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I. SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

Kelm÷s

rajono savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų

įgyvendinimo 2011 m. ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 ,,D÷l savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos teikimo formos
patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr.8-328). Ataskaitoje pateikiami teis÷s aktai, reglamentuojantys
visuomen÷s sveikatos priežiūrą savivaldyb÷je, trumpai aptariami tiek vidiniai, tiek išoriniai
veiksniai, tur÷ję įtakos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai. Pateikiami statistiniai 2010 m.
duomenys apie demografinę situaciją

Kelm÷s

rajono savivaldyb÷je. Aptariamos vykdytos

rajone valstybin÷s visuomen÷s sveikatos strategijos ir programos. Aprašomas visuomeninių
organizacijų, savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių ind÷lis į visuomen÷s sveikatos
priežiūros veiklos įgyvendinimą Kelm÷s

rajono savivaldyb÷je. Pateikiama informacija apie

pra÷jusiais metais rajone vykdytą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklą, mokinių skaičių
savivaldyb÷je, mokinių sveikatos priežiūros specialistų skaičių. Aptariami savivaldyb÷s,
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimai, Privalomojo sveikatos draudimo fondo
l÷šos, skirtos visuomen÷s sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldyb÷je. Pateikiamos artimiausio
laikotarpio savivaldyb÷s vykdomos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos prioritetin÷s
kryptys, aptariamas savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
priemonių vykdymas.
Ataskaitos I, II, III, V, VI, VII, IX, X skyrius pareng÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuro direktor÷ Lina Balčiūnien÷, tel. (8 427) 52239, el. p.
kelmesbiuras@zebra.lt;

IV, VIII skyrius pareng÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s

sveikatos biuro visuomen÷s sveikatos steb÷senos specialistas Laimis Jonutis, tel.(8 427) 51951,
el. p. laimis.jonutis@zebra.lt; XI skyrių pareng÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikis, tel. (8 427) 69052, el. p. vincas.metrikis@kelme.lt.
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II. TEISöS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBöS VYKDYTAS
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS

1 lentel÷. Teis÷s aktai, reglamentuojantys savivaldyb÷s vykdytas visuomen÷s sveikatos priežiūros
funkcijas
Eil.
Nr.

Dok. data

Dok. Nr.

Antrašt÷

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimai
1.

2011-01-21

T-3

2.

2011-01-21

T-4

3.

2011-02-19

T-40

4.

2011-02-19

T-41

D÷l Linos Balčiūnien÷s skyrimo eiti Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro direktoriaus pareigas
D÷l Vidos Jonutien÷s atleidimo iš direktoriaus pareigų
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2011-2013 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro
maksimalaus etatų skaičiaus nustatymo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo

5.

2011-02-19

T-47

specialiosios programos ataskaitos apie 2010 metų
priemonių vykdymą patvirtinimo

6.

2011-02-19

T-48

7.

2011-02-19

T-50

D÷l rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo 2011 metų
specialiosios programos patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2011 metų programinio
biudžeto patvirtinimo
D÷l pritarimo Kelm÷s rajono savivaldyb÷s vykdomų

8.

2011-03-31

T-69

visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
2010 metų ataskaitai
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos

9.

2011-03-31

T-70

r÷mimo specialiosios 2011 metų programos ir jos sąmatos
patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. geguž÷s 4

10.

2011-04-27

T-144

d. sprendimo Nr. T-177 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
narkotikų kontrol÷s komisijos sudarymo“ pakeitimo

11.

2011-05-30

T-156

12.

2011-06-29

T-175

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s paplūdimių ir jų maudyklų
įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo
D÷l personalinio priedo nustatymo Linai Balčiūnienei
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D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. vasario 19
13.

2011-06-29

T-194

d. sprendimo Nr. T-40 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 20112013 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patikslinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. sausio 28 d.

14.

2011-11-29

T-317

sprendimo Nr. T-28 „D÷l turto perdavimo patik÷jimo teise
valdyti, naudoti ir disponuoti savivaldyb÷s biudžetinei įstaigai
Visuomen÷s sveikatos biurui“ pripažinimo netekusiu galios

15.

2011-12-22

T-342

16.

2011-12-22

T-355

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 metų pirmojo
pusmečio darbo plano patvirtinimo

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymai
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s prevencin÷s tęstin÷s programos
17.

2011-04-05

A-281

„Būk saugus“ l÷šų naudojimo sutarties formos prie priedų prie
jos patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo

18.

2011-05-04

A-394

specialiosios programos l÷šų naudojimo visuomen÷s sveikatos
programoms finansuoti

19.

20.

2011*0606
2011-07-13

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
A-490

specialiosios programos įgyvendinimo ir kontrol÷s taisyklių
patvirtinimo

A-632

D÷l komisijos sudarymo
D÷l administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 4 d. įsakymo

21.

2011-07-25

A-657

Nr. A-391 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s programoms finansuoti“ 1 priedo papildymo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s žmonių užkrečiamųjų ligų

22.

2011-08-19

A-724

profilaktikos ir kontrol÷s organizacinių priemonių 2011-2015
metų programos ir plano patvirtinimo
D÷l administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 4 d. įsakymo

23.

2011-08-31

A-751

Nr. A-391 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s programos finansuoti“ 1 priedo papildymo
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D÷l administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 4 d. įsakymo
24.

2011-11-05

A-979

Nr. A-391 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s programoms finansuoti“ 1 priedo papildymo

25.

2011-11-23

A-1043

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s teritorijoje esančių paplūdimių
D÷l administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 4 d. įsakymo

26.

2011-11-25

A-1050

Nr. A-391 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s programoms finansuoti“ 1 priedo papildymo
D÷l administracijos direktoriaus 2011 m. geguž÷s 4 d. įsakymo
Nr. A-391 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s

27.

2011-12-23

A-1196

sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s programoms finansuoti“ 1 priedo papildymo ir 3
priedo patikslinimo

III. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURöJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

Išoriniai veiksniai. Sukurtos teisin÷s sąlygos pl÷toti ir gerinti visuomen÷s sveikatos
priežiūrą, jos toliau tobulinamos, tačiau l÷šų šiam tikslui skiriama per mažai. Lieka neaiškumų
d÷l finansavimo ilgalaikiškumo ir dydžio, tai tiesiogiai gali tur÷ti įtakos visuomen÷s sveikatos
priežiūros funkcijų vykdymą. 2011 m. sveikatinimo veiklos sutartis su LR sveikatos apsaugos
ministerija buvo pasirašyta tik rugpjūčio m÷nesį, nors veiklos suplanuotos nuo geguž÷s menesio.
Valstybin÷ms visuomen÷s sveikatos programoms vykdyti savivaldyb÷s lygmeniu l÷šų iš
valstyb÷s biudžeto praktiškai neskiriama. Visuomen÷s sveikata labiausiai priklauso nuo
gyvensenos, tačiau gyventojų vertybes ir elgesį neigiamai veikia nepalankūs socialiniai
veiksniai, vis did÷jantys socialiniai skirtumai, nepakankama asmenin÷ atsakomyb÷ už savo
sveikatą.
Vidiniai veiksniai. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je n÷ra savivaldyb÷s gydytojo, tod÷l Kelm÷s
rajono visuomen÷s sveikatos stiprinimo veikla buvo nepakankamai koordinuota.
Vykdydamas 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr.
VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷s
pl÷tra“, Kelm÷s

rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras pasiraš÷ trišalę sutartį

projektui finansuoti. Pagal šią priemonę finansuojamos tokios veiklos: savivaldybių visuomen÷s
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sveikatos biurų modernizavimas (materialin÷s baz÷s kūrimas), investuojant į patalpų
remontą/rekonstrukciją, darbo vietų įrengimą (kompiuterių bei programin÷s įrangos, biuro baldų
ir kitos įrangos įsigijimą) bei transporto, ryšių priemonių įsigijimą. Įgyvendinus projektą,
pager÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokyb÷.

IV. BENDRUOMENöS SVEIKATOS BŪKLöS ANALIZö

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos būkl÷s ir jos rizikos veiksnių
analiz÷je pateikiami rezultatai pagal savivaldyb÷s vykdytos visuomen÷s sveikatos steb÷senos
duomenis, aprašomas jų pokytis, lyginama su ankstesniais metais, su Šiaulių apskritimi ir
Lietuvos vidurkiu bei pavaizduojama grafiškai.

1. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojai

Kelm÷s rajono savivaldyb÷je, kaip ir visoje Lietuvoje, gyventojų maž÷ja. Per pastaruosius
4 metus rajono gyventojų sumaž÷jo 6,5% arba 2477 gyventojais (žr. 1 pav.). Moterų skaičius
rajone didesnis nei vyrų, tod÷l 1000-čiui vyrų, 2011 metų Statistikos departamento duomenimis,
teko 1095 moterys. Nors dauguma rajono gyventojų sudaro dirbantys asmenys, tačiau pensinio
amžiaus gyventojų 2011 metais buvo daugiau nei vaikų, tod÷l išlieka ne tik Kelm÷s rajono
gyventojų maž÷jimo, bet ir sen÷jimo problema.

1 pav. Kelm÷s r. gyventojų skaičiaus dinamika 2008-2011 m.

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rodiklių duomenų baz÷s

Kelm÷s rajono sen÷jimo problemą parodo Statistikos departamento prie Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s pateikiami demografin÷s senatv÷s koeficiento rodiklių duomenys (žr. 2
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lentel÷). Iš šių duomenų matyti, kad pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių skaičius,
tenkantis šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus, did÷ja visoje Lietuvoje, tačiau Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je šis skaičius (šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus teko 162 asmenys, priklausantys 60
metų ir vyresnio amžiaus grupei) yra didžiausias Šiaulių apskrityje.

2 lentel÷. Demografin÷s senatv÷s koeficientas 2009-2011 metų pradžioje
Lietuvos Respublika
Šiaulių apskritis
Kelm÷s r. sav.

2009 m.
137
137
151

2010 m.
140
141
155

2011 m.
144
148
162

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rodiklių duomenų baz÷s

Sud÷tinga demografin÷ situacija iš esm÷s fiksuojama d÷l dviejų pagrindinių priežasčių.
Pirma, d÷l neigiamos gimstamumo ir mirtingumo dinamikos Kelm÷s rajone per pastaruosius
metus, nes gimstamumas mažesnis nei mirtingumas (žr. 2 pav.). 2010 metais 1000-čiui Kelm÷s r.
sav. gyventojų teko 9,6 gimusiųjų (Lietuvos vidurkis – 10,8) ir 15,6 mirusiųjų (Lietuvos vidurkis
– 12,8).

2 pav. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius Kelm÷s r. 2008-2010 m.

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rodiklių duomenų baz÷s

Lietuvos Respublikoje kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas kasmet maž÷ja, tad 2010 metais
1000-čiui gimusiųjų teko 4,3 mirusio kūdikio. Palyginus su Kelm÷s rajono duomenimis, tai yra
šiek tiek daugiau, nes Kelm÷s rajone 1000-čiui gimusių 2010 metais teko 2,9 mirusio kūdikio
(žr. 3 lentel÷). Iš viso per 2010 metus Kelm÷s rajone užfiksuota 1 kūdikio iki 1 metų mirtis.
3 lentel÷. Mirusių kūdikių skaičius 2008-2010 metais
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Lietuvos
Respublika
Šiaulių
apskritis
Kelm÷s r.
sav.

Mirusiųjų kūdikių skaičius
1 000 gimusiųjų tenka mirusių kūdikių
Mirusių kūdikių skaičius
1 000 gimusiųjų tenka mirusių kūdikių
Mirusiųjų kūdikių skaičius
1 000 gimusiųjų tenka mirusių kūdikių

2008 m.
172
5
22
6,5
4
11,7

2009 m.
181
5
23
6,6
2
5,3

2010 m.
153
4,3
21
6,3
1
2,9

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rodiklių duomenų baz÷s

Antra priežastis, d÷l kurios Kelm÷s rajono gyventojų sparčiai maž÷ja, yra neigiamas
migracijos rodiklis. Pirmiausia, 2010 metais maž÷jantį rajono gyventojų skaičių l÷m÷ vidiniai ir
tarptautiniai migracijos rodikliai, nes, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s duomenimis, 2010 metais į Kelm÷s rajoną atvyko 589 žmon÷s, o išvyko net 1594
asmenys, tod÷l bendra neto migracija buvo neigiama ir per vienerius 2010 metus sudar÷ 1005
žmon÷mis mažiau, tai, palyginus su prieš tai buvusiais keleriais metais, sudar÷ daugiau nei
dvigubai daugiau atvejų (žr. 3 pav.). Žinoma, tam didelę įtaką tur÷jo ir privalomas PSD
mokestis.

3 pav. Vidin÷ ir tarptautin÷ Kelm÷s r. gyventojų migracija 2008-2010 m.

Šaltinis: Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s rodiklių duomenų baz÷s

Didelį migracijos mastą galime paaiškinti prasta Kelm÷s rajono ekonomine situacija, nes
daug metų vyrauja didelis nedarbo lygis, kuris didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis ir yra
didžiausias Šiaulių apskrityje. 2011 metų spalio 1 dienos duomenimis, Kelm÷s rajone nedarbo
lygis buvo 14,4 proc. ir tai 4 procentais daugiau nei Lietuvos vidurkis. Tokia situacija yra 4
metai, nes rajono gyventojus paliet÷ ekonomin÷s problemos (žr. 4 pav.).

10
4 pav. Nedarbo lygis (%) 2008-2011 metais Kelm÷s r. ir Lietuvoje

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Apibendrinant galima teigti, kad pagrindin÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s demografin÷s
problemos yra spartus rajono gyventojų maž÷jimas ir sen÷jimas. Ši sud÷tinga demografin÷
situacija fiksuojama d÷l dviejų pagrindinių priežasčių: neigiamos gimstamumo ir mirtingumo
dinamikos rajone, nors kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas kasmet maž÷ja, bei neigiamo
migracijos rodiklio, kurį pirmiausia lemia prasta Kelm÷s rajono ekonomin÷ situacija.

2.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų sergamumas

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, pastebima tendencija, kad
2010 metais Kelm÷s rajono savivaldyb÷je gyventojų sergamumas buvo mažesnis nei bendrai
Lietuvoje. Kelm÷s rajone 1000-čiui suaugusių žmonių iš viso teko 1013,7 registruoto susirgimo
atvejo, o Lietuvoje per tą patį laikotarpį užregistruota beveik dvigubai daugiau susirgimų (iš viso
1948,4 susirgimų teko 1000-čiui gyventojų).
Pagal sergamumo struktūrą 2010 metais Kelm÷s rajono gyventojai dažniausiai sirgo
kv÷pavimo sistemos ir kraujotakos sistemos ligomis (žr. 4 lentel÷). Kv÷pavimo sistemos ligoms
Kelm÷s rajone teko 216,7 atvejo 1000-čiui rajono gyventojų. Žinoma, dauguma iš jų sudar÷
ūmin÷s viršutinių kv÷pavimo takų infekcijos ir gripas, t. y. 57 proc. Antra vieta susirgimų
struktūroje tarp Kelm÷s rajono gyventojų teko kraujotakos sistemos ligoms, kurių 1000-čiui
gyventojų teko 171,2 atvejo. Dažniausiai registruojamas kraujotakos sistemos susirgimas yra
hipertenzija, 58 proc. visų atvejų Kelm÷s rajone. Be anksčiau išvardintų susirgimų, 2010 metais
Kelm÷s rajone nemažai buvo jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligų (80,9 – 1000čiui gyv.), urogenitalin÷s sistemos ligų (66,2 – 1000-čiui gyv.), psichikos ir elgesio sutrikimų
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(64,6 – 1000-čiui gyv.), traumų (58,4 – 1000-čiui gyv.), akių ligų (58,2 – 1000-čiui gyv.),
virškinimo sistemos ligų (53,4 – 1000-čiui gyv.) ir kt.
Lyginant Kelm÷s rajono gyventojų sergamumą 2009 ir 2010 metais matyti, kad per metus
bendras sergamumas sumaž÷jo nuo 1030,6 atvejo, tenkančio 1000-čiui rajono gyventojų 2009
metais, iki 1013,7 atvejo tenkančio 1000-čiui gyventojų 2010 metais. Tai labiausiai l÷m÷
kv÷pavimo sistemos ligų (nuo 241,4/1000-čiui gyv. iki 216,7 – 1000-čiui gyv.), ypač ūmin÷s
viršutinių kv÷pavimo takų infekcijų ir gripo atvejų sumaž÷jimas. Nors per metus kai kurių ligų
atvejų ir sumaž÷jo, tačiau pastebimai išaugo kraujotakos ir endokrinin÷s sistemų ligų atvejų.
Atitinkamai sergamumas kraujotakos sistemos ligomis padid÷jo nuo 165 iki 171,2 atvejo,
tenkančio 1000-čiui gyv., o endokrinin÷s sistemos ligų skaičius padid÷jo nuo 39,9 iki 45,9
atvejo, tenkančio 1000-čiui rajono gyventojų.

4 lentel÷. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų sergamumas 2009–2010 metais
Diagnoz÷s pavadinimas
IŠ VISO
Infekcin÷s ir parazitin÷s ligos, iš jų:
tuberkulioz÷
lytiškai plintančios infekcijos
piktybiniai navikai, iš jų:
trach÷jos, bronchų ir plaučių
odos
krūties
gimdos kaklelio
priešin÷s liaukos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrinin÷s sistemos ligos, iš jų:
cukrinis diabetas
Psichikos ir elgesio sutrikimai, iš jų:
psichikos ligomis, iš jų:
demencija ir Alzheimerio liga
šizofrenija
nuotaikos sutrikimai
priklausomyb÷mis, iš jų:
psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį
psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant psichoaktyviąsias m-gas

Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos, iš jų:
hipertenzin÷s ligos
išemin÷ širdies liga, iš jos:
miokardo infarktas
cerebrovaskulin÷s ligos, iš jų:
insultas
Kv÷pavimo sistemos ligos, iš jų:
ūmin÷s viršutinių kv÷pavimo takų infekcijos ir gripas

2009 m.
Iš viso
Abs.
1000čiui gyv.
sk.
38509 1030,6
607
16,4
22
5,9
36
1
483
12,92
36
0,97
30
0,81
74
3,81*
28
1,44*
94
5,26*
182
4,9
1481
39,9
516
13,9
2280
61,5

2010 m.
Iš viso
Abs.
1000čiui gyv.
sk.
37306
1013,7
484
13,4
19
5,2
26
0,7
532
14,45
32
0,88
36
0,97
62
3,22*
25
1,32*
113
6,43*
224
6,2
1661
45,9
566
15,6
2337
64,6

F00-F09,
F20-F99
F00-F03,
G30

2223

59,48

2289

62,21

277

7,5

313

8,6

F20-F29
F30-F39
F10-F19
F10
F11-F19
G00-G99
H00-H59
H60-H95
I00-I99
I10-I15
I20-I25
I21-I22
I60-I69
I60-I64
J00-J99
J00-J11

159
572
76
76
0
1541
2089
799
6177
3476
1062
31
314
61
8953
5310

4,26
15,4
2,02
2,02
0
41,6
56,3
21,5
165
93,7
28,6
0,8
8,5
1,6
241,4
143,2

169
577
87
84
3
1426
2105
727
6196
3584
1013
24
342
75
7842
4463

4,59
15,9
2,37
2,29
0,08
39,4
58,2
20,1
171,2
99
28
0,7
9,5
2,1
216,7
123,3

Kodas
pagal
TLK-10
A00-T98
A00-B99
A15-A19
A50-A64
C00-C97
C33-C34
C43-C44
C50
C53
C61
D50-D89
E00-E90
E10-E14
F00-F99
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pneumonijos
l÷tin÷s apatinių kv÷pavimo takų ligos
astma ir astmin÷ būkl÷
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos, iš jų:
artropatijos
deformuojančios dorsopatijos
Urogenitalin÷s sistemos ligos, iš jų:
priešin÷s liaukos hiperplazija
moters dubens organų uždegimin÷s ligos
Perinatalinio periodo ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai, iš jų:
galvos sužalojimai
pilvo, juosmens ir dubens sužalojimai
pečių lanko ir rankos lūžimai
kojų lūžimai

J12-J18
J40-J47
J45-J46
K09-K93
L00-L99

N00-N99
N40
N70-N77
P00-P96
Q00-Q99
S00-T98
S00-S09
S30-S39
S42, S52

391
769
344
1948
1295
3018
962
458
2496
410
434
22
254
2082
169
50
231

10,5
20,7
9,3
52,5
34,9
81,4
25,9
12,4
67,3
23,2
22,4
0,6
6,8
56,1
4,6
1,3
6,2

360
738
370
1934
1076
2927
991
416
2396
402
398
26
287
2113
163
45
216

9,9
20,4
10,2
53,4
29,7
80,9
27,4
11,5
66,2
23,3
21
0,7
7,9
58,4
4,5
1,2
6

S72, S82,
S92

166

4,5

163

4,5

M00-M99
M00-M25
M40-M43

terminiai ir cheminiai nudegimai
T20-T32
33
0,9
44
1,2
apsinuodijimai
T36-T65
14
0,4
11
0,3
*Krūties ir gimdos kaklelio piktybiniai navikai registruojami 1000-čiui moterų, o priešin÷s liaukos – 1000-čiui vyrų.
Šaltinis: SVEIDROS ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro pateikiami duomenys

2010 metais 1000-čiui Kelm÷s rajono savivaldyb÷s suaugusiųjų (nuo 18 m.) iš viso teko
919,94 susirgimo atvejų, per tą patį laikotarpį užregistruota daugiau nei 1,5 karto daugiau vaikų
susirgimų, rodiklis siek÷ 1477,29 atvejo 1000-čiui vaikų, kurių amžius iki 17 metų (žr. 5 lentel÷).
Palyginus su 2009 metais matyti, kad nors suaugusių gyventojų sergamumas sumaž÷jo, tačiau
vaikų iki 17 metų padid÷jo.

5 lentel÷. Kelm÷s r. sav. Gyventojų sergamumas 2009–2010 m. (susirgimai, užregistruoti
ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose)
Suaugusieji nuo 18 m.
Metai

2009 m.
2010 m.

Iš viso
užregistruota
susirgimų
(+,-)

1000
suaugusiųjų

27312
26668

926,8
919,94

Naujai
užregistruota
susirgimų
(+)

Vaikai (0-17 m.)
1000
suaugusiųjų

Iš viso
užregistruota
susirgimų
(+,-)

13076
443,7
11197
12356
426,23
10638
Šaltinis: SVEIDROS duomenys

1000
vaikų

Naujai
užregistruota
susirgimų
(+)

1470,8
1477,29

8833
8373

1000
vaikų

1160,3
1162,76

Pastebima, jog 2010 metais 0-17 m. vaikai dažniausiai tur÷jo regos sutrikimų ir
laikysenos problemų. Reg÷jimo sutrikimų skaičius palyginus su 2009 metais išaugo, taip pat kaip
ir vaikų, turinčių laikysenos sutrikimų, skaičius (žr. 6 lentel÷). Tačiau per vienerius metus vaikų,
apsilankiusių ambulatorin÷se sveikatos priežiūros įstaigose, skaičius sumaž÷jo.
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6 lentel÷. Kelm÷s r. sav. 0-17 m. vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius
2009–2010 m.
Vaikų,
apsilankiusių
ambulatorin÷
se sveikatos
priežiūros
įstaigose,
skaičius

Metai

Vaikų, kuriems nustatytas sutrikimas, skaičius (% nuo apsilankiusiųjų)
Reg÷jimo
sutrikimai

Klausos
defektai

Skolioz÷

H49-H54

H90-H91

M41, Q67.5

2009 m.

6258

abs.sk
620

%
9,9

2010 m.

5921

641

10,8

Nenormali
laikysena

Deformuojančios
dorsopatijos

abs.sk
13

%
0,2

abs.sk
111

%
1,8

8

0,1

87

1,5

M40, M42,
M43
abs.sk
%
10
0,2
10

R29.3
Abs.sk
407

%
6,5

412

7

0,2

Kalbos
sutrikimai
F98.5, F98.6,
R47
abs.sk
%
8
0,1
2

0,03

Šaltinis: SVEIDROS duomenys

Vadinasi, 2010 metais Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 1000-čiui gyventojų sergamumas buvo
mažesnis nei bendras Lietuvos sergamumas, tačiau palyginus su 2009 metais matyti, kad
padid÷jo vaikų iki 17 metų sergamumas. Kelm÷s rajono gyventojai dažniausiai sirgo kv÷pavimo
sistemos (kurių daugumą sudar÷ ūmin÷s viršutinių kv÷pavimo takų infekcijos ir gripas) ir
kraujotakos sistemos ligomis (kurių daugumą sudar÷ hipertenzija).

3. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų mirtingumas

2010 metais 1000-čiui Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų teko 15,6 mirusieji (iš viso
565 gyventojai). Palyginus su 2009 metais, kada iš viso mir÷ 566 gyventojai, skaičius, tenkantis
1000-čiui gyventojų, išliko gana pastovus (2009 m. buvo 15,2–1000-čiui gyv.). Pagrindin÷s
Kelm÷s rajono gyventojų mirtingumo priežastys tiek 2010, tiek 2009 metais buvo kraujotakos
sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorin÷s mirties priežastys (žr. 7 lentel÷).

7 lentel÷. Kelm÷s r. sav. gyventojų mirtingumas pagal priežastis 2009–2010 m. (abs. sk.)

103 342
22
28
49
5
6
1
1
108 343
14
20
56
5
5
1
1
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

Pasik÷sinimas
(nužudymai)
X85-Y09

Atsitiktiniai
apsinuodijimai
alkoholiu X45

šalčio poveikis
X31

Atsitiktiniai
paskendimai
W65-W74

Transporto
įvykiai V01V99

Išorin÷s mirties
priežastys V01-Y98

iš jų:
Tyčiniai
susižalojimai
(savižudyb÷s)
X60-X84

6
5

Virškinimo sist.
ligos K00-K93

566
565

Kv÷pavimo sist.
ligos J00-J98

2009 m.
2010 m.

Kraujotakos sist.
ligos I00-I99

Iš
viso

Piktybiniai navikai
C00-C97

Metai

Infekcin÷s ligos
A00-B99

Mirties priežastys (TLK-10)

22
22

2
2

Vertinant pagrindines mirties priežastis pasteb÷ta, jog ypač daug žmonių Kelm÷s rajone
miršta nuo kraujotakos sistemos ligų. Pavyzdžiui, 2010 metais teko 947,5 šių ligų atvejo 100000čių gyventojų, o Lietuvos vidurkis buvo 718,9 atvejo 100000-čių gyventojų. Tai 2010 metais
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sudar÷ apie tris penktadalius visų mirusių asmenų Kelm÷s rajone, nes iš 565 mirusių asmenų 343
mir÷ būtent d÷l kraujotakos sistemos ligų. Mirtys d÷l piktybinių navikų yra taip pat labai opi
rajono problema, jų skaičius lyginant su 2009 metų rajono rodikliais ir bendru Lietuvos vidurkiu
yra didesnis. 2010 metais Kelm÷s rajone penktadalis visų mirusiųjų asmenų mir÷ nuo piktybinių
navikų. Panaši situacija susidariusi ir d÷l mirčių, kurios susijusios su išorin÷mis mirties
priežastimis (žr. 8 lentel÷).

8 lentel÷. Gyventojų mirtingumas pagal tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų
klasifikaciją (100 000 gyventojų)

Piktybiniai navikai C00-C97
Kraujotakos sistemos ligos I00-I99

Iš viso Lietuvoje
2009 m.
2010 m.
243,45
246,74
697,48
718,84

Šiaulių apskr.
2009 m.
2010 m.
251,53
254,02
708,65
757,6

Kelm÷s r. sav.
2009 m.
2010 m.
275,05
298,42
914,15
947,76

Kv÷pavimo sistemos ligos J00-J98
46,74
38,94
47,98
41,14
59,33
Virškinimo sistemos ligos K00-K93
66,57
67,45
76,48
79,61
75,51
Išorin÷s mirties priežastys V01-Y98
124,81
123,07
120,68
107,63
132,13
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

38,68
55,26
154,74

Verta pabr÷žti, kad Kelm÷s rajone ypač didelis savižudybių rodiklis, tenkantis 100000-čių
gyventojų. 2010 metais iš viso rajone nusižud÷ 22 žmon÷s, tai sudaro 60,8 atvejo 100000-čių
gyventojų, tuo tarpu Lietuvoje šis skaičius beveik dvigubai mažesnis: 31 atvejis tenka 100000čių gyventojų (žr. 5 pav.).

5 pav. Savižudybių skaičius 2008-2010 metais, tenkantis 100000-čių gyventojų

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

Eismo įvykių metu 2010 metais žuvo 5 žmon÷s ir 43 buvo sužeisti (2009 m. žuvo – 6
žmon÷s, sužeisti – 49). Lietuvos vidurkis 2010 metais buvo 11,3 atvejo 100000-čių gyventojų,
tai Kelm÷s rajonui teko šiek tiek daugiau ir sudar÷ 13,8 atvejo 100000-čių gyventojų.
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4. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s sveikatos priežiūros veikla ir ištekliai

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų sveikata 2010 metais rūpinosi Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras, viešosios įstaigos: Kelm÷s ligonin÷, Kelm÷s rajono
bendrosios praktikos gydytojų centras, Tytuv÷nų pirmin÷s sveikatos priežiūros centras, Šauk÷nų
ambulatorija, Psichikos sveikatos centras, Kelm÷s rajono pirmin÷s sveikatos priežiūros centras ir
privatus A. Jokšo šeimos sveikatos centras. Nors asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinkas
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je išpl÷totas, tačiau šiose įstaigose dirba nepakankamas skaičius
gydytojų (žr. 6 pav.).

6 pav. Gyventojų aprūpinimas medicinos personalu Kelm÷s rajone ir Lietuvoje 2009-2010
metais (10000-čių gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys

Kelm÷s rajone 2010 metais iš viso buvo 60 gydytojų, tai mažiau nei buvo 2009 metais (64
gydytojai). Iš viso specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų)
skaičius 2010 metais buvo 253, tai 12 specialistų mažiau nei 2009 metais. Odontologų skaičius
taip pat sumaž÷jo nuo 13 iki 11, tokia pat tendencija pastebima ir tarp slaugytojų (įskaitant
akušerius), nes 2009 metais jų buvo 196, o 2010 metais sumaž÷jo iki 193. Palyginus su Lietuvos
vidurkiu, tenkančiu 10000-čių gyventojų, tai aiškiai matomas gydytojų trūkumas Kelm÷s rajone.
Jei bendrai Lietuvoje teko 2010 metais 40,7 gydytojo 10000-čių gyventojų, tai Kelm÷s rajone šis
skaičius buvo beveik 2,5 karto mažesnis ir sudar÷ 16,9 gydytojo 10000-čių gyventojų.
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Nors Kelm÷s rajone gydytojų ir kito medicininio personalo bei specialistų skaičius maž÷ja,
ypač juntama naujų ir jaunų gydytojų bei specialistų stoka, tačiau darbo krūvis did÷ja, nes
kiekvienam Kelm÷s rajono gyventojui 2010 metais vidutiniškai teko 5,41 apsilankymo
poliklinikose ir ambulatorijose, tai yra šiek tiek daugiau nei 2009 metais, kai vienam rajono
gyventojui teko 5,1 apsilankymo. Palyginus su bendru Lietuvos vidurkiu apsilankymų skaičius
yra mažesnis, nes 2010 metais vienam Lietuvos gyventojui teko 6,45 apsilankymo poliklinikose
ir ambulatorijose.
Be to, padid÷jo Kelm÷s rajone ir greitosios medicinos pagalbos darbo apimtys. Jei 2009
metais 1000-čiui rajono gyventojų teko 134,9 greitosios pagalbos iškvietimų 1000-čiui
gyventojų, tai 2010 metais siek÷ 138,3 atvejo. Lietuvos vidurkis 2010 metais buvo 190,2 atvejo
1000-čiui gyventojų. Taip pat nemaž÷ja ir suteiktų stacionarinių paslaugų skaičius. 2010 metais
Kelm÷s rajone 1000-čiui gyventojų teko 245,2 atvejo, kuriems suteiktos stacionarin÷s paslaugos,
kai bendras Lietuvos vidurkis 1000-čiui gyventojų siek÷ 249 atvejus.

V. VYKDYTOS VALSTYBINöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMOS IR
STRATEGIJOS
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s vykdytos valstybin÷s visuomen÷s sveikatos programos ir
strategijos pateikiamos 9 ir 10 lentel÷se.

9 lentel÷. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 2011 m. vykdytos valstybin÷s visuomen÷s sveikatos
programos ir strategijos
Visuomen÷s
sveikatos
Eil.
programos/
Nr.
strategijos
pavadinimas
1.
Lietuvos
nacionalin÷
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros 20062013 metų
strategija.
Lietuvos
nacionalin÷s
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros 20062013 metų

Visuomen÷s sveikatos
programos/strategijos
tikslas

Visuomen÷s sveikatos
programos/strategijos
priemon÷s

Pagerinti Lietuvos
gyventojų gyvenimo
kokybę, ilginti
gyvenimo trukmę –
mažinti sergamumą,
mirtingumą ir
neįgalumą, ypač daug
d÷mesio skirti
dažniausioms mirties
priežastims:
nelaimingiems
atsitikimams ir
traumoms, širdies ir

Pl÷toti visuomen÷s
sveikatos priežiūrą
savivaldyb÷se – steigti
savivaldybių
visuomen÷s sveikatos
biurus ir vykdyti
visuomen÷s sveikatos
priežiūrą

Įvykdytos priemon÷s

Veikia Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras, kuris teikia
visuomen÷s sveikatos
priežiūros paslaugas
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2.

strategijos
įgyvendinimo
priemonių 20092013 metų planas
(Žin., 2006,
Nr. 70-2574)
Valstybin÷
triukšmo
prevencijos
veiksmų 2007–
2013 metų
programa
(Programos
įgyvendinimo
2009–2013 metų
priemonių planas)
(Žin., 2007, Nr.
67-2614)

3.

Vaikų sveikatos
stiprinimo 2008–
2012 metų
programa
(Žin., 2008, Nr.
104-3979)

4.

Maudyklų
vandens kokyb÷s
steb÷senos 2009–
2011 metų
programa (Žin.,
2009, Nr.: 80-344

kraujagyslių ligoms,
onkologiniams
susirgimams,
psichikos sveikatos
sutrikimams.
Numatyti
kompleksinius
ir
koordinuotus
veiksmus
siekiant
valdyti triukšmą ir jo
poveikį visuomen÷s
sveikatai.

1. Nustatyti mokyklų,
ligoninių, gyvenamųjų
namų teritorijas,
kuriose pagal
triukšmo strateginio
kartografavimo
rezultatus viršijami
triukšmo ribiniai
dydžiai.
2.Vykdyti triukšmo
steb÷seną
(monitoringą)
nustatytose tyliosiose
zonose.

Pl÷toti vaikų sveikatos
stiprinimą – ugdyti
vaikams sveikos
gyvensenos įpročius,
užtikrinti vaikų
sveikatos stiprinimo
prieinamumą visoje
šalyje, gerinti jo
kokybę, tam vienyti
valstyb÷s ir
savivaldybių
institucijų, mokslo ir
visuomen÷s pastangas
Nustatyti ir prižiūr÷ti
maudyklų vandens
kokybę, siekiant
išsaugoti ir pagerinti
maudyklų būklę,
sudaryti saugias
sąlygas žmonių
sveikatai.

Kelm÷s r. savivaldyb÷s
tarybos 2009 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. TS-257
patvirtinta Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s triukšmo
prevencijos 2009-2013 m.
programa.
Kelm÷s r. savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras
vykd÷ projektą, finansuojamą
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
aplinkos apsaugos r÷mimo
specialiosios programos
l÷šomis.
Vykdyta triukšmo steb÷sena
nustatytose viešosiose
tyliosiose zonose.

Organizuoti
savivaldybių
administracijų
darbuotojams,
mokytojams ir kitiems
su vaikais ir mokiniais
dirbantiems
specialistams
kvalifikacijos
tobulinimo seminarus
vaikų sveikatos
stiprinimo klausimais

Vykdoma visuomen÷s
sveikatos priežiūra
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ugdymo
įstaigose, bendrojo lavinimo
mokyklose, Kelm÷s
profesinio rengimo centre.
Kelm÷s r. savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuro
specialistai dalyvavo
kvalifikacijos k÷limo
renginiuose.

Programos paskirtis
gerinti aplinką, kad ji
būtų palanki žmonių
sveikatai, bei
užtikrinti kaupiamų
duomenų,
apibūdinančių
sveikatos aplinką,

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
gyventojai ir poilsiautojai
buvo apsaugoti nuo per
vandenį plintančių ligų.
Atlikti maudyklų vandens
tyrimai, informuota
visuomen÷, valstyb÷s ir
savivaldyb÷s institucijos apie
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5.

Nacionalin÷s
imunoprofilaktiko
s 2009–2013
metų programa
(Žin., 2009, Nr.
40 -1534

Mažinti sergamumą,
protrūkių tikimybę,
valdyti, pašalinti ir
išnaikinti vakcinomis
valdomas
užkrečiamąsias ligas;
Užtikrinti skiepijimo
saugumą, efektyvumą
ir padidinti
prieinamumą.

patikimumą ir
prieinamumą.
Įgyvendinant šią
programą,
užtikrinamas
Nacionalin÷s
imunoprofilaktikos
programos tęstinumas,
siekiant suvaldyti,
pašalinti ir išnaikinti
vakcinomis valdomas
užkrečiamąsias ligas,
įgyvendinami Europos
ligų prevencijos ir
kontrol÷s centro,
Pasaulio sveikatos
organizacijos tikslai
Europos Sąjungoje ir
Europos regione.

maudyklų vandens kokybę bei
trumpalaikę taršą.
Skiepijimo mastas
atitinkamose vaikų amžiaus
grup÷se pagal Lietuvos
Respublikos vaikų
profilaktinių skiepijimų
kalendorių Kelm÷s rajone
siekia 94,6 procento;
2011 m. suaugusiųjų (rizikos
grupių) skiepijimas sezoninio
gripo vakcina, finansuojama
valstyb÷s l÷šomis, pagal planą
įvykdytas 100 proc. (1338
asmenys), komercine gripo
vakcina paskiepyti 106
asmenys.
Skiepyta nuo difterijos ir
stablig÷s.
Kelm÷s rajone valstyb÷s
l÷šomis kompensuota
difterijos stablig÷s vakcina,
paskiepyti 124 rajono
gyventojai.
Kelm÷s rajone vakcinomis
valdomomis
užkrečiamosiomis ligomis
sirgo 1 gyventojas.
Nepageidaujamų reakcijų į
skiepus 2011 m. Kelm÷s
rajone nebuvo.

10 lentel÷. Kelm÷s rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomos prevencin÷s
programos 2011 metais
Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

Priemon÷s (paslaugos) pavadinimas

Suteiktų
paslaugų

Skirtos l÷šos
(Lt)
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skaičius

1.

2.

3.

Vaikų krūminių dantų
dengimo silantin÷mis
medžiagomis ir išlaidų
kompensavimo iš PSDF
biudžeto l÷šų programa.
Gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencinių
priemonių, apmokamų iš
PSDF biudžeto l÷šų,
finansavimo programa
Atrankin÷s mamografin÷s
patikros d÷l krūties v÷žio
finansavimo programa

4.

Asmenų, priskirtinų širdies
ir kraujagyslių ligų didel÷s
rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių
finansavimo programa

5.

Priešin÷s liaukos v÷žio
ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programa

Vaikų krūminių dantų dengimas
silantin÷mis medžiagomis
Informavimas d÷l gimdos kaklelio
piktybinių navikų profilaktikos
Gimdos kaklelio citologinio
tepin÷lio pa÷mimas ir rezultatų
įvertinimas
Informavimas d÷l krūties piktybinių
navikų profilaktikos ir siuntimas
Informavimas apie didelę širdies ir
kraujagyslių ligų tikimybę, šios
tikimyb÷s įvertinimas, pirmin÷s
prevencijos plano sudarymas ar
siuntimas išsamiai įvertinti širdies
ir kraujagyslių ligų tikimybę
Informavimas apie ankstyvąją
priešin÷s liaukos v÷žio diagnostiką
ir prostatos specifinio antigeno
nustatymas

572

17 499.72

1512

6 956.05

1081

13 027.95

575

6 929.39

1439

69 344.97

1327

51 762.81

VI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ,
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Visuomen÷s sveikatos priežiūros priemones Kelm÷s rajone įgyvendina Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras (toliau – Biuras). Pagrindin÷s Biuro veiklos kryptys –
visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas ir teikimas fiziniams ir juridiniams
asmenims Kelm÷s rajono savivaldyb÷s teritorijoje. Įgyvendindamas Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
2009-2014 m. visuomen÷s sveikatos priežiūros strategiją ir jos priemonių planą, Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras 2011 m. išsik÷l÷ tikslą - stiprinti ir gerinti visuomen÷s
sveikatos priežiūrą gerinant visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir plečiant
visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas Kelm÷s rajono bendruomen÷je, tod÷l buvo prapl÷stas
visuomen÷s paslaugų spektras. 2011 m.

prad÷tos teikti privalomojo sveikatos mokymo

paslaugos ne tik rajono gyventojams, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Raseinių rajono
švietimo centru.
Biuro veiklai finansuoti 2011 m. iš viso buvo skirta 172,0 tūkst. Lt Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s biudžeto l÷šų, iš jų 69,5 tūkst. Lt mokinių visuomen÷s sveikatos priežiūrai ir 102,5
tūkst. Lt Kelm÷s

rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro veiklai finansuoti. Iš
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Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šų gauta 149,0 tūkst. Lt. Sveikatos priežiūros
mokyklose programai finansuoti, kurie panaudoti visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų,
dirbančių mokyklose, kurių steig÷jas savivaldyb÷, darbo užmokesčiui. 2011 m. rugpjūčio 5 d.
buvo pasirašyta Sveikatos apsaugos ministerijos ir Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos
sveikatinimo veiklos sutartis (2011 m. rugs÷jo 19 d. susitarimas d÷l sutarties papildymo), kuria
buvo skirtos valstyb÷s biudžeto l÷šos 46,8 tūkst. Lt visuomen÷s sveikatos funkcijoms
savivaldyb÷je vykdyti –. Vadovaujantis sveikatinimo veiklos sutartimi, Sveikatos apsaugos
ministerijai pateiktos veiklos ir finansin÷s ataskaitos.
Biuras vykd÷ mokinių visuomen÷s sveikatos priežiūrą (žr. VIII ataskaitos skyrių).
Daug d÷mesio skirta mokyklų sveikatos priežiūrai, atlikta išsami mokinių sveikatos būkl÷s
analiz÷, parengtos išvados ir rekomendacijos, informacija pateikta mokyklų bendruomen÷ms.
Išleista daug metodin÷s prevencin÷s medžiagos, skirtos mokiniams, mokyklose organizuoti
sveikatinimo renginiai, vykdyti sveikatinimo projektai.
2011 m.

prad÷ta vykdyti visuomen÷s sveikatos priežiūros steb÷sena. Įgyvendinama

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2009-2011 m. visuomen÷s sveikatos priežiūros steb÷senos programa
ir jos priemonių planas. Tuo tikslu Biuro specialistai pareng÷ ir išleido leidinį ,,Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s gyventojų sveikatos būkl÷ 2010 m.“, informacija pateikta socialiniams partneriams
(Kelm÷s r. savivaldybei, seniūnijoms, mokykloms, ASPI, žiniasklaidai).
Kelm÷s visuomen÷s sveikatos biuro specialistai, įgyvendindami Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros 2009-2013 metų strategijos priemonių planą,
atliko Kelm÷s

rojono gyventojų gyvensenos ir sveikatos netolygumų tyrimą, kuriuo siekta

išsiaiškinti sveikatos būkl÷s netolygumus tarp skirtingų amžiaus grupių, išsilavinimo lygio,
lyties, taip pat atkreiptinas d÷mesys į gyvenamąją vietą, šeimyninę bei finansinę pad÷tį.
2011 metais Biuras vykd÷ šias programas: ,,Fluoro poveikio visuomen÷s sveikatai Kelm÷s
rajono savivaldyb÷je vertinimas“; ,,Triukšmo poveikio visuomen÷s sveikatai Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je vertinimas“; ,,Rūkymo ir alkoholio vartojimo mažinimas mokinių ir jaunimo
tarpe“; ,,Rajono maudyklų vandens kokyb÷s įvertinimas“.
Min÷tos Jungtinių tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir LR Vyriausyb÷s skelbiamos
atmintinos dienos. Pasaulinę sveikatos dieną biure buvo surengtas renginys ,,Aš renkuosi
sveikatą“. Kartu su socialiniais partneriais Biuras organizavo renginį ,,Kai mūsų širdys plaka
išvien“. Didelio susidom÷jimo sulauk÷ tarptautinio renginio ,,Sveikuolių sveikuoliai“ I turas,
kuriame dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokiniai, mokytojai ir sveikatos priežiūros specialistai.
Siekiant skatinti fizinį aktyvumą vyresniame amžiuje sveikatos biuras organizavo
renginius ,,Šiaurietiško ÷jimo pamokos“. Sveikatos biuras pakviet÷ ugdymo įstaigas dalyvauti
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projekte ,,Rūpinkis savimi“, kurio tikslas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas,
įtraukiant į sveikatingumo veiklas visą mokyklos bendruomenę.
Vykdyti bendri projektai ir tyrimai su Sveikatos mokymo ligų prevencijos centru.
Surengtos akcijos: ,,Tapk kraujo donoru“, ,,Būk matomas ir saugus kelyje“, „G÷l÷ vietoj
cigaret÷s“, ,,Gimiau nerūkantis“, ,,Kuprinių sv÷rimo akcija“.
Visuomen÷s sveikatos biuras pareng÷ ir išplatino 11 pavadinimų metodin÷s medžiagos, 20
pavadinimų kitų socialinių partnerių parengtos metodin÷s medžiagos
Sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos klausimais spaudoje ir
Biuro interneto svetain÷je buvo publikuota 112 sveikatos biuro parengtų straipsnių.
Bendruomen÷se,

mokyklose,

vaikų

darželiuose,

seniūnijose,

nevyriausybin÷se

organizacijose, įstaigose skaitytos 45 paskaitos įvairiomis sveikos gyvensenos, sveikatos
išsaugojimo ir ligų prevencijos bei aktualiomis sveikatos temomis. Gyventojams buvo sudarytos
sąlygos gauti reikalingos informacijos iš Visuomen÷s sveikatos biuro darbuotojų individualių
konsultacijų metu. Aktyviai bendradarbiauta su Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Kelm÷s
skyriumi, Kelm÷s r. sav. bendruomen÷s sveikatos taryba, nevyriausybin÷mis organizacijomis,
Kelm÷s policija, Kelm÷s jaunimo centru, Kelm÷s suaugusiųjų mokymo centru, seniūnijomis.
Prad÷jo veikti nauja biuro interneto svetain÷ http //vsb.kelme.lt/
Biuras vykdo projektą

„Kelm÷s

rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro

modernizavimas“. Projekto tikslas – teikti kokybiškas ir prieinamas visuomen÷s sveikatos
priežiūros paslaugas, informuojant ir akcentuojant prevencijos svarbą. Projekto biudžetas –377
886,00 Lt.

Projekto veiklos:


Patalpų, esančių Vytauto didžiojo g. 23, rekonstrukcija (pasirašyta sutartis d÷l patalpų
projektavimo ir techninio projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo);



Automobilio įsigijimas (pasirašyta sutartis d÷l automobilio pirkimo);



Baldų įsigijimas (pasirašyta sutartis);



Metodinių mokymo priemonių įsigijimas (pasirašyta sutartis);



Kompiuterin÷s technikos įsigijimas (pasirašyta sutartis).

Pagrindin÷s problemos, su kuriomis susiduria Biuras:


Laiku negaunamas finansavimas iš LR SAM;



N÷ra parengtų darbo metodikų, mažai vaizdin÷s medžiagos;



N÷ra sukurtos bendros programos duomenims rinkti, kaupti ir apdoroti;
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Trūksta vieningo tarpinstitucinio bendradarbiavimo, vykdant prevencinę veiklą Kelm÷s

rajone.

VII. BENDRUOMENöS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ,
SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ
DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ

Priimant su visuomen÷s sveikata susijusius sprendimus, nevalstybin÷s organizacijos
dalyvauja veikdamos Kelm÷s rajono bendruomen÷s sveikatos taryboje. Bendruomen÷s sveikatos
tarybos pirminink÷s iniciatyva pra÷jusiais metais suorganizuota keletas susitikimų, renginių
rajono bendruomenei:
1. 2011-05-31 savivaldyb÷s sal÷je vyko Šiaulių apskrities merų, administracijų direktorių,
savivaldybių gydytojų ir visuomen÷s sveikatos biurų direktorių susitikimas su sveikatos
apsaugos viceministru A. Klišoniu ir visuomen÷s sveikatos departamento specialistais.
Susitikime rajonų atstovai skait÷ pranešimus apie savo savivaldybių biurų veiklą, dalinosi
patirtimi, aptar÷ tolesnius darbus ir bendradarbiavimo galimybes.
2. 2011-06-15 savivaldyb÷s sal÷je vyko rajono sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, pacientų
organizacijų atstovų susitikimas su Valstybin÷s ir Šiaulių teritorin÷s ligonių kasų
atstovais. Susitikime aptarta nauja vaistų kompensavimo tvarka, tyrimų, taip pat
gydymosi tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigose galimyb÷s.
3. 2011-10-16 savivaldyb÷s sal÷je vyko komiteto narių, bendruomen÷s sveikatos tarybos
narių, pirminio lygio ASPĮ vadovų susitikimas su Šiaulių TLK vadovybe. Susitikimo
metu aptarta PSDF l÷šomis finansuojamų profilaktinių programų vykdymo eiga,
problemos, pristatyta nauja finansavimo ir atsiskaitymo tvarka.
4. 2011-11-15 Kelm÷s kultūros centre vyko tradicin÷ rudens sveikatos konferencija
„Psichikos sveikata ir dabarties iššūkiai“. Šis renginys rajone vyko dvyliktąjį kartą.
Kelm÷s rajone sveikatos srityje veikia 67 nevyriausybin÷s organizacijos, prie jų aktyviai
prisideda ir įvairios krašto bendruomen÷s. 2011 m. nevalstybin÷ms organizacijoms,
veikiančioms visuomen÷s sveikatos srityje, sveikatos projektams ir aplinkos sveikatinimo
projektams finansuoti buvo skirta 10,2 tūkst. Lt (Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos l÷šos).
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s komisija veiklą prad÷jo 2005 m., kai tų
metų sausio 25 d. pos÷dyje

buvo priimtas sprendimas Nr. T-23 „D÷l Kelm÷s rajono

savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“. Rajono tarybos
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2007 m. geguž÷s 4 d. sprendimu Nr. T-177 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s
komisijos sudarymo“ tarybos sud÷tis iš esm÷s pakeista, dar kartą ji atnaujinta 2011 m. balandžio
27 d. tarybos sprendimu Nr. T-114 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2007 m. geguž÷s 4
d. sprendimo Nr. T-177 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s komisijos
sudarymo“ pakeitimo“. Pagrindinis komisijos uždavinys - vykdant valstyb÷s narkotikų kontrol÷s
ir narkomanijos prevencijos politiką koordinuoti narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos
veiksmus savivaldyb÷s teritorijoje. Vykdydama šį uždavinį Narkotikų kontrol÷s komisija
glaudžiai bendradarbiauja su Policijos komisariato, VšĮ Kelm÷s r. psichikos sveikatos centro,
Šiaulių VSC Kelm÷s skyriaus, Visuomen÷s sveikatos biuro, Švietimo skyriaus, socialin÷s
apsaugos darbuotojais, taip pat savivaldyb÷je veikiančiomis Prevencinio darbo grupe, Vaiko
gerov÷s komisija, Bendruomen÷s sveikatos taryba.

Narkotikų kontrol÷s komisijos nariai

kiekvieną m÷nesį gauna ir atidžiai studijuoja Narkotikų, alkoholio ir tabako departamento
naujienlaiškius, kurie supažindina su naujausiais teis÷s aktais, narkomanijos paplitimo
tendencijomis, reabilitacijos galimyb÷mis ir pan. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos,
Kelm÷s visuomen÷s sveikatos biuro, Kelm÷s bendruomen÷s sveikatos tarybos atstovai 2011 m.
lapkričio 16 d. dalyvavo tarptautin÷je konferencijoje ,,Naujos tendencijos alkoholio, tabako ir
narkotikų vartojimo prevencijos bei kontrol÷s srityje“ Lietuvos Respublikos Seime.
Reikšmingą darbą narkomanijos prevencijos srityje atlieka Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras, kuris, vykdydamas bendrąją, atrankinę ir tikslinę prevenciją, 2011
metais skait÷ pranešimus renginiuose: ,,Tu gali atsispirti“; ,,Būk stiprus Išmok pasakyti NE
žalingiems įpročiams“; ,,Žalingi įpročiai“; ,,Alkoholio, narkotikų ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų žala žmogaus organizmui“. Pranešimai skaityti Kelm÷s jaunimo centre, Kelm÷s
policijos komisariate, Kelm÷s rajono seniūnijose, Kelm÷s rajono bendrojo lavinimo mokyklose,
Kelm÷s specialiojoje mokykloje, Vijurkų vaikų globos namuose.
Mokyklos dalyvauja sveikatinimo projektuose, teikiama pagalba mokiniams ugdant
sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, organizuojamas prevencinis darbas,
sprendžiamos mokinių psichologin÷s, adaptacijos ir socialin÷s problemos. Mokyklų vadovai
skiria reikiamą d÷mesį mokinių maitinimo organizavimui, vadovaujasi Mokinių maitinimo
organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu. Bendradarbiaujama su Socialin÷s
paramos skyriaus, seniūnijų socialiniais darbuotojais, sveikatos biuro specialistais, mokyklose
diegiami sveiko maitinimosi principai. Vykdomos ES finansuojamos programos „Vaisių
vartojimo skatinimas mokyklose“ ir „Pienas vaikams“,

sudarytos

galimybes vaikams

nemokamai gauti pieno produktų ar vaisių. Kelm÷s rajono bendrojo lavinimo mokyklose
s÷kmingai vykdomas projektas ,,Sveikatiada“. Tai - socialin÷ iniciatyva, kuria siekiama formuoti
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sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo įgūdžiais pagrįstą kultūrą mokyklose. Išskirtinis d÷mesys
šiame projekte skiriamas mokyklų bendruomen÷ms, kurios kviečiamos smagiai ir mokiniams
patraukliomis priemon÷mis - žaidyn÷mis, viktorinomis, netradicine aktyvia veikla per pamokas,
pertraukas ar po pamokų - ugdyti supratimą apie mitybą ir fizinį aktyvumą. Juk sveikai gyventi
gali būti smagu.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
įgyvendina šias programas, susijusias su visuomen÷s sveikata:
1. „Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa“.
2. ,,Linas –pagalba vaikams“ – psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa.
3. „Zipio draugai“ – ankstyvosios prevencijos ir socialinio ugdymo programa.
4. ,,Sniego gniūžt÷“- psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos ir socialinių įgūdžių
ugdymo programa.
5. „Sveikos gyvensenos ugdymas“ – gyvenimo įgūdžių ugdymo programa.
6. „Olweus“ patyčių ir smurto prevencijos programa.
Kelm÷s rajono policijos komisariato Prevencijos poskyrio specialistai su Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuru, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s jaunimo centru nebe
pirmą kartą organizavo narkomanijos prevencinį renginį „Narkotikams - NE“. Organizuotas
prevencinis-sportinis renginys vaikams „Rūkymui-NE! Sportui-TAIP!“. Šis renginys buvo
skirtas policijos bei Pataisos inspekcijos steb÷jimo akiratyje esantiems vaikams, Vijurkų vaikų
globos namų aukl÷tiniams ir jauniesiems policijos r÷m÷jams. Jo tikslas - vystyti draugiškus vaikų
bei suaugusiųjų tarpusavio santykius, mokyti jaunuolius siekti užsibr÷žto tikslo, skatinti sportinę
veiklą, sveiką gyvenseną, užimtumą. Į renginį buvo pakviesti ir Šiaulių rajono policijos
komisariato jaunieji policijos r÷m÷jai, kuriuos atlyd÷jo policijos bičiulis Amsis.

Kelm÷s

specialiojoje mokykloje organizuotas prevencinis renginys „Mes - prieš žalingus įpročius!“.
Jame dalyvavo jaunieji policijos r÷m÷jai, Jaunimo centro darbuotojai bei Visuomen÷s sveikatos
biuro specialistai. Įvyko žiemos sportin÷ švent÷ jaunimui „Policija ir jaunimas visada kartu!”.
Renginys skirtas jauniesiems policijos r÷m÷jams, vaikams, esantiems policiją ir pataisos
inspekciją dominančių vaikų apskaitoje. Organizuotas Kelm÷s rajono mokinių kal÷dinis
krepšinio 3 x 3 turnyras „Būk stiprus! Neleisk narkotikams tavęs nugal÷ti!”. Turnyro tikslas vykdyti nepilnamečių ankstyvąją narkomanijos prevenciją bei jų teis÷s pažeidimų prevenciją,
ugdyti vaikų valią, sąmoningumą bei kitas fizines savybes, populiarinti krepšinį tarp vaikų bei
skirti daugiau d÷mesio vaikų užimtumui.
VO „Gelb÷kit vaikus“ sureng÷ vaikų vasaros poilsio stovyklą „Saulut÷-11“, kuri skirta
socialin÷s rizikos, socialiai remtinų, socialinių, psichologinių ir kitokių problemų turinčių šeimų
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vaikams. Į šią stovyklą buvo pakviesti ir jaunieji policijos r÷m÷jai. Stovykloje vaikams suteikta
galimyb÷ kurti, lavinti saviraišką, pažinti savo gerąsias savybes ir trūkumus, užmegzti ir
palaikyti draugiškus santykius su aplinkiniais. Kiekvieną dieną stovykloje esantys vaikai
dalyvauja kūrybiniuose ir edukaciniuose užsi÷mimuose, diskusijose, viktorinose. Šiaulių
apskrities VPK Kelm÷s rajono policijos komisariate įvyko Kelm÷s rajono bendrojo lavinimo
mokyklų moksleivių filmų jaunimo forumui „Mūsų gyvenimo stilius. Koks jis?“ darbų atranka.
Kelm÷s jaunimo centre vyko renginys-diskusija „Smurto ir patyčių problemos ir prevencija
jaunimo tarpe“.
Organizuotos akcijos: „Savait÷ be patyčių“, „Nebūk abejingas miško žv÷reliams“, „Saugiai
į mokyklą, saugiai į namus“, „Aš turiu būti sveikas“, „Ištiesk gerumui ranką“.
Kelm÷s

rajono pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba nuolatos pagal poreikį teikia

psichologinę, pedagoginę pagalbą vaikams ir jų šeimoms. Daugeliu atvejų buvo teikiama
kompleksin÷ pagalba, taip pat psichologo konsultacijos, mokyklos socialinio pedagogo pagalba,
vykdomas socialinis darbas su šeima. Teikta metodin÷ parama ugdymo įstaigų darbuotojams,
konsultuoti t÷vai, mokytojai.
Kiti savivaldyb÷s administracijos struktūriniai padaliniai pagal savo kompetenciją
įgyvendina savivaldybei priskirtas visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas.

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
1.Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo mokyklose
11 lentel÷. Informacija apie mokyklas ir mokinių skaičių
Savivaldyb÷s
sprendimas d÷l etatų
įvedimo

Data, Nr.

Skirta
etatų

1

2

2004-03-22
Nr. A-168;
2011-02-19
Nr. T-41

2

8

Už sveikatos priežiūros
mokyklose
paslaugų teikimą atsakinga (-os)
institucija (-os) ar įstaiga (-os)

3

Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s
administracija
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

steig÷ja –
savivaldyb÷

kitų
steig÷jų

steig÷ja –
savivaldyb÷

kitų
steig÷jų

4

5

6

7

29

1

4484

418

12 lentel÷. Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantys specialistai

Specialistų
etatų skaičius

Specialistų
skaičius

1*

2*

Specialistų pasiskirstymas pagal
užimamą etatą
1 ir
iki
pagal
daugia 0,5–1
0,5
priedą
u
3*
4*
5*
6*

Specialistų išsilavinimas
(specialyb÷)
visuomen÷s
sveikatos

slaugytojos

kita

7

8

9

26
8,25
15
3
5
6
*Gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų
4,0
5
2
3
*Gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų
4,25
10
1
3
6
-

-

11

4

-

2

3

-

9

1

13 lentel÷. Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas
Skirta l÷šų (litais)
Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

1
149000

Panaudota l÷šų (litais)

Panaudotų l÷šų paskirstymas (litais)

Savivaldyb÷s
biudžetas

Savivaldyb÷s
įsipareigota skirti
l÷šų (litais)

Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

savivaldyb÷s
biudžetas

darbo
užmokesčiui

mokesčiams

medikamentams
(tvarsliavai)

kitai
veiklai

2
69500

3
69500

4
149000

5
69500

6
157300

7
48700

8
2500

9
10000

14 lentel÷. Sveikatos priežiūros mokyklose veiklos rodikliai
Užregistruota mokinių
apsilankymų
pas sveikatos
priežiūros specialistą
mokykloje
1
3136

Apsilankymų pasiskirstymas
pagal priežastį
pirmoji
pagalba

konsultacijos

kita

2

3

4

1015

1315

806

Sveikatinimo veikla
vykdyta
programų

organizuota
renginių

5
15

6
712

renginiuose
dalyvavusių
mokinių
7

19324

2. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vykdoma vaikų sveikatos priežiūra.
Kelm÷s rajono ugdymo įstaigos aktyviai dalyvauja visuomen÷s sveikatos veikloje. Rajone yra 5
ikimokyklinio ugdymo įstaigos.
Tytuv÷nų ir Užvenčio lopšeliuose-darželiuose dirba tik seserys dietist÷s, kurios sudaro
valgiaraščius ir domisi maitinimo kokybe. Šedbarų vaikų lopšelyje-darželyje n÷ra sveikatos
priežiūros specialisto, esant reikalui kviečiamas bendruomen÷s slaugytojas, dirbantis tose
pačiose patalpose. Kelm÷s darželyje-mokykloje „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstuko“ darželyjemokykloje dirba visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷s, kurios d÷mesio skiria ir
ikimokyklinio

amžiaus

vaikų

sveikatos

priežiūrai.

Vedamos

sveikatos

pamok÷l÷s,

organizuojamas akcijos, piešinių konkursai, dalyvaujama projektin÷je veikloje.

IX SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINANSAVIMAS

Visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai iš savivaldyb÷s biudžeto buvo skirta 172,0 tūkst.
Lt. Visos l÷šos panaudotos.
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Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimai – 46,8 tūkst. Lt. Visos l÷šos
panaudotos.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo l÷šos – 149,0 tūkst. Lt. Visos l÷šos panaudotos.

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINöS KRYPTYS

1. Vaikų ir jaunimo iki 25 m. amžiaus sveikatos išsaugojimas ir gerinimas, formuojant
sveiko gyvenimo įgūdžius, siekiant, kad sveika gyvensena taptų įpročiu ar būtinybe.
2. Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas.
3. Onkologinių susirgimų profilaktika.
4. Mirtingumo ir neįgalumo nuo traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių mažinimas.
5. Alkoholio, tabako, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija,
psichin÷s sveikatos gerinimas.
6. Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas.
7. Aplinkos sveikatinimas.

XI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS
1. 2010 m. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je nebuvo iš savivaldyb÷s l÷šų (išskyrus
savivaldyb÷s tarybos skirtas l÷šas specialiajai programai remti) vykdomos visuomen÷s sveikatos
programos, strategijos ir projektai.
2. Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos priemonių
įgyvendinimo ataskaita:
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2. 1. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LöŠOS
Eil.
Nr.
1
1.
2.
3.

Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos l÷šų šaltiniai
2
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

Surinkta l÷šų, litais
3
40527,28

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
specialiosios programos l÷šos

20906,93

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šos

21780,00

L÷šų likutis ataskaitinių biudžetinių metų

0

pradžioje
Iš viso l÷šų

83214,21

2.2. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONöS

Eil.
Nr.

Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos programų sritys

1
1.

2
Neinfekcinių ligų ir traumų
profilaktika ir kontrol÷
Užkrečiamųjų ligų
profilaktika ir kontrol÷
Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Psichikos sveikatos
stiprinimo, savižudybių ir
smurto prevencijos
Vaikų ir jaunimo sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo
Sveikatos priežiūros
mokyklose
Gyventojų sveikos mitybos

Vykdytų
savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
programų
skaičius
3

Vertinimo
kriterijų
skaičius

Skirta l÷šų,
litais

Panaudota
l÷šų, litais

planuota

įvykdyta

4

5

6

7

7

21

21

15899,96

15899,96

12

42

42

31948,20

5

18

18

12010

2

5

5

1996,05

31948,20

12010

1996,05
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8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

ir fizinio aktyvumo
skatinimo
Burnos ertm÷s organų ligų
profilaktikos
Bendruomen÷s sveikatos
stiprinimo, sveikatos
mokymo, šeimos
planavimo konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo ir
visuomen÷s sveikatos
propagavimo
Gyvenamosios aplinkos
sveikatinimo
Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos steb÷senos
Triukšmo prevencijos

5

12

12

9900

9900

2

4

4

3000

3000

2

2

2

6060

6060

1

1

1

2400

2400

83214,21

83214,21

Prevencin÷s medicinos
Kitų sričių visuomen÷s
programos (įrašyti).
Iš viso l÷šų

2.3. SAVIVALDYBöS BENDRUOMENöS SVEIKATOS RöMIMAS VISUOMENöS
SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LöŠOMIS
Savivaldyb÷s
visuomen÷s
Eil.
sveikatos
Nr.
programų
sritys
1
2
1. Neinfekcinių
ligų ir traumų
profilaktika ir
kontrol÷
2. Užkrečiamųjų
ligų
profilaktika ir
kontrol÷
3. Alkoholio,
tabako ir kitų
psichoaktyviųj

Savivaldyb÷s bendruomen÷s
tikslinių grupių apibūdinimas

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių
grupių gautos naudos apibūdinimas

3

4
.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s BĮ
Socialinių paslaugų tarnyba vykd÷
projektą „Švari Dubysa“. Projekte

Septynias dienas 20 vaikų vasaros
metu buvo užimti tiksline veikla.
Stovyklos metu mok÷si kitokio
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ų medžiagų
vartojimo
prevencija

dalyvavo rajono jaunimas (10-18
m.) iš nenasiturinčių, socialin÷s
rizikos šeimų bei rizikos grup÷s
jaunuoliai, turintys mokyklos
lankomumo problemų,
valkataujantys, turintys žalingų
įpročių. 20 mokinių.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras vykd÷
projektą „Rūkymo ir alkoholio
vartojimo mažinimas mokinių ir
jaunimo tarpe“. Projektas skirtas 6 –
11 klasių mokiniams, kurie mokosi
bendrojo lavinimo mokyklose,
Vijurkų vaikų globos namuose ir
Kelm÷s specialiojoje mokykloje.
Šialių apskrities VPK Kelm÷s
rajono policijos komisariatas vykd÷
projektą „Narkotikai lyg ramentai –
ar tau jie reikalingi?“. Projektas
skirtas vaikams, esantiems policiją
dominančių vaikų apskaitos
kortel÷se, vaikams, esantiems
pataisos inspekcijos įskaitoje,
vaikams iš asocialių, smurtaujančių,
socialiai remtinų šeimų. Projekte
dalyvavo 400 vaikų.
Kelm÷s specialioji mokykla
vykd÷ projektą „Tau duotas vienas
gyvenimas. Saugok jį“. Poilsio
stovykloje dalyvavo 10 mokinių.
Kelm÷s Jono Graičiūno
gimnazija vykd÷ tęstinį projektą
„Ukmerg÷ – Kelm÷
2011“.Ukmerg÷s švietimo centro
Veprių laisvalaikio užimtumo ir
turizmo filialo stacionarioje
stovykloje „Šventosios vingis“
dalyvavo 12 gimnazijos gimnazistų.
Maironių pagrindin÷ mokykla
vykd÷ projektą „Būk saugus ir
sveikas“. Projekte dalyvavo
mokyklos mokiniai, mokytojai ir
t÷vai.

gyvenimo būdo, leido laisvalaikį,
mok÷si poilsiavimo bei elgesio gamtoje
taisyklių. Tvark÷ Dubysos up÷s
pakrantes, mok÷si irkluoti, gyventi
gamtoje. Nerūk÷, nevartojo alkoholio,
psihotropinių medžiagų.
Projekto metu buvo taikomos
prevencijos priemon÷s vaikams ir
jaunimui, siekiant užkirsti kelią rūkymui
ir alkoholio vartojimui,žinių apie
rūkymo ir alkoholio vartojimo žalą ir
pasekmes teikimą, sveikatingumo
ugdymą, neigiamų nuostatų į šių
medžiagų vartojimą bei gyvenimo
įgūdžių ugdymą.
Moksleiviai suvok÷ alkoholio,
tabako ir narkotikų neigiamą poveikį,
ilgalaikes ir trumpalaikes vartojimo
pasekmes. Vaikai ir t÷vai gavo tikslią
informaciją apie narkotines medžiagas,
jų poveikį bei pasekmes.Buvo lavinamas
jaunų žmonių komunikabilumas,
atsakomyb÷, mobilumas, tolerancija
kitaip mąstantiems ir gyvenantiems
žmon÷ms.
Bendradarbiaujant su kitomis
institucijomis mokiniai prapl÷t÷ žinias
apie rūkymo, alkoholio ir psichoaktyvių
medžiagų žalą.
Pager÷jo mokinių požiūris į sveiką
gyvenseną, sveiką mitybą,
sveikatingumo naudą, sportą. Prasmingai
ir turiningai praleistas laisvalaikis,
formuojami sveikos gyvensenos
įgūdžiai, sprendžiamos moksleivių
sveikatingumo problemos.
Mokiniai, t÷vai ir mokytojai įgijo
daugiau žinių apie sveiką gyvenseną,
mok÷si pirmosios pagalbos. Vyko
piešinių konkursas, diskusijos.
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4.

Psichikos
sveikatos
stiprinimo,
savižudybių ir
smurto
prevencija

Kelm÷s rajono Vaiguvos
Vlado Šimkaus vidurin÷ mokykla
vykd÷ projektą „Sveikata brangiausias turtas“. Projekte
dalyvavo vidurin÷s mokyklos 1 – 6
klasių socialiai ir pedagogiškai
apleistiems rizikos grup÷s vaikams.
Kelm÷s rajono Tytuv÷nų
jaunimo mokykla vykd÷ projektą
„Būkime sveiki siela ir kūnu – 2.“
Projekte
dalyvavo
jaunimo
mokyklos 6 – 10 klasių mokiniai.
VšĮ Kelm÷s rajono psichikos
sveikatos centras vykd÷ projektą
„Psichikos sveikata – visuomen÷s
sveikatos dalis“. Projekto dalyviai –
žmon÷s, turintys psichikos negalią.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
suaugusiųjų mokymo centras vykd÷
projektą „Atgaiva“. Projekto metu
praktiniuose užsiemimuose dalyvavo
95 dalyviai, įvairių amžiaus grupių.
Vaiguvos kaimo bendruomen÷
vykd÷ projektą „Psichikos sveikata –
bendruomen÷s
sveikatos
gerinimui“.Projekte dalyvavo 67
Vaiguvos kaimo gyventojai.
Asociacijos „Minupių kaimo
bendruomen÷“ projektas – „Savo
kelio beieškant“. Projekto dalyviai:
asociacijos
„Minupių
kaimo
bendruomen÷“ nariai – 25, Užvenčio
Šatrijos
Raganos
gimnazijos
Minupių UD centro vaikai- 21, t÷vai
– 12. A. Jokšo šeimos sveikatos
centras, 60 vietos gyventojų.
VšĮ Kelm÷s aklųjų ir silpnaregių
centras vykd÷ projektą „Kelm÷s
rajone
gyvenančių
reg÷jimo
neįgaliųjų
psichin÷s
sveikatos
stiprinimas“.Paskaitų klaus÷si 50
reg÷jimo negaliųjų ir jų šeimos
narių.Organizacijos 50 – mečio
min÷jime dalyvavo 81 organizacijos

Vesti pokalbiai, steb÷ti ir aptarti
kino filmai, kurti plakatai ir piešiniai.

Klas÷s valand÷l÷s, pokalbiai, viktorinos,
konkursai sveikatos stiprinimo temomis
pagilino vaikų žinias, kaip netapti
priklausomais nuo žalingų įpročių,
stiprinti sveikatą.
Neįgalieji mezg÷, siuvin÷jo, pieš÷, kūr÷
puokštes, dar÷ dekupažo darbelius,
dalyvavo šviesos ir muzikos terapijoje,
aplank÷ Lietuvos Respublikos Seimą.
Projekto metu organizuotas praktinis
užsiemimas „Kauk÷s ir emocin÷
mankšta“, skirtas d÷mesio
koncentracijos, nuotaikų suvaldymo,
bendrųjų įgūdžių lavinimui.Vyko jogos ,
dail÷s užsi÷mimai.
Organizuota kelion÷ į Akmen÷s kraštą.
Aplankyta penkiolikakamien÷ liepa,
krašto muziejus, Antano Čiapo botanikos
sodas „Puošmena“.
Seminarų metu analizuoti pagrindiniai
procesai, susiję su saugumu šeimoje ir jų
pažeidimais, asmeninių šeimos ir
organizacijos kontekstų sumaišymas.
Organizuotas renginys „Mojovų
uždarymas“ Plikšilio miške. Vykdytos
sporto varžybos. Lankytasi
sveikatingumo centre. Menin÷s terapijos
būrelis „Darbščios rankel÷s“ vykd÷
užsi÷mimus.
Projekto vykdymo metu organizuotos
paskaitos turintiems reg÷jimo negalią ir
jų šeimos nariams. Vasarą 12 parų
dalyvavo sveikatingumo mokykloje –
stovykloje Šventojoje. Įš UAB „Šiaulių
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5.

Vaikų ir
jaunimo
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo
programa

6.

Sveikatos
priežiūros
mokyklose
Gyventojų
sveikos
mitybos ir
fizinio
aktyvumo
skatinimo

7.

narys.
Šiaulių visuomen÷s sveikatos
centro Kelm÷s skyrius organizavo
konferenciją „Psichikos sveikata ir
dabarties
iššūkiai“.Mokslin÷jepraktin÷je konferencijoje dalyvavo
400 žmonių.
Kelm÷s rajono Pakražančio
vidurin÷ mokykla vykd÷ projektą
„Sveikas aš ir sveikas tu“. Projektas
skirtas 1 – 4 klasių mokiniams.
Kelm÷s
rajono
neįgaliųjų
draugija.Projektas
„Tarptautin÷s
neįgaliųjų dienos min÷jimas“.
Savivaldyb÷s
bendruomen÷s
išvyka į Druskininkus.

baldai“ nupirktos silpnaregiams vaikams
dvi k÷d÷s pritaikytos dirbti kompiuteriu.

Kelm÷s
rajono
Šaltenių
pagrindin÷ mokykla vykd÷ projektą
„Sveikesn÷ mokykla“. Projekto
veikloje dalyvavo 52 mokiniai,
mokinių t÷vai, 18 mokytojų, kaimo
gyventojai.
Kelm÷s
„Aukuro“
vidurin÷
mokykla vykd÷ 2 projektus.
Įgyvendinant projektą „Aš galiu“
dalyvavo 85 jaunuoliai nuo 8 metų,
projektą „Sveikatos kvieslys“ – 120
5-10 klasių mokinių.
Kelm÷s
rajono
Elvyravos
pagrindin÷ mokykla vykd÷ projektą
„Užverk
vartus
žalingiems
įpročiams“. Projekte dalyvavo 60
bendruomen÷s narių.
Kelm÷s
rajono
Tytuv÷nų
gimnazija vykd÷ projektą „Sveikatos
kompasas“.Projekte
dalyvavo
gimnazijos mokiniai.

Projekto metu mokiniai dalyvavo
išvykose: „Pamario švyturių keliais“,
Šiauliuose edukacin÷je programoje
„Šokolado gamyba“, aplank÷ svarbias
mūsų rajono vietas. Vasaros stovyklos
metu gerinta jaunimo psichin÷ sveikata
per fizinį aktyvumą, skatinta rūpintis
savo ir kitų sveikata. Mokiniai
susipažino
su
kompiuteryje
ir
mobiliajame
telefone
slypinčiais
pavojais, mok÷si, kaip įveikti stresą
kritin÷se situacijose, propagavo sveiką
gyvenimo būdą, dalyvavo prevencin÷je
akcijoje prieš rūkymą, turistiniame
žygyje
dviračiais,
ugd÷
sveikos
gyvensenos įgūdžius, išmoko atsispirti
neigiamai draugų įtakai, sužinojo apie
žalingų įpročių neigiamą poveikį.

___________
VšĮ
Kelm÷s
profesinio
rengimo centro Kelm÷s skyrius
vykd÷ projektą „Noriu gyventi
sveikame
pasaulyje“.
Projekto
veiklose
dalyvavo
apie
150
mokykloje besimokančių 16-20
metų mokinių.

Konferencijos dalyviai gavo
kvalifikacijos k÷limo pažym÷jimus,
įgyjo naujų žinių, reikalingų rengiant
naujus projektus. Viešinama rajono
sveikatingumo veikla.
Projekto metu mokiniai ir jų t÷vai įgijo
daugiau žinių apie sveiką mitybą,
aktyvaus poilsio, fizinio aktyvumo
svarbą, ligų profilaktiką.
Sveikesn÷s gyvensenos skatinimas,
mažinant žalingų įpročių paplitimą.

________________
.
Projekto metu įrengtas poilsio kiemelis,
kuriame pastatyti suoliukai, pasodinta
egl÷. Nerūkantys mokiniai gali ils÷tis
gryname ore pertraukų metu.Akcijos
„Jud÷jimas sveikatos labui“ metu
mokiniai mankštinosi, patyr÷ daug
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Kelm÷s
„Kūlverstuko“
darželis-mokykla vykd÷ projektą
„Sveikos bendruomen÷s ugdymas
formuojant sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo kultūrą“. Projekte
dalyvavo 225 dalyviai.
8.

9.

Burnos ertm÷s
organų ligų
profilaktikos
Bendruomen÷s
sveikatos
stiprinimo,
sveikatos
mokymo,
šeimos
planavimo
konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo
ir visuomen÷s
sveikatos
propagavimo

10.

Gyvenamosios
aplinkos
sveikatinimo
programa

11.

Savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
steb÷senos
programa

teigiamų emocijų. Valand÷lių metu apie
sveiką mitybą mokiniai suprato, kad
sveikai maitintis n÷ra sud÷tinga, tik
reikia žinoti tam tikrus principus ir jų
laikytis. Pager÷jo fizinis aktyvumas ir
sustipr÷jo sveikata.

Mockaičių bendruomen÷ organizavo
kelionę į Agloną (Latvija), Zarasus.
Kelion÷je gerai praleido laiką, pails÷jo.
Išklausyta paskaita „Sveikos gyvensenos
skatinimas bendruomen÷je“ – žingsnis į
sveikatos saugojimą.
Konferencijoje aptartos temos „Cukrinio
diabeto
sveikatos
priežiūros
prieinamumas mūsų šalyje“, „Diabeto
komplikacijų prevencija“ ir kitos
.Vykdyta akcija „Pasitikrinkime cukrų
visi“.Patikrinta 200 rajono gyventojų.
Moterys nuo 20 metų amžiaus,
gyvenančios nutolusiose nuo onkologijos
centrų vietov÷se, rizikos grup÷s moterys
– dažniausiai krūties v÷žiu sergančios
vyresn÷s nei 50 m. moterys, o taip pat
socialin÷s atskirties grup÷s moterys gavo
VšĮ „Azzara“ vykd÷ prevencinį informacijos apie aplinkos ir gyvensenos
projektą
prieš
krūties
v÷žį įtaką sveikatai, priemones, galinčias itin
„Nedelsk“.Kelm÷s rajone per dvi sumažinti riziką susirgti v÷žiu.
dienas nemokamai pasitikrino 219
moterų.
VO
„Močkaičių
kaimo
bendruomen÷“
vykd÷
projektą
„Sveika
aplinka
–
sveikas
žmogus“.Projekto veikloje dalyvavo
83 dalyviai.
Kelm÷s rajono cukralige sergančiųjų
klubas „Diabetas ABC“ pamin÷jo
Pasaulinę diabeto dieną, dalyvavo
respublikin÷je konferencijoje „Gera
cukrinio
diabeto
kontrol÷
–
komplikacijų prevencija“. Projekte
dalyvavo 110 dalyvių.
Tytuv÷nų sveiko gyvenimo klubas
vykd÷ projektą „Norime jaustis
reikalingi“.
Grinių kaimo bendruomen÷ vykd÷
projektą „Mes visi po g÷rio stogu“.

Kelm÷s „Kražant÷s“ pagrindin÷
mokykla vykd÷ projektą „Saugi ir
švari aplinka – sveikas žmogus“.
Projekte dalyvavo 500 moksleivių ir
jų t÷velių.
Pašiauš÷s gyvenviet÷s
bendruomen÷ „Pašiauš÷l÷“ vykd÷
projektą „Sveika aplinka – sveikas
žmogus“. Projekte dalyvavo 74
gyventojai.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras vykd÷
projektą „Rajono maudyklų vandens
kokyb÷s įvertinimas“. Devyniuose
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s

Projekto vykdymo metu sutvarkytas
Kelm÷s pušynas, surinktos šiukšl÷s,
sausuoliai. Skatinama meil÷ gamtai, savo
kraštui. Susipažino su vaistažol÷mis,
rinko, džiovino. Pasaulin÷s gyvūnų
dienos proga dalyvavo piešinių, rašinių
konkursuose.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojai
ir poilsiautojai buvo apsaugoti nuo per
vandenį
plintančių
ligų.
Atlikti
paplūdimių vandens tyrimai, informuoti
gyventojai
apie
maudyklų
taršą.
Atlikti geriamojo vandens cheminiai
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12.

Triukšmo
prevencijos
programa

13.

Prevencin÷s
medicinos
programa
Kitų sričių
visuomen÷s
programos
(įrašyti).

14.

tyrimai fluoro kiekiui nustatyti, kurie
leido įvertinti, ar jo kiekis atitinka
leistiną normą vandenyje. Vykdoma
informacijos sklaida apie fluoro poveikį
visuomen÷s sveikatai.

paplūdimiuose vasaros sezono metu
esant
palankiomis
sąlygomis
kiekvieną dieną maudosi apie du
tūkstančius rajono gyventojų ir
poilsiautojų.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras vykd÷
projektą
„Fluoro
poveikio
visuomen÷s sveikatai Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je vertinimas“. Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s visų amžiaus
grupių gyventojai.
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras vykd÷
projektą
„Triukšmo
poveikio
visuomen÷s sveikatai Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je vertinimas“. Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s visų amžiaus
grupių gyventojai.
____________

___________________

___________

__________________

Atlikti aplinkos triukšmo matavimai
leido įvertinti aplinkos triukšmo poveikį
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
gyventojams. Vykdyta informacijos
sklaida
apie
triukšmo
poveikį
visuomen÷s sveikatai.

2.4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

Eil.
Nr.

Informavimo ir viešinimo
priemon÷s pavadinimas

1
1.

2
Kelm÷s rajono laikraštis „Bičiulis“,
straipsniai, informacija
Kelm÷s
rajono
laikraštis
„Kelmiškiams“, straipsniai
/ www.kelmiskiams.lt
Kelm÷s rajono laikraštis „ Kelm÷s
kraštas“, straipsniai, informacija
Šiaulių apskrities laikraštis „Krašto
žinios“, straipsniai, informacija

2.

3.
4.

3
14

Paviešintų
savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos
programų skaičius
4
12

19

16

8

10

3

3

Įgyvendintų informavimo
ir viešinimo priemonių
skaičius
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

Respublikinis
laikraštis
„Savivaldybių žinios“, straipsnis
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
interneto puslapis www.kelme.lt
Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas
visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiajai programai vykdyti
biudžetas
(dokumentas),
Bendruomen÷s sveikatos tarybos
kvietimas
teikti
paraiškas
projektams
finansuoti,
finansuojamų projektų sąrašus
Informaciniai
lankstinukai
(sukūrimas)
Bendruomenių interneto puslapiai
Informacija
apie
projektus
informaciniuose stenduose
Plaktų, piešinių parodos
Filmuota medžiaga

1

1

2

1

1

1

4

4

39
1

29
1

3
1

3
1

2.5. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

2.

Problemos, susijusios su savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos administravimu
2
Labai daug neaiškumų buvo įgyvendinant
programą galbūt d÷l to, kad pirmąkart
įgyvendintas projektas.
Projektų finansavimas

3.

Sud÷tinga l÷šų gavimo procedūra

4.

Ilgas laikas l÷šoms pervesti (sąskaitos
patvirtinimai savivaldyb÷je, v÷liau tik
skiriami pinigai).

Eil.
Nr.
1
1.

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos programų rengimą,
finansavimą ir įgyvendinimą
3
Reikia daugiau informacijos pirmąkart
vykdantiems projektą.
Pageidautume numatytas l÷šas projekto veiklai
vykdyti gauti iš anksto, po l÷šų naudojimo
sutarties sudarymo.
Savivaldyb÷s administracijai paskirti už
programas atsakingą specialistą.
Projektų svarstymo metu numatyti, kada ir
kokia pinigų suma bus atiduodama.
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5.

Sud÷tinga programų finansavimo tvarka

6.

Administravimas

7.

yra

nuoširdus

Paprastinti projektų finansavimo tvarką
neverčiant pareišk÷jų bendrauti su savivaldyb÷s
administracija, Finansų, Apskaitos skyriais.
Pakaktų atsiskaityti vienam savivaldyb÷s
padaliniui/skyriui.
ir Galbūt gal÷tų būti paprastesn÷s ir trumpesn÷s

geranoriškas

programų dokumentų formos.

D÷l pav÷luotų l÷šų skyrimo programai
įgyvendinti v÷luojama atsiskaityti už
suteiktas paslaugas.

Programų tvirtinimas tur÷tų vykti bent dviem
m÷nesiais anksčiau.

_______________________

