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Projekto tikslas

Mažinti sveikatos netolygumus gerinant vaikų sveikatos stebėseną ikimokyklinio ugdymo 

įstaigose.

Laikotarpis

2018-2020 m.

Projekto uždavinys

Įdiegti Vaikų sveikatos stebėsenos informacinę sistemą ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Pagrindinės projekto veiklos

1. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos diegimo ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

modelio parengimas.

2. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos ikimokyklinio ugdymo įstaigų 

posistemės sukūrimas ir įdiegimas.

3. Mokymai visuomenės sveikatos biurų specialistams.

Priemonė Nr. 08.4.2-ESFA-V-622 „Vaikų ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų 

profilaktika, sveikatos priežiūros paslaugų vaikams prieinamumo ir kokybės 

gerinimas“, sutartis 2018 gegužės 7d.
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VSS IS IKIMOKYKLINUKŲ POSISTEMĖS SUKŪRIMO REIKALINGUMAS

VSS IS būtina sukurti atskirą ikimokyklinių vaikų duomenų posistemę, nes:

 Modifikuoti sąsajas su esamais ir kitais registrais ir IS (siekiant turėti visus ikimokyklinio amžiaus 

vaikus);

 Papildyti VSS IS DB atskirais laukais (pvz. naujas laukas turintiems specializuotų poreikių mitybai);

 Papildyti ir sukurti naujas ataskaitas 

ikimokyklinių įstaigų duomenims apdoroti;

 Modifikuoti GIS žemėlapius, pritaikant juos 

erdviniai ikimokyklinukų analizei;

 Adaptuoti vaiko sveikatos apsilankymų žurnalą;

 Pritaikyti portalą ikimokyklinukų duomenų vaizdavimui.

http://vssis.hi.lt
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NUMATOMA PROBLEMATIKA

 Ikimokyklinėse įstaigose neįdarbinti specialistai;

 Nepilnas vaizdas visų vaikų statistinių duomenų, jei 

duomenys gaunami iš mokinių registro;

 Pažymos pateikimas pirmą kartą;

 Kompiuterinis raštingumas;

 Vėlyva ESPBI IS plėtra, suvienodinant 27-1/a duomenų 

laukus su VSS IS.




