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VEIKLA. TIKSLAS.



Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose,
veikla Kalvarijos savivaldybėje prasidėjo 2004- 04- 01;



Septyniose bendrojo ugdymo mokyklose 2004 m. dirbo 2 visuomenės sveikatos priežiūros
specialistai (toliau- specialistas): 1 specialistas- Kalvarijos gimnazijoje-, 1 specialistaspagrindinėse mokyklose (Akmenynų, Alksninės, Jungėnų, Liubavo, Nemunaičių),
Sangrūdos gimnazijoje.



Sveikatos priežiūra mokyklose organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ĮSAK- 2680 „ Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos
aprašo tvirtinimo“.



Specialistų etatai iki 2012- 12- 31 buvo įtraukti į švietimo įstaigų etatų sąrašą, o 2013- 0101- visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatai, Kalvarijos savivaldybės tarybos
sprendimu, buvo perduoti sveikatos priežiūros įstaigų žinion.



Sveikatos priežiūros mokyklose tikslas- padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą,
organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų prevencija.

PROBLEMOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TIKSLUI
ĮGYVENDINTI.


Daugumoje mokyklų neįrengti sveikatos priežiūros kabinetai ( Įrengta Kalvarijos
gimnazijoje, Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinėje mokykloje, Kalvarijos sav.
Sangrūdos gimnazijoje).



Esami sveikatos kabinetai seniai remontuoti, su
inventoriumi, neatitinkančiu šiuolaikinių reikalavimų.



Problemos su galimybe naudotis informacinėmis technologijomis.



Sveikatos ugdymo informacinių vaizdinių priemonių stoka, vykdant sveikatos
priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką, formuojant teisingą požiūrį į savo sveikatą
ir ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.



Pakeitus sveikatos specialistų priklausomumą, materialinis aprūpinimas mažai kuo
keitėsi.

senais baldais ir kt. esamu

PROJEKTO POREIKIS IR NAUDA
Įgyvendinant projektą:


sveikatos priežiūros kabinetai bus įrengti ir aprūpinti baldais bei kitomis pagrindinėmis šiuolaikinėmis, moderniomis priemonėmis;



mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų sveikatos kabinetai bus aprūpinti informacinėmis
vaizdinėmis, sveikatos rizikos veiksniams įvertinti skirtomis priemonėmis (kūno svorio
svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatai ir kt.), aplinkos vertinimo ir informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis;



pagerės sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, prieinamumas ir specialistų darbo
sąlygos Kalvarijos savivaldybės ugdymo įstaigų sveikatos kabinetuose. Sveikatos
priežiūros specialistai dirbs su lankytojais sveikesnėje, saugesnėje, estetiškai patrauklesnėje aplinkoje;



Įgyvendinus projektą, gautos naujos šiuolaikinės priemonės kels didesnį ugdymo
įstaigų bendruomenių susidomėjimą sveika gyvensena ir jos populiarinimu.

GERO VĖJO ĮGYVENDINANT
PROJEKTĄ!

