KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS
TARYBA
SPRENDIMAS
DöL KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO 2012 METŲ ATASKAITOS
2013 m. vasario 26 d. Nr.T-37
Kelm÷

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 63-1231;
1998, Nr.112-3099; 2004, Nr. 171-6309; 2007, Nr. 64-2456; 2008, Nr. 50-1850; 2011, Nr. 743514) 63 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio
5 d. įsakymu Nr. V-227 ,,D÷l savivaldybių visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
priemonių vykdymo ataskaitos formos, jos pildymo bei teikimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005,
Nr. 50-1663; 2009, Nr. 8-285), Kelm÷s rajono savivaldyb÷s taryba n u s p r e n d ž i a patvirtinti
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos vykdymo 2012
metų ataskaitą (pridedama).

Savivaldyb÷s meras

Vaclovas Andrulis

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šos

3.

L÷šų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso l÷šų

Kelm÷s rajono savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šos

2.

Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šų šaltiniai
Eil. Nr.
1
2
1.
Kelm÷s rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šos

83214,21

21780,00

20906,93

40527,28

Surinkta l÷šų, Lt
3

1. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2012 METŲ PROGRAMOS LöŠOS

2013-02-08 Nr. ____________
(data)
Kelm÷
(sudarymo vieta)

VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS VYKDYMO
2012 METŲ ATASKAITA

PATVIRTINTA
Kelm÷s miesto / rajono savivaldyb÷s
tarybos 2013 m. vasario 26 d. sprendimu Nr.T-37

KELMöS RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJA
(savivaldyb÷s pavadinimas)

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. V-227
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2009 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 3 redakcija)

2
Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir
kontrol÷
Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrol÷
Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencija
Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių
ir smurto prevencijos
Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo
Sveikatos priežiūros mokyklose
Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo
Burnos ertm÷s organų ligų profilaktikos

1
1.

8.

6.
7.

5.

4.

2.
3.

Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
programų sritys

Eil.
Nr.

2

5

12

7

Vykdytų
savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
programų
skaičius
3

5

18

42

21

4

Planuota

5

18

42

21

5

Įvykdyta

Vertinimo kriterijų skaičius

1996,05

12010

31948,20

15899,96

6

Skirta l÷šų, Lt

1996,05

12010

31948,20

15899,96

7

Panaudota l÷šų, Lt

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

Prevencin÷ medicina
Kitų sričių visuomen÷s programos (įrašyti).

Bendruomen÷s sveikatos stiprinimas,
sveikatos mokymas, šeimos planavimas
konsultavimas, sveikatos žinių
populiarinimas ir visuomen÷s sveikatos
propagavimas
Gyvenamosios aplinkos sveikatinimas
Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
steb÷sena
Triukšmo prevencija
1

2
2

5

1

4
2

12

Iš viso l÷šų

1

4
2

12

83214,21

2400

3000
6060

9900

83214,21

2400

3000
6060

9900

Neinfekcinių ligų ir
traumų profilaktika ir
kontrol÷

1.

1

Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos programų,
patvirtintų savivaldyb÷s
tarybos sprendimu,
finansuotų iš Savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiosios
programos l÷šų, sritys
2

Eil.
Nr.

57 mokyklos mokiniai
132 diabetu sergantys
asmenys

Rajone gyvenantiems ir cukriniu
diabetu sergantiems žmon÷ms ir
kitiems gyventojams

4

Gyventojų skaičius

Kelm÷s r. Tytuv÷nų jaunimo
mokyklos mokiniai

3

Grupių pavadinimas

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių grupių
apibūdinimas

Diabetu sergantiems žinių suteikimas apie šią ligą ir jų
įtraukimas į aktyvią visuomeninę veiklą

Sergamumo, žalingų įpročių ir nusikalstamumo
prevencija

5

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių grupių gautos
naudos apibūdinimas

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

13.
14.

12.

10.
11.

9.

Užkrečiamųjų ligų
profilaktika ir kontrol÷

Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija

2.

3.

300 mokinių

600 vaikų

Kelm÷s rajono vaikai, esantys
policijos apskaitos kortel÷se,
pataisos inspekcijos įskaitoje, iš
asocialių, smurtaujančių, socialiai
remtinų šeimų

apie 500000 žmonių

Šiaulių apskrities ir Kelm÷s rajono
bendruomen÷

Kelm÷s profesinio rengimo centro
Kelm÷s skyriaus 16-20 metų
mokiniai

150 žmonių

Tytuv÷nų miesto sveiko gyvenimo
klubo ir jų šeimų nariai

72 mokiniai

200 žmonių

Budraičių gyvenviet÷s žmon÷s

Kelm÷s r. Pakražančio vidurin÷s
mokyklos mokiniai

85 vaikai (9-16 metų)

Kelm÷s rajono vaikai ir jaunimas
(prioritetas – spec. poreikių vaikai)

Informacijos apie narkotines, psichotropines, toksines
medžiagas, jų poveikį ir pasekmes organizmui, apie
alkoholio bei rūkymo žalą suteikimas

Žinių apie priklausomybių formavimąsi, žalą ir
gydymą įgijimas.

Neformalaus ugdymo formomis prevencin÷s veiklos
vykdymas.

Sukurtas vaizdo projektas l÷tinių neinfekcinių ligų
rizikos veiksnių mažinimo tema, kuris pristatytas per
Šiaulių televiziją visuomenei.

Sergamumo kraujotakos sistemos ir kitomis l÷tin÷mis
neinfekcin÷mis ligomis mažinimas

Sveiko gyvenimo būdo propagavimas, sveikatos
stiprinimo ir l÷tinių neužkrečiamųjų ligų žinių
suteikimas, praktiškas sveikos gyvensenos nuostatų
realizavimas vyresniame amžiuje.

Hipokinezijos, nejudrumo ir rizikos sirgti l÷tin÷mis
neinfekcin÷mis ligomis sumažinimas.

Psichikos sveikatos
stiprinimas, savižudybių ir
smurto prevencija

Vaikų ir jaunimo sveikatos
išsaugojimas ir stiprinimas

4.

5.

65 mokiniai
332 vaikai

253 mokiniai
338 mokiniai ir 74 kiti
dalyviai
66 pradinių klasių
mokiniai

Kelm÷s specialiosios mokyklos
mokiniai
Užvenčio vaikai ir jaunimas

Šauk÷nų Vlado Pūtvio-Putvinskio
vidurin÷s mokyklos mokiniai
Liolių pagrindin÷s mokyklos
mokiniai ir bendruomen÷
Pakražančio vidurin÷s mokyklos
mokiniai

Kelm÷s darželio-mokyklos
„Ąžuoliukas“ bendruomen÷

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

Įgytos sveikos mitybos, jud÷jimo naudos žinios
paskaitų, švenčių ir renginių metu.

Žinių apie sveikatą stiprinančius veiksnius įdiegimas,
fizin÷s sveikatos ir kūno kultūros įgūdžių stiprinimas.

Fizin÷s sveikatos ir popamokinio užimtumo skatinimas
ir sąlygų pagerinimas.

Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas, sveikos ir
saugios gyvensenos ugdymas, žinių apie fizinio
aktyvumo reikšmę sveikatai suteikimas ir įtvirtinimas.

Sveikos gyvensenos skatinimas renkantis aktyvų ir
judrų gyvenimo būdą.

Sumaž÷jo aklųjų ir silpnaregių socialin÷ atskirtis,
pager÷jo gyvenimo kokyb÷ bei išsipl÷t÷ socialin÷s,
psichologin÷s bei profesin÷s reabilitacijos ir
integracijos galimyb÷s.
Aktyvus jud÷jimas, įvairūs mokymai, išvykos parod÷,
kad sveikatos projektas pagerino fizinę ir dvasinę
būklę, fizinį paj÷gumą ir aktyvumą, propaguotas
sveikas gyvenimo būdas.
Bendruomen÷s nariai supažindinti su vaikų sveikatos
išsaugojimu ir stiprinimu aktyviai dalyvavo paskaitose,
diskusijose, surengtose akcijose ir praktin÷je kelion÷je.

Organizuotas socialin÷s rizikos vaikų užimtumas
vasaros metu.

20 mokinių

460 asmenų

Vasaros stovyklos metu organizuotas jaunimo
užimtumas

15 mokinių

Vaiguvos Vlado Šimkaus vidurin÷s
mokyklos bendruomen÷

Kelm÷s Jono Graičiūno gimnazijos
15–17 metų perspektyviausi
gimnazistai
Kelm÷s rajono socialin÷s rizikos
šeimų ir rizikos grup÷s jaunuoliai
turintys mokyklos lankomumo,
žalingų įpročių problemų
Aklųjų ir silpnaregių organizacijos
nariai

Bendruomen÷s sveikatos
stiprinimas, sveikatos
mokymas, šeimos
planavimo konsultavimas,
sveikatos žinių

10.

7.

Gyventojų sveikos mitybos
ir fizinio aktyvumo
skatinimas
Burnos ertm÷s organų ligų
profilaktika;

6.

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

Kelm÷s Jono Graičiūno gimnazijos
bendruomen÷

Lykšilio pagrindin÷s mokyklos ir
kaimo bendruomen÷s nariai
Kelm÷s „Kražant÷s“ pagrindin÷s
mokyklos bendruomen÷

326 žmon÷s

496 mokiniai ir jų
mokytojai

Jaunimas ir visa Kelm÷s rajono
bendruomen÷

Medikai, pedagogai, visuomen÷s
sveikatos specialistai, socialiniai

500 žmonių

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

101 žmogus

68 mokiniai ir 32 jų
t÷vai

Kelm÷s „Kūlverstuko“ darželio–
mokyklos bendruomen÷

Mockaičių kaimo bendruomen÷s
nariai

70 mokinių,
gyvenančių mokyklos
bendrabutyje
90 mokinių, jų t÷vai ir
pedagogai

Kelm÷s PRC mokiniai

Konferencijos dalyviams ir bendruomenei pateikta
naujausia informacija apie rajono gyventojų sveikatos

Skatinamas bendruomeniškumas, sveiko laisvalaikio
praleidimo būdas.

Žinių apie sveikatos saugojimą ir stiprinimą įgijimas,
sveikatą stiprinančių, palaikančių ir tausojančių
kasdieninių įpročių ugdymas, vertybinių nuostatų
formavimas.
Aktyvus sveikos gyvensenos principų propagavimas,
mokinių sveikatingumo stiprinimas, pagarbos savo
kūnui ir sielai skiepijimas.
Akcijų, susitikimų, konkursų, ugdymo grupių
užsi÷mimų, varžybų, švenčių, išvykų, paskaitų ir
diskusijų metu įgytos sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo žinios.

Jaunimo bendradarbiavimo ir sveikatos stiprinimas
sportuojant.

Sveikos gyvensenos skatinimas, teigiamo požiūrio į
savo ir kitų sveikatą skiepijimas, organizmo
grūdinimas ir mankštinimasis
Aktyvaus ir pasyvaus poilsio įgūdžių ugdymas, fizin÷s
ir dvasin÷s sveikatos siekimas.

Sveikos gyvensenos skatinimas, šiuolaikinių švaros
palaikymo technologijų mokymas

Gyvenamosios aplinkos
sveikatinimas

Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos steb÷sena

Triukšmo prevencija

Prevencin÷ medicina

Kitos visuomen÷s sveikatos
sritys

11.

12.

13.

14.

15.

populiarinimas ir
visuomen÷s sveikatos
propagavimas

220 mokinių

145 moterys

9000 žmonių

15 000 žmonių

116 vaikų, jaunimo ir
suaugusių

________________

L÷tinių neinfekcinių ligų rizikos
veiksnių (streso) mažinimas
gimnazijos mokiniams

Tytuv÷nų, Vaiguvos ir Kelm÷s
moterys

Kelm÷s ir Tytuv÷nų miestų
gyventojai

Kelm÷s rajono gyventojai ir
poilsiautojai

Pagryžuvio kaimo bendruomen÷s
nariai

darbuotojai, nevyriausybinių
organizacijų lyderiai

Moterims, gyvenančioms nutolusiose nuo onkologijos
centrų vietose, suteikta onkologinio švietimo
paslaugos.
Mokiniai buvo supažindinti su streso sukeliamomis
fizin÷mis ir psichologin÷mis reakcijomis ne tik
teoriškai, bet ir praktiškai.

Maudymosi sezono metu atlikti maudyklų vandens
tyrimai, apie vandens kokyb÷s neatitikimus higienos
normai informuota visuomen÷, savivaldyb÷s
administracija, užkirstas kelias per vandenį plintančių
infekcijų protrūkiams.
Vykdant valstybinę triukšmo programą, užtikrinamas
gyventojų saugumas nuo neigiamo triukšmo poveikio.

būklę, bendruomen÷ supažindinta su sveikatos politikos
naujov÷mis, sveikatos stiprinimo aktualijomis,
visuomen÷s sveikatos problemomis.
Organizuotas bendruomen÷s narių laisvalaikio
praleidimas, vaikų ir jaunimo užimtumas, suteiktos
žinios apie sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą.

6.
7.
8.
9.
10.

5.

4.

3.

Eil.
Nr.
1.
2.

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

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

Nepakankamas kitų sektorių įsitraukimas į sveikatinimo veiklą

3.

(Parašas)

(Parašas)

(Vardas ir pavard÷)

(Vardas ir pavard÷)

TLK l÷šas gauti vasario m÷n. pradžioje
Reik÷tų supaprastinti mokyklų sveikatos priežiūros ataskaitos formą,
neskaidant kiekvienos mokyklos ir skyriaus atskirai, kadangi
finansavimas, etatai, sąmatos yra rengiamos ir tvirtinamos įstatymu
nustatyta tvarka.

3

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

Lina Balčiūnien÷, Bendruomen÷s sveikatos tarybos pirminink÷, tel. ( 427) 52 239

Vyr. finansininkas

A. V.

Neaktyvios bendruomen÷s, NVO vykdant sveikatinimo veiklą

2.

Savivaldyb÷s administracijos direktorius

Nepakanka finansavimo visoms sveikatinimo priemon÷ms,
veikloms, projektams įgyvendinti

2

1

1.

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

Eil.
Nr.

5. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO
TOBULINIMAS

