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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  

FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 
 

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 606 „Dėl 

savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo 

tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ įpareigoja savivaldybes rengti visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitas, kurios rengiamos pagal Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2011 m. sausio 17 d.  nutarimo Nr. 44 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 

m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo“ 

reikalavimus, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-117 „Dėl 

dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 

2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-62 „Dėl Savivaldybėms skirtų visuomenės sveikatos 

stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ rekomendacijas, Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos 2008 m. vasario 14 d. įsakymo V-118 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministerijos 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ rekomendacijas.  

2. Skuodo rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinta ataskaita viešai 

skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.skuodas.lt . Ataskaitą rengė: Skuodo rajono 

savivaldybės gydytojas Virginijus Kiguolis, tel. (8 440) 739 50 ir Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistė Irma Karpavičė, tel. (8 46) 45 37 45. 

3. Skuodo rajono savivaldybėje valstybės sveikatos politiką įgyvendina, planuoja ir 

organizuoja pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą Savivaldybės administracijos 

savivaldybės gydytojas. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje teikia Klaipėdos 

rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

pagal Klaipėdos rajono ir Skuodo rajono savivaldybių 2008 m. birželio 11 d. bendradarbiavimo 

sutartį Nr. AS-387/R5-385 „Dėl pirminės visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo ir 

vykdymo Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje“. Kiti Savivaldybės administracijos skyriai bei 

įstaigos pagal savo kompetenciją įgyvendina savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijas.  

4. Skuodo rajono savivaldybėje 2011 metais buvo vykdomos šios visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijos: savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymas, 

visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje, vaikų ir jaunimo pirminė 

visuomenės sveikatos priežiūra, kita visuomenės sveikatos priežiūra, reglamentuota Lietuvos 

Respublikos teisės aktais. 
 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 
 

5. Skuodo rajono savivaldybės taryba priėmė 5 sprendimus visuomenės sveikatos 

priežiūros klausimais:   

5.1. 2011 m. kovo 31 d. Nr. T9-34 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2010 metų ataskaitos patvirtinimo“;  

5.2. 2011 m. rugpjūčio 25 Nr. T9-163 „Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais 

gėrimais Skuodo rajono savivaldybės teritorijoje licenzijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;  

5.3. 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. T9-187 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2003 

m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-146 „Dėl alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių verstis 

mažmenine prekyba licencijavimo taisyklių papildymo“ pripažinimo netekusiu galios“; 

5.4. 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. T9-265 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės paramos 

asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programos 

patvirtinimo“;  

5.5. 2011 m. gruodžio 22 d. Nr. T9-277 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2009 

m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T9-240 „Dėl pritarimo projektui „Bendruomeninės infrastruktūros 

http://www.skuodas.lt/
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ir gyvenamosios aplinkos gerinimas Barstyčių miestelyje“ ir finansavimo pripažinimo netekusiu 

galios“. 
 

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS 

TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 
 

6. 2011 m. liko tie patys išoriniai veiksniai, kurie turėjo neigiamos įtakos Savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūrai: finansavimas, teisinio reglamentavimo stoka. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Išoriniai veiksniai, kurie 

ataskaitiniais metais turėjo 

įtakos Savivaldybės vykdytai 

visuomenės sveikatos priežiūros 

veiklai 

Išorinių veiksnių poveikio rezultatas Savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

1. 

 

 

 

2. 

 

3. 

Neaiškus ir nereglamentuotas  

savivaldybių visuomenės 

sveikatos biurų veiklos 

finansavimas. 

Mažėjantis ir nestabilus 

finansavimas. 

Teisinio reglamentavimo stoka 

Savivaldybė, tvirtindama savo biudžetą, nežino 

valstybės biudžeto dalies dydžio, labai vėlai sudaromos 

sveikatinimo veiklos sutartys. 

 

Trukdo planingai vykdyti priskirtas visuomenės 

sveikatos funkcijas. 

Nėra teisės aktų dėl visuomenės sveikatos priežiūros 

paslaugų savivaldybėse (paslaugų nomenklatūros, 

paslaugų teikimo aprašymų ir kt.). Visuomenės 

sveikatos paslaugų teikėjai negali įdiegti vieningų 

kokybės valdymo sistemų, lyginti savo veiklas. 

Nėra metodikų, reglamentuojančių valstybės biudžeto 

lėšų paskirstymo savivaldybėms visuomenės sveikatos 

funkcijoms vykdyti. 

 

Eil. 

Nr. 

Vidiniai veiksniai, kurie 

ataskaitiniais metais turėjo 

įtakos Savivaldybės vykdytai 

visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 

Vidinių veiksnių poveikio rezultatas Savivaldybės 

vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

1. Sustiprėjo Savivaldybės 

administracijos tarnautojų 

administraciniai gebėjimai 

visuomenės sveikatos 

priežiūros srityje 

Skuodo rajono savivaldybės administracijos tarnautojai 

ir Savivaldybės tarybos nariai 2010 m. išklausė 60 val. 

kursą valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo 

programos „Klaipėdos regiono vietinės valdžios 

administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo sveikatos 

srityje gebėjimų stiprinimas“, kurį organizavo Klaipėdos 

universiteto Sveikatos mokslų fakultetas. 
 

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

7. Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną nuo 2009 m. 

sistemingai vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Stebėsena vykdoma 

remiantis Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-250. Juo 

patvirtinta Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009─2011 metų 

programa ir jos įgyvendinimo planas.  

Programos tikslas – sukurti nuolatinę Skuodo rajono savivaldybės gyventojų 

visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, kuri siekia įvertinti rajono visuomenės sveikatos būklę, 
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aktualius ją veikiančius veiksnius, sveikatos priežiūros organizavimo ir įstaigų veiklos rodiklius bei 

tuo remiantis tinkamai formuoti vietinę sveikatos politiką.  

                      8. Demografinė situacija   

                      Skuodo rajone gyventojų skaičius kasmet mažėja (2010 m. – 23123 gyv., 2011 m. – 

22 463 gyv.).  2011 m. pradžioje 30,7 proc. rajono gyventojų gyveno Skuodo mieste (6907 gyv.), 

likusieji 69,3 proc. – kaimo gyvenamosiose vietovėse (15 556 gyv.). Skuodo rajone moterų (11 

708) gyveno daugiau nei vyrų (10 755): 2011 m. pradžioje 1000-iui vyrų teko 1089 moterys (953 

moterimis gyveno daugiau nei vyrų).Vidutinis gyventojų amžius 2011 m. pradžioje rajone buvo 

39,7 metai.  

 Gimstamumas rajone 2010 m., palyginti su 2009 m., sumažėjo (atitinkamai 2009 m. 

1000-iui gyventojų teko 10,5, o 2010 m. – 9,4 gimusieji). Mirtingumas 2010 m. išaugo (2009 m. 

1000-iui gyventojų teko 13,0 mirusiųjų, 2010 m. – 15,9) ir buvo didesnis nei Lietuvoje (12,8 atv. 

1000 gyv.) bei didžiausias Klaipėdos apskrityje. Standartizuotas vyrų mirtingumo rodiklis 2010 m. 

buvo 2 kartus didesnis nei moterų (atitinkamai 1546,2 ir 718,2 atvejai 100 000 gyv.). Rajone 2008-

2010 m. neužregistruotas nė vienas kūdikio mirties atvejis. 

 Natūralus gyventojų prieaugis krito – sumažėjo gimusiųjų ir padidėjo mirusiųjų 

skaičius (2009 m. natūralus gyventojų prieaugis 1000-iui gyventojų buvo 2,5, 2010 m. – 6,5.  

Skuodo rajono savivaldybės gyventojų VGT penkerių (2006–2010) metų vidurkis yra 

didesnis negu Klaipėdos r. savivaldybės, Rietavo savivaldybės ir šalies. Moterų VGT yra ilgesnė 

nei vyrų (1 paveikslas). 

 
1 pav. Lietuvos, Klaipėdos, Skuodo rajonų ir Rietavo  savivaldybių gyventojų 

VGT 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos 

centras 

                    9. Sveikatos būklė 

                    9.1. Mirtingumas. Skuodo rajone, kaip ir visoje šalyje, kraujotakos sistemos ligos yra 

dažniausia gyventojų mirties priežastis. 2001–2010 m. laikotarpiu, 2010 m. rajone mirtingumo 

rodiklis buvo aukščiausias. Lyginant paskutiniuosius dvejus metus (2009 ir 2010 m.), mirtingumo 

nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis išaugo nuo 800,3 iki 930,1 atvejo 100 000 gyv. Nuo 

piktybinių navikų 2010 m. mirė beveik kas šeštas mirusysis. 2010 m., palyginti su 2009 m., 

mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis išaugo nuo 202,2 iki 267,6 atvejų 100 000 gyv. 

Dažniausia vyrų mirties priežastis dėl piktybinių navikų 2010 m. buvo trachėjos, bronchų, plaučių ir 

priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterų – trachėjos, bronchų, plaučių piktybiniai navikai. 

Skuodo rajone mirtingumas dėl išorinių priežasčių krito nuo 2005 m. iki 2009 m., tačiau 2010 m. jis 

išaugo nuo 107,6 iki 122,8 atvejų 100 000 gyv. 2010 m. vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis 

dėl išorinių mirties priežasčių buvo 8,6 karto didesnis negu moterų. 2010 m. pagrindinė gyventojų 

išorinės mirties priežastis buvo tyčiniai susižalojimai (savižudybės) (35,7 proc. visų mirčių dėl 

išorinių priežasčių). Lyginant su 2009 m., 2010 m. mirtingumo dėl kvėpavimo sistemos ligų 
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rodiklis išaugo nuo 55,9 iki 96,5 atvejų 100 000 gyv. Mirčių skaičius dėl virškinimo sistemos ligų 

taip pat išaugo (atitinkamai nuo 68,8 iki 109,7 atvejų 100 000 gyv.). 

2010 m. pagal mirties priežasčių pasiskirstymą kraujotakos, virškinimo ir kvėpavimo 

sistemų ligos Skuodo rajone sudarė didesnę procentinę dalį negu šalyje (2 paveikslas). 

 
2 paveikslas. Mirtingumas pagal priežastis 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9.2. Sergamumas. Skuodo rajone 2010 m. bendras sergamumas, užregistruotas ambulatorinę 

pagalbą teikiančiose įstaigose, buvo mažesnis nei 2009 m. Vaikų (0–17 m.) ir suaugusiųjų nuo 18 

m. ligų Skuodo rajono savivaldybėje buvo užregistruota mažiau nei Lietuvoje ir Klaipėdos 

apskrityje. 

2010 m. Skuodo rajone gyventojų bendro sergamumo rodikliai kvėpavimo sistemos, 

kraujotakos sistemos, urogenitalinės sistemos ligomis ir piktybiniais navikais buvo didesni nei 

šalies (3 paveikslas). Svarbu paminėti, kad rajono bendro sergamumo rodikliai psichikos ir elgesio 

sutrikimais taip pat aukštesni už Lietuvos rodiklius, tačiau šios sveikatos problemos Skuodo rajone 

nėra dominuojančios. 

 
3 paveikslas. Bendras sergamumas  pagal ligas 2010 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Kvėpavimo sistemos ligos mirties priežasčių struktūroje nedominuoja, tačiau jos yra 

didžiausia sveikatos problema. Nors Skuodo rajono savivaldybėje 2010 m., palyginti su 2009 m., 

sergančiųjų ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis sumažėjo nuo 120,9 iki 87,1 

sergančiųjų 1000 gyv., tačiau sergamumas šiomis sezoninio pobūdžio kvėpavimo sistemos ligomis 

išliko didžiausias. Kraujotakos sistemos ligos dominuoja ne tik mirties priežasčių struktūroje, 
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bendras sergamumas šiomis ligomis toliau auga (2009 m – 175,9 atv., 2010 m. – 176,2 atv. 1000 

gyv.) ir išlieka žmonių lėtinė sveikatos problema (atvirkščiai nei kvėpavimo sistemos ligos). Kaip ir 

visoje šalyje, taip ir Skuodo rajone gyventojų, sergančių piktybiniais navikais, vis daugėja. Pagal 

lokalizaciją vyrams dažniausiai užregistruojami priešinės liaukos piktybiniai navikai, moterims – 

krūties piktybiniai navikai. 

                    10. Skuodo rajono suaugusiųjų ir mokinių gyvensena 

                    Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos programos įgyvendinimo 

2009─2011 metų plane be demografinių, socialinių-ekonominių, sveikatos būklės rodiklių taip pat  

yra numatyta rinkti gyvensenos rodiklius. Skuodo rajono savivaldybės suaugusių žmonių 

gyvensenos rodikliai buvo gauti, atlikus tyrimus 2009 m., o mokinių gyvensenos rodikliai – 2011 

m. 

                    10.1. Fizinis aktyvumas 

Skuodo rajono suaugusiųjų gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien judėjo taip, kad 

suprakaituotų, padažnėtų kvėpavimas, padidėtų pulso dažnis ir kraujospūdis, ne mažiau nei 0,5 val., 

kas penktas–šeštas suaugęs Skuodo rajono gyventojas. Kas šeštas gyventojas kasdien į darbą ir iš jo 

vyko pridėdami fizinių pastangų, apie penktadalį apklaustųjų tai darė mažiausiai keturis kartus per 

savaitę. 

                     2011 m. atlikto Skuodo rajono mokinių gyvensenos tyrimo duomenimis, kasdien 

sportuojančių mokinių buvo 27,7 proc., kelis kartus per savaitę – 48,6 proc. Daugiau kaip vieną 

valandą per dieną pėsčiomis lauke vaikščiojo 66,2 proc. mokinių. 

                    10.2. Mityba 

Kasdien grūdų produktų vartojo tik kas šešioliktas Skuodo rajono gyventojas. Kas 

šeštas asmuo tokių produktų visai nevartojo. Pieno produktų kasdien vartojo apie penktadalį 

skuodiškių, 1–2 kartus per savaitę – apie trečdalį. Mėsos produktų kasdien vartojo kas aštuntas 

skuodiškis,  daugiau nei 40 proc. – 3–5 kartus per savaitę. Visai jos nevartojančių tik apie 4 proc. 

Skuodo gyventojai nepakankamai vartojo žuvies. Tyrimo duomenys rodo, kad ketvirtadalis 

apklaustųjų skuodiškių žuvies nevartojo nė karto per savaitę, daugiau nei pusė, 57 proc., žuvies 

valgė kartą ar du per savaitę. Šviežių vaisių ir daržovių kasdien vartojusių gyventojų dalis buvo 

labai nedidelė: šviežias daržoves per praėjusią savaitę nuo tyrimo teigė valgę kasdien apie 

penktadalis, vaisių – apie dešimtadalis apklaustųjų. Apie 40 proc. jų vartojo tik kartą ar du per 

savaitę. Pozityviai reikėtų vertinti tai, kad, kaip parodė tyrimo duomenys, trys ketvirtadaliai Skuodo 

gyventojų, ruošdami maistą, vartoja ne taukus ar sviestą, o aliejų. Tiriant  Skuodo rajono gyventojų 

druskos vartojimą, nustatyta, kad  2,3 proc. gyventojų papildomai sūdė maistą. Tiriant kitus Skuodo 

gyventojų mitybos įpročius paaiškėjo, kad beveik trečdalis apklaustųjų paprastai nepusryčiauja.  

Skuodo rajone kasdien pusryčius valgančių mokinių buvo 63,3 proc. Kasdien 

valgantys daržoves nurodė 16,2 proc. mokinių, 3–5 kartus per savaitę – 34 proc. mokinių. Vaisius ir 

uogas kasdien valgė 12,8 proc. mokinių, 3-5 kartus per savaitę – 31,1 proc. mokinių. Kasdien pieno 

produktus vartojo 33,7 proc. mokinių, 3–5 kartus per savaitę – 28,3 proc. Skuodo rajono mokinių. 

Niekada nevalgantys juodos duonos teigė trečdalis mokinių (29,4 proc.), rečiau nei kartą per savaitę 

– 30,8 proc. mokinių. Pagal 2011 m. tyrimo metu atliktus matavimus, 18 proc. mokinių svoris per 

mažas, 5,2 proc. turi antsvorio ir 0,5 proc. mokinių yra nutukę. Likusieji 76,3 proc. moksleivių turi 

normalų kūno svorį. 

                    10.3. Žalingi įpročiai 

Į klausimą „Ar Jūs dabar rūkote (cigaretes, cigarus, pypkę)?“, teigiamai atsakė 44,4 

proc. saugusių apklaustųjų, kad rūko kartais atsakė 17,9 proc. Tarp dažnai vartojamų (kasdien, 2–3 

kartus per sav., kartą per sav.) alkoholinių gėrimų populiariausias buvo alus ir stiprieji alkoholiniai 

gėrimai. Šampanas dažniausiai vartojamas kelis kartus per metus. 

2011 m. atlikto tyrimo metu, kada nors rūkę prisipažino 59,8 proc. Skuodo rajono 

mokinių. Nustatyta, kad Skuodo rajone rūkančių kiekvieną dieną, mažiausiai kartą per savaitę ir 

rečiau nei kartą per savaitę buvo 13,5 proc. mokinių. 2 proc. mokinių prisipažino, kad stiprius 

alkoholinius gėrimus vartoja kasdien ar kelis kartus per savaitę, 6,4 proc. – silpnus alkoholinius 

gėrimus, alų, vyną ir šampaną vartoja kasdien ar kelis kartus per savaitę – 4,4 proc. mokinių. 



 7 

 

10.4. Saugus elgesys 

Į klausimą „Ar naudojate atšvaitus, eidami neapšviesta gatve tamsiu paros metu?“, 

„Beveik visada“ atsakė tik penktadalis apklaustųjų, 24 proc. juos naudoja tik kartais. Nerimą kelia 

tai, kad net 29 proc. jų niekada nenaudoja. Saugos diržais sėdėdami priekyje ar vairuodami 

prisisega 78,6 proc. apklaustųjų, 11,1 proc. tai daro kartais. Sėdėdami ant užpakalinės sėdynės 

saugos diržais visada prisisega tik 33,3 proc. apklaustųjų. 

2011 m. tyrime dalyvavę mokiniai atsakė, kad saugos diržais važiuodami automobiliu 

ant priekinės sėdynės visada prisitvirtina 88,4 proc. mokinių. Važiuodami automobiliu ant 

užpakalinės sėdynės visada prisitvirtina daugiau negu pusė (53,9 proc.) Skuodo rajono mokinių.  

38,9 proc. mokinių atsakė, kad visada naudoja šviesos atšvaitus, eidami neapšviesta 

gatve ar keliu tamsiu paros metu. 

                    10.5. Sveikata 

Apie trečdalis suaugusiųjų manė, kad jie yra geros sveikatos, daugiau nei pusė 

respondentų savo sveikatos būklę vertino vidutiniškai, apie 9 proc. – blogai arba gana blogai.  

Didžioji dalis mokinių teigiamai vertino savo sveikatą. 76,6 proc. mokinių nurodė 

manantys, jog jų sveikata yra gera arba labai gera. 

Skuodo rajone beveik tik pusė (45,6 proc.) mokinių atsakė, kad dantis šepetėliu ir pasta 

valo kelis kartus per dieną. 

2011 m. 39,6 proc. Skuodo rajono mokinių nurodė, kad mokyklose patiria iš kitų 

patyčias, kad iš kitų mokinių patys tyčiojosi prisipažino 49 proc. mokinių. 

 

 

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR 

STRATEGIJOS 

 

                     11. Skuodo rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdė šias valstybines lėtinių 

susirgimų ankstyvosios diagnostikos ir prevencijos programas, finansuojamas privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis (2011 m. rodiklių dar neturime):  

11.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais 

bei mirtingumą nuo šios ligos. 

11.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programą. 

Tikslas – sumažinti Lietuvos moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 

                     11.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą. 

Tikslas – pagerinti ankstyvųjų priešinės liaukos vėžio stadijų diagnostiką, taikyti 

radikalius priešinės liaukos vėžio gydymo metodus, siekiant pailginti sergančiųjų išgyvenamumo 

trukmę bei sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl šios ligos. 

11.4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą. 

Tikslas – burnos sveikatos išsaugojimas ir ėduonies intensyvumo mažinimas. 

                     11.5. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programą. 

Tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia 

krūtinės angina ar miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, 

periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių (miego arterijų, 

stenozės, periferinių arterijų ligos, nebylios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus, siekiant 

sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų. 

 

 

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 
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12. Skuodo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2009–2011 metų 

programa  

 

Priemonės 

pavadinimas 

Lėšų 

šaltinis 

Skirta 

lėšų, Lt 

Panaudotos 

lėšos, Lt 

Rezultatas Problemos 

Stebėti, analizuoti ir 

vertinti Skuodo rajono 

gyventojų sveikatos 

būklę ir ją veikiančius 

rizikos veiksnius. 

Valstybės 

lėšos 

18200 18200 Surinkta ir 

išanalizuota   

100  proc. 

programoje 

numatytų 

rodiklių, 

atspindinčių 

sveikatą. 

Neatitinka kai kurie 

pateikti duomenys, 

skelbiami 

skirtinguose 

šaltiniuose 

 

 

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS 

VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ 

 

13. Visuomeninių organizacijų dalyvavimas sveikatinimo veikloje ir priimant svarbius 

su visuomenės sveikata susijusius sprendimus: 

Bendruomenės įtraukiamos į visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų planavimą ir 

vykdymą. Bendruomenės atstovai dalyvauja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos 

veikloje, išreiškia pageidavimus, vykdo atskiras priemones savivaldybės teritorijoje, rengia ir 

įgyvendina prevencinius projektus savo pasirinktoje teritorijoje. 

                    14. Savivaldybė neskyrė lėšų nevalstybinėms organizacijoms, veikiančioms 

visuomenės sveikatos srityje. 

                    15. Ūkio subjektų indėlis į visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje: 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje padėjo įgyvendinti šios 

institucijos: 

15.1. Skuodo rajono policijos komisariatas prisidėjo pagalba organizuojant renginį 

„Judėjimas sveikatos labui“. 

15.2. VšĮ Nacionalinio kraujo centro Klaipėdos filialas prisidėjo prizais ir atminimo 

dovanėlėmis renginyje „Neatlygintina kraujo donorystės diena“. 

15.3. Visos Skuodo rajono švietimo įstaigos kartu su Klaipėdos rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro darbuotojais, dirbančiais Skuodo rajono mokyklų visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistais, vykdo prevencinę veiklą mokinių sveikatos stiprinimo srityje.  

                    16. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje: 

                   16.1. Skuodo rajono savivaldybės administracijos savivaldybės gydytojas savivaldybėje 

įgyvendina valstybės sveikatos politiką, numato ir organizuoja pirminę asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūrą, derina Savivaldybės administracijos skyrių, savivaldybės įmonių, įstaigų ir 

organizacijų veiklą įgyvendinant sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybės teritorijoje. Kiti 

Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai savo kompetencijos ribose įgyvendina 

savivaldybei priskirtas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas.                

                    16.2. Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendinamos per Klaipėdos rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biurą.  

16.3. Bendruomenės sveikatos taryba 2011 m. organizavo  2  susirinkimus. 

16.4. Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius prisidėjo prie 

sveikatos saugos ir stiprinimo, sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos priemonės – konkurso 

„Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurse dalyvavo 9 komandos: 45 vaikai, 12 mokytojų, 5 visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai. 
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VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 
 

17. Sveikatos priežiūra mokyklose 
 

INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ 

 

 

Savivaldybės 

sprendimas dėl etatų 

įvedimo 

Už sveikatos priežiūros  

mokyklose  

paslaugų teikimą 

atsakinga (-os) 

institucija (-os) ar 

įstaiga (-os) 

Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. 
Skirta 

etatų 

steigėja – 

savivaldybė 

kitų  

steigėjų 

steigėja – 

savivaldybė 

kitų  

steigėjų 

1 2 3 4 5 6 7 

Nustatoma 

pagal 

mokinių 

skaičių 

derinant su 

Skuodo 

rajono 

savivaldybės 

administracija 

5 Klaipėdos rajono 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

12 - 3194 - 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

  

Specialistų 

etatų skaičius 

Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 
Specialistų išsilavinimas (specialybė) 

1 ir 

daugiau 
0,5–1 

iki 

0,5 

pagal 

priedą 

visuomenės 

sveikatos 
slaugytojos kita 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 7 8 9 

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų 

1,75 2** 1 1   1   

Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų 

3,25 4** 3  1   4  

 

 

             *Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų, ir 

gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų. 

** Specialistas aptarnauja 2 mokyklas. Mokyklos yra skirtingose gyvenamosiose vietovėse, 

1 mokykla yra gyvenamojoje vietovėje, turinčioje 3 000 ir daugiau gyventojų, kita – gyvenamojoje 

vietovėje, turinčioje mažiau kaip 3 000 gyventojų 

 
 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS 
 

Skirta lėšų (litais) Savival- 

dybės 

įsiparei- 

gota skirti 

lėšų 

(litais) 

Panaudota lėšų (litais) Panaudotų lėšų paskirstymas (litais) 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas  

Savival-

dybės 

biudžetas 

Privalomojo 

sveikatos 

draudimo 

fondas 

savival- 

dybės 

biudžetas 

darbo 

užmo- 

kesčiui 

mokes-

čiams 

medika-

mentams 

(tvarsliavai) 

kitai 

veiklai 

90,3 45,2 45,2 90,3 45,2 89,1 27,3 1,0 18,1 
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 
 

Užregistruota mokinių 

apsilankymų 

pas sveikatos 

priežiūros specialistą 

mokykloje 

Apsilankymų pasiskirstymas 

pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 

pirmoji 

pagalba 
konsultacijos kita 

vykdyta 

programų  

organizuota 

renginių 

renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

802 26 400 

 

376 3 191 

 

6845 

 

18. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose nevykdoma vaikų sveikatos 

priežiūra.  

19. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdė: 

Sritis Veikla 

Sveikatos sauga ir 

stiprinimas, sveika gyvensena 

ir ligų prevencija 

Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“. Konkurse dalyvavo 9 

komandos: 45 vaikai 12 mokytojų, 5 visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai. 

Ėduonies profilaktika ir 

burnos higiena 

Prevencinis konkursas „Sveiki dantys“, skirtas 2–3 pradinių 

klasių vaikams. Konkurse dalyvavo 5 komandos – 25 vaikai iš 

Skuodo rajono savivaldybės. Nugalėtojų komanda vyko į 

Klaipėdos rajone vykusį finalinį konkurso etapą. 

Fizinis aktyvumas Renginys „Europos judėjimo savaitė“, dalyvavo 50 mokinių. 
 

IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS 

FINANSAVIMAS 

 

20. Savivaldybės tarybos patvirtinti Savivaldybės biudžeto asignavimai ir jų 

panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis  Skirti asignavimai (tūkst. Lt) Panaudoti asignavimai (tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 

45,2 45,2 

 Iš viso: 45,2 45,2 

 

21. Savivaldybei skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai ir jų 

panaudojimas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 

 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis  Skirti asignavimai (tūkst. Lt) Panaudoti asignavimai (tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 

29,3 29,3 

 Iš viso: 29,3 29,3 

 

22. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, skirtos visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai, ir jų panaudojimas 

 

Eil. 

Nr. 

Paskirtis  Skirti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

Panaudoti 

asignavimai 

(tūkst. Lt) 

1. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklai 90,3 90,3 

 Iš viso: 90,3 90,3 
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

23. Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 33 str. 

Visuomenės sveikatos stiprinimas, 35 str. Sveikatos žinių populiarinimas, 36 str. Vaikų sveikatos 

sauga, artimiausio laikotarpio Savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 

prioritetinės kryptys – vaikų ir jaunimo sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas ir sveikatos 

stiprinimas, Skuodo rajono visuomenės sveikatos stebėsena, gyventojų sveikatos stiprinimas. 

 

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 
 

24. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos  
Eil. 

Nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų 

šaltiniai 
Surinkta lėšų, litais 

1. 2.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 13685 

2. 2.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 

lėšos 

9000 

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje  

Iš viso lėšų 22685 

 

25. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendintos 

priemonės  

Eil. 

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

sritys 

Vykdytų 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

skaičius 

Vertinimo kriterijų 

skaičius Skirta lėšų, 

litais 

Panaudota 

lėšų, litais 

planuota įvykdyta 

1. 2.1. Neinfekcinių 

ligų ir traumų 

profilaktikos ir 

kontrolės 

2 2 2 22685 22685 

Iš viso lėšų 22685 22685 

 

26. Savivaldybės bendruomenės sveikatos rėmimas visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšomis  
 

Eil.

Nr. 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

sritys 

Savivaldybės 

bendruomenės tikslinių 

grupių apibūdinimas 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių 

gautos naudos apibūdinimas 

1 2 3 4 

1. 2.1. Neinfekcinių 

ligų ir traumų 

profilaktikos ir 

kontrolės 

Skuodo rajono 

gyventojai (22463 

gyventojai) 

Gimdos kaklelio vėžio prevencijai 

nupirkta ir paskiepyta keturvalente 

vakcina 15  mergaičių (9–18 metų 

amžiaus). 

Cukrinio diabeto ir prostatos adenomos 

prevencijai: dėl prostatos adenomos ištirti 

208 vyrai ir atlikti 676 gliukuoto 

hemoglobino tyrimai asmenims, kurie 

nepatenka į valstybines programas. 

Straipsniai – 3 
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27. Informacijos apie savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos įgyvendintas priemones sklaida  
 

Eil. 

Nr. 

Informavimo ir viešinimo 

priemonės pavadinimas 

Įgyvendintų informavimo ir 

viešinimo priemonių skaičius 

Paviešintų savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų skaičius 

1. Pranešimai spaudoje 3 2 

2. Savivaldybės interneto 

tinklalapis 

Esant poreikiui pateikiama 

svarbi informaciją apie 

sveikatą  

Esant poreikiui 

pateikiama svarbi 

informaciją apie sveikatą 
 

28. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 

administravimo tobulinimas  
 

Eil. 

Nr. 

Problemos, susijusios su Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos administravimu 

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldybės 

visuomenės sveikatos programų rengimą, 

finansavimą ir įgyvendinimą 

1. Per vėlai informuojama apie Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo skirtas lėšas šiai 

programai. 

  

PSDF lėšas patvirtinti iki sausio 15 d. 

 

 

 

____________________  

 

 

Virginijus Kiguolis 

2012-08-30 


