
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje funkcijos 

 Specialistas turi mokėti ir gebėti: 
1. analizuoti ir vertinti mokinių sveikatos rodiklius, mokyklos bendruomenės sveikatai 

poveikį darančius veiksnius; 
2. paaiškinti mokyklos bendruomenei sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus;  
3. parinkti tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taikyti, bendradarbiaujant su 

mokyklos bendruomene; 
4. pastebėti mokinių sveikatos ir elgsenos problemas, pagal kompetenciją taikyti prevencines 

priemones, prireikus nukreipti juos į sveikatos priežiūros įstaigas; 
5. vertinti mokinių mokymo(-si) aplinką, ugdymo proceso organizavimą, maitinimo 

organizavimą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą ir 
stiprinimą; 

6. atpažinti gyvybei pavojingas būkles, suteikti pirmąją pagalbą, koordinuoti pirmosios 
pagalbos teikimą; 

7. savarankiškai ir kartu su mokyklos bendruomene bei kitų institucijų specialistais, 
suinteresuotais asmenimis rengti ir įgyvendinti sveikatinimo veiklos programas (projektus); 
         8. bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos bendruomene, dirbti komandoje; 

9. planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas ir 
rekomendacijas; 

10. vykdyti tiriamąjį darbą; 
11. pristatyti savo veiklą ir jos rezultatus; 
12. naudotis informacinėmis technologijomis. 

 

Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje specialieji 
reikalavimai 

1. Specialistas privalo turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities visuomenės 
sveikatos krypties išsilavinimą–bakalauro ar aukštesnį kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą 
išsilavinimą: 

1.1. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto 
(išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, 
bendrosios  praktikos  slaugytojo  ir  turintis  atitinkamos  profesinės  kvalifikacijos diplomą, iki 
2014 m. sausio 1 d. dirbęs ar tebedirbantis specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, 
vykdančioje ikimokyklinio ugdymo programą, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 36 val. 
visuomenės sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija; 

1.2. medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, higienos felčerio, higienisto 
(išskyrus burnos higienisto), felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, akušerio, 
bendrosios praktikos slaugytojo ir turintis atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, dirbantis 
specialistu, atsakingu už sveikatos priežiūrą mokykloje, vykdančioje bendrojo ugdymo programą, ar 
profesinėje mokymo įstaigoje, ir papildomai baigęs ne trumpesnius kaip 160 val. visuomenės 
sveikatos priežiūros tobulinimo kursus, suderintus su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerija. 


