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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos
Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsnio 5
dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1994, Nr. 631231;1996, Nr.102-2315; 1997, Nr. 64-1507, Nr. 67-1661; 2010, Nr. 51-2476), 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
formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr.73-2834; 2011, Nr. 8-328), Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba
nusprendžia:
1.Pritarti Kelm÷s rajono savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai (pridedama).
2.Paskelbti min÷tą ataskaitą savivaldyb÷s interneto tinklalapyje.

Savivaldyb÷s meras

Vaclovas Andrulis

PRITARTA
Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos
2013 m. vasario 26 d.
sprendimu Nr. T-38

KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2012 METŲ ATASKAITA

2
TURINYS
I. SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA............................................................................. 3
II. TEISöS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBöS VYKDYTAS
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS ............................................................ 4
III. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURöJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA ............................................................................................. 6
IV. BENDRUOMENöS SVEIKATOS BŪKLöS ANALIZö............................................................ 8
4.1. Demografin÷ situacija ..................................................................................................... 8
4.2.

Mirtingumas .................................................................................................................. 10

4.3.

Sergamumas .................................................................................................................. 10

4.4.

Sveikatos priežiūra........................................................................................................ 12

4.5.

Fizin÷s aplinkos veiksniai.............................................................................................. 13

V. VYKDYTOS VALSTYBINöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMOS IR
STRATEGIJOS................................................................................................................................. 15
VI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ,
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS........................ 20
VII. BENDRUOMENöS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ,
SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS
VYKDANT VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ.............................................. 25
VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS............................ 29
IX SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINANSAVIMAS ............................................................................................................................. 30
X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINöS KRYPTYS ............................................................... 30
XI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS.................................................................................... 31

3
I. SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
Kelm÷s

rajono savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų

įgyvendinimo 2012 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 2011 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,VIII, 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 skyrių 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.
Dok. data Dok. Nr.
Antrašt÷
Nr.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimai
1.

2012-02-23

T-23

2.

2012-02-23

T-27

3.

2012-02-23

T-28

4.

2012-03-22

T-77

5.

2012-03-22

T-78

6.

2012-03-22

T-94

7.

2012-03-22

T- 98

8.

2012-03-22

T-101

9.

2012-04-26

T-145

10.

2012-05-31

T-171

11.

2012-06-28

T-225

12.

2012-06-28

T-226

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2012 metų programinio
biudžeto patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s ir
narkomanijos prevencijos 2012-2014 metų programos
patvirtinimo
D÷l pritarimo Kelm÷s rajono savivaldyb÷s vykdomų
visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011
m. ataskaitai
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos ir jos sąmatos 2012 metams
patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
steb÷senos 2012-2014 metų programos patvirtinimo
D÷l mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Kelm÷s
rajono ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
D÷l privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šų 2012
metams paskirstymo Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžetin÷ms
įstaigoms
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. sausio 27 d.
sprendimo Nr.T-9 „D÷l kalendorinio ir finansinio priemonių,
kurių reikia imtis, kad per ribotą laikotarpį būtų atkurta
nustatyta fluorido vert÷ Kelm÷s miestui tiekiamame
geriamajame vandenyje, plano patvirtinimo“ patikslinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2012-2014 metų strateginio
veiklos plano patikslinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro
teikiamų mokamų paslaugų kainų patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
specialiosios programos 2011 metų priemonių vykdymo
ataskaitos, patvirtintos savivaldyb÷s tarybos 2012 m. vasario 23
d. sprendimu Nr. T-64, patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
2012 metų specialiosios programos, patvirtintos savivaldyb÷s
tarybos 2012 m. vasario 23d. sprendimu Nr.T-65, priemonių
sąmatos pakeitimo
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13.

2012-07-25

T-250

14.

2012-08-29

T-256

15.

2012-08-29

T-257

16.

2012-11-29

T-355

17.

2012-11-29

T-362

18.

2012-11-29

T-369

19.

2012-11-29

T-374

20.

2012-11-29

T-381

21.

2012-12-18

T-387

22.

2012-12-18

T-402

23.

2012-12-18

T-405

D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s bendruomen÷s vaiko teisių
apsaugos tarybos sud÷ties, patvirtintos Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. T-113,
pakeitimo
D÷l maitinimo organizavimo Kelm÷s rajono ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialin÷s
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
D÷l maitinimo organizavimo Kelm÷s rajono ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialin÷s
globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2012 metų programinio
biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto l÷šų
paskirties pakeitimo
D÷l triukšmo prevencijos zonos Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
teritorijoje patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
2012 metų specialiosios programos priemonių sąmatos,
pakeistos savivaldyb÷s tarybos 2012 m. birželio 28 d.
sprendimu Nr. T-226, pakeitimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2009 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr. T-129 „D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
bendruomen÷s sveikatos tarybos nuostatų ir bendruomen÷s
sveikatos tarybos sud÷ties patvirtinimo“ pakeitimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Narkotikų kontrol÷s komisijos
sudarymo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2012 metų programinio
biudžeto pajamų ir išlaidų plano patikslinimo, biudžeto l÷šų
paskirties pakeitimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s 2013-2015 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
specialiosios programos pajamų ir išlaidų planavimo bei l÷šų
skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymai
24.

25.

2012-04-30

2012-05-03

A-391

A-399

D÷l Kelm÷s rajono viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
einamųjų metų veiklos užduočių projektų tvirtinimo
D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
specialiosios programos l÷šų naudojimo visuomen÷s sveikatos
programoms finansuoti

6

26.

2012-07-11

A-660

27.

2012-09-28

A-884

D÷l administracijos direktoriaus 2012 m. geguž÷s 3 d. įsakymo
Nr. A-399 ,,D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s sveikatos programoms finansuoti“ 3 priedo 1,4,8
eilut÷s panaikinimo, 1 priedo pildymo ir 3 priedo patikslinimo
D÷l administracijos direktoriaus 2012 m. geguž÷s 3d. įsakymo
Nr. A-399 ,,D÷l Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų naudojimo
visuomen÷s sveikatos programoms finansuoti“ 1 priedo
papildymo

III. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURöJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA

1. Svarbiausieji išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie ataskaitiniais biudžetiniais metais
tur÷jo įtakos savivaldyb÷s vykdytai visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai
1.1. Išoriniai veiksniai
1.1.1. LR sveikatos apsaugos ministerija sudaro su savivaldyb÷mis Sveikatinimo veiklos
sutartis visuomen÷s sveikatos priežiūros veikloms ir priemon÷ms vykdyti, tačiau n÷ra nurodyta ir
įteisinta, kiek l÷šų visuomen÷s sveikatos priežiūrai turi būti skiriama 1 gyventojui, gyvenančiam
miesto ir kaimo teritorijoje. 2012 metais Sveikatinimo veiklos sutartis pasirašyta birželio 18 d.,
tai neužtikrina stabilios ir nuoseklios visuomen÷s sveikatinimo veiklos vykdymo.
1.1.2. Yra patvirtinta daug valstybinių programų, kurias turi įgyvendinti savivaldyb÷s,
tačiau šioms veikloms vykdyti neskiriamas tikslinis finansavimas. Tai Lietuvos Respublikos
Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. XI-1078 ,,D÷l Nacionalin÷s narkotikų kontrol÷s ir
narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2010 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 1012 ,,D÷l valstybin÷s ŽIV/AIDS ir lytiškai
plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrol÷s 2010-2012 metų programos patvirtinimo“,
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 ,,D÷l vaikų
sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1033 ,,D÷l tuberkulioz÷s profilaktikos ir
kontrol÷s 2011-2014 metų programos patvirtinimo“, ir kt.
1.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos visuomen÷s sveikatos
departamento, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro,
Valstybinio psichikos sveikatos centro, Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Kelm÷s skyriaus ir
kitų įstaigų specialistų metodin÷ pagalba, konsultacijos pad÷jo įgyvendinti visuomen÷s sveikatos
priežiūros funkcijas rajone.
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1.1.4. Nesavalaikis finansavimas iš TLK pirmą metų ketvirtį, sudaro problemų
atsiskaitant su darbuotojais vykdančiais visuomen÷s sveikatos priežiūrą mokyklose. Netolygus
finansavimas trukdo užtikrinti veiklos tęstinumą bei savalaikių planuotų priemonių
įgyvendinimą.
1.2. Vidiniai veiksniai:
1.2.1.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų

organizavimą ir teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims vykdo Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras.
1.2.2. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s mero, administracijos, savivaldyb÷s Tarybos požiūris
ir palaikymas padeda formuoti visuomen÷s sveikatos priežiūros politikos įgyvendinimą
savivaldos lygmenyje.
1.2.3. Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biure dirba kompetentingi,
atitinkantys kvalifikacinius reikalavimus specialistai.
1.2.4. Gerinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas.
1.2.5. Į sveikatinimo veiklą įtraukiami kiti sektoriai.
1.2.6. Įgyvendinta 2007-2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemon÷
Nr. VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldyb÷s
pl÷tra“. Pagal šią priemonę finansuotos tokios veiklos: savivaldybių visuomen÷s 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 priemon÷s įsigijimą. Įgyvendinus projektą, pager÷jo visuomen÷s
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokyb÷.
2. Kaip 1 punkte nurodytieji išoriniai ir vidiniai veiksniai pad÷jo ar trukd÷ savivaldybei
vykdyti visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas, reglamentuojamas Lietuvos Respublikos
visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose teis÷s aktuose.
Išoriniai ir vidiniai veiksniai nurodyti punktuose 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.2.5.,
1.2.6. pad÷jo vykdyti visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas, reglamentuojamas Lietuvos
Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos
įstatymuose bei teis÷s aktuose.
Išoriniai ir vidiniai veiksniai nurodyti punktuose 1.1.1., 1.1.2., 1.1.4. trukd÷ vykdyti
visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas, reglamentuojamas Lietuvos Respublikos visuomen÷s
sveikatos priežiūros įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos įstatymuose bei teis÷s aktuose.
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IV. BENDRUOMENöS SVEIKATOS BŪKLöS ANALIZö
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos būkl÷s analiz÷je pateikiami rezultatai
pagal savivaldyb÷s vykdytos visuomen÷s sveikatos steb÷senos duomenis, aprašomas jų pokytis,
palyginti su ankstesniais metais, pagal galimybes duomenys palyginami su Lietuvos vidurkiu bei
pavaizduojama grafiškai.
4.1. Demografin÷ situacija
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų skaičius per 12 metų maž÷ja. Jeigu dar 2001 m.
Kelm÷s rajone gyveno daugiau nei 40 tūkstančių gyventojų, tai 2012 m., Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, gyventojų buvo mažiau nei 32 tūkstančiai. 2012 m. pradžioje Kelm÷s
rajone gyveno 31795 gyventojai, tai
yra 761 gyventoju mažiau nei 2011 m.

1 pav. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiai Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je 2001–2011 metais

pradžioje.
Pagrindin÷s
savivaldyb÷s
priežastys

Kelm÷s

gyventojų
išliko

rajono
maž÷jimo

nepakitusios

–

neigiama natūrali gyventojų kaita ir
dideli migracijos mastai. 2011 m.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je gim÷ 337
kūdikiai (žr. 1 pav.) arba 12 kūdikių
mažiau negu 2010 metais. 2011 m. gimstamumo rodiklis buvo 10,5 1000 gyventojų, tačiau
gimstamumas išlieka daug mažesnis nei mirusiųjų skaičius. 2011 m. mir÷ 496 žmonių, t.y. 69
mažiau

negu

2010

m.

2011

m.

mirtingumo rodiklis sudar÷ 15,4 1000

2 pav. Vidin÷ ir tarptautin÷ Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
gyventojų migracija 2001–2011 metais

gyventojų. 2011 m. Lietuvoje 1000
gyventojų teko -2 natūralios kaitos, o
Kelm÷s rajono savivaldybei šis santykis
buvo dar blogesnis ir sudar÷ -4,9.
Dar vienas rodiklis, kuris blogina
demografinę

pad÷tį

rajone,

yra

neigiamas gyventojų migracijos neto
(žr. 2 pav.). Ypač dideli neigiami
migracijos mastai pastebimi 2010 ir

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų baz÷
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2011 m., kai neto migracija sudar÷ atitinkamai minus 1005 ir 612 asmenų. 2011 metais iš 1370
išvykusių gyventojų 557 emigravo į kitas užsienio šalis, tai sudar÷ 40 proc.
Tokią aukštą migraciją daugiausia l÷m÷ ekonomin÷s priežastys, nes nedarbo lygis Kelm÷s
rajono

savivaldyb÷je

išlieka

daug

aukštesnis nei vidutinis metinis nedarbo

3 pav. Vidutinis metinis nedarbo lygis Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je ir Lietuvoje (%)

lygis Lietuvoje (žr. 3 pav.). Nors nedarbo
lygis Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 2011
m. sumaž÷jo iki 17,9%, tačiau vis tiek
išlieka vienas aukščiausių Lietuvoje ir pats
aukščiausias Šiaulių regione.
Dar vienas rodiklis, labai skaudžiai
liečiantis Kelm÷s rajono savivaldybę, yra
socialin÷s pašalpos gav÷jų skaičius ir
išlaidos. Žinoma, šis rodiklis yra susijęs su nedarbo lygio kitimu, tačiau matomos tendencijos,
jog socialin÷s pašalpos gav÷jų skaičius ir išmokos did÷ja. Ypač didelis gav÷jų skaičius ir išlaidos
fiksuojamos 2010 ir 2011 metais.
Lyginant su 2002–2003 m., kai

4 pav. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je socialin÷s pašalpos gav÷jų
skaičius ir išlaidos, tūkst. litų

nedarbo lygis buvo gana panašus į
2010–2011 m. lygį, matyti, kad
išlaidos

socialin÷ms

pašalpoms

padid÷jo daugiau nei 5 kartus (žr. 4
pav.). Net už Kelm÷s rajoną didesni
gyventojų skaičiumi Raseinių ir
Radviliškio rajonai (nekalbant jau
apie

mažesnius

Šiaulių

regiono

rajonus) pasižymi mažesniu pašalpų

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas Socialin÷s apsaugos ir darbo

gav÷jų skaičiumi ir svarbiausia jų išmokomis. Pavyzdžiui, Raseinių rajonas socialin÷ms
pašalpoms 2011 metais išleido 9 225,1 tūkst. litų, Radviliškio – 11 593,8 tūkst. litų, o Kelm÷s
rajonas – net 12 395,8 tūkst. litų.
Taigi, apibendrinus demografinius bei ekonominius rodiklius galima daryti išvadą, kad
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų skaičius pastaruosius metus maž÷jo d÷l daugumai šalies
periferinių vietovių būdingų priežasčių: neigiamos natūralios gyventojų kaitos ir padid÷jusios
gyventojų tarptautin÷s migracijos į užsienio valstybes (daugiausia darbingo amžiaus žmonių) ir
vidin÷s migracijos į didžiuosius šalies miestus. Demografiniai pokyčiai lemia naujas sud÷tingas
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socialines, ekonomines problemas, kurias pagilina pagrindin÷ rajono problema – nedarbas, kurį
lydi lengviausias kelias – pašalpos gavimas (pašalpoms išleista daugiau nei 12 mln. litų).

4.2. Mirtingumas
Mirtingumas Kelm÷s rajono savivaldyb÷je yra didesnis, nei bendrai registruojamas
Lietuvoje, nors 2011 m. pastebimas didesnis mirtingumo maž÷jimas, kai nuo 2010 m.
užregistruoto 1561 atvejo sumaž÷jo
iki 1409 atvejų 100000 gyventojų, o
Lietuvoje
2011

m.

registruojamas
siek÷

1274

5 pav. Pagr. mirties priežastys Kelm÷s rajono savivaldyb÷je
tenkančios 100000 gyventojų 2001–2011 m. (skaičius)

vidurkis
atvejus.

Aukštesnį mirtingumą sąlygoja ir
blog÷janti

demografin÷

rajono

situacija, nes aukštą mirtingumą lemia
visuomen÷s sen÷jimas.
Kaip

ir

visoje

Lietuvoje,

svarbiausios ir pagrindin÷s Kelm÷s
rajono savivaldyb÷s gyventojų mirties
priežastys jau daug metų išlieka
nepakitusios (žr. 5 pav.): kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorin÷s mirties
priežastys 2011 m. sudar÷ 86,5 proc. visų mirties priežasčių. Pavyzdžiui, Kelm÷s rajono
savivaldyb÷je iš 496 asmenų mirusių 2011 m. 300 mir÷ d÷l kraujotakos sistemos ligų, t.y. 60
proc., dar 81 žmogus arba 16 proc. mir÷ nuo piktybinių navikų, o dešimtadalis (10 proc.) arba
lygiai 48 gyventojai mir÷ d÷l išorinių priežasčių sąlygotų mirčių. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je
2008–2011 m. nusižud÷ vidutiniškai po 22 žmones. 2010 m. nusižud÷ 20 vyrų ir 2 moterys, 2011
m. – 18 vyrų ir 4 moterys. 2011 metais iš visų 48 mirčių, susijusių su išorin÷mis priežastimis,
savižudybių buvo 22, tai sudar÷ beveik pusę atvejų (46 proc.). 2011 m. Lietuvoje vidutiniškai
100000 gyventojų teko 31,6 savižudyb÷s, o Kelm÷s rajono savivaldybei – 62,5 atvejo.

4.3. Sergamumas
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Privalomojo sveikatos draudimo
informacin÷s sistemos SVEIDRA duomenimis,

2011 m. dažniausiai (arba daugiausia)

užregistruota Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų, sergančių kv÷pavimo sistemos (178,3 atv.
1000 gyv.), kraujotakos sistemos (154,1 atv. 1000 gyv.) ir jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos (89,2 atv. 1000 gyv.) ligomis (žr. 2 lentelę).
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Vaikams (0-17 m.) dažniausiai registruojamos kv÷pavimo sistemos ligos (447,7 sirgusiųjų
1000 vaikų 2011 m.). Kitomis ligomis vaikai sirgo gerokai mažiau: virškinimo sistemos ligomis
(be dantų ligų) – 106,7, akių ligomis – 105,1 atv. 1000 vaikų, Traumos ir kiti išorinių priežasčių
padariniai – 79,6.
2012 metais Kelm÷s rajono profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenimis, mokiniams
tenkančių sutrikimų skaičiai did÷jo, o pagrindinių organizmo sistemų sutrikimų struktūra išliko
nepakitusi: regos sutrikimai (daugumą sudar÷ trumparegyst÷), skeleto–raumenų sistemos
sutrikimai (du trečdaliai – netaisyklinga laikysena) ir dantų ligos bei sutrikimai. Šie trys
pagrindiniai sutrikimai sudar÷ daugiau nei pusę visų pasitaikančių sutrikimų. Pagrindin÷ liga, d÷l
kurios mokiniai nelank÷ mokyklos 2011–2012 m., buvo kv÷pavimo sistemos ligos (ypač ūmin÷s
viršutinių kv÷pavimo takų infekcijos).
18–64 m. amžiaus asmenys serga rečiausiai. Daugiausia jų sirgo kv÷pavimo sistemos
(116,4 atv. 1000 gyventojų), kraujotakos sistemos (103,9) bei jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos (87,6) ligomis.
Vyresniame amžiuje (daugiau kaip 65 metų) dominavo kraujotakos sistemos (449,7 atv.
1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos (130,2) ligos, taip pat kv÷pavimo
sistemos ligos (105,9), psichikos ir elgesio sutrikimai (103,9), akių ligos (98,7), nervų sistemos
ligos (95,5) ir urogenitalin÷s sistemos ligos (94,8).
2 lentel÷. 2011 metų sergamumo struktūra Kelm÷s rajone
Diagnoz÷s pavadinimas

Infekcin÷s ir parazitin÷s ligos
Kraujo ir kraujodaros organų ligos
Endokrinin÷s sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos
Akių ligos
Ausų ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Kv÷pavimo sistemos ligos
Virškinimo sistemos ligos (be dantų ligų)
Odos ir poodžio ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų
sistemos ligos
Urogenitalin÷s sistemos ligos
Perinatalinio periodo ligos
Įgimtos formavimosi ydos
Traumos ir kiti išorinių priežasčių
padariniai

Sergantys asmenys (arba ligotumas)

Kodas
pagal
TLK-10

Abs. sk.

A00-B99
D50-D89
E00-E90
F00-F99
G00-G99
H00-H59
H60-H95
I00-I99
J00-J99
K09-K93
L00-L99

696
345
2064
2405
1755
2222
710
5423
6275
2228
1210

Iš viso
19,8
9,8
58,6
68,3
49,9
63,1
20,2
154,1
178,3
63,3
34,4

M00-M99

3138

89,2

51,9

87,6

130,2

N00-N99
P00-P96
Q00-Q99

2335
87
310

66,3
2,5
8,8

16,8
6,0
33,8

72,8
2,1
3,4

94,8

S00-T98

2421

68,8

79,6

67,8

61,2

1000 gyv.
0-17 m. 18-64 m.
42,1
15,2
14,4
6,5
27,7
59,0
53,3
61,6
18,1
45,1
105,1
38,3
32,5
16,3
9,6
103,9
447,7
116,4
106,7
46,6
64,3
26,5

65+ m.
12,1
15,4
87,8
103,9
95,5
98,7
20,0
449,7
105,9
72,4
29,5

1,1
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Palyginus gyventojų naujai užregistruotų susirgimų skaičius, tenkančius 1000 suaugusių
(nuo 18 metų) asmenų, matyti, kad Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojų sergamumas yra
mažesnis nei bendrai registruojamas Lietuvoje. Kelm÷s rajono 1000 suaugusių gyventojų 2011
m. užregistruota 464,4 susirgimo atvejo.

4.4. Sveikatos priežiūra
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je per 2001–2011 m. laikotarpį sumaž÷jo visų sričių specialistų,
išskyrus šeimos gydytojų. Specialistų su
medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) ir
slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius

6 pav. Gydytojų, specialistų su medicinos išsilavinimu,
slaugytojų, odontologų, šeimos gydytojų skaičių kaita Kelm÷s
rajono savivaldyb÷je 2001-2011 metais

per 2001–2011 m. laikotarpį sumaž÷jo
penktadaliu, gydytojų – dar daugiau
(beveik ketvirtadaliu), t. y. nuo 78
gydytojų 2001 metais iki 60 – 2011
metais. Tik pastaraisiais metais (2010–
2011 m.) medicinos darbuotojų skaičius
išlieka

pastovus

savivaldyb÷je,

ypač

Kelm÷s
mažai

rajono
per

šį

laikotarpį keit÷si odontologų skaičius,
svyruodamas nuo 9 iki 14, o šeimos
gydytojų padaug÷jo (žr. 6 pav.).
Didžiausias skirtumas tarp Kelm÷s

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro periodinio
sveikatos statistikos leidinio „Lietuvos gyventojų sveikata ir
sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ informacija

rajono savivaldyb÷s ir Lietuvos vidurkių
yra pastebimas palyginus gydytojų skaičių, tenkantį 10000 gyventojų (žr. 3 lentelę). Nuo 2001
m. Lietuvoje gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyv., yra daugiau nei du kartus didesnis nei
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je, nors gydytojų krūvis Kelm÷je did÷ja kasmet. Apsilankymų
skaičius pas gydytojus lyginant 2001–2011 m. laikotarpį Kelm÷s rajone išaugo beveik
penktadaliu (18 proc.). 2011 metais 100 gyventojų teko 570 apsilankymų pas gydytojus, t.y. 1 –
gyventojui 5–6 apsilankymai.
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3 lentel÷. 2011 metų sveikatos priežiūros išteklių palyginimas
Kelm÷s r. sav. ir Lietuvoje tenkančių 10000 gyv.
Sveikatos priežiūros ištekliai
Gydytojų skaičius
Šeimos gydytojų skaičius
Odontologų skaičius
Specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju
medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) skaičius

Slaugytojų skaičius
Bendras lovų skaičius stacionaruose

Kelm÷s
r. sav.
17,2
5,5
3,2

Lietuvoje
41,7
5,8
8

73

96,7

55,4
70,36

74,5
84,94

Šeimos gydytojų skaičius, tenkantis 10000 gyventojų, 2001–2011 m. yra artimas Lietuvoje
registruojamam vidurkiui 5,8 ir jiems 2011 m. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 100 gyventojų teko
263 apsilankymai. Kelm÷s rajono savivaldybę aptarnauja vos keliolika odontologų. Pagal šį
rodiklį Kelm÷s rajono savivaldyb÷ yra viena prasčiausių savivaldybių Lietuvoje, jeigu Lietuvoje
vidutiniškai 10000 gyventojų tenka 8 odontologai, tai Kelm÷s rajono gyventojams – vos 3, tai
2,5 karto mažiau nei bendras vidurkis Lietuvoje. Nenuostabu, kad apsilankymų pas odontologus
1-am Kelm÷s rajono gyventojui tenka beveik dvigubai mažiau nei bendrai Lietuvoje, vos 0,55
apsilankymo 1-am rajono gyventojui. Jeigu bendrai Lietuvoje 10000 gyv. teko 96,7 specialisto
su medicinos išsilavinimu (ne gydytojų), tai Kelm÷s rajono savivaldyb÷je šis skaičius buvo
mažesnis ir siek÷ 73 specialistus. Panašios tendencijos pastebimos ir apžvelgiant slaugytojų (įsk.
akušerius) skaičių. Lietuvoje 2011 m. slaugytojų (įsk. akušerius) skaičius, tenkantis 10000 gyv.,
buvo 74,5, tai Kelm÷s rajono savivaldybei teko 55,4 slaugytojo(-os), iš viso 2011 metais Kelm÷s
rajone slaugytojų skaičius siek÷ 193 asmenis.

4.5. Fizin÷s aplinkos veiksniai
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos būkl÷ priklauso ir nuo fizin÷s
aplinkos veiksnių, kuriuos pirmiausia sudaro maudyklų vandens kokyb÷s ir aplinkos triukšmo
steb÷sena.
Kelm÷s rajono maudyklų vandens kokyb÷ 2012 m. maudymosi sezono metu buvo
prastesn÷ nei 2011 m. Vandens tarša iš 8 įteisintų maudyklų 2012 metais buvo nustatyta 5-se:
Kražant÷s up÷s užtvankoje, Karkl÷nų ir Giliaus ežeruose bei Šauk÷nų tvenkinyje (2012 metų
liepos 9 d.), o Bridvaišio ežere liepos 23 dieną atlikus maudyklų vandens kokyb÷s
mikrobiologinių parametrų tyrimus žarninių lazdelių skaičius (ksv/100 ml) vandenyje 1,2 karto
viršijo leistiną higienos normos ribą. Karkl÷nų ežere 2012 m. liepos 9 d. vandens užterštumas
žarnin÷mis lazdel÷mis viršijo daugiau nei 10 kartų, Šauk÷nų tvenkinyje – beveik 5 kartus,
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Giliaus ežere – 3 kartus, Kelm÷s Kražant÷s užtvankoje – apie 1,5 karto. Be to, Karkl÷nų ežere
taip pat buvo viršytos žarnininiųenterokokų leistinos ribos beveik 2 kartus, Šauk÷nų tvenkinyje –
daugiau nei 1,5 karto, o Giliaus ežere ne tik viršyta, bet ir maudyklos teritorijoje buvo pasteb÷ta
nuolaužų, plastiko likučių bei šiukšlių.
Visų kitų Kelm÷s rajono savivaldyb÷s maudyklų vandens kokyb÷s tyrimo rezultatai
(Gauštvinio ežero, V÷jin÷s ir Girnikų kaimo tvenkinių vanduo) viso maudymosi sezono metu
atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokyb÷“
nustatytus reikalavimus.
2012 metais aplinkos triukšmo lygis steb÷senos objektuose maž÷ja.Išanalizavus 2012 m.
aplinkos triukšmo matavimų duomenis galima teigti, kad ekvivalentinis triukšmo lygis visose 7
matavimo vietose dienos (65 dBA), vakaro (65 dBA), nakties (60 dBA) metu neviršijo ribinio
dydžio, tačiau maksimalus triukšmo lygis dienos ir vakaro metu viršijo higienos normos ribas.
Didžiausia vert÷, viršijanti ribinį dydį (70 dBA), buvo Kelm÷s laidojimo namų (71,5 dBA) ir
Kelm÷s „Aukuro“ vidurin÷s mokyklos (70,4 dBA) teritorijose dienos metu, o vakaro triukšmo
lygio ribin÷ vert÷ (65 dBA) buvo viršyta v÷l Kelm÷s laidojimo namų teritorijos aplinkoje ir siek÷
70,1 dBA, taip pat Kelm÷s bažnyčios teritorijos aplinkoje (66,3 dBA).
Lyginant 2011 ir 2012 m. aplinkos triukšmo duomenis galima matyti, jog bendras triukšmo
lygis Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 7 steb÷jimo objektuose sumaž÷jo, tačiau kai kurios teritorijos
išliko problemin÷s, nes dvejus metus iš eil÷s susiduriama su maksimalaus garso ribų viršijimu
dienos ir vakaro metu. Viena jų yra Kelm÷s laidojimo namų teritorija. Dienos metu taip pat
triukšminga išliko ir Kelm÷s „Aukuro“ vidurin÷s mokyklos teritorija, kurioje taip pat viršijamas
maksimalaus triukšmo lygis. Kelm÷s bažnyčios teritorijoje pastebimas triukšmo lygio augimas,
tačiau tik vakaro metu viršijamas maksimalus triukšmo lygis, o nakties metu lygis neviršijamas.
Vis d÷lto bažnyčios teritorija išlieka triukšmingiausia vieta Kelm÷je po 22 valandos. Palyginus
2011 ir 2012 m. duomenis Tytuv÷nų ligonin÷s teritorijoje ir Kelm÷s lopšelio-darželio teritorijoje,
pastebimas triukšmo maž÷jimas. Jei 2011 metais tiek Tytuv÷nų ligonin÷s teritorijoje, tiek
Kelm÷s lopšelio-darželio teritorijoje užfiksuotas triukšmo lygis vakaro metu viršijo maksimalią
leidžiamą ribą, tai 2012 m. maksimali triukšmo vert÷ tose zonose sumaž÷jo ir ribų jau neviršijo.
Kelm÷s ligonin÷s teritorijoje triukšmas taip pat maž÷jo, ypač dienos ir vakaro metu, o Kelm÷s
gyvenamosios zonos teritorija (netoli pienin÷s), Žemait÷s g. 45, išliko tyliausia bei ramiausia
zona iš visų 7 aplinkos triukšmo steb÷senos objektų.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s vykdytos valstybin÷s visuomen÷s sveikatos programos ir strategijos pateikiamos 9 ir 10 lentel÷se.
4 lentel÷. Kelm÷s rajono savivaldyb÷je 2011 m. vykdytos valstybin÷s visuomen÷s sveikatos programos ir strategijos
Visuomen÷s sveikatos
Eil.
Visuomen÷s sveikatos
Visuomen÷s sveikatos
programos/ strategijos
Įvykdytos priemon÷s
Nr.
programos/strategijos tikslas
programos/strategijos priemon÷s
pavadinimas
1.
Lietuvos
nacionalin÷ Pagerinti Lietuvos gyventojų Pl÷toti visuomen÷s sveikatos priežiūrą Veikia Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos gyvenimo
kokybę,
ilginti savivaldyb÷se – steigti savivaldybių visuomen÷s sveikatos biuras, kuris
priežiūros 2006-2013 metų gyvenimo trukmę – mažinti visuomen÷s sveikatos biurus ir vykdyti teikia
visuomen÷s
sveikatos
strategija.
sergamumą,
mirtingumą
ir visuomen÷s sveikatos priežiūrą
priežiūros paslaugas.
Lietuvos
nacionalin÷s neįgalumą, ypač daug d÷mesio
visuomen÷s
sveikatos skirti
dažniausioms mirties
priežiūros 2006-2013 metų priežastims:
nelaimingiems
strategijos
įgyvendinimo atsitikimams
ir
traumoms,
priemonių 2009-2013 metų širdies ir kraujagyslių ligoms,
planas
onkologiniams
susirgimams,
(Žin., 2006, Nr. 70-2574)
psichikos sveikatos sutrikimams.
2.
Valstybin÷
triukšmo Numatyti
kompleksinius
ir 1. Nustatyti mokyklų, ligoninių, Kelm÷s r. savivaldyb÷s tarybos 2009
prevencijos veiksmų 2007– koordinuotus veiksmus siekiant gyvenamųjų namų teritorijas, kuriose m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS2013
metų
programa valdyti triukšmą ir jo poveikį pagal
triukšmo
strateginio 257 patvirtinta Kelm÷s rajono
(Programos
įgyvendinimo visuomen÷s sveikatai.
kartografavimo rezultatus viršijami savivaldyb÷s triukšmo prevencijos
2009–2013 metų priemonių
triukšmo ribiniai dydžiai.
2009-2013 m. programa.
planas)
Kelm÷s r. savivaldyb÷s visuomen÷s
(Žin., 2007, Nr. 67-2614)
2.Vykdyti
triukšmo
steb÷seną sveikatos biuras vykd÷ projektą,
(monitoringą) nustatytose tyliosiose finansuojamą
Kelm÷s
rajono
zonose.
savivaldyb÷s aplinkos apsaugos
r÷mimo specialiosios programos
l÷šomis.

V. VYKDYTOS VALSTYBINöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

3.

Vaikų sveikatos stiprinimo Pl÷toti
vaikų
sveikatos
stiprinimą – ugdyti vaikams
2008–2012 metų programa
(Žin., 2008, Nr. 104-3979)
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
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Organizuoti savivaldybių administracijų
darbuotojams, mokytojams ir kitiems su
vaikais ir mokiniais dirbantiems
specialistams kvalifikacijos tobulinimo
seminarus vaikų sveikatos stiprinimo
klausimais

Vykdyta
triukšmo
steb÷sena
nustatytose
viešosiose tyliosiose
zonose.
Kelm÷s r. savivaldyb÷s tarybos 2012
m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T362 Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
teritorijoje
patvirtinta
triukšmo
prevencijos zona.
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.
Kelm÷s rajono ugdymo įstaigų
pedagogams,
socialiniams
darbuotojams organizavo seminarus:
,,Užkrečiamų
ligų
prevencija
ugdymo įstaigoje“;
,,Sveikos mitybos pagrindai ir
maitinimosi problemos“;
,,Sveikatos
stiprinimo
veiklos
planavimas ir vertinimas ugdymo
įstaigose“;
,,Visuomen÷s sveikatos priežiūra
Kelm÷s rajono mokyklose“.

Maudyklų vandens kokyb÷s
steb÷senos 2009–2011 metų
programa (Žin., 2009, Nr.: 80344

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

4.

5.

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

Nustatyti ir prižiūr÷ti maudyklų
vandens
kokybę,
siekiant
išsaugoti ir pagerinti maudyklų
būklę, sudaryti saugias sąlygas
žmonių sveikatai.

Mažinti sergamumą, protrūkių
tikimybę, valdyti, pašalinti ir
išnaikinti vakcinomis valdomas
užkrečiamąsias ligas;
Užtikrinti skiepijimo saugumą,
efektyvumą
ir
padidinti
prieinamumą.
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Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
gyventojai ir poilsiautojai buvo
apsaugoti nuo per vandenį plintančių
ligų. Atlikti 8 maudyklų vandens
tyrimai ( per maudymosi sezoną
(kartu su papildomais tyrimais)
paimti
138
mikrobiologiniai
m÷giniai), informuota visuomen÷,
valstyb÷s ir savivaldyb÷s institucijos
apie maudyklų vandens kokybę bei
trumpalaikę taršą.
Skiepijimo mastas atitinkamose
vaikų amžiaus grup÷se pagal
Lietuvos
Respublikos
vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendorių
Kelm÷s rajone
siekia 86,92
procento;2012
m.
suaugusiųjų
(rizikos
grupių)
skiepijimas
sezoninio
gripo
vakcina,
finansuojama valstyb÷s l÷šomis,
pagal planą įvykdytas 100 proc.
(1462 asmenys), komercine gripo
vakcina paskiepyti 105 asmenys.
Kelm÷s
rajone
vakcinomis
valdomomis
užkrečiamosiomis
ligomis sirgo 1 gyventojas.
Nepageidaujamų reakcijų į skiepus
2012 m. Kelm÷s rajone nebuvo.

Valstybin÷
ŽIV/AIDS
ir
lytiškai plintančių infekcijų
profilaktikos
ir
kontrol÷s
2010–2012 metų programa
(Žin. 2011, Nr.60-2857)

Nacionalin÷
narkotikų
kontrol÷s ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų
programa (Žin. 2010, Nr. 1326720)

6.

7.
Programos tikslas – stabdyti ir
mažinti neteis÷tą narkotinių ir
psichotropiniųmedžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių) pasiūlą ir
paklausą, narkomanijos plitimą,
stiprinant asmens ir visuomen÷s
švietimą, sveikatą ir saugumą.

Programos tikslas – mažinti ŽIV
ir LPI plitimą.
Sumažinti lytiškai plintančių
infekcijų plitimą ir šių infekcijų
padarinius
asmeniui
bei
visuomenei.
Teikti
jaunimui
prieinamą
konsultacinę
pagalbą
ir
informaciją
apie
sveikatos
išsaugojimą ir stiprinimą
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Užtikrinama ŽIV ir LPI profilaktika
tarp rizikos grupių asmenų,
gerinamos sveikatos ir kitų sektorių
specialistų žinios ir kompetencija
ŽIV/AIDS
ir
LPI
prevencijos
klausimais;
ŽIV ir lytiškai plintančių infekcijų
ankstyvas nustatymas
Siekiant ugdyti saugią ir atsakingą
lytinę elgseną, užtikrinama kokybiška,
prieinama informacija, informuojama
visuomen÷ ir ypač jaunimas apie šiuos
susirgimus
užsikr÷timo
būdus,
profilaktiką, ankstyvą diagnostiką,
tinkamą gydymą bei lytinių partnerių
kontrolę.
Programa
įgyvendinama
mažinant
neteis÷tą narkotinių ir psichotropinių
medžiagų bei jų pirmtakų(prekursorių)
pasiūlą
stiprinant
šių
medžiagų
apyvartos kontrolę,siekiant stabdyti ir
mažinti
neteis÷tą
narkotinių
ir
psichotropinių medžiagų vartojimąir jų
paklausą ugdant neigiamą požiūrį į
narkotines ir psichotropines medžiagas
tarp
vaikųir
jaunimo,
šeimose,
bendruomen÷se ir visuomen÷je, diegiant
žmogaus
gyvenimo
reikšm÷sir

2012 metais parengta Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s ir
narkomanijos prevencijos 20122014 metų programa (patvirtinta
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos
2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
T-27). Programos įgyvendinimą
organizuoja ir koordinuoja Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
narkotikų
kontrol÷s komisija.
Ger÷ja
tarpžinybinis
bendradarbiavimas.

Vykdoma
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷sužkrečiamųjų
ligų
profilaktikos ir kontrol÷s 2011- 2015
metų
programa.Kelm÷s
rajono
pirminio lygio asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vykdydamos
programą
atlieka n÷ščiųjų
ir
vykstančių dirbti į užsienį testavimą
d÷l sifilio (RPR) ir ŽIV (ŽIV
antikūnių). 2012 m. nebuvo teigiamų
sifilio ir ŽIV antikūnių tyrimų.
Parengti ir publikuoti 5 straipsniai
rajonin÷je spaudoje ir internetin÷se
svetain÷se. Skaitytos 4 paskaitos.
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vertybinių nuostatų
bei
sveikos
gyvensenos
sampratą.
Siekiama
užtikrinti ir stiprinti tarpinstitucinį ir
tarptautinį bendradarbiavimą ir
koordinavimą narkotikų kontrol÷s ir
narkomanijos prevencijos srityse;
atlikti
neteis÷to
narkotinių
ir
psichotropinių medžiagų vartojimo, jo
padarinių, pasiūlos ir paklausos
mažinimo priemonių steb÷seną bei
vertinimą ir pl÷toti mokslinius tyrimus.

Bendradarbiaujant
su
Šiaulių
universitetu atliktas 15-17 metų
Kelm÷s
rajono
moksleivių
psichoaktyvių medžiagų vartojimo
paplitimo tyrimas.

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

1.

2.

3.

Programos pavadinimas
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

Priemon÷s (paslaugos) pavadinimas

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

Suteiktų
paslaugų
skaičius

Skirtos l÷šos
(Lt)

450

13.832

1.451
20.221
1.132

546

6.557

1.878

91.180

805

31.256

VI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ,
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos, Lietuvos Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymais ir kitais savivaldybei
numatytoms funkcijoms sveikatinimo srityje vykdyti teis÷s aktais, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
tarybos (toliau – Tarybos) 2007 m. rugs÷jo 28 d. sprendimu Nr. T-318 įsteigtas Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras (toliau – Kelm÷s VSB).
Pagrindinis Kelm÷s VSB veiklos tikslas – taikant koordinacines, informacines ir kitas
profilaktikos priemones informuoti ir mokyti gyventojus apie rizikos veiksnius ir pagal
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galimybes mažinti rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos
įgūdžius bendruomen÷s narių tarpe, vykdyti savivaldyb÷s teritorijoje Lietuvos Respublikos
įstatymais ir kitais teis÷s aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomen÷s sveikatos priežiūrą,
mažinant gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas
visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷je visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendinamos
vadovaujantis šiais 2009 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimu Nr. T-430 patvirtintais
dokumentais:
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros strategija 2009–2013 m.;
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros strategijos 2009–2013 m.
įgyvendinimo priemonių planas;
2012 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimu Nr. T-78 patvirtintais dokumentais:
Kelm÷s rajono visuomen÷s sveikatos steb÷senos programa 2012–2014 m.;
Kelm÷s rajono visuomen÷s sveikatos steb÷senos programos įgyvendinimo 2012–2014 m.
priemonių planas.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros 2009–2013 m.strategijoje
išd÷stytos pagrindin÷s Kelm÷s rajono savivaldyb÷s nuostatos, susijusios su visuomen÷s sveikatos
priežiūros sistemos modernizavimu, taip pat priemon÷s šiam tikslui pasiekti. Strategija nustato
visuomen÷s sveikatos priežiūros sistemos pl÷tojimo kryptis Kelm÷s rajono savivaldyb÷je,
siekiant gerinti gyventojų sveikatą ir gyvenimo kokybę. Ja vadovaujantis kuriama šiuolaikin÷ ir
efektyvi visuomen÷s sveikatos priežiūros sistema savivaldyb÷je. Strategijoje ypač didelis
d÷mesys skiriamas dažniausioms mirties priežastims: širdies ir kraujagyslių ligoms,
onkologiniams susirgimams, nelaimingiems atsitikimams ir traumoms.
Visuomen÷s sveikatos steb÷sena – tikslingai organizuotas visuomen÷s sveikatos būkl÷s, ją
veikiančių sveikatos rizikos veiksnių steb÷jimas, analiz÷ ir vertinimas. Kelm÷s rajono
visuomen÷s sveikatos steb÷senos programa nustato Kelm÷s rajono visuomen÷s sveikatos
steb÷senos tikslus, uždavinius, vykdymo tvarką bei su tuo susijusią atskaitomybę. Steb÷senos
objektai: demografin÷ situacija, socialin÷ ekonomin÷ būkl÷, sveikatos būkl÷ (sergamumas,
mirtingumas), gyvensena, aplinka, sveikatos priežiūros ištekliai, sveikatos priežiūros įstaigų
veikla, sveikatos priežiūros finansavimas. Iš viso nustatomi ir analizuojami 106 pagrindiniai
steb÷senos rodikliai.
2012 m. Kelm÷s VSB vykd÷ šią veiklą (teik÷ paslaugas):
1. Vykd÷ visuomen÷s sveikatos steb÷seną (monitoringą), siekiant gauti išsamią informaciją
apie savivaldyb÷s gyventojų visuomen÷s sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja
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remiantis planuotos bei įgyvendintos savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos stiprinimo priemon÷s;
2. Organizavo visuomen÷s sveikatos stiprinimą bendruomen÷se, įtraukiant į šią veiklą
bendruomenę ir socialinius partnerius;
3. Atsižvelgiant į vyraujančias visuomen÷s sveikatos problemas, pagal kompetenciją reng÷,
ir įgyvendino tikslines sveikatos programas, sveikatinimo veiklos teis÷s aktus ir sveikatinimo
veiklos sutartis, dalyvavo įgyvendinant valstybines visuomen÷s sveikatos strategijas ir
programas;
4. Vykd÷ vaikų ir jaunimo visuomen÷s sveikatos priežiūrą, koordinavo visuomen÷s
sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą(žr. VIII
ataskaitos skyrių).;
5. Pagal kompetenciją organizavo alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų vartojimo
profilaktiką;
6. Pagal kompetenciją organizavo l÷tinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir traumų
profilaktiką;
7. Pagal kompetenciją organizavo užkrečiamųjų ligų profilaktiką;
8.Pagal kompetenciją dalyvavo vykdant psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir susirgimų
profilaktiką;
9. Vykd÷ licencijuotą veiklą –privalomąjį sveikatos mokymą;
10. Vykd÷ kitas įstatymų nustatytas visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas.
11. Pareng÷Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2012-2014 metų
programą (patvirtinta Kelm÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. kovo 22 d. sprendimu Nr.
T-78).
12. Išleido leidinį „Kelm÷s rajono gyventojų sveikata“, kuriame pateikiami statistiniai
duomenys ir jų analiz÷ apie demografinę situaciją Kelm÷s rajono savivaldyb÷je, gyventojų
mirtingumą ir sveikatos būklę, vaikų ir mokinių sveikatos aspektus, sveikatos priežiūros įstaigų
veiklą, gyvenseną, jų ryšį su sveikata bei rajono maudyklų ir aplinkos triukšmo steb÷seną.
Aptariamos Kelm÷s rajono savivaldyb÷je vykdomos prevencin÷s programos ir jų rezultatai.
Daugelis Kelm÷s rajono savivaldyb÷s demografinių, gyventojų sveikatos ir jos priežiūros
rodiklių lyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais. Nustatyti ir įvertinti
svarbiausių rodiklių pokyčiai 2001-2011 metais.
13. Pareng÷ Kelm÷s rajono mokyklose įvykusių traumų analizę.
14.Pareng÷,Kelm÷s rajono mokyklose ligų, d÷l kurių mokiniai nelank÷ mokyklos
2011/2012 metais, analizę.

23
15. Pareng÷2012 metų Kelm÷s rajono mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų rezultatų
analizę.
16.2012 metais Kelm÷s VSB atlikti tyrimai:
• 2012 metais atliktas Integruotos sveikatos ugdymo programos įgyvendinimo Kelm÷s
rajono bendrojo lavinimo mokyklose tyrimas, parengta tyrimo ataskaita.
• Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Visuomen÷s sveikatos biurui bendradarbiaujant su Vilniaus
universiteto Medicinos fakultetu 2012 metų pavasarį atliktas visų mokyklų 7-10 klasių
moksleivių, save žalojančio elgesio ypatumų tarp Kelm÷s rajono moksleivių tyrimas.
• Bendradarbiaujant su Sveikatos mokymo ligų prevencijos centru atliktas suaugusiųjų
Kelm÷s rajono gyventojų sveikatos raštingumo tyrimas.
• Bendradarbiaujant su Šiaulių universitetu atliktas 15-17 metų Kelm÷s rajono moksleivių
psichoaktyvių medžiagų vartojimo paplitimo tyrimas.

Maudyklų monitoringo programa
Siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisid÷ti prie
maudyklų vandens kokyb÷s gerinimo, Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras
vykd÷ aštuonių maudyklų vandens steb÷seną. Kelm÷s rajono maudyklų vandens kokyb÷s
steb÷sena vykdyta 2012 m. geguž÷s – rugs÷jo m÷n. Vadovaujantis Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
administracijos direktoriaus 2011 m. lapkričio 23 d. Nr. A-1043 įsakymu „D÷l Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s teritorijoje esančių paplūdimių sąrašo“.
Viso maudymosi sezono metu apie gautus tyrimų rezultatus buvo informuojami visi
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s gyventojai per vietinę žiniasklaidą. Iš viso buvo parengtas ir
vietin÷je spaudoje publikuotas 21 straipsnis apie rajono maudyklų situaciją. Apie stebimų
maudyklų vandens kokybę maudymosi sezonu gyventojai gal÷jo sužinoti Visuomen÷s sveikatos
biuro interneto puslapio http://vsb.kelme.lt/ skiltyje „Informacija“. Reguliariai ataskaitos buvo
siunčiamos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui.

Triukšmo prevencijos programa

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba 2006 m. sausio 26 dienos sprendimu Nr. T-13 ,, D÷l
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s teritorijoje tyliųjų zonų nustatymo“ patvirtino tyliąsias
zonas.Vykdyta triukšmo steb÷sena nustatytose viešosiose tyliosiose zonose. Aplinkos triukšmo
tyrimų tikslas – fizikinių dydžių parametrų matavimų ir gautų duomenų analiz÷s pagalba
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nustatyti priemones, kurios pad÷tų išvengti, sumažinti, apsaugoti visuomenę nuo aplinkos
triukšmo kenksmingo poveikio, kartu ją ir supažindinti su esama Kelm÷s rajono savivaldyb÷s
situacija.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s narkotikų kontrol÷s ir narkomanijos prevencijos 2012–2014
metų programa.
Pagal programos priemonių planą 2012 metais kartą per ketvirtį Kelm÷s miesto
savivaldyb÷je organizuoti atsakingų už narkomanijos prevenciją darbuotojų pasitarimai, kurių
metu aptarti darbo planai, įgyvendinant narkotinių ir psichotropinių medžiagų pasiūlos mažinimo
priemones. Telšių apskrities vyriausiojo

policijos komisariato Kelm÷s rajono policijos

komisariato bei Kelm÷s rajono kultūros įstaigų darbuotojams, organizuoti apmokymai „Asmenų
apkvaitusių nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų identifikavimas. Kelm÷s rajono kultūros
namų darbuotojams pravestos paskaitos „Narkomanijos prevencija“. Kelm÷s PRC suorganizuoti
susitikimai su reabilitacijos centro „Žano kelias“ įkūr÷jais, bendruomen÷s nariais. Mokyklose
t÷vų susirinkimų metu pravesti mokymai „Ar mano vaikas neserga narkomanija“. Kartu su
Liolių mokyklos administracija ir moksleiviais sukurtas video filmukas ir spektaklis apie
narkotikų vartojimo žalą, pavojų ir pasekmes.
Biuras baig÷ vykdyti projektą „Kelm÷srajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
biuro modernizavimas“.
2012 m. liepos 9 d. patvirtintagalutin÷ projekto įgyvendinimo ataskaita. Projekto tikslas –
teikti kokybiškas ir prieinamas visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugas, informuojant ir
akcentuojant prevencijos svarbą. Projekto biudžetas –377 886,00 Lt.
Įvykdytos projekto veiklos:


Atlikta patalpų, esančių Vytauto didžiojo g. 23, rekonstrukcija;



Įsigytas automobilis;



Įsigyti baldai;



Įsigytos metodin÷s mokymo priemon÷s;



Įsigyta kompiuterin÷ technika.

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Bendruomen÷s sveikatos taryba

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s Švietimo,kultūros ir sporto skyrius

1.

2.

Kelm÷s rajono ugdymo įstaigos vykdo prevencines programas:
1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa – 17 ugdymo įstaigų;
2. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" (pradin÷s klas÷s) – 13 ugdymo
įstaigų;
3. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" ( V-VIII klas÷s) – 12 ugdymo įstaigų;
4. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas" (IX-X klas÷s) – 8 ugdymo įstaigos;
5. „Įveikiame kartu" - į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą
orientuota ankstyvosios prevencijos programa 7-9 metų vaikams. – 3
ugdymo įstaigos;
6. „Antrasis žingsnis" ("Secondstep") - socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa 1-4 klas÷s mokiniams. – 3 ugdymo įstaigos;
7. „Gera pradžia" ("Stepbystep") - į vaiką bei šeimą orientuota

2012-10-30 Kelm÷s kultūros centre vyko tradicin÷ rudens sveikatos
konferencija „Bendruomen÷s galimyb÷s l÷tinių neinfekcinių ligų
valdyme“. Ši konferencija rajone vyko tryliktąjį kartą, dalyvavo
politikai, medikai, pedagogai, nevyriausybinių organizacijų lyderiai
(326 dalyviai).

Priimant su visuomen÷s sveikata susijusius sprendimus, nevalstybin÷s
organizacijos dalyvauja veikdamos Kelm÷s rajono bendruomen÷s
sveikatos taryboje.

Eil. Savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių ind÷lis į visuomen÷s
Svarbiausios vykdytos priemon÷s
Nr.
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldyb÷s teritorijoje

VII. BENDRUOMENöS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS
STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
6 lentel÷. Bendruomen÷s, nevalstybinių organizacijų, ūkio subjektų, savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant
visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklą
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metodika 1-4 klas÷s mokinių ugdymui. – 1 ugdymo įstaiga;
8. Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos I-VIII
klas÷ms – 14 ugdymo įstaigų:
9. OLWEUS - smurto ir patyčių prevencijos programa – 4 ugdymo
įstaigos;
10. „Linas-pagalba vaikams" – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programa 6-12 (15) metų vaikams. – 5 ugdymo įstaigos;
11. „Tiltai" - paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa. N.
Strulien÷, 2007 m. – 5 ugdymo įstaigos;
12. „Sniego gniūžt÷" - psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos
ir socialinių įgūdžių ugdymo programa 8-12 klasių mokiniams. – 1
ugdymo įstaiga;
13. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa – 12 ugdymo
įstaigų;
14. Zipio draugai" - ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio
ugdymo programa 5-7 metų vaikams – 4 ugdymo įstaigos;
15. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa
t÷vams – 1 ugdymo įstaiga;
16. Kaip nuo narkomanijos apsaugoti "Svajonių" mokyklą" - skirta
ŽIV/AIDS prevencijai įgyvendinti 7-10 kl. mokiniams – 1 ugdymo
įstaiga;
17. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencijos vykdymas
ugdymo įstaigose, taikant sobriologijos mokslo pasiekimus" – 1
ugdymo įstaiga;
18. „Sveikos gyvensenos ugdymas" - gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa 1- 8 klasių mokiniams – 9 ugdymo įstaigos;
19. Maryt÷s dienoraštis. Mokymo priemon÷ apie gyvenimą, meilę ir
alkoholį 7-8 klas÷ms – 3 ugdymo įstaigos;

Kelm÷s rajono jaunimo centras

Kelm÷s rajono pedagogin÷ psichologin÷ tarnyba

3.

4.
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Tarnybos specialistai veda grupines konsultacijas mokiniams ugdymo
įstaigose, skaito paskaitas, dalyvauja mokyklos bei klas÷s t÷vų
susirinkimuose, klas÷s valand÷l÷se. Teikia antrinę prevencinę pagalbą
mokykloms kriz÷s metu. Teikia metodinę pagalbą mokytojams,
specialistams ir t÷vams ar teis÷tiems vaiko atstovams suprasti vaiko
socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau
suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų poreikius, t÷vų

Akcija „Diena be savo automobilio“ organizuojama nuo 2010 m.,
Kelm÷s rajono jaunimo centras bendradarbiaudamas su Kelm÷s rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro organizavo akcijas, diskusijas
visuomen÷s sveikatos išsaugojimo temomis.

Lapkričio 6 d. Kelm÷s jaunimo centre vyko patirties perdavimo
mokymai ,,Tarpžinybinio /tarpsektorinio bendradarbiavimo nauda
vykdomoms KJC veikloms“, įgyvendinant ES projektą ,,Integruotos
jaunimo politikos pl÷tra”. Mokymuose dalyvavo Akmen÷s r., Šilal÷s r.
ir Radviliškio r. savivaldybių, Telšių AVPK Kelm÷s r. policijos
komisariato atstovai, Kelm÷s r. savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
biuro atstov÷, Kelm÷s r. savivaldyb÷s Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus jaunimo reikalų koordinator÷, jaunimas.

20. Socialinių įgūdžių vadovas. Pradinių klasių moksleivių įgūdžiams
lavinti – 8 ugdymo įstaigos.
Trys Kelm÷s rajono ugdymo įstaigos dalyvauja sveikatą
stiprinančių mokyklų tinklų programoje.
Sveikos mitybos skatinimo programose: pienas vaikams vaisiai
mokykloms, dalyvauja pradinių klasių mokiniai iš 19 rajono
ugdymo įstaigų.

5.

Rugs÷jo 24d. suorganizuotasprevencinis - sportinis renginys Būkim
draugais! Renginys organizuotas pasitinkant policijos profesinę šventę
Policijos - Angelų sargų dieną. Renginyje dalyvavo vaikai, įrašyti į
Telšių aps. VPK Kelm÷s r. PK policiją dominančių vaikų apskaitą,
esantys Probacijos skyriaus registre, jaunieji policijos r÷m÷jai ir
lankantys Kelm÷s jaunimo centrą. Į šventę atvyko Pakruojo rajono
policijos komisariato atstovai su vaikais, įrašytais į policiją dominančių
vaikų apskaitą bei Vidsodžio pagrindin÷s mokyklos direktorius ir
mokiniai.

(glob÷jų/rūpintojų) teises ir pareigas. Bendradarbiauja įgyvendinant
prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau ugdyti
psichologinių, asmenyb÷s ir ugdymosi problemų turinčius mokinius
(vaikus), išvengti psichologinių, asmenyb÷s ugdymosi problemų. 2012
m. pravesta 16 paskaitų mokiniams (vaikams), 12 paskaitų t÷vams
(glob÷jams/rūpintojams), 9 paskaitos mokytojams, specialistams, 2
paskaitos visuomenei. Parengti 3 straipsniai spaudoje,
10
lankstinukų.Psichologo konsultacijos d÷l problemų, tiesiogiai
nesusijusių su ugdymosi sunkumais: 31 konsultacija mokiniams
(vaikams), 14 konsultacijų t÷vams (glob÷jams/rūpintojams), 10
konsultacijų mokytojams.

____________________________________

Kelm÷s rajono policijos komisariato Prevencijos poskyris
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VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
1.

Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo mokyklose
7 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)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

steig÷ja –
savivaldyb÷

kitų
steig÷jų

steig÷ja –
savivaldyb÷

kitų
steig÷jų

4

5

6

7

29

1

4484

418

3

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

8 lentel÷. Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantys specialistai
Specialistų pasiskirstymas pagal
Specialistų išsilavinimas
užimamą etatą
(specialyb÷)
Specialistų
Specialistų
1 ir
etatų skaičius
skaičius
iki
pagal visuomen÷s
daugia 0,5–1
slaugytojos
kita
0,5
priedą
sveikatos
u
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7
8
9
8,25
15
3
5
6
11
4
*Gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų
4,0
5
2
3
2
3
*Gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų
4,25
10
1
3
6
9
1

Skirta l÷šų (litais)

9 lentel÷. Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas
SavivalPanaudota l÷šų (litais)
Panaudotų l÷šų paskirstymas (litais)

Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

Savivaldyb÷s
biudžetas

dyb÷sįsipa
reigota skirti
l÷šų (litais)

Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

savivaldyb÷s
biudžetas

darbo
užmokesčiui

mokesčiams

medikamentams
(tvarsliavai)

kitai
veiklai

1
149000

2
69500

3
69500

4
149000

5
69500

6
157300

7
48700

8
2500

9
10000

10 lentel÷. Sveikatos priežiūros mokyklose veiklos rodikliai
Užregistruota mokinių
Apsilankymų pasiskirstymas
Sveikatinimo veikla
apsilankymų
pagal priežastį
pas sveikatos
renginiuose
pirmoji
vykdyta
organizuota
priežiūros specialistą
konsultacijos
kita
dalyvavusių
pagalba
programų
renginių
mokykloje
mokinių
1
2
3
4
5
6
7
3136
15
712
1015
1315
806
19324

2. Vaikų priežiūra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose
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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 167,0 tūkst.
Lt. Visos l÷šos panaudotos.
Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimai – 45,2 tūkst. Lt. Visos l÷šos
panaudotos.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo l÷šos – 139,0 tūkst. Lt. Visos l÷šos panaudotos.

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINöS KRYPTYS

1.

Vaikų ir jaunimo iki 25 m. sveikatos išsaugojimas ir gerinimas, formuojant
sveiko gyvenimo įgūdžius, siekiant, kad sveika gyvensena taptų įpročiu ar būtinybe.

2. Prevencijos kryptys vaikų ir jaunimo tarpe: alkoholio prevencija, patyčių prevencija,
nelaimingų atsitikimų ir traumatizmo prevencija, asmens higienos įgūdžių ugdymas.
3. Visuomen÷s sveikatos steb÷sena ir jos pokyčių analiz÷.
4. Sveikatos mokymas, sveikos gyvensenos propagavimas, informacijos sklaida.
5. Tarpžinybinio bendradarbiavimo pl÷tra.
6. Sveikatos priežiūros paslaugų kokyb÷s gerinimas.
7. Visuomen÷s sveikatos priežiūros politikos formavimas savivaldyb÷je.
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XI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS

1. 2012 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:

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
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo
specialiosios programos l÷šos
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šos
L÷šų likutis ataskaitinių biudžetinių metų

pradžioje
Iš viso l÷šų

Surinkta l÷šų, litais
3
40527,28
20906,93
21780,00
0
83214,21
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SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONöS
Vykdytų
Vertinimo
savivaldyb÷s
kriterijų
Eil. Savivaldyb÷s visuomen÷s
Skirta l÷šų, Panaudota
visuomen÷s
skaičius
litais
Nr. sveikatos programų sritys
l÷šų, litais
sveikatos
planuoįvykprogramų
ta
dyta
skaičius
1. Neinfekcinių ligų ir traumų
profilaktika ir kontrol÷
2. Užkrečiamųjų ligų
profilaktika ir kontrol÷
3. Alkoholio, tabako ir kitų
7
21
21
15899,96
15899,96
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija
4. Psichikos sveikatos
12
42
42
31948,20
31948,20
stiprinimo, savižudybių ir
smurto prevencijos
5. Vaikų ir jaunimo sveikatos
5
18
18
12010
12010
išsaugojimo ir stiprinimo
6. Sveikatos priežiūros
mokyklose
7. Gyventojų sveikos mitybos
2
5
5
1996,05
1996,05
ir fizinio aktyvumo
skatinimo
8. Burnos ertm÷s organų ligų
profilaktikos
5
12
12
9900
9900
9. Bendruomen÷s sveikatos
stiprinimo, sveikatos
mokymo, šeimos
planavimo konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo ir
visuomen÷s sveikatos
propagavimo
10. Gyvenamosios aplinkos
2
4
4
3000
3000
sveikatinimo
11. Savivaldyb÷s visuomen÷s
2
2
2
6060
6060
sveikatos steb÷senos
12. Triukšmo prevencijos
1
1
1
2400
2400
13.
14.

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

83214,21

83214,21

33
SAVIVALDYBöS BENDRUOMENöS SVEIKATOS RöMIMAS VISUOMENöS
SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LöŠOMIS
Savivaldyb÷s
Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių
visuomen÷s sveikatos
grupių apibūdinimas
programų, patvirtintų
savivaldyb÷s tarybos
sprendimu, finansuotų iš
Savivaldyb÷s
Gyventojų
Grupių pavadinimas
visuomen÷s sveikatos
skaičius
r÷mimo specialiosios
programos l÷šų, sritys
Kelm÷s r. Tytuv÷nų
57 mokyklos
Neinfekcinių ligų ir
jaunimo mokyklos
mokiniai
traumų profilaktika ir
mokiniai
kontrol÷
Rajone gyvenantiems ir
132 diabetu
cukriniu diabetu
sergantys
sergantiems žmon÷ms ir
asmenys
kitiems gyventojams
Kelm÷s rajono vaikai ir
85 vaikai 9-16
jaunimas (prioritetas –
metų
specialiųjų poreikių
vaikai)
Budraičių gyvenviet÷s
200 žmonių
žmon÷s

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

Savivaldyb÷s bendruomen÷s
tikslinių grupių gautos naudos
apibūdinimas

Sergamumo, žalingų įpročių ir
nusikalstamumo prevencija
Diabetu sergantiems žinių
suteikimas apie šią ligą,
bendruomen÷s įtraukimas į
aktyvią visuomeninę veiklą
Hipokinezijos, ne judrumo ir
rizikos sirgti l÷tin÷mis
neinfekcin÷mis ligomis
sumažinimas
Sveiko gyvenimo būdo
propagavimas, sveikatos
stiprinimo ir l÷tinių neužkrečiamų
ligų žinių suteikimas, praktiškas
sveikos gyvensenos nuostatų
realizavimas vyresniame amžiuje
Sergamumo kraujotakos sistemos
ir kitomis l÷tin÷mis
neinfekcin÷mis ligomis
mažinimas
Sukurtas vaizdo projektas l÷tinių
neinfekcinių ligų rizikos veiksnių
mažinimo tema, kuris pristatytas
per Šiaulių televiziją visuomenei.

Tytuv÷nų miesto sveiko
gyvenimo klubo ir jų
šeimų nariai

150 žmonių

Šiaulių apskrities ir
Kelm÷s rajono
bendruomen÷

apie 50 000
žmonių

Kelm÷s r. Pakražančio
vidurin÷s mokyklos
mokiniai
Kelm÷s profesinio
rengimo centro Kelm÷s
skyriaus
16-20 metų mokiniai

72 mokiniai

Neformalaus ugdymo formomis
prevencin÷s veiklos vykdymas

300 mokinių

Žinių apie priklausomybių
formavimąsi, žalą ir gydymą
suteikimas moksleiviams
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Psichikos sveikatos
stiprinimo, savižudybių
ir smurto prevencijos

Vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo

Kelm÷s rajono vaikai
esantys policijos apskaitos
kortel÷se, pataisos
inspekcijos įskaitoje, iš
asocialių, smurtaujančių,
socialiai remtinų šeimų
Kelm÷s Jono Graičiūno
gimnazijos 15–17 metų
perspektyviausi
gimnazistai
Kelm÷s rajono socialin÷s
rizikos šeimų ir rizikos
grup÷s jaunuoliai turintys
mokyklos lankymo bei
žalingų įpročių problemų
Aklųjų ir silpnaregių
organizacijos nariai

600 vaikų

Vaiguvos Vlado Šimkaus
vidurin÷s mokyklos
bendruomen÷

775 mokiniai,
76 mokytojai,
48 t÷vai,
28 kiti dalyviai
ir
bendruomen÷s
nariai
119 žmonių, 6
t÷vai, 26
pedagogai, 335
vaikai

Kelm÷s darželio–
mokyklos „Ąžuoliukas“
bendruomen÷

15 mokinių

Informacijos apie narkotines,
psichotropines, toksines
medžiagas, jų poveikį ir
pasekmes organizmui, apie
alkoholio bei rūkymo žalą
suteikimas
Vasaros stovyklos metu
organizuotas jaunimo užimtumas

20 mokinių

Organizuotas socialin÷s rizikos
vaikų užimtumas vasaros metu.

460 asmenų

Sumaž÷jo aklųjų ir silpnaregių
socialin÷ atskirtis, pager÷jo
gyvenimo kokyb÷ bei išsipl÷t÷
socialin÷s, psichologin÷s bei
profesin÷s reabilitacijos ir
integracijos galimyb÷s.
Aktyvus jud÷jimas, įvairūs
mokymai, išvykos parod÷, kad
sveikatos projektas pagerino
fizinę ir dvasinę būklę, fizinį
paj÷gumą ir aktyvumą,
propaguotas sveikas gyvenimo
būdas.
Bendruomen÷s nariai aktyviai
supažindinti su vaikų sveikatos
išsaugojimu ir stiprinimu
paskaitomis, diskusijomis,
surengtomis akcijomis ir praktine
pažintine išvyka.
Sveikos gyvensenos skatinimas
renkantis aktyvų ir judrų
gyvenimo būdą.

Kelm÷s specialiosios
mokyklos mokiniai

65 mokiniai

Užvenčio vaikai ir
jaunimas

332 vaikai

Šauk÷nų Vlado PūtvioPūtvinskio vidurin÷s
mokyklos mokiniai

253 mokiniai

Vaikų ir jaunimo sveikatos
stiprinimas, sveikos ir saugios
gyvensenos ugdymas, žinių apie
fizinio aktyvumo reikšmę
sveikatai suteikimas ir
įtvirtinimas
Fizin÷s sveikatos ir popamokinio
užimtumo skatinimas ir sąlygų
pagerinimas
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Liolių pagrindin÷s
mokyklos mokiniai ir
bendruomen÷

338 mokiniai ir
74 kiti dalyviai

Pakražančio vidurin÷s
mokyklos mokiniai

66 pradinių
klasių mokiniai

Kelm÷s PRC mokiniai

70 mokinių
gyvenančių
mokyklos
bendrabutyje
90 mokinių, jų
t÷vams ir
pedagogams

Sveikos gyvensenos skatinimas,
šiuolaikinių švaros palaikymo
technologijų mokymas

Kelm÷s r. Mockaičių
pagrindin÷s mokyklos
mokiniai ir t÷vai

68 mokiniai ir
32 jų t÷vai

Aktyvaus ir pasyvaus poilsio
įgūdžių ugdymas, fizin÷s ir
dvasin÷s sveikatos siekimas.

Jaunimui ir visai Kelm÷s
rajono bendruomenei

500 žmonių

Jaunimo bendradarbiavimo ir
sveikatos stiprinimas, fizinio
aktyvumo propagavimas

Kelm÷s Jono Graičiūno
gimnazijos bendruomen÷

496 mokiniai ir
jų mokytojai

Žinių apie sveikatos saugojimą ir
stiprinimą įgijimas, sveikatą
stiprinančių, palaikančių ir
tausojančių kasdieninių įpročių
ugdymas, vertybinių nuostatų
formavimas.

Lykšilio pagrindin÷s
mokyklos ir kaimo
bendruomen÷s nariai

75 mokiniai ir
bendruomen÷s
nariai

Aktyvus sveikos gyvensenos
principų propagavimas, mokinių
sveikatingumo stiprinimas,
pagarbos savo kūnui ir sielai
skiepijimas.

Kelm÷s „Kražant÷s“
pagrindin÷s mokyklos
bendruomen÷

1562 mokiniai
ir jų t÷vai, 199
mokytojai ir
kiti mokyklos
bendruomen÷s
nariai

Akcijų, susitikimų, konkursų,
ugdymo grupių užsi÷mimų,
varžybų, švenčių, išvykų,
paskaitų ir diskusijų metu įgytos
sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo žinios.

Kelm÷s „Kūlverstuko“
darželio–mokyklos
bendruomen÷

Gyventojų sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo

Žinių apie sveikatą stiprinančius
veiksnius suteikimas, fizin÷s
sveikatos ir kūno kultūros įgūdžių
stiprinimas
Įgytos sveikos mitybos, jud÷jimo
naudos žinios paskaitų, švenčių ir
renginių metu.

Sveikos gyvensenos skatinimas,
teigiamo požiūrio į savo ir kitų
sveikatą skiepijimas, organizmo
grūdinimas ir mankštinimasis
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Burnos ertm÷s organų
ligų profilaktikos;
Mockaičių kaimo
bendruomen÷s nariai

101 žmogus

Skatinamas bendruomeniškumas,
sveiko laisvalaikio praleidimo
būdas.

Medikai, pedagogai,
visuomen÷s sveikatos
specialistai, socialiniai
darbuotojai,
nevyriausybinių
organizacijų lyderiai

326 žmon÷s

Pagryžuvio kaimo
bendruomen÷s nariai

116 vaikų,
jaunimo ir
suaugusių
bendruomen÷s
narių

Konferencijos dalyviams ir
bendruomenei pateikta naujausia
informacija apie rajono gyventojų
sveikatos būklę, bendruomen÷
supažindinta su sveikatos
politikos naujov÷mis, sveikatos
stiprinimo aktualijomis,
visuomen÷s sveikatos
problemomis
Organizuotas bendruomen÷s narių
laisvalaikio praleidimas, vaikų ir
jaunimo užimtumas, suteiktos
žinios apie sveikatos stiprinimą ir
išsaugojimą.

Savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos
steb÷senos

Kelm÷s rajono gyventojai
ir poilsiautojai

15 000 žmonių

Triukšmo prevencijos

Kelm÷s ir Tytuv÷nų
miestų gyventojai

9000 žmonių

Prevencin÷s medicinos

Tytuv÷nų, Vaiguvos
miestelių ir Kelm÷s
miesto moterys

145 moterys

Kitų visuomen÷s
sveikatos sričių

Mokiniai

220 mokinių

Bendruomen÷s sveikatos
stiprinimo, sveikatos
mokymo, šeimos
planavimo
konsultavimo, sveikatos
žinių populiarinimo ir
visuomen÷s sveikatos
propagavimo

Gyvenamosios aplinkos
sveikatinimo
Maudymosi sezono metu atlikti
maudyklų vandens tyrimai, apie
vandens kokyb÷s neatitikimus
higienos normai informuota
visuomen÷, savivaldyb÷s
administracija, užkirstas kelias
per vandenį plintančių infekcijų
protrūkiams
Vykdant valstybinę triukšmo
programą, steb÷senos rezultatų
d÷ka, užtikrinamas gyventojų
saugumas nuo neigiamo triukšmo
poveikio
Moterims, gyvenančioms
nutolusiose nuo onkologijos
centrų vietose, suteikta
onkologinio švietimo paslaugos
Mokiniai buvo supažindinti su
streso sukeliamomis fizin÷mis ir
psichologin÷mis reakcijomis ne
tik teoriškai, bet ir praktiškai
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Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS
RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES
SKLAIDA
Įgyvendintų
Paviešintų savivaldyb÷s
Informavimo ir viešinimo
informavimo ir
visuomen÷s sveikatos
priemon÷s pavadinimas
viešinimo
programų skaičius
priemonių skaičius
Kelm÷s rajono laikraštis „Bičiulis“,
12
Neinfekcinių ligų ir traumų
straipsniai, informacija
profilaktika ir kontrol÷s,
Kelm÷s
rajono
laikraštis
15
alkoholio, tabako ir kitų
„Kelmiškiams“, straipsniai
psichoaktyviųjų
medžiagų
/ www.kelmiskiams.lt
vartojimo
prevencijos,
Kelm÷s rajono laikraštis „ Kelm÷s
4
psichikos
sveikatos
kraštas“, straipsniai, informacija
stiprinimo, savižudybių ir
Kelm÷s
rajono
savivaldyb÷s
1
smurto prevencijos, vaikų ir
interneto puslapis www.kelme.lt
jaunimo
sveikatos
1
Savivaldyb÷s tarybos patvirtintas
išsaugojimo ir stiprinimo,
visuomen÷s sveikatos r÷mimo
bendruomen÷s
sveikatos
specialiajai programai vykdyti
stiprinimo,
sveikatos
biudžetas
(dokumentas),
mokymo, šeimos planavimo
Bendruomen÷s sveikatos tarybos
konsultavimo, sveikatos žinių
kvietimas
teikti
paraiškas
populiarinimo ir visuomen÷s
projektams
finansuoti,
sveikatos
propagavimo,
finansuojamų projektų sąrašus
gyvenamosios
aplinkos
Informaciniai
lankstinukai
8
sveikatinimo,
savivaldyb÷s
(sukūrimas)
visuomen÷s
sveikatos
Bendruomenių interneto puslapiai
28
steb÷senos,
triukšmo
Informacija
apie
projektus
16
prevencijos,
prevencin÷s
informaciniuose stenduose
medicinos, kitų visuomen÷s
Plaktų, piešinių parodos
1
sveikatos sričių.
Filmuota medžiaga
2
SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS

Eil.
Nr.
1.

Problemos, susijusios su savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
programos administravimu
Nepakanka finansavimo visoms sveikatinimo
priemon÷ms, veikloms, projektams įgyvendinti

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos programų rengimą,
finansavimą ir įgyvendinimą
TLK l÷šas gauti vasario m÷n. pradžioje
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2.

Nepakankamas kitų sektorių įsitraukimas į
sveikatinimo veiklą

_____________

