Higienos instituto (HI) 2019 m. viešosios komunikacijos rezultatai

Naujienos HI interneto svetainėje
(http://hi.lt/2019-2.html)
Paskelbta 116 naujienų:
 HI Sveikatos informacijos centro (toliau – SIC) – 44,
 HI Visuomenės sveikatos technologijų centro (toliau – VSTC) – 29,
 HI Profesinės sveikatos centro (toliau – PSC) – 24,
 HI Bendrųjų reikalų skyriaus – 10,
 Metodinės komisijos – 9 naujienos.
Daugiausia naujienų paskelbta gruodžio mėn. – 25, mažiausia – liepos ir rugpjūčio mėn. – po 4.
Pranešimai žiniasklaidai, tikslinėms grupėms ir infografikai
(http://hi.lt/pranesimai-spaudai.html)
Parengta ir išplatinta 12 pranešimų žiniasklaidai:
1. Per paskutinius trejus mokslo metus Lietuvoje išaugo per didelio svorio mokinių dalis (2019-12-31),
(SIC);
2.Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rezultatai: netolygumai tarp savivaldybių ir skirtumai tarp lyčių
jose (2019-12-31), (VSTC);
3. Higienos institutas išanalizavo, kaip socioekonominiai veiksniai veikia šalies gyventojų
sveikatą (2019-12-17), (SIC);
4. Apdovanotos darbuotojų sveikatą puoselėjančios įmonės (2019-11-15), (PSC);
5. Lietuvoje cukrinis diabetas nustatytas vienai iš 23 moterų ir vienam iš 29 vyrų (2019-11-13), (SIC);
6. Lietuvoje kasmet dėl žvynelinės į gydytojus kreipiasi per 20 tūkst. žmonių (2019-10-29), (SIC);
7. Kokiomis ligomis dažniausiai sergame? (2019-09-24), (SIC);
8. Pirmą kartą šiame amžiuje per metus mirė mažiau nei 40 tūkst. Lietuvos gyventojų (2019-08-12),
(SIC);
9. Daugiau dėmesio kraujo donorų telkimui ir nuolatiniams donorams (2019-06-13), (SIC);
10. Gegužės 5-oji – Pasaulinė rankų higienos diena: plauni rankas – saugai gyvybę (2019-05-03),
(VSTC);
11. Kvietimas į nemokamą internetinį seminarą žiniasklaidos atstovams (2019-03-18), (VSTC);
12. Netinkama mityba – vienas iš rizikos veiksnių mūsų sveikatai (2019-01-03), (PSC).
Parengti ir išsiųsti 73 naujienlaiškiai tikslinėms grupėms.
Parengta ir paskelbta (išplatinta) 12 infografikų (SIC):
1. „7–17 metų amžiaus vaikų sveikatos apžvalga (2018 m. duomenys)“ (2019-12-31);
2. „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.“ (2019-12-23);

3. „Gimimų medicininiai duomenys 2018 m.“ (2019-12-17);
4. „Lapkričio 14-oji – Pasaulinė diabeto diena“ (2019-11-13);
5. „Žvynelinė (psoriazė) 2014–2018 m.“ (2019-11-29);
6. „Vaikų regėjimo apžvalga (2018 m. duomenys)“ (2019-09-30);
7. „Išvengiamos hospitalizacijos Lietuvoje“ (2019-09-30);
8. „Kokiomis ligomis sergame?“ (2019-09-23);
9. „Skelbiami galutiniai duomenys apie 2018 m. Lietuvos gyventojų mirties priežastis“ (2019-08-05);
10. „Vaikų kūno masės indekso įvertinimas 2018 m.“ (2019-06-20);
11. „Kraujo donorai ir donacijos 2018 m.“ (2019-06-14);
12. „Vaikų dantų sveikata (2017 m. apžvalga)“ (2019-04-03).
Infografikai skelbiami adresu http://hi.lt/lt/infografikai.html.
Renginiai
(http://hi.lt/renginiai-2.html)
Suorganizuota 30 renginių (biudžeto, projektų ir pajamų įmokų).
Rengiami tradiciniai kasmetiniai renginiai:
 mokslinė-praktinė
konferencija
hospitalinių
infekcijų
tema
(http://hi.lt/news/1481/1203/Konferencijoje-pristatytos-hospitaliniu-infekciju-valdymonaujoves.html);
 nacionalinė konferencija, skirta Europos supratimo apie antibiotikus dienai ir Pasaulinei supratimo
apie antibiotikus savaitei paminėti
(http://hi.lt/news/1552/1203/Nacionaline-konferencija-prasidejo-Europos-supratimo-apieantibiotikus-dienos-ir-Pasaulines-supratimo-apie-antibiotikus-savaites-minejimas.html);
 susitikimai su Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos studijų programos
studentais
(http://hi.lt/news/1507/1203/Higienos-institute-studentai-domejosi-statistiniais-rodikliais-ir-juapskaiciavimu.html).
HI leidiniai ir jų skelbimas, platinimas
(http://hi.lt/lt/pagrindinis-meniu/leidiniai/rekomendacijos-2.html)
Iš viso parengti 42 mokslo, metodiniai, statistikos ir informaciniai leidiniai, iš jų:
 publikuoti 28 online leidiniai;
 išleista 14 spausdintinių leidinių, iš jų:
1 serijos „Mokslo darbai“ leidinys;
4 žurnalo serijos „Visuomenės sveikata“ numeriai;
8 metodinės rekomendacijos;
1 HI metinė ataskaita „Higienos institutas 2018 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 kt.
Informacija (komentarai, interviu, patikslinimas ir kt.) žiniasklaidos atstovams
HI atstovai davė 10 interviu radijo laidoms, 8 interviu – TV. Telefonu ir elektroniniu paštu teikta
informacija apie 80 kartų.
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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
Teikta, derinta aktuali informacija, rengta bendra informacija, atsakymai į žurnalistų klausimus pagal
kompetenciją, dalyvauta SAM bei kituose renginiuose ir kt.
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