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RIETAVO SAVIVALDYBES
vrsuoMENES SVEIKATOS STEBESENOS 2009 -2011 METU

PROGRAMA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rietavo savivaldybes visuomends sveikatos stebdsenos 2009-2011 m. programa (toliau
vadinama - Programa) nustato Rietavo savivaldybes visuomenes sveikatos stebdsenos tiklus, pagrindinius
uZdavinius, jq igyvendinimo priemones, apimtis, vykdytojus, finansavimo Saltinius, vertinimo kriterijus.

2. Si program a parcngla vadovauj antis :

2.1. Lietuvos sveikatos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d.

nutarimu Nr. VIII-83 3 (Zin, 1 998, Nr. 64-1842);
2.2. Pasaulio sveikatos organizacijos programos ,,Sveikata visiems XXI amZiuje", kurios siekis -

gerinti visuomends sveikat4 remiantis patikima ir lengvai prieinama, informaciniq technologijq
galimybiq panaudoj imu grindZiama informacij a apie sveikat4 nuostatomis;

2.3. Lietuvos Respublikos visuomenes sveikatos stebesenos (monitoringo) istatymu (2in.,2002, Nr.
7 2-3022; Zin., 2007, Nr. 64-2457);

2.4.Yalstybds visuomenes sveikatos stebdsenos 2008-2009 m. programa 72in.,2008, Nr. 83-3295);

2.5. Bendraisiais savivaldybiq visuomenes sveikatos stebesenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjfidio i 1 d. isakymu V-488 (Lin, 2003, Nr. 81( 1)-

3720; 2008, Nr. 21 -771);
2.6. Visuomenes sveikatos stebesenos rodikliq s4ra5u, patvirlintu Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2004 m.lapkridio 26 d. isakymu Nr. V-837 12in.,2004,Nr. 174-6465);
2.7. Visuomenes sveikatos sridiq stebesenq (monitoring$ ir jq vykdytojq s4ra5u, patvirtintu

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodZio 24 d. isakymu Nr. 674 (Lin.,2003,
Nr. 12-445);

2.8. Lietuvos informacines visuomenes pletros strateginio plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos

Vyriausybes 2001 m. rugpjldio 10 d. nutarimu Nr. 984 (Zin.,2002, Nr. 64-2608), nuostatomis. Tikslas -
gerinti visuomenes sveikat4 remiantis patikima ir lengvai prieinama, informaciniq technologijq
galimybirl panaudoj imu grindZiama informacij a apie sveikat6

2.9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rygpjudio 19 d. isakymu Nr. V-500

,,Del Valstybds visuomends sveikatos stebesenos nuostatqtvirtinimo" (2in.,2003,Nr. 82-3768);

2.10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. sausio 19 d. isakymu Nr. V-32

,,Del informacijos apie rodiklius ir jr1 Saltinius teikimo valstybiniam visuomenes sveikatos stebdsenos

duomenq fondui taisykliq patvirtinim o" (Lin., 2005,Nr. 1 1 -3 5 0) ;

2.11. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 11 d. isakymu Nr. V-112

,,Del valstybes visuomenes sveikatos stebesenos duomenq kokybes kontroles tvarkos apra5o

patvirtinim o" (Lin., 200 5, Nr. 24-7 7 6);
2.12. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. isakymu Nr. V-204

,,Del visuomenes sveikatos prieZilros istaigq informacijos pateikimo gyventojams tvarkos apra5o
.. .:-,

patvirtinim o'" (Zin., 2007,Nr. 38- 1 421 );
2.13. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandZio 2 d. isakymu Nr. V-259

,,Del Valstybinio visuomenes sveikatos stebdsenos duomenq fondo nuostatq patvirtinimo" (2in.,2008-04-

10 Nr.41-1512);
2.14.Lietuvos Respublikos statistikos istatymas (Lin.,1993-10-20 Nr.54-1 048; Zin.,1999-12-31

nr.I14-3299);
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2.I5.Lietuvos Respublikos visuomends sveikatos prieZiDros istatymas (2002 m. geguZes 16 d. Nr.
IX-886, Vilnius);

2.16. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2004 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1350 ,,Del nacionalines
demografines (gyventojrf politikos strategijos patvirtinimo" pakeitimas (Lin,2008-03-20, Nr. 33-1175);

2.17. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro1999 m.lapkridio 29 d. isakymas Nr. 515

,,Del sveikatos prieZiiiros istaigq veiklos apskaitos ir atskaitomybes tvarkos" ir jo pakeitimai 12tn. IOOO-

1 2-03 Nr. 103 -297 2; 1999 -12-09 Nr. 1 05, Zin., 2008-09 -23 Nr. 1 09-4 1 76) ;

2.18. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m.lapkridio 13 d. isakymas Nr. V*
938 ,,Del sveikatos statistiniq ataskaitq patvirtinimo" (2in,2006-11-21 Nr.125-4765).

2.19. Europos S4jungos visuomenes sveikatos programa 2008-2013 m.

il. ESAMOS BUKLES ANALIZE

3. Visuomen6s sveikatos stebesena - tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenes

sveikatos bUkles stebejimas ir duomenq apie sveikat4 veikiandius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas,

apdorojimas, saugojimas, analize ir verlinimas. Visuomenes sveikatos stebesenos duomenys teikiami
visuomenei ir atitinkamoms institucijoms.

4. Savivaldybes visuomenes sveikatos stebdsena - savivaldybiq lygiu savivaldybiq teritorijose
vykdoma visuomenes sveikatos stebdsena. Stebesena vykdoma savivaldybei priskirtoje teritorijoje,
siekiant gauti i5sami4 informacij4 apie visuomenes sveikatos bfrklE savivaldybes teritorijoje bei planuoti

ir igyvendinti vietines visuomenes sveikatos prevencij os priemones.

5. Visuomen6s sveikatos duomenys - bet kuri informacija, susijusi su visuomenes sveikata.

Visuomenes sveikatos duomenys renkami ir kaupiami [vairiose institucijose:
5.1. Lietuvos sveikatos informacijos centras kaupia gyventojq sveikatos bukles, sveikatos prieZilros

veiklos ir iStekliq statistinius duomenis, reglamentuotus Lietuvos Respublikos teises aktuose,

admi-,:istruoja duomenq bazq, diegia Siuolaikines duomenq apdorojimo ir platinimo technologijas,

analizuoja gyventojq sveikatos statistinius duomenis ir teikia rezultatus valstybes sveikatos politik4
formuojandioms ir lgyvendinandioms institucijoms; igyvendina vienod4 metodik4 gyventojq sveikatos

btkles, sveikatos prieZifros stebesenos srityj e nacionaliniu mastu;

5.2. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybds, taikydamas tarptautiniq

organizacijq metodologinius principus, renka, apdoroja, analizuoia ir skelbia statistikos duomenis apie

Salies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokydius. Depaftamentas koordinuoja

ministerijq ir kitq institucijq veikl4 oficialiosios statistikos srityje, pateikia regioninius ir administracinius

teritorinius rodiklius. Statistine informacija prieinama visiems vartotojams, kurie domisi Salies

ekonomikos ir visuomenes raida;
5.3. UZkrediamqjq lig.t profilaktikos ir kontroles centras organizuoja uZkrediamqiq ligq

epidemiologinE prieZilr4 Lietuvos Respublikoje, siekdamas uZkirsti keli4 ligoms, kurirl iSvengiama

skiep,jant, per maistq vandeni ir aplink4 plintandiq ligq, kitq zoonozirq, virusiniq hepatitq, per orq

plintandiq, retq ir ypad pavojingq iveZtiniq uZkrediamltiq ligq atsiradimui, iveZimui ir i5plitimui Salyje bei

hospitaliniq infekcijq kontrolq Salyj e;

5.4. Lietuvos AIDS centras atlieka ZIVlanS epidemiologines situacijos analizq Lietuvoje;

5.5. Valstybinis psichikos sveikatos centras renka ir analizuoja duomenis apie gyventojq psichikos

ligq bei psichikos sutrikimq paplitim4 teikia i5vadas ir pasiDlymus del visuomenes psichikos sveikatos

gerinimo Sveikatos apsaugos ministerijai;
5.6. Radiacines saugos centras organizuoja ir atlieka aplinkos radiologinq stebesenq iprastinemis

s4lygomis ir radiaciniq avarijq atvejais;
5.7. Respublikinis mitybos centras analizuoja ir vertina gyventojq

suaugusiqjrf mitybos, gyvensenos iprodius, vertina jq itak4 sergamumui,

vertina sveikos mitybos ir gyvensenos priemones bei ataskaitas;

grupiq (kudikiq, vaikq ir
vykdo stebesen4. Rengia ir

5.8. Profesiniq ligq valstybes registras renka, kaupia, apdoroja, sistemina, saugo,

Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos istatyme (Lin.,2003, Nr. 70-3170,

Nr. IX-1672) ir registro nuostatuose nurodytus profesiniq ligq registravimo duomenis;

naudo.ja ir teikia
It2-4996;2007,
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5.9. Ekstremaliq sveikatai situacijq centras kaupia ir analizuoja informacrj4 apie ekstremalias
sveikatai situacijas, jq padarinius, padariniq maZinimo ar likvidavimo priemoniq panaudojim4; kaupia ir
anahzuoja informacij4 apie apsinuodijimus, jq prieZastis ir pasekmes, chemines medZiagas, jq preparatus

ir jq poveiki Zmogaus sveikatai, apsinuodijimq rizikos veiksnius, profilaktik4 vykdo toksikologinE
stebesen4;

5.10. Valstybine darbo inspekcija renka ir kaupia duomenis apie nelaimingus atsitikimus darbe;

5.11. Neigalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos
renka ir kaupia duomenis apie neigalum4 ir gyventojq darbingumo lygi;

5.12. Kauno medicinos universitetas nacionaliniu mastu stebi suaugusirl Lietuvos gyventojq ir
mokiniq gyvensen4;

5.13. Kitos aukitojo mokslo istaigos atlieka mokslinius tyrimus visuomends sveikatos prieZifiros

srityje;
5.14. Darbo birZa, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba, Rietavo savivaldybes

administracijos Sveikatos, socialines paramos ir rlpybos skyrius, Svietimo, kult[ros ir sporto skyrius,

Vaiko teisiq apsaugos tarnyba renka ir kaupia duomenis apie Rietavo savivaldybes gyventojq socialinq

ekonominE situacijq
5.15. Tauragds visuomends sveikatos centras renka ir apibendrina duomenis apie infekcines ir

parazitines ligas.
5.16. Vaikq sergamumo duomenis pagal Valstybines visuomenes sveikatos prieZilros tarnybos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 5 dienos isakym4Nr. V-3 ,,Del infotmacijos
apie sveikatos prieZi[r4 mokyklose teikimo taisykliq patvirlinimo" pateikia visos bendrojo lavinimo
mokyklos. Vieni i5 pagrindiniq vaikq sergamumo rodikliq, charakterizuojandiq vaikq sveikatos bukles
pokydius, yra regos, laikysenos, vir5kinimo ir nervq sistemq sutrikimai bei stuburo i5krypimai (skolioze,

kifoze, lordoze).
6. Pasaulines sveikatos organizacijos duomenimis, net 50 proc. Zmogaus sveikatos priklauso nuo

Zmogaus gyvensenos,20 proc.lemia paveldimumas,20 proc. - aplinka ir 10 proc. - sveikatos prieZi[ra.

Siekiant ivertinti Rietavo savivaldybes gyventojq sergamumq mirtingum% jq prieZastis, gyvensen4 ir
elgsen4 yra reikalingas sistemingas duomenq rinkimas ir analizavimas. Rietavo savivaldybeje Siuo metu

stebe;enos duomenis renka kiekviena [staiga atskirai, ir 5i informacija nera sistemingai kaupiama vienoje

istaigoje. Visuomends sveikatos stebesena - daugelio institucijq kompetencija, todel b[tinas tarpZinybinis
bendradarbiavimas. Si programa sudarys galimybes atskinl institucijq renkamus duomenis, susijusius su

visuomenes sveikata, rinkti vienoie elektronineje duomenq bazeje ir leis panaudoti esam4 prieinam4

informacij4 planuojant ir igyvendinant vietines visuomenes sveikatos prevencijos priemones, sveikatos

politik4 parodyti lgyvendinamq programq rezultatus. lgyvendinant Stebdsenos programq visuomends

sveikatos rodikliai taps prieinamesni Rietavo savivaldybes gyventojams ir kitoms suinteresuotoms
.. x.

institucijoms. Si programa bus sisteminga Valstybines visuomenes sveikatos stebesenos dalis.

III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UZDAVINIAI

7. Rietavo savivaldybes visuomenes sveikatos stebdsenos programa siekiama uZtikrinti valstybines

visuomenes sveikatos stebesenos programos tEstinumq vietiniame lygmenyje, uZtikrinti duomenq

kaupim4 reikaling4 valstybiniq ir vietiniq sveikatos programq [gyvendinimui ir vietines sveikatos

politikos formavimui. Siekiama analizuoti ir vertinti gyventojq sveikat4 rizikos veiksniq kitimo

tendencijas ir uZtikrinti duomenq teikimq savivaldybei ir kitoms institucijoms. Programoje vertinama

esama sveikatos duomeml kaupimo situacija.
8. Tikslas - sukurti nuolatinq Rietavo savivaldybes gyventojq visuomenes sveikatos stebesenos

sistem4 siekiant vertinti savivaldybds visuomenes sveikatos b[klp, aktualius j4 veikiandius veiksnius,

sveikatos prieZi1ros organizavimo ir lstaigq veiklos rodiklius bei to pagrindu tinkamai formuoti vietinq

sveikatos politik4.
9. Pagrindiniai Programos uZdaviniai:
9.1. sistemingai rinkti Rietavo savivaldybes gyventojq sveikatos bfkles ir jai darandiq itak4

veiksniq kitimo duomenis ir rodiklius, analizuoti ir vertinti jq pokydius;
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9.2. sitemingai rinkti sveikatos prieZiDros istaigq veiklos ir iStekliq rodiklius ir vertinti jq galim4

itakq Rietavo savivaldybes gyventojrl sveikatos bflklei;
9.3. kaupti informacij4 apie kitq, ne sveikatos prieZiiiros, [staigq ir nevyriausybiniq organizacijq

sveikatos stiprinimo veiklq rajone;
9.4. parengti moksli5kai pagristE metodik4 kuria remiantis butq galima periodi5kai atlikti

mokslinius tyrimus ir gauti moksli5kai pagristus rezultatus, atspindindius Rietavo savivaldybes suaugusiq
gyventojq ikimokyklinio amZiaus vaikq ir moksleiviq sveikat4;

9.5. uztikrinti tinkam4 apibendrintq visuomends sveikatos stebesenos rezultatq teikim4 Rietavo
savivaldybes administracijai, kitoms valstybinems, savivaldybiq suinteresuotoms institucijoms bei
visuomenei.

IV. VISUOMENES SVEIKATOS STEBESENOS ORGANIZAVIMAS BEI VYKDYMAS

10. Rietavo savivaldybes visuomenes sveikatos prieZiuros stebesen4 vadovaujantis 2008 m. liepos

4 d. savivaldybiq bendradarbiavimo sutarlimi Nr. R8-98|BG-I4 ,,Del pirmines visuomenes sveikatos
prieZiuros organizavimo ir vykdymo Rietavo savivaldybes teritorijoje" ir Rietavo savivaldybes ir
Klaipedos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro 2008 m. liepos 15 d. sutartimi Nr. R8-99/BS-
13 ,,Pirminds visuomends sveikatos prieZiuros paslaugq teikimo Rietavo savivaldybes gyventojams"
4.11. punktu, vykdo Klaipedos rajono savivaldybds visuomends sveikatos biuras (toliau - Biuras)
(stebesenos programos subjektas). Biuras savo veikloje vadovaujasi visuomenes sveikatos stebesenos

(monitoringo) istatymu, Sveikatos apsaugos ministro nustatl'ta savivaldybir5 fikio subjektq visuomenes

sveikatos stebdsenos vykdymo ir kontroles tvarka, bendraisiais savivaldybiq viusomenes sveikatos

stebdsenos nuostatais bei Rietavo savivaldybes tarybos patvirtinta Programa, suderinta su atsakingomis

institucijomis, ir kitais teises aktais.
1 1. Klaipedos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuras, vykdydamas visuomenes sveikatos

stebdsen4 atlieka Sias funkcijas:
1 1 .1 . renka ir kaupia Programoje numatytus duomenis, vertina ir analizuoja jq pokydius;

1 1.2. stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darandius itak4 visuomenes sveikatai;
11.3. analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, veikiandius gyventojq sveikat4
11.4. analizuoja teritorijoje esandiq iikio subjektq prieinamus visuomenes sveikatos stebesenq

duomenis;
11.5. organizuoja mokslo tiriamuosius darbus, kuriais siekiama periodi5kai vertinti ir stebeti

Rietavo savivaldybes gyventojq sveikatos buklq;
1 1.6 atsako uZ duomenq ir kitos informacijos kokybg visais darbo etapais;

II.7 . kasmet rengia stebesenos Programos ataskaitos projekt4 ir ji teikia savivaldybes

administracijos direktoriui jo nustatyta tvarka ir terminais;
1 1.8. teikia informacijq visuomenei;
11.9. teikia savivaldybes administracijos direktoriui sifllymus del

rekomendacijas del stebesenos sistemos pletotes;
Programos tobulinimo,

1 1.10. vykdo kitas funkcijas stebesenos srityje, kurias reglamentuoja istatymai
11.11. remiantis stebesenos rezultatais, teikia savivaldybes administracijai,

valdymo sprendimq, siekiant pagerinti gyventojq sveikatos bflklE;

11.12. Klaipedos rajono savivaldybds visuomenes sveikatos biuras stebesenos duomenimis gali

keistrs stebdsenos duomenq perdavimo sutardiq pagrindu, sutartis suderinus su Rietavo savivaldybes

administracija;
12. Duomenys Valstybiniam visuomends sveikatos stebesenos duomenq fondui (toliau - Duomenq

fondas) perduodami vadovaujantis duomenq teikejo ir Duomenq fondo sudarl'tomis duomenq perdavimo

sutartimis, kuriose numatomos perduodamos informacijos apimtys, periodi5kumas, perdavimo forma,

keitimasis duomenimis, informacij os teikimas nemokamai ;

13. Vadovaujantis bendradarbiavimo sutardiq pagrindu ir Siuo Rietavo savivaldybes tarybos

sprendimu, Rietavo savivaldybei pavaldLios istaigos, numatltos duomenq valdytojais ir teikejais,

ir kiti teises aktai;
tarybai siulymus del
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atsakingi uZ visuomenes sveikatos igyvendinimo plane nurodl.tq duomenq grupiq rinkim4 teikia
reikaling4 informacij 4.

14. I5 kitq duomenq valdytojq ir tiekejrl duomenys renkami bendradarbiavimo sutardiq pagrindu
arba i5 duomenq valdyojq ir tiekejq vie5ai skelbiamq ataskaitq.

15. Duomenq ir rodikliq valdytojai ir teikejai - Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes, Lietuvos sveikatos informacijos centras, Higienos institutas, Valstybine darbo inspekcija,
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Rietavo
savivaldybes administracijos Sveikatos, socialines paramos ir rDpybos skyrius, Neigalumo ir darbingumo
nustatymo tamyba prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos, Profesiniq ligq valstybes registras,

Rietavo savivaldybe, Klaipedos rajono visuomenes sveikatos biuras, Klaipedos visuomends sveikatos

centro Skuodo skyrius, asmens sveikatos prieZiDros istaigos, vaikq ugdymo istaigos, seniunijos.
16. Duomenq valdytojai ir teikejai, nurodl'ti programos igyvendinimo plane, suderinq Plano

projekt4 ir (ar) pasiraSg bendradarbiavimo ar duomenrl pirkimo-pardavimo sutarti, yra atsakingi uZ savo

veiklos sridiai priskirtq visuomenes sveikatos stebesenos duomenq ir rodikliq pateikim4numatytu laiku.
17. Duomenq teikejas atsako uZ visuomenes sveikatos stebesenos duomenq ir rodikliq bei kitos

informacij os patikimum4 ir pateikimq laiku.
18. Duomenq Saltiniai - auk5diau i5vardintq institucijq viesai skelbiami periodiniai statistiniai,

moksliniai leidiniai, intemetines duomenq bazes, ataskaitos, suvestines.

19. Visuomenes sveikatos stebesenos objektai - demografine situacija, socialine ekonomine bukle,

sveikatos bukle, aplinkos veiksniai, gyvensena bei minetq veiksniq s4sajos su sveikata, sveikatos

prieZiuros i5tekliai, sveikatos prieZilros istaigq veikla, i5laidos sveikatos prieLiurai ir jos finansavimas.

Visuomenes sveikatos stebdsenos objektus apibldinantys duomenys ir rodikliai, nurodyti Sios Programos

[gyvendinimo plane.
20. Stebesenos vykdymo tvarka:
20.I. Rietavo savivaldybes visuomenes sveikatos stebesenos programa vykdoma Rietavo

savivaldybes teritorij oj e pagal patvirtint4 stebdsenos Program4
20.2. duomenys ir rodikliai i5 Rietavo savivaldybeje veikiandiq institucijq renkami, atsiZvelgiant i

Siq institucijq duomenq kaupimo formas (suvestines, ataskaitos) ir laik6
20.3. moksliniai tyrimai, reikalingi gyventojq gyvensenos ir elgsenos tyrimams atlikti, vykdomi

perkant paslaugas i5 auk5tojo mokslo institucijq;
20.4. Klaipedos rajono savivaldybes visuomends sveikatos biuro specialistas, atsakingas uZ

sveikatos stebesen4 renka duomenis ir rodiklius apie savivaldybes demografing situacijq gyventojrtr

sveikat4 sveikatos prieZitros fstaigq veikl4 i5 skirtingq institucijq duomenq bazir4 statistiniq leidinir5

moksliniq leidiniq;
20.5. surinkti duomenys i3saugomift analizuojami sukurtoje kompiuterineje duoment4bazeie;

20.6. surinkti duomenys lyginami su Salies ir apskrities rodikliais ir stebima jq kitimo tendencija;

20.7. surinkti duomenys pateikiami ataskaitose, teikiami savivaldybds ir esant poreikiui valstybes

institucij oms ir publikuoj ami spaudoj e.

V. VISUOMENES SVEIKATOS STEBESENOS, ATASKAITU IR TSVNUq TEIKIMO
TVARKA

21 Visuomenes sveikatos stebesenos ataskait4 ir i5vadas rengia Klaipedos rajono savivaldybes

visuomends sveikatos biuras. Visuomends sveikatos problemoms ir valdymo sprendimams pagristi

atliekamas visuomenes sveikatos duomenq vertinimas.
22. Ataskaitos rengejai vien4 karl4 per pusmeti pateikia visuomenes sveikatos stebesenos ataskait4

ir i5vadas. Kasmet specialistai parengia informacinius pranesimus Sioms grupems: visuomenei, valstybes

ir savivaldybiq institucijoms. Visuomends sveikatos stebesenos duomenq analize ir i5vados su

pasi[lymais pateikiamos Rietavo savivaldybes interneto puslapyje h*pJ&:Y:Ulqtrlvas.lt ir Klaipedos

iajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro internetiniame puslapyje

lrttp :/i'r.vwr.v.r,isuomenessveihata. 1t.
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23. Visuomends sveikatos stebesenos duomenlanalize gali bdti atliekama pagal kitq uZsakovrl ir
vykdfiojq sutartis. Sutartys sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

24. Visuomenes sveikatos stebdsenos programos informacija pateikiama valstybiniam visuomenes
sveikatos stebesenos duomenq fondui Visuomenes sveikatos stebesenos nuostatq nustaty.ta tvarka.

25. Savivaldybes visuomenes sveikatos stebesenos programos vykdymq duomenq ir informacijos
kokybq, ar jie atitinka norminius dokumentus, kontroliuoja Rietavo savivaldybes administracijos
direktorius ar jo igaliotas asmuo ar skyrius ir Sveikatos apsaugos ministerija arba jos igaliota institucija.

26. Asmens duomenq, ieinandiq i visuomenes sveikatos duomenis, tvarkym4 ir jq apsaug4 nustato
Asmens duomenq teisines apsaugos istatymas.

VI. FINANSAVIMO SALTINIAI

27. Savivaldybes visuomenes sveikatos stebesenos programa finansuojama i5 Valstybes,

Savivaldybes biudZeto, Savivaldybds visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos, Privalomojo
sveikatos draudimo fondo le5q. Jai finansuoti taip pat gali bUti naudojamos tarptautini4organizacijqbei
programq, specialiqjq fondq ir kitos teisetai gautos leSos.

28. Tikslus le5q poreikis ir jo pagrindimas nurodyas programos igyvendinimo plane.

VU. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI

29. Programos veftinimo kriterijai yra:
29.l.lalku surenkamq duomenq pagal programos igyvendinime numatltus terminus procentas;

29 .2. laiku pateiktq pusmedio ataskaitq skaidius ;

29.3. laiku pateiktq metiniq ataskaiQ skaidius;
29 . 4. \alkl surinktq Pro gramoj e numatytq duomenq ir rodikliq pro centas ;

29 . 5 . P r o gramoj e numatytq duomenq teikej q, pateikusiq duomeni s, procentas ;

29 .6 . par engtq informacinirl prane Simq vi suomenei spaudoj e skaid ius ;

293. parengtq informaciniq leidiniq nepriklausomai nuo jq tipo skaidius pagal tikslines grupes:

visuomenei, savivaldybei, kitoms valstybinems [staigoms, kitoms savivaldybems;
29.8. moksliniq tyrimq atlikimo kokybes ivertinimas.

VI[. LAUKIAMIREZULTATAI

3 0. Laukiami rezultatai:
30.1. i duomenq bazq bus surenkama ne maLiau kaip 90 procentq numatytq duomenq;

30.2. bus 90 procentq Programoje numatytq duomenq teikejq, pateikusiq duomenis;

30.3. bus sistemingai renkami duomenys ir pateikiamos laiku pusmedio ir metines ataskaitos;

30.4. bus uZtikrintas sistemingas gyventojq sveikatos bUkles ir jai darandiq [taka veiksniq kitimo
duomenq ir rodikliq rinkimas, kaupimas, analize ir vertinimas;

30.5. bus sukurta funkcionali elektronine visuomenes sveikatos duomenq baze;

30.6. bus teikiama stebesenos programos informacija ir moksliniais tyrimais pagristos i5vados ir
pasillymai, sveikatinimo klausimais.


