


Mokamos paslaugos 



Plungės rajono visuomenės sveikatos biure veikia 

priklausomybių konsultavimo kabinetas. Jame dirbantys 

specialistai padės Jums ar Jūsų artimam.



Ankstyvosios intervencijos 

programą Plungės rajone 

vykdo Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras. Registracija 

tel. 8 63801570. Dalyvavimas 

programoje nemokamas ir 

konfidencialus.



Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure , 

jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų koordinatorius, 

nemokamai gali konsultuoti jaunimą psichinės sveikatos 

stiprinimo, antsvorio ir nutukimo mažinimo, psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo mažinimo, bei lytiškai plintančių ligų ir 

neplanuoto nėštumo mažinimo srityse.



Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras primena visiems apie 

vykdomas nemokamas 

prevencines programas 



Artimiausiu metu 

Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuro 

organizuojamos veiklos



Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras kviečia visą kovo 

mėnesį mamytes ir tėvelius 

sveikai, informatyviai ir 

turiningai leisti vakarus



Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kovo 8 

d. kviečia visas moteris ir merginas nemokamai kūno masės 

analizei su konsultacija. 



Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo 

atnaujintą ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO DIABETO 

RIZIKOS GRUPIŲ ASMENŲ SVEIKATOS STIPRINIMO programą.











ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ IR CUKRINIO 

DIABETO RIZIKOS GRUPIŲ ASMENŲ SVEIKATOS 

STIPRINIMO PROGRAMA



Šiaurietiškasis

ėjimas tai puiki 

sveikatinimo ir 

fizinio aktyvumo 

veikla po darbo





Kovo 22 d. – Pasaulinė 

vandens diena ! Prisijunkite 

prie internetinio konkurso 



Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo 

užsiėmimų ciklą sveikas senėjimas skirtą 60 + amžiaus žmonėms



Sveikas senėjimas

Viktorina



Mankštos

Funkcijų vertinimas



Plungės rajono savivaldybė kartu su Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru vykdo akciją DOVANOJU PLUNGEI



Kamilė padovanojo Plungės 

gyventojams 6 savaites 

truksiančias kineziterapijos

mankštas kartu su Tens aparatu 

( TENS- yra aparatas, kuris yra 

naudojamas ant žmogaus kūno. 

Siusdamas mažas elektros 

sroves, šis fizioterapijoje 

naudojamas aparatas mažiną 

chroninį (lėtinį) skausmą. 



Kineziterapeutas Tomas 

dovanoja Plungės 

gyventojams mankštas, 

skirtas žmonėms, kurie 

turi kaklo ir stuburo 

skausmus, dirba sėdimą 

darbą ir yra fiziškai 

pasyvūs.



Kovo 24 d. – Pasaulinė tuberkuliozės diena. Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia Plungės rajono 

bendruomenes dalyvauti viktorinoje





Balandžio mėnesį 

kviečiame į 

šiaurietiškojo ėjimo 

užsiėmimus



Virtuali 

tiesioginė 

diskusija 

VISKAS APIE 

TYMUS



NEMOKAMOS 

paskaitos 

STRESO 

VALDYMAS 



NEMOKAMOS paskaitos  su  KARDIOLOGE apie širdies ir kraujagyslių ligas 

ir cukrinį diabetą, komplikacijas ir prevenciją







Atvirų durų diena 

VAIKAMS Plungės 

rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biure





NEMOKAMOS mankštos 





šiaurietiškojo

ėjimo 





atvirų durų 

dienas 









Paskaita 

Suaugusiųjų 

švietimo 

centre apie 

sveiką 

senėjimą





Gydytojo Kazimiero 

Vitkausko paskaita 

mamytėms ir tėveliams 

apie natūralų 

naujagimių ir kūdikių 

maitinimą



Prie akcijos Dovanoju Plungei prisijungė 

kineziterapeutas Tomas Ramanauskas



Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras dalyvauja 

kartu su bendruomenėmis 

bendruose sveikatinimo

projektuose



Organizuojamos akcijos prieš rūkymą 

Obuolys vietoj cigaretės

Prie akcijos visada prisijungia 

Adventistų bažnyčios pastoriai, kurie 

konsultuoja žmones norinčius mesti 

rūkyti 







Visą vasarą vykdomos nemokamos 

mankštos visoms amžiaus grupėms 



Dalyvaujame 

bendruomenių 

organizuojamose 

šventėse





Renginių metu 

organizuojame 

sveikatinimo

programas 

skirtas 

dideliems ir 

mažiems







Veikla vykdoma 

vadovaujantis LR SAM 

2019-05-17 įsakymu Nr. V-

590  „Dėl Psichikos 

sveikatos kompetencijų 

didinimo įmonių 

darbuotojams tvarkos 

aprašo patvirtinimo“



Prisidedame 

prie 

organizuojamų 

prevencinių 

programų 



Antri metai organizuojama 

stovykla vaikams

Visi lygūs – visi skirtingi.





Rugsėjo 10 dieną minima Pasaulinė 
savižudybių prevencijos diena. Ji skirta 

atkreipti dėmesį į didelį savižudybių skaičių 
ir ieškoti išeičių užkiršti tam kelią. Šios 

dienos vakarą žmonės raginami languose 
uždegti žvakę, skirtą atminti tiems, kurie 

pasitraukė iš gyvenimo.









Rugsėjo mėnesį vyksta 

EUROPOS JUDUMO 

SAVAITĖ, kurios metu 

yra visa Europa 

agituojama atsisakyti 

automobilių ir rinktis 

ekologiškas 

susisiekimo priemones 

bei tą savaitę įstaigos 

kviečia prisijungti prie 

įvairių renginių skirtų 

sveikam ir aktyviam 

judėjimui 















Organizuojant sveikų 

mamyčių ir tėvelių klubą 

Plungės rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

vykdo užsiėmimų ciklą skirtą 

visai šeimai:

Mankštos nėščiosioms

Naujagimio ir kūdikio 

maitinimas

Susitikimai su vaikų 

psichologe

Vaikų burnos higienos 

aspektai

Pasiruošimas gimdymui

Ir kt. 



Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras tęsia 

širdies ir kraujagyslių 

ligų ir cukrinio diabeto 

rizikos grupių stiprinimo 

programą ir kviečia 

programos dalyvius į 

užsiėmimus













Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

dalyvauja 3 metus iš 

eilės dalyvauja 

įmonių boulingo 

turnyre.





Trečiąjį spalio ketvirtadienį yra paskelbta Atšvaitų diena. Šią 

dieną visuomenė raginama atkreipti dėmesį į padažnėjusius 

eismo įvykius tamsiuoju paros metu ir nepamiršti dėvėti 

atšvaitų.





2006 metais  Pasaulio 
insulto organizacija 
paskelbė spalio 29 

dieną insulto diena.  
Nuo to laiko ši diena 

kasmet minima ir 
Lietuvoje. Pasaulinės 
insulto dienos  tikslas 
– didinti visuomenės 

žinias apie galvos 
smegenų insulto 
rizikos veiksnius, 

pirmuosius 
simptomus, būtinybę 

juos pajutus 
nedelsiant kreiptis 

medicinos pagalbos, 
bei gydymo 
galimybes.



Akcijos metu buvo išdalinta 

100 lankstinukų kaip 

atpažinti pirmus insulto 

požymius





Užbaigėm 

širdies ir 

kraujagyslių 

ligų ir cukrinio 

diabeto rizikos 

grupių asmenų 

sveikatos 

stiprinimo 

programą su 

viena grupele



Jau keli metai iš 

eilės kartu su 

ULAC 

organizuojame 

viktoriną apie 

AIDS. Šiais metais 

kviečiame 

registruotis 

Plungės rajono 

savivaldybės 

įmones.



Europos sveikos mitybos dienai paminėti 

Plungės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras kvietė pasidaryti kūno 

masės analizę su konsultacija, taip pat 

išspręsti kryžiažodį ir laimėti prizus, bei į 

paskaitas mitybos tema, kurios vyko 

Platelių ir Kulių bendruomenėse





Lapkričio 13-18 d. minima Pasaulinė supratimo apie 

antibiotikus savaitė, kuria siekiama atkreipti dėmesį 

į atsakingą ir tinkamą antibiotikų vartojimą ir taip 

padėti stabdyti bakterijų atsparumo antibiotikams 

plitimą bei išsaugoti antibiotikų veiksmingumą 

ateities kartoms.

Minit Pasaulinę supratimo apie antibiotikus savaitę, 

Radijo stotis SPINDULYS ir Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pristato 

žaidimą/viktoriną 

,,Paskambink, atsakyk klausimą apie antibiotikų 

vartojimą ir dovaną laimėk!‘‘





Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuro 

specialistės 

dalyvavo 

popietėje 

Lietuvos aklųjų 

ir silpnaregių 

sąjungos 

Plungės filialo 

skyriuje.



Prie akcijos 

DOVANOJU PLUNGEI 

prisidėjo Klaipėdos 

valstybinės kolegijos 

kineziterapijos ir 

grožio terapijos 

katedros vedėja su 

lektorėmis ir 

padovanojo pamokas 

ant gimnastinių

kamuolių


