
 

Sveikatos biuro veiklos tikslai: rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti 

visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti 

gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Veiklos pobūdis – visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas 

fiziniams ir juridiniams asmenims savivaldybės teritorijoje. 

Sveikatos biuro veiklos sritys: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Visuomenės sveikatos stebėsena 
Skyriaus uždaviniai: 

➢ 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 apsaugos sistemos valdymo 
sprendimams priimti, mokslo ir kitoms reikmėms. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas 
Skyriaus uždaviniai: 

➢ Vesti privalomuosius sveikatos mokymus apie alkoholio ir narkotikų 

žalą, praradusiems teisę vairuoti dėl alkoholio vartojimo asmenims. 

➢ Vesti kitus 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.  

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra 
Skyriaus uždaviniai:  

➢ 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. 

 

Šiaulių miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro veikla 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visuomenės sveikatos specialisto, 

vykdančio sveikatos priežiūrą 

lopšelyje-darželyje funkcijos 
 

Parengė visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos 
priežiūrą lopšelyje-darželyje „Trys nykštukai“ Karolina Usevičienė. 

Mob 867684264, karolina.useviciene@sveikatos-biuras.lt 
 

Daugiau informacijos galite rasti www.sveikatos-biuras.lt 
 

➢ Rinkti, kaupti ir analizuoti duomenis apie vaikų sveikatos būklę. 
➢ Pateikti pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų 

rekomendacijas dėl vaikų sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų 
įgyvendinimą.  

➢ Teikti išvadas ir pasiūlymus dėl vaikų sveikatos būklės lopšelio-darželio 

bendruomenei. 
➢ Ugdymo aplinkoje identifikuoti visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.  

➢ Teikti siūlymus dėl vaikų sveikatos stiprinimo ir ugdymo aplinkos sveikatinimo 
priemonių įtraukimo į lopšelio-darželio strateginius veiklos planus. 

➢ Dalyvauti planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar 

kitą sveikatos ugdymo veiklą lopšelyje-darželyje.  
➢ Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą lopšelyje-darželyje. 

➢ Tikrinti mokinių asmens higieną. 
➢ Planuoti ir taikyti užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones pagal 

kompetenciją, bei dalyvauti įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar 

protrūkio kontrolę. 
➢ Konsultuoti lopšelio-darželio ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, 

atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais 

pagal kompetenciją. 
Vaikų maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos 

mitybos įgūdžių formavimą. 
➢ Dalyvauti lopšelio-darželio vaiko gerovės komisijos veikloje ir įsivertinant 

įstaigos veiklą. 

➢ Teikti pagalbą ir informaciją kūno kultūros mokytojams komplektuojant kūno 
kultūros ugdymo grupes pagal vaikų fizinį pajėgumą.  

➢ Pagalb vaikiams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius. 

➢ Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios 
informacijos sklaida (darželio stenduose, renginiuose, pamokėlėse, viktorinose 

ir pan.) mokyklos bendruomenei.  
➢ Teikti sveikatos žinias lopšelio-daržeio bendruomenei apie sveikatos 

išsaugojimą bei sveikatos stiprinimo būdus, mokyti pritaikyti jas praktiškai. 

 

mailto:karolina.useviciene@sveikatos-biuras.lt
http://www.sveikatos-biuras.lt/

