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        Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba), savo veikloje visuomet ypatingą dėmesį 

skyrė visuomenės sveikatos priežiūros sektoriui. Pabrėždama šio sektoriaus svarbą, Taryba 

reikalavo geresnio jo finansavimo, didesnių įgaliojimų ginant visuomenės sveikatos interesą, 

aktyvesnių, labiau koordinuotų ir efektyvesnių  veiklų. Taryba išvažiuojamojo posėdžio, 

vykusio 2013 m. spalio 11 d. Vilniaus visuomenės sveikatos biure metu, išklausiusi pranešimus, 

pasisakymus ir diskusijas, atkreipia dėmesį ir  p a ž y m i, kad: 

- vis dar nepakankamai koordinuojama biurų veikla nacionaliniu mastu, trūksta 

nacionalinių standartų, rekomendacijų, moksliniais įrodymais pagrįstų metodikų ir 

priemonių; 

- ne visos biurams deleguotos funkcijos yra aiškiai reglamentuotos, neatsižvelgiama į 

konkrečių savivaldybių specifiką; 

- tobulintina, įvertinus savivaldybių pastabas, valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti skirtų lėšų apskaičiavimo metodika; 

- dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, nepakankamai koordinuojama tarpsektorinė veikla.  

        Siekdama didinti biurų veiklos efektyvumą,  Taryba siūlo: 

Sveikatos apsaugos ministerijai: 

     formuoti visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse, remiantis pažangių pasaulio šalių 

patirtimi, rengiant visuomenės sveikatos gaires ir tų gairių rekomendacijas; 

    skirti nuolatinį dėmesį modernios visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui 

savivaldybių lygmenyje, integruojant visų sektorių darbą ir įgyvendinant ,,Sveikata visose 

politikose“ principą. Organizuoti susitikimus su savivaldybių atstovais; 

     inicijuoti teisės aktų pataisas, suteikiančias savivaldybių visuomenės sveikatos biurams 

daugiau įgaliojimų, koordinuojant savivaldybių lygmenyje veikiančių kitų institucijų veiklą, 

siekiant efektyvesnės visuomenės sveikatos priežiūros savivaldybėse;  

    parengti, adaptuoti, bendradarbiaujant su universitetais, institutais, tinkamiausias, 

efektyviausias,  aiškias rekomendacijas, sukurti stebėsenos programą, sistemą;   
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   parengti poįstatyminius teisės aktus, finansavimo tvarką, siekiant valstybinių 

(perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo;  

    panaudoti ES struktūrinių fondų lėšas visuomenės sveikatos biurų specialistų kompetencijų 

didinimui, bendruomenių brandinimui, o specialistų mokymus orientuoti į efektyvių metodų, 

skirtų skirtingoms amžiaus ir tikslinėms grupėms, pritaikymą ir naudojimą; 

    organizuoti ir skatinti pasidalijimą gerąja patirtimi, skleisti ją visuomenėje. Skatinti 

specializuotus centrus parengti vieningą padalomąją medžiagą, skirtą skirtingo amžiaus ir 

tikslinėms grupėms.  

Visuomenės sveikatos biurų asociacijai, visuomenės sveikatos biurams:   

 imtis iniciatyvos, siekiant subalansuoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atliekamus 

,,paslaugų teikėjo“ ir ,,visuomenės sveikatai reikšmingos veiklos koordinatoriaus“ vaidmenis;         

 palaikyti glaudesnius tarpusavio ryšius, diegti į praktiką efektyvius metodus ir būdus, 

pasitelkiant tam specializuotų centrų, universitetų specialistus, dėstytojus. Dalintis gerąja 

patirtimi;  

     rodyti daugiau iniciatyvos, pastangų skatinant tarpsektorinį bendradarbiavimą; 

    mokyti, šviesti, brandinti bendruomenę, skatinti pomėgių grupių formavimąsi.           

                                   

 

 

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                           Juozas  Pundzius  

 

 

 

 


