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VILNIAUS LOPŠELIO- DARŽELIO „GINTARĖLIS“
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
1.
1.1

Sveikatos priežiūros uždaviniai

Sveikatos priežiūros lopšelyje - darželyje „Gintarėlis“ tikslas – padėti vaikams saugoti ir

stiprinti sveikatą. Sveikatos priežiūrą įstaigoje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
1.2

Užtikrinti saugią, palankią vaikų sveikatai įstaigos aplinką.

1.3

Ugdyti sveikos gyvensenos ir saugaus judėjimo įgūdžius.

1.4

Vykdyti ligų, traumų ir jų rizikos veiksnių profilaktiką bei prevenciją.

1.5

Suteikti pirmąją pagalbą, pagal darbuotojų kompetenciją teikti pirmąją medicinos pagalbą

pavojingų būklių, nelaimingų atsitikimų atvejais.

2.

Sveikatos priežiūros paslaugos

Lopšelyje - darželyje „Gintarėlis‘‘ teikiamos šios sveikatos priežiūros paslaugos:
2.1

Lopšelio - darželio pedagogų, vaikų ir jų tėvų (globėjų) konsultavimas sveikatos stiprinimo ir

išsaugojimo klausimais.
2.2

Pirminė lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymas.

2.3

Užkrečiamų ligų profilaktika ir kontrolė.

2.4

Pagalba organizuojant vaikų imunoprofilaktiką.

2.5

Nelaimingų atsitikimų prevencija.

2.6

Pirmosios pagalbos teikimas;

2.7

Lopšelio bendruomenės švietimas sveikos mitybos klausimais.

2.8

Išsamiau lopšelyje - darželyje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas reglamentuoja sveikatos

priežiūros specialisto pareigybės aprašymas.

3.Tausojančio vaikų dienos režimo skyrimas
3.1 Tausojantis dienos režimas, pagal gydytojų rekomendacijas, skiriamas individualiai, atsižvelgiant į
vaiko amžių, individualias savybes ir sveikatos būklę.
3.2 Lankantiems Lopšelį - darželį vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir jiems
reikalingas tausojantis dienos režimas, sudaromos tausojančio dienos režimo sąlygos, vadovaujantis

Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų
specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje
arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos
aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu
Nr. ISAK-1836.

4.Vaistų vaikams administravimas pagal gydytojų rekomendacijas
4.1.Jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas būna Lopšelyjedarželyje, tėvai (globėjai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti:
-raštišką sutikimą leidžiantį Lopšeliui-daželiui administruoti vaistų vartojimą vaikui;
-gydytojo vaisto receptą konkrečiam vaikui.
4.2.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pagal gydytojo rekomendacijas, parengia ir su tėvais
(globėjais) suderina vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo tvarkaraštis,
vartojimo būdas, galimi pašaliniai efektai.
4.3.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas vaistus vaikams paduoda Lopšelyje - darželyje tik
tais atvejais, kai vaikui gydytojo paskirti vaistai turi būti vartojami jam esant Lopšelyje-darželyje.
4.4.Tėvai (globėjai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui vaistus turi pateikti originalioje
pakuotėje su informaciniu lapeliu. Ant pakuotės turi būti užrašytas vaiko, kuriam skirti vaistai, vardas
ir pavardė. Bet kokiu atveju pirma vaisto dozė turėtų būti suvartota vaikui esant namie.
4.5.Vaistus vaikui lopšelyje-darželyje gali duoti ir vaiko tėvai (globėjai).
4.6.Siekiant išvengti vaisto vartojimo klaidų kiekvieną kartą vaikui duodant vaistą patikrinti:
-ar tai tas vaikas, kuriam vaistas išrašytas;
-ar tai tas vaistas;
-ar teisinga vaisto dozė;
-ar teisingas laikas;
-ar teisingas vaisto vartojimo būdas.
4.5. Vaikas vaistą turi suvartoti tik stebint visuomenės sveikatos priežiūros specialistui.
5. Darbuotojų

sveikatos tikrinimų organizavimas

5.1.Lopšelio - darželio darbuotojams leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai
besitikrinantis ar neserga užkrečiamosiomis ligomis. Sveikatos tikrinimų tvarką reglamentuoja
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 1145 „Dėl darbų ir veiklos
sričių, kuriose leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“

(Žin., 2002, Nr. 73-3127). Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas kontroliuoja kaip vykdomos
šio nutarimo nuostatos.
5.2.Susirgimų užkrečiamosiomis ligomis atvejų registravimas ir informacijos apie juos teikimas:
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, nustatęs (įtaręs) asmenį, sergantį užkrečiamąja liga,
nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673
„Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin.,
2003, Nr. 12-444) 1 priede, siunčia nustatytos formos pranešimą apie susirgimą Vilniaus miesto
visuomenės sveikatos centro skyriui.
5.3.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vadovaudamasis Parazitinių ligų epidemiologijos
priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
spalio 29 d. įsakymu nr. V-748 (Žin., 2004, Nr. 160-5862), kartu su Vilniaus miesto visuomenės
sveikatos

centro

Vilniaus

skyriaus

specialistais

organizuoja

profilaktinius

vaikų

tyrimus

geohelmintozių, kontaktinių helmintozių bei pirmuonių sukeltų žarnyno ligų sukėlėjams nustatyti ir
renka tyrimo medžiagą.
5.4.Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja profilaktinius vaikų sveikatos tikrinimus
dėl pedikuliozės ir niežų, vadovaudamasis Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro ir
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Infekcinių ligų, dermatovenerologijos ir mikrobiologijos
klinikos parengtomis rekomendacijomis Pedikuliozės epidemiologinė priežiūra ir kontrolė (Vilnius,
2007) (http://www.ulpkc.lt/tekstai/rekomendacijos/pedikul1.pdf).
5.5.Jeigu nustatoma, kad Lopšelio - darželio grupėje nors vienas vaikas yra užsikrėtęs kontaktine
helmintoze ar žarnyno pirmuonimis, tokia grupė vertinama kaip infekcijos židinys ir joje taikomos
profilaktikos priemonės, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas organizuoja reikalingų
profilaktikos priemonių, kurias nustato Vilniaus miesto visuomenės sveikatos centro skyriaus
specialistai, įgyvendinimą.
5.6.Nuolatinė dezinfekcija Lopšelyje - darželyje, kai yra registruojamos oro lašelinės ir žarnyno
infekcijos, atliekama pagal Lietuvos higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 201004-30, Nr. 50-2454), reikalavimus.
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