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VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAREIGYBĖS
APRAŠYMAS
I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Lopšelio-darželio „Ežerėlis“ visuomenės sveikatos priežiūros specialistas yra vaikų
sveikatos priežiūros darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
II. TIKSLAS
2. Lopšelio – darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pareigybė reikalinga
vaikų sveikatos priežiūros organizavimui ir užtikrinimui, maitinimo organizavimui, sanitarinio
– higieninio režimo organizavimui ir priežiūrai.
III. SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTUI
3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius
reikalavimus:
3.1. išsilavinimas atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintų
studijų programas;
3.2. galiojanti licencija darbui ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
3.3. turi žinoti ir suprasti: visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, visuomenės sveikatos
priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies,
struktūrą, funkcijas, įstaigos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti vaikų
sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus, vaiko organizmo vystymosi
anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių
poveikį vaiko organizmo vystymuisi, vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus, vaikų
užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjųligų epidemiologijos principus, epidemiologinės priežiūros
pagrindines priemones, specifinius šių ligų profilaktikos principus ir metodus, vaikų sveikatos
rodiklius, veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai, vaikų sveikos mitybos principus ir
taisykles, valgiaraščio sudarymo pagrindus, asmens sveikatos informacijos konfidencialumo
reikalavimus, vaikų teises ir socialines garantijas, bendravimo su bendruomene būdus ir
pagrindines priemones.
3.4. turi mokėti ir gebėti: analizuoti ir vertinti įtaką vaikų sveikatai darančius veiksnius,
paaiškinti vaikams, tėvams ir įstaigos personalui sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus,
išmokyti juos taikyti praktiškai, parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti,
vertinti vaikų ugdymo aplinką pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą,
sveikatos saugą ir stiprinimą, atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą,
savarankiškai ir kartu su įstaigos bendruomene bei kitais institucijų specialistais,
suinteresuotais asmenimis rengti ir įgyvendinti sveikatinimo veiklos programas (projektus),
bendrauti ir bendradarbiauti su įstaigos bendruomene, dirbti komandoje.
IV. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAS FUNKCIJOS

4. Vykdo vaikų ir darbuotojų sveikatos priežiūrą:
4.1. stebi vaikų sveikatą ir esant reikalui teikia pirmąją būtinąją medicininę pagalbą,
4.2. nukreipia vaikus pas šeimos gydytoją profilaktiniam ar gilesniam sveikatos
patikrinimui,
4.3. kontroliuoja užkrečiamų ligų profilaktinių priemonių organizavimą: stebi ar lopšelio –
darželio nelanko infekciniais susirgimais vaikai ir darbuotojai, apie pažeidimus informuoja
įstaigos vadovą,
4.4. informuoja, konsultuoja ir teikia metodinę medžiagą vaikų sveikatos saugojimo ir
stiprinimo klausimais,
4.5. konsultuoja pedagogus vaikų dienos režimo klausimais,
4.6. dalyvauja įstaigos administracijos, teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose ir informuoja
apie problemas, susijusias su vaikų sveikatos saugojimu, stiprinimu ir kitais klausimais,
4.7. vykdo vaikų ir darbuotojų asmens higienos priežiūrą,
4.8. konsultuoja užsikrėtusių helmintozėmis, pedikulioze, niežais ar kitomis parazitozėmis
bendruomenės narius,
4.9. atlieka gydytojų nurodytus medicininius paskyrimus ir procedūras, leistinas lopšelio –
darželio sąlygomis,
4.10. atlieka vaikų sergamumo analizę,
4.11. organizuoja vaikų traumatizmo ir narkotinių bei psichotropinių medžiagų vartojimo
prevenciją,
4.12. rūpinasi pirmosios pagalbos rinkinių komplektavimu, vykdo jų naudojimosi
priežiūrą,
4.13. taiko sveikatos priežiūros prevencines priemones.
5. Organizuoja lopšelio – darželio vaikų maitinimą atitinkantį maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo įstaigose reikalavimus:
5.1. reikalui esant sudaro maitinimo perspektyvinius valgiaraščius ir suderina su
Visuomenės sveikatos centru,
5.2. kasdien sudaro vaikų maitinimo valgiaraštį reikalavimą,
5.3. kontroliuoja maisto produktų kokybę, jų laikymo sąlygas ir realizacijos terminus;
5.4. vykdo darbuotojų maitinimo apskaitą,
5.5. vykdo geros higienos praktikos žurnalų pildymo kontrolę,
5.6. organizuoja darbuotojų periodinį sveikatos pasitikrinimą, privalomus higienos ir
pirmos pagalbos kursus,
5.7. organizuoja gaminamo patiekalo laboratorinio tyrimo atlikimą,
5.8. kontroliuoja maisto bloko patalpų ir inventoriaus sanitarinę būklę,
5.9. užtikrina maisto produktų laikymo režimą maisto bloke,
5.10. užsako maisto produktus laiku,
5.11. rengia maisto produktų įsigijimo ir suvartojimo ataskaitas,
5.12. kontroliuoja vandens tyrimo atlikimą.
6. Kontroliuoja įstaigos patalpų ir aplinkos sanitarinę – higieninę būklę.
7. Vykdo įstaigos vadovo, jo įgalioto asmens trumpalaikius pavedimus ir užduotis;
8. Darbo metu rūpinasi vaikų ir savo saugumu ir sveikata.
9. Laiku pildo ir tvarko medicininę dokumentaciją, surenka ir pateikia teisingas statistines
žinias.
10. Laikosi darbo etikos normų.
V. ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ
11. Lopšelio – darželio visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atskaitingas įstaigos
vadovui.
12. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atsako:

12.1. už Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, miesto tarybos sprendimų,
mero potvarkių, savivaldybės administratoriaus direktoriaus, Švietimo skyriaus ir Gydytojų
tarnybos vedėjų įsakymų, susijusių su sveikatos, sanitarinių – higieninio rėžimo, mitybos ir
maitinimo rėžimo organizavimo klausimais vykdymą,
12.2. už kvalifikacinių reikalavimų atitiktį,
12.3. už pirmosios medicininės pagalbos suteikimą darbo metu,
12.4. už maitinimo organizavimo ir maisto produktų sandėliavimo kokybę,
12.5. už sanitarinio – higieninio, priešepideminio režimo kokybę,
12.6. už teikiamos informacijos teisingumą,
13. už darbo drausmės pažeidimus, savo funkcijų netinkamą vykdymą Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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