Parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje, Gintarė Pečiulienė
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Biuro tikslai
Rūpintis gyventojų sveikata
Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūrą
Gerinti gyvenimo kokybę

Biuro veiklos pobūdis
Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojamų savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje, taip pat kelių savivaldybių teritorijoje.

Biuro veiklos sritys
1.
1. Visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė.
2.
2. Bendruomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas ir įgyvendinimas.
3.
3. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas.
4.
4. Pasiūlymų teikimas Steigėjui planuojant ir įgyvendinant Bendruomenės sveikatinimo programos priemones.
5.
5. Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytų
sveikatinimo priemonių, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.
6. Aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.
6.
7.
7. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra.
8.
8. Sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos apie sveikatinimo
priemones ir renginius gyventojams teikimas.
9.
9. Bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo veiklą.

10.
10. Kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra
Visuomenės sveikatos priežiūros mokykloje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais
(globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto mokykloje funkcijos
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Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei.
Identifikuoti mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatos žinių poreikį, sveikatos raštingumo lygį atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnius.
Mokyklos aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
Teikti siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus.
Organizuoti mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje;
Teikti sveikatos žinias Mokyklos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai.
Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje.
Padėti Mokyklai įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.
Tikrinti mokinių asmens higieną.
Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal kompetenciją.
Dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemones.
Konsultuoti Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
Prižiūrėti mokinių maitinimo organizavimo atitiktį nustatytiems reikalavimams.
Dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant Mokyklos veiklą.
Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno kultūros ugdymo grupes pagal mokinių fizinį pajėgumą.

Biuro paslaugos
Privalomųjų sveikatos mokymų vykdymas
PRIVALOMOJO HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMO

PRIVALOMOJO PIRMOSIOS PAGALBOS MOKYMO

PRIVALOMASIS MOKYMAS APIE ALKOHOLIO, NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ AR KITŲ
PSICHIKĄ VEIKIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO POVEIKĮ ŽMOGAUS SVEIKATAI

Biuro kontaktai
Varpo g. 9, Šiauliai
Tel. (8-41) 43 25 49, faks. (8-41) 52 06 39
El. paštas biuras@sveikatos-biuras.lt

www.sveikatos-biuras.lt
www.facebook.com/siauliuvsb

Už sveiką miestą, už sveikus šiauliečius!

