
ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS 

BIURO VEIKLA

Visuomenės sveikatos specialistė

Jadvyga Grubliauskienė



VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS SRITYS

 Visuomenės sveikatos stebėsena;                                      

 Visuomenės sveikatos stiprinimas;

 Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra.



VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STEBĖSENA
 Stebėti ir analizuoti visuomenės sveikatą, ją 

veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas;

 Formuoti bendrą visuomenės sveikatą;

 Teikti valstybės institucijoms, visuomenei 

informaciją apie visuomenės sveikatos būklę 

ir jos kitimo priežastis, reikalingą socialinės 

raidos, prevencinės medicinos. Sveikatos 

apsaugos valdymo sprendimams priimti, 

mokslo ir kitoms reikmėms.

UŽDAVINIAI 



VISUOMENĖS SVEIKATOS 

STIPRINIMAS

 Vesti mokymus, organizuoti akcijas, renginius 

įvairioms visuomenės grupėms sveikos 

gyvensenos ir ligų profilaktikos klausimais;

 Pagal kompetenciją konsultuoti gyventojus 
įvairiais sveikatos stiprinimo klausimais;

 Kaupti ir valdyti informaciją apie miesto 

gyventojų infekcinį sergamumą, 

ekstremalias situacijas, traumas ir avarijas, 

įvykusias dėl alkoholio ir narkotikų kaltės;

 Informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie  

sezoninius susirgimus, epidemines situacijas ir 

infekcinių ligų  protrūkius.

UŽDAVINIAI



VAIKŲ IR JAUNIMO 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

 Užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę kuriant 

sveiką aplinką mokyklose, stiprinant mokinių 

sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius 
sukelti ligas;

 Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo 

sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos 

įgūdžius;

 Numatyti priemones ankstyvuoju laikotarpiu 

ligoms įtarti ir  joms užkirsti kelią.

UŽDAVINIAI 



LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PUPŲ PĖDAS“ 

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTAS:

 Vykdo vaikų sveikatos būklės stebėseną;

 Prižiūri ir vykdo sveikatos saugos reikalavimus įstaigoje.



 Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie vaikų sveikatos būklę, pataria kaip laikytis 

gydytojų rekomendacijų ugdymo įstaigoje; 

 Registruoja nelaimingus atsitikimus įvykusius įstaigoje, nedelsiant informuoja vadovą;

 Su kiekvieno ikimokyklinuko, pradėjusio lankyti įstaigą, tėvais aptaria sveikatos 

stiprinimo ir saugos poreikius;

 Rūpinasi vaikų sveikatos žiniomis, teisingų įgūdžių formavimu;

 Tikrina vaikų asmens higieną;

 Inicijuoja ir organizuoja  įvairius sveikatos renginius lopšelyje-darželyje.



Organizuoja sveikatinimo renginius, akcijas, užsiėmimus, diskusijas, 

mokymus, išvykas vaikams, rengia pranešimus, publikacijas lopšelio-

darželio bendruomenei sveikatos stiprinimo klausimais.



Vertina ir analizuoja įtaką sveikatai darančius veiksnius ir teikia 

pasiūlymus, kaip kurti sveikatą stiprinančią aplinką;

 Teikia ir koordinuoja pirmos pagalbos teikimą, vaikui susižalojus ar ūmiai 

sutrikus jo sveikatai;

 Prižiūri pirmos pagalbos rinkinius esančius lopšelyje-darželyje, esant 

neatitikimams, informuoja įstaigos vadovą;

 Planuoja ir taiko užkrečiamųjų ligų plitimo priemones pagal 

kompetenciją;

Dalyvauja įgyvendinant užkrečiamos ligos židinio ar protrūkio kontrolės 

priemones.



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

 Konsultuoja  lopšelio-darželio darbuotojus, atsakingus 

už vaikų maitinimą įstaigoje, sveikos mitybos ir saugos 

klausimais.

 Prižiūri vaikų maitinimo organizavimą, Tvarkos apraše, 

nustatytų reikalavimų laikymąsi. 

 Įtarus vaiko atžvilgiu naudojamą psichologinį, fizinį ar 

seksualinį smurtą praneša lopšelio- darželio vadovui, 

suderinus su įstaigos vadovu informuoja Vaiko teisių 

apsaugos skyrių.

 Pateikia Biuro direktoriaus patvirtintą metinį veiklos 

planą lopšelio- darželio vadovui. 


