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TELSIU RAJoNo sAvrvALDyBES usuoMENES svErKATos BruRo 2018 MET,
VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

l'1' TelSiq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras (toliau - Biuras) savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos istatymais, Lietuvos
Respublikos vyriausybes nutarimais, Teliiiq rajono savivaldybes tarybos sprendimais,
Administracijos direktoriaus isakymais bei Biuro nuostatais.

Pagrindinis Biuro veiklos tikslas * r[pintis savivaldybes gyventojq sveikata, vykdyti
Savivaldybes teritorijoje Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais regramentuojam?
savivaldybiq visuomenes sveikatos priezifir4, siekiant mazinti gyventojq sergamum* ir mirtingum4,
gerinti gyvenimo kokybE, teikiant kokybi5kas visuomenes sveikatos prieZifiros paslaugas.

Nuolatine Telsiq r. savivaldybes gyventojq sveikatos stebesena, informacijos sklaidagyventojams apie sveikatos rizikos veiksnius, pagal galimybes jq papritimo popuriacijoje
maZinimas bei bendruomenes nariq sveikos gyvensenos igudziq ugdymas, propagavimas,
neinfekciniq ligq ir traumq profilaktik4 kontrole yra pagrindines prevencines gyventojq (vaikq,jaunimo' suaugusiqiq) sveikatos issaugojimo ir stiprinimo priemones, naudojamos 201g m. Biuroprogramoje uzsibreZtiems uZdaviniams igyvendinti. Siekiant sumaZinti sergamumq ir mirtingum4
nuo Sirdies ir kraujagysliq sistemos ligq, ypad rlidelis demesys buvo skiriamas gyventojq fizinioaktyvumo skatinimui' sveikos gyvensenos mokymui, vaikq sveikos gyvensenos igiidziq ugdymui.

1.2. Biuras atliko Sias veiklas (teike paslaugas):

l'2'l' vykdd visuomenes sveikatos stebesenq (monitoring4), surinko issamiq informacijq apiesavivaldybes gyventojq visuomenes sveikatos bfiklg, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis
suplanavo bei igyvendino Savivaldybes visuomends sveikatos stiprinimo priemones;

l '2'2' otganizavo visuomends sveikatos stiprinim4 bendruomenese itraukdamas i si4 veiklq
bendruomeng ir socialinius partnerius;

l'2'3' Yykde vaikq ir jaunimo visuomenes sveikatos prieziur4, koordinavo visuomenes
sveikatos priezir)ros specialistq, dirbandiq bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo
istaigose veikl4;

l'2'4' Pagal kompetencij4 organizavo alkoholio, tabako ir psichotropiniq medziagq vartojimoprofilakrik4;

1.2.5. pagal kompetencij4 organizavo

traumq prevencij4;
letiniq neinfekciniq ligq, nelaimingq atsitikimq ir

l'2'6' P agar kompetencij4 0rganizavo uzkrediamqiq rigq profi raktikq;
l'2'7 Yykdb kitas istatymq nustat5rtas visuomenos sveikatos prieiiiiros funkcijas.



rr. ZMocrsxrnu rsrrrr,rar
2'l' Biuro struktiira, darbuotojq pareigybiq sqraSas yra suderintas su steigeju, etatq

normatyvai yra patvirtinti Tel5iq rajono savivaldybes tarybos 2016 m.gruodZio 2g d. sprendimu Nr.
Tl-448,,DeI biudZetines istaigos TelSiq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro didZiausio
leistino darbuotojq pareigybiq skaidiaus nustatymo". I5 viso yra patvirti nta 19,75 etatq.

2.2.Birxo etatq skaidius 20rg m. gruodzio 31 d. (1 rentele).

1 lentele. Visuomenes sveikatos biuro struktiira.

Nurodomas bendras au

III. BIURO FINANSAVIMAS

3'1' Biuro finansavimo Saltiniai: savivaldybes biudZeto ldsos, valstybes biudZeto lesos
(specialioji dotacija valstybinems funkcijoms atlikti), aplinkos apsaugos remimo specialiosios
programos 1e5os, le5os uZ prekes ir paslaugas. 2018 m. bendras Biuro finansavimas sudare 2Il
400,00 Eur (2lentele).

2 lentele. Biuro finansavimas

Finansavimo Saltiniai Paskirtis Suma (Eur)

Savivaldybes biudZeto le5os
Darbo uZmokestis 31 000,00
Soc. draudimo irnokos 9 700,00
I5 viso: 40 700,00

valsryoes Dludzeto lesos
(specialioji dotacija valstybinems
tunkcijoms atlikti)

Ugdymo istaigq visuom
speci

Lenes sveikatos prieZitros
ialistai

Darbo uZmokestis 66 700,00
Soc. draudirno imokos 20 700,00
Medikamentai I 200,00
Transporto i5laikvmas 400,00
Ukinio inventoriaus
lsigijimo i5laidos

2 000,00

Kvalifikaciios kelimas 200,00
Komandiruotes 700,00

Pareig5rb0s Etatrl skaiiius Darbuotojq
skaiiius

Direktorius
1 1

v rsuomenes svelKatos prlezuros specialistai biure:
visuomenes sveikatos stiprinimo specialistas
visuomenes sveikatos stebesenos specialistas
vaikr+ ir jaunimo sveikatos prieZitros specialistas

J

1

1

6*

18
Visuomenes sveikatos prieZiUros specialGfi-
vykdantys sveikatos pneZitu1 ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo
istaigose

13,75

I5 viso: 19,75 26*



Informaciniq
technologijq prekiq ir
paslaugq isigijimo
iSlaidos

I 200,00

Kitos prekes ir
paslaugos

10 900,00

Il galaikio materialioj o
ir nematerialiojo
turto nuoma

200,00

Viso: 104 100,00
Biuras

Darbo uZmokestis 40 500,00
Soc.draudimo imokos 12 400,00
RySiq paslaugos 400,00

Transporto i5laikymas 900,00
Informaciniq-
technologijq prekiq ir
paslaugq isigijimo
iSlaidos

700,00

Komandiruotes 100,00
Ilgalaikio materialioj o
ir nematerialiojo
turto nuoma

I 000,00

Kvalifikacijos kelimas 500,00
Komunalines
paslaugos

1 000,00

Ukinio inventoriaus
isigijimo i5laidos

500,00

Kitos prekes ir
paslaugos

5 300,00

Viso: 63 300,00
I5 viso: 167 400,00

Tel5iq rajono savivaldybes aplinkos
apsaugos remimo specialiosios programos
leSos (maudyklq vandens monitoringas)

Kitos prekes ir
paslaugos

1 500,00

Visuomenes sveikatinimo projektq ir
programq rdmimas

Kitos prekes ir
paslaugos

1 500,00

I5 viso: 3 000,00
Pajamos uZ prekes ir paslaugas Kitos prekes 300,00

[5 viso: 300,00
I5 viso: 211 400,00

3.3. LeSos panaudotos:

3.3.1. I5moketas darbo uzmokestis ir socialinio draudimo imokos;
3.3.2. Le5os panaudotos lektoriq autorinems sutartims apmoketi, publikuoti straipsniams

rajonineje spaudoje, renginiams ir kt.

3.3.3. Prekiq isigijimui: mokomosioms priemondms, kanceliarinems prekdms, pirmosios
medicinos pagalbos rinkiniams, medikamentams ir kt.



3.3.4 Kitoms paslaugoms: vandens meginiq tyrimams, transporto paslaugoms, rysiq
paslaugoms.

IV.2018 METAIS PARENGTOS BIURO VEIKLOS ATAKAITOS

4'1' Parengtos valstybes biudzeto specialiosios tikslines dotacijos (I, II, III, IV ketv.) 20lg
metq Telsiq savivaldybes biudZetui skirtos vykdyti mokiniq visuomenes sveikatos priezitiros,
visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos funkcijas, panaudojimo vertinimo kriterijq ataskaitos.

4'2'Parengia Sveikatos ugdymo ir mokymo 2018 m. ataskaita Nr. 4l-1- sveikata.
4.3 . P arengla,,vaikq darrtq ir Zandikauliq btikles 2017 m. ataskaita,..

4'4' Parengta Tel5iq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro 20lg m. veiklos
ataskaita.

4'5' Parengia 2018 metq Telsiq rajono savivaldybes maudyklq vandens kokybes ataskaita
(pateikta Tel5iq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro tinklalapyje)

4.6. Par:engla 20 1 8 metq personalo ataskaita Nr. 3.

4'7' Tel5iq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro stebesenos ataskaita uz2017 m.
4'8' 2018 metq Sirdies ir kraujagysliq ligq rizikos grupes asmenq sveikatos stiprinimo

progftrmos vykdymo ataskaita.

4'9' TelSiq rajono savivaldybes ikimokyklinio ugdymo istaigas lankandiq vaikq profilaktiniq
sveikatos patikrinimq 20rg-2org m. m. duomenq analize.

V. BIURO VEIKLA

Pagrindine Biuro veiklos sritis - Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais
reglamentuojamr+ savivaldybris visuomenes sveikatos prieZitros paslaugq organizavimas ir teikimas
fiziniams ir juridiniams asmenims TelSiq rajono savivaldybes teritorijoje. Biuro veikla
organizuojama ir vykdoma pagal biuro veiklos programg.

vaikq ir jaunimo sveikatos stiprinimo veikla yra vykdoma 31 Telsiq rajono ugdymo istaigoje
ir 5 jq skyriuose t.y. 1 profesineje mokykloje (l-skyrius), 8 ikimokyklinio ugdymo istaigose
(lopseliuose-darZeliuose) b 22 bendrojo ugdymo mokyklose bei jq skyriuose. visuomenes sveikatos
prieZiflros specialistai, vykdantis sveikatos prieZitr4 mokyklose irl ar ikimokyklinio ugdymo
istaigose savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos teises aktais, Telsiq rajono savivaldybes
tarybos sprendimais, Telsiq rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro nuostatais, Biuro
direktoriaus isakymais, darbo tvarkos taisyklemis, pareiginiais nuostatais bei ugdymo istaigos
visuomenes sveikatos prieZiuros veiklos planu, kuri rengia kartu su istaigos bendruomene,
atsiZvelgiant i ugdymo istaigos poreikius ir vykdomos visuomenes sveikatos prieZifiros



nacionalinius ir vietos prioritetus. Planas yra derinamas su Biuro vadovu. Visuomenes sveikatos
prieZilros planas yra sudedamoji ugdymo istaigos metines veiklos programos dalis.

Visuomenes sveikatos prieiiiraugdymo istaigose apima sias visuomenes sveikatos prieZifiros
specialisto funkcij as :

I. Mokiniq sveikatos stebesen4:

1) duomenq apie Mokiniq sveikatos bukJg rinkim4, kaupim4 ir analizavrm4 t.y. informacij4
apie kasmetinius mokiniq sveikatos profilaktinius patikrinimus suveda i Vaikq sveikatos steb6senos
informacing sistem4 (VSSIS), analizuoja kitus rodiklius, informacij4 apibendrina ir pristato j4
ugdymo istaigq bendruomenei, suinteresuotoms institucijoms, koordinuoja ASpl specialistq
rekomendacijq del vaikq sveikatos igyvendinim4 ir kt.);

2) pagal kompetencij4 uZkrediamqiq ligq (pedikuliozds, niezq) epidemiologines prieZilros
vykdym4 (pagal rekomenduojam4 grafik4 arba esant poreikiui);

II. Sveikos gyvensenos igUdZiq ugdym4:

1) konsultavim4, informavim4 visuomenes sveikatos klausimais (konsultacines pagalbos
teikimas ktno kulttros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, sudarant fizinio
pajegumo grupiq s4ra5us, pagal galimybes budint sporto renginiuose, dalyvaujant mokyklos vaiko
geroves darbo grupdse, konsultavimas tevq, mokiniq ir kt.);

2) Mokiniq sveikatos stiprinimo priemoniq ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemoniq

igyvendinim4 t'y. sveikatos mokymo ir ugdymo priemoniq (pokalbiq, pamokq, diskusijq, paskaitq,
klases valandeliq, praktiniq uZsiemimq, stendq, straipsniq, informacines padalomosios medZiagos)
mokiniams, ugdymo istaigos bendruomenei organizavimas sveikos gyvensenos temomis).

III. visuomenes sveikatos rizikos veiksniq stebesen4 ir prevencii4:

1) maitinimo otganizavimo prieZiDros vykdym4 (mokiniq maitinim o organizavrmo tvark4
priZiurintis specialistas vien4 kart4 per savaitg tikrina, kad maitinimas butq organizuojamas pagal
ugdymo istaigos vadovo ar jo igalioto asmens patvirtintus valgiara5dius ir uZkandZiq asortimento
s4rasus, pildo ,,valgiarasdio ir rnokiniq maitinimo atitikties,. zumalq);

2) ugdymo istaigos aplinkos atitikties visuomenes sveikatos prieZi1ros teises aktq,
reglamentuojandiq vaikq sveikatos prieziurE, sveikatos saug4 ir stiprinim4, reikalavimams
vertinim4.

3) pirmosios medicinos pagalbos teikim4 ir koordinavim4;

Siekiant stiprinti Tel5iq rajono savivaldybes vaikq ir jaunimo sveikat4, formuoti teisingE jq
poZi[ri i savo sveikat4, jos i5saugojim4, ugdyti sveikos gyvensenos igudzius teikiant kokybiskas
visuomenes sveikatos prieZiDros paslaugas, 2018 m. ugdymo istaigq bendruomeniq informavimas,
konsultavimas ivairiais visuomenes sveikatos klausimais, mokiniq (vaikq) sveikos gyvensenos
mokymas buvo organizuojamas ir vykdomas pagal TelSiq r. savivaldybes visuomenes sveikatos



biuro isskirtas prioritetines sritis, atsiZvelgiant i vaikq sergamum4, rizikos veiksniq paplitim4 bei
ugdymo istaigq poreikius, susijusius su sveikat4 stiprinandiq programr4 (,,Sveikatos ugdymo
bendroji programa", ,,Rengimo Seimai ir lytiSkumo ugdymo programao,, ,,Alkoholio, tabako ir kitq
psichik4 veikiandiq medziagq vartojimo prevencijos programa'o), projektq (,,Sveikatia da,,, ,,Ma1tqrl
olimpiada" ir kt.) igyvendinimu.

2018 metais organizuotas buvo organizuotas jubiliejinis ,,Sveikat4 stiprinandiq mokyklq
bangaper Lietuv4'o renginys,,Jokiq kli[diq,,.

2018 m' vykdyti tyrimai ,,Ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklq, maisto
kokybes ir subalansuoto maitinimo kontrole Telsiq rajone 201g m. ir,,Tabako gaminiq, elektroniniq
cigarediq prevencijos bei narkotiniq medZiagq aplinkos tyrimo ugdymo istaigose,..

Visuomen6s sveikatos stiprinimas savivaldybes bendruomen6je

[gyvendinant visuomenes sveikatos stiprinim4 Telsiq rajono savivaldybes bendruomeneje t.y.
didinant Telsiq rajono gyventojq informuotum4 apie uZkrediamqjrl ligq profilaktik4, letiniq
neinfekciniq ligq pagrindinius rizikos veiksnius, jq korekcijE, skatinant aktyvesni, sveikesni
gyvenimo b[d4, formuojant tinkamas sveikos gyvensenos nuostatas bei ugdant sveikos gyvensenos

igudZius, TelSiq rajono savivaldybes bendruomeneje buvo inicijuojamos ir organizuojamos ivairios
prevencines sveikatos stiprinimo priemones ivairioms gyventojq grupems. visuomenes sveikatos
stiprinimas Telsiq rajone buvo vykdytas pagal Telsiq r. savivaldybes visuomenes sveikatos biuro
2018 metq veiklos program4, kuri buvo parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos istatymo 6 straipsnio 4 dalimi, L,ietuvos Respublikos sveikatos prieZilros istaigq
istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos
stebdsenos (monitoringo) istatymu, Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos priezitiros istatymu
ir kitais teises aktais bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis.
Remiantis Telsiq r. savivaldybes visuomenes sveikatos biuro 2017 metq stebesenos ataskaita,
prevencind sveikatos stiprinimo veikla buvo orientuota i Sias prioritetines sritis:
1. I5orines mirties priezastys: saviZudybes, nukritimai, transporto ivykiai.
2. Sergamumas tuberkulioze.

3. KUdikiq maitinimas motinos pienu TelSiq rajone.

I5 vykdytos sveikatos stiprinimo veiklos, bDtq galima isskirti siuos 201g metq renginius:
1' Nemokamos mankstos 2018 m. sausio - balandZio, spalio - gruodZio men. (120 uZsiemimq , apie
5000 dalyviq).

2.2018 m. geguZes men. dviradiq Zygis aplink Masdio eierq.



4' 
"Sveikas senejimas" - mankstos baseine vyresnio amZiaus Zmonems 201g m. sausio -balandiio,

lapkridio - gruodZio men. (21 uZsiemima s, 412 dalyviai).
5' Mokymai busimiesiems teveliams 2018 rn. kovo - balandiio ir spalio - lapkridio men. (2
mokymq ciklai: 12 paskaitq, 2 ekskursijos po akuserijos ginekologijos skyriq).
6' Renginiai skirti Jungtiniq Tautq, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos vyriausybes
atmintinoms dienoms pamineti.

8' Nuo 2018 m' rugpj[dio 1 d. pradetas igyvendinti ES Strukturiniq fondq, savivaldybes biudZeto ir
valstybes biudzeto lesq finansuojamas projektas ,,Sveikatos netolygumq maZinimas Telsiq rajone,
vykdant traumq ir nelaimingq atsitikimq profilaktik4" (projekto kodas: 08.4.2-ESFA-R-630-8t-
0003)' fsigytas mokomasis gaivinimo manikenas su veiksmq vadovu. IvykE viesieji pirkimai ir
pasirasyta sutartis del automobilio isigijimo (laukiama, kol bus pristatytas). vyko informaciniai ir
Sviediamieji renginiai streso, psichoaktyviq medZiagq vartojimo, atsakingos tevystes, patydiq,
pirmosios pagalbos temomis. Taip pat vyko praktiniai uzsiemimai, skirti vyresnio amZiaus 55+
suZalojimq del nukritimq prevencij ai,t.y.mankstq ciklai su kineziterapeute.

visuomenes sveikatos priezi[ros specialistes ir biure dirbandios specialistes (visuomenes sveikatos
stiprinimo' visuomenes sveikatos stebesenos ir: vaikq ir jaunimo sveikatos prieZi5ros specialistes
dalyvavo Siose kvalifikacijos tobulinimo kursuose, mokymuose ir seminaruose:
1',,Savivaldybes gyventoi q gyvensenos tyrimo metodologiniai aspektai.,;
2. ,,Vaikq sveikata kintandioje aplinkoje.,;

3. ,,Vaikq burnos sveikatos aktualijos,.;

4. ,,Erkiq platinamos ligos ir tuberkulioze,,;

5. Kiti seminarai ir mokymai.

Savivaldybds visuomends sveikatos steb6sena (monitoringas)

1' 2018 metq pradzioje Tel5iq rajone gyveno 40 682 gyventojai, t.y. 1243 gyventdais maiiau
nei 2017 m' Neigiamus gyventojq skaidiaus pokydius galima sieti su neigiamu migracijos saldo
(965), neigiamu nat[raliu gyventojq prieaugiu e|g).

2' Didzioii dalis Telsiq r. gyventoi\2}|7 m. (56,28 proc. visq mirusiq) mire nuo kraujotakos
sistemos ligq' Mirtys nuo piktybiniq navikq sudare - 21,8 proc., mirtys nuo isoriniq prieZasdiq -
6,66 proc., nuo kvepavimo sistemos ligq - 4,r proc., virskinimo sistemos ligrl - 4,4 proc.

3' 2017 m' pradZioje Tel5iq r. didziausi4 gyventojq dali sudare lg-44m. - 30,gg proc., 45-64 m.
-29,79 proc' ir 65 m. ir vyresni -21,00 proc. asmenys, maZiausiq dali 0-lg m. - 1g,31 proc.
asmenys.



4' 2017 metais didziausias gyventojq sergamumas buvo kvepavimo, jungiamojo audinio ir
skeleto - raumenrl bei nervq sistemos ligomis. I5 jq kvepavimo sistemos ligq bendrasis sergamumo
rodiklis buvo Zemesnis uZ salies ir apskrities sergamumo rodikli.

5' Psichikos ir elgesio sutrikimai, nervq sistemos, virskinimo sistemos, jungiamojo audinio ir
skeleto sistemos ligos virsijo salies sergamumo siomis rigomis rodikrius.

6' Telsiq rajono savivaldybeje nedarbo lygis nuo 2011 metq maidjo. 2ol3 m. registruotq
bedarbiq ir darbingo amziaus gyventojq santykis siekd l2,2proc., 2014 m.- g,g proc., 2015 m. - g,0
proc., 2016 m. -'1,4 proc., 2Ol7 m. _ 7,2 proc.

7' I5 viso 2018 m' per maudymosi sezon4 Tel5iq rajono savivaldybes papltidimiuose buvo atlikti
28 suplanuoti ir I papildomas mikrobiologiniai tyrimai. IS Germanto bei Lfiksto vandens telkiniq
paimtapo 8 vandens meginius, i5 Masdio eZero vandens telkinio buvo paimta l l vandens meginiq.

8' Tyrimq rcztltatai parode, kad rugsejo 3 d. paemus vandens tyrimus is Masdio eZero (ties
Butkq Juzes g'), zarniniq enterokokrtr skaidius virsijo leistinas higienos nonnos ribas. Apie vandens
tar54 gyventojai buvo informuoti ir kol bus atlikti papildomi tpimai nerekomenduojama maudytis.
Po pakartotiniq tyrimq vanduo buvo Svarus. Kiti maudyklq vandens kokybes rodikliai atitiko
Lietuvos higienos nonna HN 92:2007 ,,Papl[dimiai ir jq maudyklq vandens kokybe.o
reglamentuotus vandens kokybes reikalavimus ir juose maudytis buvo galima. Nuolauzq,
plflduriuojandirl medziagq, dervq likudiq, stiklo, plastiko, gumos ir kitq liekanq per maudymosi
sezon? nebuvo pastebeta.

9' vadovaujantis Lietuvos Higienos nonnomis HN 92:201g .,paplodymiai ir jq maudyklq
vandens kokybe", 4 priedu, vien4 kart4 per menesi iki maudymosi sezono pradZios ir kas menesi
maudymosi sezono metu buvo tiriamas papltdimiq smelis. Kirminq kiausineliq ir lervq neapatikta.

10. 2017 m. l0 000 Telsiq r. gyventoiq teko: gydytoiq - 24,g,seimos gydytoiq - 6,2,slaugytoiq
- 72,80 odontologq - 9,1, vidaus ligq gydytoj \ - 4,g, chirurgq - l,gT,akuseriq, ginekologq _ I,g7.
Telsiq r' gyventojq aprupinimas medicinos personalu, i5skynrs seimos gydytojq skaidiq, yra didesnis
nei Tel5iq apskrities rodikliai, bet maZesni nei Lietuvos.

ll' 2017 m' Telsiq r' socialines pasalpas gavo 1146 asmenys. Nuo 2013 m.gaunandiq socialines
pa5alpas skaidius Zerkliai sumaZej o.

12' Ligos pasalpos atvejq skaidius nuo 2013 m. islieka panasus. 2017 m.vienam apdraustajam
teko 11'5 apmoketq laikino nedarbingumo dienos. Tai daugiau nei Lietuvos ir Telsiq apskrities
rodikliai.

visuomenes sveikatos biuro 2018 m. ataskait4 parenge: visuomends sveikatos stiprinimo specialiste Dovile Mickute,
tel' 8 (444)60155' el' p' dovile'mickute@telsiurvsb.lt, visuomenes sveikatos stebesenos specialiste SandraValandiene
rcL.8 @44) 60155, el. p. s.valanciene@telsiai.lt


