
                     

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  
 

 

„DARNI APLINKA VAIKŲ SVEIKATAI“ 

 

Įgyvendinant Darnaus vystymosi darbotvarkės iki 2030 m. ir Pasaulio sveikatos organizacijos Europos 

regiono 6-osios aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijos įsipareigojimus, kviečiame aptarti įtaką 

vaikų sveikatai darančius aplinkos veiksnius, pasidalyti aplinkos sveikatinimo patirtimi ir ieškoti 

geriausių sprendimų, kaip kurti darnią ir sveikatai palankią aplinką. 

Konferencijoje kviečiami dalyvauti valstybės ir savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros 

institucijose vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo srityje dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistai ir savivaldybių gydytojai.  

Konferencijos programa, skirta visuomenės sveikatos specialistams. 

P R O G R A M A  

2019 m. balandžio 17 d. 

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Didžioji auditorija, 

M. K. Čiurlionio g. 21, Vilnius 
 

 

 

9.00–10.00 Dalyvių registracija (pasitikimo kava) 

10.00–10.20 Konferencijos atidarymas 

Pirmininkauja:  

Prof. dr. Genė Šurkienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto 

Visuomenės sveikatos katedra  

Romualdas Sabaliauskas, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 
 

 

Sveikinimo žodis 

Prof. dr. (HP) Algirdas Utkus, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

dekanas, Žmogaus ir medicininės genetikos katedros vedėjas 

Prof. dr. Natalja Fatkulina, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos 

mokslų instituto direktorė  

Algirdas Šešelgis, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos viceministras 

Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė  

10.20–10.40 

Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos 

veiksnį 

Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra 

10.40–11.00 

Vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas: problemos ir galimybės 

Prof. dr. Rasa Jankauskienė, Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir 

socialinio ugdymo katedra  

11.00–11.20 

Vaikų eismo traumatizmas Lietuvoje: tendencijos ir saugios aplinkos eisme 

stiprinimo galimybės 

Prof. dr. Birutė Strukčinskienė, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų 

fakulteto Visuomenės sveikatos katedra  

11.20–11.40 

Vaikai ir išmanieji ekranai: kada laikas sunerimti ? 

Prof. dr. Roma Jusienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos 

institutas 



11.40–12.00 Mokslinė diskusija. 

12.00–13.00 Pietų pertrauka 

13.00–14.30 

Sveikata darnioje mokykloje. Vieša švietimo ir sveikatos sektorių atstovų 

diskusija. 

Moderatorė – doc. dr. Marija Veniūtė Jakubauskienė, Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra  

Dalyviai: 

 Švietimo sektoriaus atstovai 

  Sveikatos sektoriaus atstovai 

 Visi konferencijos dalyviai 

14.30–15.00 Kavos pertrauka 

Pirmininkauja:  

Prof. dr. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų 

instituto Visuomenės sveikatos katedra  

Daiva Žeromskienė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras 

 

15.00–15.20 

Vaiko miegas ir sveikata 

Dr. Rūta Praninskienė, VšĮ Vilniaus universitetinės ligoninės Santaros klinikų 

Vaikų ligoninė  

15.20–15.40 

Patyčių prevencija mokyklose 

Dr. Robertas Povilaitis, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Psichologijos 

institutas 

15.40–16.00 

Lietuvos vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema – priemonė vaikų 

sveikatos stebėsenai 

Ugnė Butkutė, Higienos instituto Registrų skyrius  

16.00–16.20 

Lietuvos vaikų aplinka ir sveikata visuomenės sveikatos kontekste 

Dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos 

mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra; Sveikatos apsaugos ministerijos 

Visuomenės sveikatos departamento Sveikatos saugos skyrius 

16.20–17.00 Mokslinė diskusija. Konferencijos apibendrinimas. Pažymėjimų išdavimas. 

 


