PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. kovo 4 d.
I. ĮSTAIGOS VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įregistruotas 2008 m. birželio 3
d. Biuras yra viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą. Įstaigos adresas: Respublikos g. 68, 35158 Panevėžys, kontaktinis telefonas (8 45)
46 14 06, el. paštas: info@panevezysvsb.lt.
Pagrindinis Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos tikslas –
rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą,
siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Pagrindinė Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos sritis –
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamų savivaldybės visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams asmenims
savivaldybės teritorijoje.
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veikla apima tris pagrindines
veiklos sritis: visuomenės sveikatos stebėseną, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimą ir visuomenės
sveikatos stiprinimą.
Vykdant 2018 m. visuomenės sveikatos stebėseną buvo renkami ir analizuojami visuomenės
sveikatą atspindintys rodikliai (viso 51), atskleidžiantys, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos
programoje iškelti tikslai ir uždaviniai, teikiamos rekomendacijos savivaldybei dėl blogiausių
rodiklių gerinimo, vykdoma stebėsenos duomenų sklaida, atlikti tyrimai, susiję su visuomenės
sveikatos priežiūra mokyklose, suaugusiųjų gyvensena ir mokinių kuprinių svoriu. Veikla šioje
srityje įvykdyta ir apibendrinta pateikiant stebėsenos ataskaitą Panevėžio miesto savivaldybei.
2018 m. visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Panevėžio miesto 56 ugdymo įstaigose
(29 ikimokyklinio ir 27 bendrojo ugdymo įstaigos) teikė 21 Biuro visuomenės sveikatos
specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje. Pagal visuomenės sveikatos priežiūros planą
Biuro specialistai ugdymo įstaigose vykdė mokinių sveikatos būklės stebėseną, ugdė mokinių
sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdė visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją.
Ugdymo įstaigose buvo teikiama pirmoji pagalba, vykdoma užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų
profilaktika, analizuojami mokinių sveikatos rodikliai, vykdoma vaikų maitinimo organizavimo
atitikties priežiūra, savarankiškai ir kartu su mokyklos bendruomene rengiami bei įgyvendinami
sveikatinimo veiklos projektai. 2018 m. visuomenės sveikatos priežiūros planas įvykdytas.
Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės gyventojams buvo vykdomas lėtinių
neinfekcinių ligų, infekcinių ligų, traumų ir nelaimingų atsitikimų profilaktikos ir kontrolės,
ėduonies profilaktikos ir burnos higienos, sveikos mitybos ir nutukimo, AIDS ir lytiškai plintančių
ligų prevencijos, psichikos sveikatos, aplinkos sveikatos, fizinio aktyvumo bei sveikatos saugos ir
stiprinimo srityse. Daug veiklų vyko glaudžiai bendradarbiaujant su Biuro socialiniais partneriais –
fiziniais ir juridiniais asmenimis. Teorinės ir praktinės veiklos buvo skirtos mažinti gyventojų
sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę.
2018 m. Biuras pradėjo įgyvendinti ES ir Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamą
projektą „Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“, kuris prisideda prie miesto gyventojų
sveiko gyvenimo būdo skatinimo, jų sveikatos žinių ir įgūdžių lavinimo įtraukdamas į savo veiklas
vaikus iki 18 metų ir nuo 55 m. ir vyresnius asmenis.
Biure patvirtinta 36,1 etato, užimta 34,1 etato.
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II. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO SSGG
ANALIZĖ
Stipriosios pusės:
 Gera Biuro geografinė padėtis – lengvai pasiekiama viešuoju transportu, todėl geras
prieinamumas gyventojams;
 Gaunamas valstybinis finansavimas valstybės deleguotoms funkcijoms įgyvendinti;
 Patyrę vadovai ir buhalteris;
 Biuro atliekamos veiklos žinomumas – specialistai dirba 55 ugdymo įstaigose ir su
įvairiomis miesto gyventojų grupėmis bei įstaigomis;
 Dauguma darbuotojų turi didelę darbo Biure patirtį: 5 stiprinimo specialistės dirba 1-5 m., 4
specialistės – 5-10 m.; 6 ugdymo įstaigose dirbančios specialistės turi 1-5 m. darbo stažą, 15
turi 5-10 m. darbo stažą;
 Biure dirbančių stiprinimo specialistų amžiaus vidurkis 39 m.;
 Gebėjimas gauti papildomą finansavimą teikiant projektus finansavimo konkursams;
 Biuro veiklos viešinimui skiriama daug dėmesio, jo žinomumas didėja – apie savo veiklą,
vykdomus projektus Biuras skelbia žiniasklaidos priemonėse, savo ir partnerių svetainėse,
leidžia lankstinukus, plakatus;
 Biuras siūlo paslaugas, kurios atliepia aktualias miesto gyventojų sveikatos problemas ir
poreikius;
 Jei Biuras pats negali teikti kai kurių paslaugų, šias paslaugas Biuras teikia per savo
partnerius. Biuras, įgyvendindamas savo funkcijas, bendradarbiauja su 128 partneriais ir taip
užtikrina teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę;
 Biuras analizuoja visuomenės sveikatos pokyčius ir rizikos veiksnius bei imasi lyderio
vaidmens telkdamas kitas valstybės ir/ar savivaldybės institucijas integruotai spręsti
egzistuojančias visuomenės sveikatos problemas ir šalinti jų rizikos veiksnius, teikia joms
rekomendacijas;
 Biuras teikia trijų rūšių licencijuotas mokamas paslaugas ir už jas gauna papildomų lėšų;
 Nuolat stiprinama Biuro specialistų kvalifikacija – tai užtikrina jiems galimybę atitikti šiuo
metu galiojančius kvalifikacinius reikalavimus.
Silpnosios pusės:
 Visa Biuro administracija naujai pasikeitusi, perskirstytos funkcijos, pavaldumas, nebuvo
tinkamo darbų perimamumo ir tęstinumo;
 Žemas bendras Biuro specialistų, dirbančių ugdymo įstaigose, IT vartojimo lygis;
 Biuras internetu neteikia viešųjų paslaugų;
 Biuro paslaugų prieinamumą riboja standartinis darbo laikas (nuo 8-17 val.), ne visada yra
finansinių ir žmogiškųjų išteklių bei fizinių sąlygų darbui atlikti kitu metu;
 Biuras neturi marketingo/rinkodaros plano ir specialistų jam parengti;
 Biuro specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose neturi pedagoginių ir vadybinių žinių;
 Paslaugų kokybei įtakos turi specialistų darbo pobūdis - specialistai turi dirbti per kelias
ugdymo įstaigas: tik 1 iš 20 specialistų, teikiančių paslaugas ugdymo įstaigose dirba 1 etatu;
kiti specialistai aptarnauja po 2-5 ugdymo įstaigas dirbdami 0,1-0,3 etato ikimokyklinėse
įstaigose ir 0,25-1,0 etato bendrojo ugdymo įstaigose;
 Teisės aktų reikalavimų, keliamų specialistų kvalifikacijai, numatomas neatitikimas - ne
visos stiprinimo specialistės (tik 6 iš 9) ir sveikatos priežiūros specialistės, dirbančios
ugdymo įstaigose (tik 2 iš 21) turi reikalaujamą visuomenės sveikatos bakalauro laipsnį;
stiprinimo specialistės, neatitinkančios šio kvalifikacinio reikalavimo galės dirbti tik iki
2022-01-01, kitos specialistės – iki 2024-07-01;
 Ugdymo įstaigose dirbančių Biuro specialisčių amžiaus vidurkis 53 m.
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Galimybės:
 Pasikeitimai teisinėje-politinėje aplinkoje - nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioję nauji
valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo veiklos prioritetai;
 Pasikeitimai vidinėje organizacijos aplinkoje – pasikeitusi organizacinė struktūra, veiklų
organizavimo principai, įtvirtinti nauji darbuotojų veiklos vertinimo kriterijai, palaikomas
dalykiškesnis bendradarbiavimas su ugdymo įstaigomis, kuriose dirba Biuro darbuotojai;
 Padidėjęs Biuro darbuotojų atlyginimas – didesnė motyvacija geriau dirbti;
 Pasikeitimai gyventojų sociokultūrinėje aplinkoje – keičiasi požiūris į gyvenimo būdą,
labiau domimasi savo sveikata, skiriamas dėmesys sveikatinimui, gyvenimo kokybei;
 Savivaldybės tarybos lėšos Biuro savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti, t. y. skirti
dėmesį ligų, labiausiai paplitusių Panevėžyje, profilaktikai, prevencijai bei vaikų ir jaunimo
visuomenės sveikatos priežiūros priemonėms neskiriamos – šioms funkcijoms įgyvendinti
Biuras lėšų gauna tik konkurso būdu, dalyvaudamas Panevėžio miesto savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos skelbiamuose konkursuose – Biuro
galimybės vykdyti savarankiškąsias funkcijas padidėtų, jei Panevėžio miesto savivaldybės
taryba skirtų nekonkursinių lėšų tų funkcijų įgyvendinimui;
 Papildomas finansavimas iš savivaldybės, kuris sudarytų galimybę ugdymo įstaigose
dirbantiems specialistams dirbti 0,5-1,0 etatu vienoje įstaigoje – pagerėtų Biuro specialistų
teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas, nes Biuro specialistai ilgiau teiktų paslaugas
vienoje įstaigoje;
 Geresnis bendradarbiavimas paslaugų kokybės srityje su ugdymo įstaigomis;
 Keliant darbuotojų kvalifikaciją bus siekiama pritaikyti jų įgytas žinias ir įgūdžius naujoms
ir/ar kokybiškoms paslaugoms teikti;
 Didesni SAM reikalavimai veiklų viešinimui paskatins kvalifikacijos kėlimą viešinimo
srityje ir geresnį viešinimą.
Grėsmės:
 Naujai SAM paskelbti valstybinių visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019
m. veiklos prioritetai ir jų vertinimo rodikliai kelia didelius iššūkius Biurui ir jo
darbuotojams;
 Didelis veiklą ir jos kokybę reglamentuojančių teisės aktų kiekis ir kaita – 2018 m. įsigaliojo
4 nauji teisės aktai dėl kvalifikacinių reikalavimų visoms Biuro pareigybėms, dėl vaikų
maitinimo organizavimo aprašo, dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų
vykdymo bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų; jų įgyvendinimo užtikrinimui reikalingas
papildomas organizacinis darbas bei ištekliai;
 Didelę biurokratinę naštą Biurui uždeda įgyvendinamas ES projektas; jis reikalauja ir labai
daug žmogiškųjų išteklių, kurių reikia ir kitoms Biuro veikloms įgyvendinti – darbuotojai
neturi tokių projektų įgyvendinimo patirties, galimas žmogiškųjų išteklių nepakankamumas,
problemos dėl apmokėjimo už atliekamas papildomas funkcijas;
 Vaikų skaičiaus ugdymo įstaigose mažėjimas, gyventojų populiacijos mažėjimas, gyventojų
senėjimas;
 Gyventojų sergamumo didėjimas;
 Teisės aktais keliami vis didesni reikalavimai specialistų kvalifikacijai;
 Svarbių darbuotojų/specialistų netekimas/kaita;
 Nepakankamas PASPĮ bendradarbiavimas su Biuru – dėl to vangiai pavyksta surinkti
gyventojų grupes į širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų
sveikatos stiprinimo programos užsiėmimus, nors tai yra prioritetinė valstybės perduotų
savivaldybėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo 2019 m. veikla;
 Nepakankamas bendradarbiavimas su įstaigomis, kurios turi dalyvauti vykdant valstybės
perduotų savivaldybėms visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų prioritetinę veiklą –
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ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas
jaunuoliams, programą; dėl to į programą patenka mažai jaunuolių, kuriems reikalinga
pagalba;
Mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų vangumas įsijungti į sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklą – reikalingas savivaldybės indėlis, nes kol kas ši funkcija priskirta
savivaldybių visuomenės sveikatos biurams, o jie vieni neturi teisinių svertų įpareigoti
mokyklas prisijungti prie šio tinklo;
Miesto ekonominis nuosmukis, nedarbo didėjimas;
Nevienoda gyventojų kompetencija IT srityje.
III. ĮSTAIGOS VYKDYTA VEIKLA IR PASIEKTI REZULTATAI
2018 veiklos tikslų įgyvendinimas

Pagrindinis Biuro tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir pailgėtų
jų gyvenimo trukmė, pagerėtų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. (vadovaujantis Lietuvos
sveikatos 2014-2025 m. strategija patvirtinta 2014 m. birželio 26 d. Seimo pirmininko įsakymu Nr.
XII-964)
1. Tikslas – nuolat stebėti, analizuoti ir vertinti Panevėžio miesto gyventojų sveikatą ir ją
veikiančius veiksnius.
Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėse vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003
m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos
stebėsenos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos
tikslas–nuolat rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą atspindinčius rodiklius,
kad remiantis išsamia informacija apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos
rizikos veiksnius, būtų galima planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo
priemones, taip pat vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą bei tinkamai
informuoti savivaldybės politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų
savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
savivaldybės teritorijoje.
2018 m. Panevėžio miesto savivaldybės visuomenė sveikatos biuras vadovaudamasis
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI SIC) parengtu spaudiniu „Visuomenės
sveikatos būklė savivaldybėse 2017 m.“ išanalizavo situaciją Panevėžyje ir išskyrė šias problemines
sritis:
1. Infekcinės ligos - sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis
2. Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km.
3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu ir išvengiamos hospitalizacijos dėl diabeto ir jo
komplikacijų.
2018 m. buvo atlikti 3 tyrimai:
1. Tyrimas „Visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose“ . Bendradarbiaujant su LR Švietimo ir
mokslo ministerija, visuomenių sveikatos biurais, SMLPC ir UAB „Sweco Lietuva“. (Tyrimas
tęstinis).
2. Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas.
3. Visuomenės sveikatos biuro parengta ir atlikta apklausa „Ar sunki mano kuprinė? 2018 m.“
Visuomenės sveikatos stebėsenos buvo išanalizuoti 51 statistiniai rodikliai, parengta 15 ataskaitų,
pateikta 14 pranešimų.
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2. Tikslas – saugoti ir stiprinti vaikų ir mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais
(globėjais), organizuojant ir vykdant prevencines veiklas.

Uždavinys

Priemonė

2.1. Organizuoti ir vykdyti
renginius mokiniams
sveikatos stiprinimo
temomis

Organizuoti ir vykdyti
ugdymo įstaigose
sveikos mitybos,
fizinio aktyvumo,
žalingų įpročių, traumų
prevencijos ir asmens
higienos temomis

2.1.1. Mažinti alkoholinių
gėrimų, tabako, neteisėtų
psichotropinių medžiagų
vartojimą bei azartinių
lošimų, kompiuterinių
žaidimų ir pan.
prieinamumą;
2.1.2. Įvairiomis
priemonėmis mažinti
traumų ir nelaimingų
atsitikimų skaičių
ugdymo įstaigose
2.1.3. Skatinti sveikos
mitybos įpročius

2.1.4. Stiprinti
užkrečiamųjų ligų
prevenciją ir kontrolę

2.1.5. Ugdyti optimalaus
fizinio aktyvumo įpročius
2.1.6. Kurti sveikatai
palankią aplinką
2.1.7. Gerinti psichinę ir
emocinę sveikatą

1 lentelė
Įvykdyta
reikšmė
3088/116135

Vertinimo
kriterijai
Renginių
sk./dalyvių
sk.

Planuota
reikšmė
2890/10701
0

Renginiai, skirti
žalingų įpročių
prevencijai

Renginių
sk./dalyvių
sk.

249/9200

264/10265

Renginiai, skirti traumų
ir sužalojimų
prevencijai

Renginių
sk./dalyvių
sk.

485/16600

498/16654

Renginiai, skirti
sveikos mitybos
skatinimui ir nutukimo
prevencijai
Renginiai, skirti
užkrečiamų ligų
profilaktikai, asmens
higienai
Renginiai, skirti
lytiškumo ugdymui,
AIDS ir lytiškai
plintančių ligų
prevencijai
Renginiai, skirti
tuberkuliozės
profilaktikai
Pedikuliozės prevencija
ir kontrolė
Renginiai, skirti fizinio
aktyvumo skatinimui

Renginių
sk./dalyvių
sk.

265/9470

278/11047

Renginių
sk./dalyvių
sk.

310/14310

459/16378

Renginių
sk./dalyvių
sk.

110/3100

104/3397

Renginių
sk./dalyvių
sk.
(siūlome
įtraukti)
Renginių
sk./dalyvių
sk.
Renginių
sk./dalyvių
sk.
Renginių
sk./dalyvių
sk.

15/150

13/156

33460

33668

420/14400

439/16563

110/2110

121/2353

210/10050

226/10219

Renginiai, skirti
sveikos aplinkos
kūrimui
Renginiai, skirti
psichinei, emocinei
sveikatai stiprinti
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2.1.8. Skatinti burnos
higienos ir profilaktinės
burnos sveikatos
priežiūros įpročius

Renginiai, skirti
ėduonies profilaktikai
ir burnos higienos
gerinimui

Renginių
sk./dalyvių
sk.

100/2320

139/2640

2.1.9. Organizuoti
renginius kraujotakos
sistemos ligų
profilaktikos srityje
2.1.10. Organizuoti
renginius onkologinių
ligų profilaktikai
2.1.11. Organizuoti
renginius sveikatos
saugos ir stiprinimo,
sveikos gyvensenos ir
ligų prevencijai
2.2. Konsultuoti ugdymo
įstaigų bendruomenių
narius sveikatos stiprinimo
klausimais

Renginiai, skirti
kraujotakos sistemos
ligų profilaktikos
srityje
Renginiai, skirti
onkologinių ligų
profilaktikai
Renginiai, skirti
sveikatos saugos ir
stiprinimo, sveikos
gyvensenos ir ligų
prevencijai
Ugdymo įstaigų
bendruomenių narių
konsultavimas
sveikatos stiprinimo
klausimais
Viešinti aktualią
informaciją
žiniasklaidoje, TV,
interneto puslapyje

Renginių
sk./dalyvių
sk.

35/2200

37/2318

Renginių
sk./dalyvių
sk.
Renginių
sk./dalyvių
sk.

10/120

11/175

445/17310

463/17699

13300

15165

35

36

119

127

2.3. Parengti aktualią
informacinę medžiagą ir
viešinti žiniasklaidoje,
TV, interneto puslapyje

Dalyvių sk.

TV ir radijo
laidos
Straipsnių sk.,
pranešimai

3. Tikslas – formuoti sveiką Panevėžio miesto gyventojų gyvenseną ir jos kultūrą
Uždavinys

Vertinimo
kriterijai

Planuota
reikšmė

2 lentelė
Įvykdyta
reikšmė

Renginių sk. /
dalyvių sk.

86 / 3628

72/2932
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8

– /4/2

2/4/2

Renginių sk. /
dalyvių sk.

66 / 2550

60/2270

Renginiai, mokymai skatinantys
fizinį aktyvumą darbo vietose

Renginių sk. /
dalyvių sk.

26 / 910

28/632

Informacinės priemonės, skirtos
fizinio aktyvumo skatinimui ir
nutukimo prevencijai

Unikalių
pavadinimų
skaičius (vnt.)

2

3

Priemonė

3.1. Skatinti sveikos Organizuoti ir vykdyti renginius,
mitybos įpročius
skirtus sveikatai palankios
mitybos skatinimui ir nutukimo
prevencijai

3.2. Ugdyti
optimalaus fizinio
aktyvumo įpročius

Informacinės priemonės, skirtos
sveikatai palankios mitybos
skatinimui ir nutukimo prevencijai
Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./straipsniai, stendai,
plakatai
Renginiai, skirti skatinti
visuomenės fizinį aktyvumą

Unikalių
pavadinimų
skaičius (vnt.)
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Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt. /straipsniai
3.3. Mažinti
Organizuoti ir vykdyti renginius,
alkoholinių gėrimų, skirtus alkoholio, tabako,
tabako, neteisėtų
psichotropinių medžiagų
psichotropinių
vartojimo prevencijai ir
medžiagų vartojimą priklausomybių mažinimui
bei azartinių lošimų, Organizuoti ir vykdyti renginius,
kompiuterinių
skirtus psichinės sveikatos
žaidimų ir pan.
stiprinimui ir streso prevencijai
prieinamumą;
Informacinės priemonės, skirtos
stiprinti gyventojų rūkymo, alkoholio ir narkotikų
psichinę sveikatą
vartojimo prevencijai; psichinės

1/1

2/1

Renginių sk. /
dalyvių sk.

61 / 3190

50/3695

Renginių sk. /
dalyvių sk.

73 / 3495

58/3758

Unikalių
pavadinimų
skaičius (vnt.)

12

13

– /6/6

2/7/4

sveikatos stiprinimui ir streso
prevencijai
Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./ straipsniai/plakatai

4. Tikslas – įvertinti aktualius Panevėžio miesto gyventojų sveikatos stebėsenos rodiklius ir gerinti
padėti probleminėse srityse.

Vertinimo
kriterijai
Renginių sk. /
dalyvių sk.

Planuota
reikšmė
119 / 7550

3 lentelė
Įvykdyta
reikšmė
118/6603

– renginiai, skirti traumų eismo
įvykiuose prevencijai
– renginiai skirti traumų darbo vietose
prevencijai
Informacinės priemonės, skirtos
Unikalių
traumų saugai ir prevencijai
pavadinimų
Iš jų:
skaičius (vnt.)
–TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./ straipsniai/plakatai
4.2. Mažinti
Organizuoti ir vykdyti renginius,
Renginių sk. /
užkrečiamųjų ligų skirtus užkrečiamųjų ligų
dalyvių sk.
atvejus
profilaktikai, asmens higienai
Iš jų:
– renginiai skirti žarnyno infekcinių Renginių sk. /
ligų prevencijai
dalyvių sk.
Organizuoti ir vykdyti renginius,
Renginių sk. /
skirtus tuberkuliozės profilaktikai
dalyvių sk.
Organizuoti ir vykdyti renginius,
Renginių sk. /
skirtus lytiškumo ugdymui, AIDS ir dalyvių sk.
lytiškai plintančių ligų prevencijai

58 / 4875

42 / 1952

46 / 1275

32 / 927

7

17

1/1/5

4/1/12

76 / 4570

105 / 4895

31 / 1960

16 / 852

6 / 275

3 / 257

1 / 50

-

Uždavinys
4.1. Įvairiomis
priemonėmis
mažinti traumų ir
nelaimingų
atsitikimų skaičių
savivaldybėje

Priemonė
Organizuoti ir vykdyti renginius,
skirtus traumų saugai ir prevencija
Iš jų:
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Informacinės priemonės, skirtos
užkrečiamųjų ligų profilaktikai,
asmens higienai
Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./ straipsniai/plakatai
4.3. Gerinti
Organizuoti ir vykdyti renginius,
sveikatai palankią skirtus sveikatai palankios aplinkos
gyvenamąją
formavimui;
aplinką
Iš jų:
– renginiai, skirti aplinkos oro
užterštumo prevencijai
Informacinės priemonės, skirtos
aplinkos sveikatai
Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./ straipsniai/plakatai
4.4. Mažinti
Organizuoti ir vykdyti renginius,
cukrinio diabeto skirtus sveikatos saugai ir
sukeltų
stiprinimui, bendriesiems sveikos
komplikacijų
gyvensenos ir ligų prevencijos
hospitalizuojamų klausimams
asmenų atvejų
Iš jų:
skaičių; gerinti – renginiai, skirti cukrinio diabeto
lėtinių
prevencijai
neinfekcinių ligų – aktyvus bendradarbiavimas su
prevenciją
Panevėžio diabeto draugija „Viltis“

Unikalių
pavadinimų
skaičius (vnt.)

16

26

5/7/4

9/9/4

50 / 3345

41/4105

16 / 1055

14/785

14

12

3/5/6

2/6/4

Renginių sk. /
dalyvių sk.

133 / 8794

133 / 8368

Renginių sk. /
dalyvių sk.
Renginių sk. /
dalyvių sk.

25 / 1035

10 / 260

22 / 330

41 / 678

10

12

5 / 58

4 / 53

38 / 2290

52 / 2748

4 / 130

5 / 239

38

38

11/18/9

10/19/9

Renginių sk. /
dalyvių sk.

Unikalių
pavadinimų
skaičius (vnt.)

– konsultacijos pirminėse asmens
ASPĮ skaičius
sveikatos priežiūros įstaigose (ASPĮ)
cukrinio diabeto tema
Organizuoti ir vykdyti širdies ir
kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto
rizikos asmenų sveikatos stiprinimo
programą

Grupių sk. /
dalyvių sk.

Organizuoti ir vykdyti renginius
Renginių sk. /
kraujotakos sistemos ligų profilaktikai dalyvių sk.
Organizuoti renginius, skirtus
Renginių sk. /
onkologinių ligų profilaktikai
dalyvių sk.
Informacinės priemonės, skirtos
Unikalių
sveikatos saugai ir stiprinimui,
pavadinimų
bendriesiems sveikos gyvensenos ir skaičius (vnt.)
ligų prevencijos klausimams
Iš jų:
– TV ir radijo laidos, interviu
spaudoje ir kt./ straipsniai/plakatai
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5. Tikslas – vykdyti licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklą, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų skaičius
4 lentelė

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
teikiamos mokamos paslaugos

2017 m.

2018 m.

Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

97

237

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai

123

128

3

8

Privalomieji alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus
sveikatai mokymai
Už mokymus gautos pajamos

5 lentelė

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
teikiamos mokamos paslaugos

2017 m.

2018 m.

Privalomieji higienos įgūdžių mokymai

924 Eur

1747 Eur

Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai

1043 Eur

1168 Eur

60 Eur

160 Eur

Privalomieji alkoholio, narkotikų ir psichotropinių ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus
sveikatai mokymai
Įstaigos vykdytos programos, projektai

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 m. birželio mėn. 13 d.
pasirašė finansavimo sutartį su Europos socialinio fondo agentūra iš Europos sąjungos struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste
08.4.2-ESFA-R-630-51-0004" įgyvendinimui. Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos
gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projekto įgyvendinimui skirta 216 tūkst. Eur ES
investicijų, Panevėžio miesto savivaldybės dalis sudaro dar 17 tūkst. Eur. Bendra projekto vertė
daugiau nei 234 tūkst. Eur. Projekto tikslas – padidinti Panevėžio miesto savivaldybės vaikų (iki 18
metų) ir senjorų (vyresnio amžiaus asmenų) sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti sveikos
gyvensenos įpročius. Projektas planuojamas vykdyti iki 2022 birželio mėn.
Laikotarpiu nuo 2018-09-01 iki 2018-12-20 buvo planuotas projekto veiklų unikalių dalyvių
skaičius 440, įvykdyta - 572 .
Projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste 08.4.2-ESFA-R-630-51-0004"
2018 metais vykdytos veiklos
6 lentelė
Eil. Veiklos aprašymas
Suma Eur
Nr.
1. Mokymams ir renginiams reikalingos įrangos įsigijimas: kaklo įtvaras, 10284
nugaros įtvarų komplektas, kraujagyslės modelis su trombu, traumų ir gydymo
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2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

modelių rinkinys, rankų ir kojų modeliai pirmajai pagalbai, pirmosios
pagalbos rinkinys, mokomasis defibriliatorius, medicininės svarstyklės, ruletė,
gėrimo laikrodis.
Biure matomoje vietoje pakabintas A3 formato plakatas, kuriame pateikta
informacija apie įgyvendinamą projektą, projekto finansavimą.
Pravesti jogos įgūdžių lavinimo seminarai. Viso 100 dalyvių (planuota 80).
Senjorams 3 grupės ir moksleiviams 2 grupės („Šaltinio“ ir „Rožyno
progimnazijos), užsiėmimo trukmė - 2 val. ,vienai grupei pravesta 12
užsiėmimų.
Organizuoti sveikatingumo skatinimo seminarai vaikams. Viso 144 dalyviai
(planuota 105) Dalyvavo: „Minties“ gimnazija 2 grupės 34 dalyviai;
„Aušros“ progimnazija 5 grupės 110 dalyvių.. Kiekvienai grupei 3 teoriniai ir
3 praktiniai seminarai, vieno seminaro trukmė – 4 val.
Pravesti švietėjiški renginiai Panevėžio m. įstaigose. 13 grupių po 2
užsiėmimus kiekvienai. Viso 291 dalyvis (planuota 255 dalyviai). „Aušros“
progimnazija 3 grupės 55 dalyviai; „Lipniūno“ progimnazija 6 grupės 139
dalyviai; „Vilties“ progimnazija 4 grupės 97 dalyviai. Renginio trukmė 4 val.
Teorinė paskaita (2 val.) ir praktinis seminaras (2 val.).
Programinės įrangos sukūrimas ir diegimas. Įdiegtas internetinių sveikatinimo
seminarų registravimo modelis
Įsigyta internetinių sveikatinimo seminarų įranga, skirta vesti internetiniams
seminarams. Internetiniai seminarai bus filmuojami bei transliuojami tiesiogiai
internetu, tai leis pasiekti didesnę gyventojų auditoriją.. Visa seminaro
medžiaga bus įrašoma ir gyventojai, kurie neturi galimybės seminaro žiūrėti
auditorijoje, galės medžiagą peržiūrėti jiems patogiu metu susirasdami juos
dominančius įrašus video kartotekoje.
Penkiose ugdymo įstaigose įrengti informacinius ekranai vykdyti švietėjišką
veiklą:
 Panevėžio Rožyno progimnazija
 Panevėžio „Aušros“ progimnazija
 Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
 Panevėžio „Šaltinio“ progimnazija
 VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
Organizuotas švietėjiškas renginys „Oro tarša Panevėžyje: ką žinome ir ką
darome mažinant oro taršą ir jos pasekmes gyventojų sveikatai?“. Viso 37
dalyviai.
Jame Aplinkos ministerijos, Aplinkos apsaugos agentūros,
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos
ministerijos Panevėžio departamento, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centro, VDU ir Panevėžio miesto savivaldybės administracijos ir Tarybos
atstovai bei Panevėžio Juozo Balčikonio, Panevėžio 5-osios ir Panevėžio
„Minties“ gimnazijų moksleiviai(po 15 dalyvių) pristatė savo informaciją ir
įžvalgas bei diskutavo, kaip spręsti oro taršos ir jos poveikio sveikatai problemą
Panevėžyje.
Viso:

30.25

8360,76

6416,3

4500

1800
11800

11979
+119,55
draudimo
išlaidos

814,22

56104,08

2018 metais Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendino 3 projektus
iš specialiosios rėmimo programos lėšų:
1. ,,Judėsi - laimėsi" (rugpjūtis, rugsėjis) 10 renginių, 332 dalyvių, skirta suma 1000 Eur.
2. ,,Spalis - sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje" (spalio mėn.) 23 renginiai, 5336 dalyviai,
skirta suma 3000 Eur.
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3. ,,Judrioji savaitė Panevėžyje" (rugsėjis) 19 renginių, 799 dalyvių, skirta suma 640 Eur.
2018 m. vykdyta „Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos
stiprinimo programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m.
rugsėjo 22 d. įsakymu Nr. V-979, (programos redakcija 2016 m. gegužės 13 d. Nr. V-615). 2018 m.
programą baigė 53 dalyviai.
2018 m. įgyvendinti užsiėmimų ciklai:
1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
3. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse / įstaigose / organizacijose“.
4. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto gyventojams.
5. „Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.
2018 m. vykdytos konsultacijos:
1. Pagalba norintiems mesti rūkyti.
2. Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
3. Informacinė pagalba asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio ir tokių asmenų
artimiesiems.
2018 m. vykdyti šie visuomenės sveikatos stiprinimo užsiėmimų ciklai:
1. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnams ir
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos pareigūnams“.
2. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio moterų pataisos namų dirbantiesiems ir nuteistosioms“.
3. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto įmonėse / įstaigose / organizacijose“.
4. „Sveikatos stiprinimas Panevėžio miesto gyventojams.
5. „Sveikos gyvensenos konsultacijos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.
6. ,,Užsiėmimų ciklas pagal šviesoforą principą Panevėžio mieste“.
2018 m. vasaros renginių ciklas:
,,Sveikas ketvirtadienis“ (vykdytas kiekvieną vasaros ketvirtadienį Laisvės a.).
2018 m. dalyvauta, vykdant soc. partnerių projektus:
1. Panevėžio dviračių klubo projekte „Panevėžio dviračių kroso taurė 2018“.
2. „Šaltinio“ progimnazijos projekte „Sveikatos abėcėlė“.
3. VšĮ ,,Mes Darom“ projekte ,,Misija: nulis“.
4. ,,Ąžuolo“ progimnazijos projekte ,,Atrask save“
5. Odontologų rūmų projekte ,,Sveikos šypsenos pažadas“.
6. Panevėžio „Šviesos“ specialiojo ugdymo centro projekte „Sveikatinimo virusas“.
7. Projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas
įgyvendinime, bendradarbiaujant su ,,Panevėžio atviras jaunimo centras“.
8. Higienos instituto projekte „Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos“.
9. Vytauto Mikalausko menų gimnazijos projekte ,,Laipteliai sveikatos link“.
10. Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos projekte ,,Augalai pagal spalvas“.
11. ,,Rožyno“ bendruomenės projektuose ,,Ž.M.O.G.U.S“ , ,,Auginame jaunuolyną“.
12. Panevėžio pataisos namų projekte ,,Iš širdies į širdį“.
13. Panevėžio Bendruomenių rūmų projekte ,,Susitikime penktadienį“.
14. Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos filialų projektuose ,,Vasarėlė taką mina“,
,,Pagauk vasaros vėją“, ,,Atostogos ,,Žiburėlyje“? Kodėl gi ne“.
Biuras nuolat plečia bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis įstaigomis,
organizacijomis. 2018 m. pasirašytos 40 bendradarbiavimo sutartys.
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Patvirtintų asignavimų panaudojimas
Pagrindiniai Visuomenės sveikatos biuro finansavimo šaltiniai: valstybės biudžeto dotacija
valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos funkcijų vykdymui,
savivaldybių biudžeto lėšos ir spec. lėšos (pajamos už suteiktas paslaugas).
Įstaiga visas privalomas biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, darbo užmokesčio paskirstymą
ketvirčiais skelbia internetiniame puslapyje www.panevezysvsb.lt
2018 m. Panevėžio m. savivaldybės visuomenės sveikatos biurui pagal programą „Vykdyti
mokinių visuomenės sveikatos priežiūrą, gyventojų sveikatos stebėseną ir gyventojų sveikatą
stiprinančias priemones" skirta 369900 Eur finansavimo, iš jų 345200 Eur valstybės biudžeto
dotacija, 21700 Eur savivaldybės biudžeto lėšų ir 3000 Eur spec. lėšų (biudžetinių įstaigų pajamų
įmokų lėšos). Panaudota 367472 Eur, iš jų 345200 Eur valstybės biudžeto tikslinės dotacijos,
21700 Eur savivaldybės biudžeto lėšų, 572 Eur spec. lėšų (pajamos už suteiktas paslaugas).
Vykdant mokymus už paslaugas surinkta 3075 Eur, iš jų į savivaldybės biudžetą pervesta 3009
Eur. Negrąžintų iš biudžeto asignavimų 2018 m. gruodžio 31 d. likutis sudarė 2437 Eur. Detalesnė
informacija pateikiama 7 ir 8 lentelėse.
Visuomenės sveikatos biuro veiklai (administravimui, visuomenės sveikatos stebėsenai ir
stiprinimui)
7 lentelė

Įstaigos lėšos pagal finansavimo šaltinius ir pagal
paskirtį
1.1 Valstybės biudžeto lėšos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Ryšių paslaugų įsigijimas
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
1.2 Savivaldybės biudžeto lėšos
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
1.3 Spec. lėšos (už suteiktas paslaugas)
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
VISO (1.1) + (1.2) + (1.3)

2018 m planas
(tūkst. Eur)

2018 m įvykdymas
(tūkst. Eur)

117,20
0,5
1,3

117,2
0,5
1,3

0,2
1,6
2,9
0,8

0,2
1,6
2,9
0,8

1,4
7,6
133,5

1,4
7,6
133,5

21,7
21,7

21,7
21,7

3,00
3,00
158,2

0,6
0,6
155,8

Mokinių sveikatos priežiūrai
Įstaigos lėšos pagal
finansavimo šaltinius ir pagal
paskirtį
2.1 Valstybės biudžeto lėšos
Darbo užmokestis ir socialinis
draudimas

2018 m planas
(tūkst. Eur)

206,0

8 lentelė
2018 m įvykdymas
(tūkst. Eur)

206,0
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Medikamentų ir medicininių
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ryšių paslaugų įsigijimas
Transporto išlaikymo ir
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Ūkinio inventoriaus įsigijimo
išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos
VISO (2.1)

0,2

0,2

0,3
1,1

0,3
1,1

0,6
0,6
0,7

0,6
0,6
0,7

2,2

2,2

211,7

211,7

Kitų projektų finansavimas (Savivaldybės biudžeto lėšos)
Pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį
3.1 Savivaldybės biudžeto lėšos
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa
Projektas ,,Judėsi- laimėsi"
Aplinkosaugos švietimo projektas ,,Judrioji
savaitė Panevėžyje"
Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa
"Spalis-sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje"
VISO: (3.1)

2018 m planas
(tūkst. Eur)

9 lentelė
2018 m įvykdymas
(tūkst. Eur)

1,0

1,0

0,64

0,64

3,0

3,0

4,64

4.64

ES finansuojamas projektas ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste" Nr.08.4.2-ESFAR-630-51-004
10 lentelė
Pagal finansavimo šaltinius ir pagal paskirtį
4.1 ES finansavimas

Kitoms išlaidoms

87,9
87,9

4.2 Valstybės biudžeto lėšos
Kitoms išlaidoms

7,8
7,8
95,7

VISO: (4.1)+ (4.2)

Per 2018 m. ES lėšomis finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio
mieste“ įgyvendinimui gauta 87966,93 Eur ES finansavimo lėšų, bei 7761,79 Eur finansavimo VB
lėšų. ES projektui finansuoti, iš viso gauta 95728,72 Eur. Įsigyta ilgalaikio turto 33137,00 Eur
sumai, projekto veiklų vykdymui panaudota 26790,02 Eur.
Vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

Eil.Nr.

Pareigybės

Užimtų
pareigybių
skaičius

11 lentelė
Vidutinis mėnesinis darbo
užmokestis (brutto), Eur
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1
2

Administracija
Visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistai
Visuomenės sveikatos stiprinimo
specialistai, dirbantys ugdymo įstaigose
VISO:

3

4,5
10

872
732

19,6

602

34,1

Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas viešuosius
pirkimus siekia užtikrinti, jog visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti
savo prekes ir paslaugas, būtų racionaliai panaudotos biudžeto lėšos, skirtos reikiamų prekių ar/ir
paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių
ir paslaugų tiekėjais. 2018 m. viešųjų pirkimų planas paskelbtas biuro internetiniame puslapyje
www.panevezysvsb.lt.
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenes sveikatos biuro viešųjų pirkimų detalią tvarką
nustato Viešųjų pirkimų įstatymas, įstaigos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės bei kiti su jų
įgyvendinimu susiję teisės aktai.
2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-92 Biuro direktorės įsakymu viešųjų pirkimų komisija
sudaroma reikalui esant atskiru direktoriaus įsakymu.
2018 m. vykdyti pirkimų skaičius per CPO katalogą - 4 vnt.
2018 m. bendra sudarytų sutarčių, atlikus mažos vertės pirkimus, kiekis -79 vnt.
2018 m. mažos vertės pirkimų bendras visų sudarytų sutarčių skaičius (išskyrus mažos vertės
pirkimus, atliktus vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 4 dalimi, 86
straipsnio 9 dalimi arba Komunalinio sektoriaus pirkimų įstatymo 94 straipsnio 9 dalimi) – 18 vnt.
Personalo valdymas
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų patvirtintų ir užimtų etatų
12 lentelė
Etatai
Patvirtinta
Užimta
Administracijos darbuotojai
4
4
Visuomenės sveikatos specialistai biure:
Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas
10
8*
Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas
1
1
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas
1
1
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai,
19,6
19,6
vykdantys sveikatos priežiūrą mokyklose
Vairuotojas
0,5
0,5
Iš viso
36,1
34,1*
*

du sveikatos stiprinimo specialistai – vaiko auginimo ir priežiūros atostogose , vienas
neužimtas etatas, ieškomas specialistas.
2018 metais visi visuomenės sveikatos specialistai ir kiti biuro darbuotojai kėlė kvalifikaciją
įvairiuose kursuose, mokymuose, seminaruose ir konferencijose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje,
Panevėžyje, Plungėje. Biuro inicijuota ir organizuota specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginiai:
1. 2018 m. kovo 7 d. Mokymai, skirti Apsinuodijimų savaitei ,,Saugūs namai“ Visuomenės
sveikatos priežiūros specialistams.
2. 2018 m. gegužės 28 d. mokymai ,,Kolektyvo mikroklimato formavimas“.
3. Mokymai-supervizija Ankstyvosios intervencijos Panevėžio programos organizatoriams ir
vykdytojams Panevėžio apskrityje.
4. 2018 m. lapkričio 8 d. seminaras ,,Sveika ir subalansuota mityba – puikios savijautos pagrindas“.
5. 2018 m. gruodžio 11 d. seminaras ,,Fizinis aktyvumas ir sveika aplinka“.
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Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biure nuo 2017-08-30 veikia darbo
taryba. 2018 m. darbo taryba dalyvavo informavimo, konsultavimo ir kitose procedūrose, priimant
9 vietinius teisės aktus, tvarkos aprašus. Apie priimtus vietinius teisinius aktus, tvarkos aprašus
darbuotojai buvo supažindinti darbuotojų susirinkimuose.
Nuo 2018-03-05 Biure veikia Respublikinės jungtinės profesinės sąjungos (RJPS) padalinio
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų profesinė sąjunga. Jai
priklauso 12 narių. Sąjungos veikla neapsiribojo vietos klausimų nagrinėjimu trijuose
susirinkimuose. Jos nariai dalyvavo teikiant pasiūlymus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
biudžeto sektoriaus šakos kolektyvinei sutarčiai.
Vadovaujantis 2017 m. gruodžio 19 d. Nr. VAT – 10 (24.4) Panevėžio miesto savivaldybės
administracijos centralizuoto vidaus audito išvadomis ir pateiktomis rekomendacijomis Panevėžio
miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 metais pakeitė arba patvirtino naujai šiuos
įstaigos dokumentus: naujai patvirtino lygių galimybių politikos ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašą,
atnaujino darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos aprašą ir darbuotojų darbo grafiko
sudarymo tvarkos aprašą, patikslino ir patvirtino tarnybinio automobilio kuro normą mieste ir
užmiestyje šaltuoju metu laiku, atnaujino tarnybinio automobilio naudojimo taisykles, atnaujino
darbo apmokėjimo sistemos aprašą, įstaigos darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus,
atnaujino ir patvirtino naujas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo taisyklės.
Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2018 metais naujai parengė ir
patvirtino ankstyvosios intervencijos programos Panevėžio mieste vykdymo tvarkos aprašą,
atnaujino ir patvirtino viešųjų pirkimų vidaus kontrolės organizavime dalyvaujančių darbuotojų
sąrašą, sudarė ir patvirtino inventorizacijos komisiją, nustatė inventorizacijos atlikimo laiką,
paskyrė darbuotojas atsakingas už duomenų apsaugos reikalavimų laikymąsi, įsakymu paskyrė
asmenis atsakingus už finansų kontrolę, pakeitė ir patvirtino siuntimo į tarnybines komandiruotes ir
jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtino komandiruoto darbuotojo nuosavo automobilio
naudojimo tarnybinės komandiruotės tikslams išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą.
IV. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO ĮSTAIGOS VEIKLOS PRIORITETINĖS
KRYPTYS
Įgyvendindami Valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas, vykdysime SAM finansuojamas 2019 metams biurui nustatytas prioritetines
veiklos kryptis:
1. Visuomenės psichikos sveikatos gerinimas. Planuojama toliau tęsti ankstyvosios
intervencijos,
skirtos
nereguliariai
vartojantiems
psichoaktyviąsias
medžiagas
ar
eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymą. Naujai organizuosime priklausomybių
konsultantų paslaugas. Organizuosime psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių
darbuotojams.
2. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas ir fizinio aktyvumo skatinimas. Sveikos mitybos
organizavimo tobulinimas ir maisto švaistymo mažinimas. Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra
/ priemonės ,,Aktyvi mokykla" įgyvendinančių mokyklų plėtra. Supratimo apie mikroorganizmų
atsparumą antimikrobinėms medžiagoms didinimas. Gyventojų sveikos mitybos įgūdžių
formavimas, daržovių vartojimo skatinimas.
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas.
Dalyvausime SMLPC organizuojamuose, bei patys organizuosime mokymus savo darbuotojams.
4. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos viešinimas. Planuojame atnaujinti biuro
internetinį ir Facebooko puslapius. Sudaryti bendradarbiavimo sutartis su miesto dienraščiais,
GNTV, radijo stotimis. Vykdyti internetu tiesiogines renginių transliacijas. Bent kartą į mėnesį
viešinti gerosios praktikos pavyzdžius ir vykdomų veiklas.
Planuojama, kad 2019 m. Biuras įgyvendins savarankiškąsias funkcijas ne mažiau 25 proc.
įstaigos veiklų skirdamas Biuro Visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitoje išskirtoms
ryškiausioms Panevėžio miesto savivaldybės gyventojų probleminėms sritims:
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1. Infekcinės ligos - sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis.
2. Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km.
3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu ir išvengiamos hospitalizacijos dėl diabeto ir jo
komplikacijų.
Siekiant pagerinti Biuro kolektyvo mikroklimatą, numatyta organizuoti specialius
psichologinius seminarus,
bendravimo problemų darbo aplinkoje atvejų analizes Biuro
darbuotojams.
Viena prioritetinių sričių taip pat lieka iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto ,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste 08.4.2-ESFA-R-630-510004" įgyvendinimas. Projekto tikslas – padidinti Panevėžio miesto savivaldybės vaikų (iki 18
metų) ir senjorų (vyresnio amžiaus asmenų) sveikatos raštingumo lygį ir suformuoti sveikos
gyvensenos įpročius. Projektas planuojamas vykdyti iki 2022 metų birželio mėn.

Direktorė

Vijolė Miškinienė

