
                                        

                                                 

Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija  
 

 

 „VAIKŲ SVEIKATA KINTANČIOJE APLINKOJE“ 

 

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

regiono 6-osios aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijos įsipareigojimų įgyvendinimui, 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  

2018 m.  kovo 28 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. (HP) Rimantas Stukas, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų 

instituto Visuomenės sveikatos katedra  

Daiva Žeromskienė, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos skyrius 
 

 

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  

Audrius Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos 

priežiūros departamento direktorius 

 

10.20–10.40 

Aplinkos veiksnių įtaka nėščiosios sveikatai, nėštumo baigčiai ir vaikų 

sveikatai 

Dr. Sandra Andrušaitytė, prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė, Vytauto 

Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedra 

10.40–11.00 

Klimato kaita – iššūkis visuomenės sveikatai 

Prof. dr. (HP) Arūnas Bukantis, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų 

fakulteto Geomokslų instituto Hidrologijos ir klimatologijos katedra 

11.00–11.20 

Geros mokyklos koncepcija – mokyklos kūrimo žemėlapis 

Prof. habil. dr. Vilija Targamadzė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto 

Edukologijos katedra 

 



                                        

                                                 

11.20–11.40 

Bronchų astmos kaip lėtinės ligos modelio sąveika su vaiko aplinka ir 

gyvenimo kokybe 

Dr. Vaida Taminskienė, prof. Arūnas Valiulis, Vilniaus universiteto Medicinos 

fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra, prof. Eglė 

Vaitkaitienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija  

11.40–12.00 
Darnaus vystymosi tikslai – pasauliui, Lietuvai, mokyklai 

Ingrida Zurlytė, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje 

12.00-12.10 Klausimai, diskusija. 

12.10–13.10 Pietų pertrauka 

13.10–13.30 
Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai 2007–2016 m. 

Dr. Aušra Želvienė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  

13.30–13.50 

Darnus judumas geresnei sveikatai 

Jonas Damidavičius, Susisiekimo ministerijos Kelių transporto ir civilinės 

aviacijos politikos departamentas 

13.50–14.10 

Kosmetikos gaminiai. Ką turime žinoti dirbdami su vaikais? 

Ričardas Norkus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas 

14.10–14.30 
Vidinių ir išorinių edukacinių erdvių panaudojimas ugdymo procese 

Vida Makutienė, Daiva Kavaliauskienė, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija  

14.30–15.00 Kavos pertrauka 

15.00–16.30 

Vieša sveikatos sektoriaus specialistų diskusija. Vaiko gerovė mokykloje: 

visuomenės sveikatos sektoriaus indėlis, kuriant sveikatai palankią aplinką 

Moderatorė – dr. Rita Sketerskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra; Sveikatos apsaugos 

ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai 

valdymo skyrius 

Dalyviai: 

 dr. Vaida Taminskienė, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 

Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra 

 Vida Vyčienė, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos Panevėžio departamento Visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės skyrius  

 Jūratė Grubliauskienė, Klaipėdos miesto  savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras  

 Milda Labašauskaitė, Kauno rajono savivaldybės administracija 

 Raimonda Janonienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos 

technologijų centro Technologijų vertinimo skyrius  

 Visi konferencijos dalyviai 

16.30–17.00 Konferencijos apibendrinimas. Pažymėjimų išdavimas 

 


