PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2021 m.
d. sprendimu Nr.
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO METINĖ
VEIKLOS ATASKAITA
I. INFORMACIJA APIE VADOVĄ
Vardas, pavardė, paskyrimo data, kelta kvalifikacija, turima kategorija.
Inga Borusienė, paskyrimo data 2014 m. rugsėjo 1 d., pareigybės lygis A1.
Kelta kvalifikacija:
1. Savižudybių intervencijos įgūdžių mokymai ASIST, 16 val.
II. PATEIKTI PASIŪLYMAI SAVIVALDYBEI DĖL ĮSTAIGOS VEIKLOS TOBULINIMO
1. Dalyvauta Savivaldybės vadovų sudarytose darbo grupėse:
1.1. Akmenės rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisija (komisijos pirmininkė –
organizavimas posėdžių, dalyvavimas juose bei sprendimų inicijavimas aktualiais narkotikų, tabako bei alkoholio
vartojimo prevencijos klausimais).
1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos paraiškų atrankos ir įvertinimo ekspertų
komisija – projektų vertinimas.
1.3. Akmenės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba (pirmininko pavaduotoja).
Pirmininko pavadavimas, dalyvavimas aprobuojant visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą.
1.4. VšĮ Akmenės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Stebėtojų tarybos pirmininkė.
1.5. VšĮ Naujosios Akmenės ligoninės Stebėtojų tarybos narė.
1.6. VšĮ Akmenės rajono greitosios medicinos pagalbos centro Stebėtojų tarybos narė.
1.7. Konkurso Naujosios Akmenės ikimokyklinio ugdymo mokyklos direktoriaus pareigoms

eiti pretendentų vertinimo komisijos narė.
1.8. Šiaulių regiono plėtros plano sudarymo darbo grupės narė.
2. Kreiptasi į savivaldybę su pasiūlymais.
Inicijuotas ir parengtas ,,Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Akmenės rajono savivaldybės ugdymo
įstaigose tvarkos aprašas“ nauja redakcija, patvirtintas 2020 m. lapkričio 30 d. Akmenės rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. T-234.
III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius (darbo krūvis,
etatai)

Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose pareigose

Administracija
(valdymas: vadovai, pavaduotojai,
skyrių vedėjai)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

1
1

1
1
1

Ūkinė veikla
(ūkvedžiai, sargai,
vairuotojai, valytojai,
buhalteriai ir pan.)
Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

2
2

2
2

Kiti
darbuotojai

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

10
12
2

9
10

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)
Palyginimas
: sausio 1 d.
ir gruodžio
31 d.

Iš viso

Palyginimas: sausio
1 d. ir gruodžio 31
d.

13,50
13
15
2

13,50
12
13
1

IV. VEIKLOS ĮGYVENDINIMAS

(pagrindinės veiklos organizavimas įgyvendinant Strateginiame veiklos plane iškeltus uždavinius)
Eil. Nr.

1.

Iškelti uždaviniai
(pagal sritis pildo
Administracijos
atitinkamas skyrius)

Vykdyti mokinių
visuomenės
sveikatos priežiūrą

Pagrindinės veiklos (ugdymas, kultūrinė,
socialinė veikla) priemonės

Siektinas
rodiklis

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su ankstesniais
metais (jeigu priemonė tęstinė)

2019 m.
2020 m.
1.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos klausimai
1.1.1. Renginiuose dalyvavusių
3227
2880
3509
dalyvių skaičius (vnt.)
1.1.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
138
97
97
(vnt.)

1.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija
1.2.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių skaičius (vnt.)
1.1.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
(vnt.)

2663

2212

1947

61

64

48

1.3. Fizinis aktyvumas
1.3.1. Renginiuose dalyvavusių
1257
4214
2333
dalyvių skaičius (vnt.)
1.3.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
45
29
32
(vnt.)
1.4. Psichinė sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.)
1.4.1. Renginiuose dalyvavusių
1917
3235
1245
dalyvių skaičius (vnt.)
1.4.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
24
75
25
(vnt.)
1.5. Aplinkos sveikata
1.5.1. Renginiuose dalyvavusių
3298
2640
1283
dalyvių skaičius (vnt.)
1.5.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
72
50
60
(vnt.)
1.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija
1.9.1. Renginiuose dalyvavusių
1518
1706
1080
dalyvių skaičius (vnt.)
1.9.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
38
61
27
(vnt.)
1.7. Lytiškumo ugdymas , AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija
1.10.1. Renginiuose dalyvavusių
1075
815
566
dalyvių skaičius (vnt.)
1.10.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
21
25
6
(vnt.)
1.8. Tuberkuliozės profilaktika
1.11.1. Renginiuose dalyvavusių
469
648
426
dalyvių skaičius (vnt.)
1.11.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
21
39
15
(vnt.)
1.9. Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena
1.6.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių skaičius (vnt.)
1.6.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
(vnt.)

3130

2322

4984

45

173

132

2106

2119

2096

31

89

32

416

522

1.10. Ėduonies profilaktika, burnos higiena
1.7.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių skaičius (vnt.)
1.7.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
(vnt.)

1.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika
1.12.1. Renginiuose dalyvavusių

860

dalyvių skaičius (vnt.)
1.12.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
19
(vnt.)
1.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija
1.8.1. Renginiuose dalyvavusių
3765
dalyvių skaičius (vnt.)
1.8.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
41
(vnt.)

16

2

2396

2462

105

53

1.13. Onkologinių ligų profilaktika

2.

Vykdyti
visuomenės
sveikatos
stiprinimą.

1.13.1. Renginiuose dalyvavusių
624
688
693
dalyvių skaičius (vnt.)
1.13.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
17
45
7
(vnt.)
1.14. Suteiktų individualios
konsultacijos mokiniams, tėvams,
1291
791
791
mokyklų darbuotojams (vnt.)
1.15. Įvertintų mokinių
profilaktinių patikrinimų pažymų
100
100,6
79,1
skaičius (proc.)
1.16. Mokinių patikrintų dėl asmens
3000
4717
3377
higienos, pedikuliozės skaičius
1.17. Sveikatinimo renginiai
(mokiniams – vaikams/dalyvių
1449/29610 977/22602 1230/23146
skaičius)
2.1. Bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai.
2.1.1. Renginiuose dalyvavusių
270
604
270
dalyvių sk. (vnt.).
2.1.2. Straipsniai, pranešimai,
135
185
127
publikacijos (sk.)
2.1.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
1
1
stendai (sk.)
2.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija.
2.2.1. Renginiuose dalyvavusių
316
521
540
dalyvių sk. (vnt.).
2.2.2. Straipsniai, pranešimai,
90
80
185
publikacijos (sk.)
2.2.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
1
1
stendai (sk.)
2.3. Fizinio aktyvumo veiklų vykdymas.
2.3.1. Renginiuose dalyvavusių
3588
7896
5310
dalyvių sk. (vnt.).
2.3.2. Straipsniai, pranešimai,
3025
1600
786
publikacijos (sk.)
2.3.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
1
1
stendai (sk.)
2.4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir
kt.).
2.4.1. Renginiuose dalyvavusių
1926
399
478
dalyvių sk. (vnt.).
2.4.2. Straipsniai, pranešimai,
100
615
201
publikacijos (sk.)
2.4.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
4
1
stendai (sk.)
2.5. Aplinkos sveikata.
2.5.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių sk. (vnt.).

60

130

0

2.5.2. Straipsniai, pranešimai,
5
15
publikacijos (sk.)
2.5.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
4
stendai (sk.)
2.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija.
2.6.1. Renginiuose dalyvavusių
937
215
dalyvių sk. (vnt.).
2.6.2. Straipsniai, pranešimai,
170
125
publikacijos (sk.)
2.6.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
0
stendai (sk.)
2.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija.
2.7.1. Renginiuose dalyvavusių
152
270
dalyvių sk. (vnt.).
2.7.2. Straipsniai, pranešimai,
28
60
publikacijos (sk.)
2.7.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
stendai (sk.)
2.8. Tuberkuliozės profilaktika.
2.8.1. Renginiuose dalyvavusių
40
20
dalyvių sk. (vnt.).
2.8.2. Straipsniai, pranešimai,
20
20
publikacijos (sk.)
2.8.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
1
stendai (sk.)
2.9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena.
2.9.1. Renginiuose dalyvavusių
463
445
dalyvių sk. (vnt.)
2.9.2. Straipsniai, pranešimai,
180
190
publikacijos (sk.)
2.9.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
8
stendai (sk.)
2.10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena.
2.10.1. Renginiuose dalyvavusių
651
450
dalyvių sk. (vnt.).
2.10.2. Straipsniai, pranešimai,
104
140
publikacijos (sk.)
2.10.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
2
stendai (sk.)
2.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika.
2.11.1. Renginiuose dalyvavusių
667
107
dalyvių sk. (vnt.).
2.11.2. Straipsniai, pranešimai,
40
185
publikacijos (sk.)
2.11.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
7
stendai (sk.)
2.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija.
2.12.1. Renginiuose dalyvavusių
921
1055
dalyvių sk. (vnt.).
2.12.2. Straipsniai, pranešimai,
110
220
publikacijos (sk.)
2.12.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
7
stendai (sk.)
2.13. Onkologinių ligų profilaktika.
2.13.1. Renginiuose dalyvavusių
734
435
dalyvių sk. (vnt.).
2.13.2. Straipsniai, pranešimai,
70
175
publikacijos (sk.)
2.13.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
stendai (sk.)

5
0

431
703
1

142
139
0

20
50
0

624
552
0

433
130
1

54
55
0

652
349
0

215
175
0

3.

Vykdyti
visuomenės
sveikatos stebėseną

4.

Dalyvavimas
COVID-19
valdymo
priemonių
įgyvendinime

2.14. Sveikatinimo renginiai rajono
878/12143 728/11129
1087/9169
gyventojams (renginiai/dalyvių
skaičius)
3.1. Visuomenės sveikatos
5
5
5
stebėsenos ataskaitų parengimas
3.2. Tyrimų, apklausų atlikimas bei
3
3
3
jų rezultatų analizės parengimas
Akmenės rajono savivaldybės VSB specialistai dalyvavo COVID-19
(koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių įgyvendinime: įvažiuojančių
asmenų į Lietuvą medicininė kontrolė pasienio punkte – 9 dienas (2 darbuotojai).
Darbas mobiliajame patikros punkte – 31 diena (2 darbuotojai). ,,Akmenės
karštosios linijos" darbas - suteikta 561 konsultacija dėl COVID-19. COVID-19
epidemiologinių tyrimų atlikimas – 234 atvejai (6 darbuotojai). COVID-19
informacijos viešinimas ugdymo įstaigose – straipsniai/ informaciniai pranešimai
229 vnt., stendai/plakatai/lankstinukai/ skrajutės/ atmintinės – 141. COVID-19
informacijos viešinimas visuomenei – straipsniai/ informaciniai pranešimai 2563
vnt., stendai/plakatai/lankstinukai/ skrajutės/ atmintinės – 5.
V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI

1. Įstaigos plotas:
Mato vnt.

Kiekis
Pokyčiai
517,65
349,84
44,80 2020 m. sumažėjo
14,26 kv.m.
nuomojamas plotas,
nutraukus sutartį su R.
Kinderevičiumi

Eil.Nr.
1.
1.1.
1.2.

Bendras plotas, iš jo:
naudingas
išnuomotas

m2
m2
m2

1.3.

suteiktas pagal panaudos sutartį

m2

119,95

1.4.

nenaudojamas

m2

0

2.

Teikti siūlymai Administracijai dėl
laisvų (nenaudojamų) patalpų

vnt.

_

2. Materialinės bazės gerinimas:
Eil. Nr.

Mato

Kiekis

vnt.

____

Rodiklis
siektinas
pasiektas
0
0
0
0

1.
2.

Planuota suremontuoti patalpų
Suremontuota patalpų

m2
m2

0
0

3.

Įsigyta ilgalaikio turto

vnt.

0

1

0

4.

Suremontuota ilgalaikio turto

vnt.

0

0

0

Pastabos

Šios patalpos
nebus
nuomojamos,
nes reikalingos
biuro veiklai
vykdyti
_____

Pastebėjimas

Planuota
pakeisti garažo
duris.
Nepakeista, nes
lėšos buvo
taupomos dėl
COVID-19
situacijos

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama(ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil. Nr.
Projekto, programos, konkurso ar kito
Gauta
Savivaldybės
Kam panaudotos lėšos
šaltinio, iš kur gauta parama, pavadinimas
parama,
prisidėjimo
(iš ES, kitų fondų, ministerijų,
Eur
dalis, Eur
dalyvaujant programose ir kt.)
(jeigu buvo)
1.
ES projektas „Akmenės rajono
42834,91
3110,88
Darbo užmokesčiui –
savivaldybės gyventojų sveikatos
4399,00 €, Kitoms
saugojimas ir stiprinimas, ligų
prekėms ir paslaugoms –
prevencija“
34316,11 €
2.
ES projektas ,,Integruotų priklausomybės
12304,42
___
Darbo užmokesčiui –
ligų gydymo paslaugų kokybės ir
9268,15 €, Kitoms
prieinamumo gerinimas“
prekėms ir paslaugoms –
1145,00 €___
Sporto projektas „Fizinio aktyvumo
19028,51
702,99
Darbo užmokesčiui –
3.
skatinimas bei reguliariai sportuojančių
2651,86 €, Kitoms
asmenų skaičiaus didinimas Akmenės
prekėms ir paslaugoms –
rajone“
7381,09 €
2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos
Mokinio krepšelio
(MK), Eur

1 mokiniui /globotiniui
tenkančios išlaidos

Savivaldybės biudžeto
(SB(KR), SB(AA), AL(LBL),
BDK, NBDK),Eur

Biudžetinių įstaigų pajamų
(BĮP), Eur

Iš viso:

2018
m.

2019m.

2020
m.

2018 m.

2019 m.

2020m.

2018
m.

2019m.

2020 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 m2naudingo ploto
X
X
X
tenkančios išlaidos
28,26
216,57
216,08
2,34
33,58
31,07
30,60
250,15 247,15
Pastaba: tenkančios išlaidos apskaičiuojamos nurodytų šaltinių kasines išlaidas metų pabaigoje padalijus iš mokinių (pagal rugsėjo 1 d. duomenis/globotinių
(pagal gruodžio 31 d. duomenis) skaičiaus arba iš naudingojo įstaigos valdomų pastatų ploto (neįskaitant nenaudojamo, išnuomoto ar perduoto ploto)

Eil.
Nr.
1.

2.

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Atliktas
Kas atliko
Patikrinimo
Išvados,
Jeigu buvo pastabų,
patikrinimas, data
tikslas
pasiūlymai
kas atlikta
2020-08-21
Akmenės rajono
Tikrinta, ar
Pasiūlyta atsisakyti Sukurti trūkstami
savivaldybės
laikomasi teisės
nereikalingų
registrai ir bylos,
vyriausioji
aktuose
popierinių bylų, jas atsisakyta
specialistė
numatytų
pakeičiant
nereikalingų
archyvarė Dovilė reikalavimų
registrais DVS.
popierinių bylų.
Mučinskienė
duomenų
Susikurti
valdymo
trūkstamus
sistemoje (DVS) registrus ir bylas.

2020-12-04

Europos
socialinio fondo
agentūra

Dokumentų
patikra vietoje

Pastebėjimų
neužfiksuota,
rekomendacijos
neteikiamos

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil. Nr.

1.

Problema

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti

Nepakankamas
rajono gyventojų
sveikatos žinių
raštingumas. O tai
apsprendžia mažą

Teikta ir išdalinta
dalomoji informacija apie
prevencines programas.

Pasiekti teigiami pokyčiai
dėl priemonių
įgyvendinimo
Nepakankamas
domėjimasis sava
sveikata ir prevencinėmis
programomis.

Jeigu
neišspręsta,
kokių toliau veiksmų
bus imamasi
Informacija apie
šalyje vykdomas
prevencines
programas bus
teikiama renginių

2.

domėjimąsi
prevencinėmis
programomis.
Kasmetiniai
pedikuliozės
protrūkiai ugdymo
įstaigose

metu.
Bendravimas su tėvais,
atmintinės, pakartotini
tikrinimai dėl
pedikuliozės;
vaikams buvo
pasakojama kaip
apsisaugoti nuo
pedikuliozės;
bendradarbiaujama su
ugdymo įstaigų vadovais
ir pedagogais.

- Ikimokyklinio ugdymo
įstaigoje situacija buvo
suvaldyta.
- Tėvai periodiškai tikrina
vaikų galvas;
- Skundų iš mokinių tėvų
negauta.
Socialinių pedagogų,
paramos šeimai centro
pagalba, problemą
pavyko išspręsti ir
mokyklose
Kai kurie gydytojai savo
klaidas ištaisė.

Kadangi
problema
kartojasi kas metai,
planuojame paraginti
pirminės
asmens
sveikatos priežiūros
įstaigas,
atidžiau
atlikti
pedikuliozės
tikrinimus
vaikų
sveikatos profilaktinių
patikrinimų metu.
Perspėti
visas
pirminės
asmens
sveikatos priežiūros
įstaigas, kad atidžiau
įvestų į elektroninę
sistemą
vaikų
sveikatos patikrinimo
duomenis.
Problema galėtų būti
sprendžiama
valstybiniu lygiu –
įvedant
,,Sveikatos
ugdymo“ dalyką

3.

VSIS sistemoje
nematomos
mokinio sveikatos
pažymos, nors
tėvai sako, kad
vaikai sveikatą
pasitikrino.

Bendradarbiavimas su
tėvais ir su pirminės
asmens sveikatos
priežiūros įstaigomis.

4.

Dėl didelio
vyresnių klasių
mokinių
užimtumo,
sudėtinga vykdyti
jiems sveikatinimo
veiklas,
nesutrikdant
ugdymosi proceso
Kiekvienais
metais didėjantis
turinčių antsvorio
mokinių skaičius.

Dalis informacijos
perduodama elektroninio
dienyno pagalba

Rašytinė informacija be
gyvo kontakto bei
vaizdinių priemonių nėra
veiksminga

Vaikams vedamos
paskaitos sveikos
gyvensenos temomis,
skatinamas fizinis
aktyvumas. Tėvams
siunčiami informaciniai
pranešimai apie sveiką
gyvenseną.
Buvo informuoti įstaigų
vadovai, klasių vadovai,
per el. dienynus buvo
siunčiami informaciniai
pranešimai apie skiepų ir
profilaktinio patikrinimo
svarbą.

Dėl paskelbto karantino
pokyčių nepasiekta.

Siūlyti
įvairesnes
fizinio
aktyvumo
veiklas, pasitelkiant
rajono
sporto
trenerius

Buvo pasiekti teigiami
pokyčiai, daugelis tėvų
užregistravo vaikus
profilaktiniam sveikatos
patikrinimui, skiepijimui.

Po karantino toliau
bus raginami tėvai
profilaktiškai
patikrinti vaikų
sveikatą.

Informacija perduodama
pranešimų forma,
elektroniniame dienyne,
ugdymo įstaigų
tinklalapiuose

Rašytinė informacija
pasiekia didžiąją dalį
gavėjų.

Veiklos
bus
vykdomos nuotoliniu
būdu,
elektroninėje
erdvėje.

5.

6.

7.

Šiais mokslo
metais 27,2 (proc.)
mažiau palyginus
su praėjusiais
mokslo metais
vaikų pasitikrino
sveikatą (027a
forma).
Tai kelia nerimą,
nes bus mažiau
paskiepytų vaikų,
bus užleistos
lėtinės
neinfekcinės ligos.
Veiklos plano dėl
epidemiologinės
padėties Lietuvoje,
vykdymo
apsunkinimas

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI
STIPRIEJI (1–5)
VSB materialinė bazė sukomplektuota ir
vykdoma įvairi sveikatinimo veikla visose
savivaldybės vietovėse.

1.

1.

2.

Bendradarbiavimas su ugdymo įstaigose
maitinimą teikiančiomis įmonėmis, sudarytas
sveikesnis maitinimo valgiaraštis, esant
poreikiui jis koreguojamas.

2.

3.

Biuro veikla viešinama ne tik internetinėje
svetainėje, bet ir socialiniame tinkle, taip
gyventojai gauna greitai ir patogiai aktualią
informaciją sveikatos temomis pandemijos
metu.
VSB dalyvauja programų (priklausomybių,
smurto, savižudybių) bei kitų savivaldybės
lygmeniu rengiamų planų rengime, teikia
pasiūlymus, susijusius su visuomenės sveikatos
stiprinimu.

3.

VSB vykdo įvairius projektus, kurių metu
organizuojamas įvairus visuomenės sveikatos
stiprinimas bendruomenėse. Jomis domisi ir
dalyvauja vis daugiau įvairesnio amžiaus
rajono gyventojų

5.

4.

5.

Eil. Nr.
1.

2.

3.

4.

TOBULINTINI (1–5)
Didžioji dalis visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų
neatitinka
kvalifikacinių
reikalavimų
(specialistai
neišklausę
perkvalifikavimo
tobulinimų
kursų
programos). Nuo 2024 m.
liepos 1 d.
nebegalės vykdyti funkcijų neturėdami
universitetinio
visuomenės
sveikatos
priežiūros krypties išsilavinimo.
Reikalingas dar glaudesnis bendradarbiavimas
tarp
visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistų ir ugdymo įstaigų, siekiant, kad
kuo daugiau ugdymo įstaigų įsijungtų į
Sveikatą stiprinančių ar Aktyvių mokyklų
tinklą
Kelti darbuotojų kvalifikaciją pagal jų veiklos
sritis.

Plėtoti jau veikiančias ir pradėti organizuoti
naujas programas/paslaugas: ankstyvosios
intervencijos programa; priklausomybės ligų
konsultantų
veiklos
organizavimas
savivaldybėje, psichinės sveikatos paslaugų
teikimas
Per mažas tikslinės populiacijos dalies
dalyvavimas asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei,
atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo
programoje.

X. UŽDAVINIAI KITIEMS METAMS
Uždavinys / problema
Numatomi veiksmai
Didinti sveikos mitybos įgūdžių formavimą
Rengti mokymus sveikos
rajono gyventojams
mitybos temomis (dalyvių
sk.)
Stiprinti Akmenės rajono gyventojų psichinę Baziniai savižudybės
sveikatą
prevencijos mokymai
(dalyvių sk.)
Individualios psichologų
konsultacijos
Priklausomybių
konsultantų paslaugos
(paslaugų sk)
Skatinti Akmenės rajono gyventojų fizinį
Renginiai, konkursai,
aktyvumą ir stiprinti sveikatą.
fiziniai užsiėmimai
(dalyvių sk.)

Direktorė

Inga Borusienė

Siektini rodikliai
150
80
300

440

2000

