














































NaudiNgos Nuorodos:

Lietuvos institucijų svetainės:

Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministerija: http://sam.lt/

Čia rasite informaciją apie šalies sveikatos sektoriaus organizaciją ir veiklą (as-
mens ir visuomenės sveikatą, farmaciją), teisinę informaciją, naujai įsteigtos 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos trišalės tarybos informaciją ir kt.

Higienos institutas: http://www.hi.lt/

Viena iš Higienos instituto veiklos sričių – darbo aplinkos poveikio sveikatai ty-
rimai bei profesinės sveikatos priežiūros technologijų vertinimas, inovatyvių 
intervencijų rengimas ir išbandymas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje. 
Atsakingas padalinys – Profesinės sveikatos centras. Higienos instituto svetai-
nėje galima susipažinti su Higienos instituto parengtais metodiniais, informaci-
niais, moksliniais leidiniais (daugumą galima nemokamai atsisiųsti), pateikiama 
išsami Lietuvos sveikatos statistika, LR profesinių ligų valstybės registro atas-
kaitos. 

tarptautinės organizacijos ir tinkLai:

europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (european agency for safety and 
Health at Work, Eu-osHa): http://osha.europa.eu/lt

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros misija – siekti, kad darbo vietos 
Europoje būtų saugesnės, sveikesnės ir produktyvesnės. 1996 m. agentūrą įkū-
rė Europos Sąjunga. Agentūra tiria, kuria ir platina informaciją apie darbuotojų 
saugą ir sveikatą, organizuoja Europos informavimo kampanijas. Visus agentū-
ros leidinius galima atsisiųsti nemokamai. 
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pasaulio sveikatos organizacijos (World Health organization, WHo) profesi-
nės sveikatos svetainė: http://www.who.int/occupational_health/en/

Pagrindinės Pasaulio sveikatos organizacijos funkcijos profesinės sveikatos sri-
tyje – darbo sąlygų gerinimo ir kitų aplinkos higienos aspektų stiprinimas. Pri-
pažindama, kad profesinė sveikata glaudžiai susijusi su visuomenės sveikata, ši 
organizacija atkreipia dėmesį į visus darbuotojų sveikatai įtakos turinčius veiks-
nius, įskaitant ligų ir sužeidimų riziką darbo aplinkoje, socialinius ir individua-
lius faktorius bei sveikatos paslaugų prieinamumą. 

europos sveikatos stiprinimo darbo vietoje tinklas (european network for 
Workplace Health promotion, enWHp): http://www.enwhp.org/

Europos sveikatos stiprinimo darbo vietoje tinklas, įkurtas 1996 m., yra viena iš
lyderiaujančių Europos Sąjungos institucijų, dirbančių sveikatos stiprinimo sri-
tyje. Tinklas vienija 28 Europos šalių nacionalines profesinės sveikatos ir saugos 
bei visuomenės sveikatos institucijas. Tinklo narių tikslas – nustatyti ir skleisti 
gerąją sveikatos stiprinimo darbo vietoje praktiką nacionaliniu lygiu bei dalintis 
patirtimi ir žiniomis Europos lygiu. ENWHP sukūrė sveikatos stiprinimo darbo 
vietoje modelį, kuris yra integruota ir išsami visuomenės sveikatos politikos 
dalis. Šis modelis apima sveikos gyvensenos skatinimą bei sveikatai palankių 
darbo sąlygų kūrimą.

Interneto svetainėje pateikiama išsami informacija apie kokybiškas sveikatos 
stiprinimo programas, jų rengimą bei vertinimą. Čia galima rasti informaciją 
apie sveikatos stiprinimo darbo vietose programos sudedamąsias dalis, porei-
kio įgyvendinti tokias programas analizę, įmonės situacijos įvertinimo klausi-
myną, sveikatos stiprinimo vertinimo kriterijus, bei daug sveikatos stiprinimo 
darbe metodų ir priemonių, kuriomis dalinasi tinklo nariai. Be to, interneto sve-
tainėje galima rasti daug gerosios praktikos pavyzdžių, kaip buvo įgyvendintos 
sveikos mitybos, fizinio aktyvumo, psichikos sveikatos, žalingų įpročių mažini-
mo programos, kokios priemonės naudotos bei kokie buvo pasiekti rezultatai 
įvairiose šalyse.

25.



26.



27.



28.



29.



30.






