
VSS IS***Tėvai (globėjai, 
rūpintojai)

PROFILAKTINIO VAIKO SVEIKATOS PATIKRINIMO 
 ALGORITMAS

Profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apsilankyti pas šeimos gydytoją bei gydytoją odontologą privaloma visiems vaikams 
iki 18 metų. Patikrinimas turi būti atliekamas kiekvienais kalendoriniais metais.

ASPĮ** VS specialistas* Ugdymo įstaigos 
vadovas

Rūpinasi vaiko 
profilaktiniu sveikatos 

patikrinimu

Bendradarbiauja su 
ugdymo įstaiga, jei VS 
specialistui* reikalinga 
patikslinta informacija 

dėl vaiko sveikatos 
būklės

Dėl profilaktinio 
sveikatos patikrinimo 
kreipiasi į ASPĮ įprasta 

tvarka

Profilaktinį vaiko 
sveikatos patikrinimą 

atlieka šeimos 
gydytojas ir gydytojas 

odontologas

Duomenis apie vaiko 
sveikatos būklę įveda 

užpildydami 
elektroninį vaiko 

sveikatos pažymėjimą 
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 Elektroniniu būdu 
užpildytas vaiko 

sveikatos 
pažymėjimas 

automatiniu būdu 
perduodamas į VSS IS

Pagrindinis VSS IS 
tvarkytojas – Higienos 

institutas

1 kartą per parą 
atnaujina 

elektroninius vaiko 
sveikatos pažymėjimo 

duomenis VSS IS

 Renka, tvarko vaikų 
asmens duomenis. 

Vykdo surinktų 
duomenų apie vaikų 

sveikatą, analizę. 
Formuoja duomenų 

statistines ataskaitas

Bendradarbiauja su 
Higienos institutu dėl 

VSS IS tvarkomos 
informacijos

Teikia ugdymo įstaigos 
vadovui ASPĮ 

specialistų išvadas ir 
rekomendacijas apie 

vaikų sveikatą

Prisijungęs prie VSS 
IS laikosi duomenų 
saugos reikalavimų, 

tvarko vaikų sveikatos 
pažymėjimų 

duomenis

Įvertina iš VS 
specialisto gautas 
ASPĮ specialistų 

išvadas ir 
rekomendacijas apie 

vaikų sveikatą

Bendradarbiauja su 
ugdytinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais), 
teikia informaciją apie 

būtinybę patikrinti 
vaiko sveikatą 

kiekvienais metais

Užtikrina, kad vaikai 
ugdymo procese 

dalyvautų teisės akto 
nustatyta tvarka 

pasitikrinę sveikatą

*VS specialistas – visuomenės sveikatos specialistas
**ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga
*** VSS IS – vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema
****Mobilioji komanda – specialistų grupė, kuri periodiškai nuotoliniu ir nenuotoliniu būdais teikia VS 
specialisto paslaugas ugdymo įstaigoms, neturinčioms VS specialisto

Jeigu elektroninio vaiko sveikatos pažymėjimo galiojimo laikas nepasibaigė, bet pasikeitė vaiko
sveikatos būklė (keitėsi fizinio ugdymo grupė arba atsiranda naujų bendrų arba specialių gydytojų
rekomendacijų), ši informacija gydytojo įrašoma į popierinę formą Nr. 046/a „Medicininis
pažymėjimas“ ir papildomai tėvų (globėjų, rūpintojų) pateikiama ugdymo įstaigos VS specialistui.

Gautos ASPĮ išvados ir rekomendacijos naudojamos ugdymo įstaigoje komplektuojant fizinio
aktyvumo ugdymo grupes ir užtikrinant vaikui tinkamą fizinį krūvį, pritaikant maitinimą, parenkant 
 tinkamą vietą klasėje/grupėje ir tinkamą jo ūgiui stalą, įgyvendinant skubios pagalbos priemones
rengiant savirūpos planus vaikams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Kai ugdymo įstaiga neturi VS specialisto*, jo funkcijas atlieka mobilioji komanda.****
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