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Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų institucinės sąrangos pokyčiai



Valstybės visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos
Viešojo administravimo subjektai:
 10 visuomenės sveikatos centrų apskrityse
 Radiacinės saugos centras
 Ekstremalių sveikatai situacijų centras

Biudžetinės įstaigos:
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Higienos institutas
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras
Valstybinis psichikos sveikatos centras
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija



 Valstybinė visuomenės sveikatos saugos kontrolė (švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, asmens sveikatos priežiūros [...] ir kitų objektų)
 Leidimų-higienos pasų Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims išdavimas, jų sąlygų laikymosi priežiūrą
 Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė pagal Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme nustatytą kompetenciją

Pagrindinės visuomenės sveikatos centrų apskrityse veiklos kryptys 



 Reorganizuojant 10 Visuomenės sveikatos centrų apskrityse
 Veiklą pradeda 2016 m. balandžio 1 d.
 Centras veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 Apskrityse - Centro departamentai, savivaldybėse –skyriai.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos 



Savivaldybės vykdomos funkcijos
Valstybinės funkcijos:
Visuomenės sveikatos priežiūra mokinių ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas
Visuomenės sveikatos stiprinimas
Visuomenės sveikatos stebėsena

Savarankiškosios funkcijos:
Įgyvendina savivaldybės strateginiameplėtros/savivaldybės strateginiame veiklos planuosenumatytas visuomenės sveikatos priemones
Vykdo vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatospriežiūrą (išskyrus numatytą kaip valstybinęfunkciją)
...............................
ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjųneformaliojo švietimo organizavimas, vaikų irjaunimo užimtumo organizavimas;
kūno kultūros ir sporto plėtojimas, gyventojųpoilsio organizavimas;
Kitas įstatymų nustatytas visuomenės sveikatospriežiūros funkcijas



Teisėkūros aktualijos: visuomenės sveikatos saugos



 nustatyti vieningi vaikų žaidimų aikštelių ir vaikų žaidimų patalpų įrengimo viešosiose vietose, jų naudojimo ir priežiūros sveikatos saugos reikalavimai
 Įsigalioja nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

Lietuvos higienos norma HN 131:2015 ,,Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“,  patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208(TAR Nr. 17474)



 viešoji vieta – aikštė, parkas, skveras, paplūdimys, daugiabučio namo kiemas, valstybės ir savivaldybių institucijos, švietimo, socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, prekybos, viešojo maitinimo, apgyvendinimo, poilsio ir pramogų organizavimo ir kitas paslaugas teikianti įstaiga, taip pat teritorija, statinys ar patalpa, kuriuose asmenys gali laisvai lankytis

HN 131:2015



 Lietuvos higienos norma HN 75:2010 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ dėstoma nauja redakcija
 Projekto tikslas – tobulinti teisinį reglamentavimą visuomenės sveikatos saugos srityje.

Lietuvos higienos normos HN 75:2015 ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ projektas



 Higienos normos pavadinimas ir joje vartojamos sąvokos suderinamos su Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
 numatomas skirtingo amžiaus vaikų grupių formavimas;
 koreguojamos higienos normos nuostatos dėl kurių praktinio įgyvendinimo metu kyla klausimų (dėl patalpų įrengimo, ugdymo patalpų sąvokos ir pan.);
 numatomas vienkartinių higienos priemonių (vienkartinių rankšluosčių) naudojimas;
 papildomos nuostatos dėl vaikų veiklos organizavimo lauke (vaikų veikla lauke neorganizuojama, kai aplinkos oro užterštumas viršija teisės akte nustatytas normas).

HN 75:2015 projektas (I)



Siūloma sudaryti galimybę formuoti skirtingo amžiaus vaikų grupes:
 grupėse nuo gimimo iki 1 metų amžiaus gali būti ne daugiau kaip 6 vaikai;
 nuo 1 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų;
 nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų;
 nuo 3 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 20 vaikų;
 nuo gimimo iki 3 metų – ne daugiau kaip 8 vaikai;
 nuo gimimo iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 10 vaikų;
 nuo 1 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 14 vaikų;
 nuo 2 metų iki pradinio ugdymo pradžios – ne daugiau kaip 16 vaikų;

HN 75:2015 projektas (II)



Teisėkūros aktualijos: sveikatos priežiūros mokyklose



 22 straipsnis. Sveikatos priežiūra mokykloje 
 „Sveikatos priežiūra mokykloje apima LietuvosRespublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymoreglamentuotą savivaldybių vykdomą visuomenėssveikatos priežiūrą.“

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 22 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas 
(TAR Nr. 2015-06359)



Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos  priežiūros įstatymas
6 straipsnis. Savivaldybės vykdoma visuomenės sveikatospriežiūra2. Savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūrosfunkcijoms vykdyti steigia visuomenės sveikatos priežiūrosbiudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus.Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savivaldybiųbendradarbiavimo sutarties pagrindu turi teisę teikti visuomenėssveikatos priežiūros paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams.
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Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklas 2015 m. (42 VSB) 



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 28 d. įsakymas Nr. V-1083 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-504
„Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

(TAR Nr. 2015-14942)



Įgytosios teisės
 medicinos felčerio, felčerio-laboranto, sanitarijos felčerio,higienos felčerio, higienisto (išskyrus burnos higienisto),felčerio, vaikų įstaigų medicinos sesers, medicinos sesers,akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo, ir turiatitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą, yrapapildomai pasirinktinai baigęs 1 priede nurodytų temųvisuomenės sveikatos priežiūros kvalifikacijos tobulinimokursus, suderintus su Sveikatos apsaugos ministerija,kurių bendra trukmė ne mažiau kaip 36 val., ir iki 2014metų sausio 1 d. dirbęs ne mažiau kaip vienus metus

specialistu. Toks asmuo specialistu gali dirbti iki 2018(2016) m. sausio 1 d.;



 Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680
 Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas ir Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-58 (nauja redakcija sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-124)

Artimiausia teisėkūros iniciatyva:Sveikatos priežiūros švietimo įstaigose tvarkos aprašonaujos redakcijos rengimas 



Sveikatos priežiūros specialisto veiklos stiprinimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje



 Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos (IS) sukūrimas ir įdiegimas
 Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose
 Jaunimui palankių (JP) sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas ir įdiegimas

Norvegijos finansinio mechanizmo programa:Vaikų ir jaunimo sveikatai skirtos iniciatyvos



Savivaldybės, kurių sveikatos kabinetų įrengimui / sutvarkymui skirtas finansavimas –pasirašyta 10 projektų įgyvendinimo sutarčių.

Priemonė „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo gerinimas  mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“
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Vaikų sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos bei efektyvaus gydymo užtikrinimo krypties aprašas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.  V-912

2014-2020 m. ES struktūrinių fondų panaudojimas



Artimiausios veiklos....
 Mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas 

„Sveikuolių sveikuoliai“
2015/2016 m. m.



Dėkojame už Jūsų indėlį stiprinant vaikų sveikatą


