
Kūdikis atsistojo ant kojų,
žengė žingsnelį,

jis švytėjo iš džiaugsmo –
ir puolė veideliu tiesiai į žemę.

Tai – pavyzdys, rodantis,
kas mūsų laukia gyvenime!

Pasimokykite
iš suglumusio kūdikio.
Vėl stokitės ant kojų.

Ir galiausiai pasieksite sofą.
Pam Brown, 1928
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Visuomenės sveikatos priežiūros 
institucinė sąranga





Visuomenės sveikatos centrai apskrityse ir 
jų skyriai



Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (švietimo, 
asmens sveikatos priežiūros, socialinės globos įstaigų, 
apgyvendinimo paslaugų, grožio salonų, soliariumų ir kt. 
paslaugas  teikiančių įmonių)

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

Visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus 
atitinkančios aplinkos užtikrinimas

Pagrindinės visuomenės sveikatos centrų
apskrityse veiklos kryptys



2012 m.



• 2012 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo 57 
savivaldybės:

33 savivaldybėse įsteigti visuomenės sveikatos biurai
24 savivaldybės turi bendradarbiavimo sutartis su kita 
savivaldybe, įsteigusia visuomenės sveikatos biurą

• Savivaldybės neįsteigusios visuomenės sveikatos biurų ir 
neturinčios bendradarbiavimo sutarčių:

Raseinių rajono – dėl lėšų stokos
Mažeikių rajono – atidėtas visuomenės sveikatos biuro 
steigimo klausimas
Šiaulių rajono – dėl lėšų stokos

• Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė 57 sveikatinimo veiklos 
sutartis su savivaldybėmis

Visuomenės sveikatos priežiūra 
savivaldybėse



Pagrindinės visuomenės sveikatos biurų
veiklos kryptys

• Visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos 
mokymas ir švietėjiška veikla aktualiais visuomenės sveikatos 
klausimais

• Visuomenės sveikatos stebėsena
• Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, 
profesinėse mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose veiklos 
koordinavimas ir organizavimas

• Visuomenės sveikatos stiprinimo ir profilaktikos programų
rengimas ir įgyvendinimas



2013-ieji – Sveikatingumo metai



Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. 
birželio 12 d. nutarimas Nr. XI-2067 

„Dėl 2013 metų paskelbimo 
Sveikatingumo metais“

(Žin., 2012, Nr. 68-3469) 



Sveikatingumo metų visuomenės 
sveikatos stiprinimo priemonių planas, 

patvirtintas Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. spalio 24 d. 

nutarimu Nr. 1305
(Žin., 2012, Nr. 127-6404)



Sveikatingumo metų visuomenės 
sveikatos stiprinimo priemonės

• Įgyvendinimo terminas: 2013 metai
• Kryptys:

Priemonės, skatinančios ugdyti ir įtvirtinti tinkamą moksleivių
ir jaunimo požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną
Priemonės, gerinančios visuomenės raštingumą sveikos 
gyvensenos srityje
Priemonės, skatinančios fizinį aktyvumą
Priemonės stiprinančios nevyriausybinių organizacijų ir verslo 
bendruomenių bendradarbiavimą sveikatinimo veikloje



Surengti nacionalinį renginį – „Sveikatą
stiprinančių mokyklų banga per Lietuvą“, skirtą

Lietuvos įsijungimo į Europos sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklą 20-osioms 

metinėms paminėti
Respublikinė konferencija – 2013 m. kovo 28 d. (projektas), 
Kėdainiai.
Renginys kiekvienoje savivaldybėje – Visuomenės sveikatos 
biurai/kitos savivaldybės paskirtos institucijos, Sveikatą
stiprinančios mokyklos, 2013 m. II ketv.

Renginių koordinatorius -

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 
http://www.smlpc.lt

Vaikų sveikatos skyrius Te. (8 5) 236 0493, (8 5) 247 7347 



Sveikatą stiprinančių ikimokyklinio 
ugdymo mokyklų dalyvavimas sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo veikloje

Šiemet iš gautų vertinti 37 programų ikimokyklinio 
ugdymo mokyklos  pateikė 18 programų ;
Gerosios patirties knygai, skirtai Lietuvos sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklo 20-mečiui paminėti 
straipsnius pateikė 33 autoriai iš ikimokyklinio 
ugdymo mokyklų.
Per du metus iš įstaigų gautas 71 gerosios patirties 
aprašas įvairiomis temomis.
2011 m. piešinių konkurse ,,Mano sveika šeima”
dalyvavo 370 konkursinių darbų iš 77 šalies 
ikimokyklinio ugdymo mokyklų



Laukiantys darbai ...



2009-2014 m. Norvegijos finansinio 
mechanizmo įgyvendinimas

Visuomenės sveikatai skirtų iniciatyvų programa

1. Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos sukūrimas 
ir įdiegimas sistemingam vaikų sveikatos būklės stebėjimui ir 
kryptingam sveikatos politikos formavimui

2. Sveikatos priežiūros mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose gerinimas, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
sveikatos kabinetų ir jų įrangos atnaujinimas

3. Konsultacijų jaunimui sveikatos klausimais teikimas, jaunimo 
sveikatos konsultacijų kabinetų/centrų įrengimas

4. Administracinių gebėjimų sveikatos netolygumų mažinimo 
srityje stiprinimas



Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 
vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio 
ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų

aprašas, 
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu 
Nr. V-504

(Žin., 2011, Nr. 66-3105)



Įgytosios teisės (I)

medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, 
higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), 
felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, 
akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turi atitinkamos 
profesinės kvalifikacijos diplomą, tebedirbantis ar dirbęs ne 
mažiau kaip vienus metus specialistu. Toks asmuo 
specialistu gali dirbti iki 2014 m. sausio 1 d.; 



Įgytosios teisės (II)

medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, 
higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), 
felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, 
akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turi atitinkamos 
profesinės kvalifikacijos diplomą, yra papildomai pasirinktinai 
baigęs 1 priede nurodytų temų visuomenės sveikatos 
priežiūros kvalifikacijos tobulinimo kursus, suderintus su 
Sveikatos apsaugos ministerija, kurių bendra trukmė ne 
mažiau kaip 36 val., ir iki 2014 metų sausio 1 d. 
tebedirbantis ar dirbęs ne mažiau kaip vienus metus 
specialistu. Toks asmuo specialistu gali dirbti iki 2016 m. 
sausio 1 d.; 



Įgytosios teisės (III)

medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio, 
higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto), 
felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers, 
akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turi atitinkamos 
profesinės kvalifikacijos diplomą, yra  papildomai baigęs 2 
priede nurodytų temų visuomenės sveikatos priežiūros 
kvalifikacijos tobulinimo kursus, suderintus su Sveikatos 
apsaugos ministerija, kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 
160 val., įskaitant ir 9.2 punkte nurodytus kursus, bei iki 2014 
metų sausio 1 d. tebedirbantis ar dirbęs ne mažiau kaip 
vienus metus specialistu. 



„

Visuomenės sveikatos priežiūros
žmogiškųjų gebėjimų stiprinimas ES 
struktūrinių fondų lėšomis

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos 
darbuotojų prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo 
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“
pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 
prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-
1.1-SADM-10-V priemonę „Sveikatos specialistų, 
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“
Projektą įgyvendinančioji institucija - Higienos institutas
Projekto trukmė - 5 metai (2007-2013); 
Šiuo projektu planuojama pagerinti bendrąsias ir 

specialiąsias tikslinių grupių, tarp kurių – savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų darbuotojai, kompetencijas, 
organizuojant stažuotes, mokslines praktines konferencijas, 
seminarus, anglų kalbos kursus



Sveikatos stiprinimo strategija pagrįsta atsakymu į klausimą, kur 
sukuriama sveikata – sveikatą sukuria ir ją palaiko žmonės savo 
kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba, 
linksminasi ir myli. 

Sveikata sukuriama rūpinantis savimi ir kitais, sugebant 
priimti sprendimus, kontroliuojant savo gyvenimo 
aplinkybes ir garantuojant, kad visuomenė, kurioje žmogus 
gyvena, suteiktų sąlygas, užtikrinančias visų savo narių
sveikatą

(Otavos chartija, 1986)



Ačiū už dėmesį!


