Informacija apie susitikimą „Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvoje, galimybės ir
iššūkiai“
Tinklaveikos dalyvių susitikimo tema „Profesinės sveikatos paslaugų teikimas Lietuvoje,
galimybės ir iššūkiai“.
Vyko 2019 m. birželio 20 d., Profesinių sąjungų aljanso patalpose – Labdarių g. 5, Vilniuje.
Renginį vedė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus
specialistė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.
Pranešimai
Pirmąjį pranešimą „Darbų sauga – tavo kelias“ skaitė profesinės sveikatos paslaugas
teikiančios UAB „Profus Baltics“ direktorė Snieguolė Šutienė. Ji akcentavo profesinės sveikatos
svarbą bei pristatė problemas, su kuriomis susiduriama šioje srityje, ir siektinus tikslus.
R. Eičinaitė-Lingienė skaitė pranešimą „Profesinės sveikatos paslaugų teikimo situacija
Lietuvoje“. Jame analizuotos profesinės sveikatos paslaugų prieinamumo problemos labai mažose ir
mažose įmonėse, siūlomi modeliai, galintys pagerinti profesinės sveikatos paslaugų prieinamumą
Lietuvoje, taip pat pateikti kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiai.
Po to dalyviai turėjo galimybę užduoti pranešėjams rūpimus klausimus ir diskutuoti jų
temomis.
Antroji seminaro dalis pradėta Lietuvos sporto universiteto atstovės – dr. Kristinos Poderienės
pranešimu „Išmaniųjų technologijų taikymas profesinės sveikatos srityje“. Ji supažindino dalyvius
su įvairiomis šiuolaikiškomis technologijomis, kurių taikymas prisideda prie darbuotojų sveikatos
gerinimo bei motyvacijos laikytis sveikos gyvensenos principų.
Praktinė užduotis
Siekdami išsamiau susipažinti su seminaro tema ir problematika, renginio dalyviai grupėse
atliko praktinę užduotį, kurią pristatė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės
sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičūtė. Pasidalyta praktine dalyvių patirtimi,
diskutuojant apie rengiamas ar taikomas darbuotojų sveikatinimo programas bei priemones,
profesinės sveikatos paslaugų finansavimo aspektus, su kokiomis įstaigomis, įmonėmis
bendradarbiaujama darbuotojų sveikatos gerinimo tikslais, kokie darbuotojų sveikatos rodikliai
stebimi, kokie metodai taikomi, gerinant darbuotojų darbingumą.
Dalyviai, aptardami rengiamas ar taikomas darbuotojų sveikatinimo programas bei priemones,
kalbėjo apie paskaitas, kasmetinius mokymus bei seminarus įvairiomis sveikatos temomis,
profilaktinį sveikatos tikrinimą, skiepų kontrolę, teikiamą medicininę pagalbą bei poilsio zonas
įmonėje.
Susitikimo dalyviai nurodė bendradarbiaujančias įmones ir įstaigas, prisidedančias prie
darbuotojų sveikatos priežiūros ir jos gerinimo: asmens sveikatos priežiūros įstaigas, visuomenės
sveikatos biurus, Nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros laboratoriją, sporto klubus, Higienos
institutą ir Valstybinę darbo inspekciją.
Taip pat specialistai informavo, kad įmonėse, įstaigose, kuriose jie dirba, stebimi darbuotojų
sveikatos rodikliai – profilaktinių sveikatos tikrinimų, nedarbingumo duomenys – ir analizuojami
psichosocialinės rizikos vertinimo duomenys.
Priemonės, taikomos gerinant darbuotojų darbingumą, yra šios: premijos už iniciatyvas
darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei gerus darbo rezultatus, lanksčios darbo sąlygos, aktyvios
(mankštos) ar papildomos pertraukos, pritaikyta darbo aplinka ar sutrumpintas darbo laikas.
Profesinės sveikatos priežiūra dažniausiai finansuojama pačios įmonės lėšomis, taip pat
gaunama lėšų iš Europos Sąjungos fondų ir įvairių projektų.
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Kiti klausimai
Baigiamojoje diskusijoje diskutuota kito susitikimo tema (planuojama tema – darbo
ergonomika).
Preliminari vieta – Vilniaus universiteto Matematikos fakulteto, UAB „Profus Baltics“
Kaune arba AB „Plasta“ patalpos.
Preliminarus laikas – 2019 m. rugpjūčio mėn.

