
PLUNGĖS  RAJONO  

SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS  

SVEIKATOS BIURO 

STIPRINIMO  VEIKLOS



Veiklos plano priemonės 

pavadinimas

2018 

m.

2019 

m.

2020 

m.

2021 

m.

Fizinis aktyvumas (žm. sk.) 1434 1361 1269 1375

Kraujotakos sistemos ligų 

profilaktika (žm. sk.)

87 262 138 95

Sveikatos stiprinimo 

programos, skirtos širdies ir 

kraujagyslių ligų bei 

cukrinio diabeto 

profilaktikai dalyvių skaičius 

(žm. sk.)

22 50 51 37

Sveika mityba ir nutukimo 

prevencija (žm. sk.)

141 450 144 177

Rūkymo alkoholio ir 

narkotikų prevencija (žm. 

sk.)

143 464 125

Psichikos sveikata (individ. 

konsult.)

(grup. 

konsult.)

133 429 434

530

555

316



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 SVEIKATOS 

STIPRINIMO PROGRAMĄ, 

SKIRTĄ ŠIRDIES IR 

KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ BEI 

CUKRINIO DIABETO 

PROFILAKTIKAI programą







Trečius metus iš eilės 

yra vykdomas 

užsiėmimų ciklas 

skirtas vyresnio 

amžiaus žmonėms 60+ 



Organizuojame  nemokamus 

užsiėmimus 60+ amžiaus 

žmonėms















































Balandžio 6-oji Lietuvoje 

paskelbta Saugaus eismo 

diena.

Ypač šią dieną būkime 

kelyje žmogiškesniais, 

pakantesniais ir 

rūpestingesniais. 



Minint Pasaulinę sveikatos dieną organizuojame susitikimą pakalbėti 

apie NEMOKAMAS/MOKAMAS sveikatos priežiūros paslaugas 







































Startuoja vasaros mankštos, kurios bus su 

specialiomis fizinio aktyvumo programomis









Plungės rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

šiais metais padėjo 

„Eglės ūkis“ 

užaugintas 

šilauoges 

paženklinti „Rakto 

skylutė“ ženklu. 



Toliau tęsiame širdies ir kraujagyslių ligų bei 

cukrinio diabeto profilaktikai skirtą užsiėmimų 

ciklą. Kvietėme dalyvius į susitikimų ciklą su 

psichologe, kaip valdyti stresą





































Rugsėjo 9️⃣ -oji tarptautinė vaisiaus alkoholinio 

sindromo minėjimo diena!

Būtent ši diena pasirinkta neatsitiktinai, gydytojai 

primena, jog 9️⃣ nėštumo mėnesius moteris neturi 

vartoti nė lašo alkoholio.  Kviečiame šią dieną 

paminėti kartu dalinantis informacija apie VAS bei 

auginant visuomenės sąmoningumą





Vykdant sveikatos stiprinimo programą, skirtą 

širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto 

profilaktikai, organizuojame mitybos paskaitas 

tikslinei ŠKL ir CD grupei







Įvedant privalomą 

kaukių dėvėjimą 

uždarose patalpose 

primename, kaip 

saugiai dėvėti kaukes



Pasaulinei krūtinės 

dienai paminėti 

vykdėme akciją 

Plungės miesto centre 

ir kalbinome moteris, 

kad pasitikrintų pačios 

ar pagal prevencinę 

programą savo krūtinę 





























Vykdome akcijas įmonėms.

Važiuojame į įmones ir 

organizuojame konsultacijas



Bendradarbiaujame su 

Plungės sportininkais







Iki kitų 

susitikimų 


