
PATVIRTINTA 

Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro 

Direktoriaus 2017 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 

P-5 

 

 

 

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS Nr. 9 

VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS SPECIALISTO (-ĖS)  

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

 

 

 

PAREIGYBĖ 

 

1. Pareigų pavadinimas: Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) 

visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (-ė). 

2. Pareigybės grupė: Biuro specialistas. 

3. Pareigybės lygis: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (-ė) priskiriamas A2 

lygio pareigybei. 

4. Pareigybės paskirtis: vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną, organizuoti ir sistemingai 

atlikti visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų 

rinkimą, kaupimą, apdorojimą, saugojimą, analizę ir vertinimą. 

5. Pavaldumas: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (-ė) pavaldus (-i) Biuro 

direktoriui. 

 

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAI PAREIGYBEI 

 

6. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistu (-e) gali dirbti asmuo, įgijęs visuomenės 

sveikatos specialisto kvalifikacinį laipsnį. Visuomenės sveikatos specialisto kvalifikacija įgyjama 

arba pripažįstama asmeniui, kuris baigė universitetinių visuomenės sveikatos studijų krypties 

visuomenės sveikatos (visuomenės sveikatos vadybos) studijų programą ir gavo diplomą, 

patvirtinantį suteiktą visuomenės sveikatos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį.  

7. Visuomenės sveikatos (visuomenės sveikatos vadybos) studijų programos, vykdomos 

nuo 2008 m. birželio 1 d., turi atitikti Visuomenės sveikatos studijų krypties reglamentą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. ISAK-276 

„Dėl studijų krypčių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 28-1044).  

8. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto (-ės) profesinę kompetenciją, kurią jis įgyja 

baigęs visuomenės sveikatos bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį suteikiančią visuomenės 

sveikatos studijų programą ir nuolat tobulindamas profesinę kvalifikaciją, atsižvelgiant į nuolatinę 

mokslo ir praktikos pažangą, sudaro mokėjimas atlikti tam tikrą veiklą, remiantis įgytų žinių, 

įgūdžių, gebėjimų, vertybinių nuostatų visuma. 

9. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (-ė) turi žinoti ir suprasti:  

9.1. visuminę (holistinę) sveikatos sampratą, sveikatos stiprinimo pagrindus;  

9.2. šiuolaikinę visuomenės sveikatos priežiūros sampratą, jos teoriją, tikslus, informacijos 

rinkimo, duomenų analizės, interpretavimo ir platinimo metodus;  

9.3. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir kitus teisės aktus, 

reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;  



9.4. visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos sveikatos 

sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;  

9.5. bendruomenės dalyvavimo reikšmę, siekiant išsaugoti ir stiprinti sveikatą, jos 

įtraukimo į šią veiklą galimybes;  

9.6. bioetikos pagrindus, informacijos konfidencialumo apsaugą; 9.7. vadybos ir sveikatos 

ekonomikos pagrindus;  

9.8. epidemiologinių ir populiacinių tyrimų metodus;  

9.9. poveikio visuomenės sveikatai vertinimo principus.  

10. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (- ė) turi mokėti ir gebėti:  

10.1. vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir 

interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės 

sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės 

visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų 

sklaidą;  

10.2. atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės 

sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius;  

10.3. kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į 

vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų 

veiksmingumą;  

10.4. įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;  

10.5. planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos 

tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus 

tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;  

10.6. įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;  

10.7. šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir 

neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje;  

10.8. teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms 

organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo 

klausimais;  

10.9. naudotis kompiuteriu ir kitomis informacinėmis technologijomis;  

10.10. mokėti pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraštį;  

10.11. būti susipažinus su dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis; 

10.12. išmanyti raštvedybos taisykles;  

10.13. iki nustatyto termino pateikti archyvui sutvarkytus nuolatinio ilgo ir laikino 

saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;  

10.14. vykdyti paskesniąją finansų kontrolę.  

11. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialisto (-ės) vertybinės nuostatos:  

11.1. vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei;  

11.2. nepriekaištinga profesinė reputacija: elgesys ar veikla turi nepažeisti profesinės 

etikos, deontologijos normų, principų ir taisyklių 

 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS 

 

6. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:  

6.1. vykdo visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), renka, tvarko, analizuoja, vertina 

ir interpretuoja duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės 

sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoja ir įgyvendina savivaldybės 

visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdo visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų 

sklaidą;  



6.2. atpažįsta ir vertina populiacijos sveikatos problemas, prognozuoja visuomenės 

sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius;  

6.3. kuria, rengia, atsiskaito ir įgyvendina tikslines savivaldybės sveikatos programas, 

atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlo profilaktikos priemones, vertina 

jų veiksmingumą;  

6.4. įgyvendina valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;  

6.5. planuoja ir atlieka savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos 

apklausas bei tyrimus: apibrėžia problemą, formuluoja hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, 

pasirinkdamas tinkamus tyrimo metodus, analizuoja ir interpretuoja gautus rezultatus, formuluoja 

išvadas, dalyvauja Biuro organizuojamuose programose, tyrimuose bei apklausose;  

6.6. organizuoja ir vykdo sveikatinimo renginius (paskaitas, pokalbius bendruomenėse, 

sveikatingumo šventes ir kt. renginius);  

6.7. teikia visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas (įvairioms gyventojų grupėms);  

6.8. dalyvauja fizinės gerovės užtikrinimo veikloje;  

6.9. praktikoje taiko sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines 

žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;  

6.10. naudojasi statistiniais sveikatos rodikliais, įvertina ir nustato sveikatos stiprinimo 

prioritetus;  

6.11. formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, rengia informacinę ir metodinę medžiagą 

sveikatos stiprinimo klausimais;  

6.12. bendradarbiauja sveikatos stiprinimo ir stebėsenos klausimais su socialiniais 

partneriais;  

6.13. teikia siūlymus biuro direktoriui, politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, 

nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, 

sveikatos išsaugojimo klausimais;  

6.14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas, rengia 

miesto gyventojų sveikatos statistinius rodiklių ir kitas ataskaitas;  

6.15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;  

6.16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino 

nedarbingumo metu;  

6.17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos 

pozicijai;  

6.18.vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, 

kad būtų pasiekti Biuro veiklos tikslai; 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

11. Už savo pareigų netinkamą vykdymą specialistas atsako teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

Pareigybės aprašymas gali būti keičiamas ar papildomas keičiantis įstatymams, kitiems teisės 

aktams.  

 

 

 

 

 

Susipažinau :_____________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 


