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1.

Tikslas.Užtikrinti tinkamą sveikatos 

priežiūrą Jonavos rajono gyventojams 160.60

Įstaigoje dirbančių darbuotojų 

skaičius, (vnt.) 12 Visus metus Direktorė

1.1.

Uždavinys. Priartinti visuomenės sveikatos 

priežiūrą prie savivaldybės gyventojų 160.60

VB-STD 70.20

TPP 1.40

Suorganizuotų renginių skaičius, 

(vnt.) 800 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

Dalyvių skaičius, dalyvavusių 

visuomenės sveikatos stiprinimo 

renginiuose, (vnt.) 25000 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

1.1.1.2.

Veikla. Gyventojų informuotumo didinimas 

sveikatos stiprinimo klausimais. 3.1.2.1.

Pateiktų viešinimo priemonių 

skaičius (Straipsniai internete, 

lankstinukai ir kt.) (vnt.) 10000 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

1.1.1.3.

Veikla. Visuomenės sveikatos stebėsenos 

vykdymas ir sveikatos pokyčių vertinimas. Atliktų ataskaitų skaičius, (vnt.) 7 IV

Visuomenės sveikatos 

stebėsenos specialistas

1.1.1.4.

Veikla. Privalomas higienos įgūdžių 

mokymas 3.1.2.1.

Dalyvių skaičius, dalyvavusių  

higienos įgūdžių mokymuose, (vnt.) 300 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

1.1.1.5.

Veikla. Privalomas pirmos pagalbos 

mokymas 3.1.2.1.

Dalyvių skaičius, dalyvavusių  

pirmosios pagalbos mokymuose, 

(vnt.) 150 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

1.1.1.6.

Veikla. Privalomas mokymas apie alkoholio 

ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 3.1.2.1.

Dalyvių skaičius, dalyvavusių  

alkoholio ir narkotikų žala žmogaus 

sveikatai mokymuose, (vnt.) 5 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas

1.1.2.

Priemonė. Sveikatos priežiūros švietimo 

įstaigose finansavimas VB-STD 87.80

Suorganizuotų renginių skaičius, 

(vnt.) 600 IV

Visuomenės sveikatos 

priežūros specialistas

Dalyvių skaičius, dalyvavusių, 

mokinių sveikatos ugdyme ir 

mokymuose (vnt.) 20000 IV

Visuomenės sveikatos 

priežūros specialistas

1.1.2.2.

Veikla. Mokyklos bendruomenės 

informuotumo didinimas sveikatos 

stiprinimo klausimais. 3.1.2.2.

Pateiktų viešinimo priemonių 

skaičius (Straipsniai internete, 

lankstinukai ir kt.) (vnt.) 10000 IV

Visuomenės sveikatos 

priežūros specialistas

1.1.3.

Priemonė. Projektas Jaunimo palankių 

paslaugų modelio diegimas Jonavos 

savivaldybėje SB 1.20

1.1.3.1.

Veikla. Jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas
3.1.2.3.

Jaunų asmenų (14-29 metų), kuriems 

suteiktos JPSPP, skaičius 38 IV

Visuomenės sveikatos 

stiprinimo specialistas 

(jaunimo sričiai)

Viso 160.60

SB Savivaldybės biudžetas 1.20

VB (STD) Valstybės biudžeto special. tikslinė dotacija 158.00

TPP Teikiamų paslaugų pajamos 1.40

160.60

1.1.2.1.

Veikla. Mokinių sveikatos ugdymo ir 

mokymo renginiai 3.1.2.2.

1.1.1.

Priemonė.Palaikyti Visuomenės sveikatos 

biuro veiklą

1.1.1.1.

Veikla. Visuomenės sveikatos stiprinimo 

renginių organizavimas 3.1.2.1.

PATVIRTINTA                                                                

Jonavos rajono savivaldybės                             

visuomenės sveikatos biuro                            

direktoriaus 2017-01-23 įsakymu Nr. V-3
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 METŲ VEIKLOS PLANAS

Rūpintis savivaldybės gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą

savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, taikant koordinacines, informacines ir kitas profilaktikos priemones, informuoti ir mokyti gyventojus apie

rizikos veiksnius ir pagal galimybes, mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius bendruomenės narių tarpe,

teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

*Gerinti gyventojų informuotumą sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos klausimais.                                                                                                      

*Formuoti  nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimą visoms socialinėms gyventojų grupėms,  vykdant  visuomenės 

sveikatos propagavimą ir sveikatos mokymą integruotai panaudojant reklamos, ryšių su visuomene, žiniasklaidos paslaugas.       *Skatinti gyventojus 

dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvosios prevencijos programose.          *Formuoti teisingą mokinių požiūrį į 

savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.                                                                                               

*Gerėjantis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei gaunama informacija turės įtakos gyventojų sveikatos rodiklių gerėjimui ir gyvenimo 

kokybei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius rajono gyventojams, daugiau gyventojų bus sudarytos sąlygos dalyvauti 

sveikatos stiprinimo renginiuose.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

*Didės gyventojų informuotumas ir prieinamumas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais.                                                                                                                     

*Pagerės visuomenės gebėjimas stiprinti ir saugoti savo sveikatą, padidės asmeninė  atsakomybę bei sveikos gyvensenos siekiamybė.

*Vykdyti informacijos apie visuomenės sveikatą sklaidą per vietines informavimo priemones, viešuosius renginius.                                                                                                                                        

*Organizuoti visuomenės sveikatos stiprinimo renginius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

*Organizuoti vaikų ir jaunimo sveikatos ugdymą ir mokymą.                                                                                                                                                                          

*Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną ir sveikatos pokyčių vertinimą.                                                                                                                                                                               


