PRITARTA
Akmenės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-21
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. Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybos funkcijas visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse, švietimo programa, 40 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 ,,Ramučių“ gimnazijos direktoriaus pareigoms eiti pretendentų
vertinimo komisijos narė.
1.8. Šiaulių regiono plėtros plano sudarymo darbo grupės narė, visuomenės sveikatos pogrupio
vadovė.
1.9. Akmenės rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų operacijų centro informavimo grupės narė.
2. Kreiptasi į savivaldybę su pasiūlymais.
Inicijuotas ir parengtas ,,Akmenės rajono savivaldybės psichoaktyvias medžiagas žalingai
vartojančių ar priklausomybės ligomis sergančių asmenų integruotos pagalbos sistemos tvarkos aprašas“,
patvirtintas 2021-03-29 Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-45.
III. PAREIGYBIŲ SKAIČIUS
Pareigybių skaičius
(darbo krūvis, etatai)

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

Patvirtinta Taryboje
Užimta pareigybių
Darbuotojų skaičius
Iš jų dirba keliose
pareigose

1
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

Mokytojai
(pildo tik
ugdymo
įstaigos)

Iš viso

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31
d.

Palyginim
as: sausio
1 d. ir
gruodžio
31 d.

Palyginimas:
sausio 1 d. ir
gruodžio 31 d.

9,50
11
1

12,75
12
3

13,50
12,50
14
2

16,00
15,25
15
4

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

Pasiektas rodiklis
(palyginimas su
Siektinas
ankstesniais metais (jeigu
rodiklis
priemonė tęstinė)
2020 m.
2021 m.
1.1. Sveikatos sauga ir stiprinimas, bendrieji sveikos gyvensenos klausimai
1.1.1. Renginiuose dalyvavusių
3018
3509
2934
dalyvių skaičius (vnt.)
1.1.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
61
97
62
(vnt.)
Pagrindinės veiklos (ugdymas,
kultūrinė, socialinė veikla)
priemonės

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

2033

1947

2267

55

48

28

1.3. Fizinis aktyvumas
1.3.1. Renginiuose dalyvavusių
3510
2333
3059
dalyvių skaičius (vnt.)
1.3.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
25
29
28
(vnt.)
1.4. Psichinė sveikata (smurto, patyčių prevencija, streso kontrolė ir kt.)
1.4.1. Renginiuose dalyvavusių
2025
1245
1709
dalyvių skaičius (vnt.)
1.4.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
21
25
26
(vnt.)
1.5. Aplinkos sveikata
1.5.1. Renginiuose dalyvavusių
2783
1283
1824
dalyvių skaičius (vnt.)
1.5.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
52
60
30
(vnt.)
1.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija
1.9.1. Renginiuose dalyvavusių
1959
1080
1349
dalyvių skaičius (vnt.)
1.9.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
31
27
16
(vnt.)
1.7. Lytiškumo ugdymas , AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija
1.10.1. Renginiuose dalyvavusių
1143
566
524
dalyvių skaičius (vnt.)
1.10.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
19
6
10
(vnt.)
1.8. Tuberkuliozės profilaktika

1.11.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių skaičius (vnt.)
1.11.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
(vnt.)

622

426

304

19

15

14

3068

4984

3014

45

132

44

1930

2096

1650

36

32

29

522

681

2

11

2462

3206

53

41

1.9. Užkrečiamų ligų profilaktika, asmens higiena
1.6.1. Renginiuose dalyvavusių
dalyvių skaičius (vnt.)
1.6.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
(vnt.)

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
925
dalyvių skaičius (vnt.)
1.12.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
11
(vnt.)
1.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija
1.8.1. Renginiuose dalyvavusių
3483
dalyvių skaičius (vnt.)
1.8.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
53
(vnt.)
1.13. Onkologinių ligų profilaktika

2.

Vykdyti
visuomenės

1.13.1. Renginiuose dalyvavusių
1098
693
608
dalyvių skaičius (vnt.)
1.13.2. Straipsniai, informaciniai
pranešimai, publikacijos, leidiniai
17
7
10
(vnt.)
1.14. Suteiktų individualios
konsultacijos mokiniams, tėvams,
741
791
302
mokyklų darbuotojams (vnt.)
1.15. Įvertintų mokinių
profilaktinių patikrinimų
100
79,1
88,3
pažymų skaičius (proc.)
1.16. Mokinių patikrintų dėl
asmens higienos, pedikuliozės
3177
3377
3048
skaičius
1.17. Sveikatinimo renginiai
(mokiniams – vaikams/dalyvių
1413/28275 1230/23146 1376/23174
skaičius)
2.1. Bendrieji sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimai.
2.1.1. Renginiuose dalyvavusių
190
604
297
dalyvių sk. (vnt.).

sveikatos
stiprinimą.

2.1.2. Straipsniai, pranešimai,
80
185
74
publikacijos (sk.)
2.1.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
1
0
stendai (sk.)
2.2. Sveika mityba ir nutukimo prevencija.
2.2.1. Renginiuose dalyvavusių
1057
540
1281
dalyvių sk. (vnt.).
2.2.2. Straipsniai, pranešimai,
100
185
83
publikacijos (sk.)
2.2.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
1
2
stendai (sk.)
2.3. Fizinio aktyvumo veiklų vykdymas.
2.3.1. Renginiuose dalyvavusių
6328
5310
7426
dalyvių sk. (vnt.).
2.3.2. Straipsniai, pranešimai,
80
786
81
publikacijos (sk.)
2.3.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
1
0
stendai (sk.)
2.4. Psichikos sveikata (smurto, savižudybių prevencija, streso kontrolė ir
kt.).
2.4.1. Renginiuose dalyvavusių
1604
478
325
dalyvių sk. (vnt.).
2.4.2. Straipsniai, pranešimai,
85
201
44
publikacijos (sk.)
2.4.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
1
0
stendai (sk.)
2.5. Aplinkos sveikata.
2.5.1. Renginiuose dalyvavusių
40
0
59
dalyvių sk. (vnt.).
2.5.2. Straipsniai, pranešimai,
5
5
9
publikacijos (sk.)
2.5.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
0
1
stendai (sk.)
2.6. Rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevencija.
2.6.1. Renginiuose dalyvavusių
508
431
358
dalyvių sk. (vnt.).
2.6.2. Straipsniai, pranešimai,
100
703
57
publikacijos (sk.)
2.6.3. Lankstinukai, atmintinės,
1
1
0
stendai (sk.)
2.7. Lytiškumo ugdymas, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencija.
2.7.1. Renginiuose dalyvavusių
129
142
135
dalyvių sk. (vnt.).
2.7.2. Straipsniai, pranešimai,
45
139
11
publikacijos (sk.)
2.7.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
0
stendai (sk.)
2.8. Tuberkuliozės profilaktika.
2.8.1. Renginiuose dalyvavusių
10
20
10
dalyvių sk. (vnt.).
2.8.2. Straipsniai, pranešimai,
10
50
7
publikacijos (sk.)
2.8.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
1
stendai (sk.)

3.

Vykdyti
visuomenės
sveikatos
stebėseną

4.

Dalyvavimas
COVID-19
valdymo
priemonių
įgyvendinime

2.9. Užkrečiamųjų ligų profilaktika, asmens higiena.
2.9.1. Renginiuose dalyvavusių
249
624
323
dalyvių sk. (vnt.)
2.9.2. Straipsniai, pranešimai,
80
552
105
publikacijos (sk.)
2.9.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
1
stendai (sk.)
2.10. Ėduonies profilaktika ir burnos higiena.
2.10.1. Renginiuose dalyvavusių
232
433
201
dalyvių sk. (vnt.).
2.10.2. Straipsniai, pranešimai,
50
130
20
publikacijos (sk.)
2.10.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
1
0
stendai (sk.)
2.11. Kraujotakos sistemos ligų profilaktika.
2.11.1. Renginiuose dalyvavusių
124
54
243
dalyvių sk. (vnt.).
2.11.2. Straipsniai, pranešimai,
50
55
48
publikacijos (sk.)
2.11.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
0
stendai (sk.)
2.12. Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija.
2.12.1. Renginiuose dalyvavusių
485
652
550
dalyvių sk. (vnt.).
2.12.2. Straipsniai, pranešimai,
80
349
58
publikacijos (sk.)
2.12.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
14
stendai (sk.)
2.13. Onkologinių ligų
profilaktika.
2.13.1. Renginiuose dalyvavusių
110
215
217
dalyvių sk. (vnt.).
2.13.2. Straipsniai, pranešimai,
45
175
41
publikacijos (sk.)
2.13.3. Lankstinukai, atmintinės,
0
0
0
stendai (sk.)
2.14. Sveikatinimo renginiai
1219/11096 1087/9169
930/11425
rajono gyventojams
(renginiai/dalyvių skaičius)
3.1. Visuomenės sveikatos
5
5
5
stebėsenos ataskaitų parengimas
3.2. Tyrimų, apklausų atlikimas
3
3
4
bei jų rezultatų analizės
parengimas
Visuomenės sveikatos specialistai surengė 182 COVID-19 (korona viruso)
temomis pranešimus/paskaitas/pamokas, kuriose dalyvavo 7712 dalyvių.
Publikuota 559 straipsniai, pranešimai, publikacijos periodiniuose leidiniuose ir
internete. Paruošta 138 stendų / plakatų. Atliktas testavimas – surinkti 303
kaupiniai ir pratestuota 8526 asmenys. Dirbta 12 darbo dienų vakcinacijos
centre, užregistruoti skiepijimui 337 žmonės. Aplinkos paviršių testavimas 1042 ėminių. Darbas „Karštojoje linijoje“ – atsakyta į 2072 skambučius.
Pagalba ambulatorijoje – dirbta 10 darbo dienų. Pedagogų ir abiturientų
konsultavimas dėl vakcinavimo (171 konsultacijų), sąrašų sudarymas dėl

vakcinacijos (42 asmenys). Darbas mobiliajame punkte - 45 darbo dienos dirbtos
mobiliajame punkte.
NVSC epidemiologiniai atvejų tyrimai: 82. Testavimas greitaisiais antigeno
testais: 1849. Ugdymo įstaigų konsultavimas dėl greitųjų antigenų testų atlikimo
– 472.
V. MATERIALINĖS BAZĖS POKYČIAI
1. Įstaigos plotas:
Eil. Nr.
1.
Bendras plotas, iš jo:
1.1.
naudingas
1.2.
išnuomotas

Mato vnt.

m2
m2
m2

Kiekis
517,65
349,84
23,44

1.3.

suteiktas pagal panaudos sutartį

m2

108,89

1.4.

nenaudojamas

m2

0

2.

Teikti siūlymai Administracijai
dėl laisvų (nenaudojamų)
patalpų

vnt.

0

2. Materialinės bazės gerinimas:
Eil. Nr.

Mato

Kiekis

vnt.

1.
2.
3.
4.

Planuota suremontuoti patalpų
Suremontuota patalpų
Įsigyta ilgalaikio turto
Suremontuota ilgalaikio turto

m2
m2
vnt.
vnt.

120,96
101,02
2
0

Pokyčiai

Pastabos

2021 m. balandžio 21
d. baigėsi turto
nuomos sutartis NS-5
su liberalų sąjūdžiu dėl
19,56 kv. m. patalpų.
2021 m. vasario 1 d.
baigėsi turto panaudos
sutartis SS-11/1 su
Žemės ūkio rūmais dėl
11,06 kv. m. patalpų.

Rodiklis
siektinas
pasiektas
120,96
101,02
120,96
101,02
2
2
0
0

Patalpos
naudojamos Biuro
veikloms vykdyti.

Patalpos
naudojamos Biuro
veikloms vykdyti.

Pastebėjimas

VI. MATERIALINIŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS
1. Papildomai gautas finansavimas – parama(ne iš patvirtinto Savivaldybės biudžeto lėšų):
Eil. Nr.

1.

2.

3.

Projekto, programos, konkurso ar kito
šaltinio, iš kur gauta parama,
pavadinimas (iš ES, kitų fondų,
ministerijų, dalyvaujant programose ir
kt.)
ES projektas „Akmenės rajono
savivaldybės gyventojų sveikatos
saugojimas ir stiprinimas, ligų
prevencija“
ES projektas ,,Integruotų
priklausomybės ligų gydymo paslaugų
kokybės ir prieinamumo gerinimas“
Sporto projektas „Fizinio aktyvumo
skatinimas bei reguliariai sportuojančių

Gauta
parama,
Eur

Savivaldybės
prisidėjimo
dalis, Eur
(jeigu buvo)

Kam panaudotos lėšos

22782,60

1408,30

14149,55

___

19028,51

1198,90

Darbo užmokesčiui –
1203,69 €, Kitoms
prekėms ir paslaugoms –
21578,91€
Darbo užmokesčiui –
11639,49€, Kitoms
prekėms ir paslaugoms –
1481,04 €___
Darbo užmokesčiui –
55919,70 €, Kitoms

asmenų skaičiaus didinimas Akmenės
rajone“
Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo
įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas
metodinėmis priemonėmis, Akmenės ir
Šalčininkų raj.
Adaptuoto ir išplėstinio jaunimui
palankių sveikatos priežiūros paslaugų
(JPSPP) teikiamo modelio įdiegimas
Akmenės Klaipėdos ir Raseinių raj.
Savivaldybėse

4.

5.

30484,87

6797,00

31316,52

___

prekėms ir paslaugoms –
10999,60 €
Darbo užmokesčiui –
605,27 €, Kitoms
prekėms ir paslaugoms –
25538,83 €
Darbo užmokesčiui –
19224,19 €, Kitoms
prekėms ir paslaugoms –
12092,33 €

2. Vienam mokiniui/globotiniui ir 1 m2 tenkančios išlaidos
Mokinio
krepšelio (MK),
Eur
201
9
m.

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

202
2020 1m 2019
m.
.
m.

2020
m.

2021
m.

Biudžetinių įstaigų
pajamų (BĮP), Eur

2019
m.

2020
m.

202
1
2019
m. m.

Iš viso:

2021
m.

2021
m.

1 mokiniui
/globotiniui
tenkančios išlaidos
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
1 m naudingo ploto
216, 216, 97,9 33,5 31,0 8,6 250,1
247, 106,
X
X
X
tenkančios išlaidos
7
08
9
8
7
5
5
15
64
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.

3.

VII. INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ PATIKRINIMUS
ĮSTAIGOJE
Atliktas
Kas atliko
Patikrinimo tikslas
Išvados,
Jeigu buvo
patikrinimas,
pasiūlymai
pastabų, kas
data
atlikta
2021-03-24
Akmenės rajono Raštvedybos taisyklių
Rastos nežymios Klaidos
savivaldybės
laikymasis
rašybos ir
ištaisytos
bendrojo
siunčiamuose raštuose
skyrybos klaidos
skyriaus
vyriausioji
specialistė
2021-10-25
Akmenės rajono Tikrinta, ar laikomasi
Pastebėti
Klaidos
savivaldybės
teisės aktuose numatytų smulkūs
ištaisytos pagal
vyresnioji
reikalavimų duomenų
įkeliamų ir
pateiktas
specialistė
valdymo sistemoje
gaunamų
rekomendacijas.
archyvarė Daiva (DVS)
dokumentų
Dimšaitė
pildymo DVS
netikslumai.
2021-11-17
Švietimo mainų
Projekto „Fizinio
Veiklos
Rekomendacijų
ir paramos fondo aktyvumo skatinimas
vykdomos pagal ir pastabų
projektų
bei reguliariai
numatytą
nepateikta.
koordinatorės
sportuojančių asmenų
grafiką,
Rasa
skaičiaus didinimas
dokumentai

Kupčiūnaitė ir
Iveta Gruodytė

Akmenės rajone“ veiklų
vykdymas

pildomi
tvarkingai.

VIII. PROBLEMOS IR KAIP JOS BUVO SPRENDŽIAMOS
Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

5.

Problema

Nuo
2020 m. gegužės
mėn.
Vaikų odontologinių
patikrinimų pažymos
turi būti
elektroninės formos
ir matomos
specialistams per
VSSIS sistemą, tačiau
dauguma tėvų vis dar
pateikia popierines
pažymas
Veiklos plano dėl
epidemiologinės
padėties Lietuvoje,
vykdymo
apsunkinimas
Dėl nepakankamo
valstybės deleguotų
funkcijų finansavimo
neįmanoma nupirkti
visuomenės sveikatos
stiprinimo paslaugų
įvairiomis
aktualiomis temomis,
nors paklausa yra
didelė; darbuotojų
kaita dėl ganėtinai
žemo darbo
užmokesčio
Dėl didelio vyresnių
klasių mokinių
užimtumo, sudėtinga
vykdyti jiems
sveikatinimo veiklas,
nesutrikdant
ugdymosi proceso
Kiekvienais metais
didėjantis turinčių
antsvorio mokinių
skaičius.

Priemonės, kokių buvo
imtasi jai spręsti
Tėvai, pedagogai
buvo informuoti, kad
visos pažymos turi būti
elektroninės ir į
ugdymo įstaigą
nereikia pristatyti
popierinių pažymų.

Informacija perduodama
pranešimų forma,
elektroniniame dienyne,
ugdymo įstaigų
tinklalapiuose
Rašytas raštas Akmenės
rajono savivaldybės
administracijai su
detaliais paskaičiavimas
kiek ministerija mažiau
skiria lėšų negu turi būti
pagal metodiką.
Rengti ir laimėti
projektai daliai
visuomenės sveikatos
stiprinimo paslaugoms
nupirkti
Dalis informacijos
perduodama
elektroninio dienyno
pagalba

Vaikams vedamos
paskaitos sveikos
gyvensenos temomis,
skatinamas fizinis
aktyvumas. Tėvams
siunčiami informaciniai
pranešimai apie sveiką
gyvenseną.

Pasiekti teigiami
pokyčiai dėl priemonių
įgyvendinimo
Tėvai geranoriškai
sutiko dar kartą
patikrinti vaikų dantis
tose ASPĮ, kuriose yra
sudarytos sutartys su
Registru centru.

Jeigu
neišspręsta,
kokių toliau veiksmų
bus imamasi
Informuoti rajono
privačias
odontologines
klinikas, kad
laikytųsi teisės aktų
nustatytų
reikalavimų ir
suvestų vaikų
pažymas kaip jie
numato.

Rašytinė informacija
pasiekia didžiąją dalį
gavėjų.

Veiklos
bus
vykdomos nuotoliniu
būdu, elektroninėje
erdvėje.

Savivaldybė raštą
persiuntė SAM, nors
atsakymas negautas, bet
lėšų skyrė daugiau nei
buvo numatyta plane

Problema galėtų būti
sprendžiama
valstybiniu
lygiu,
užtikrinant valstybės
deleguotų funkcijų
100
proc.
finansavimą

Dalis visuomenės
sveikatos stiprinimo
renginių finansuojami iš
projektų,

Rašytinė informacija be
gyvo kontakto bei
vaizdinių priemonių
nėra veiksminga

Problema galėtų būti
sprendžiama
valstybiniu lygiu –
įvedant ,,Sveikatos
ugdymo“ dalyką

Dėl paskelbto karantino
pokyčių nepasiekta.

Siūlyti
įvairesnes
fizinio
aktyvumo
veiklas, pasitelkiant
rajono
sporto
trenerius

IX. STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

1.

STIPRIEJI (1–5)
VSB materialinė bazė sukomplektuota ir
vykdoma įvairi sveikatinimo veikla visose
savivaldybės vietovėse. Projektų dėka
atnaujinami darbo kabinetai, įsigyjama
reikalinga įranga.

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.

3.

4.

VSB dalyvauja programų (priklausomybių,
4.
smurto, savižudybių) bei kitų savivaldybės
lygmeniu rengiamų planų rengime, teikia
pasiūlymus, susijusius su visuomenės
sveikatos stiprinimu.
VSB vykdo įvairius projektus, kurių metu
5.
organizuojamas įvairus visuomenės sveikatos
stiprinimas bendruomenėse. Jomis domisi ir
dalyvauja vis daugiau įvairesnio amžiaus
rajono gyventojų

5.

Eil.
Nr.
1.

TOBULINTINI (1–5)
Dalis visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų
neatitinka
kvalifikacinių
reikalavimų. 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
Netolygus krūvis visuomenės sveikatos
priežiūros
specialistams,
dirbantiems
ugdymo įstaigose. Didžiausias krūvis tenka
tiems, kurie dirba per kelias įstaigas, kai
ugdymo įstaigose testuojasi didelis skaičius
vaikų, vykdo kelis skirtingus testavimo
metodus.
Reikalinga sukurti naują interneto svetainę,
atitinkančią reikalavimus

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
rajono gyventojams

2.

Stiprinti Akmenės rajono gyventojų psichinę
sveikatą

3.

Traumų ir sužalojimų prevencijos skatinimas

Direktorė

Siektini
rodikliai
150

Rengti mokymus sveikos mitybos
temomis (dalyvių sk.)
Sveikatai palankesnių maisto
produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“
1
simboliu, skaičius
Baziniai savižudybės prevencijos
20
mokymai (dalyvių sk.)
Suteiktų individualių psichologų
150
konsultacijų trukmė val.
Priklausomybių konsultantų
250
paslaugos (paslaugų sk.)
Renginiai, konkursai, paskaitos
460
ugdymo įstaigose (dalyvių sk.)
Renginiai, konkursai, paskaitos
60
bendruomenėse (dalyvių sk.)

Inga Borusienė

