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2014 metų veiklos planas
Tikslai ir
uždaviniai

1 programos
priemonės

2 programos
priemonės

3 programos
priemonės

4 programos
priemonės

5 programos
priemonės

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

Strateginis tikslas:

Formuoti žmogaus elgseną, skatinančią individo, šeimos ir bendruomenės sveikatos stiprinimą
2013-2015 metų prioritetai :
1. Sveikatą žalojančios elgsenos prevencija (tabako, alkoholio gaminių vartojimo prevencija, fizinio aktyvumo ir
mitybos skatinimas)
2. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ugdymo įstaigose
3. Visuomenės sveikatos paslaugų plėtra
Įgyvendinamos programos:

1 programa
Visuomenės sveikatos stebėsenos programa
2 programa
Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimo programa
3 programa
Suagusių gyventojų sveikatos stiprinimo
programa

4 programa
Paslaugų kokybės gerinimo programa
5 programa
Visuomenės sveikatos paslaugų aptarnaujančioms
savivaldybėms teikimo programa

Pradžia

Tikslai ir
uždaviniai

2014 metų veiklos planas
1 programos
priemonės

2 programos
priemonės

3 programos
priemonės

4 programos
priemonės

5 programos
priemonės

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

1 programa
1.1 tikslas. Gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas
1.1.1. uždavinys. Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius privalomus stebėti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos objektus
1.1.2. uždavinys. Formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą
1.1.3. uždavinys. Atlikti tikslinius tyrimus informacijos, reikalingos sprendimams sveikatos politikoje priimti, surinkimui, įvertinant savivaldybės gyventojų
sveikatos būklės pokyčių priežastis, elgseną ir gyventojų požiūrį į atskiras problemas
1.1.4. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei

2 programa
2.1 tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių rizikos veiksnį/-ius gyvenseną
2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant
veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei
2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Į
viršų

3 programa
3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų turinčių rizikos veiksnį/ -ių gyvenseną
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos
stiprinimu
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų
atstovaujamą sektorių
3.3.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei
4 programa
4.1 tikslas. Užtikrinti aukštos kokybės visuomenės sveikatos paslaugas
4.1.1. uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją
4.1.2. uždavinys. Diegti darbuotojų motyvacinę sistemą
4.1.3. uždavinys. Užtikrinti reikiamus materialinius resursus visuomenės sveikatos paslaugpoms teikti
4.1.4. uždavinys. Vykdyti papildomų resursų, reikalingų visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui, paiešką
4.1.5. uždavinys. Diegti bendrojo vertinimo modelio kokybės sistemą biure

5 programa
5.1 tikslas. Teikti kokybiškas, aptarnaujamų savivaldybių poreikius atitinkančias paslaugas
5.1.1. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Skuodo rajono savivaldybėje
5.1.2. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Rietavo savivaldybėje

Į
viršų

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

1 programos priemonės

1 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

1

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

1.1 tikslas. Gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas
1.1.1.uždavinys. Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius privalomus stebėti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos objektus
1.1.2.uždavinys. Formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą
1.1.3. uždavinys. Atlikti tikslinius tyrimus informacijos, reikalingos sprendimams sveikatos politikoje priimti, surinkimui, įvertinant savivaldybės gyventojų sveikatos
būklės pokyčių priežastis, elgseną ir gyventojų požiūrį į atskiras problemas
1.1.4. Uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei
Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

1.1.1.

1

1.1.1.

2

1.1.2

3

1.1.3

4

1.1.3

5

Priemonės

Surinkti duomenis ir rodiklius apie demografinę,
2014-07-01
socialinę ekonominę, sveikatos būklę
Surinkti duomenis apie sveikatos būklę, fizinę
aplinką, sveikatos priežiūros išteklius ir įstaigų
veiklą, sveikatos priežiūros išlaidas ir sveikatos
priežiūros finansavimą
Kasmet papildyti kompiuterinę duomenų bazę
atitinkamų metų duomenimis ir atlikti duomenų
analizę
Narkotinių medžiagų aptikimo ir atpažinimo
testų mokyklų aplinkoje tyrimo vykdymas
Valstybinių profilaktinių programų įgyventinimo
analizės atlikimas
Užkrečiamų ligų pokyčių analizės atlikimas

1.1.3

6

1.1.3

7

1.1.3

8

1.1.3

9

Pasirengimas visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų poreikio tyrimo atlikimui kitose
amžiaus grupėse
Mokinių sveikatos priežiūros (027/-a forma)
analizė
Mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo
atlikimas

10

Suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos
tyrimo atlikimas

1.1.3
1.1.3
1.1.3

11
12

Terminas

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos
priežiūros (027/-a forma) analizė
Įvertinti antimikrobinių preparatų vartojimą
savivaldybės ASPĮ
Mokinių sveikatos raštingumo lygio įvertinimo
klausimyno parengimas ir pilotavimas

VK Nr.1

Reikšmė
90

Išanalizuotų duomenų
procentas

90

2014-12-15

Surinktų duomenų
procentas

90

Išanalizuotų duomenų
procentas

90

nuolat

Įvestų į programą
duomenų procentas

90

2014-10-01

Įvertintų mokyklų
skaičius

10

2014-06-30

Atliktų tyrimų skaičius
Atliktų tyrimų skaičius

1

2014-11-01

Atliktų tyrimų skaičius

1

2014-03-01

Atliktų tyrimų skaičius

1

2014-09-01

Parengtų ataskaitų
skaičius

2014-12-01

Parengtų ataskaitų
skaičius

2014-06-30

Atliktų tyrimų skaičius
Atliktų tyrimų skaičius

2014-09-01

1.1.3

14

1.1.3

15

1.1.4

16

1.1.4

17

Pateikti Sveikatos apsaugos skyriui visuomenės
sveikatos stebėsenos duomenų metinę ataskaitą.

2014-01-10

1.1.4

18

Parengti ir išleisti 1 informacinį leidinį
gyventojams

2014-12-25

1.1.4

19

Parengti ir išleisti 2 informacinius pranešimus
gyventojams

2014-07-01

1.1.4

20

1.1.4

21

1.1.4

22

Atliktų tyrimų skaičius

Parengtų ataskaitų
skaičius
Parengtų ataskaitų
skaičius

1

2014-10-01

13

Parengtų ataskaitų
skaičius

1.1.4

23

1.1.4

24

Organizuoti pasitarimus, pristatymus susijusius
su atliktų tyrimų, duomenų analizių pristatymu
tikslinėms grupėms

IV ketv.
Esant poreikiui

2014-07-01

2014-04-07
nuolat
nuolat

nuolat

pagal poreikį

Parengtų ataskaitų
skaičius
Parengtų leidinių
pavadinimų skaičius
Parengtų informacinių
pranešimų gyventojams
skaičius
pateiktos informacijos
pavadinimų skaičius
pateiktos informacijos
pavadinimų skaičius
Parengtos ir publikuotos
informacijos skaičius
Įstaigos renginių
skaičius, kuriuose
publikuota informacija
apie atliktų tyrimų
rezultatus
Organizuotų pristatymų
skaičius

Puslapių 3 iš 20

1
1

1

Parengtų ataskaitų
skaičius

1

1

Parengtų ataskaitų
skaičius

1

1

Parengtų ataskaitų
skaičius

1

1
1

Parengtų duomenų
suvestinių skaičius
Parengtų ataskaitų
skaičius

Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius
Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius

1

Parengtų ataskaitų
skaičius
Parengtų ataskaitų
skaičius

VK Nr. 3

Paimtų mėginių skaičius

1

Parengtų ataskaitų
skaičius
Parengtų ataskaitų
skaičius

Atliktų tyrimų skaičius

Pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai
informaciją apie Klaipėdos rajono gyventojų
sveikatą
Informacijos įstaigos internetiniame puslapyje
apie atliktų tyrimų rezultatus pateikimas
Informacijos apie gyventojų sveikatos būklės
pokyčius įstaigos internetiniame puslapyje
pateikimas
Informacijos apie gyventojų sveikatos būklės
pokyčius įstaigos ir kitų organizuotuose
renginiuose pateikimas

Reikšmė2

Surinktų duomenų
procentas

1.1.3

Suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygio
įvertinimo klausimyno parengimas ir pilotavimas
Parengti duomenų suvestines pagal pateiktas
suinteresuotų pusių užklausas
Pateikti Sveikatos apsaugos skyriui tarpinę
visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ir
rodiklių apie demografinę, socialinę ekonominę,
sveikatos būklę ataskaitą

VK Nr. 2

1
1

Reikšmė23

60
1
1

Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius
Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius
Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius
Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius
Renginių, straipsnių, pranešimų, kuriuose
publikuoti duomenys, priimtų sprendimų
susijusiu su tyrimo rezultatais, skaičius

1
1

2

1

1
1
2

Parengtų leidinių tiražo
skaičius
Publikuotų
informacinių pranešimų
skaičius gyventojams

200
2

4
4
4

4

4

Dalyvių skaičius
pristatymuose

20

Įstaigų, dalyvavusių pristatymuose
pagal tipus skaičius

4

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

Efekto ir rezultatų vertinimo
kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2 programos priemonės

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

2.1.1.

1

2.1.1.

2.1.1.

2.1.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.

2

9
10

2.1.2.

12

2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.3.
2.1.3.

2.1.3.

2.1.3.
2.1.3.
2.1.3.

2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.

Informacijos pavadinimų skaičius

Mokyklos, ikimokyklinės ugdymo įstaigos
per metus
bendruomenės informavimas apie užkrečiamųjų
ligų profilaktiką (stendinė informacija, atmintinės)

Informacijos pavadinimų skaičius

Prevencinio konkurso "Sveiki dantys"
organizavimas
Prevencinių renginių organizavimas skirtų
Tarptautinei dienai be Tabako
Paskaitų-diskusijų, pokalbių mokinių tėvams
organizavimas psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos klausimais, atsižvelgiant į amžiaus
ypatumus ir poreikius
Užsiėmimų vaikams, pagal ikimokyklinio ugdymo
įstaigos nusistatytus prioritetus, vykdymas

Užsiėmimų tėvams pagal ikimokyklinio ugdymo
13
įstaigos nusistatytus prioritetus, vykdymas
Užsiėmimų mokiniams pagal mokyklos
14
nusistatytus prioritetus, vykdymas
Užsiėmimų tėvams pagal mokyklos nusistatytus
15
prioritetus, vykdymas
16 Konkurso "Sveikuolių sveikuoliai" organizavimas
Organizuoti Pasaulinės AIDS dienos minėjimo
2 pap.
renginius
Organizuoti moskleivių neformalų ugdymą
3 pap. formuojant atsakingą elgseną siekiant išvengti
ŽIV/AIDS ir LPI
Tėvų mokyklose individualus konsultavimas
17
užkrečiamųjų ligų klausimais
Pedikuliozės židinio vietoje suteikti konsultaciją
18
šeimai pedikuliozės profilaktikos klausimais
Rizikos susirgti TB ugdymo įstaigos asmenų
19 grupėms teikti konsultacijas TB profilaktikos
klausimais
Individualių konslutacijų moksleiviams teikimas
20 psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
tema
Individualių konslutacijų mokinių tėvams teikimas
21 psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
tema
Individualių konsultacijų vaikų tėvams, pagal
22
ikimokyklinio ugdymo įstaigos poreikius teikimas
Individualių konsultacijų mokiniams, pedagogams,
23 tėvams pagal mokyklos poreikius teikimas

24
25
26

2.2.1.

27

2.2.1.

28

2.2.1.

VK Nr.1

per metus

Informacijos apie ligų prevenciją ir sveikatos
stiprinimą vaikų tėvams, pagal ikimokyklinio
ugdymo įstaigos poreikius rengimas ir teikimas
Informacijos apie ligų prevenciją ir sveikatos
stiprinimą mokiniams, pedagogams, tėvams pagal
4
mokyklos poreikius teikimas
Informacinių plakatų pirmosios pagalbos tema
1 pap
mokykloms parengimas
Vaikų higienos įgūdžių mokymų vykdymas
5
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Vaikų higienos įgūdžių mokymų vykdymas
6
mokyklose
Mokinių higienos ir įgūdžių įvertinimas (iki 12
7
metų)
Vaikų darželiuose higienos ir įgūdžių įvertinimas
8

11

2.1.2.

Tėvų informavimas apie skiepų svarbą

Terminas

per metus

29

Konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms
siekiančioms tapti sveikatą stiprinančiomis
įstaigomis
Išplatinti informaciją apie sveikatą stiprinančių
ugdymo įstaigų tinklą ir naudą
Integruotos sveikatos ugdymo programos
diegimas mokyklose
Dalyvauti rengiant ir rengti ikimokyklinio ugdymo
įstaigos metinį (strateginį) sveikatos priežiūros
planą
Dalyvauti rengiant ir rengti bendrojo lavinimo
įstaigos metinį (strateginį) sveikatos priežiūros
planą
Dalyvauti rengiant ir rengti ikimokyklinio ugdymo
įstaigos sveikatinimo projektus

per metus

1

Informacijos pavadinimų skaičius

Informacijos pavadinimų skaičius

per metus

Užsiėmimų skaičius

per metus

Užsiėmimų skaičius

per metus

2014-11-01

Vaikų, kurių higienos stovis ir
įgūdžiai įvertintas skaičius
Vaikų, kurių higienos stovis ir
įgūdžiai įvertintas skaičius
Renginių skaičius

2014-07-01

Užsiėmimų skaičius

per metus

Užsiėmimų skaičius

VK Nr. 2
Asmenų, kuriems pateikta
informacija skaičius
Asmenų, kuriems pateikta
informacija skaičius

1

Asmenų, kuriems pateikta
informacija skaičius

1000

1
8
100

Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius

per metus

Užsiėmimų skaičius

per metus

Užsiėmimų skaičius

2014-04-01
2014-12-01

Įstaigų skaičius
Renginių skaičius

per metus

Renginių skaičius

1
10

Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius

per metus

Konsultacijų skaičius

per metus

Konsultacijų skaičius

60
10
10

80
5

Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius

150
150
240
20

Konsultuotų asmenų skaičius
Konsultuotų asmenų skaičius

100
Konsultuotų asmenų skaičius

10

10
Konsultuotų asmenų skaičius

50

50
Konsultuotų institucijų skaičius

2
2014-11-15

Informacijos pavadinimų skaičius

per metus

Informacijos pavadinimų skaičius

2014-09-05

Parengtų metinių sveikatos
priežiūros planų skaičius

18

Parengtų metinių sveikatos
priežiūros planų skaičius

10

Puslapių 4 iš 20

10

Konsultuotų asmenų skaičius

esant poreikiui Konsultacijų skaičius

dalyvauta rengiant (rengti)

5
0

10

esant poreikiui Projektų, programų skaičius, kuriuos

100

Konsultuotų asmenų skaičius

Konsultacijų skaičius

Konsultacijų skaičius

4

600

200

80

per metus

Renginių skaičius

200
Dalyvių skaičius

Konsultuotų asmenų skaičius

Konsultacijų skaičius

Konsultacijų skaičius

7

1500

0

per metus

Dalyvavysių institucijųs
skaičius

150

Dalyvių skaičius

Konsultacijų skaičius

2014-09-05

45

Dalyvių skaičius

1

per metus

per metus

1500

Dalyvių skaičius

10

per metus

120

200

20
Užsiėmimų skaičius

200

200

Užsiėmimų skaičius

per metus

1000

500

Vienetų skaičius

Reikšmė23

500

Asmenų, kuriems pateikta
informacija skaičius

100
per metus

Reikš- VK Nr. 3
mė2

1
Informacijos pavadinimų skaičius

2014-09-01

per metus

Reikšmė

10

3

2.1.2.

2.1.2.

Priemonės

1
1

1

2
Institucijų gavusių informaciją
skaičius
Institucijų pradėsusių integruoti
veiklą skaičius

15
1

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

Efekto ir rezultatų vertinimo
kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2 programos priemonės

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

2.2.1.

30

2.2.2.

31

2.2.2.

32

2.2.2.
2.2.2.

33
34

2.2.2.

35

2.2.2.

36

2.2.2.

37

2.2.3.

38

2.2.3.

39

2.2.3.

40

2.2.3.

41

2.2.3.

42

2.2.3.

43

2.2.3.

44

2.2.3.

45

2.3.1.

46

2.3.1.

47

2.3.1.

48

2.3.1.

49

2.3.1.

50

2.3.1.

51

2.3.1.
2.3.1.
2.3.1.

52
53
54

2.3.2.

55

2.3.2.

56

2.3.2.

57

2.3.2.

58

2.3.2.

59

Priemonės

Terminas

VK Nr.1

Dalyvauti rengiant ir rengti bendrojo lavinimo
įstaigos sveikatinimo projektus
Išplatinti informaciją jauniesiems potencialiems
savanoriams apie visuomenės sveikatos veiklą
rajone
Pristatyti įstaigos siūlomą veiklą savanorystės
srityje įstaigos internetiniame puslapyje ir
mokyklose, bendruomenėse
Priimti praktikos atlikimui jaunimą
Organizuoti jaunųjų ambasadroių stovyklą
Konsultacijų jaunimo organizacijosm teikimas
sveikatinimo projektų rengimo klausimais
Projekto "Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą
skatinimas, mažinant rizikos veiksnių paplitimą"
vykdymas
Konferencijos vaikų ir jaunimo sveikatinimo
klausimais organizavimas
Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų dalyvavimas "Vaiko gerovės
komisijose"
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
dalyvavimas "Vaiko gerovės komisijose"
(ikimokyklinio ugdymo įstaigų)
Ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų dalyvavavimas seniūnijose
organizuojamose pasitarimuose dėl vaiko gerovės

esant poreikiui Projektų, programų skaičius, kuriuos

Informacijos apie mokyklos vaikų profilaktinius
patikrinimus, sergamumą metų eigoje, stiprinimo
veiklas abdorojimas ir pateikimas mokyklos
bendruomenei
Informacijos apie ikimokyklinės ugdymo įstaigos
vaikų profilaktinius patikrinimus, sergamumą metų
eigoje, stiprinimo veiklas abdorojimas ir pateikimas
mokyklos bendruomenei
Konsultacijų mokyklos administracijai,
pedagogams teikimas dėl sveikatos stiprinimo
priemonių diegimo klausimais
Informacijos ugdymo įstaigoms teikimas apie
sveikatos stiprinimo veiklas
Individualių konslutacijų mokyklų pedagogams
teikimas psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos tema
Perspektyvinių valgiaraščių ikimokyklinio ugdymo
įstaigoms rengimas
Perspektyvinių individualių valgiaraščių rengimas
pagal gydytojo rekomendacijas
Individualių konsultacijų teikimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigoms maitinimo organizavimo tvarkos
aprašo reikalvimų diegimo klausimais
Nustatyti socialinės reklamos ikimokyklinio
ugdymo įstaigose tinkamos mitybos klausimais
kryptis, remiantis atliktais tyrimais
Maitinimo organizavimo priežiūros vykdymas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose kompetencijos
ribose
Įvertinti maitinimo organizavimo priežiūros
vykdymo efektyvumą
Maitinimo organizavimo priežiūros vykdymas
bendrojo lavinimo ugdymo įstaigose
kompetencijos ribose
Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų
maitinimo organizavimo vidaus audituose
Dienos valgiaraščio išdavimo - reikalavimo
rengimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Reguliaraus ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos
atitikimo higienos normoms įvertinimo atlikimas

per metus

Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo įstaigų
vadovams ar jų įgaliotiems asmenims pateikimas
dėl higienos normų reikalavimų neatitikimo
Reguliaraus mokyklų aplinkos atitikimo higienos
normoms įvertinimo atlikimas
Rekomendacijų mokyklų vadovams ar jų
įgaliotiems asmenims pateikimas dėl higienos
normų reikalavimų neatitikimo
Nelaimingų atsitikimų registravimas ir priežasčių
analizės atlikimas, prevencinių priemonių
nustatymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

per metus

2014-05-15

dalyvauta rengiant (rengti)
Pranešimų skaičius

Reikšmė

VK Nr. 2

Informuotų asmenų skaičius

Straipsnių skaičius

50
Publikuotų straipsnių skaičius

1
per metus
2014-08-15
per metus

Priimtų studentų praktikai skaičius
Užsiėmimų skaičius
Konsultacijų skaičius

2014-09-01

Parengtų informacinių pranešimų
skaičius

2014-11-15

Renginių skaičius

per metus

Posėdžių, kuriuose dalyvavo
specialistai skaičius
Posėdžių, kuriuose dalyvavo
specialistai skaičius

per metus

per metus

per metus

per metus

4
5
2

Parengtų ataskaitų apie vaikų
profilaktinius patikrinimus skaičius

Parengtų ataskaitų apie vaikų
profilaktinius patikrinimus skaičius

1

Dalyvių skaičius
Konsultuotų asmenų skaičius

Dalyvių skaičius

16

10

Specialisto teiktų
rekomendacijų/informacijos skaičius

5

1

10

Specialisto teiktų
rekomendacijų/informacijos skaičius

Parengtų pranešimų apie vaikų
profilaktinius patikrinimus skaičius

Parengtų pranešimų apie vaikų
profilaktinius patikrinimus skaičius

Pateiktos informacijos skaičius
Konsultacijų skaičius

esant
poreikiui
per metus

Parengtų ir suderintų perspektyvinių
valgiaraščių skaičius
Parengtų ir suderintų perspektyvinių
valgiaraščių skaičius
Konsultacijų skaičius

per metus

per metus

Atliktų patikrinimų skaičius

per metus

Auditų, kuriuose dalyvauta skaičius

per metus

Parengtų valgiartaščių-reikalvimų
skaičius
Atliktų patikrinimų skaičius

1
400

per metus

10
1600
40

Pateiktų rekomendacijų skaičius
20

per metus

Atliktų patikrinimų skaičius

per metus

Pateiktų rekomendacijų skaičius

72
36

per metus

Užregistruotų nelaimingų atsitikimų
skaičius

Puslapių 5 iš 20

10

5

1

1

10

Konsultuotų asmenų skaičius

1000
Parengtų ataskaitų skaičius

Rekomendacijų, į kuriuos buvo
atsižvelgta skaičius

1

Patikrinimų skaičius

per metus

10

2

1

10

5
8

Konsultuotų asmenų skaičius

Ataskaitų skaičius

Pranešimų skaičius

16

18

8
2014-10-30

5

Rekomendacijų, į kuriuos buvo
atsižvelgta skaičius

160

10
2014-09-01

50

Konsultuotų asmenų skaičius
80

per metus

Konsultacijų skaičius

2
1

Specialisto teiktų
rekomendacijų/informacijos skaičius

Konsultacijų skaičius

per metus

15

Parengto modelio veiklos skaičius
2
1

Posėdžių, kuriuose dalyvavo
specialistai skaičius

Reikšmė23

1
1

2014-05-15

Reikš- VK Nr. 3
mė2

8

Rekomendacijų, į kuriuos buvo
atsižvelgta skaičius

Parengtų ataskaitų apie vaikų
sergamumą metų eigoje
skaičius
Parengtų ataskaitų apie vaikų
sergamumą metų eigoje
skaičius

5

18

10

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

Efekto ir rezultatų vertinimo
kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2 programos priemonės

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

2.3.2.

60

2.3.2.

Priemonės

Terminas
per metus

61

Nelaimingų atsitikimų registravimas ir priežasčių
analizės atlikimas, prevencinių priemonių
nustatymas bendrojo lavinimo įstaigose
Pirmosios pagalbos suteikimas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose

62

Pirmosios pagalbos suteikimas bendrojo lavinimo
įstaigose

per metus

2.3.2.

63

Informacijos apie darbuotojų sveikatos profilaktinius
patikrinimu rinkimas, apibendrinimas ir pateikimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigos vadovui

per metus

2.3.2.

64

Informacijos apie darbuotojų sveikatos profilaktinius
patikrinimu rinkimas, apibendrinimas ir pateikimas
mokyklos vadovui

per metus

2.3.2.

2.3.2.

65

2.3.2.

66

per metus

VK Nr.1
Užregistruotų nelaimingų atsitikimų
skaičius
Suteiktų pirmosios pagalbos
paslaugų skaičius dėl nelaimingų
atsitikimų
Suteiktų pirmosios pagalbos
paslaugų skaičius dėl nelaimingų
atsitikimų
Parengtų ir pateiktų sąrašų skaičius

Reikšmė

VK Nr. 2

Reikš- VK Nr. 3
mė2
Pateiktų rekomendacijų
200 skaičius

200

Išanalizuotų nelaimingų atsitikimų
skaičius

10

Suteiktų pirmosios pagalbos
paslaugų skaičius dėl negalavimų

10

200

Suteiktų pirmosios pagalbos
paslaugų skaičius dėl negalavimų

1500

10

Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas
per metus
higienos stovio įvertinimas, užkrečiamųjų ligų
prevencijos tikslais
Mokinių higienos stovio įvertinimas, užkrečiamųjų 1 kart per
ligų prevencijos tikslais
ketv.

Parengtų ir pateiktų sąrašų skaičius
18
Atliktų patikrinimų skaičius

Patikrintų vaikų skaičius
70

Atliktų patikrinimų skaičius

Puslapių 6 iš 20

130

1000
Patikrintų vaikų skaičius

4000

Reikšmė23
18

2014 metų veiklos planas

Pradžia

3
p

Tikslai ir uždaviniai

3 programos priemonės

3 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų turinčių rizikos veiksnį/-ių gyvenseną
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.2. uždavinys. Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos projektą bendruomenėse
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų atstovaujamą sektorių
3.3.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei

Uždavinio Nr.
3.1.1.

Eil.
Nr.
1

3.1.1.

2
3

3.1.2.

3.1.2.

4

3.1.2.

5

3.1.2.
3.1.2.
3.1.2.
3.1.2.

6
7
8
9

3.1.2.

10

3.1.2.

11

3.1.2.

12

3.1.2.

1 pap

3.1.3.

13

3.1.3.

14
15

3.1.3.

3.1.3.

3.1.3.

16

17
18

3.1.3.
3.1.3.
3.1.3.
3.1.3.

19
20
21

3.1.4.

22

3.1.4.

23

3.1.4.

3.2.1.

24

25

Priemonės
Nėščiųjų mokymo programos vykdymas
Parengti sveikatos stiprinimo mokymo programą skirtą
tėvams auginančius vaikus nuo 1 iki 3 metų
Informacijos apie LNL rizikos veiksnius talpinimas
internetiniame puslapyje (Rūkymas, alkoholio vartojimas,
mityba, fizinis aktyvumas)
Parengtą informaciją LNL rizikos veiksnius ir jų prevenciją
internetinės informacinės skrajutės formatu ir perduoti
bendruomenėms ir savivaldybės internetinį puslapį
Gyventojų informavimas aktuyaliais visuomenės sveikatos
klausimais per žiniasklaidą
Visuomenės informavimas triukšmo prevencijos ir kontrolės
klausimais
Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimo
organizavimas
Informacijos parengimas apie dviračių naudą fiziniam
aktyvumui ir trąsas rajone talpinimui internete (tarptautinė
konferencija)
Gyventojų informavimas per spaudą užkrečiamųjų ligų
profilaktikos tema (pagal suderintą planą)
Tentinių reklamų pakartotinis pakabinimas "Aš mečiau rūkyti
dėl savo vaiko", "Aš mečiau gerti dėl savo vaiko", "400 g.
per dieną"
Informacinių trumpų žinučių tinkamų radijai rizikos veiksnių
mažinimo klausimais parengimas
Informuoti rizikos grupės gyventojus apie skiepų svarbą
Alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono
jaunimo krypčių priemonių įgyvendinimas
Užsiėmimų pagal NVO atskirus užsakymus vedimas
Sveikatos ugdymo mokymo gyventojams organizavimas
triukšmo poveikio sveikatai tema
Užsiėmimų teritorijose, kuriose nustatytas TB atviros formos
atvejis, organizavimas ir pravedimas (ASPĮ socialinių
darbuotojų prašymu, mokyklose esant poreikiui)
Užsiėmimų teritorijose užkrečiamų ligų profilaktikos tema
organizavimas ir pravedimas (ASPĮ socialinių darbuotojų
prašymu, mokyklose esant poreikiui)
Organizuoti mokymus seniūnijų, mokyklų socialiniams
darbuotojams, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
visuomenės sveikatos specialistams užkrečiamų ligų
prevencijos tema
Organizuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių vaikų
ugdymo įstaigose, pedagogų mokymus suteikti pirmąją
pagalbą
Vykdyti privalomuosius higienos įgūdžių mokymus
Vykdyti privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus
Vykdyti privalomuosius alkoholio vartojimo prevencijos
mokymus
Konsultacijų gyventojams ir šeimoms teikimas sveikatos
stiprinimo, rizikos veiksnių mažinimo klausimais, asmenims
nukreiptiems PSPC "LNL rizikos veiksnių mažinimo
programa"
Konsultacijų asmenims, siunčiamiems Klaipėdos regiono
pataisos inspekcijos, teikimas - "Elgesio keitimo programa"

Terminas
1 k. ketv.
2014-09-30

VK Nr.1
Užsiėmimų skaičius
Parengtų programų
skaičius
Straipsnių skaičius

per metus

2014-07-19
2013-07-19

Straipsnių skaičius
Straipsnių skaičius
Straipsnių skaičius

Dalyvių skaičius

Reikš- VK Nr.
mė2 3
70

1

30
4
1
1

Straipsnių/stendų skaičius
2013-09-01

1

1 kartą per Straipsnių skaičius
ketvirtį
Publikuotų tentų skaičius
1 kartą per
pusmetį
1 kartą per Parengtų radijo žinučių
ketvirtį
skaičius (tekstas)
Parengtų straipsnių
per metus
skaičius
Įgyvendintų priemonių
per metus
skaičius
pagal poreikį Užsiėmimų skaičius
Užsiėmimų skaičius
2014-06-01

4
2
4
1
3
4

Dalyvių skaičius

50

1

Dalyvių skaičius

20

pagal
poreikį

Dalyvių skaičius

10

pagal
poreikį

Dalyvių skaičius

10

1

Dalyvių skaičius

15

2014-07-01

1

Dalyvių skaičius

15

pagal poreikį Užsiėmimų skaičius
pagal poreikį Užsiėmimų skaičius

6
6

Dalyvių skaičius
Dalyvių skaičius

60
60

6

Dalyvių skaičius

6

100

Konsultuotų asmenų skaičius

50

60

Konsultuotų asmenų skaičius

10

2

Konsultuotų asmenų skaičius

5

Užsiėmimų skaičius
pagal poreikį

Užsiėmimų skaičius
pagal poreikį

Užsiėmimų skaičius
2014-06-01
Užsiėmimų skaičius

pagal poreikį

Užsiėmimų skaičius
Konsultacijų skaičius

pagal poreikį

Konsultacijų skaičius
pagal poreikį

Konsultacijų gyventojų grupėms ir individams psichoaktyvių
Konsultacijų skaičius
medžiagų vartojimo prevencijos klausimais teikimas
pagal poreikį
(įskaitant ir konsultacijų seniūnijose rizikos grupėms),
informavus socialiniams darbuotojams apie poreikį
Informacijos visuomenės sveikatos biuro internetiniame
puslapyje (skyrelio) papildymas naujausia informacija, skirto
informuoti apie ankstyvosios intervencijos valstybės
finansuojamas programas

VK Nr. 2

4

Bendruomenių gavusių
2014-09-01 informaciją skaičius
per metus

Reikšmė
12

Straipsnių skaičius
per metus

Puslapių 7 iš 20

5

Reikšmė23

2014 metų veiklos planas

Pradžia

3
p

Tikslai ir uždaviniai

3 programos priemonės

3 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų turinčių rizikos veiksnį/-ių gyvenseną
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.2. uždavinys. Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos projektą bendruomenėse
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų atstovaujamą sektorių
3.3.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei

Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

3.2.1.

26

3.2.1.

27

3.2.1.

28

3.3.1.

29

3.3.1.

30

3.3.1.

31

3.3.2.

32

3.3.2.

33

3.3.3.

34

3.3.3.

35

3.3.3.
3.3.3.

36
37

3.3.3.

38

Priemonės
Informacinės atmintinės apie ankstyvosios intervencijos
valstybės finansuojamas programas išdalinimas
ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčioms šeimoms
Informacinio tento viešinimas apie valstybines profilaktines
programas (Silantavimo programa)
Informacijos apie valstybines profilaktikos ir ankstyvos
diagnostikos programas platinimas per bendruomenes
Pristatyti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono
savivaldybės bendruomenėse sistemos metmenis
bendruomenėms, NVO
Sveikatos ambasadorių atrankos vykdymas
Sveikatos ambasadorių apmokymų organizavimas
Programos "Aktyvus senėjimas" projekto peržiūra, siekiant
integruoti sveikatingumo paslaugas į užimtumo centrų veiklą
Organizuoti pasitarimą su daugiafunkcinių centrų
direktoriais dėl visuomenės sveikatos paslaugų integravimo į
daugiafunkcinio centro veiklą
Seminaro specialistams (ne sveikatos) organizavimas
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir konrolės klausimais
Konsultacijų bendruomenių atstovams teikimas, norintiems
vykdyti prevencinę projektinę veiklą bendruomenėje
Dalyvavimas STRAMA darbo grupėje
Dalyvauti Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje
Dalyvauti rengiant ir rengti savivaldybės aplinkos
sveikatinimo planus, programas, projektus

Terminas

VK Nr.1

Reikšmė

VK Nr. 2

1

Asmenų, kuriems perduota
informacija skaičius

Pavadinimų skaičius
per metus
per metus
per metus

Pavadinimų skaičius
Pavadinimų skaičius

1
1

Asmenų, kuriems perduota
informacija skaičius
Asmenų, kuriems perduota
informacija skaičius

Reikš- VK Nr.
mė2 3
200
200
200

Pristatymų skaičius
per metus
per metus
per metus

1
Atrinktų sveikatos
ambasadorių skaičius
Užsiėmimų skaičius
Užsiėmimų skaičius

per metus

5
Dalyvių skaičius

20

1

Dalyvių skaičius

3

1

Dalyvių skaičius

15

2

Dalyvių skaičius

2

5
1

Užsiėmimų skaičius
per metus
per metus
per metus
per metus
per metus
per metus

Užsiėmimų skaičius
Konsultacijų skaičius
Pasitarimų skaičius
Pasitarimų skaičius
Projektų, programų
skaičius, kuriuos
dalyvauta rengiant

Puslapių 8 iš 20

1
3
4

Reikšmė23

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

4 programos priemonių ryšys su išorės
dokumentais

4 programos priemonės

Efekto ir rezultatų

4.1. tikslas. Užtikrinti aukštos kokybės visuomenės sveikatos paslaugas
4.1.1. uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją
4.1.2. uždavinys. Diegti darbuotojų motyvacinę sistemą
4.1.3. uždavinys. Užtikrinti reikiamus materialinius resursus visuomenės sveikatos paslaugpoms teikti
4.1.4. uždavinys. Vykdyti papildomų resursų, reikalingų visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui, paiešką
4.1.5. uždavinys. Diegti bendrojo vertinimo modelio kokybės sistemą biure

Uždavi- Eil.
nio Nr. Nr.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.

4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.1.
4.1.2.

1

Priemonės
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano įvertinimas ir koregavimas

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros
2
specialistų kvalifikacijos kėlimas LNL srityje.
Privalomuosius sveikatos mokymus vykdančių darbuotojų
3
kvalifikacijos kėlimas
Metodinės medžiagos, parengtos valstybinių institucijų
4
darbuotojams perteikimas susirinkimų metu
Visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už visuomenės
5 sveikatos stebėseną ir stiprinimą kvalifikacijos kėlimas sveikatos
skirtumų stebėsenos ir prevencijos tema
Visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už vaikų ir jaunimo
6 sveikatos stirinimą, mokinių sveikatos priežiūrą kvalifikacijos
kėlimas alkoholinių gėrimų vartojimo prevencijos tema
7 Pirmosios pagalbos žinių patikrinimas darbuotojų susirinkimo metu
Priešgaisrinės saugos įvertinimas ir darbuotojų žinių patikrinimas,
8
atnaujinimas
Civilinės saugos įvertinimas ir darbuotojų žinių patikrinimas ir
9
atnaujinimas
Darbuotojų sveikatos ir saugos periodinio ir atsitiktinio
10
instruktavimo atlikimas
Visuomenės sveikatos biurų darbuotojų pasirengimo ekstremalioms
11
sveikatai situacijoms įvertinimas
Eesamą darbuotojų motyvacinės sistemos įvertinimas
12
Naujos darbuotojų motyvacinės sistemos parengimas ir
patvirtinimas
Mokyklų sveikatos priežiūros kabinetų aprūpinimo būtinąją
technine įranga poreikio įvertinimas ir aprūpinimas (pasirengimas
paraiškos infrastruktūrinio projekto teikimui)
Ikimokyklinių įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų aprūpinimas IT
įranga
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų
aprūpinimo būtinąją technine įranga poreikio įvertinimas
(pasirengimas paraiškos infrastruktūrinio projekto teikimui)
Pasirengimas ir papildomos paramos fondų, partnerių paieška,
siekiant atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų
materialinę būklę
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant vykdyti
esamų paslaugų plėtrą rajone
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant vykdyti
planuojamų naujų paslaugų diegimą rajone
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant kelti
darbuotojų kvalifikaciją
Naujų darbuotojų supažindinimas su BVM modeliu

Terminas
2014-09-15
per metus
per metus
per metus

VK Nr.1
Parengtų ir įgybendinamų
planų skaičius
Kursų skaičius
Kursų skaičius
Metodinės medžiagos
pavadinimų skaičius
Kursų skaičius

2014-10-31

2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-07-01
2013-06-01

Žinių patikrinimų skaičius
Žinių patikrinimų skaičius
Parengtų ataskaitų/protokolų
skaičius
Parengtų tvarkos aprašų
skaičius
Parengtų paraiškų projektų
skaičius

4.1.3.

14

4.1.3.

15

4.1.3.

16

4.1.4.

17

4.1.4.

18

4.1.4.

19

4.1.4.

20

4.1.5.

21

4.1.5.

22 Įstaigos kasmetinio įsivertinimo remiantis BVM modeliu
BVM modelio diegimas pagal nustatytą planą
23

2014-06-30

4.1.5.

24 Visuomenės sveikatos paslaugų poreikio analizės atlikimas
Gyventojų informavimo apie įstaigos teikiamas paslaugas
25 tobulinimas

4.1.5.

26

2014-06-30 Atliktų tyrimų skaičius
Parengtų informacinių
2014-08-01 pranešimų pavadinimų
skaičius
Numatyti parengti aprašų
per metus
skaičius

Visuomenės sveikatos paslaugų aprašų rengimas

2013-06-30

Žinių patikrinimų skaičius

13

4.1.5.

5
1

2013-10-01

2014-10-01

Įsigytos IT technikos
ksaičius
Parengtų paraiškų projektų
skaičius

2014-12-31

Parengtų paraiškų projektų
skaičius

2014-05-01

2014-12-31
2014-12-31
2014-12-31
2014-05-01

per metus

Kursų trukmė (val.)
Kursų trukmė (val.)

Parengtų paraiškų projektų
skaičius
Parengtų paraiškų projektų
skaičius
Parengtų paraiškų projektų
skaičius
Organizuotų pristatymų
skaičius
Atliktų įsivertinimų skaičius
Numatytų diegti priemonių
skaičius

Puslapių 9 iš 20

VK Nr. 3

Reikšmė23

60
40

Darbuotojų
skaičius
Darbuotojų
skaičius

7
10

2
Kursų trukmė (val.)
40

Darbuotojų
skaičius

3

8

Darbuotojų
skaičius

20

Kursų trukmė (val.)
1

Žinių patikrinimų skaičius
Žinių patikrinimų skaičius

Reikšmė2

1

Kursų skaičius
2014-09-01
2013-10-01

VK Nr. 2

1

4.1.2.

4.1.5.

Reikšmė

1
2
3
4
5
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
6

Diegiamų priemonių
skaičius

2

1
4
10

Parengtų aprašų
skaičius

3

Įdiegtų
priemonių
skaičius

1

2014 metų veiklos planas
Pradžia

Tikslai ir
uždaviniai

5 programos
priemonės

5 programos priemonių ryšys su
išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

5.1. tikslas. Teikti kokybiškas, aptarnaujamų savivaldybių poreikius atitinkančias paslaugas
5.1.1. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Skuodo rajono savivaldybėje
5.1.2. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Rietavo rajono savivaldybėje

5.1. tikslas. Teikti kokybiškas, aptarnaujamų savivaldybių poreikius atitinkančias paslaugas
5.1.1. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Skuodo rajono savivaldybėje
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Priemonės

Terminas

Produkto vertinimo
kriterijai

2014-04-01 suderintų planų skaičius
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių suderinimas
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių vykdymas pagal atskirą
planą
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius
Mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius
Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų rinkimas (Skuodas)
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius
Visuomenės sveikatos duomenų suvedimas ir analizavimas
(Skuodas)
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius

Reikšmė Įvy
kd
1
15
150
1
3

5.1.2. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Rietavo savivaldybėje
Eil.
Nr.
6
7
8
9

Priemonės

Terminas Produkto vertinimo
kriterijai

2014-04-01 suderintų planų skaičius
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių suderinimas
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių vykdymas pagal atskirą
planą
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius
Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų rinkimas (Rietavas)
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius
Visuomenės sveikatos duomenų suvedimas ir analizavimas
(Rietavas)
pagal planą suteiktų paslaugų skaičius

Reikšmė Įvy
kd
1

10
1
3

Pradžia

Tikslai ir
uždaviniai

2014 metų veiklos planas
1 programos
priemonės

2 programos
priemonės

3 programos
priemonės

Tikslas

Strateginis tikslas. Formuoti žmogaus elgseną, skatinančią individo, šeimos ir
bendruomenės sveikatos stiprinimą, teikiant visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugas

VK Nr.

1
2
3
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2.1 tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumo lygį
25
26
2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų
dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir
įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu

27
28

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose

29

3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
31
32
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės
patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus
susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos
stiprinimu

33

18
22,7
15,2
29,4

18,6
34,2
15
24

16,0
20,0
14,0
24,0

Išanalizuotų duomenų procentas

Didėjantis jaunimo NVO skaičius, vykdančių veiklas sveikatinimo veiklos
srityje
Nelaimingų atsitikimų ir traumų mokyklose mažėjimas (proc.)
Didėjanti suaugusių gyventojų dalis, kurių sveikatos raštingumo lygis geras
arba labai geras (proc.)

6,8

5,8
14,0
20,0

31,9

29

35,0

22,3

28

28,0

17,3
9,5
15,3
5,4
18,3
19,8
43
76,2

17
24
9,4
17,8
26,9
26,3
49,4
85,2

18,0
24,0
17,0
17,8
26,9
26,3
49,4
85,2

90

-

90

4

-

4

-

10 proc. geresnis

proc.

2014 m. bus
vertinamas pradinis
rodiklis
90

-

90

skaičius

90

skaičius

0

proc.

3,8 (2008 m.)

proc.

Visuomenės informuotumas sveikatos ugdymo klausimais, procentinė dalis
Didėjanti gyventojų dalis, pasinaudojusių ankstyvos ligų diagnostikos ir ligų
profilaktikos programomis
Didėjantis gyventojų dalis, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo veiklose

32,0
12,0
8,5
8,0

31,2
56,6

proc.

Informuotų vaikų ir jaunimo dalis, per veiklą
Didėjantis mokinių skaičius, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje savanorystės
pagrindais

9,0

51
12
9
8

6,2

skaičius

Didėjanti mokinių dalis, kurių sveikatos raštingumo lygis yra geras arba labai
geras (proc.)

9

33,7
23,6
9,1
11,9

15,6
27,9

proc.

Priimtų sprendimų, susijusių su sukauptais ir pateiktais duomenimis skaičius

17,8

proc.
(6 programų
vidurkis) proc.

2014 m. bus
vertinamas pradinis
rodiklis
45 (2012 m.)
17,8 (2012 m.)

100
-

3
3,5
5 proc. geresnis

-

55
5 proc. geresnis

2 (2012 m.)

-

5

85 (2012 m.)

-

90

skaičius

2304 (2012 m.)

-

3000

skaičius

2

-

2

Kriterijaus
matavimo
vienetas

Siektina vertinimo
kriterijaus reikšmė

Pastabos

proc.

90

proc.

90

skaičius

8

Parengtų ataskaitų skaičius
Pateiktų ataskaitų skaičius, sprendimams priimti
Gyventojų informuotų tiesiogiai per renginius apie tyrimo rezultatus skaičius

skaičius
skaičius

8
8

proc.

45

Įstaigų, kurioms pateikta informacija skaičius
Informuotų unikalių mokinių skaičius

skaičius

15

skaičius

6000

10
11
12
13
14

Informuotų mokinių skaičius iš viso
Informuotų tėvų skaičius (visose ugdymo įstaigose)
Informuotų pedagogų skaičius (visose ugdymo įstaigose)
Parengtos informacijos pavadinimų skaičius
Vaikų ir jaunimo, tėvų, pedagogų, informuotų per leidybą skaičius

skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius

12000
2000
2000
38
1000

15

Užsiėmimuose dalyvavusių mokinių skaičius

skaičius

600

VK Nr.

proc.
Didėjantis NVO skaičius, vykdančių veiklas sveikatinimo veiklos srityje
Gyventojų labai gerai, gerai, įvertinusių įstaigos suteiktas paslaugas dalies
didėjimas
Didėjantis tiesioginių paslaugų gavėjų skaičius suaugusių amžiaus grupėje
Savivaldybių, kurioms teikiamos paslaugos skaičius

Rezultato vertinimo kriterijai
Surinktų duomenų procentas

1
2

Įvestų į programą duomenų procentas
Atliktų tyrimų skaičius

3
4
5
6
7

2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir
ligų prevencijos pagrindų

Rūkančių mokinių dalis (proc.)
Kasdien rūkančių vyrų dalis (proc.)
Kasdien rūkančių moterų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių stiprius alk. gėrimus vyrų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių stiprius alk. gėrimus moterų dalis
(proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių alų vyrų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių alų moterų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių vyną vyrų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių vyną moterų dalis (proc.)
Bent kartą per savaitę geriančių silpnus alk. gėrimus mokinių dalis
(proc.)
Nepakankamas berniukų FA (proc.)
Nepakankamas mergaičių FA (proc.)
Bent 30 min. 4 ir daugiau dienų per savaitę besimankštinančių vyrų
(proc.)
Bent 30 min. 4 ir daugiau dienų per savaitę besimankštinančių moterų
(proc.)
6-7 dienas per sav. valgančių šviežias daržoves vyrų dalis (proc.)
6-7 dienas per sav. valgančių šviežias daržoves moterų dalis (proc.)
6-7 dienas per sav. valgančių šviežius vaisius vyrų dalis (proc.)
6-7 dienas per sav. valgančių šviežius vaisius moterų dalis (proc.)
Kasdien valgančių daržoves mokinių dalis (proc.)
Kasdien valgančių vaisius mokinių dalis (proc.)
Suaugusių, vertinančių savo sveikatą gerai ir gana gerai, dalis (proc.)
Mokinių, vertinančių savo sveikatą gerai ir labai gerai, dalis (proc.)

proc.

Uždaviniai

2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos
stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais

Siektina
vertinimo
kriterijaus
reikšmė 2015
m.

skaičius

39

41

1.1.4. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir
savivaldybės institucijoms bei visuomenei

Lietuvos
rodiklis
(paskutinis
prieinamas)

-

40

1.1.2. uždavinys. Formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų
sistemą
1.1.3. uždavinys. Atlikti tikslinius tyrimus informacijos, reikalingos sprendimams
sveikatos politikoje priimti, surinkimui, įvertinant savivaldybės gyventojų
sveikatos būklės pokyčių priežastis, elgseną ir gyventojų požiūrį į atskiras
problemas

Pradinė vertinimo
kriterijaus reikšmė,
Klaipėdos r. sav.v
(paskutinis
prieinamas)

32 (2012 m.)

5.1 tikslas. Teikti kokybiškas, aptarnaujamų savivaldybių poreikius atitinkančias
paslaugas

1.1.1. uždavinys. Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius
privalomus stebėti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos objektus

Kriterijaus
matavimo
vienetas

Efekto vertinimo kriterijus

34
25

4.1 tikslas. Užtikrinti aukštos kokybės visuomenės sveikatos paslaugas

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

5 programos
priemonės

Rizikos veiksnių mažėjimas (tabako, alkoholio gaminių vartojimo,
nepakankamo fizinio aktyvumo, netinkamos mitybos)

5

1.1 tikslas. Gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos
būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas

4 programos
priemonės

9

38

Užsiėmimuose dalyvavusių tėvų skaičius (visose ugdymo įstaigose)
Užsiėmimuose dalyvavusių pedagogų skaičius (visose ugdymo įstaigose)
Organizuotų užsiėmimų skaičius mokiniams
Organizuotų užsiėmimų skaičius vaikams iki 7 metų
Organizuotų užsiėmimų skaičius tėvams (visose ugdymo įstaigose)
Organizuotų užsiėmimų skaičius pedagogams (visose ugdymo įstaigose)
Suteiktų konsultacijų skaičius mokiniams
Suteiktų konsultacijų skaičius tėvams (visose ugdymo įstaigose)
Suteiktų konsultacijų skaičius pedagogams (visose ugdymo įstaigose)
Mokinių skaičius, kurių elgsena yra formuojama
Konsultuotų mokinių skaičius
Konsultuotų tėvų skaičius
Konsultuotų pedagogų skaičius
Vaikų iki 7 metų skaičius, kurių elgsena yra papildomai formuojama
Ugdymo įstaigų, svarstančių galimybę tapti sveikatą stiprinančių mokyklų
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę
įstaigos veiklą
30
tinklo narėmis
16
17
18
19
20
21
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių rizikos veiksnį/-ius gyvenseną 22
23
24
25
26
27
28
29

31
32
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo (
nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos
bendruomenei

33
34
35

2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų
maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

36
37
38

3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias
vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos

39

3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų
prevencijos klausimais

40
41
42

3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų
prevencijos

43
44

3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų
turinčių rizikos veiksnį/-ių gyvenseną

45
46
47

3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų
profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių
bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir
sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų
atstovaujamą sektorių
4.1.1. uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją

4.1.2. uždavinys. Diegti darbuotojų motyvacinę sistemą
4.1.3. uždavinys. Užtikrinti reikiamus materialinius resursus visuomenės
sveikatos paslaugpoms teikti
4.1.4. uždavinys. Vykdyti papildomų resursų, reikalingų visuomenės sveikatos
paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui, paiešką
4.1.5. uždavinys. Diegti bendrojo vertinimo modelio kokybės sistemą biure
5.1.1. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Skuodo
rajono savivaldybėje
5.1.2. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Rietavo
rajono savivaldybėje

48
50

Ugdymo įstaigų, priklausančių sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui
Ugdymo įstaigų, atnaujinusių savo narystę sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle
Jaunųjų savanorių skaičius
Teiktos informacijos, rekomendacijų ugdymo įstaigoms skaičius
Ugdymo įstaigų atsižvelgusių į pateiktas rekomendacijas skaičius
Mokyklų, pasirašiusių bendradarbiavimo ar kitą dokumentą siekiant integruoti
sveikatos ugdymą į pamokas
Pateiktų rekomendacijų skaičius
Ugdymo įstaigų atsižvelgusių į pateiktas rekomendacijas skaičius
Apmokytų būsimų mamų dalis, nuo visų gimdžiusių

Gyventojų informuotų per internetą skaičius

skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius
skaičius

1650
500
200
100
20
20
130
105
40
40
150
125
40
20

skaičius

2

skaičius

2

skaičius

1

skaičius

5

skaičius

36

skaičius

18

skaičius

9

skaičius

36
18

proc.

10

skaičius

1500

Gyventojų informuotų per spaudą skaičius
Gyventojų informuotų per leidybą skaičius
Organizuotų užsiėmimų skaičius

skaičius
skaičius

10000
4000

skaičius

27

Apmokytų asmenų skaičius
Unikalių konsultuotų asmenų skaičius

skaičius

300

skaičius

30

Konsultuotų asmenų skaičius
Asmenų, skaičius, kurių rizikos veiksniai yra koreguojami
Informuotų asmenų per leidybą skaičius

skaičius
skaičius

40
10

skaičius

1500

skaičius

10

Sveikatos ambasadorių dalyvaujančių veikloje skaičius
Organizuotų užsiėmimų skaičius

51
52
53
54
55
56
57
58

Dalyvių skaičius užsiėmimuose
Darbuotojų, su aukštuoju išsilavinimu dalis
Darbuotojų, atitinkančių LR SAM reikalavimus dalis
Darbuotojų, aktyviai savarankiškai siekiančių kelti kvalifikaciją dalis
Darbuotojų, kurių darbas įvertintas gerai ir labai gerai dalis
Įsigytų priemonių nuo reikalingų dalis
Papildomai pritrauktų lėšų dalis nuo viso skirto finansavimo veiklai

skaičius

1

skaičius
proc.
proc.
proc.
proc.

20
100
100
70
70

proc.

100

proc.

5

59

Įdiegtų modelio numatytų priemonių dalis nuo planuotų

proc.

50

60

Suteiktų paslaugų skaičius

vnt.

170

61

Suteiktų paslaugų skaičius

vnt.

15

2014 metų veiklos planas
Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

1 programos priemonės

1 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

1.1 tikslas. Gauti išsamią informaciją apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas
1.1.1.uždavinys. Sistemingai rinkti duomenis ir rodiklius, apibūdinančius privalomus stebėti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos objektus
1.1.2.uždavinys. Formuoti bendrą savivaldybės visuomenės sveikatos duomenų sistemą
1.1.3. uždavinys. Atlikti tikslinius tyrimus informacijos, reikalingos sprendimams sveikatos politikoje priimti, surinkimui, įvertinant savivaldybės gyventojų sveikatos būklės pokyčių
priežastis, elgseną ir gyventojų požiūrį į atskiras problemas
1.1.4. Uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei
Uždavinio Nr.

Eil.
Nr.

Priemonės

Savivaldybės dokumentas

Valstybinis dokumentas

VSB nuost. p.

1.1.1.

1

Surinkti duomenis ir rodiklius apie demografinę, socialinę
ekonominę, sveikatos būklę

Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012- 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
2014 metų programa
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

2

Surinkti duomenis apie sveikatos būklę, fizinę aplinką,
sveikatos priežiūros išteklius ir įstaigų veiklą, sveikatos
priežiūros išlaidas ir sveikatos priežiūros finansavimą

Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012- 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
2014 metų programa
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.1.

3

Kasmet papildyti kompiuterinę duomenų bazę atitinkamų metų Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012- 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
duomenimis ir atlikti duomenų analizę
2014 metų programa
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.2.

1.1.3.

4

Narkotinių medžiagų aptikimo mokyklose tyrimo vykdymas

Klaipėdos r. sav. strateginio veiklos 2014-2016 m.
plano Sveikatos apsaugos programos 1.1.2. priemonė,
Sveikatą žalojančios elgsenos prevencijos Klaipėdos
rajone 2014-2016 m. programa, VSRSP 2014 m. p.Nr.
4.2.

5

Valstybinių profilaktinių programų įgyventinimo analizės
atlikimas

Valsltybinių profilaktinių programų įgyvendinimo
pokyčių stebėsenai

2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

6

Užkrečiamų ligų pokyčių analizės atlikimas

Užkrečiamų ligų profilaktikos programos pagrindimui ir 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
pokyčių stebėsenai
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

7

Pasirengimas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
poreikio tyrimo atlikimui kitose amžiaus grupėse

2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Savivaldybės strateginis plėtros planas priemonė nr. 1.5.3.1.
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

8

Mokinių sveikatos priežiūros (027/-a forma) analizė

Vaikų sveikatos stebėsenos papildoma priemonėtikslinė grupė-mokiniai

2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

9

Mokinių gyvensenos ir sveikatos tyrimo atlikimas

Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012- 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
2014 metų programa
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

10

Suaugusių gyventojų gyvensenos ir sveikatos tyrimo atlikimas

Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012- 2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
2014 metų programa
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.3.

11

Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikatos priežiūros (027/-a
forma) analizė

VSB veiklos planas, įvadinis į tolimesnę vaikų
stebėsenos sistemos tobulinimą

12.1, 13.3

1.1.3.

1.1.3.

12

Įvertinti antimikrobinių preparatų vartojimą savivaldybės ASPĮ

13

Parengti duomenų suvestines pagal pateiktas suinteresuotų
pusių užklausas
Mokinių sveikatos raštingumo lygio įvertinimo klausimyno
parengimas ir pilotavimas
Suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygio įvertinimo
klausimyno parengimas ir pilotavimas

12.1, 13.3
2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės
2012-2015 m. programos 2014 m. priemonių planas
(p.nr.3.13. Įvertinti antimikrobinių preparatų vartojimą
savivaldybės ASPĮ)
Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 20122014 metų programa

12.1, 13.3

12.1, 13.4
12.1.,13.3

1.1.3.

14

1.1.3.

15

16

Pateikti Sveikatos apsaugos skyriui tarpinę visuomenės
sveikatos stebėsenos duomenų ir rodiklių apie demografinę,
socialinę ekonominę, sveikatos būklę ataskaitą

1996 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.
2014 metų programa

12.1, 13.3

1.1.4.

17

Pateikti Sveikatos apsaugos skyriui visuomenės sveikatos
stebėsenos duomenų metinę ataskaitą.

1997 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.
2014 metų programa

12.1, 13.3

1.1.4.

18

Parengti ir išleisti 1 informacinį leidinį gyventojams

1998 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.
2014 metų programa

12.1, 13.3

1.1.4.

19

Parengti ir išleisti 2 informacinius pranešimus gyventojams

1999 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.
2014 metų programa

12.1, 13.3

1.1.4.

20

2000 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
Pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai informaciją apie Klaipėdos r.sav. visuomenės sveikatos stebėsenos 2012(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.
Klaipėdos rajono gyventojų sveikatą
2014 metų programa.

12.1, 13.3

1.1.4.

21

Informacijos įstaigos internetiniame puslapyje apie atliktų
tyrimų rezultatus pateikimas

2001 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.4.

22

Informacijos apie gyventojų sveikatos būklės pokyčius įstaigos
Privaloma informacijos skelidimo veikla
internetiniame puslapyje pateikimas

2002 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.4.

23

Informacijos apie gyventojų sveikatos būklės pokyčius įstaigos
Privaloma informacijos skelidimo veikla
ir kitų organizuotuose renginiuose pateikimas

2003 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.4.

24

Organizuoti pasitarimus, pristatymus susijusius su atliktų
tyrimų, duomenų analizių pristatymu tikslinėms grupėms

2004 m. liepos 3 d. visuomenės sveikatos stebėsenos
(monitoringo) įstatytmo Nr. IX-1023 10 str.

12.1, 13.3

1.1.4.

VSB tiklso pasiekimo pradinio rodiklio nusistatymui
VSB tikslo pasiekimo pradinio rodiklio nusistatymui

Privaloma informacijos skelidimo veikla

Privaloma informacijos skelidimo veikla

Į viršų

Puslapių 13 iš 20

2014 metų veiklos planas

Prad

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

2 programos priemonės

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.
2.1.1.

Eil.
Nr.

Priemonės

2
2.1.1.
3
2.1.1.
4
2.1.1.

1 pap

2.1.2.
5

12.2., 13.4.

Mokyklos, ikimokyklinės ugdymo įstaigos bendruomenės
informavimas apie užkrečiamųjų ligų profilaktiką (stendinė
informacija, atmintinės)
Informacijos apie ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą vaikų
tėvams, pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigos poreikius rengimas
ir teikimas
Informacijos apie ligų prevenciją ir sveikatos stiprinimą
mokiniams, pedagogams, tėvams pagal mokyklos poreikius
teikimas
Informacinių plakatų pirmosios pagalbos tema mokykloms
parengimas
Vaikų higienos įgūdžių mokymų vykdymas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681

12.2., 13.4.

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2685

12.2., 13.4.

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2686

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2686

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2685

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2685
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2686
Klaipėdos r.sav. strateginio veiklos 2014-2016 m. plano
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vSveikatos apsaugos priemonė nr. 1.1.2., Strategiins plėtros planas 1035/isak-2689
p. 1.5.3.4., VSRSP 2014m. P.. 3.1.. Organizuoti prevencinį
konkursą "Sveiki dantys"), Sveikatą žalojančios elgsenos
prevencijos Klaipėdos rajon 2014-2016 m. programa

12.2., 13.4.

6
2.1.2.
2.1.2.

7
8

2.1.2.

Mokinių higienos ir įgūdžių įvertinimas (iki 12 metų)
Vaikų darželiuose higienos ir įgūdžių įvertinimas
Prevencinio konkurso "Sveiki dantys" organizavimas

9

2.1.2.
10
2.1.2.
11
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.
2.1.2.

12
13
14
15
16

Susirinkimo su mokyklų vadovais priimtas sprendimas, po
nelaimingų atsitikimų ir traumų situacijos pristatymo
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 20122015 m. programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.4.
Organizuoti vaikų higienos įgūdžių mokymus ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, mokyklose )
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 20122015 m. programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.4.
Organizuoti vaikų higienos įgūdžių mokymus ikimokyklinio
ugdymo įstaigose, mokyklose )
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

Prevencinių renginių organizavimas skirtų Tarptautinei dienai be Klaipėdos r.sav. strateginio veiklos 2014-2016 m. plano
Tabako
Sveikatos apsaugos priemonė nr. 1.1.2., Strategiins plėtros planas
p. 1.5.3.4., VSRSP 2014 m. p. 4.1.
Paskaitų-diskusijų, pokalbių mokinių tėvams organizavimas
Strateginis plėtros planas p. 1.5.3.4., TG 2014 m. psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais,
ikimokyklinio amžiaus vaikai, pagal alkoholio vartojimo
atsižvelgiant į amžiaus ypatumus ir poreikius
prevencijos kryptis
Užsiėmimų vaikams, pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
nusistatytus prioritetus, vykdymas
Užsiėmimų tėvams pagal ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
nusistatytus prioritetus, vykdymas
Užsiėmimų mokiniams pagal mokyklos nusistatytus prioritetus, Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
vykdymas
Užsiėmimų tėvams pagal mokyklos nusistatytus prioritetus,
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
vykdymas
Konkurso "Sveikuolių sveikuoliai" organizavimas
Savivaldybės Tarybos sprendimas 2013 m.

2.1.2.

2 pap. Organizuoti Pasaulinės AIDS dienos minėjimo renginius

2.1.2.

3 pap. Organizuoti moskleivių neformalų ugdymą formuojant atsakingą
elgseną siekiant išvengti ŽIV/AIDS ir LPI
Tėvų mokyklose individualus konsultavimas užkrečiamųjų ligų Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012klausimais
2015 m. programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.5. Teikti
17
individualias konsultacijas tėvams užkrečiamųjų ligų prevencijos
klausimais.)
Pedikuliozės židinio vietoje suteikti konsultaciją šeimai
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 20122015 m. programos 2014 m. priemonių planas (1.2. Vykdyti
18 pedikuliozės profilaktikos klausimais
prevencinį darbą su socialinės rizikos gyventojais seniūnijose.)
Rizikos susirgti TB ugdymo įstaigos asmenų grupėms teikti
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012konsultacijas TB profilaktikos klausimais
2015 m. programos 2014 m. priemonių planas (4.10. Ugdyti ir
19
palaikyti socialinius įgūdžius socialinės rizikos asmenims
sergantiems TB)
Individualių konslutacijų moksleiviams teikimas psichoaktyvių
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
20
medžiagų vartojimo prevencijos tema
Individualių konslutacijų mokinių tėvams teikimas psichoaktyvių Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
21
medžiagų vartojimo prevencijos tema
Individualių konsultacijų vaikų tėvams, pagal ikimokyklinio
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
22
ugdymo įstaigos poreikius teikimas
Individualių konsultacijų mokiniams, pedagogams, tėvams pagal Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
23
mokyklos poreikius teikimas
Konsultacijų teikimas ugdymo įstaigoms siekiančioms tapti
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.4
24
sveikatą stiprinančiomis įstaigomis
Išplatinti informaciją apie sveikatą stiprinančių ugdymo įstaigų Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.5
25
tinklą ir naudą

2.1.3.

2.1.3.

2.1.3.

2.1.3.
2.1.3.
2.1.3.
2.1.3.
2.2.1.
2.2.1.

VSB nuost.p.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2680

Vaikų higienos įgūdžių mokymų vykdymas mokyklose

2.1.2.

Valstybinis dokumentas

Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 20122015 m. programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.3.
Informuoti tėvus, rizikos grupės gyventojus apie skiepų svarbą.)

1
2.1.1.

Savivaldybės dokumentas

Tėvų informavimas apie skiepų svarbą

Puslapių 14 iš 20

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2691

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2692

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2696
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2697
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2698
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2699
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2013 m. rugsėjo 9 d.
Nr. V-842/V-865
LR SAM 2014-04-10 įsakymas Nr. V-460, "Dėl
ŽIV/AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų
profilaktikos ir kontrolės veiksmų plano 2014
metams patvirtinimo"
t.p.

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2702

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2703

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2704

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2705
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2706
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2707
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2708
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2706
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2707

12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

2014 metų veiklos planas

Prad

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

2 programos priemonės

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.
2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.2.
2.2.2.

Eil.
Nr.
26
27
28
29
30
31
32
33

2.2.2.
34

2.2.2.
2.2.2.

35
36

2.2.2.

Priemonės

2.2.3.

38
39

2.2.3.
40
2.2.3.
41
2.2.3.
42
2.2.3.
2.2.3.
2.2.3.
2.3.1.
2.3.1.

43
44
45
46
47

2.3.1.
48
2.3.1.
49
2.3.1.
2.3.1.
2.3.1.
2.3.1.
2.3.1.
2.3.2.

50
51
52
53
54
55

2.3.2.
56
2.3.2.

57

2.3.2.
58

Valstybinis dokumentas

Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.6

VSB nuost.p.
12.2., 13.4.

Konsultacijų jaunimo organizacijosm teikimas sveikatinimo
projektų rengimo klausimais
Projekto "Jaunimo atsakomybės už savo sveikatą skatinimas,
mažinant rizikos veiksnių paplitimą" vykdymas
Konferencijos vaikų ir jaunimo sveikatinimo klausimais
organizavimas

Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.11

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2711
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2712
Klaipėdos r.sav. strateginio veiklos 2014-2016 m. plano
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vSveikatos apsaugos priemonė nr. 1.1.1., Strateginis plėtros planas 1035/isak-2712
p. 1.5.3.7., VSRSP 2014m. p.6.2.3., Sveikatą žalojančios
elgsenos prevencijos Klaipėdos rajon 2014-2016 m. programa

12.2., 13.4.

ADPY projektas/strateginis plėtros planas 1.5.3.9

12.2., 13.4.

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
dalyvavimas "Vaiko gerovės komisijose"
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų dalyvavimas "Vaiko
gerovės komisijose" (ikimokyklinio ugdymo įstaigų)
Ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų
dalyvavavimas seniūnijose organizuojamose pasitarimuose dėl
vaiko gerovės
Informacijos apie mokyklos vaikų profilaktinius patikrinimus,
sergamumą metų eigoje, stiprinimo veiklas abdorojimas ir
pateikimas mokyklos bendruomenei
Informacijos apie ikimokyklinės ugdymo įstaigos vaikų
profilaktinius patikrinimus, sergamumą metų eigoje, stiprinimo
veiklas abdorojimas ir pateikimas mokyklos bendruomenei
Konsultacijų mokyklos administracijai, pedagogams teikimas dėl
sveikatos stiprinimo priemonių diegimo klausimais
Informacijos ugdymo įstaigoms teikimas apie sveikatos
stiprinimo veiklas
Individualių konslutacijų mokyklų pedagogams teikimas
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos tema
Perspektyvinių valgiaraščių ikimokyklinio ugdymo įstaigoms
rengimas
Perspektyvinių individualių valgiaraščių rengimas pagal gydytojo
rekomendacijas
Individualių konsultacijų teikimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigoms maitinimo organizavimo tvarkos aprašo reikalvimų
diegimo klausimais
Nustatyti socialinės reklamos ikimokyklinio ugdymo įstaigose
tinkamos mitybos klausimais kryptis, remiantis atliktais tyrimais

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681

12.2., 13.4.

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681

12.2., 13.4.

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681

12.2., 13.4.

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2681
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2716
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2717
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2720

12.2., 13.4.

ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2721

12.2., 13.4.

Maitinimo organizavimo priežiūros vykdymas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose kompetencijos ribose
Įvertinti maitinimo organizavimo priežiūros vykdymo
efektyvumą
Maitinimo organizavimo priežiūros vykdymas bendrojo lavinimo
ugdymo įstaigose kompetencijos ribose
Dalyvavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigų maitinimo
organizavimo vidaus audituose
Dienos valgiaraščio išdavimo - reikalavimo rengimas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Reguliaraus ikimokyklinio ugdymo įstaigų aplinkos atitikimo
higienos normoms įvertinimo atlikimas
Rekomendacijų ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ar jų
įgaliotiems asmenims pateikimas dėl higienos normų reikalavimų
neatitikimo
Reguliaraus mokyklų aplinkos atitikimo higienos normoms
įvertinimo atlikimas
Rekomendacijų mokyklų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims
pateikimas dėl higienos normų reikalavimų neatitikimo

ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2722
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2723
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2724
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2725
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2726
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2725
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2726

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2727
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2728

12.2., 13.4.

37

2.2.3.

Savivaldybės dokumentas

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2708
Dalyvauti rengiant ir rengti ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.7/ST sprendimas 2011 -11-24 LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vmetinį (strateginį) sveikatos priežiūros planą
T11-683
1035/isak-2709
Dalyvauti rengiant ir rengti bendrojo lavinimo įstaigos metinį
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v(strateginį) sveikatos priežiūros planą
1035/isak-2710
Dalyvauti rengiant ir rengti ikimokyklinio ugdymo įstaigos
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.9/ST sprendimas 2011 -11-24 LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vsveikatinimo projektus
T11-683
1035/isak-2711
Dalyvauti rengiant ir rengti bendrojo lavinimo įstaigos
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.10
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vsveikatinimo projektus
1035/isak-2712
Išplatinti informaciją jauniesiems potencialiems savanoriams apie Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.9
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vvisuomenės sveikatos veiklą rajone
1035/isak-2707
Pristatyti įstaigos siūlomą veiklą savanorystės srityje įstaigos
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.10
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vinternetiniame puslapyje ir mokyklose, bendruomenėse
1035/isak-2708
Priimti praktikos atlikimui jaunimą
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.11
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2709
Organizuoti jaunųjų ambasadroių stovyklą
Klaipėdos r.sav. strateginio veiklos 2014-2016 m. plano
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. vSveikatos apsaugos priemonė nr. 1.1.1., Strateginis plėtros planas 1035/isak-2710
p. 1.5.3.7., VSRSP 2014m. p.6.2.1. Sveikatą žalojančios
elgsenos prevencijos Klaipėdos rajon 2014-2016 m. programa
Integruotos sveikatos ugdymo programos diegimas mokyklose

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/

ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

Puslapių 15 iš 20

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.

2014 metų veiklos planas

Prad

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

2 programos priemonės

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

2 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

2.1. tikslas. Ugdyti vaikų ir jaunimo sveikatos raštingumą
2.1.1. uždavinys. Informuoti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
2.1.2. uždavinys. Mokyti vaikus ir jaunimą, jų tėvus vaikų sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos pagrindų
2.1.3. uždavinys. Formuoti vaikų ir jaunimo turinčių LNL rizikos veiksnių gyvenseną

2.2. tikslas. Skatinti jaunimo ir su vaikais ir jaunimu dirbančių specialistų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
2.2.1. uždavinys. Skatinti ugdymo įstaigas integruoti sveikatos stiprinimo veiklas į kasdieninę įstaigos veiklą
2.2.2. uždavinys. Įdiegti savanorystę visuomenės sveikatos srityje tarp jaunimo ( nuo 15 iki 29 metų)
2.2.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą ugdymo įstaigos bendruomenei

2.3. tikslas. Formuoti saugią, sveikatą stiprinančią aplinką ugdymo įstaigose
2.3.1. uždavinys. Integruoti tinkamos ir saugios mitybos elementus į vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose
2.3.2. uždavinys. Užkirsti kelią nesaugios aplinkos atsiradimui ugdymo įstaigose

Uždavinio Nr.
2.3.2.

Eil.
Nr.
59

2.3.2.
60
2.3.2.
2.3.2.

61
62

2.3.2.
63
2.3.2.
64
2.3.2.
2.3.2.

65
66

Priemonės

Savivaldybės dokumentas

Nelaimingų atsitikimų registravimas ir priežasčių analizės
ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
atlikimas, prevencinių priemonių nustatymas ikimokyklinio
ugdymo įstaigose
Nelaimingų atsitikimų registravimas ir priežasčių analizės
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
atlikimas, prevencinių priemonių nustatymas bendrojo lavinimo
įstaigose
Pirmosios pagalbos suteikimas ikimokyklinio ugdymo įstaigose ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
Pirmosios pagalbos suteikimas bendrojo lavinimo įstaigose

Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos

Informacijos apie darbuotojų sveikatos profilaktinius patikrinimu ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
rinkimas, apibendrinimas ir pateikimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigos vadovui
Informacijos apie darbuotojų sveikatos profilaktinius patikrinimu Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
rinkimas, apibendrinimas ir pateikimas mokyklos vadovui
Vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas higienos stovio ST sprendimas 2011 -11-24 T11-683/
įvertinimas, užkrečiamųjų ligų prevencijos tikslais
Mokinių higienos stovio įvertinimas, užkrečiamųjų ligų
Tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos
prevencijos tikslais

Puslapių 16 iš 20

Valstybinis dokumentas

VSB nuost.p.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2729

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2730

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2731
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2732
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2733

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2734

12.2., 13.4.

LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2735
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005-12-30 Nr. v1035/isak-2736

12.2., 13.4.

12.2., 13.4.
12.2., 13.4.

12.2., 13.4.

2014 metų veiklos planas

Pradžia 3

p

Tikslai ir uždaviniai

3 programos priemonės

3 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų vertinimo kriterijai

3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų turinčių rizikos veiksnį/-ių gyvenseną
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.2. uždavinys. Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos projektą bendruomenėse
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų atstovaujamą sektorių
3.3.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei

Uždavi- Eil.
nio Nr. Nr.

Priemonės
Nėščiųjų mokymo programos vykdymas

3.1.1.

1

3.1.1.

2

3.1.2.

3

3.1.2.

4

3.1.2.

5

3.1.2.

6

3.1.2.

7

3.1.2.

8

3.1.2.

9

3.1.2.

10

3.1.2.

11

3.1.2.

12

3.1.2. 1 pap

Parengti sveikatos stiprinimo mokymo programą skirtą
tėvams auginančius vaikus nuo 1 iki 3 metų
Informacijos apie LNL rizikos veiksnius talpinimas
internetiniame puslapyje (Rūkymas, alkoholio
vartojimas, mityba, fizinis aktyvumas)
Parengtą informaciją LNL rizikos veiksnius ir jų
prevenciją internetinės informacinės skrajutės formatu
ir perduoti bendruomenėms ir savivaldybės internetinį
puslapį
Gyventojų informavimas aktualiais visuomenės sveikatos
klausimais per žiniasklaidą
Visuomenės informavimas triukšmo prevencijos ir
kontrolės klausimais
Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimo
organizavimas
Informacijos parengimas apie dviračių naudą fiziniam
aktyvumui ir trąsas rajone talpinimui internete
Gyventojų informavimas per spaudą užkrečiamųjų ligų
profilaktikos tema (pagal suderintą planą)

Tentinių reklamų pakabinimas "Aš mečiau rūkyti dėl
savo vaiko", "Aš mečiau gerti dėl savo vaiko", "400 g.
per dieną"

Savivaldybės dokumentas

Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Klaipėdos r. aplinkos triukšmo prevencijos 2014 m. veiksmų planas. (p. nr.
14 Teikti visuomenei informaciją triukšmo prevencijos ir kontrolės
klausimais.)
Klaipėdos r. aplinkos triukšmo prevencijos 2014 m. veiksmų planas. (p. nr.
16 Organizuoti Tarptautinės triukšmo supratimo dienos minėjimą),
Klaipėdos r.s. aplinkos oro kokybės valdymo programos 2011 - 2014 m. ir jos
įgyvendinimo priemonių planas. (p. nr. 1.5. populiarinti dviračių transportą
gyventojų tarpe)
VSRSP 2014 m. p.1.1., Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir
kontrolės 2012-2015 m. programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.1.
Informuoti gyventojus apie užkrečiamųjų ligų užsikrėtimo kelius ir
profilaktiką.)
Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Informuoti rizikos grupės gyventojus apie skiepų svarbą

Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m.
programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.3. Informuoti tėvus, rizikos
grupės gyventojus apie skiepų svarbą)
VSRSP 2014 m. priemonė Nr. 4.4.

3.1.3.

13

3.1.3.

Sveikatos ugdymo mokymo gyventojams organizavimas
14 triukšmo poveikio sveikatai tema

3.1.3.

15

3.1.3.

16

3.1.3.

17

3.1.3.

18

3.1.3.
3.1.3.

19
20

3.1.3.

21

3.1.4.

22

3.1.4.

23

Užsiėmimų teritorijose, kuriose nustatytas TB atviros
formos atvejis, organizavimas ir pravedimas (ASPĮ
socialinių darbuotojų prašymu, mokyklose esant
poreikiui)
Užsiėmimų užkrečiamų ligų profilaktikos tema
organizavimas ir pravedimas (ASPĮ socialinių darbuotojų
prašymu, mokyklose esant poreikiui)
Organizuoti mokymus seniūnijų, mokyklų socialiniams
darbuotojams, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų
visuomenės sveikatos specialistams užkrečiamų ligų
prevencijos tema
Organizuoti sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių
vaikų ugdymo įstaigose, pedagogų mokymus suteikti
pirmąją pagalbą
Vykdyti privalomuosius higienos įgūdžių mokymus
Vykdyti privalomuosius pirmosios pagalbos mokymus
Vykdyti privalomuosius alkoholio vartojimo prevencijos
mokymus
Konsultacijų gyventojams ir šeimoms teikimas sveikatos
stiprinimo, rizikos veiksnių mažinimo klausimais,
asmenims nukreiptiems PSPC "LNL rizikos veiksnių
mažinimo programa"
Konsultacijų asmenims, siunčiamiems Klaipėdos regiono
pataisos inspekcijos, teikimas - "Elgesio keitimo
programa"

VSB nuost. p.
12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,
Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas
Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas

12.3., 13.1.,

netaikoma

12.3., 13.1.,

netaikoma

12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,

VSRSP 2014 m. per. 7.2., Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Informacinių trumpų žiniučių tinkamų radijai rizikos
veiksnių mažinimo klausimais parengimas

Alkoholio vartojimo prevencijos tarp Klaipėdos rajono
jaunimo krypčių priemonių įgyvendinimas
Užsiėmimų pagal NVO atskirus užsakymus vedimas

Valstybinis dokumentas

VSRSP 2014 m. p.7.1. Organizuoti seminarų ciklą „Motinos ir kūdikio
sveikatos priežiūra“, Strateginis plėtros planas p. 1.5.3.4., Klaipėdos rajono
strateginis veiklos planas 2014-2016 m. Sveikatos apsaugos programa
priemonė Nr. 1.1.2.
Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.2.

12.3., 13.1.,

netaikoma

12.3., 13.1.,

Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas
Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas
LR SAM įsakymas 2009-03-31
Nr. V-242

12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,

Strateginis plėtros planas p. Nr. 1.5.3.4.

Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas
Klaipėdos r. aplinkos triukšmo prevencijos 2014 m. veiksmų planas. (p.nr. 13 netaikoma
Organizuoti gyventojams sveikatos ugdymo mokymą akcentuojant triukšmo
įtaką sveikatai)
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m.
LR SAM įsakymas 2010-12-03
programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.3.9. Ugdyti ir palaikyti socialinius Nr. V-1033
įgūdžius socialinėsz rizikos asmenims, sergantiems TB)

12.3., 13.1.,

Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m.
programos 2014 m. priemonių planas (p.nr.1.2.Vykdyti prevencinį darbą su
socialinės rizikos gyventojais seniūnijose)
Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m.
programos 2014 m. priemonių planas p.nr.2.1.

12.3., 13.1.,

LR SAM įsakymas 2010-12-03
Nr. V-1033

12.3., 13.1.,

12.3., 13.1.,

VSRSP 2014 m. p.5.2. Strateginis plėtros planas p. 1.5.3.8., Klaipėdos
rajono strateginis veiklos planas 2014-2016 m. Sveikatą žalojančios elgsenos
prevencijos Klaipėdos rajon 2014-2016 m. programa
netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma
netaikoma

12.3., 13.5.
12.3., 13.5.
12.3., 13.5.

VSRSP 2014 m. per. 7.2., Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

12.3., 13.1., 13.8.

VSRSP 2014 m. per. 7.2., Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Puslapių 17 iš 20

Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas
Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas

12.3., 13.1., 13.8.

2014 metų veiklos planas

Pradžia 3

p

Tikslai ir uždaviniai

3 programos priemonės

3 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų vertinimo kriterijai

3.1 tikslas. Didinti suaugusių gyventojų sveikatos raštingumo lygį
3.1.1. uždavinys. Mokyti šeimas besilaukiančias naujagymio ir auginančias vaikus iki 3 metų šeimos sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.2. uždavinys. Informuoti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos klausimais
3.1.3. uždavinys. Mokyti suagusius gyventojus sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos
3.1.4. uždavinys. Formuoti Klaipėdos rajono savivaldybės suaugusių gyventojų turinčių rizikos veiksnį/-ių gyvenseną
3.2. tikslas. Skatinti gyventojus dalyvauti valstybinėse ir savivaldybės patvirtintose ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.1. uždavinys. Informuoti gyventojus apie galimybę dalyvauti valstybinėse ligų profilaktikos ir ankstyvos diagnostikos programose
3.2.2. uždavinys. Vykdyti tuberkuliozės profilaktikos projektą bendruomenėse
3.3. tikslas. Skatinti suaugusių gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus susijusius su visuomenės sveikata ir įgyvendinant veiklas susijusias su sveikatos stiprinimu
3.3.1. uždavinys. Įdiegti Klaipėdos rajone sveikatos ambasadorių bendruomenėse sistemą
3.3.2. uždavinys. Ugdyti socialinių partnerių kompetenciją ligų prevencijos ir sveikatos stiprinimo klausimais, siekiant įdiegti visuomenės sveikatą į jų atstovaujamą sektorių
3.3.3. uždavinys. Užtikrinti sistemingą informacijos teikimą valstybės ir savivaldybės institucijoms bei visuomenei

Uždavi- Eil.
nio Nr. Nr.

3.1.4.

24

3.2.1.

25

3.2.1.

26

3.2.1.

27

3.2.1.

28

3.3.1.

29

3.3.1.

30

3.3.1.

31

3.3.2.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.3.
3.3.3.
3.3.3.
3.3.3.

Priemonės

Savivaldybės dokumentas

Konsultacijų gyventojų grupėms ir individams
psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos
klausimais teikimas (įskaitant ir konsultacijų seniūnijose
rizikos grupėms), informavus socialiniams darbuotojams
apie poreikį
Informacijos visuomenės sveikatos biuro internetiniame
puslapyje (skyrelio) papildymas naujausia informacija,
skirto informuoti apie ankstyvosios intervencijos
valstybės finansuojamas programas
Informacinės atmintinės apie apie ankstyvosios
intervencijos valstybės finansuojamas programas
išdalinimas ikimokyklinio amžiaus vaikus turinčioms
šeimoms
Informacinio tento viešinimas apie valstybines
profilaktines programas
Informacijos apie valstybines profilaktikos ir ankstyvos
diagnostikos programas platinimas per bendruomenes
Pristatyti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono
savivaldybės bendruomenėse sistemos metmenis
bendruomenėms, NVO

VSRSP 2014 m. per. 7.2., Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.4.

Valstybinis dokumentas
Vyriausybės nutarimas (toliau VN) 2011-10-27 Nr. 1278/VN
2011-09-14 Nr. 1080/LSP 2020
projektas

VSB nuost. p.
12.3., 13.1., 13.8.

Strateginio plėtros plano pr.Nr. 1.5.3.4., Strateginio veiklos plano 2014-2016,
Sveikatos apsaugos programos p.1.1.2,

12.3., 13.1.,

Strateginio plėtros plano pr.Nr. 1.5.3.4., Strateginio veiklos plano 2014-2016,
Sveikatos apsaugos programos p.1.1.3

12.3., 13.1.,

Strateginio plėtros plano pr.Nr. 1.5.3.4., Strateginio veiklos plano 2014-2016,
Sveikatos apsaugos programos p.1.1.4
Strateginio plėtros plano pr.Nr. 1.5.3.4., Strateginio veiklos plano 2014-2016,
Sveikatos apsaugos programos p.1.1.5
Strateginio veiklos plano 2014-2016, Sveikatos apsaugos programos p.1.1.2. ,
VSRSP 2014 m. p.Nr. 6.1. Sukurti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono
savivaldybėse bendruomenėse sistemą, Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.7.

12.3., 13.1.,

Sveikatos ambasadorių atrankos vykdymas

Strateginio veiklos plano 2014-2016, Sveikatos apsaugos programos p.1.1.2. ,
VSRSP 2014 m. p.Nr. 6.1. Sukurti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono
savivaldybėse bendruomenėse sistemą, Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.7.

12.3., 13.1.,

Sveikatos ambasadorių apmokymų organizavimas

Strateginio veiklos plano 2014-2016, Sveikatos apsaugos programos p.1.1.2. ,
VSRSP 2014 m. p.Nr. 6.1. Sukurti sveikatos ambasadorių Klaipėdos rajono
savivaldybėse bendruomenėse sistemą, Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.7.

12.3., 13.1.,

Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.2.5./1.5.3.2.

12.3., 13.1., 13.8.

Strateginis plėtros planas p. nr. 1.5.2.5./1.5.3.2.

12.3., 13.1., 13.8.

Programos "Aktyvus senėjimas" projekto peržiūra,
32 siekiant integruoti sveikatingumo paslaugas į užimtumo
centrų veiklą
Organizuoti pasitarimą su daugiafunkcinių centrų
33 direktoriais dėl visuomenės sveikatos paslaugų
integravimo į daugiafunkcinio centro veiklą
Seminaro specialistams (ne sveikatos) organizavimas
užkrečiamųjų ligų prevencijos ir konrolės klausimais
34
Konsultacijų bendruomenių atstovams teikimas,
35 norintiems vykdyti prevencinę projektinę veiklą
bendruomenėje
36 Dalyvavimas STRAMA darbo grupėje
37 Dalyvauti Bendruomenės sveikatos tarybos veikloje
Dalyvauti rengiant ir rengti savivaldybės aplinkos
38
sveikatinimo planus, programas, projektus

Klaipėdos r. užkrečiamųjų ligų prevencijos ir kontrolės 2012-2015 m.
programos 2014 m. priemonių planas (p.nr. 2.1. Organizuoti mokymus
seniūnijų, mokyklų socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams...),
VSRSP 2014 m. 2.1.
Strateginis plėtros planas p. nr. 1.5.3.2.

12.3., 13.1.,
12.3., 13.1.,

LR SAM įsakymas 2010-12-03
Nr. V-1033 ir kt.

12.3., 13.1.,

netaikoma

12.3., 13.1., 13.7.,
13.8.

Strateginis plėtros planas p. nr.1.5.3.2.
netaikoma
netaikoma

Puslapių 18 iš 20

12.3., 13.1., 13.8.
12.3., 13.1., 13.8.
13.2.,13.8.

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir uždaviniai

4 programos

4 programos priemonių ryšys su išorės dokumentais

4.1. tikslas. Užtikrinti aukštos kokybės visuomenės sveikatos paslaugas
4.1.1. uždavinys. Kelti darbuotojų kvalifikaciją
4.1.2. uždavinys. Diegti darbuotojų motyvacinę sistemą
4.1.3. uždavinys. Užtikrinti reikiamus materialinius resursus visuomenės sveikatos paslaugpoms teikti
4.1.4. uždavinys. Vykdyti papildomų resursų, reikalingų visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai ir kokybės gerinimui, paiešką
4.1.5. uždavinys. Diegti bendrojo vertinimo modelio kokybės sistemą biure
Uždavi- Eil.
Priemonės
Savivaldybės dokumentas
Valstybinis dokumentas
nio Nr. Nr.
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo plano įvertinimas ir
netaikoma
netaikoma
4.1.1.
1
koregavimas
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų visuomenės sveikatos
Klaipėdosr.sav. VSRSP 2014 m. priemonė nr.
LR SAM įsakymas 2011-05-19
priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas LNL srityje. 5.1.Strateginis plėtros planas priemonė Nr. 1.5.3.8.,
Nr. V-504/LR SAM įsakymas
Klaipėdosr.sav. VSRSP 2014 m., Sveikatą žalojančios
2007-08-01 Nr. V-630
4.1.1.
2
elgsenos prevencijos Klaipėdos rajone v2014-2016 m.
programa (TS 2013-11-28, T11-621)
Privalomuosius sveikatos mokymus vykdančių darbuotojų Licenzijos galiojimo data
netaikoma
4.1.1.
3
kvalifikacijos kėlimas
Metodinės medžiagos, parengtos valstybinių institucijų
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
netaikoma
4.1.1.
4
Biuro darbuotojams perteikimas susirinkimų metu
Visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už
Projektas "Health equity 2020"
netaikoma
visuomenės sveikatos stebėseną ir stiprinimą
4.1.1.
5
kvalifikacijos kėlimas sveikatos skirtumų stebėsenos ir
prevencijos tema
Visuomenės sveikatos specialistų, atsakingų už vaikų ir
Projektas ADPY
netaikoma
jaunimo sveikatos stirinimą, mokinių sveikatos priežiūrą
4.1.1.
6
kvalifikacijos kėlimas alkoholinių gėrimų vartojimo
prevencijos tema
Pirmosios pagalbos žinių patikrinimas darbuotojų
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
netaikoma
4.1.1.
7
susirinkimo metu
Priešgaisrinės saugos įvertinimas ir darbuotojų žinių
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
Priešgaisrinės saugos įstatymas
4.1.1.
8
patikrinimas, atnaujinimas
Civilinės saugos įvertinimas ir darbuotojų žinių
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
Civilinės saugos įstatymas
4.1.1.
9
patikrinimas ir atnaujinimas
Darbuotojų sveikatos ir saugos periodinio ir atsitiktinio
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
Darbuotojų sveikatos ir saugos
4.1.1.
10
instruktavimo atlikimas
įstatymas
Visuomenės sveikatos biurų darbuotojų pasirengimo
Klaipėdos rajono užkrečiamųjų ligų prevencijos ir
netaikoma
ekstremalioms sveikatai situacijoms įvertinimas
kontrolės 2012-2015 m. rogramos 2013 m. priemonių
planas. (p.nr. 3.12. Įvertinti Klaipėdos rajono
4.1.21.
11
savivaldybės ASPĮ ir VSB pasirengimą ekstremalioms
sveikatai situacijoms.)
4.1.2.
12 Eesamą darbuotojų motyvacinės sistemos įvertinimas
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
netaikoma
13 Naujos darbuotojų motyvacinės sistemos parengimas ir
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
netaikoma
4.1.2.
patvirtinimas
Mokyklų sveikatos priežiūros kabinetų aprūpinimo
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.5.
LR SAM ir ŠMM įsakymas 2005būtinąją technine įranga poreikio įvertinimas ir
12-30 Nr. v-1035/isak-2680
4.1.3.
14
aprūpinimas (pasirengimas paraiškos infrastruktūrinio
projekto teikimui)
Ikimokyklinių įstaigų sveikatos priežiūros kabinetų
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.5./ST sprendimas
LR SAM įsakymas 2009-02-03 V4.1.3.
15
aprūpinimas IT įranga
2011-11-24 Nr. T11-683
58
Ikimokyklinių ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.5./ST sprendimas
LR SAM įsakymas 2009-02-03 Vkabinetų aprūpinimo būtinąją technine įranga poreikio
2011-11-24 Nr. T11-683
59
4.1.3.
16
įvertinimas (pasirengimas paraiškos infrastruktūrinio
projekto teikimui)
Pasirengimas ir papildomos paramos fondų, partnerių
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.5.
netaikoma
4.1.4.
17 paieška, siekiant atnaujinti ugdymo įstaigų sveikatos
priežiūros kabinetų materialinę būklę
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant
Strateginis plėtros planas nr.1.5.3.2.
netaikoma
4.1.4.
18
vykdyti esamų paslaugų plėtrą rajone
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant
Strateginis plėtros planas nr.1.5.2.5./1.5.3.2.
netaikoma
4.1.4.
19
vykdyti planuojamų naujų paslaugų diegimą rajone
Papildomos paramos fondų, partnerių paieška, siekiant
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.8.
netaikoma
4.1.4.
20
kelti darbuotojų kvalifikaciją
4.1.5.
21 Naujų darbuotojų supažindinimas su BVM modeliu
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.1./1.5.3.2./1.5.3.5./1.5.3.10.
netaikoma
4.1.5.
22 Įstaigos kasmetinio įsivertinimo remiantis BVM modeliu Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.1./1.5.3.2./1.5.3.5./1.5.3.10.
netaikoma
4.1.5.
23 BVM modelio diegimas pagal nustatytą planą
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.1./1.5.3.2./1.5.3.5./1.5.3.10.
netaikoma
Visuomenės sveikatos paslaugų poreikio analizės
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.1.
netaikoma
4.1.5.
24
atlikimas
Gyventojų informavimo apie įstaigos teikiamas paslaugas Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.2.
netaikoma
4.1.5.
25
tobulinimas
netaikoma
Strateginis plėtros planas nr. 1.5.3.2.
4.1.5.
26 Visuomenės sveikatos paslaugų aprašų rengimas

Puslapių 19 iš 20

Efekto ir rezultatų

VSB nuost. p.
16.11.

16.11.

16.11.
16.11.

16.11.

16.11.

16.11.
16.14.
16.14.
16.14.

16.14.

16.11.
16.11.

16.11.

16.11.

16.11.

16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.
16.11.

2014 metų veiklos planas

Pradžia

Tikslai ir
uždaviniai

5 programos
priemonės

5 programos priemonių ryšys
su išorės dokumentais

Efekto ir rezultatų
vertinimo kriterijai

5.1. tikslas. Teikti kokybšikas, aptarnaujamų savivaldybių poreikius atitinkančias paslaugas
5.1.1. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Skuodo rajono savivaldybėje
Eil.
Savivaldybės
Priemonės
Valstybinis dokumentas
Nr.
dokumentas
Sutartis R5-448/BS- numatyta atskirame veiklų
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių
1
15
derinimo dokumente
suderinimas
Sutartis R5-448/BSVisuomenės sveikatos stiprinimo priemonių
2
15
t.p.
vykdymas pagal atskirą planą
Mokyklų sveikatos priežiūros organizavimas Sutartis R5-448/BS3
15
t.p.
Sutartis R5-448/BSVisuomenės sveikatos stebėsenos duomenų
4
15
t.p.
rinkimas (Skuodas)
Visuomenės sveikatos duomenų suvedimas ir Sutartis R5-448/BS5
15
t.p.
analizavimas (Skuodas)
5.1.2. uždavinys. Vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas Rietavo savivaldybėje
Eil.
Savivaldybės
Priemonės
Valstybinis dokumentas
Nr.
dokumentas
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių
6
Sutartis R8-99/BS-13 t.p.
suderinimas
Visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių
7
Sutartis R8-99/BS-13 t.p.
vykdymas pagal atskirą planą
Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų
8
Sutartis R8-99/BS-13 t.p.
rinkimas (Rietavas)
Visuomenės sveikatos duomenų suvedimas ir
9
Sutartis R8-99/BS-13 t.p.
analizavimas (Rietavas)

Puslapių 20 iš 20

VSB nuost.
p.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.
VSB nuost.
p.
12.5.
12.5.
12.5.
12.5.

