. Means and ways of work to be included into working

plan and algorithm of their implementation are given in this handbook as

well as motivation arguments are presented. Shape and structure of plan

of school public health professional is substantiated. The Model Plan of

Activities of Scholl Public Health Professional is presented in methodic

recommendations, where motivated and very detailed measures of health

education, promotion and surveillance that are used to be implemented

practically are listed.



60

LITERATÛRA

1. Asmenø, kurie dël savo darbo ar kitos veiklos pobûdþio privalo

ágyti pirmosios medicinos pagalbos teikimo þiniø ir ágûdþiø, profesijø ir

veiklos srièiø sàraðas bei mokymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. ásakymu Nr. V-51 „Dël

asmenø, kurie privalo ágyti þiniø sveikatos klausimais, profesijø sàraðo, ir

asmenø, kurie dël savo darbo ar kitos veiklos pobûdþio privalo ágyti

pirmosios medicinos pagalbos teikimo þiniø ir ágûdþiø, profesijø ir veiklos

srièiø sàraðo bei mokymo tvarkos tvirtinimo“ // Valstybës þinios, 2003,

Nr.18-795.

2. Baranauskienë I., Petkevièiûtë N. Vadovo darbas. Metodinë

priemonë. Kaunas, 2003.

3. Buis S. Etika ir visuomenës sveikata – átampa tarp individo ir

bendruomenës // Sveikatos aplinka, 2000, Nr.4.

4. Downie J et al. The every day realities of the multi – dimensional

role of high school community nurse // Journal of Advanced Nursing, 2002;

19 (3): p.15-24.

5. Goðtautas A., Pilkauskienë I. Intensyvus mokymas bendravimo

psichologijos mokykloje. Kompleksinis bendravimo ugdymo ir

priklausomybæ sukelianèiø medþiagø vartojimo profilaktikos modelis.

Kaunas, 2004.

6. Goðtautas A. Tabako ir etanolio vartojimas Lietuvoje 1972 – 2003

metais ir profilaktikos perspektyva. Kaunas, 2004.

7. Houghton C. A mentoring program for new school nuries // Journal

of School Nursing, 2003; 19 (1): p.24-29.



61

8. Kaðkauskas A., Maèiûnas E.  Sanitarijos gydytojo deontologija //

Sveikatos apsauga, 1988, Nr.6.

9. Lietuvos medicinos norma MN 111:2006 „Gydytojas vaikø

hematologas. Teisës, pareigos, kompetencija ir atsakomybë”, patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. geguþës 23

d. ásakymu Nr. V-411 // Valstybës þinios, 2006, Nr. 61-2219.

10. Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Ðeimos gydytojas.

Teisës, pareigos, kompetencija ir atsakomybë”, patvirtinta Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodþio 22 d. ásakymu

Nr. V-1013 // Valstybës þinios, 2006, Nr. 3-62.

11. Lietuvos medicinos norma MN 59:2004 „Gydytojas

dermatovenerologas. Teisës, pareigos, kompetencija ir atsakomybë“, patvirtinta

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodþio 10 d.

ásakymu Nr. V-899 // Valstybës þinios, 2004, Nr. 184-6814.

12. Lietuvos medicinos norma MN 89:2006 „Gydytojas alergologas

ir klinikinis imunologas. Teisës, pareigos, kompetencija ir atsakomybë“,

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.

vasario 15 d. ásakymu Nr. V-130 // Valstybës þinios, 2006, Nr. 24-818.

13. Lietuvos standartas LST 1452:1997 Sveikata. Terminai ir

apibrëþimai. Lietuvos standartizacijos departamentas.

14. Maèiûnas E., Genytë L., Juozulynas A. Higienos tarnybos raida

pokario laikais // Sveikatos aplinka, 1999, Nr.3 priedas.

15. Maèiûnas E., Maèiûnienë R., Majus S., Juozulynas A. Aplinkos

sveikata. Nuodingosios medþiagos. Vilnius, 2005.

16. Maèiûnas E., Mikulskienë R., Maèiûnienë R. Mokyklos

sveikatinimo projektø vadyba. Metodinës rekomendacijos, Vilnius, 2006.



62

17. Maèiûnas E., Vainauskienë R., Pilipavièius R. Nelaimingø

atsitikimø, susijusiø su automobiliø transportu, analizë Klaipëdos mieste //

Medicinos teorija ir praktika, 2000, Nr.1 (21).

18. Maèiûnas E., Sketerskienë R., Chmieliauskaitë I. Sveikatos

prieþiûra mokykloje. Lietuvos higienistø ir epidemiologø sàjungos

konferencija. Praneðimø medþiaga. Vilnius, 2005.

19. Maèiûnas E., Þvirblytë Virbickienë E., Juozulynas A., Lukðienë

A. Evaluation of pupil‘s awareness of noise its sources // Acta medica

Lituanika, 2005 Volume 12 No.4.

20. Martinkus B. Darbo procesø valdymas. Ðiauliai, 2003.

21. Petkevièienë J., Barzda A., Bartkevièiûtë R., Abaravièius A.

Sveikos mitybos rekomendacijos. Metodinë priemonë. Vilnius, 2005.

22. Ðurkienë G., Stukas R. Ávairaus amþiaus vaikø mityba ir jos

vertinimas. Mokomoji knyga. Vilnius, 2003.

23. Stoðkus S., Berþinskienë D. Vadyba. Kaunas, 2005.

24. Sveikatos prieþiûros mokykloje tvarkos apraðas, patvirtintas

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos

ðvietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodþio 30 d. ásakymu Nr. V-1035/

ISAK-2680 // Valstybës þinios, 2005, Nr. 153-5657.

25. Vaitkevièius J.V. Sveikatos rizikos veiksniø valdymas ir

savikontrolë ugdymo srityje. Ðiauliai, 2005.

26. Wainwright P. Thomas J. Jones M. Health promotion and the

role of the school nurse: a systematic review. Journal of Advanced Nursing,

2000, 32 (5), 1083-1091.

27. Zaborskis A., Ðumskas L. Slaugos specialistës darbas mokykloje.

Metodiniai patarimai. Panevëþys, 2000.



63

28.  Doklad o sostojanii zdravoochranenii v Evrope 2002 g. Evropejskoje

regionalnoje biuro VOZ, regionalnye publikacii VOZ, Evropeiskaja serija,

No 97, Kopengagen.



64

Sveikatos prieþiûros specialisto, dirbanèio mokykloje,

darbo planavimas. Metodinës rekomendacijos

Kalbos redaktorë Vilija Magalinskienë

Dizainerë Evelina Maèiûnaitë

SL 874. 2006 09 22 6,4 leid. apsk. l. Tiraþas 1000 egz. Uþsakymo Nr. 390
Valstybinis aplinkos sveikatos centras, Kalvarijø g. 153, LT-08221 Vilnius.
Spausdino NAUJOJI MATRICA, Linkmenø g. 28, LT-2045 Vilnius.


