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KVIETIMAS 
 

Vaikų sveikata ir gyvenimo kokybė – tai šalies ateitis 

Siekiant geriau pažinti vaikų sveikatos poreikius ir uždavinius, Europoje daugiau nei 

prieš trisdešimt metų pradėta įgyvendinti ilgalaikė Mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrimo 

programa – HBSC (Health Behaviour in School-aged Children). Šioje tyrimų programoje 

dalyvauja 45 Europos ir Šiaurės Amerikos šalys. Tai yra vienas žinomiausių ir plačiausiai 

naudojamų informacijos šaltinių apie mokinių sveikatą ir gyvenseną visame pasaulyje. Lietuva 

į šią tyrimų programą įsitraukė prieš 25 metus – per ketvirtį amžiaus sukaupta daug 

informacijos apie mūsų šalies vaikų savijautos, elgesio ir gyvensenos pokyčius, sveikatos 

išteklius bei rizikos veiksnius. 

Ši tarptautinė konferencija – tai ne tik noras pasidalinti ilgo ir prasmingo darbo 

rezultatais, bet ir galimybė mokslininkams bei praktikams kartu aptarti aktualiausius vaikų 

sveikatos puoselėjimo uždavinius, laukiančius iššūkius ir jų sprendimo galimybes. 

Konferencija skirta visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams, 

švietimo įstaigų darbuotojams, psichikos sveikatos specialistams, mokslininkams bei visų 

specialybių gydytojams. 

 

Konferencijos dalyvius kviečiame registruotis iki 2017 m. sausio 27 d. el. paštu 

sti@lsmuni.lt, nurodant vardą, pavardę, darbovietės pavadinimą ir pareigas. Jeigu Jums bus 

reikalinga sąskaita-faktūra – registruodamiesi nurodykite įstaigos rekvizitus. 

Dalyvio mokestis – 15 eurų (už pažymėjimą ir kavos pertraukas). Studentams 

konferencija nemokama, bet būtina išankstinė registracija. 

Konferencijos dalyvio mokestis apmokamas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

sąskaitą LT69 7044 0600 0290 5364, mokėjimo paskirtyje nurodant už ką mokama „PSO 

CINDI už konferenciją“. Mokestis turi būti pervedamas registracijos laikotarpiu iki 2017 m. 

sausio 27 d. 

 

Kviečiame aktyviai registruotis, kadangi dalyvių skaičius ribotas. 

 

Kontaktinis asmuo: 

LSMU MA VSF Sveikatos tyrimų instituto administratorė Laura Miščikienė 

Tel. 37 407 930; el. paštas: sti@lsmuni.lt 

 

 

Konferenciją organizuoja HBSC tyrimo vykdytojas Lietuvoje – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos 

akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas. 

Konferencijos organizavimo komitetas: Monika Grincaitė, Laura Miščikienė, Ingrida Pilkionienė, Kastytis 

Šmigelskas, Linas Šumskas, Tomas Vaičiūnas, Apolinaras Zaborskis, Vilma Žaltauskė, Nida Žemaitienė. 
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KONFERENCIJOS PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

09:00 – 10:00 Dalyvių registracija 

10:00 – 10:10 LSMU gimnazijos mokinių pasirodymas 

10:10 – 10:40 Konferencijos atidarymas ir sveikinimai 

Vaiva Lesauskaitė, prof. habil. dr. (LSMU prorektorė mokslui) 

Ramunė Kalėdienė, prof. habil. dr. (LSMU MA VSF dekanė) 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo 

kampanijos „Už saugią Lietuvą“ atstovas 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas 

LR Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas 

10:40 – 11:00 Ingrida Zurlytė, dr. (PSO atstovybės Lietuvoje vadovė) 

„Vaikų ir jaunimo sveikatos tarptautinė stebėsena ir iniciatyvos“ 

11:00 – 11:20 Joanna Inchley, dr. (HBSC tyrimo tarptautinė koordinatorė) 

„Mokinių sveikata Europoje: dabartinė situacija ir stebėsenos svarba“ 

11:20 – 11:40 Iveta Pudule (HBSC tyrimo koordinatorė Latvijoje) 

„Mokinių sveikata ir gyvensena Rytų Europos regione“ 

11:40 – 12:00 Apolinaras Zaborskis, prof. habil. dr. (HBSC tyrimo koordinatorius Lietuvoje) 

„HBSC tyrimo Lietuvoje istorija ir pagrindiniai rezultatai“ 

12:00 – 13:00 Pietų pertrauka 

13:00 – 13:20 Inese Gobiņa, doc. dr. (Rygos Stradinio universitetas) 

„Mokinių sveikatos gerinimo politika ir praktika Latvijoje“ 

13:20 – 13:40 Austėja Jociūtė (Lietuvos moksleivių sąjungos atstovė) 

„Mokinių patirtis ir lūkesčiai gerinant sveikatą mokykloje“ 

13:40 – 14:00 Dalia Sabaliauskienė (Sveikatos mokymo  ir ligų prevencijos centro Vaikų sveikatos 

skyriaus visuomenės sveikatos administratorė, Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 

tinklo koordinatorė) 

„Sveikatos stiprinimo galimybės sveikatą stiprinančių mokyklų bendruomenėse“ 

14:00 – 14:20 Robertas Povilaitis, dr. („Vaikų linijos“ vadovas) 

„Patyčių prevencija mokyklose: sėkmės, nesėkmės ir sprendimų paieška“ 

14:20 – 14:40 Nida Žemaitienė, prof. dr. (LSMU MA VSF Sveikatos psichologijos katedra) 

„Savižudybių prevencija mokykloje: nuo mokslo link praktikos“ 

14:40 – 15:00 Danguolė Avižiuvienė (Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos 

pirmininkė) 

„Vaikų gyvensenos stebėsenos svarba savivaldybėje“ 

15:00 Konferencijos uždarymas, pažymėjimų įteikimas 


