
PLUNGĖS  RAJONO  

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS  

SVEIKATOS BIURO 

STIPRINIMO  VEIKLOS





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 biuras 
primena visiems 
apie vykdomas 

nemokamas 
prevencines 
programas 



Plungės rajono 
savivaldybės 

visuomenės sveikatos 
biuras vykdo 

atnaujintą ŠIRDIES IR 
KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ 

IR CUKRINIO 
DIABETO RIZIKOS 
GRUPIŲ ASMENŲ 

SVEIKATOS 
STIPRINIMO programą.







Antrus metus iš eilės yra vykdomas užsiėmimų 
ciklas skirtas vyresnio amžiaus žmonėms 60+ 



Sausis ir vasaris sveiko 
senėjimo mėnesiai. 

Organizuojame  nemokamus 
užsiėmimus 60+ amžiaus 

žmonėms







Prie akcijos DOVANOJU 
PLUNGEI prisidėjo 4 kurso 

kineziterapijos studijų 
programos studentė Neringa 
Garbenčiūtė padovanodama 
mankštas vyresnio amžiaus 

žmonėms ( 60+)





Įgyvendindami visuomenės sveikatos psichinės sveikatos 
gerinimą savo savivaldybėje organizuojame renginius 

savižudybių intervencijos mokymus bendruomenei



Siekdami mažinti priklausomybių ligas organizuojame 
paskaitas apie psichoaktyvias medžiagas skirtas vaikams , 

jaunimui ir suaugusiems















Vykdant širdies ir 
kraujagyslių ligų ir 

cukrinio diabeto rizikos 
grupių asmenų 

sveikatos stiprinimo 
programą kviečiame į 

įvadinę programos dalį 



Organizuojame įvairius užsiėmimus 
negalią turintiems žmonėms





Organizuojame 
nemokamas veiklas 

skirtas tikslinei 
žmonių grupei





Rekomendacinio pobūdžio informacinė medžiaga 
visuomenei norint apsisaugoti nuo plintančio 

koronaviruso







PRIMINIMAS, 
KAIP 

TEISINGAI 
PLAUTI 

RANKAS



Informuojame visuomenę kaip elgtis buvus koronaviruso paveiktoje zonoje arba 

turėjus sąlytį su įtariamu ar patvirtintu koronoviruso atveju











Sausis /vasaris buvo 
senjorų mėnesiai, kada 

vyko užsiėmimai -
mankštos ir paskaitos 

skirtos vyresnio 
amžiaus žmonėms 60+, 
prieš mankštų pradžią 

buvo  kiekvienas 
senjoras vertinimas 

pagal funkcinį 
pajėgumą ir praėjus 2 

mėnesiams po mankštų 
vėl vertinamas 

funkcinis pajėgumą ir 
daroma lyginamoji 

analizė, kaip keitėsi ar 
nesikeitė senjorų 

funkciniai pajėgumai





Bendradarbi
aujame su 
įvairiomis 
neįgaliųjų 

draugijomis



Organizuojame 
mankštas 

bendruomenių 
gyventojams









Svarbu 
mokėti  
švariai 

nuplauti ir  
dezinfekuoti 

rankas



































































Tęsiasi mankštos kaimo 
bendruomenių gyventojams





Jau keleri metai iš eilės, 
kaip organizuojamos  

nemokamos 
VASAROS MANKŠTOS 

Plungės  r. sav.
gyventojams





Keičiasi ŠKL ir CD 
sveikatos stiprinimo 

programa !
Dabar gali dalyvauti 

VISI  SUAUGĘ  
ASMENYS







Vasara labai 

palankus metas 

kirmėlinėms 

ligoms plisti, 

pagrindinė 

taisyklė – laikytis 

higienos



Karantinui sušvelnėjus, pradedame veiklas 
skirtas Plungės bendruomenei 











Rugsėjį 
skelbiame 
Zumbos
mėnesiu  



















Nemokama psichologinė 

pagalba individualiai ir 

grupėms



Plungės rajono 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras 

minėdamas Pasaulinę 
širdies dieną💕 , ragina 

visuomenę „Iš širdies 

kovoti su širdies ir 

kraujagyslių ligomis“ . 

Šiais metais kviečiame 

prisijungti prie kovos, 

,,MINANT''



Spalio 1-oji – Pagyvenusių 

žmonių diena, šia proga 

Plungės senjorus kviečiame 

NEMOKAMAI 

pažaisti/išbandyti/išmokti 

mini golfą.  Registracija 

būtina tel. 8 670 22926. 

Žaidžiama specialiomis 

lazdomis ir kamuoliukais, 

kuriuos paskolins Plungės 

turizmo informacijos 

centras



Spalio 15-ąją minima Atšvaitų 
diena – šie paprasti atributai 

gali išgelbėti ne vieną 
gyvybę‼





Prie akcijos Dovanoju 
Plungei prisidėjo jogos 
instruktorė Ieva, kuri 

neatlygintinai Plungės 
gyventojams skyrė savo 

laiką ir žinias mokydama 
jogos pratimų



Šiais metais Pasaulinė psichikos sveikatos diena 
minima tuo metu, kai dėl COVID-19 pandemijos 

kasdieniniame gyvenime susiduriame su daug naujų 
iššūkių:

sveikatos priežiūros darbuotojai turi teikti pagalbą 
labai sudėtingomis sąlygomis, jiems

tenka neįprasti darbo krūviai, dažnas iš jų nerimauja dėl 
padidėjusios rizikos užsikrėsti

COVID–19 ar šia infekcija užkrėsti savo artimuosius;
moksleiviams ir studentams tenka prisitaikyti prie 

mokymosi nuotoliniu būdu, mažiau
bendrauti su mokytojais ir draugais, sunkiai 

įsivaizduojant, kas jų laukia ateityje;
dirbantys žmonės susiduria su rizika prarasti darbą ir 

balansuoti ant skurdo ribos;
savo artimuosius praradę žmonės neturi galimybės su 

jais net atsisveikinti;
psichikos sveikatos problemų turintiems žmonėms 

tenka patirti dar didesnę socialinę
atskirtį, nei kada nors anksčiau.







Organizuojame paskaitas 
įvairaus amžiaus ir įvairiomis 

temomis žmonėms online
nemokamai psichinei ir 

emocinei sveikatai pagerinti



Plungės rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras prisideda prie pandemijos 

Covid-19 valdymo Lietuvoje











Kviečiame Plungės gyventojus į interaktyvius 
žaidimu





Informuojame žmones, kaip elgtis norint 
apsisaugoti ir sustabdyti koronaviruso plitimą 



Prevencinė informacija žmonėms, kurie daug laiko 
praleidžia sėdėdami prie kompiuterio, kaip padėti 

savo nugurai


