PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas
2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-31
MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2014M. VEIKLOS PLANAS
Tikslas – rūpintis Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveikata, vykdant savivaldybės teritorijoje
Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės
sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
Uždaviniai:
1. Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems
mokiniams pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas:
1.1. vykdyti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą Mažeikių rajono savivaldybės ugdymo įstaigose;
1.2. stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą, formuojant teisingą požiūrį ir ugdant sveikos gyvensenos
įgūdžius.
2. Teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas:
2.1. vykdyti visuomenės sveikatos mokymus;
2.2. didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos
veiksnius, ligų profilaktiką;
2.3. teikti konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
2.4. skatinti ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius.
3. Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną pagal Mažeikių rajono savivaldybės tarybos patvirtintą
programą.
4. Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę,
tobulinant įstaigos veiklos organizavimą.

1. Uždavinys

1.1. Uždavinys

Laukiami
rezultatai

Teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Mažeikių rajono
savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo, bendrojo
ugdymo mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose ugdomiems mokiniams
pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas.
Vykdyti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą Mažeikių rajono savivaldybės
ugdymo įstaigose.
Bus vykdoma mokinių sveikatos stebėsena, pagerės mokyklos bendruomenės
informuotumas apie ugdytinių sveikatos būklę, bus organizuojamos
prieinamesnės ir kokybiškesnės sveikatos stiprinimo priemonės pagal ugdymo
įstaigų nusistatytus prioritetus.

Atsakingi asmenys

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūrą, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės.

Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

1.1.1. Mokinių sveikatos stebėsenos vykdymas.

I-IV ketv.

Mokinių sveikatos stebėsenos
duomenys. Profilaktiškai
sveikatą pasitikrinusių vaikų
procentas.

1.1.2. Konsultacijų teikimas kūno kultūros
mokytojams, atsižvelgiant į mokinių fizinio
pajėgumo grupę, dėl mokinių galimybių
dalyvauti sporto varžybose.

I-IV ketv.

Suteiktų konsultacijų skaičius.

1.1.3. Informacijos ir konsultacijų teikimas
ugdymo įstaigų administracijai, tėvams
III-IV ketv.
(globėjams), mokytojams apie mokinių sveikatos
profilaktinius patikrinimus.

Parengtos ir pateiktos
informacijos skaičius. Suteiktų
individualių konsultacijų
skaičius. Stendinių pranešimų
skaičius.

1.1.4. Ugdymo įstaigos aplinkos atitikties
vertinimas, rekomendacijų teikimas
I-IV ketv.
administracijai, dėl mokyklos saugios ir sveikatos
stiprinimui pritaikytos aplinkos kūrimo.

Patikrinimų ir pateiktų
rekomendacijų skaičius.

1.1.5. Sveikatos stiprinimo priemonių, skirtų
tėvams bei pedagogams pagal atskirų ugdymo
įstaigų nusistatytas prioritetines kryptis ir
poreikius, organizavimas.

I-IV ketv.

Organizuotų akcijų, renginių,
seminarų mokiniams, tėvams,
pedagogams, skaičius.

1.1.6. Pirmosios pagalbos teikimas traumų
I-IV ketv.
nelaimingų atsitikimų ir ūmių susirgimų atvejais.

Pirmosios pagalbos suteikimo
skaičius. Apsilankymų pas
VSPS skaičius.

1.1.7. Pagal maitinimo organizavimo aprašą
ugdymo įstaigų maitinimo organizavimo
priežiūros vykdymas.

I-IV ketv.

Patikrų skaičius.

I-IV ketv.

Atliktų asmens higienos
patikrinimų dėl pedikuliozės,
niežų skaičius.

1.1.8. Užkrečiamų ligų epidemiologinių
priežiūros priemonių įgyvendinimas ugdymo
įstaigose.
1.2. Uždavinys
Laukiami
rezultatai

Stiprinti vaikų ir jaunimo sveikatą, formuojant teisingą požiūrį į savo sveikatą,
ugdant sveikos gyvensenos įgūdžius.
Mokiniai nuolat gilins žinias skirtingose sveikatos temose ir jas pademonstruos
tarpmokykliniuose ir tarpklasiniuose konkursuose. Daug dėmesio bus skiriama

psichoaktyvių medžiagų vartojimo ir užkrečiamųjų ligų prevencijai, taip pat
fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimo srityje.
Atsakingi asmenys

Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti vaikų ir jaunimo sveikatos
priežiūrą, mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės

Priemonės
1.2.1. Sveikatos mokymo pamokėlių
užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema
organizavimas. Lankstinukų, atmintinių ,,Kaip
taisyklingai plauti rankas” platinimas.

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

I-ketv..

Organizuotų užsiėmimų
skaičius, dalyvių, išdalintų
lankstinukų, atmintinių skaičius.

I- ketv.

Dalyvių skaičius.

I-IV ketv.

Akcijų, pokalbių, dalyvių
skaičius.

1.2.2. Vasaris - judėjimo ir mankštos mėnuo.
Akcijos ,,Judėkime linksmai – gyvenkime
sveikai” organizavimas visos Savivaldybės
mastu.
1.2.3. Akcijų, pokalbių, diskusijų laikysenos
sutrikimų prevencijos tema organizavimas ir
vykdymas.

1.2.4. Netaisyklingos laikysenos tyrimas - analizė
I ketv.
13-14 m.

Atliktų tyrimų skaičius.

1.2.5. Akcija ,,Ar ne per sunki kuprinė?”.
Kuprinių svėrimas visose Savivaldybės ugdymo
įstaigose.

II ketv.

Pasvertų kuprinių skaičius.

1.2.6. Informacinių pranešimų sklaida apie
I-III ketv.
netaisyklingą laikyseną visose ugdymo įstaigose.

Pateiktų informacinių pranešimų
skaičius.

1.2.7. Pokalbiai, paskaitėlės, informacinės
medžiagos pateikimas ,,Mokinio dienos režimas III- ketv.
ir asmens higiena“.

Parengtos informacijos,
užsiėmimų, dalyvių skaičius.

1.2.8. Praktiniai užsiėmimai ,,Sveiki dantukai”
III ketv.
pradinių klasių mokiniams ir ikimokyklinukams.

Praktinių užsiėmimų, dalyvių
skaičius.

1.2.9. Paskaitos ,,Mes jau bręstame” 5-6 klasių
mokiniams

Paskaitų, dalyvių skaičius.

IV ketv.

1.2.10 Lytiškumo ugdymo pamokėlės vyresnėse
IV ketv.
klasėse.

Pamokėlių, dalyvių skaičius.

1.2.11. Renginiai Europos sveikos mitybos dienai
IV ketv.
paminėti.

Organizuotų renginių skaičius.

1.2.12. Piešinių konkursas ,,Mano
mėgstamiausias ir sveikiausias maisto
produktas”.

IV ketv.

Pristatytų darbų, dalyvių
skaičius.

1.2.13. Popietė-diskusija ,,Vanduo – gyvybės
šaltinis”.

I ketv.

Organizuotų diskusijų, dalyvių
skaičius.

1.2.14. Akcija ,,Diena be tabako”.

II ketv.

Dalyvių skaičius.

1.2.15. Paskaitos, diskusijos, klausimų atsakymų
valandėlės alkoholio, tabako ir kitų psichiką
II-IV ketv.
veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
temomis.

Suteiktų paskaitų , konkursų,
akcijų, dalyvių skaičius.

1.2.16. Pasaulinei AIDS dienai paminėti pamokųdiskusijų paaugliams ,,Rizikingo elgesio
IV ketv.
prevencija” organizavimas.

Organizuotų diskusijų, pamokų,
dalyvių skaičius.

1.2.17. Dalyvavimas respublikiniame projekte
,,Sveikatiada”.

I-IV ketv.

Dalyvaujančių ugdymo įstaigų
skaičius.

1.2.18. Dalyvavimas tarptautiniame konkurse
,,Sveikuolių - sveikuoliai”.

I-IV ketv.

Dalyvaujančių ugdymo įstaigų
skaičius.

1.2.19. Pirmos pagalbos užsiėmimų ,,Kaip elgtis
ištikus nelaimei” mokinių ir suaugusiųjų traumų I-IV ketv.
prevencijos tema organizavimas.

Užsiėmimų, dalyvių skaičius.

1.2.20. Pasaulinės sveikatos dienos paminėjimas
,,Kartu mes jėga” kartu su tėveliais, ugdytiniais, II ketv.
mokyklos bendruomene.

Dalyvių skaičius.

1.2.21. Akcija ,,Diena be automobilio”.

Dalyvių skaičius.

III ketv.

1.2.22. Pasaulinių sveikatos dienų paminėjimai. I-IV ketv.

Renginių, dalyvių skaičius.

1.2.23. Sklaida apie vykstančius renginius
I-IV ketv.
vietinėje spaudoje, Biuro internetinėje svetainėje.

Pranešimų skaičius.

2. Uždavinys
2.1. Uždavinys

Teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas
Vykdyti visuomenės sveikatos mokymus.

Laukiami
rezultatai

Padidės žmonių skaičius, kurie galės suteikti kvalifikuotą pirmąją pagalbą
nelaimingų atsitikimų metu. Asmens higienos įgūdžių formavimas užtikrins

higienos ir sanitarijos profilaktiką įvairiose srityse (ypač dirbančiųjų su
vaikais). Sumažės asmenų vartojančių alkoholį ir narkotines medžiagas.
Atsakingi asmenys Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

2.1.1. Privalomųjų pirmosios pagalbos teikimo
mokymų organizavimas ir vykdymas.

II-IV ketv.

Mokymų skaičius.

2.1.2. Privalomųjų asmens higienos įgūdžių
mokymų organizavimas ir vykdymas.

II-IV ketv.

Mokymų skaičius.

2.1.3. Privalomųjų mokymų apie alkoholio ir
narkotikų žalą žmogaus sveikatai organizavimas II-IV ketv.
ir vykdymas.

Mokymų skaičius.

2.2. Uždavinys

Didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų
pagrindinius rizikos veiksnius, ligų profilaktiką.

Laukiami
rezultatai

Padidės informacijos sklaida sveikatos stiprinimo, išsaugojimo klausimais.
Įvairių renginių, vietos žiniasklaidos (laikraščių, televizijos, radijo) pagalba
informuosime mažeikiečius sveikatos stiprinimo klausimais. VS biuro
tinklalapyje skelbsime su sveikata susijusias naujienas. Organizuosime įvairius
Pasaulinių sveikatos dienų minėjimus.

Atsakingi asmenys Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą
Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

2.2.1. Bendruomenės ir socialinių partnerių
įtraukimas į visuomenės sveikatos stiprinimo
veiklą.

I-IV ketv.

Partnerių skaičius.

2.2.2. Sveikatinimo renginių bendruomenėse
organizavimas.

I-IV ketv.

Renginių ir dalyvių skaičius.

2.2.3. Infekcinių ligų profilaktika
2.2.3.1. Paskaitos „Užkrečiamųjų ligų
profilaktika“ organizavimas.
2.2.3.2. Informacinės popietės Tarptautinės
tuberkuliozės dienai paminėti drauge su
gydytoja-pulmonologe organizavimas.

I ketv. (vasario
Dalyvių skaičius.
7 d.)
I ketv. (kovo 24
Dalyvių skaičius.
d.)

2.2.3.3. Pranešimo “Tuberkuliozė – pavojinga ir I ketv (kovo
sunki šių laikų liga” parengimas.
24d.)

Parengtas pranešimas.

2.2.3.4. Pasaulinės AIDS dienos paminėjimo
organizavimas: susitikimas su Telšių visuomenės IV ketv.
Dalyvių skaičius.
sveikatos centro Mažeikių filialo Užkrečiamų
(gruodžio 1d.)
ligų skyriaus specialiste.
2.2.3.5. Pavasario sezono informacinio
lankstinuko tema: „Bundančios erkės – grėsmė
visuomenei“ parengimas.

II ketv.
(balandžio
mėn.)

Parengtas lankstinukas, skaičius.

Parengtas ir internetiniame
2.2.3.6. Europos supratimo apie antibiotikus
IV ketv.
tinklapyje bei vietinėje spaudoje
diena. Informacinio straipsnio „Antibiotikai – ir
(lapkričio 18d.) paviešintas informacinis
„nuodas“, ir vaistas“ parengimas.
straipsnis.
2.2.3.7. Metodinių susirinkimų temomis
„Pedikuliozė tarp mūsų“ bei „Niežai“
organizavimas.

I ketv. (vasario
Dalyvių skaičius.
mėn.)

2.2.4. Fizinio aktyvumo skatinimas
2.2.4.1. Organizuoti bėgimus:

II ketv.
(balandžio
Dalyvių skaičius.
Organizuoti bėgimą Pasaulinės gyvybės dienai 27d.)
paminėti;
Balandžio-spalio mėnesiais kiekvieną savaitę II-IV ketv.
Dalyvių skaičius.
organizuoti bėgimus;
Organizuoti Mažeikių miesto gyventojų ir
III ketv.
Dalyvių skaičius.
svečių bėgimo maratoną „Sveikas ruduo
(rugsėjo mėn.)
Mažeikiuose“.
2.2.4.2. Organizuoti mankštas:
Lapkričio-kovo mėnesiais vykdyti: kvėpavimo, I, IV ketv.
akių, sąnarių, liemens raumenų stiprinimo,
nugaros ir pilvo raumenų stiprinimo, smegenų
kraujotakos mankštas;
Balandžio-spalio mėnesiais organizuoti
II-IV ketv.
sveikatingumo žygius, šiaurietišką ėjimą
Ventos paupiu (Pavenčiuose);
Organizuoti rytines mankštas lauke (Sodų
parkelyje), kartu su fizinio lavinimo treneriu.
2.2.5. Nelaimingų atsitikimų ir traumų
prevencija
2.2.5.1. Organizuoti susitikimą su Mažeikių
miesto ligoninės traumatologu.
2.2.5.2. Paruošti informacinį pranešimą
(skaidres) traumų tema.

II-IV ketv.

Dalyvių skaičius.

Dalyvių skaičius.

Dalyvių skaičius.

I-IV ketv.
IV ketv.

Dalyvių skaičius.

IV ketv.

Parengtų lankstinukų skaičius.

2.2.5.3. Parengti žiemos sezono informacinių
lankstinukų rinkinį temomis: „Nesaugus ledas“, IV ketv.
„Gripas“ ir „Liaudies medicina žiemą“.

Parengtų lankstinukų skaičius.

2.2.5.4. Organizuoti mokymus saugaus elgesio ir
pirmosios pagalbos teikimo nelaimingų
II ketv.
atsitikimų atvejais.

Dalyvių skaičius.

2.2.5.5.Parengti vasaros sezono informacinį
lankstinuką tema: „Vasaros linksmybės ir
pavojai“.
2.2.5.6.Parengti rudens sezono informacinį
lankstinuką tema: „Rudens gėrybės stiprina
sveikatą“.

II ketv.
(birželis)

III ketv.
(rugpjūtis)

Parengtų lankstinukų skaičius.

Parengtų lankstinukų skaičius.

2.2.6. Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika
2.2.6.1. Organizuoti Pasaulinės išsėtinės
sklerozės dienos minėjimą kartu su Mažeikių
rajono išsėtinės sklerozės draugija.

II ketv.
Dalyvių skaičius.
(gegužės 28d.)

2.2.6.2. Parengti ir pristatyti skaidres išsėtinės
sklerozės tema.

II ketv.
Parengtų lankstinukų skaičius.
(gegužės mėn.)

2.2.6.3. Organizuoti Pasaulinės kovos su
prostatos vėžiu dienos minėjimą. Parengti
skaidres šia tema ir pristatyti.

III ketv.
Dalyvių skaičius.
(rugsėjo 15d.)

2.2.6.4. Organizuoti ir įgyvendinti Pasaulinės
širdies dienos minėjimą. Vaiko Širdies
Asociacijos filmo „Vaiko širdis“ (rež.
D.Kanclerytė) pristatymas. Išleisti straipsnį
vietinėje spaudoje „Sveika širdis visam
gyvenimui“. Renginio metu organizuoti
nemokamus cholesterolio ir gliukozės kiekio
kraujyje tyrimus.

III ketv.
Dalyvių skaičius.
(rugsėjo 28d.)

2.2.6.5. Organizuoti ir įgyvendinti Pasaulinės
diabeto dienos minėjimą. Suorganizuoti
IV ketv.
Dalyvių skaičius.
susitikimą su šeimos gydytoju ir Mažeikių rajono (lapkričio 14d.)
diabetikų klubu „Žemaičių spėka“.
2.2.7. Psichikos sveikata
2.2.7.1. Didinti bendruomenės informuotumą
psichikos sveikatos klausimais.

IV ketv.

Konsultacijų skaičius.

2.2.7.2. Suorganizuoti paskaitą su Mažeikių
psichikos sveikatos centro specialistu.

IV ketv. (spalio
Dalyvių skaičius.
10 d.)

2.2.7.3. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo
I-IV ketv.
prevencija. Parengti metodinę medžiagą šia tema.

Metodinės, dalomosios
medžiagos skaičius.

2.2.7.4. Savižudybių prevencija. Visuomeninė
akcija “Tu svarbus!”

IV ketv.

Dalyvių skaičius.

2.2.7.5. Informuoti apie psichologinės pagalbos
suteikimą.

III ketv.

Konsultacijų skaičius.

2.3. Uždavinys

Teikti konsultacijas visuomenės sveikatos priežiūros klausimais

Mažeikių rajono savivaldybės gyventojai turės galimybę asmeniškai
konsultuotis sveikatos stiprinimo, išsaugojimo klausimais. Sveikatos
švietimas apima įvairias temas, atitinkančias amžiaus grupes ir poreikius bei
vertybes susijusius su sveikata.
Atsakingi asmenys Visuomenės sveikatos specialistė atsakinga už sveikatos stiprinimą
Laukiami
rezultatai

Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

2.3.1. Metodinės medžiagos visuomenės
sveikatos stiprinimo klausimais rengimas,
kaupimas ir platinimas.

I-IV ketv.

Parengtos, sukauptos ir
išplatintos metodinės
informacinės medžiagos
skaičius.

2.3.2. Sveikatinimo veiklos metodinių
konsultacijų bendruomenei teikimas.

I-IV ketv.

Konsultacijų skaičius.

2.3.3. Su sveikata susijusių prevencinių programų
(gimdos kaklelio, krūties vėžio, priešinės liaukos
I-IV ketv.
vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, dantų
silantavimo ir kt.) konsultavimas.

Konsultacijų skaičius.

2.4. Uždavinys

Laukiami
rezultatai

Skatinti ir formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius
Užtikrinsime visuomenės ugdymą sveikatinimo temomis, prisidėsime prie
bendruomenės dvasinio, fizinio, psichinio, socialinio pajėgumo ir gerovės.
Formuosime neigiamą visuomenės požiūrį į psichoaktyvių medžiagų vartojimą
(alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų).
Didinsime gyventojų informuotumą aplinkos poveikio sveikatai klausimais
(triukšmo įtaka, geriamojo vandens užterštumas ir kt.).

Atsakingi asmenys Visuomenės sveikatos specialistė atsakinga už sveikatos stiprinimą
Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

2.4.1. Propaguoti ir skleisti sveiką gyvenseną ir
aktyvų gyvenimo būdą, skatinti bendruomenę
būti sąmojingais savo sveikatos kūrėjais.

I-IV ketv.

Renginių skaičius.

2.4.2. Suteikti žinių apie veiksnius, kurie palaiko
ir stiprina sveikatą, fizinį aktyvumą, apie įvairias, I-IV ketv.
su sveikata susijusias vertybes.

Renginių skaičius.

2.4.3. Skatinti sveiką mitybą bei sveikos mitybos
I-IV ketv.
įgūdžių formavimą Mažeikių rajone.

Renginių skaičius, lankstinukų
skaičius.

2.4.4. Didinti bendruomenės informuotumą
aplinkos poveikio klausimais. Parengti pranešimą I-IV ketv.
apie aplinkos veiksnius darančius įtaką sveikatai.

Lankstinukų skaičius.

2.4.5. Organizuoti ir įgyvendinti Europos sveikos
mitybos dienos paminėjimą bei pristatyti stendą IV ketv.
Dalyvių skaičius.
mitybos tema. Sveikos mitybos lankstinuko
(lapkričio 8d.)
parengimas.
2.4.6. Sukurti šeimos sveikatos vertybes
propaguojantį klubą „Šeimos mokykla“.
3. Uždavinys

Laukiami
rezultatai

III ketv.

Dalyvių skaičius.

Vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną pagal Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos patvirtintą programą.
Bus sistemingai surinkti ir išanalizuoti visuomenės sveikatos stebėsenos
duomenys, atspindintys gyventojų sveikatos būklę, demografinę situaciją,
sveikatos priežiūros išteklius, aplinkos veiksnius. Įvertinama Mažeikių rajono
savivaldybės moksleivių sveikata bei jos pokyčiai. Remiantis duomenimis, bus
numatytos prioritetinės sveikatos stiprinimo kryptys kitiems metams.
Visuomenei ir sveikatos politikos formuotojams bus pateikta informacija ir
rekomendacijos apie Mažeikių rajono savivaldybės gyventojų sveikatos
gerinimą. Didės gyventojų informuotumas sveikatos išsaugojimo klausimais.

Atsakingi asmenys Visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti visuomenės sveikatos stebėseną
Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

3.1. Sistemingas duomenų pagal Mažeikių rajono
savivaldybės tarybos patvirtintą visuomenės
I-IV ketv.
sveikatos stebėsenos 2012-2014 m. programą
rinkimas, analizė ir pokyčių vertinimas.

Surinktų stebėsenos programoje
numatytų duomenų proc.

3.2. Visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014
m. programos 2013 m. duomenų analizės ir
ataskaitos parengimas ir pateikimas
I ketv.
Administracijos direktoriui ir Mažeikių rajono
savivaldybės tarybai.

Pateikta metinė visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaita.

3.3. Informacijos apie visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitos rezultatus viešinimas.

II ir IV ketv.

Informacinių pranešimų
skaičius.

3.4. Moksleivių sveikatos stebėsena: duomenų
apie moksleivių sveikatą rinkimas iš Vaiko
I-IV ketv.
sveikatos pažymėjimo (forma 027-1/a), gydytojų
pažymų dėl ligos.

Parengtų ataskaitų skaičius.

3.5. Tyrimų pagal SAM rekomendacijas atlikimo
I–IV ketv.
organizavimas.

Parengtų tyrimų ataskaitų
skaičius.

3.6. Visuomenės sveikatos stebėsenos 2015–2018
m. programos parengimas ir pateikimas tvirtinti IV ketv.
Mažeikių rajono savivaldybės tarybai.

Parengta programa.

3.7. Visuomenės sveikatos stebėsenos 2012–2014
m. programos 2014 m. duomenų analizės ir
ataskaitos parengimas ir pateikimas
IV ketv.
Administracijos direktoriui ir Mažeikių rajono
savivaldybės tarybai.

Pateikta metinė visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaita.

3.8. Informacinių pranešimų parengimas apie
rajono gyventojų sveikatos būklę, atliktus
tyrimus ir jų rezultatus savivaldybės
administracijai, mokykloms, visuomenei
internete, spaudoje.

Informacinių pranešimų
skaičius.

4. Uždavinys
Laukiami
rezultatai

I–IV ketv.

Stiprinti ir gerinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės
sveikatos paslaugų kokybę, tobulinant įstaigos veiklos organizavimą.
Kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojamos specialistams pavestos
užduotys, įgyvendinant metinį veiklos planą. Vyks kūrybinis veiklos planavimo
procesas siekiant įgyvendinti biuro veiklos tikslus, ieškoma geriausių formų ir
būdų administravimo funkcijoms vykdyti bei darbuotojų motyvacijos metodų.

Atsakingi asmenys Biuro direktorius
Priemonės

Laikotarpis

Vertinimo kriterijai

8.5.1. Organizuoti ir koordinuoti Biuro
specialistų darbą pagal individualius mėnesio ir
metinius veiklos planus.

I–IV ketv.

Atliktos planuotos veiklos proc.

8.5.3. Tobulinti Biuro specialistų kvalifikaciją.

I–IV ketv.

Kvalifikaciją kėlusių
darbuotojų skaičius.

8.5.7. Organizuoti ir užtikrinti licencijuomų
III-IV ketv.
privalomųjų sveikatos mokymų kursų vykdymą.

Įgyta įstaigos licencija.

8.5.8. Parengti, suderinti ir pateikti Biuro veiklos,
valstybės deleguotų funkcijų vykdymo sutarčių I–IV ketv.
ataskaitas.

Parengtos ataskaitos.

8.5.12. Parengti ir suderinti 2014 metų Biuro
dokumentacijos planą.

I ketv.

Parengtas ir suderintas 2014
metų dokumentacijos planas.

8.5.13. Organizuoti biuro veiklos dokumentų
valdymą.

I–IV ketv.

Pagal dokumentacijos planą
parengtų įsakymų skaičius.

8.5.14. Išnagrinėti esamų, vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų atitikimą
galiojantiems teisės aktams ir atlikti jų
koregavimą bei parengti naujas tvarkas ir
dokumentus.

I–IV ketv.

Naujai paruoštų ir koreguotų
dokumentų, reglamentuojančių
biuro vidaus kontrolę, skaičius.

8.5.15. Plėsti bendradarbiavimą su socialiniais
partneriais sveikatos stiprinimo ir veiklos
organizavimo klausimais.

I–IV ketv.

Pasirašytų sutarčių skaičius.

Rengė: Mažeikių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Daiva
Jurkūnienė ir visuomenės sveikatos specialistai.
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