Higienos instituto (HI) 2020 m. viešosios komunikacijos rezultatai

Naujienos HI interneto svetainėje
(https://hi.lt/2020-2.html)
Paskelbta 131 naujiena:
 HI Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) – 30,
 HI Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) – 58,
 HI Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) – 10,
 HI Bendrųjų reikalų skyriaus – 23,
 Metodinės komisijos – 10.
Daugiausia naujienų paskelbta gruodžio mėn. – 20, mažiausia – sausio mėn. – 3.
Pranešimai žiniasklaidai, tikslinėms grupėms ir infografikai
(http://hi.lt/pranesimai-spaudai.html)
Parengti ir išplatinti 8 pranešimai žiniasklaidai (5 – SIC, 2 – VSTC ir 1 – PSC):
1. Mokinių sveikatos būklė per ketverius mokslo metus pasikeitė nedaug (2020-12-23), (SIC);
2. Raginama susivienyti, kad išsaugotume antimikrobinius vaistus (2020-11-18), (VSTC);
3. Lietuvos savivaldybių gyventojų sveikatos apžvalga: atkreipiame dėmesį į problemines sritis (202011-12), (SIC);
4. Lietuvoje įsibėgėja „Neįtikėtini metai“ – mokslo įrodymais pagrįsta pozityvios tėvystės ugdymo
programa (2020-09-14), (VSTC);
5. Pernai Lietuvos gyventojai mirė dėl tų pačių priežasčių kaip ir anksčiau (2020-08-03), (SIC);
6. Iki karantino kraujo donorų kasmet daugėjo, per jį – iškart sumažėjo (2020-06-12), (SIC);
7. Higienos institutas pristato šalies vaikų sveikatos 2014–2018 m. apžvalgą (2020-05-26), (SIC);
8. Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: vėžio stigma ir nepagrįsti lūkesčiai grįžusiųjų atžvilgiu (202004-16), (PSC).
Parengti ir išsiųsti 76 naujienlaiškiai tikslinėms grupėms.
Parengti ir paskelbti (išplatinti) 9 infografikai (8 – SIC, 1 – VSTC):
1. „Mokinių fizinio pajėgumo apžvalga, 2019–2020 mokslo metų duomenys“ (2020-12-22), (SIC);
2. „Mokinių kūno masės indekso įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės apžvalga (2019–2020
mokslo metų duomenys)“ (2020-09-30), (SIC);
3. „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai (VSPS) 2019 m. (2020-09-02), (VSTC);
4. „Kraujo donorai ir donacijos 2019 m.“ (2020-08-25), (SIC);
5. „Mirties priežastys. Lietuva, 2019 m.“ (2020-08-03), (SIC);
6. „Mokinio asmens duomenų tvarkymo vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje teisiniai
aspektai“ (2020-06-29), (SIC);
7. „Pasaulinė kraujo donorų diena – COVID-19 apsuptyje“ (2020-06-12), (SIC);

8. „Health in the Baltic Countries 2018“, (SIC);
9. „7–17 metų amžiaus mokinių, dalyvavusių ugdymo veikloje be apribojimų, apžvalga (2018–2019
mokslo metų duomenys)“ (2020-03-30), (SIC).
Infografikai skelbiami http://hi.lt/lt/infografikai.html ir https://hi.lt/news/1668/1246/Parengtas-leidinysVisuomenes-sveikatos-prieziuros-specialistai-2019-metais.html.
Renginiai
(http://hi.lt/renginiai-2.html)
Tradiciniai kasmetiniai renginiai, surengti nuotoliniu būdu (VSTC, SIC):
 mokslinė-praktinė
konferencija
hospitalinių
infekcijų
tema,
(VSTC)
(https://hi.lt/news/1688/1246/Mokslineje-praktineje-konferencijoje-sveikatos-prieziurosspecialistai-dalijosi-COVID-19-infekcijos-valdymo-patirtimi.html;
https://hi.lt/news/1692/1246/Mokslineje-praktineje-konferencijoje-diskutuota-apie-infekcijoskontroles-vaidmeni-ir-svarba-asmens-sveikatos-prieziuros-istaigose.html);
 nacionalinė konferencija, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei supratimo
apie antibiotikus savaitei paminėti (VSTC)
(https://hi.lt/news/1708/1246/Raginama-susivienyti-kad-issaugotume-antimikrobinius-vaistus.html);
 susitikimas su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos studijų programos
studentais (SIC)
(https://hi.lt/news/1673/1246/Tradicinis-susitikimas-su-Vilniaus-universitetostudentais-nuotoliniu- budu.html).
HI leidiniai ir jų skelbimas, platinimas
(http://hi.lt/lt/pagrindinis-meniu/leidiniai/rekomendacijos-2.html)
Iš viso parengti 27 mokslo, metodiniai, statistikos ir informaciniai leidiniai, iš jų:
 publikuota 17 online leidinių;
 išleista 10 spausdintinių leidinių, iš jų:
3 serijos „Mokslo darbai“ leidiniai;
3 žurnalo serijos „Visuomenės sveikata“ numeriai;
3 metodinės rekomendacijos;
1 HI metinė ataskaita „Higienos institutas 2019 metais“.
Spausdintiniai leidiniai pristatomi bibliotekoms, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms. Visi
leidiniai (išskyrus serijos „Mokslo darbai“ leidinius) skelbiami HI interneto svetainėje, informacija apie
juos teikiama žiniasklaidos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovams ir kitiems.
Informacija (komentarai, interviu, patikslinimas ir kt.) žiniasklaidos atstovams
HI atstovai davė interviu TV ir radijo laidoms, teikė informaciją telefonu ir elektroniniu paštu.
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HI žiniasklaidoje
(http://hi.lt/ziniasklaida.html)

Naujienų agentūrų ELTA ir BNS pranešimai.
Interneto portalai delfi.lt, 15min.lt, lrytas.lt, alfa.lt, lsveikata.lt, bernardinai.lt, tv3.lt, tvplay.tv3.lt,
regioniniai interneto portalai (kaunodiena.lt, pzinios.lt, gzeme.lt, rinkosaikste.lt, nyksciai.lt,
regionugidas.lt, aina.lt), regioninė spauda ir kt.
LRT televizija, LNK. TV3, BTV ir kt.
LRT radijas, M-1, Žinių radijas ir kt.
Bendradarbiavimas su Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) Spaudos tarnyba
Rengta, teikta ir derinta aktuali informacija, atsakymai į žurnalistų klausimus HI veiklos klausimais.
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