
 

 

Biuro veiklos pobūdis 

 Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams 

asmenims savivaldybės teritorijoje. 

 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro veikla 

Pagrindiniai Biuro veiklos tikslai: rūpintis 

savivaldybės gyventojų sveikata, sveikatos priežiūrą, 

siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, 

gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės Biuro veiklos sritys: 

 

➢ visuomenės sveikatos stebėsena ir jos pokyčių analizė; 

➢ bendruomenės sveikatos gerinimo ir ligų profilaktikos programų rengimas ir 

įgyvendinimas; 

➢ visuomenės sveikatos stiprinimo ir ugdymo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; 

➢ pasiūlymų teikimas Steigėjui planuojant ir įgyvendinant Bendruomenės sveikatinimo 

programos priemones; 

➢ Lietuvos sveikatos programoje, Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimuose numatytų sveikatinimo priemonių, valstybinių 

sveikatos programų įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje; 

➢ aplinkos sveikatinimo veiksmų plano priemonių rengimas ir įgyvendinimas 

savivaldybės teritorijoje; 

➢ vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra; 

➢ sveikatos mokymas, žinių apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos 

propagavimas, informacijos apie sveikatinimo priemones ir renginius gyventojams 

teikimas; 

➢ bendradarbiavimas su nevyriausybinėmis organizacijomis, vykdančiomis sveikatinimo 

veiklą; 

➢ kita Lietuvos Respublikos įstatymų neuždrausta veikla. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS BIURO VEIKLOS SRITYS 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 

Vesti mokymus, 

organizuoti akcijas ir 

renginius įvairioms 

visuomenės grupėms 

sveikos gyvensenos, 

ligų profilaktikos 

klausimais 

Pagal kompetenciją 

konsultuoti juridinius 

ir fizinius asmenis 

įvairiais sveikatos 

stiprinimo 

klausimais 

Sukaupti ir valdyti informaciją apie miesto 

gyventojų infekcinį sergamumą, ekstremalias 

situacijas, traumas ir avarijas įvykusias dėl 

alkoholio ir narkotikų kaltės. Turėti palyginimo 

duomenis su respublikos situacijomis, dalyvauti 

tarpžinybinėse komisijose analizuojant priežastis. 

Informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie 

visuomenės sveikatą (sezoniniai susirgimai, 

infekcinių ligų protrūkiai, epideminės situacijos). 

Vaikų ir jaunimo sveikatos 

stiprinimas 

Užtikrinti sveikatos 

priežiūros kokybę kuriant 

sveiką aplinką ugdymo 

įstaigose, stiprinant vaikų 

sveikatą, šalinant rizikos 

veiksnius, galinčius sukelti 

ligas.  

Formuoti teisingą vaikų 

požiūrį į savo sveikatą ir 

ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius.  

Numatyti priemones ligoms 

ankstyvuoju laikotarpiu įtarti 

ir užkirsti joms kelią. 

Visuomenės sveikatos 

stebėsena 

Nuolat stebėti, analizuoti 

visuomenės sveikatą, ją 

veikiančius veiksnius ir jų 

kitimo tendencijas.  

Formuoti bendrą visuomenės 

sveikatos duomenų sistemą.  

 Teikti valstybės 

institucijoms, visuomenei 

informaciją apie visuomenės 

sveikatos būklę ir jos kitimo 

priežastis, reikalingą 

socialinės raidos, prevencinės 

medicinos, Sveikatos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos 

specialisto, vykdančio 

sveikatos priežiūrą darželyje 

veikla  

Analizuoja ir vertina 

mokinių sveikatos rodiklius, 

mokyklos bendruomenės 

sveikatai poveikį darančius 

veiksnius 

Paaiškina mokyklos 

bendruomenei 

sveikatos išsaugojimo 

bei stiprinimo būdus 

 

Parenka tinkamus sveikatos 

stiprinimo metodus ir juos 

taiko, bendradarbiauja su 

mokyklos bendruomene 

 

Pastebi mokinių sveikatos ir elgsenos 

problemas, pagal kompetenciją taiko 

prevencines priemones, prireikus 

nukreipia juos į sveikatos priežiūros 

įstaigas 

Vertina mokinių mokymo(-si) 

aplinką, ugdymo proceso 

organizavimą, maitinimo 

organizavimą, sveikatos saugą ir 

stiprinimą  

 

Atpažįsta gyvybei 

pavojingas būkles, suteikia 

pirmąją pagalbą, 

koordinuoja pirmosios 

pagalbos teikimą 

Savarankiškai ir kartu su mokyklos 

bendruomene rengia ir įgyvendina 

sveikatinimo veiklos programas 

Planuoja ir vertina savo 

veiklą, tvarko veiklos 

dokumentus, rengia ataskaitas 

ir rekomendacijas  

 

Vykdo tiriamąjį 

darbą  

Pristato savo veiklą ir 

jos rezultatus 

 

Įgyvendindamas įstaigos tikslus, 

savo kompetencijos klausimais 

vykdo kitus su sveikatos priežiūros 

mokykloje funkcijomis susijusius 

vienkartinio pobūdžio pavedimus, 

neprieštaraujančius Lietuvos 

Respublikos įstatymams bei kitiems 

teisės aktams. 

 

Bendrauja ir 

bendradarbiauja su 

mokyklos bendruomene, 

dirba komandoje 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos  

stiprinimo skyriaus 

pagrindinės veiklos 

 

Ankstyvosios intervencijos, skirtos 

nereguliariai vartojantiems 

psichoaktyviąsias medžiagas ar 

eksperimentuojantiems jomis 

jaunuoliams, programos vykdymas 

 

Priklausomybių konsultanto 

paslaugos rizikingai ir žalingai 

alkoholį vartojantiems suaugusiems 

asmenims 

 

Psichikos sveikatos kompetencijų 

didinimas įmonių darbuotojams 

 

Mokyklų bendruomenės gebėjimų 

psichikos sveikatos srityje 

stiprinimas - mokymų / supervizijų 

organizavimas mokyklos 

bendruomenių komandoms 

 

Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių 

formavimo grupiniai užsiėmimai 

Individualios mitybos specialisto 

konsultacijos 

 

Traumų  ir sužalojimų 

prevencijos skatinimas 

bendruomenėse 

Fizinio aktyvumo ir 

kineziterapijos užsiėmimai 

įvairaus amžiaus asmenims 

Širdies ir kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimo 

programos vykdymas 

Supratimo apie 

mikroorganizmų atsparumą 

antimikrobinėms medžiagoms 

grupinių užsiėmimų vedimas 

Burnos higienos užsiėmimų 

organizavimas skirtingose tikslinėse 

grupėse 

Nemokami seminarai, 

mokymai, praktiniai 

užsiėmimai įvairiomis 

sveikatinimo temomis 



  

Daugiau informacijos: 

www.sveikatos-biuras.lt 

Facebook paskyrose: 

Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Judėk su Šiaulių miesto sveikatos biuru 
 

 

 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Aušra 

Kašauskienė  e.l. paštas: ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt tel. 8 676 84 665 

http://www.sveikatos-biuras.lt/
mailto:ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt

