PATVIRTINTA
Elektrėnų savivaldybės tarybos
2016 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. TS-

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
2016 METŲ DARBO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – biuras) darbo 2016 m. plane
(toliau – planas) iškeltas siekiamas tikslas ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės, įgyvendinimo
partneriai, vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai.
2. Planas parengtas vadovaujantis:
2.1. Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentu „Sveikata visiems XXI a.“, Europos regiono
strateginiu sveikatos politikos dokumentu „Sveikata 2020“, Europos Sąjungos visuomenės sveikatos
programa; Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programa;
2.2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu;
2.3. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu;
2.4. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu;
2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu;
2.6. Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu;
2.7. Valstybės tabako kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998
m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 954;
2.8. Valstybės alkoholio kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 212;
2.9. Elektrėnų savivaldybės tarybos patvirtintomis programomis.
II. SITUACIJOS ANALIZĖ
3. Demografinė situacija. Elektrėnų savivaldybėje pastaraisiais metais gyventojų skaičius
mažėjo, blogėjo tiek gimstamumo, tiek mirtingumo rodikliai, natūrali kaita ir toliau išliko neigiama.
2015 metais sausio – spalio mėn. Elektrėnų savivaldybėje gimė 233 vaikai, mirė 275 asmenys, natūrali
gyventojų kaita yra – 42. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 73,44 metai.
3.1. Vidutinis metinis gyventojų skaičius Elektrėnų savivaldybėje 2015 metų pradžioje – 24164
žmonių, liepos 1 dienos duomenimis – gyventojų skaičius buvo 24014 asmenys, tai – 185 gyventojų
mažiau nei 2014 metais liepos 1 d. (2014 m. – 24199 gyv.). Vyrų dalis sudaro 47,4 proc. (11443 asm.)
visų savivaldybės gyventojų, moterų dalis –52,6 proc. (12721 asm.). Lyginant ankstesnių metų
duomenis, matome, kad nežymiai sumažėjo moterų dalis (0,3 proc.) ir padidėjo vyrų dalis (0,1 proc.).
3.2. Kaime gyvena 7957 asmenys (32,92 proc.), t. y. 45 asmenimis mažiau nei pernai tuo pačių
metu (buvo – 8002 asm.), miestuose gyvena 16057 žmonių, t. y. 66,45 proc. savivaldybės gyventojų
(Elektrėnuose – 11566 asm., Vievyje – 4593 asm.). Tai rodo, kad miesto gyventojų sumažėjo 125
asmenimis (2014m. buvo 16182 asm.).
3.3. 2015 metais sumažėjo vaikų 0 – 15 metų amžiaus grupėje (14 asm.), darbingo amžiaus
asmenų skaičius sudaro 15168 asmenų (sumažėjo 10 asm.), pensijinio amžiaus asmenų žmonių
skaičius 5321 asm, tai yra 46 asm. mažiau nei 2014 metais. Vaisingo amžiaus (15 – 49 m.) moterų
dalis sumažėjo 0,37 proc.
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3.4. Pagal Higienos instituto Sveikatos Rodiklių Sistemos duomenis matome, kad mūsų
savivaldybėje didėja asmenų skaičius šiose amžiaus grupėse:
• 45 – 64 metų amžiaus (0,21 proc.),
• 65 ir vyresnių (0,36 proc.),
• 75 metų amžiaus ir vyresnių (0,4 proc.).
3.5. Pagal darbo biržos pateiktą informaciją pagerėjo registruoto nedarbo lygio rodiklis (3,3
proc.), tai rodo, kad socialinė – ekonominė situacija gerėja, gerinama darbo bei gyvenamoji aplinka.
4. Mirtingumo rodikliai. Elektrėnų savivaldybėje, kaip ir Lietuvos Respublikoje mirtingumo
rodikliai blogėjo. Palyginus pagrindinių mirties priežasčių mirtingumo rodiklius matome, kad 2014 m.
bendras mirtingumo rodiklis 100000 gyventojų išaugo 105,16 atv./ 100000 gyv. (2013 m. – 1246,14,
2014 m. – 1351,3).
4.1. Ženkliai išaugo mirusiųjų skaičius dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu - 16,53/
100000gyv. Tokio rodiklio mūsų savivaldybėje dar niekada nebuvo.
4.2. Padidėjo mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų – 193 atv. (2013 m. - 165 atv.), nuo
išeminės širdies ligos 100000 gyv.- 413,24 atv. (2013 m.- 394,82 atv.), nuo insulto 100000 gyv. 136,37 atv. (2013 m.- 82,25 atv.).
4.3. Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų Elektrėnų savivaldybėje - 281 atv. (2013 m.185,07 atv./100000 gyv.) yra 1,5 kartų didesnis nei Lietuvoje (196 atv./100000 gyv.).
4.4. Pastebima, kad sumažėjo mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius (11,67/1000000 gyv.),
mirusiųjų dėl nelaimingų atsitikimų skaičius (12,0/100000 gyv.), dėl nukritimų (8,21/ 100000gyv.),
visai neužfiksuota mirusiųjų transporto įvykiuose atvejų.
5. Sergamumo rodikliai. Pagal Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenis,
2014 m. sergamumas Lietuvoje augo palyginus su 2013 m. duomenimis: suaugusiųjų (nuo 18 m.) 16,47 proc. (2014 m. - 6917887, 2013 m. - 5778733), vaikų (0 - 17 m.) - 8,22 proc. (2014 m. 1903521, 2013 m. - 1746979). Elektrėnų savivaldybėje suaugusiųjų sergamumas užaugo 11,82 proc.
(2014 m.- 69001, 2013 m. - 60843), vaikų - 7,87 proc. (2014 m. - 15163, 2013 m. - 13971).
5.1. Atlikus Elektrėnų savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinius
sveikatos patikrinimus, 2014/2015 metų duomenų analizė, rodo jog svarbiausiomis mokyklinio
amžiaus vaikų sveikatos problemomis išlieka regos, skeleto – raumenų ir kvėpavimo sistemos
sutrikimai. 2015 m. profilaktiškai sveikatą pasitikrino 94,7 proc. Elektrėnų savivaldybės ugdymo
įstaigų vaikų. 100 proc. sveikatą patikrino tik pradinių klasių moksleiviai. 2015 m. visiškai sveiki ir
neturintys sveikatos sutrikimų ar ligų sudarė 54,4 proc. visų pasitikrinusių vaikų, 2014 metais – 42
proc.
5.2. Pagal Higienos instituto Sveikatos Rodiklių Sistemos duomenis, 2014 metais Elektrėnų
savivaldybėje blogėja šie sergamumo rodikliai:
• Sergamumas/ ligotumas lytiškai plintančiomis ligomis 100000 gyv.– 148,77/ 157,03 (2013
m.- 86,37/ 98,7);
• Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais - 2065 atv. (2013 m.- 1257 atv.);
• Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį (F10)/ 100000 gyv. - 731,44
(2013 m.- 534,65);
• Sergamumas cukriniu diabetu 100000 gyv. - 648,79 (2013 m. - 485,3);
• Sergamumas išemine širdies liga 100000 gyv. – 884,33 (2013 m. - 876);
• Sergamumas širdies veiklos nepakankamumu 100000 gyv.- 475,23 (2013 m. - 448,28);
• Sergamumas insultu 100000 gyv. – 392,58 (2013m. - 333,13).
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III. PLANO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Tikslas – stiprinti Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatą, didinant gyventojų
atsakomybę už savo sveikatą, vykdant Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais
reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas.
7. Uždaviniai:
7.1. Užtikrinti koordinuotą, nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigose, formuojant vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžius bei teisingą jų požiūrį į
savo sveikatą.
7.2. Vykdyti Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir vertinti
gyventojų sveikatą, jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, planuoti ir įgyvendinti
visuomenės sveikatos stiprinimo priemones didinant gyventojų informuotumą ir dalyvavimą valstybės
finansuojamose prevencinėse programose.
7.3. Stiprinti visuomenės sveikatą Elektrėnų savivaldybės bendruomenėse, organizuojant
fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimus, didinant gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir
infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką.
7.4. Tobulinti įstaigos veiklos organizavimą, siekiant gerinti visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę.
IV. PLANO ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI
8. Plano įgyvendinimo partneriai:
8.1. Elektrėnų savivaldybės administracija;
8.2. Elektrėnų savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
8.3. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigos;
8.4. Elektrėnų savivaldybės bendruomenės;
8.5. Elektrėnų savivaldybės švietimo paslaugų centras;
8.6. Elektrėnų sporto centras;
8.7. Elektrėnų savivaldybės socialinių paslaugų įstaigos;
8.8. Elektrėnų savivaldybės kultūros centrai, daugiafunkciniai centrai;
8.9. Elektrėnų savivaldybės nevyriausybinės organizacijos.
V. PLANO DALYVIAI
9. Plano dalyviai:
9.1. Elektrėnų savivaldybės gyventojai.
VI. PLANO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšos.
11. Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšos.
12. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos.
13. Projektinės lėšos.
14. Kiti šaltiniai.
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VII. PLANO VERTINIMO KRITERIJAI
15. Elektrėnų savivaldybės gyventojams suteiktų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
skaičius.
16. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose vaikams suteiktų visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius.
17. Atliktų visuomenės sveikatos tyrimų, apklausų skaičius, parengtų ataskaitų skaičius.
18. Organizuotų renginių, mokymų ir dalyvių skaičius.
19. Išleistų leidinių, dalomosios medžiagos skaičius.
VIII. LAUKIAMI REZULTATAI
20. Padidės Elektrėnų savivaldybės gyventojų informuotumas sveikatos stiprinimo ir
išsaugojimo klausimais.
21. Padidės gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose bei su sveikatinimo veikla
susijusiuose organizuojamuose renginiuose.
22. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai daugiau įgis žinių apie sveikatą ir jos
rizikos veiksnius.
23. Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų vaikai įgis daugiau sveikos gyvensenos įgūdžių.
24. Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius Elektrėnų
savivaldybės gyventojams.
25. Pagerės Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybė.
IX. PRIEMONIŲ PLANAS
Uždavinys

1. Užtikrinti koordinuotą, nuolatinę visuomenės sveikatos priežiūrą Elektrėnų
savivaldybės ugdymo įstaigose, formuojant vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos
įgūdžius bei teisingą jų požiūrį į savo sveikatą.
Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose nuolat bus vykdoma koordinuota sveikatą
Laukiami
stiprinanti veikla, į kurią bus įtraukiami ne tik vaikai, bet ir jų tėvai, ugdymo įstaigos
rezultatai
bendruomenė. Bus organizuojami užsiėmimai įvairiomis sveikatą stiprinančiomis
temomis, didės ugdymo įstaigų bendruomenių susidomėjimas sveikatos išsaugojimo
galimybėmis.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
Atsakingi
ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose
asmenys
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo
reikšmės
kriterijai
1.1. Teikti konsultacijas vaikams, kitiems I-IV ketv.
Suteiktų konsultacijų 1500 konsultacijų
bendruomenės nariams (tėvams, klasių
skaičius
vadovams ir pan.) sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo klausimais.
1.2. Informacijos sveikatos išsaugojimo I-IV ketv.
Parengtų
temų 12 temų
bei stiprinimo klausimais kaupimas ir
skaičius
1120 lankstinukų
sklaida ugdymo įstaigoje.
Sveikatą
100 proc. sveikatą
1.3. Mokinių sveikatos rodiklių stebėsena III-IV ketv.
(pagal formą Nr. 027-1/a “Vaiko
profilaktiškai
profilaktiškai
sveikatos
pažymėjimas”).
Mokinių
pasitikrinusių vaikų pasitikrinusių
skatinimas profilaktiškai pasitikrinti
procentas
vaikų
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sveikatą, teigiamo jų požiūrio į savo
sveikatą formavimas.
1.4. Organizuoti sveikatos stiprinimo
priemones, skirtas sveikos mitybos ir
nutukimo prevencijos temomis.
1.5. Organizuoti sveikatos stiprinimo
priemones, skirtas fiziniam aktyvumui
skatinti.
1.6. Organizuoti renginius psichikos
sveikatos
gerinimo,
patyčių
ir
savižudybių prevencijos temomis.
1.7. Organizuoti renginius, skirtus
sveikos aplinkos temomis.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

I-IV ketv.

1.8. Renginiai, skirti alkoholio, tabako ir I-IV ketv.
narkotikų prevencijai.
1.9. Organizuoti renginius,
lytiškumo ugdymo temomis.

skirtus I-IV ketv.

1.10. Renginiai, informacijos sklaida, I-IV ketv.
skirtos infekcinių ligų (tuberkuliozės ir
kitų užkrečiamų ligų) profilaktikai.
1.11. Renginiai ir praktiniai užsiėmimai I-IV ketv.
asmens ir burnos higienos temomis.
1.12. Praktiniai užsiėmimai, skirti pirmos
pagalbos teikimo, saugaus elgesio,
traumų
ir
nelaimingų
atsitikimų
prevencijos temomis.
1.13. Informuoti VSB, ugdymo įstaigų
administraciją, tėvus ir klasių vadovus
apie mokinių sveikatą, konsultuoti juos,
teikti rekomendacijas.
1.14. Teikti informaciją kūno kultūros
mokytojams dėl mokinių galimybės
dalyvauti
sporto
varžybose
bei
konsultuoti kūno kultūros mokytojus
sudarant fizinio ugdymo grupes.
1.15.
Ugdymo
įstaigos
aplinkos
vertinimas, rekomendacijų teikimas
administracijai dėl mokyklos saugios ir
sveikatai stiprinti pritaikytos aplinkos
kūrimo.
1.16. Pedikuliozės plitimo prevencija.

I-IV ketv.

dalyvių 67 renginiai
3400 dalyviai
590 lankstinukų
61 renginys
Renginių, dalyvių
skaičius
2884 dalyviai
256 lankstinukai
Renginių,
dalyvių 30 renginių,
skaičius
2562 dalyviai
642 lankstinukai
35 renginiai,
Renginių, dalyvių
skaičius
2428 dalyviai
793 lankstinukai
Renginių,
dalyvių 36 renginiai,
skaičius
3165 dalyviai
682 lankstinukai
Renginių, dalyvių
20 renginių,
skaičius
1682 dalyviai
199 lankstinukai
Renginių,
dalyvių 77 renginiai,
skaičius
4563 dalyviai
1204 lankstinukai
Renginių,
dalyvių 46 renginiai,
skaičius
1922 dalyviai
552 lankstinukai
Renginių,
dalyvių 43 renginiai,
skaičius
2900 dalyvių
434 lankstinukai
Renginių,
skaičius

III-IV ketv.

Parengtos
ir 14 informacinių
pristatytos
pranešimų
informacijos skaičius

I-IV ketv.

Suteiktų konsultacijų 8 konsultacijos
skaičius

I-IV ketv.

Patikrinimų
28 patikrinimai
skaičius/Pateiktų
rekomendacijų
skaičius
(pagal
poreikį)
Pedikuliozės
14 ataskaitų
tikrinimų - ataskaitų
skaičius
(pagal
poreikį)

I-IV ketv.
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1.17. Pirmosios pagalbos teikimas ir I-IV ketv.
koordinavimas
traumų,
nelaimingų
atsitikimų ir ūmių susirgimų atvejais.
1.18. Vaikų maitinimo organizavimo I-IV ketv.
priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei
sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
1.19. Organizuoti renginius, skirtus I-IV ketv.
kraujotakos sistemos ligų profilaktikai.

Pirmosios pagalbos 100 atvejų
suteikimų skaičius (siekiama kuo
(atvejais)
mažesnio
rodiklio)
Konsultacijų
14 konsultacijų.
skaičius
Renginių,
skaičius

dalyvių 19 renginių,
1280 dalyviai
181 lankstinukai
1.20. Organizuoti renginius, skirtus I-IV ketv.
Renginių,
dalyvių 14 renginių,
onkologinių ligų profilaktikai.
skaičius
1180 dalyviai
143 lankstinukai
Uždavinys 2. Vykdyti Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir
vertinti gyventojų sveikatą, jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį
sveikatai, planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones
didinant gyventojų informuotumą ir dalyvavimą valstybės finansuojamose
prevencinėse programose.
Bus sistemingai surinkti ir išanalizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos
Laukiami
duomenys, atspindintys gyventojų sveikatos būklę, demografinę situaciją,
rezultatai
sveikatos priežiūros išteklius, aplinkos veiksnius. Įvertinama Elektrėnų
savivaldybės moksleivių sveikata bei jos pokyčiai. Remiantis duomenimis, bus
numatytos prioritetinės sveikatos stiprinimo kryptys kitiems metams. Didės
gyventojų informuotumas sveikatos išsaugojimo klausimais.
Atsakingas Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė
asmuo
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų
Vertinimo
reikšmės
kriterijai
2.1. Bendruomenės sveikatos būklės, jos I – IV ketv.
Numatytų surinkti
Surinkti
kitimo duomenų apdorojimas ir jų
stebėsenos rodiklių
stebėsenos
kaupimas, vertinimas ir analizė.
skaičius
rodikliai (51)
2.2. Prioritetinių savivaldybės
I – IV ketv.
Prioritetinių
4 prioritetinių
visuomenės sveikatos problemų
savivaldybės
savivaldybės
analizavimas.
visuomenės
visuomenės
sveikatos problemų
sveikatos
analizė
problemų analizė
2.3. Informacijos sklaida apie Elektrėnų
I – IV ketv.
Informacinių
4 informaciniai
savivaldybės gyventojų sergamumą ir
pranešimų skaičius
pranešimai
mirtingumą, lėtinių neinfekcinių ligų
situaciją Elektrėnų savivaldybėje.
2.4. Tęstinio tyrimo „Mokyklinio
III – IV ketv.
Tyrimas
1 tyrimo analizė
1 pranešimas
amžiaus vaikų sveikata ir gyvensena“
atlikimas, duomenų analizė ir sklaida
visuomenei.
2.5. Visuomenės sveikatos stebėsenos
IV ketv.
Ataskaita
1 kasmetinė
duomenų 2015 m. ataskaitos parengimas
stebėsenos
ir pateikimas administracijos direktoriui
ataskaita
bei pristatymas visuomenei.
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2.6. Rengti ketvirčio veiklos ataskaitas.

I – IV ketv.

Ataskaitų skaičius

4 ataskaitos

2.7. Ataskaita apie moksleivių sveikatą iš III ketv.
Ataskaitų skaičius
1 ataskaita
vaiko sveikatos pažymėjimo (forma 0271/a)
Uždavinys 3. Stiprinti visuomenės sveikatą Elektrėnų savivaldybės bendruomenėse,
organizuojant fizinio aktyvumo skatinimo užsiėmimus, didinant gyventojų
informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos
veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką.
Bus organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai Elektrėnų savivaldybės gyventojams,
Laukiami
didės gyventojų informuotumas sveikos gyvensenos klausimais, gyventojai daugiau
rezultatai
sužinos apie lėtinių neinfekcinių ir užkrečiamų ligų profilaktiką. Didės visuomenės
sveikatos paslaugų prieinamumas gyventojams organizuojant akcijas, mokymus,
praktinius užsiėmimus ir kitus renginius bendruomenėse.
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistai
Atsakingi
asmenys
Priemonės
Laikotarpis
Vertinimo kriterijų Vertinimo
reikšmės
kriterijai
3.1.Organizuoti sveikatos stiprinimo
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
80 renginių
priemones, skirtas fiziniam aktyvumui
dalyvių skaičius
1600 dalyvių
skatinti.
3.2.Sveikos aplinkos kūrimui skirtos
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
11 renginių
priemonės
dalyvių skaičius
700 dalyvių
3.3.Sužalojimų prevencijai skirtos
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
5 renginiai
priemonės
dalyvių skaičius
300 dalyvių
3.4.Organizuoti psichoaktyvių medžiagų I-IV ketv.
Renginių skaičius,
4 renginiai
vartojimo prevencijai skirtus renginius
dalyvių skaičius
400 dalyvių
3.5.Organizuoti sveikatos stiprinimo
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
6 renginiai
priemones, skirtas užkrečiamųjų ligų
dalyvių skaičius
320 dalyvių
prevencijai
3.6.Organizuoti sveikatos stiprinimo
I-IV ketv.
Renginių skaičius,
29 renginiai
priemones, skirtas psichikos sveikatos
dalyvių skaičius
1230 dalyvių
stiprinimui
3.7 Onkologinių ligų prevencijai skirtų
I- IV ketv.
Renginių skaičius,
3 renginiai
priemonių organizavimas
dalyvių skaičius
200 dalyvių
3.8 Sveikos mitybos ir nutukimo
I- IV ketv.
Renginių skaičius,
9 renginiai
prevencijai gerinti skirti renginiai
dalyvių skaičius
600 dalyvių
3.9 Lytiškumo ugdymui, AIDS ir lytiškai I- IV ketv.
Renginių skaičius,
8 renginiai
plintančių ligų prevencijai skirti renginiai
dalyvių skaičius
240 dalyvių
3.10 Kraujotakos sistemos,
I- IV ketv.
Renginių skaičius,
12 renginių
cerebrovaskulinių ligų profilaktikai skirti
dalyvių skaičius
1200 dalyvių
renginiai
3.11 Sveikatos saugai ir stiprinimui,
I- IV ketv.
Renginių skaičius,
19 renginių
sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos
dalyvių skaičius
810 dalyvių
skatinimo priemonės
3.12. Rengti ir vykdyti informacinę
I-IV ketv.
Informacinės
8 pranešimai
medžiagą apie fizinio aktyvumo
medžiagos skaičius
skatinimą
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3.13. Rengti ir vykdyti informacinę
medžiagą onkologinių ligų prevencijos
klausimais
3.14. Rengti ir vykdyti informacinę
medžiagą aplinkos sveikatos prevencijos
klausimais
3.15. Rengti informacinę sklaidą sveikos
mitybos ir nutukimo prevencijai
3.16. Rengti ir vykdyti informacinę
medžiagą apie psichikos sveikatos
gerinimą
3.17. Informuoti visuomenę
užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis
3.18. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą sužalojimų prevencijai gerinti
3.19. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą apie neigiamą psichoaktyvių
medžiagų vartojimo poveikį sveikatai
3.20. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą lytiškumo ugdymui, AIDS ir
lytiškai plintančių ligų prevencijai gerinti
3.21. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą tuberkuliozės profilaktikai
gerinti
3.22. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą ėduonies profilaktikai ir burnos
higienai gerinti
3.23. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą kraujotakos sistemos ligų
profilaktikai gerinti
3.24. Rengti ir vykdyti informacinę
sklaidą sveikatos saugos ir stiprinimo,
sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos
temomis
3.25. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2016
m. ataskaitos Nr. 41-1 sveikata formos
pildymas elektroninėje duomenų bazėje
3.26. Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos
grupės asmenų sveikatos stiprinimo
programos vykdymas
3.27. Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos
organizacijos minimas dienas rengti
informacinius pranešimus
3.28. Vesti mokymus pagal
privalomuosius higienos įgūdžių ir
pirmosios pagalbos mokymų patvirtintas
programas.

I- IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

3 pranešimai

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

500 lankstinukų,
1 pranešimas

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius
Informacinės
medžiagos skaičius

2 pranešimai

Informacinės
medžiagos skaičius
Informacinės
medžiagos skaičius
Informacinės
medžiagos skaičius

500 lankstinukų,
5 pranešimai
300 lankstinukų,
1 pranešimai
500 lankstinukų

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

240 lankstinukų

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

504 lankstinukai,
2 pranešimai

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

400 lankstinukų,
2 pranešimai

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

1200 lankstinukų,
6 pranešimai

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

800 lankstinukų,
2 pranešimai

I-IV ketv.

Ataskaitų skaičius

4 ataskaitos

I-IV ketv.

Grupių skaičius,
dalyvių skaičius

4 grupės,
40 dalyvių

I-IV ketv.

Informacinės
medžiagos skaičius

28 pranešimai

I-IV ketv.

Dalyvių skaičius

510 dalyvių

I-IV ketv.

I-IV ketv.
I-IV ketv.
I-IV ketv.

400 lankstinukų,
5 pranešimai
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Uždavinys
Laukiami
rezultatai

Atsakingas
asmuo

4. Tobulinti įstaigos veiklos organizavimą, siekiant gerinti visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę.
Kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojamos specialistams pavestos
užduotys, įgyvendinant metinį biuro veiklos planą. Biuro vadovas nuosekliai dalyvaus
renginių organizavime, veiklos planavimo bei įgyvendinimo procese, siekiant
įgyvendinti biuro veiklos tikslus. Bus ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo
funkcijoms tobulinti bei pažangesnių darbuotojų motyvacijos metodų.
Biuro direktorė
Priemonės

4.1. Organizuoti darbuotojų susirinkimus
poreikių, interesų, pasiūlymų bei veiklos
klausimais.
4.2. Organizuoti biuro specialistų darbą
pagal individualius, mėnesio ir metinius
veiklos planus.
4.3. Patvirtinti visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų, vykdančių
sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose,
sveikatos priežiūros planus.
4.4. Koordinuoti personalo veiklą,
įgyvendinanti biuro 2016 m. darbo planą.

Laikotarpis
I-IV ketv.

I–IV ketv.

IV ketv.

I-IV ketv.

4.5. Organizuoti biuro veiklos dokumentų I-IV ketv.
valdymą.

4.6. Peržiūrėti esamų vidaus kontrolę
reglamentuojančių dokumentų atitikimą
galiojantiems teisės aktams ir atlikti jų
koregavimą bei paruošti naujus
dokumentus.

I-IV ketv.

4.7. Paruošti Biuro darbo planą 2017
metams.

IV ketv.

4.8. Parengti, suderinti ir pristatyti Biuro
veiklos, valstybės deleguotų funkcijų
vykdymo sutarčių ataskaitas ir Biuro
veiklos metinę ataskaitą steigėjui už 2016
m.
4.9. Parengti ir suderinti 2017 metų
Visuomenės sveikatos biuro

I-IV ketv.

IV ketv.

Vertinimo kriterijų
reikšmės
Susirinkimų skaičius
per metus.

Vertinimo
kriterijai
8 susirinkimai

Organizuotos
suplanuotos veiklos
pagal veiklos planus
Patvirtintų planų
skaičius.

Atliktos planuotos
veiklos 90 proc.

Laiku ir kokybiškai
atliktos planuotos
veiklos.
Pagal
dokumentacijos
planą sutvarkytos
dokumentų,
atspindinčių biuro
veiklos specifiką,
bylos.
Naujai paruoštų ir
koreguotų
dokumentų,
reglamentuojančių
Biuro vidaus
kontrolę, skaičius.
Parengtas 2017 m.
Visuomenės
sveikatos biuro
darbo planas.
Parengtų ataskaitų
skaičius.

90 proc.
įgyvendinti
planuoti renginiai
1 įstaigos
darbuotojas per
metus dalyvaus
dokumentų
valdymo
seminaruose

Laiku parengtas
2017 metų

Parengtas ir
suderintas 1

Patvirtinta 14
darbo planų

Dokumentų
atitikimas teisės
aktams, 100 proc.

Parengtas 1
planas

Parengtos 3
ataskaitos
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dokumentacijos planą.

Visuomenės
sveikatos biuro
dokumentacijos
planas.
Darbuotojų
aprūpinimo darbo ir
veiklos priemonėmis
būklė.

4.10. Atlikti mokyklų visuomenės
sveikatos priežiūros specialistų darbo
aplinkos analizę ir numatyti darbo sąlygų
gerinimo gaires.

I-IV ketv.

4.11. Skatinti biuro specialistų
kvalifikacijos kėlimą.

I-IV ketv.

Kvalifikaciją kėlusių
darbuotojų skaičius.

4.12. Sistemingai atnaujinti informacinį
visuomenės sveikatos biuro internetinį
puslapį.
4.13. Plėsti bendradarbiavimą su
socialiniais partneriais sveikatos
stiprinimo ir veiklos organizavimo
klausimais.

I-IV ketv.

Informacijos
sklaidos kartų
skaičius.
Renginių,
organizuotų kartu su
socialiniais
partneriais skaičius,
pasirašytų
bendradarbiavimo
sutarčių skaičius.
Atlikta ir tinkamai
įforminta metinė
inventorizacija

4.14. Organizuoti ir koordinuoti metinės
inventorizacijos atlikimą.

I-IV ketv.

IV ketv.

Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

dokumentacijos
planas

Esant finansinėms
galimybėms, iki
2016 m. pabaigos
visi specialistai
aprūpinti
reikalingomis
darbo
priemonėmis.
15 kvalifikaciją
kėlusių
darbuotojų
170 informacinių
pranešimų
10 pasirašytų
bendradarbiavimo
sutarčių
2 organizuoti
bendri renginiai

1 inventorizacija

Agnė Sakalinskienė

Agnė Sakalinskienė, tel. (8 659) 67579, el. p. vsb@elektrenai.lt
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