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įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai (pridedama).
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Visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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I. SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
2012 m. Plung÷s rajono savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo ataskaitoje pateikiami svarbiausi sveikatos ir sveikatos priežiūros
funkcionavimo rodikliai, apibūdinantys Plung÷s rajono gyventojų sveikatą. Ataskaitoje
atkreipiamas d÷mesys į gyventojų sveikatos problemas, analizuojamos vykdytos valstybin÷s
visuomen÷s sveikatos programos ir strategijos, aprašoma, kaip buvo organizuojama savivaldyb÷s
finansuojama visuomen÷s sveikatos priežiūra savivaldyb÷s teritorijoje, analizuojamos iškilusios
problemos, numatoma strategija ateinantiems metams. 2012 m. ataskaitoje trumpai aptariami
vidiniai ir išoriniai veiksniai, tur÷ję įtakos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai, bendruomen÷s
sveikatos būkl÷, vykdytos valstybin÷s ir savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos programos, nurodomi
teis÷s aktai reglamentuojantys visuomen÷s sveikatos priežiūrą, pateikiamas vaikų ir jaunimo
visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos įgyvendinimas, sveikatos priežiūros mokyklose veikla,
triukšmo prevencija, maudyklų steb÷sena.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2010-2012 metų programos
įgyvendinimui duomenys gauti iš:
Demografin÷ ir socialin÷- ekonomin÷ būkl÷:

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (SD);

Higienos instituto sveikatos informacijos centras (LSIC);

Darbo birža (DB);
Gyventojų sveikatos būkl÷:

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos (NDNT);

Higienos instituto sveikatos informacijos centras (LSIC);

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC);

Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius (VSC);

Vilniaus universiteto Onkologijos institutas (VUOI);

Valstybinis psichikos sveikatos centras (VPSC);

Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras (Plung÷s VSB);

Lietuvos Respublikos valstybin÷ darbo inspekcija (VDI);

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (SD);
Fizin÷s aplinkos veiksniai:

Higienos instituto sveikatos informacijos centras (LSIC);

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (SD);

Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius (VSC);

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA);

Valstybin÷ maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT);

Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras (Plung÷s VSB);
Gyvensena:

Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras (Plung÷s VSB);
Sveikatos priežiūros įstaigų veikla:

Higienos instituto sveikatos informacijos centras (LSIC);

Teritorin÷s ligonių kasos (TLK);

Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s (SD);

Telšių visuomen÷s sveikatos centro Plung÷s skyrius (VSC);

Plung÷s savivaldyb÷s administracija.
Ataskaitos kai kurių skyriaus turinys derintas su Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷mis.

Ataskaitoje pasinaudota informacijos šaltiniais:
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- Lietuvos Respublikos visuomen÷s sveikatos steb÷senos (monitoringo) įstatymas (Žin., 2002,
Nr. 72-3022);
- Lietuvos Respublikos visuomen÷s sveikatos priežiūros įstatymus (Žin., 2002, Nr. 56-2225);
- Valstyb÷s visuomen÷s sveikatos steb÷senos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. įsakymas Nr. V-500 (Žin., 2003, Nr.
82-3768);
IX. skyriuje „Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos finansavimas“ nurodomi
finansavimo šaltiniai (Privalomojo sveikatos draudimo fondo l÷šos, savivaldyb÷s l÷šos), skirtos
sumos visuomen÷s sveikatos priežiūrai ir panaudojimas šiai veiklai.
Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimus ir
savivaldyb÷s tarybos sprendimus visuomen÷s sveikatos priežiūros klausimais, pateikiamos
artimiausio laikotarpio savivaldyb÷s vykdomos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos
prioritetin÷s kryptys.
II. TEISöS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBöS VYKDYTAS
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS
2012 metais Plung÷s rajono savivaldyb÷s taryba pri÷m÷ sprendimus visuomen÷s sveikatos
priežiūros klausimais:
Eil.
Nr.
1.

Data
2012-0131

Nr.
Nr.T1-6

2.

2012-0223

3.

2012-0223

Nr.T1-40

4.

2012-0531

Nr.T1146

5.

2012-0628

6.

2012-0628

Nr.T1154
Nr.T1155

7.

2012-0927

Nr.T1244

8.

2012-0927

Nr.T1242

9.

2012-1227

10.

2012-1227

Nr.T1-39

Nr.T1304

Nr.T1305

Sprendimas
„D÷l Plung÷s
patvirtinimo“

rajono

savivaldyb÷s 2012

metų biudžeto

,,D÷l pritarimo Plung÷s rajono savivaldyb÷s vykdomų
visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2011
metų ataskaitai“
,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro
2012 m. veiklos programos patvirtinimo“
„D÷l pritarimo dalyvauti projekte „4D miestai. Keturi miestų
vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji-privačioji
partneryst÷ ir bendradarbiavimas“
,,D÷l pritarimo Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos steb÷senos 2010 -2012 metų programos ir jos
įgyvendinimo priemonių plano 2011 metų ataskaitai“
,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro
struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“
,,D÷l pritarimo dalyvauti projekto ,,4D miestai. Keturi miestų
vystymosi veiksniai: sveikata, inovacijos, viešoji – privačioji
partneryst÷ ir bendradarbiavimas“ įgyvendinimo etape“
,,D÷l sveikatos priežiūros Plung÷s rajono savivaldyb÷s
mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“
,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011m. lapkričio 24 d.
sprendimo Nr.T1-282 ,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos projektų
atrankos, finansavimo ir kontrol÷s tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo“
,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. balandžio 21
d. sprendimo Nr.T1-86 ,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s
bendruomen÷s sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo“
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Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus priimtų
2012 m. teis÷s aktų sąrašas
Eil.
Nr.
1.
2.

Dok. data

Dok.
Nr.

Įsakymas

2012-03-20

,,D÷l Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo
D-170 specialiosios programos 2011 m. sąmatos įvykdymo ataskaitos ir 2012
m. programos sąmatos patvirtinimo“

2012-09-17

D-561 ,,D÷l darbo grup÷s sudarymo“

2012 m. Plung÷s rajono savivaldyb÷s administracijos direktorius pasiraš÷ 43 sveikatinimo veiklos
sutartis su Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
priemonių vykdytojais.
III. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURöJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Savivaldyb÷je vykdytai visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai įtakos tur÷jo išoriniai ir
vidiniai veiksniai.
Vidiniai:
1. Plung÷s rajono savivaldyb÷je visuomen÷s sveikatos priežiūrą vykdo savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras (skatinamas visuomen÷s sveikatos priežiūros paslaugų pl÷tojimas savivaldyb÷je).
2. Patvirtinta Plung÷s rajono savivaldyb÷s Visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2010-2012 metų
programa ir įgyvendinimo priemonių planas (Senstantys rajono gyventojai, did÷jantis sergamumas
l÷tin÷mis ligomis, did÷jantis medicininių paslaugų poreikis).
3. Nepakankamas mokyklų visuomen÷s sveikatos priežiūros kabinetų aprūpinimas metodin÷mis
priemon÷mis.
4.Pasikeitus darbuotojams, sutrinka komunikacija tarp padalinių bei tarpsektorinis
bendradarbiavimas.
5. Veiklos viešinimas: straipsniai vietin÷je spaudoje, internete.
Išoriniai:
1. Žiniasklaidoje formuojamas pozityvus požiūris į biurų veiklą.
2. Gyventojų sveikatą, jų emocinę būklę neigiamai veikia nepalanki socialin÷ bei ekonomin÷
situacija šalyje.
3. Nepakankamas finansavimas, skirtas visuomen÷s sveikatos priežiūrai. Savivaldyb÷ negauna l÷šų
valstybinių programų finansavimui. Valstyb÷s biudžeto l÷šos skiriamos visuomen÷s sveikatos
funkcijoms vykdyti per savivaldybių visuomen÷s sveikatos biurus.
IV. BENDRUOMENöS SVEIKATOS BŪKLöS ANALIZö
2012 metų pradžioje Plung÷s rajone gyveno 37 638 gyventojai. Gyventojų tankis
Plung÷s rajone n÷ra didelis – 34,1 gyventojai viename kvadratiniame kilometre, (vidutiniškai
Lietuvoje – 46,1 gyventojų viename kvadratiniame kilometre).
Administracinis rajono centras – Plung÷, mieste gyvena 53 proc. visų rajono
gyventojų – 19 829, o net 47 proc. rajono gyventojų - kaimo vietov÷se (šalyje vidutiniškai 33 proc.
žmonių gyvena kaime). Rajone yra keturi miesteliai - Als÷džiai, Kuliai, Plateliai ir Žemaičių
Kalvarija bei 206 kaimai. Rajono teritorija suskirstyta į 11 seniūnijų: Als÷džių, Babrungo, Kulių,
Nausodžio, Paukštakių, Platelių, Stalg÷nų, Šateikių, Žemaičių Kalvarijos, Žlibinų ir Plung÷s miesto.
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Žmonių sveikatos būkl÷ tiesiogiai lemia gyvenimo kokybę, darbo išteklių apimtį ir jų
produktyvumą, o vidutinio amžiaus žmonių sergamumas ir mirtingumas reiškia žmogiškojo
kapitalo praradimą. Siekiant, kad ger÷tų rajono gyventojų sveikatos rodikliai, formuojamos sveikos
gyvensenos ir elgsenos pasirinkimo nuostatos, gyventojų sveikata saugoma nuo kenksmingų
aplinkos veiksnių poveikio, gerinama ankstyvoji ligų diagnostika ir gydymo kokyb÷ bei sudaromos
palankios sąlygos gauti reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2010-2012 metų
programos 2012 metų ataskaitoje pristatomi pagrindiniai Plung÷s rajono savivaldyb÷s, Telšių
apskrities ir Lietuvos demografin÷s ir socialin÷s-ekonomin÷s būkl÷s, gyventojų sveikatos būkl÷s,
fizin÷s aplinkos, gyvensenos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai, jų pokyčiai,
tendencijos.
Gyventojų sud÷tis. Plung÷s r. sav. 2011 m. gyveno 41 480 gyventojai, t.y. 2 032 (4,67 proc.)
gyventojų mažiau nei 2007 metais. Per pastaruosius penkerius metus gyventojų skaičius sumaž÷jo.
2011 metų pradžioje Plung÷s r. sav. moterys sudar÷ 52,61 proc. visų gyventojų (Lietuvoje –
53,55 proc., Telšių apskrityje – 52,9 proc.), 1000-ui vyrų teko 1110 moterų (Lietuvoje – 1152,
Telšių apskrityje – 1123). 2011 metais Plung÷s r. sav. 100-ui 15-59 metų amžiaus gyventojų teko
26 vaikai ir 33 pagyvenę žmon÷s (Telšių apskrityje – 26 ir 31, Lietuvoje – 24 ir 34).
Palyginus su 2007 m., 2011 m. Plung÷s r. sav. buvo įregistruota 25,17 proc. mažiau santuokų
ir 20,3 proc. mažiau ištuokų.
Gimstamumas. 2011 m. Plung÷s r. sav. gim÷ 433 kūdikiai, tai 38 (8,06 proc.) kūdikiais
mažiau nei 2010 m. 2011 m. 1000-ui gyventojų teko 10,4 gimusiųjų (šalyje – 11,2, apskrityje –
10,7).
Mirtingumas. 2011 m. Plung÷s r. sav. mir÷ 4 vaikai iki 1 metų. Plung÷s r. sav. mir÷ 511
žmonių, tai 22 (4,3 %) žmon÷mis mažiau nei 2010 metais ir 59 (10,35 proc.) žmon÷mis mažiau nei
2007 metais. Per paskutiniuosius penkerius metus Plung÷s rajone mirtingumo rodiklis
sumaž÷jo nuo 13,1 iki 11,5 1000-ių gyventojų. 2011 m. Plung÷s r. sav. kaimo gyventojų
mirtingumas buvo apie 1,15 karto didesnis už miesto gyventojų, vyrų mirtingumo rodiklis buvo
apie 1,1 karto didesnis už moterų.
Mirties priežasčių struktūra Plung÷s rajone buvo panaši kaip ir Lietuvos bei Telšių apskrities.
2011 metais daugiausia žmonių (84,9 proc.) mir÷ d÷l trijų pagrindinių mirties priežasčių: nuo
kraujotakos sistemos ligų (57,34 proc.), piktybinių navikų (19,18 proc.) ir d÷l išorinių mirties
priežasčių (8,41 proc.) (1 pav.).

1 pav. Plung÷s r. sav. mirusieji pagal mirties priežastis 2011 m., proc.
2011 m. Plung÷s r. sav. 43 žmon÷s mir÷ d÷l išorinių mirties priežasčių. Plung÷s r. sav.,
palyginti su 2010 m., mirusiųjų d÷l išorinių mirties priežasčių skaičius sumaž÷jo 4,44 proc.
(Lietuvoje sumaž÷jo 8,03 proc., Telšių apskrityje padid÷jo 15,68 proc.).
2011 m. Plung÷s rajone nusižud÷ 18 žmon÷s. Lyginant su 2010 m., vyrų mirtingumas d÷l
savižudybių padaug÷jo daugiau kaip 87,5 proc. (Lietuvoje – sumaž÷jo 1,45 proc., Telšių apskrityje
– padaug÷jo 35,9 proc.), o moterų mirtingumas d÷l savižudybių išaugo 50 proc. (Lietuvoje – 6,35
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proc. padaug÷jo, Telšių apskrityje – padaug÷jo 57,14 proc.). 2011 m. Plung÷s rajono vyrų
mirtingumas d÷l savižudybių buvo penkis kartus didesnis už moterų (Lietuvoje – keturis kartus,
Telšių apsk.- penkis kartus).
Natūralus prieaugis Plung÷s r. sav., kaip ir šalyje bei apskrityje, 2011 m. išliko neigiamas.
Tarptautin÷ migracija. 2011 m. emigravo 677 Plung÷s r. sav. gyventojai, tai 3,5 karto
daugiau negu 2009 m. Per paskutiniuosius penkerius metus emigravo 2478 Plung÷s r. sav.
gyventojai. 2011 m. imigrantų skaičius Plung÷s r. sav., lyginant su 2010 m., išaugo 3,18 karto.
Vidaus migracija. 2011 m. iš Plung÷s rajono išvyko 1381 gyventojas, tai 30,5 proc. mažiau
nei 2010 m. Į Plung÷s r. sav. atvyko 822 gyventojai, tai 8,3 proc. daugiu, nei 2010 m.
Gyventojų užimtumas ir darbo užmokestis. Plung÷s r. sav. 2011 m., lyginant su 2010 m.,
nedarbo lygis sumaž÷jo 4,2 proc. (Lietuvoje – 2,4, Telšių apskrityje – 3,2 proc.).
Vidutinis m÷nesinis bruto darbo užmokestis 2011 m., lyginant su 2010 m., Plung÷s r. sav.
išaugo 8,19 proc. (šalyje – 2,92 proc., apskrityje – 3,19 proc.), o vidutinis m÷nesinis neto darbo
užmokestis padid÷jo 7,57 proc. (šalyje – 2,77 proc., apskrityje – 2,99 proc.).
Socialin÷ apsauga. Plung÷s r. sav. 2011 metais socialinę pašalpą gavo 3 122 gyventojai, tai
1,96 proc. daugiau nei 2010 m. (Lietuvoje – 21,94 proc., Telšių apskrityje – 6,89 proc.). Taip pat
208 asmenims iš savivaldyb÷s biudžeto buvo mokamos vienkartin÷s pašalpos socialiai remtiniems
asmenims. Šių pašalpų gav÷jų skaičius, lyginant su 2010 m., sumaž÷jo 3,2 karto (Lietuvoje – 1,1
karto, Telšių apsk. – 1,29 karto).
Plung÷s rajone 2011 m. 88 asmenys gavo socialinių paslaugų savo namuose. Socialinių
paslaugų teikimas 2011 m. išaugo 7,32 proc. palyginti su 2010 m. (Lietuvoje – 16,69 proc., Telšių
apsk. – 16,22 proc.).
2011 m. Plung÷s rajone veik÷ 1 vaikų globos įstaiga, 2 globos įstaigos seniems žmon÷ms, 1
globos įstaiga suaugusiems neįgaliesiems, 1 laikino gyvenimo įstaiga.
Sveikatos būkl÷. Plung÷s rajone 2007-2011 m. susirgimų skaičius did÷jo. 2011 m., lyginant
su 2010 m., susirgimų skaičius 1000-ui suaugusiųjų padid÷jo 3,27 proc. (Lietuvoje – 5,96 proc.,
Telšių apskrityje – 5,21 proc.), o 1000-ui vaikų sumaž÷jo 2,66 proc. (Lietuvoje – 7,34 proc.
padaug÷jo, Telšių apskrityje – 1,6 proc.).
Plung÷s rajone, kaip ir šalyje bei apskrityje, 2011 m. didžiausias bendrasis sergamumas (visi
užregistruoti ligos atvejai) suaugusiųjų tarpe išliko kv÷pavimo (381,8/1000 gyv.), kraujotakos
(286,1/1000 gyv.), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų (209,8/1000 gyv.) bei akių (174,5/1000
gyv.) ligomis. 2011 m. Plung÷s rajone bendrasis sergamumas urogenitalin÷s sistemos ligomis,
jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis, virškinimo sistemos ligomis, nervų
sistemos ligomis, akių ligomis, ausų ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais buvo didesni už
Lietuvos bei Telšių apskrities (3 pav.).
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3 pav. 2011 m. iš viso užregistruota ligų 1000-ui gyventojų
2011 m. Plung÷s r. sav. gyventojų sergamumas (naujai užregistruoti ligos atvejai) didžiausias
buvo ūmin÷mis viršutinių kv÷pavimo takų infekcijomis ir gripu (226,2/1000 gyv.), cerebriniu
pralyžimui (104,3/1000 gyv.), urogenitalin÷s sistemos ligomis (101/1000 gyv.), traumų ir kitų
išorinių priežasčių padarinių (87,3/1000 gyv.).
Laikinas nedarbingumas. 2010 m. Plung÷s rajone 1 apdraustajam teko 9,35 apmok÷tų
laikino nedarbingumo dienų (Lietuvoje – 5,51, Telšių apskrityje – 8,98), tai 4,47 proc. daugiau nei
2010 m. (Lietuvoje – 1,47 proc., Telšių apskrityje – 0,1 proc. mažiau).
Sveikatos priežiūros įstaigų veikla. Plung÷s rajone 2011 m. 10 000 gyventojų teko 17,94
gydytojų, 57,12 slaugytojų, 6,8 odontologų. Lyginant su 2010 m., gydytojų skaičius sumaž÷jo 0,22
proc., slaugytojų 1,85 proc., o odontologų skaičius išaugo 18,47 proc. 2011 m. greitosios medicinos
pagalbos iškvietimų skaičius 1000 gyventojų Plung÷s rajone išaugo 9 proc. (Telšių apskrityje - 8,55
proc., Lietuvoje – 8,26 proc.). 2011 m. Plung÷s rajone 10 tūkst. gyventojų teko 44,7 (su slaugos
lovomis) stacionarin÷s lovos.
Fizin÷s aplinkos veiksniai. 2012 m. Plung÷s r. sav. buvo stebimos ir nuolat kontroliuojamos
5 maudyklos ir 5 poilsio zonos.
2011 m. Plung÷s rajone ištirta jog viename iš keturių patikrintų šulinių chemin÷ norma
viršija leistiną ribą.
2007- 2011 m. laikotarpiu Plung÷s rajone iš gyventojų gauti 6 skundai d÷l triukšmo (2011 m.
neužregistruotas n÷ vienas skundas), o Telšių apskrityje – 22 (2011 m. – 2 skundai) (du iš jų d÷l
triukšmo nakties metu).
Telšių visuomen÷s sveikatos centro duomenimis, Plung÷s rajone 2011 m. per maistą
plintančių užkrečiamųjų ligų protrūkių nustatyti 6 (visi šeimyniniai), tai dvigubai mažiau nei Telšių
apskrityje.
Mobiliųjų telefonų naudojimas. 2012 m. atliktas mobiliųjų telefonų naudojimo Plung÷s
rajono mokyklose ypatumų tyrimas. Jame dalyvavo 4,8 ir 11 klasių mokiniai. Tyrimo metu
nustatyta, kad didžioji dalis respondentų turi mobiliuosius telefonus (jų neturi 2,9 proc. ketvirtokų ir
3,8 proc. aštuntokų). Daugiausia apklausoje dalyvavusių respondentų naudojasi vienu mobiliuoju
telefonu. 1,8 karto daugiau aštuntokai nei vienuoliktokai naudojasi daugiau nei vienu mobiliuoju
telefonu. Taip pat nustatyta, kad respondentų dažniausiai naudojamos naudojimosi mobiliuoju
telefonu rekomendacijos yra mobiliųjų telefonų nelaikymas po pagalve ar šalia lovos (19,2 proc. ir
17,4 proc.) bei vietoj skambinimo funkcijos dažniau naudojamasi trumpųjų žinučių (SMS) siuntimo
funkcija (15,4 proc. ir 18,6 proc.);
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Profilaktinis mokinių patikrinimas. Vadovaujantis kasmetinių moksleivių profilaktinių
patikrinimų Nr. 027-1/a. „Vaiko sveikatos pažym÷jimas“ forma, Plung÷s rajono savivaldyb÷s
bendrojo lavinimo mokyklose, išanalizuoti 2010-2012 mokslo metų moksleivių pažym÷jimai.
Profilaktiškai savo sveikatą pasitikrino 98,93 proc. mokinių. Išanalizavus duomenis, visiškai sveiki
ir neturintys nei vieno sutrikimo ar ligos yra 4 iš dešimties bendrojo lavinimo mokyklose
besimokantys vaikai. Daugiausia visiškai sveikų mokinių užregistruojama 1-5 klas÷se. Dažniausiai
mokiniams nustatomi regos, skeleto-raumenų, kraujotakos, kv÷pavimo sistemos sutrikimai ir dantų
ligos.
V. VYKDYTOS VALSTYBINöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMOS IR
STRATEGIJOS
Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijoje veikiančios pirmin÷s asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vykd÷ prevencin÷s medicinos programas, finansuojamas Šiaulių teritorin÷s
ligonių kasos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo:
1.Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 ,,D÷l gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šų,
finansavimo programos patvirtinimo“).
Programos tikslas – sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais
bei mirtingumą nuo šios ligos.
Įvykdytos priemon÷s:
Pokalbiai su moterimis apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos priemones bei
patarimai sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais.
Išaiškintos moterys (atv.), sergančios ikiv÷žin÷mis gimdos kaklelio ligomis.
Tikrinamos moterys nuo 25 iki 60 m., pasitikrinti kviečiama kas trejus metus. Programoje tur÷tų
dalyvauti daugiau kaip 80 % 30-60 m. amžiaus moterų.
Eil. Nr.

1.
2.
3.

ASPĮ

Iš viso:
A. Zamulskio gydymo įmon÷
„Pulsas“
A. Klišonio komercin÷ firma
„Inesa“
UAB „Plung÷s sveikatos centras“

Aptarnaujamų 25-60
m. moterų skaičius
2012 m.
9867
2957

Citologinio tepin÷lio pa÷mimas ir įvertinimas
Iki
Įvyk. %
Iki
Įvyk. %
2012.09.30
2009.09.30
2733
26,3
2838
28,8
885
31,7
1213
47,1

4332

896

28,4

707

23,9

22290

952

21,5

918

21,2

2. Mamografin÷ patikra d÷l krūties v÷žio ( Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2004 m. gruodžio 10 d.. įsakymas Nr. V-901 ,,D÷l atrankin÷s moterų mamografin÷s patikros
programos patvirtinimo“).
Programos tikslas – galimyb÷, nustačius ikinavikinius pokyčius ar anksti diagnozavus v÷žį, jį gydyti
bei sumažinti Lietuvos moterų sergamumą ir mirtingumą nuo šios ligos.
Įvykdytos priemon÷s:
Moterys kviečiamos pasitikrinti ir atlikti krūtų rentgeninį tyrimą kas 2 m.
Šviet÷jiška bei informacin÷ veikla, pokalbiai su moterimis apie krūties piktybinių navikų
profilaktikos priemones ir patarimai, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą.
Tikrinamos moterys nuo 50 iki 69 m., pasitikrinti kviečiama kas dvejus metus.
Eil. Nr.

ASPĮ

1.

Iš viso:
A. Zamulskio

gydymo

įmon÷

Aptarnaujamų 50-69
m. moterų skaičius
2012 m.
5076
1324

Informavimas ir siuntimas atlikti mamogramą
2011 m.
Įvyk. %
2012 m. Įvyk. %
(I-III ketv)

341
100

(I-III ketv)

6,8
7,6

441
64

8,7
4,8

10
2.
3.

„Pulsas“
A. Klišonio komercin÷ firma
„Inesa“
UAB „Plung÷s sveikatos centras“

1449

92

6,4

120

8,3

2303

149

6,5

257

11,2

3. Priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvoji diagnostika (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 ,,D÷l priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvosios
diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“).
Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešin÷s liaukos v÷žio stadijų diagnostiką, taikyti
radikalius priešin÷s liaukos v÷žio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo
trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą d÷l šios ligos.
Įvykdytos priemon÷s:
Nustatyti asmenys, kuriems įtariamas priešin÷s liaukos v÷žys.
Pokalbiai su pacientais apie priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvosios diagnostikos priemones.
Informavimo apie priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga
teikiama vyrams nuo 50 iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų t÷vai ar broliai sirgo priešin÷s
liaukos v÷žiu, ne dažniau kaip vieną kartą per metus.
Eil.Nr.

1.
2.
3.

ASPĮ

Iš viso:
A. Zamulskio gydymo įmon÷
„Pulsas“
A. Klišonio komercin÷ firma
„Inesa“
UAB „Plung÷s sveikatos centras“

Aptarnaujamų 50-75
m. vyrų skaičius
2012 m.
4937
1152

923
235

18,8
20,6

839
219

17
19

1381

230

16,8

184

13,3

2402

458

19,0

436

18,1

2011

Informavimo ir PSA paslauga
m. Įvyk. %
2012 m. Įvyk. %

(I-III ketv)

(I-III ketv)

4.Širdies kraujagyslių ligų prevencija (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005
m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 ,,D÷l asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didel÷s
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos patvirtinimo“).
Programos tikslas: sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais, nustatyti naujus
atvejus, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą d÷l širdies ir kraujagyslių ligų.
Įvykdytos priemon÷s:
Nustatyti asmenys, priskirtini širdies ir kraujagyslių ligų didel÷s rizikos grupei.
Pokalbiai su pacientais apie širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemones bei patarimus, kaip
stiprinti ir išsaugoti sveikatą.
Paslauga teikiama vyrams nuo 40 iki 55 metų, moterims nuo 50 iki 65 metų.
Eil. Nr.

ASPĮ

Aptarnaujamų 40-55 m.
vyrų ir 50-65 m. moterų
skaičius 2012 m.

Informavimo apie didelę širdies ir
kraujagyslių ligų tikimybę paslauga
2011 m. Įvyk. %
2012 m. Įvyk. %

Iš viso:
A. Zamulskio gydymo įmon÷
„Pulsas“
A. Klišonio komercin÷ firma
„Inesa“
UAB
„Plung÷s
sveikatos
centras“

8990
2216

1251
560

13,9
25,4

1712
432

19
19,5

2516

363

14,4

421

16,7

4258

328

7,7

859

20,2

(I-III ketv)

1.
2.
3.

(I-III ketv)

5.Vaikų dantų dengimo silantin÷mis medžiagomis programa (Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. rugs÷jo 16 d. įsakymo Nr.V-713 „D÷l vaikų krūminių dantų dengimo
silantin÷mis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“).
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Pagal šią programą numatytas paslaugas 6–14 metų vaikams nemokamai teikia sutartį su teritorine
ligonių kasa sudariusios poliklinikos, kuriose dirba gydytojai odontologai arba burnos higienistai.
Per 2012 m. ASPĮ 4077 prisirašiusiems vaikams ši paslauga suteikta 487 vaikų (11,9%).
(Per 2011 m. ASPĮ 4203 prisirašiusiems vaikams ši paslauga suteikta 560 vaikų (13,3%)).

Eil.Nr.

ASPĮ

gydymo

Aptarnaujamų vaikų
(nuo 6 iki 14 m.)
skaičius
Per 2012 m.

Vaikų, kuriems
suteikta
paslaugų per
2012 m.

886

147

1.

A. Zamulskio
įmon÷ „Pulsas“

2.

A. Klišonio
firma „Inesa“

komercin÷

1175

38

3.

UAB „Plung÷s sveikatos
centras“

2016

302

4077

487

Aptarnaujamų
vaikų
(nuo 6 iki 14
m.)
skaičius
per 2011 m.

Vaikų, kuriems
suteikta paslaugų
Per 2011 m.

916

186

1194

43

2093
4203

331
560

Iš viso:
6. Infekcinių susirgimų tinkama profilaktika ir kontrol÷ - Imunizacijos atlikimas pagal privalomų
profilaktinių skiepų kalendorių, užtikrinant savalaikę vakcinaciją ir siekiant ne mažesnio kaip 97 %
vaikų imunizavimo masto, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005
m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.V-943.
7. Tuberkulino m÷ginio atlikimas atitinkamų rizikos grupių 7 metų amžiaus vaikams, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. 399.
8. Neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrol÷ vykdoma vadovaujantis Lietuvos respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2000 m. geguž÷s 31 d. įsakymo Nr.301 6 priedu:
1. Cukrinio diabeto profilaktikos, atliekant gliukoz÷s kiekio kraujyje tyrimą ne rečiau
negu 1 kartą per 2 metus iki 65 m. amžiaus ir 1 kartą per metus virš 65 m. amžiaus.
2. Glaukomos ankstyvos diagnostikos, atliekant akispūdžio matavimus pacientams virš 40
m. ne rečiau negu 1 kartą per metus.
9. Lietuvos nacionalin÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros 2006-2013 metų strategijos įgyvendinimo
priemonių 2009-2013 metų planas, 5 uždavinys: Rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu ir
gerinimu. Organizuotas mokinių mitybos tyrimas. Vykdytojas: Higienos instituto Lietuvos
sveikatos informacijos centras. Tyrimo tikslas – įvertinti mokinių mitybos ypatumus.
VI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ,
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
Maudyklų vandens kokyb÷s steb÷senos programos paskirtis – gerinti aplinką, kad ji būtų
palanki žmonių sveikatai, užtikrinti Plung÷s rajone gyventojų pam÷gtų maudymosi vietų
sistemingą vandens kokyb÷s steb÷jimą, kaupiamų duomenų, apibūdinančių sveikatos aplinką,
patikimumą ir prieinamumą, o tikslas – nustatyti ir prižiūr÷ti maudyklų vandens kokybę, siekiant
išsaugoti ir pagerinti maudyklų būklę, sudaryti saugias sąlygas žmonių sveikatai. Įgyvendinant
Programą Savivaldyb÷ yra atsakinga už maudyklų vandens kokyb÷s tyrimų grafiko patvirtinimą ir
jo pateikimą Higienos institutui, maudyklų vandens m÷ginių surinkimą ir vandens tyrimų atlikimą
pagal Lietuvos Higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokyb÷“
reikalavimus bei informacijos visuomenei, valstyb÷s valdžios ir valdymo institucijoms apie
maudyklų vandens kokybę, trumpalaik÷s taršos arba išskirtinių situacijų atvejus pateikimą.
Maudymosi vietų vandens kokyb÷s steb÷sena apima šias Plung÷s rajono savivaldyb÷s
teritorijoje esančias maudymosi vietas: „Plokštin÷s“ stovyklaviet÷, Platelių miestelio maudymosi
vieta, „Beržyn÷lio“ stovyklaviet÷, „Linelio“ maudymosi vieta, „Ąžuolų salos“ stovyklaviet÷,
Beržoro ežero maudymosi vieta, Babrungo up÷s maudymosi vieta prie Vandentiekio gatv÷s,
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Gondingos tvenkinio maudymosi vieta, Plung÷s miesto maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų
Kauš÷nų kaime, maudymosi vieta prie irklavimo baz÷s Plung÷s mieste.
Maudymosi vietų vandens kokyb÷s steb÷seną sudaro mikrobiologiniai (žarnin÷s lazdel÷s bei
žarninių enterokokų) bei vizualin÷s taršos (atliekų, nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų ir kt.)
vandens tyrimai. Tyrimai atlikti geguž÷s- rugs÷jo m÷nesiais kas 2 savaites (iš viso 8 kartus). Po
kiekvieno tyrimo informacija skelbiama internetiniame puslapyje www.plunge.lt .

Eil. Nr.
1.

Priemon÷s pavadinimas
Maudyklų vandens laboratorinis
ištyrimas, nustatant vandens
mikrobiologinius ir cheminius
rodiklius

Panaudota L÷šų (Lt)
3632

Pastabos
Aplinkos
apsaugos r÷mimo
specialiosios
programos l÷šos

Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuras įgyvendino 2012 m. veiklos
programą patvirtintą Savivaldyb÷s tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T1-40 „D÷l
Plung÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro 2012 m. veiklos programos patvirtinimo“.
Programos tikslas: mažinti Plung÷s rajono gyventojų sergamumą l÷tin÷mis neinfekcin÷mis ligomis,
traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių, pagerinti gyvenimo kokybę. Programos uždaviniams
įgyvendinti buvo vykdomos šios priemon÷s:
Įkurtas Visuomen÷s sveikatos biuro tinklapis www.plungesvsb.lt, taip gerinamas
gyventojų informuotumas apie vykdomas prevencines programas, įvairių ligų profilaktiką bei
sveikatingumo renginius. Užmegzti ryšiai su bendruomen÷mis ir seniūnijomis, siekiant patenkinti
įvairių bendruomenių poreikius sveikatos žinių klausimais. Publikuoti straipsniai ( Rajone daug÷ja
sergančiųjų cukriniu diabetu“, įvairiomis sveikatos temomis vietin÷je spaudoje. Išleisti lankstinukai
temomis: ,,Sveika mityba – sveikas žmogus“, ,,Psichin÷ sveikata“, ,,Kaip mesti rūkyti ir to laikytis“,
burnos higienos ,,Švarūs dantys –sveiki dantys“, ,,Antibiotikai – nauda ir žala“, ,,Kelią ligoms
užkirsti – prevencin÷s programos“, ,,Gripas- kasmet ateinantis nelauktas svečias“, ,,Kompiuteris –
ne tik draugas, bet ir priešas“. Vykdant steb÷senos programą buvo renkami, analizuojami duomenys
apie Plung÷s rajono gyventojų demografinę, socialinę bei sveikatos būkles. Ši informacija buvo
pateikta savivaldyb÷s tarybos nariams bei rajono gyventojams. Visuomen÷s sveikatos priežiūrą
bendrojo lavinimo mokyklose vykd÷ mokyklų visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷s. Taip
pat biuras organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Visuomen÷s sveikatos priežiūros pl÷tra
savivaldyb÷se“, paskaitas – susitikimus „Esame sveiki, kiek norim, būkime sveiki, kiek galim!“,
seminarą „Psichin÷s sveikatos aktualijos švietimo įstaigose“ bei akcijas atmintinoms sveikatos
dienoms pamin÷ti, šiaurietiško ÷jimo mokymus, mokymus – praktinius užsi÷mimus n÷ščiosioms,
būsimiems t÷veliams ir paskaitas Plung÷s miesto bei seniūnijų gyventojams.
VII. BENDRUOMENöS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ,
SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS
VYKDANT VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
Plung÷s rajono savivaldyb÷s Bendruomen÷s sveikatos tarybos sud÷tis patvirtinta Plung÷s
rajono savivaldyb÷s tarybos 2011 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. T1-86 ,,D÷l Plung÷s rajono
savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos tarybos sudarymo“. Plung÷s rajono savivaldyb÷s
bendruomen÷s sveikatos tarybą sudaro 9 nariai, iš jų: 1/3 Savivaldyb÷s tarybos paskirtų asmenų,1/3
Savivaldyb÷s įmonių, įstaigų ar organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų atstovų.
Bendruomen÷s sveikatos taryba koordinuoja visuomen÷s sveikatos politiką, nustato savivaldyb÷s
sveikatinimo veiklos prioritetus. Taryba išklaus÷ 2012 m. vykdytų programų ataskaitas, aktyviai
dalyvauja ir reiškia savo nuomonę sveikatinimo veiklos klausimais rajone, koordinuoja sveikatos
stiprinimo, ligų profilaktikos, alkoholio ir narkotikų kontrol÷s priemonių vykdymą rajone.
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Organizuojant renginius, konferencijas visuomen÷s sveikatos klausimais, savivaldyb÷
bendradarbiavo su mokyklų vadovais, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojais, nevyriausybin÷mis
organizacijomis, sveikatos priežiūros įstaigomis ir kt.
Nevyriausybin÷s organizacijos dalyvauja savivaldyb÷s organizuojamuose renginiuose
sveikatos klausimais, patys organizuoja gyventojams, jaunimui fizinį aktyvumą skatinančius,
sveikos gyvensenos mokančius renginius – seminarus, sportines varžybas, sportines stovyklas.
VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
Plung÷s rajono savivaldyb÷s bendrojo lavinimo mokyklose 2012 m. mok÷si 5207
moksleivių, Plung÷s žem÷s ūkio ir verslo mokykloje mokosi 530 moksleivių. Švietimo įstaigose
dirba 9 visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷s. Sveikatos priežiūra mokyklose organizuojama
vadovaujantis Plung÷s rajono savivaldyb÷s tarybos 2012 m. rugs÷jo 27 d. sprendimu Nr.T1-242
,,D÷l sveikatos priežiūros Plung÷s rajono savivaldyb÷s mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Visuomen÷s sveikatos stiprinimas savivaldyb÷s bendruomen÷je organizuojant ir vykdant
visuomen÷s sveikatos mokymą, propaguojant visuomen÷s sveikatą užkrečiamųjų ligų profilaktikos,
neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrol÷s, vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo
temomis, vyko organizuojant šiuos renginius: kuprinių sv÷rimo akciją, Europos sveikos mitybos
dieną, Jud÷jimo sveikatos labui skirtą savaitę, paminint Pasaulinę širdies dieną ir Kūno kultūros ir
sporto dieną, konkursus „Sveikuolių sveikuoliai“ ir ,,Blaivi klas÷“, renginį „Kai mūsų širdys plaka
išvien“, Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną, Pasaulinę eismo nelaimių atminimo dieną, akciją
„Gyvenkim be tabako“ ir kt.
INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ
Savivaldyb÷s sprendimas d÷l
etatų įvedimo
Skirta
etatų
2
8

Data, Nr.
1
2009 m.
gruodžio 31 d.
Nr. D-851

Už sveikatos priežiūros
mokyklose
paslaugų teikimą atsakinga
(-os) institucija (-os) ar
įstaiga (-os)
3
Plung÷s rajono
savivaldyb÷

Mokyklų skaičius
steig÷ja –
savivaldyb÷
4
23

kitų
steig÷jų
5
-

Mokinių skaičius
steig÷ja –
savivaldyb÷
6
5207

kitų
steig÷jų
7
-

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI
Specialistų etatų
skaičius

Specialistų
skaičius

1*
8

2*
8

Specialistų pasiskirstymas pagal
užimamą etatą
1 ir
iki
pagal
0,5–1
daugiau
0,5
priedą

3*
6

4*
1

5*
1

6*
-

Specialistų išsilavinimas (specialyb÷)
visuomen÷s
sveikatos

slaugytojos

kita

7
5

8
3

9
-

*Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose 3000 ir daugiau gyventojų, ir gyvenamosiose
vietov÷se, turinčiose mažiau kaip 3000 gyventojų.

14
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS
Skirta l÷šų (litais)
Privalomojo
Savivalsveikatos
dyb÷s
draudimo
biudžetas
fondas
1
2

140000

70000

Savivaldyb÷s
įsipareigota skirti
l÷šų (litais)
3

Panaudota l÷šų (litais)
Privalomojo
savivalsveikatos
dyb÷s
draudimo
biudžetas
fondas
4
5

70000

140000

70000

Panaudotų l÷šų paskirstymas (litais)
darbo
užmokesčiui

mokesčiams

medikamentams
tvarsliavai

kitai
veiklai

6

7

8

9

134751

41746

2000

31503

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI
Užregistruota mokinių
apsilankymų
pas sveikatos priežiūros
specialistą
mokykloje
1

2670

Apsilankymų pasiskirstymas pagal
priežastį

Sveikatinimo veikla

2

3

4

5

6

renginiuose
dalyvavusių
mokinių
7

621

1107

942

11

1464

56237

pirmoji
pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta
programų

organizuota
renginių

Ikimokyklinio ugdymo įstaigas 2012 metais lank÷ 1288 vaikai (2012.09.01). Jose
dirbantys medicinos darbuotojai organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomen÷s sveikatos priežiūrą,
teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas aukl÷tojams, vaikams, jų t÷vams
(glob÷jams, rūpintojams) pagrindus, vykdo pirminę l÷tinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų
bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą, teikia pirmąją pagalbą, tvarko medicininius dokumentus,
kaupia ir savo veikloje taiko metodinę medžiagą sveikatos klausimais, bendradarbiauja su asmens ir
visuomen÷s sveikatos priežiūros, psichologin÷s bei socialin÷s pagalbos įstaigomis, savivaldyb÷s
Vaiko teisių apsaugos skyriumi, organizuoja susitikimus su šeimos ar vaikų ligų gydytojais vaikų
sveikatos problemoms spręsti ir jų sveikatos gerinimo priemon÷ms įgyvendinti, dalyvauja
įgyvendinant sveikatos ugdymo priemones, integruotas į vaikų ugdymo programas.
1.Stendų skaičius sveikatos saugos klausimais: 1244.
2.Straipsniai, pranešimai: 70.
3.Atmintin÷s, lankstinukų pavadinimų skaičius: 49.
IX. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINANSAVIMAS
L÷šos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai:
Priemon÷
moksleivių sveikatos priežiūrai mokyklose
visuomen÷s sveikatos biurui
visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialioji
programa

L÷šos litais (tūkst.)
PSDF
Savivaldyb÷s
biudžetas
140000
69
99800
25390
30600

Valstyb÷s biudžetas (Sveikatos
apsaugos ministerija)
52900
-

Lietuvos Respublikos Valstyb÷s biudžeto asignavimai ir jų panaudojimas visuomen÷s
sveikatos priežiūros veiklai:
Skirta l÷šų iš Valstyb÷s biudžeto (Lt)

52900

Gautų l÷šų paskirstymas (Lt)
visuomen÷s sveikatos stiprinimas
savivaldyb÷s bendruomen÷je
39200

visuomen÷s sveikatos steb÷sena
13700
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBöS VYKDOMOS VISUOMENöS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINöS KRYPTYS
1. Organizuoti ir vykdyti Plung÷s rajono gyventojų sveikatos steb÷seną, siekiant įvertinti
rajono visuomen÷s sveikatos būklę, rizikos veiksnius, nustatyti didžiausias Plung÷s rajono
gyventojų sveikatos problemas, sveikatos, pokyčius ir tendencijas.
2. Koordinuoti visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo
mokyklose, bei sveikatos specialistų, dirbančių ikimokyklinio ugdymo mokyklose, veiklą.
3. Vykdyti vaikų ir jaunimo visuomen÷s sveikatos priežiūrą,
4. Daugiau d÷mesio skirti l÷tinių neinfekcinių ligų prevencijai ir profilaktikai.

XI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS
1. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ PROGRAMOS LöŠOS
Eil.
Nr.
1
1.
2.

Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų šaltiniai

Surinkta l÷šų, Lt

2
Privalomojo sveikatos draudimo l÷šos
Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šos
L÷šų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso l÷šų

3
25390
30600
1068,43
57058,43

2. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS
PRIEMONöS
Eil.
Nr.

Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos programų sritys

Vykdytų savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos
programų skaičius

Vertinimo kriterijų skaičius

Planuota

Įvykdyta

Skirta l÷šų, Lt

Panaudota l÷šų, Lt

1
1.

2
Neinfekcinių ligų ir traumų
profilaktikos ir kontrol÷s

3
1

4
1

5
1

6
1200

7
1200

2.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrol÷s
Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos
Psichikos sveikatos stiprinimo,
savižudybių ir smurto
prevencijos
Gyventojų sveikos mitybos ir
fizinio aktyvumo skatinimo
Vaikų ir jaunimo sveikatos

1

1

1

950

950

5

3

3

5920

5920

3

2

2

3020

3020

9

3

2

11530

11530

20

4

4

22650

22650

3.

4.

5.
6.

16

17

išsaugojimo ir stiprinimo
Bendruomen÷s sveikatos
stiprinimo, sveikatos mokymo,
šeimos planavimo konsultavimo,
sveikatos žinių populiarinimo ir
visuomen÷s sveikatos
propagandos.

7.

4

3

3

3900

3900

8.

Gyvenamosios aplinkos
sveikatinimo.

1

1

1

3632

3632

9.

Prevencin÷s medicinos

1

1

1

1220

1220

54022

54022

Iš viso l÷šų

3. SAVIVALDYBöS BENDRUOMENöS SVEIKATOS RöMIMAS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
2012 METŲ PROGRAMOS LöŠOMIS
Eil.
Nr.

1

Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
programų sritys

2

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių grupių
apibūdinimas

3

1.

Neinfekcinių ligų ir
profilaktikos ir kontrol÷s

traumų

2.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir
kontrol÷s.

Programoje dalyvavo 50 Plung÷s vaikų globos
namų vaikų

3.

Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencijos.

Programoje dalyvavo 54 Plung÷s vaikų globos
namų vaikai nuo 5 iki 19 metų.

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių grupių gautos
naudos apibūdinimas

4

Sergantys cukriniu diabetu ir jų šeimos nariai - 98 Sergantiesiems ir jų šeimų nariams pateiktos žinios
žmon÷s.
kaip sveikai maitintis, didinti savo fizinį aktyvumą
Pagal šią programą galimyb÷ atlikti Mantu reakciją,
visiems vaikams gyvenantiems vaikų globos
namuose ir išaiškinti kuriems yra teigiama Mantu
reakcija. Nupirktas elektroninis garintuvas Microlife
firmos, vitaminai.
Dalyvavimas Viktorinoje „Kod÷l aš sakau
žalingiems įpročiams ne“, prevencinių filmų
žiūr÷jimas, pokalbiuose „Psichoaktyvių medžiagų
žalingas poveikis žmogaus organizmui. Sveika
gyvensena“.
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635 mokiniai; 40 mokytojų; 37 t÷vai.

Mokiniai gilino žinias apie alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyvių medžiagų vartojimo žalą, mok÷si
kultūringai leisti laisvalaikį, ugd÷ savo kūrybiškumą,
kritinį mąstymą. Mokytojai organizavo projekto
renginius. 5-ų klasių mokiniams organizuotos
sportin÷s varžybos „Aš ir mano šeima“. Tai stiprina
mokyklos, mokinių ir t÷vų bendradarbiavimą.

Vaikų dienos centro „Cyruliukai“ lankytojai - 44 Žalingų įpročių vartojimo prevencija organizuojant
vaikai, iš kurių 19 mergaičių ir 25 berniukai;
renginius, paskaitas, konkursai.
50 (5-10 kl.mokinių); 10 mokytojų

Mokiniai (150), mokytojai(20), mokinių t÷vai(20)

4.

Psichikos sveikatos stiprinimo,
savižudybių ir smurto prevencijos.

Sveikatingumo švent÷, vyko sportin÷s varžybos,
visuotin÷ mankšta su „Šauliuku“ iš Šiaulių, į svečius
buvo atvykę jaunieji šauliai iš Telšių. Rugs÷jogruodžio m÷nesiais, kiekvieną savaitę mokiniams
vyko prevencin÷s pamok÷l÷s „Gyvai“, kurių metu
užduotis atliko ir vaikai ir jų t÷veliai. Pamokas ved÷
sveikatos priežiūros specialist÷ ir socialin÷
pedagog÷. Gruodžio m÷nesį vyko konkursas „Mes
prieš Aids“.
Prevencin÷s paskaitos apie psichoaktyvias
medžiagas, jų poveikį ir žalą organizmui ir paskaitos
apie sveiką gyvenseną. Informacijos sklaida
mokiniams, mokytojams, mokinių t÷vams: mokiniai
nuolat skatinami atsispirti narkotinių medžiagų
vartojimui; ugdomi ir formuojami komandinio darbo
įgūdžiai tarp mokinių ir mokytojų.

Švietimo įstaigų pedagogai (pradinių klasių
mokytojai, klasių vadovai, darželio aukl÷tojos):15
l/d. „Nykštukas“ aukl÷tojų;
3 Als÷džių l/d. aukl÷tojos; 8 Als÷džių vidurin÷s
mokyklos mokytojai.

Vestų seminarų metu pedagogai gavo pagrindinių
žinių apie vaiko seksualinį vystymąsi, supažindintas
su vaiko prievartos ženklais ir simptomais, įgalintas
vykdyti pirmąją intervenciją įtariant vaiko seksualinį
išnaudojimą,
supažindintas
su
prevencijos
priemon÷mis.

Plung÷s rajono gyventojai.

Projekto metu buvo siekiama suteikti teorinių ir
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praktinių žinių, kurios pad÷tų sumažinti psichinę
sveikatą įtakojančius veiksnius, pasitelkiant meninę
saviraišką, menų terapiją.
Platelių gimnazijos bendruomen÷. Dalyvavo 130
pradinių ir vyresnių klasių mokinių, dirbo 10
Platelių gimnazijos mokytojų, 2 ŽNP darbuotojai.
5.

Gyventojų sveikos mitybos
fizinio aktyvumo skatinimo.

ir

Įvairiomis priemon÷mis – renginiais, varžybomis,
susitikimais, paskaitomis, konkursais buvo kuriama
draugiška mokyklos atmosfera.

Gintališk÷s kaimo bendruomen÷, jaunimas.

Kaimo gyventojai gavo galimybę įsigyti
sportinio inventoriaus ir aktyviai praleisti savo
laisvalaikį sportuodami ir gerindami savo
sveikatą.
Plung÷s sutrikusios psichikos žmonių globos Jud÷jimas teigiamai atsiliepia netik fizinei, bet
bendrijos „Mūsų atžala“ bendrijos nariai 60 ir psichinei sveikatai - pager÷ja nuotaika,
narių (iš jų 55 –neįgalieji).
išsikraunama nuo slegiančių blogų emocijų, nuo
pykčio.

Als÷džių bendruomen÷ 97 asmenys

Als÷džių bendruomen÷s nariai sužinojo kaip
sveikai gyvenant galima išvengti onkologinių ir
širdies kraujagyslių ligų, gal÷jo pasikonsultuoti
su gydytojai. Seminaras ,,Mūsų maistas_koks
jis?“

Plung÷s gyventojai (apie 350 narių); Sveikos
gyvensenos klubas ,,Ave Vita“(30 narių),
vidurin÷s
mokyklos
klubas
Senamiesčio
,,Sveikuoliukai‘‘ (60 mokinių),
Plung÷s viešosios bibliotekos e-senjorų klubas (25
nariai),Turistų klubas ,,Terra incognito“ (37
nariai), A. Jucio pagrindin÷s mokyklos jaunųjų
turistų klubas „Šimtakojis“ (20 mokinių),
Milašaičių kaimo šeimų bendruomen÷ „Sruoja“
(15 narių).

Žiemos sporto renginiai „Snaig÷ 2012“ Plung÷je ir
Žemaitijos nacionaliniame parke (Babrung÷nai),
žygis dviračiais ,,Plung÷ – Glaudžiai – Žlibinai –
Plung÷“, vaistažolių rinkimas ir arbatų degustacija
kaimo sodyboje Babrung÷nuose, sveiko maisto
švent÷ ,,Sl÷pinys s÷kloj“ Palangoje, talka J.
Danielien÷s vaistažolių ūkyje, arbatų degustacija.
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Dalyvavo 30 klubo narių.

Plung÷s pagyvenusių žmonių klubas „Pilnatis“
projekto „Sveikame kūne-sveika siela“ grindiniu
tikslu išk÷l÷ savo narių sveikatingumą, bendravimą,
užimtumo klausimus. Projekto metu Išvyka prie
Platelių ežero, kv÷pavimo pratimai, pirties ir
vandens procedūros.

Aleksandravo kaimo bendruomen÷

Propaguota jud÷jimo svarba sveikatai, prasmingai
praleistas laisvalaikis. Sukaupta vertingų žinių apie
tai, kad sveikos gyvensenos pagrindas – sveika
mityba.

Neįgalieji ir jų šeimų nariai. Iš viso dalyvavo 162
asmenys

45 bendruomen÷s nariai.

Neįgaliesiems ir jų šeimų nariams perteiktos teorin÷s
fizinio aktyvumo sveikatinimo žinios, bei sudarytos
tinkamos sąlygos praktiškai jas pritaikyti. Praktin÷s
įgyvendinimo priemon÷s: uždaras vandens baseinas,
sveikatingumo diena – turistin÷/pažintin÷, aktyvi
fizin÷ veikla gamtoje, dalyvauta neįgaliųjų sporto
varžybose. Hipoterapija žirgyne. Atlikta anketos
„Fizinio aktyvumo sąsajos su sveikata“ rezultatų
analiz÷ ir aptarimas, pateiktos rekomendacijos
Kulių miestelyje žmon÷s išmoko vaikščioti
šiaurietiškomis lazdomis, šia veikla susidom÷jo ir
daugiau, net projekte nedalyvavusių žmonių.

Lopšelio-darželio ,,Rūtel÷“ 200 vaikų iki 7 metų Organizuota rajonin÷ metodin÷ sueiga ,,Jeigu nori
amžiaus, 70 šeimos narių, įstaigos pedagogai, 20 būti sveikas-tai jud÷k!“ rajono pedagogams,
rajono ikimokyklinių įstaigų pedagogų.
sportin÷ pramoga ,,Svečiuose pas Girinuką“,
rytmetin÷s mankštos, šeimų savaitgalis ,,Senolių
parke“, sportin÷s pramogos ir estafet÷s šeimoms
,,Lenktyn÷s su mama ir t÷čiu“, inicijuoti ugdytinių
t÷veliai prisijungti prie akcijos ,,Diena be
automobilio“ atvykti į darželį p÷sčiomis, dalyvauti
miesto renginyje dviračių slalome.
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6.

Vaikų ir jaunimo sveikatos
išsaugojimo ir stiprinimo.

5-10 klasių mokiniai 11-16 m. (70 mokinių).

Plung÷s specialiosios mokyklos mokiniai, turintys
kompleksinę negalią.

30 vaikų nuo 6 iki 12 metų ir trys mokytojai.

40 vaikų ir paauglių nuo 5 iki 14 metų ir trys
mokytojai.
Vaikai ir jaunuoliai sergantys cerebriniu
paralyžiumi, jų šeimos nariai (50 asmenų).

Du p÷sčiųjų žygiai pajūriu ,,Šventoji – Palanga“ ir
,,Giruliai – Klaip÷da“, Žygis dviračiais ,,Plung÷ –
Glaudžiai – Žlibinai – Plung÷“.
Vaikams su kompleksine negalia stiprintos fizin÷s
savyb÷s, tobulinti regos ir taktiliniai pojūčiai,
mažinti atramos funkcijų sutrikimai, stiprinti erdv÷s
ir atstumo suvokimas.
Vykdyta stovykla Plateliuose, kuri truko penkias
dienas. Stovyklos dalyviai pagerino savo sveikatą ir
futbolo įgūdžius.
Vaikai išmoko plaukti ir patobulino savo plaukimo
įgūdžius.
Artimieji įgijo praktinių sveikos gyvensenos žinių,
mok÷si įveikti stresą ir atsipalaiduoti. Dalyviai
įtvirtino turimas pagrindines žinias ir praktinius
įgūdžius, pl÷totas jų supratimas apie emocinę, fizinę,
protinę, socialinę ir dvasinę sveikatą.

41 lopšelio-darželio „Saulut÷“, „Kod÷lčiukų“, Sveikatos valand÷l÷s higienos įgūdžių formavimui:
„Varpelių“ grupių vaikai, jų t÷vai, pedagogai.
mokymas teisingai plauti rankas, prižiūr÷ti burną,
naudotis nosine, tualetu, naudojant žaidimą
„Higienos įgūdžiai“. Piešinių paroda „Noriu būti
švarus ir sveikas“ ugdymo įstaigos laiptin÷je. Foto
paroda „Vanden÷lis – mano draugas“. Sveikatos
valand÷l÷s, skirtos mokytis teisingai valyti ir
prižiūr÷ti dantis, panaudojant ženklą-plakatą
„Dantukų valymas“.
Plung÷s l/d ,,Vytur÷lis“ bendruomen÷: 190 Organizuotos edukacin÷s išvyko, sveikatinimo
ikimokyklinio amžiaus vaikai ir jų t÷vai, 20 renginiai, temin÷s savait÷s, Viktorina „Sveiki dantys
pedagogų,
20
aptarnaujančio
personalo – graži šypsena“, atvira kompleksin÷ veikla t÷vams
darbuotojų.
„Dantukai kramtukai“, paskaita t÷vams ir
pedagogams „Žolelių nauda burnos higienos
profilaktikai“. Edukacin÷s aplinkos papildytos
naujomis ugdymo priemon÷mis.
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Plung÷s lopšelio – darželio „Pasaka“ ugdytiniai - Vaikai buvo mokomi ir pratinami kasdien atlikti
182, tame tarpe 20 lankančių specialiąsias grupes rytinę mankštą, sportavo tiek patalpose, tiek
gryname ore – fizinių savybių stiprinimas,
grūdinimas.
7 pedagogai, 3 personalo darbuotojai, 20 vaikų Paruošti estetiški lankstinukai apie asmens higienos
nuo 3 iki 4 metų, 40 vaikų, t÷veliai.
reikšmę. Įvyko projekto emblemos konkursas
„Giliukas – švaruoliukas“, surengta paroda „Piešia
delniukai, piešia padukai.“ T÷veliai kūr÷ švaros
knygeles iš antrinių žaliavų. Atliktas tyrimas
„Vaikučių šypsen÷l÷“, pravestos sveikatingumo
valand÷l÷s.
Ikimokyklin÷s įstaigos vaikai jų t÷veliai, Vaikams ir jų t÷veliams suteikta žinių apie sveikos
socialiniai partneriai Žemaičių Kalvarijos lopšelio mitybos ir aktyvaus gyvenimo būdo svarbą.
– darželio vaikai
Gimnazijos 9-12 klasių mokiniai (250) ir kiti
Mokiniai įgijo žinių apie savo sveikatą, sportuoja,
bendruomen÷s nariai: mokytojai, sveikatos
yra geresn÷s nuotaikos, o tai motyvuoja juos geriau
priežiūros specialist÷, soc. pedagog÷.
mokytis ir dalyvauti mokyklos gyvenime.
Mokytojams naudinga pamatyti tuos pačius vaikus
kitoje aplinkoje, steb÷ti jų pokyčius ir pad÷ti jiems
įvairiapusiškai.
87 pradinių klasių mokiniai, jų mokytojos ir
mokinių t÷veliai.

Mokiniai daug sužinojo apie vaisių ir daržovių
naudą augančiam organizmui, aktyviai dalyvavo
užsi÷mimuose lauke.

Kantaučių pagrindin÷s mokyklos 1 – 10 klasių 75
mokiniai.

Paskaitos klas÷se sveikos gyvensenos temomis,
pavasario sporto švent÷, rudens krosas. Ruden÷lio
derliaus švent÷, konferencija „Sveikame kūne sveika siela“.

Programos vykdytojai 2 mokytojai ir 5-8 kl. 40
mokinių.

Vyko 5-10 kl. ir mokytojų komandos boulingo
turnyras, stalo teniso turnyras, ÷jimo šiaurietiškomis
lazdomis pamokos, žygis dviračiais, paskaitos
„Grūdinimąsis ir sveika mityba“, „Žmogaus psichin÷
sveikata“.
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Plung÷s Senamiesčio vidurin÷ mokykla
I-IV klasių mokiniai, mokinių t÷vai, mokyklos
bendruomen÷s nariai (~800 dalyvių)

Vyko sveikatingumo pertrauk÷l÷s, grupin÷s judesio
korekcijos treniruot÷s, mokiniai lank÷si sporto
centruose, dalyvavo jų užsi÷mimuose, lank÷
jodin÷jimo ir plaukimo pamokas. Pavasarį ir rudenį
vyko sveikatingumo dienos.

104 Stanelių pagrindin÷s mokyklos mokiniai.

Įvairios sportin÷s varžybos, arbatos g÷rimo popiet÷
,,Pavaišink draugą arbata“, viktorina ,,Sveika mityba
ir fizinis aktyvumas“, ,,Pusryčių fiesta“ ir anketin÷
apklausa apie mokinių pusryčius.
Žlibinų I.Končiaus pagrindin÷s mokyklos 1-9 Popiet÷ ,,Sveiko maisto stalas“, sveikatingumo
klasių mokiniai (64 mokiniai).
pamoka baseine, psicholog÷s B. Žiūraitien÷s
paskaita vaikams ir jaunimui apie sveiką gyvenseną.
5 – 10 ir 11-16 metų mokiniai (230 mokinių), 20 Paskaita „Taisyklingos laikysenos ir aktyvaus
mokytojų
jud÷jimo įtaka sveikatai“, aerobikos/menin÷s
gimnastikos/ intensyvaus šokio užsi÷mimai.
7.

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

Švietimo, socialinių įstaigų specialistai, žmon÷s su
negalia, senjorai, skaitytojai ir plačioji visuomen÷.

Įgytos teorin÷s žinios ir praktiniai biblioterapijos
įgūdžiai s÷kmingai taikomi specialistų darbe bei
atskirų bendruomen÷s narių individualiai. Tai
prisid÷s prie savo sveikatos stiprinimo ir kultūrin÷s
integracijos.

Programoje dalyvavo 30 žmonių

Įgyvendinant projektą buvo išspręstas gyventojų
užimtumas, aktyvumas, žinių perduodamų per
bendravimą sklaida, kas lemia žmogaus bendrą
savijautą, atitraukia nuo žalingų įpročių mažai
jud÷ti, daug žiūr÷ti televizorių.

Projekte dalyvavo LASS Plung÷s filialo aklieji ir
silpnaregiai nariai. Iš jų – 72 Plung÷s rajone
gyvenantys regos neįgalieji, iš jų 5 vaikai, turintys
reg÷jimo problemų ir 7 šeimos nariai.

Suteikta tinkama informacija regos negalią
turintiems žmon÷ms ir jų šeimos nariams,
psichologin÷, konsultacin÷ pagalba, reabilitacijos
galimyb÷s, aprūpinta tinkama kompensacine
technika. Sveikatingumo diena ir šeimų sporto
švent÷. Buvo parengta knygų (reginčiųjų raštu,
Brailio, įgarsintų knygų) paroda įvairiomis sveikatos
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temomis.
Platelių bendruomen÷

8.

Gyvenamosios aplinkos
sveikatinimo.

9.

Prevencin÷s medicinos

Plung÷s rajono savivaldyb÷s teritorijoje esančios
10 maudymosi vietų: ,,Plokštin÷s” stovyklaviet÷,
Platelių miestelio maudymosi vieta, ,,Beržyn÷lio”
ir ,,Ąžuolų salos”
stovyklaviet÷s, ,,Linelio”
maudymosi vieta, Beržoro ežero maudymosi vieta,
Babrungo
up÷s
maudymosi
vieta
prie
Vandentiekio gatv÷s, Gondingos tvenkinio
maudymosi vieta, maudykla kolektyviniuose
soduose Kauš÷nų kaime ir prie irklavimo baz÷s
Plung÷je.
Plung÷s rajono gyventojai

Platelių bendruomen÷s žmon÷s, turintys jud÷jimo,
viršsvorio ir kraujo apytakos
problemų buvo
aktyviai įtraukti į šiaurietiško ÷jimo mokymus.
Gyventojai aktyviai susidom÷jo ir propaguoja šį
÷jimą.
Sistemingai stebima ir analizuojama maudymosi
vietų vandens mikrobiologin÷ ir chemin÷ tarša,
nustatomos trumpalaik÷s taršos arba išskirtinių
situacijų atvejai, apsaugant gyventojus nuo per
vandenį plintančių ligų. Užtikrinamas vandens
tyrimų rezultatų patikimumas. Laiku pateikiam
informacija visuomenei, valdžios bei valdymo
institucijoms apie maudymosi vietų vandens kokybę,
trumpalaik÷s taršos atvejus.
Plung÷s rajono gyventojams suteikiama daugiau
informacijos apie vykdomas prevencines programas
(gimdos kaklelio v÷žio, krūties v÷žio, širdies ir
kraujagyslių ligų, storosios žarnos v÷žio) video klipo
metu per vietinę televiziją.

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA

Eil.

Informavimo ir viešinimo priemon÷s pavadinimas

Nr.

Įgyvendintų informavimo ir
viešinimo priemonių skaičius

Paviešintų savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
programų skaičius

1

2

3

4

1.

Pranešimai spaudai, populiarinimas ir informavimas per televiziją,
radijo kanalais, spaudoje, per naujienų agentūras, spaudos
konferencijas

81

81
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2.
3.

4.
5.

Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, konferencijos,
seminarai, konkursai
Popieriniai ir elektroniniai leidiniai (plakatai, lankstinukai,
informaciniai biuleteniai, brošiūros, skrajut÷s, garso bei vaizdo ir
reklamin÷ medžiaga, kitos priemon÷s)
Aiškinamieji ir informaciniai stendai
Savivaldyb÷s interneto tinklalapis (savivaldyb÷s bendruomen÷s
supažindinimas su visuomen÷s sveikatos programomis,
savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos programos tikslinių grupių
informavimas, programų ataskaitų skelbimas ir kt.)

26

26

220

220

98
59

98
59

5. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ PROGRAMOS
ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS
Eil.
Nr.
1

Problemos, susijusios su savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiosios programos administravimu

Pasiūlymai, kaip patobulinti savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos programų
rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą

2

3

Pav÷luotas programų finansavimas.
Problematiška patalpinti informaciją regionin÷je spaudoje (per
brangu).
D÷l per v÷lai skiriamų l÷šų Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiajai programai, programos vykdomos ne visus
metus, o tik 7 – 8 m÷nesius.
Projektų reng÷jai dažnai negauna visos prašomos sumos, tod÷l
negali vykdyti visų numatytų ir reikalingų veiklų.
D÷l nestabilaus visuomen÷s sveikatos programų finansavimo
n÷ra užtikrinamas programų tęstinumas

Projektų vykdytojams organizuoti seminarą projektų rengimo, finansavimo ir
įgyvendinimo klausimais.
Aiškesn÷s ataskaitų lentel÷s.
Bendruomen÷s atstovams, kurie vykdo visuomen÷s sveikatinimą, trūksta
profesionalių žinių projektų rengimo ir jų vykdymo klausimais. Jiems pad÷tų
Plung÷je organizuotas seminaras, kuriame kvalifikuoti specialistai atsakytų į
iškylančius klausimus, supažindintų su dažniausiai pasitaikančiomis klaidomis,
rengiant projektus, primintų finansavimo bei atsiskaitymo tvarką.
Tikslinga finansuoti kelias didel÷s apimties programas, kurios tur÷tų būti
patvirtintos keleriems metams, taip būtų užtikrinamas programų efektyvumas,
racionaliau panaudojamos l÷šos.

