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DĖL PRITARIMO KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS
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Kelmė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049;
2008, Nr. 113-4290) 6 straipsnio 18 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2007, Nr. 64-2455) 6 straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1996, Nr. 102-2315; 1997,
Nr. 64-1507, Nr. 67-1661; 2010, Nr. 51-2476), Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18
d. nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834;
2011, Nr. 8-328), Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Pritarti Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2013 metų ataskaitai (pridedama).
2. Nustatyti, kad ataskaita skelbiama savivaldybės interneto tinklalapyje.
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
2013 m. ataskaita rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d.
nutarimu Nr. 606 ,,Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo
ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos teikimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 8-328).
Ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėje,
trumpai aptariami tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės sveikatos priežiūros
veiklai. Pateikiami

statistiniai 2012 m. duomenys apie demografinę situaciją Kelmės rajono

savivaldybėje. Aptariamos vykdytos rajone valstybinės visuomenės sveikatos strategijos ir programos.
Aprašomas visuomeninių organizacijų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į
visuomenės sveikatos priežiūros veiklos įgyvendinimą Kelmės rajono savivaldybėje. Pateikiama
informacija apie praėjusiais metais rajone vykdytą vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklą,
mokinių skaičių savivaldybėje, mokinių sveikatos priežiūros specialistų skaičių. Aptariami
savivaldybės, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimai, Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšos, skirtos visuomenės sveikatos priežiūrai įgyvendinti savivaldybėje. Pateikiamos artimiausio
laikotarpio savivaldybės vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos prioritetinės kryptys,
aptariamas savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymas.
Ataskaitą parengė Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė Lina
Balčiūnienė, tel. (8 427) 52239, el. p. kelmesbiuras@zebra.lt; XI skyrių parengė Kelmės rajono
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vincas Metrikis, tel. (8 427) 69052, el. p.
vincas.metrikis@kelme.lt.

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS
1 lentelė. Teisės aktai, reglamentuojantys savivaldybės vykdytas visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas
Eil.
Dok. data Dok. Nr.
Antraštė
Nr.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimai

1.

2013-01-29

T-29

2.

2013-02-26

T-35

3.

2013-02-26

T-37

4.

2013-02-26

T-38

5.

2013-03-29

T-101

6.

2013-03-29

T-103

7.

2013-03-29

T-108

8.

2013-04-25

T-117

9.

2013-04-25

T-144

10.

2013-08-28

T-233

11.

2013-08-28

T-272

12.

2013-10-30

T-299

1

2

3

Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 30 d.
sprendimo Nr. T-143 „Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ 1 punkto
pakeitimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013 metų programinio biudžėto
patvirtinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos vykdymo 2012 metų ataskaitos
Dėl pritarimo Kelmės rajono savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012 metų ataskaitai
Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios 2013 metų programos patvirtinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės Narkotikų kontrolės komisijos,
sudarytos Kelmės rajono savivakdybės tarybos 2012 m. lapkričio
29 d. sprendimu Nr. T-381, sudėties pakeitimo
Dėl Viešų konkursų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja yra savivaldybė,
vadovų pareigoms eiti nuostatų patvirtinimo
Dėl 2013 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšų paskirstymo Kelmės rajono savivaldybės biudžetinėms
įstaigoms
Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios 2013 metų programos patikslinimo
Dėl pavedimo tvirtinti sveikatos priežiūros įstaigų išlaidų, skirtų
darbo užmokesciui ir medikamentams, normatyvus
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 31 d.
sprendimo Nr.T-129 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės
bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų ir bendruomenės
sveikatos tarybos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo
Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
4

13.

2013-11-26

T-333

14.

2013-11-26

T-334

15.

2013-11-26

T-357

Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros
centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros
centro įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d.
sprendimu Nr. T-381 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės narkotikų
kontrolės komisijos sudarymo“ pakeitimo

Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
16.

2013-02-11

A-117

17.

2013-02-12

A-120

18.

2013-02-26

A-151

19.

2013-03-06

A-178

20.

2013-03-28

A-252

21.

2013-04-02

A-258

22.

2013-04-29

A-351

23.

2013-04-29

A-354

24.

2013-04-29

A-356

25.

2013-05-17

A-409

Dėl Kelmės rajono savivaldybės 2013-2014 metų gripo ir ūmių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir
prevencijos priemonių plano tvirtinimo
Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
paskelbimo
Dėl gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos
atšaukimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės gripo ir ūmių viršutinių
kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros ir
prevencijos priemonių, pasirengimo gripo epidemijai priemonių
ir veiksmų jai kilus planams parengti ir patikslinti
Dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos ataskaitų
vertinimo komisijos sudarymo
Dėl kelmės rajono savivaldybės Visuomenės sveikato biuro
vadovo darbo apmokėjimo sąlygų aprašo
Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro 2012 m. veiklos ataskaitos ir finansinės
atskaitomybės tvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros
centro 2012 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės
tvirtinimo
Dėl viešosios įstaigos Kelmės rajono psichikos sveikatos centro
2012 m. veiklos ataskaitos ir finansinės atskaitomybės tvirtinimo
Dėl Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės sveikatos
programoms finansuoti

26.

2013-05-28

A-444

Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2013 metų veiklos
užduočių patvirtinimo
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27.

2013-05-31

A-470

28.

2013-06-28

A-564

29.

2013-07-16

A-610

30.

2013-08-07

A-656

31.

2013-08-28

A-707

Dėl darbo grupės sudarymo Kelmės rajono savivaldybės
maudyklų 2014-2015 m. stebėsenos programai parengti
Dėl Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. A-490 „Dėl Kelmės rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos įgyvendinimo ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo
Dėl įpareigojimo viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovams
Dėl administracijos direktoriaus 2013 m. gegužės 17 d. įsakymo
Nr. A-409 „Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšų naudojimo visuomenės
sveikatos programoms finansuoti“ 1 ir 3 priedų papildymo
Dėl viešųjų įstaigų Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų
centro ir Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro
direktorių konkurso komisijos sudarymo

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
1. Svarbiausieji išoriniai ir vidiniai veiksniai, kurie ataskaitiniais biudžetiniais metais turėjo
įtakos savivaldybės vykdytai visuomenės sveikatos priežiūros veiklai:
1.1. Neigiami išoriniai veiksniai:
1.1.1. LR sveikatos apsaugos ministerija sudaro su savivaldybėmis sveikatinimo veiklos sutartis
visuomenės sveikatos priežiūros veikloms ir priemonėms vykdyti, tačiau nėra nurodyta ir įteisinta, kiek
lėšų visuomenės sveikatos priežiūrai turi būti skiriama 1 gyventojui, gyvenančiam miesto ir kaimo
teritorijoje. 2013 metais sveikatinimo veiklos sutartis pasirašyta liepos 18 d., tai neužtikrina stabilios ir
nuoseklios visuomenės sveikatinimo veiklos vykdymo.
1.1.2. Yra patvirtinta daug valstybinių programų, kurias turi įgyvendinti savivaldybės, tačiau
šioms veikloms vykdyti neskiriamas tikslinis finansavimas. Tai Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m.
lapkričio 4 d. nutarimas Nr. XI-1078 ,,Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010-2016 metų programos patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. V-1033 ,,Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės
2011-2014 metų programos patvirtinimo“ ir kt.
1.1.3. . Nepatvirtintas visuomenės sveikatos priežiūros būtinųjų paslaugų paketas.
1.2. Teigiami išoriniai veiksniai:
1.2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos
departamento, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro,
Valstybinio psichikos sveikatos centro ir kitų įstaigų specialistų metodinė pagalba, konsultacijos padėjo
įgyvendinti visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas rajone.
1.2.2. Įgyvendindama Visuomenės sveikatos priežiūros strategijos įgyvendinimo planą,
Sveikatos apsaugos ministerija ir toliau remia visuomenės sveikatos priežiūros veiklas, kurias vykdo
visuomenės sveikatos biurai.

1.2.3. Augantis visuomenės pilietiškumas ir sveikatos reikšmės suvokimas.
1.3. Teigiami vidiniai veiksniai:
1.3.1. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir
teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims vykdo Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras.
1.3.2. Kelmės rajono savivaldybės mero, administracijos, Savivaldybės bendruomenės
sveikatos tarybos požiūris ir palaikymas padeda formuoti visuomenės sveikatos priežiūros politikos
įgyvendinimą savivaldos lygmeniu.
1.3.3. Vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros strategija, vykdoma visuomenės sveikatos
priežiūros stebėsenos programa.
1.3.4. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biure dirba specialistai, atitinkantys
kvalifikacinius reikalavimus.
1.3.5. Gerinamas tarpžinybinis bendradarbiavimas, į sveikatinimo veiklą įtraukiami kiti
sektoriai.
1.4. Neigiami vidiniai veiksniai:
1.4.1. Jaunimo užimtumo ir gyvensenos blogėjimo tendencijos.
1.4.2. Didėjantis socialinės rizikos šeimų skaičius.
1.4.5. Su amžiumi mažėjantis vaikų fizinis aktyvumas.
IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ
Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės analizėje pateikiami rezultatai pagal
savivaldybės vykdytos visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis, aprašomas jų pokytis, lyginami su
ankstesniais metais, pagal galimybes duomenys palyginami su Lietuvos vidurkiu bei pavaizduojama
grafiškai.
4.1.

Demografinė situacija

2012 metais demografinė, ekonominė ir socialinė situacija Kelmės rajono savivaldybėje buvo
gana specifinė: mažėjo gimstamumas, mirčių skaičius viršijo gimimų skaičių, didelė migracija, išliko
aktuali nedarbo problema, didėjo pašalpų gavėjų skaičius.
Vienas pagrindinių rodiklių, atspindinčių Kelmės rajono savivaldybės demografinę situaciją, yra
gyventojų skaičius – jis kasmet mažėja. 2013 metų sausio 1 d., Statistikos departamento duomenimis,
Kelmės rajono savivaldybėje buvo 31 151 gyventojas. Skaičiuojama, kad po 2 metų Kelmės rajone jau
nebus 30 tūkstančių gyventojų, nors dar 2004 metais buvo daugiau nei 40 tūkstančių. Galima teigti,
kad per dešimtmetį Kelmės rajone gyventojų sumažėjo 10 tūkstančių, tai beveik po tūkstantį kasmet.

1 pav. Gyventojų skaičiaus kaita Kelmės rajono savivaldybėje 2008–2013 metais (metų pradžioje)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė
*Gyventojų skaičius 2002–2012 m. perskaičiuotas remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų
ir būstų surašymo rezultatais

Kelmės rajone yra daugiau kaimo gyventojų negu vidutiniškai šalies savivaldybėse, t.y. beveik du
trečdaliai (62%) gyventojų gyvena kaime, iš viso 19 604, o miesto teritorijoje – 12 118 gyventojų, tai
sudaro vos daugiau nei trečdalį (38%). Bendrai Lietuvoje vyrauja atvirkštinė situacija, iš viso tik
trečdalis Lietuvos gyventojų gyvena kaime, o dauguma – mieste, nors iš 60 Lietuvos savivaldybių 34
yra kaimiškos.
Dėl gyventojų sudėties kaitos 2008–2012 metų laikotarpiu mažėjo darbingo amžiaus ir 0–15
metų amžiaus gyventojų, o pensinio amžiaus gyventojų skaičius buvo pastovus pastaruosius trejus
metus, todėl rajone išlieka sparti gyventojų senėjimo problema. Šią problemą lemia du veiksniai –
gimstamumo mažėjimas ir gyvenimo trukmės ilgėjimas.
Nuo gimstamumo mažėjimo priklauso dabartiniu metu susiformavusi gyventojų amžiaus
struktūra bei tolesnės jos raidos perspektyvos. Statistikos departamento duomenimis, Kelmės rajone
nuo 2009 metų gimstamumas mažėja. 2012 metais gimė 274 kūdikiai, 1000 rajono gyventojų teko 8,7
gimusių kūdikių, Lietuvos vidurkis 1000 gyventojų – 10,2. Mirtingumas išlieka daug didesnis nei
gimstamumas. 2012 metais 1000 rajono gyventojų teko 16,8 mirusių, Lietuvos vidurkis buvo mažesnis
ir siekė 13,7. Todėl Kelmės rajone, kaip ir visoje Lietuvoje (išskyrus kelias savivaldybes), vyrauja
ryškios neigiamos natūralios kaitos tendencijos. 2012 metais Lietuvoje 1000 gyventojų teko -3,5
natūralios kaitos, Kelmės rajono savivaldybėje šis santykis buvo dar blogesnis ir sudarė apie -8.
2 pav. Gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiai Kelmės rajono savivaldybėje 2008–2012 metais

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė

2012 metais Kelmės rajone mirė 529 gyventojai, iš kurių 269 vyrai ir 260 moterų. Iš 269 mirusių
vyrų vos 29% buvo vyresni nei 80 metų, o iš visų mirusių moterų daugiau nei pusė (56%) buvo
vyresnės nei 80 metų. Vadinasi, vyrai miršta jaunesni nei moterys.

Nors rajone registruotas kūdikių mirčių skaičius ir mirtingumo, atsižvelgiant į gyventojų skaičių,
rodiklis nėra didelis, tačiau tiek 2011 metais, tiek 2012 metais mirė po 2 kūdikius. 2012 metais Kelmės
rajone mirusių kūdikių rodiklis buvo didesnis nei bendrai Lietuvoje.
3 pav. 1000 gimusių kūdikių tenka mirusių kūdikių Kelmės rajono savivaldybėje 2008–2012 metais

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų baz

Nuo 2010 metų pastebimas migracijos neto mažėjimas, tačiau 2012 metais, mažėjant tarptautinei
emigracijai, augo vidinė migracija į kitus Lietuvos miestus. 2012 metais neto migracija sudarė minus
432 asmenys, iš kurių vidinė – minus 271 (67%), tarptautinė – minus 161 (33%). Kasmet rajonas dėl
vidinės migracijos praranda apie 200–300 gyventojų.

4 pav. Vidinė ir tarptautinė Kelmės rajono savivaldybės gyventojų migracija 2008–2012 metais

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė

Nedarbo lygis Kelmės rajone išlieka žymiai aukštesnis nei vidutinis metinis nedarbo lygis
Lietuvoje. Nors nedarbo lygis Kelmės rajone aukščiausias buvo 2010 metais (18,2%), lyginant su 2012
metais, sumažėjo iki 17,6%, tačiau vis tiek tai vienas aukščiausių Lietuvoje ir pats aukščiausias Šiaulių regione.

5 pav. Vidutinis metinis nedarbo lygis Kelmės rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2008–2012 m. (%)

Šaltinis: Lietuvos darbo biržos informacija

Kelmės rajonas pasižymi sąlyginai dideliu valstybės išlaikomų gyventojų skaičiumi, kadangi
didelę dalį gyventojų sudaro vaikai ir paaugliai bei pensinio amžiaus žmonės. Socialinės pašalpos
gavėjų santykinis skaičius ir išlaidos yra beveik du kartus didesnis už vidutinį šalies mastu.
6 pav. Kelmės rajono savivaldybės socialinės pašalpos gavėjų skaičius ir išlaidos, tūkst.

Šaltinis: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys

Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis (atskaičius mokesčius) taip pat mažesnis nei bendras
Lietuvos vidurkis. Nuo 2010 metų darbo užmokestis vėl pradėjo kilti ir pasiekė 2009 metų lygį.
Vidutinė pensija 2012 metais Kelmės rajone buvo 722,17 lito, Lietuvoje vidutinė – 815,57 lito. Tai dar
vienas rodiklis, kuris yra žemesnis nei bendras Lietuvos vidurkis.
7 pav. Vidutinis mėnesinis neto darbo užmokestis (į rankas) litais

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento rodiklių duomenų bazė

Apibendrinus visus rodiklius galima daryti išvadą, kad Kelmės rajono savivaldybės gyventojų
skaičius mažėja dėl daugumai vietovių būdingų priežasčių: mažo gimstamumo, neigiamos natūralios
gyventojų kaitos ir didelės migracijos. Kelmės rajone nuo 2001 iki 2012 metų vykę gyventojų
struktūros pokyčiai lėmė, kad rajono gyventojai senėjo ir jų mažėjo. Demografiniai pokyčiai lemia
naujas sudėtingas socialines, ekonomines problemas, kurias pagilina pagrindinė rajono problema –
nedarbas (2012 metais buvo didžiausias Šiaulių regione).
4.2.

Mirtingumas
Mirtingumas Kelmės rajono savivaldybėje 2012 metais padidėjo. 2012 metais mirė 529 žmonės,

t. y. 33 asmenimis daugiau negu 2011 metais. 2012 m. 100 000 gyventojų teko 1686 mirusieji (2011 m.
– 1409 atv. 100 000 gyventojų). Mirtingumo rodiklis buvo ne tik didesnis nei bendrai registruojamas
Lietuvoje (1370 atv. 100 000 gyventojų), kuris taip pat padidėjo palyginus su 2011 metais, bet ir
didžiausias per pastarųjų penkerių metų (2008–2012 metais) laikotarpį.
8 pav. Mirtingumas, tenkantis 100 000 gyventojų, 2008–2012 metais

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro
duomenys.
Kaip ir visoje Lietuvoje, svarbiausios ir pagrindinės Kelmės rajono gyventojų mirties priežastys jau daug
metų išlieka nepakitusios (žr. 9 pav.): kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties
priežastys 2012 m. sudarė 84,5 % visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė,
t.y. 58 % (iš viso 309 žmonės), nuo piktybinių navikų – 18,7 proc. (iš viso 99 žmonės), o dėl išorinių mirties
priežasčių – 7,4 % visų mirusiųjų.

9 pav. Pagrindinės mirties priežastys Kelmės rajono savivaldybėje 100 000 gyventojų
2008–2012 metais

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro
duomenys.

Pagrindinė mirštamumo priežastis yra kraujotakos sistemos ligos (I00-I99). Pastebima, kad 2012
metais mirčių dėl šios priežasties padaugėjo (2012 m. šis rodiklis siekė 984,7 atv. 100 000 gyventojų).
Bendrais duomenimis, Lietuvoje 2012 m. 100 000 gyventojų teko 775,5 atv. Daugumą kraujotakos
sistemos ligų mirčių sąlygojo išeminės širdies (I20-I25) ir cerebrovaskulinės (I60-I69) ligos.
Kelmės rajone per penkerių metų laikotarpį didžiausias mirtingumas nuo piktybinių navikų(C00C97) užregistruotas 2012 metais. Jei dar 2011 metais šis rodiklis buvo mažesnis nei bendras Lietuvos
vidurkis (267,7 atv. 100 000 gyventojų), tai 2012 metais jau atvirkščiai, buvo didesnis ir siekė 315,5
atv. 100 000 gyventojų. Daugiausia mirčių nuo piktybinių navikų būna sąlygotos gerklų, trachėjos,
bronchų ir plaučių (C32-C34), skrandžio (C16) piktybinių navikų.
Trečiasis aspektas, lemiantis Kelmės rajono savivaldybės gyventojų mirtingumą, yra mirtys dėl
išorinių priežasčių. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 2012 m. Kelmės rajone (124,3 atv.
100 000 gyventojų) buvo panašus į bendrą vidurkį, registruojamą Lietuvoje (122,5 atv. 100 000
gyventojų).
2012 metais mirtingumas Kelmės rajone padidėjo. Kaip ir visos Lietuvos, mūsų rajono
gyventojų pagrindinės mirties priežastys išlieka nepakitusios: kraujotakos sistemos ligos (58 proc. visų
mirčių atvejų), piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys, kurių daugumą sudaro savižudybės. Be
to, Kelmės rajone vyrų mirtingumas didesnis nei moterų. Moterys dažniau miršta nuo kraujotakos
sistemos ligų, o vyrai – nuo piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių.
4.3.

Sergamumas

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės
sistemos SVEIDRA duomenimis, 2012 m. daugiausia užregistruota sergančių kvėpavimo sistemos
(233,7 atv. 1000 gyventojų), kraujotakos sistemos (219,4 atv. 1000 gyventojų) ir jungiamojo audinio ir
skeleto raumenų sistemos ligomis (112,5 atv. 1000 gyventojų).

2 lentelė. 2012 metų sergamumo struktūra Kelmės rajone
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Infekcinės ir parazitinės ligos
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Kvėpavimo sistemos ligos

raumenų

Traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro leidinys „Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir
savivaldybėse“

Analizuojant per metus naujai užregistruotus susirgimus, pastebimos panašios tendencijos į
bendrus susirgimus. 2012 m. Kelmės rajone naujų susirgimų skaičius per vienerius metus išaugo iki
564,3 atv. 1000 suaugusiųjų (2011 m. buvo 468 atv. 1000 suaugusiųjų), tačiau Lietuvoje bendras
vidurkis buvo didesnis ir siekė 1010 atv. 1000 suaugusiųjų. (2011 m. – 959,3 atv. 1000 suaugusiųjų).
Mažesnis sergamumas nei Kelmės rajone 2012 metais registruotas tik Neringoje (477,88 atv. 1000
suaugusiųjų) ir Utenos rajone (497,88 atv. 1000 suaugusiųjų).
Lyginant vaikų sergamumą, užregistruotą ambulatorinėse sveikatos priežiūros įstaigose, su
suaugusiųjų sergamumu, galima teigti, kad 2012 m. Kelmės rajone vaikai sirgo dažniau nei
suaugusieji. Bendrai Lietuvoje vaikų sergamumas kasmet didėja. Kelmės rajone vaikų sergamumas
buvo mažesnis (2012 m. – 1743,1 atv. 1000 vaikų) nei bendras Lietuvoje (2012 m. – 2706,7 atv. 1000
vaikų). Mažesnis vaikų sergamumas nei Kelmės rajone registruotas tik Skuodo rajone – 1468,6 atv.
1000 vaikų, Neringoje – 1581,11 atv. 1000 vaikų ir Pagėgių savivaldybėje – 1708,2 atv. 1000.

12 pav. Vaikų (0-17 metų) sergamumas 1000 vaikų (iš viso) 2008–2012 metais

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos
priežiūros įstaigų veikla“

Taigi, apibendrinant Kelmės rajono gyventojų sergamumą 2012 metais galima teigti, kad
sergamumas auga (2012 m. – 1231,2 atv. 1000 suaugusiųjų), tačiau išlieka vienas mažiausių Lietuvoje.
Vaikai serga dažniau nei suaugusieji ir jų sergamumas kasmet didėja, tačiau Kelmės rajono vaikų
sergamumas yra vienas mažiausių Lietuvoje (2012 m. – 1743,1 atv. 1000 vaikų). Kelmės rajone
didžiausia dalis rajono gyventojų sergamumo struktūroje 2012 metais teko kvėpavimo (ypač vaikai) ir
kraujotakos (ypač vyresni gyventojai) sistemos ligoms.
4.4.

Sveikatos priežiūra

Kelmės rajone per vienerius metus sumažėjo asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių
specialistų. 2011 metais Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbo 60 gydytojų, o 2012
metais trimis mažiau – 57 gydytojai. Odontologų skaičius per metus sumažėjo iki 10 (2011 metais buvo
11 odontologų). Dar daugiau mažėjo specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų), ir
slaugytojų (įskaitant akušerius). Specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų), sumažėjo
beveik dešimtadaliu (9 proc.), t. y. nuo 254 specialistų 2011 metais iki 232 specialistų 2012 metais.
Tiek pat (dešimtadaliu, 9 proc.) sumažėjo ir slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius – nuo 193
slaugytojų 2011 metais iki 175 slaugytojų 2012 metais.
13 pav. Gydytojų, specialistų, turinčių medicinos išsilavinimą, slaugytojų, odontologų skaičių kaita Kelmės
rajono savivaldybėje 2008–2012 metais

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro periodinio sveikatos statistikos leidinio „Lietuvos
gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ informacija

Didelis skirtumas tarp Kelmės rajono savivaldybės ir Lietuvos vidurkio yra pastebimas palyginus
gydytojų skaičių, tenkantį 10 000 gyventojų. Jei bendrai skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų,
Lietuvoje per vienerius metus nežymiai padidėjo (iki 45,6), tai Kelmės rajone šiek tiek sumažėjo (2012
metais – 18,4 atv. 10 000 gyventojų). 2012 metais Lietuvoje bendras gydytojų skaičius buvo 2,5 karto
didesnis nei Kelmės rajone, tačiau tai daugumos savivaldybių problema. Iš viso miestuose 2012 metais
rodiklis 10 000 gyventojų siekė 59,2 gydytojo, rajonuose – vos 19 gydytojų.
14 pav. Gydytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyv., 2008–2012 metais*

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro periodinio sveikatos statistikos leidinio „Lietuvos
gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ informacija
*2011 m. rodikliai yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo rezultatais

Bendrai Lietuvoje 1-am gyventojui pas gydytoją vidutiniškai teko apsilankyti 7,5 karto per
metus, Kelmės rajone šis skaičius buvo šiek tiek mažesnis ir siekė 6,4 karto.
Odontologų skaičius Lietuvoje auga. Per paskutinius penkerius metus odontologų skaičius,
tenkantis 10 000 gyventojų, išaugo nuo 6,8 odontologo 2008 metais iki 9,3 odontologo 2012 metais.
Kelmės rajone 2012 m. odontologų skaičius buvo beveik tris kartus mažesnis ir siekė vos 3,2. Kelmės
rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose dirbo 10 odontologų.
2012 m. specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų) skaičius, tenkantis 10 000
gyventojų, per metus sumažėjo. Jeigu bendrai Lietuvoje 10 000 gyventojų teko 104,7 specialisto, tai
Kelmės rajone šis skaičius buvo mažesnis ir siekė 74,8. Palyginus su kitų rajonų vidurkiu šis rodiklis
buvo geresnis, nes bendrai rajonuose jis siekė 68 specialistus 10 000 gyventojų. Lietuvos miestuose
rodiklis 2012 metais buvo 141,5 specialisto 10 000 gyventojų.

17 pav. Specialistų, turinčių medicininį išsilavinimą (ne gydytojų) skaičius,
tenkantis 10 000 gyv., 2008–2012 metais*

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro periodinio sveikatos statistikos leidinio „Lietuvos
gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“ informacija
*2011 m. rodikliai yra perskaičiuoti remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. visuotinio gyventojų ir būstų
surašymo rezultatais

Panašios tendencijos pastebimos ir apžvelgiant slaugytojų (įsk. akušerius) skaičių, tenkantį 10
000 gyventojų. Slaugytojų (įsk. akušerius) skaičius Kelmės rajone per metus sumažėjo. 2012 metais
buvo 56,4 specialisto 10 000 gyventojų, bendrai Lietuvoje išaugo iki 79,7 specialisto 10 000
gyventojų. Žinoma, daugeliu atvejų skaičių padidina didieji ir kurortiniai Lietuvos miestai, kur ir
sutelktos didžiausios Lietuvos medicinos pajėgos ir dirba geriausi specialistai. 2012 metais miestuose
slaugytojų (įsk. akušerius) skaičius buvo 107,2 specialisto 10 000 gyventojų, rajonuose dvigubai
mažiau – 53.
Stacionaro lovų skaičius Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose 2012 metais
sumažėjo nuo 245 iki 190, tai daugiau nei penktadaliu (22 proc.). 2012 metais stacionaro lovų skaičius,
tenkantis 10 000 gyventojų, Kelmės rajone buvo 61,2, o bendrai Lietuvoje didesnis ir siekė 91,1. Iš
viso 2012 metais Kelmės rajono gyventojams suteikta 8951 stacionarinė paslauga (be stacionaro dienos
atvejų).
Pagal suteikų greitosios medicinos pagalbos paslaugų, tenkančių 1000 gyventojų, skaičių matyti,
kad Lietuvoje per metus jis pakito labai nedaug nuo – 219,1 2011 metais iki 220,5 2012 metais.
Vadinasi Kelmės rajone didėjimo pokytis akivaizdus. 2011 m. iš viso užregistruoti 5453 greitosios
medicinos pagalbos teikimo atvejai (169,6 atv. 1000 gyventojų), 2012 m. iš viso užregistruota 5940
greitosios medicinos pagalbos atvejų (189,3), iš jų 434 atvejai teko vaikams (tai sudarė 7,3% nuo
bendro suteiktų paslaugų skaičiaus). Beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) greitosios medicinos pagalbos
paslaugų susiję su ūmiais susirgimais ir būklėmis, dar 15 proc. paslaugų susiję su gimdyvių ir ligonių
pervežimu, o 12 proc. – su nelaimingais atsitikimais.
4.5.

Fizinės aplinkos veiksniai

Žmonių sveikata priklauso ir nuo fizinės aplinkos veiksnių, todėl Visuomenės sveikatos biuras
2013 metais Kelmės rajono savivaldybėje vykdė maudyklų vandens kokybės stebėsenos ir aplinkos
triukšmo prevencijos programas.

Visuomenės sveikatos biuras 2013 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Kelmės rajono maudyklų
vandens kokybės stebėseną. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą nuo per vandenį plintančių ligų ir
tausoti aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo buvo
renkama informacija apie maudyklų vandens kokybę. Kelmės rajone yra įteisintos 8 maudyklos:
Kražantės upės užtvanka Kelmės mieste, Giliaus ir Bridvaišio ežerai Tytuvėnų mieste, Gauštvinio
ežeras Tytuvėnų apylinkių seniūnijoje, Karklėnų ežeras ir Vėjinės tvenkinys Kražių seniūnijoje,
Šaukėnų tvenkinys Šaukėnų seniūnijoje, Girnikų k. tvenkinys Užvenčio seniūnijoje.
Kelmės rajono savivaldybės maudyklų vandens tarša buvo nustatyta Šaukėnų tvenkinyje (2013
metų gegužės 20 d.) ir Karklėnų ežere (2013 metų birželio 4 dieną). Kelmės Kražantės upės
užtvankoje 2013 metų rugsėjo 3 dieną pagal maudyklų vandens kokybės mikrobiologinių parametrų
tyrimus žarninių lazdelių skaičius (ksv/100 ml) vandenyje viršijo leistiną higienos normos ribą.
Visų kitų Kelmės rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės tyrimo rezultatai (Giliaus,
Bridvaišio ir Gauštvinio ežeruose, Vėjinės ir Girnikų kaimo tvenkinių vanduo) viso maudymosi sezono
metu atitiko Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“
nustatytus reikalavimus. Maudyklų vandens kokybė vertinama kiekviename paplūdimyje, pasibaigus
maudymosi sezonui ir remiantis maudyklų vandens kokybės duomenimis, surinktais per einamąjį ir tris
ankstesnius sezonus. Maudyklų vandens kokybė vertinama klasifikuojant ją į prastą, patenkinamą, gerą
ir puikią.
Kelmės rajono savivaldybės taryba 2006 m. sausio 26 d. nustatė tyliąsias viešąsias zonas rajono
teritorijoje, 2009 metais patvirtino Kelmės rajono aplinkos triukšmo prevencijos 2009–2013 metų
programą. Visuomenės sveikatos biuras, įgyvendindamas Kelmės rajono savivaldybės tarybos
sprendimus, vykdo aplinkos triukšmo stebėseną rajono teritorijoje. 2013 m. spalio 1 d. akredituota
laboratorija atliko aplinkos triukšmo matavimus septyniuose Kelmės rajono stebėsenos objektuose:
Kelmės ,,Aukuro“ vidurinės mokyklos, Kelmės laidojimų namų (S. Šilingo g. 6), Kelmės bažnyčios,
Kelmės lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Kelmės ligoninės, Kelmės Raseinių ir B. Laucevičiaus gatvių
gyvenamosios zonos ir Tytuvėnų ligoninės teritorijose. Pamatavus triukšmo lygį paaiškėjo, kad
ekvivalentinio (nuolatinio) triukšmo lygio leistinos ribos dienos, vakaro ir nakties metu neviršijo
Lietuvos higienos normoje nustatytų leistinų ribų. Tačiau maksimali triukšmo lygio vertė viršyta.
Dienos (6-18 val.) metu didžiausia vertė, viršijanti ribinį dydį (70 dB), buvo Kelmės Raseinių ir B.
Laucevičiaus gatvių gyvenamosios zonos teritorijoje, aplinkos triukšmo matavimo metu sankryžą kirto
148 lengvieji ir 22 sunkiasvoriai automobiliai.
Vakaro (18–22 val.) metu didžiausia vertė, viršijanti ribinį dydį (65 dB), be Kelmės Raseinių ir
B. Laucevičiaus gatvių gyvenamosios zonos teritorijos (77,2 dB), buvo užfiksuota ir Kelmės laidojimų
namų teritorijoje (70,8 dB). Matavimo metu pravažiavo 29 lengvieji automobiliai. Nakties metu
didžiausias triukšmas užfiksuotas Kelmės laidojimų namų (70,1 dB) bei Kelmės Raseinių ir B.
Laucevičiaus gatvių gyvenamosios zonos (74,9 dB) teritorijose.
Aplinkos triukšmo matavimų duomenimis, 2013 metais triukšmingiausia vieta buvo Raseinių ir
B. Laucevičiaus gatvių gyvenamosios zonos teritorija, kurioje dominavo transporto keliamas triukšmas,
intensyvus lengvųjų ir sunkiasvorių automobilių eismas.

V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS
Kelmės rajono savivaldybės vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos pateikiamos 3 ir 4 lentelėse.
3 lentelė. Kelmės rajono savivaldybėje 2013 m. vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir strategijos
Eil.
Nr.

1.

2.

Visuomenės sveikatos
programos/ strategijos
pavadinimas

Lietuvos nacionalinė
visuomenės sveikatos
priežiūros 2006–2013
metų strategija.
Lietuvos nacionalinės
visuomenės sveikatos
priežiūros 2006–2013
metų
strategijos
įgyvendinimo
priemonių 2009–2013
metų planas
(Žin., 2006, Nr. 702574).

Visuomenės sveikatos
programos/strategijos
tikslas

Pagerinti
Lietuvos
gyventojų
gyvenimo
kokybę, ilginti gyvenimo
trukmę
–
mažinti
sergamumą, mirtingumą
ir neįgalumą, ypač daug
dėmesio
skirti
dažniausioms
mirties
priežastims:
nelaimingiems
atsitikimams
ir
traumoms, širdies ir
kraujagyslių
ligoms,
onkologiniams
susirgimams, psichikos
sveikatos sutrikimams.
Valstybinė triukšmo Numatyti kompleksinius
prevencijos veiksmų ir koordinuotus veiksmus
2007–2013
metų siekiant valdyti triukšmą
programa( Žin.,
ir jo poveikį visuomenės
2007, Nr. 67-2614).
sveikatai.

Visuomenės sveikatos
programos/strategijos priemonės

Įvykdytos priemonės

Plėtoti
visuomenės
sveikatos
priežiūrą savivaldybėse – steigti
savivaldybių visuomenės sveikatos
biurus ir vykdyti visuomenės
sveikatos priežiūrą.

Kelmės rajono VSB specialistai 2013 m.
rajone organizavo 849 renginius, kuriuose
dalyvavo 27 719 dalyvių. Išleido 29
leidinius 9893 tiražu. Parengė 96
straipsnius, informacinius pranešimus
spaudai. Teikiama paslauga Kelmės rajono
gyventojams – privalomasis sveikatos
mokymas. Privalomojo higienos įgūdžių
mokymo
programą
išklausė
857
darbuotojai, privalomosios
pirmosios
pagalbos mokymo programą – 786
gyventojai. Keturių valandų programą apie
alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai išklausė 45 gyventojai. Iš viso
mokymuose dalyvavo 1688 gyventojai.

Nustatyti
mokyklų,
ligoninių,
gyvenamųjų namų teritorijas, kuriose
pagal
triukšmo
strateginio
kartografavimo rezultatus viršijami
triukšmo ribiniai dydžiai. Vykdyti
triukšmo stebėseną tyliosiose zonose.

Kelmės r. savivaldybės tarybos 2009 m.
birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-257
patvirtinta Kelmės rajono savivaldybės
triukšmo prevencijos 2009–2013 m.
programa.
Kelmės r. savivaldybės visuomenės
sveikatos
biuras
vykdė
projektą,

3.

Maudyklų
vandens
kokybės stebėsenos
2009–2011
metų
programa (Žin., 2009,
Nr. 80-344).

Nustatyti ir prižiūrėti
maudyklų
vandens
kokybę,
siekiant
išsaugoti ir pagerinti
maudyklų būklę, sudaryti
saugias sąlygas žmonių
sveikatai.

Programos paskirtis gerinti aplinką,
kad ji būtų palanki žmonių sveikatai,
bei užtikrinti kaupiamų duomenų,
apibūdinančių sveikatos aplinką,
patikimumą ir prieinamumą.

4.

Nacionalinės
imunoprofilaktikos
2009–2013
metų
programa (Žin., 2009,
Nr. 40 -1534).

Mažinti
sergamumą,
protrūkių
tikimybę,
valdyti,
pašalinti
ir
išnaikinti
vakcinomis
valdomas užkrečiamąsias
ligas;
užtikrinti
skiepijimo
saugumą, efektyvumą ir
padidinti prieinamumą.

Įgyvendinant
šią
programą,
užtikrinamas
Nacionalinės
imunoprofilaktikos
programos
tęstinumas,
siekiant
suvaldyti,
pašalinti ir išnaikinti vakcinomis
valdomas užkrečiamąsias ligas,
įgyvendinami
Europos
ligų
prevencijos ir kontrolės centro,
Pasaulio sveikatos organizacijos
tikslai Europos regione.

finansuojamą Kelmės rajono savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos lėšomis.
Vykdyta triukšmo stebėsena nustatytose
viešosiose tyliosiose zonose.
Kelmės r. savivaldybės tarybos 2012 m.
lapkričio 29 d. sprendimu Nr. T-362
Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje
patvirtinta triukšmo prevencijos zona.
Kelmės rajono savivaldybės gyventojai ir
poilsiautojai buvo apsaugoti nuo per
vandenį plintančių ligų. Atlikti 8 maudyklų
vandens tyrimai (per maudymosi sezoną
(kartu su papildomais tyrimais) paimti 138
mikrobiologiniai mėginiai), informuota
visuomenė, valstybės ir savivaldybės
institucijos ir įstaigos apie maudyklų
vandens kokybę bei trumpalaikę taršą.
Skiepijimo mastas atitinkamose vaikų
amžiaus
grupėse
pagal
Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendorių Kelmės rajone siekia 89
procentus; 2013 m. suaugusiųjų (rizikos
grupių) skiepijimas
sezoninio
gripo
vakcina, finansuojama valstybės lėšomis,
pagal planą įvykdytas 100 proc. (1304
asmenys), komercine gripo vakcina
paskiepyti 162 asmenys. Vakcinomis
valdomomų užkrečiamųjų susirgimų 2013
m.
neužregistruota.
Nepageidaujamų

5.

Nacionalinė narkotikų
kontrolės ir
narkomanijos
prevencijos 2010–
2016 metų programa
(Žin. 2010, Nr. 1326720).

Programos tikslas –
stabdyti
ir
mažinti
neteisėtą narkotinių ir
psichotropiniųmedžiagų
bei
jų
pirmtakų
(prekursorių) pasiūlą ir
paklausą, narkomanijos
plitimą, stiprinant asmens
ir visuomenės švietimą,
sveikatą ir saugumą.

Programa įgyvendinama mažinant
neteisėtą narkotinių ir psichotropinių
medžiagų
bei
jų
pirmtakų
(prekursorių) pasiūlą stiprinant šių
medžiagų
apyvartos
kontrolę,
siekiant stabdyti ir mažinti neteisėtą
narkotinių
ir
psichotropinių
medžiagų vartojimą ir jų paklausą
ugdant neigiamą požiūrį į narkotines
ir psichotropines medžiagas tarp
vaikų
ir
jaunimo,
šeimose,
bendruomenėse ir visuomenėje,
diegiant
žmogaus
gyvenimo
reikšmės ir vertybinių nuostatų bei
sveikos
gyvensenos
sampratą.
Siekiama
užtikrinti ir stiprinti
tarpinstitucinį
ir
tarptautinį
bendradarbiavimą ir
koordinavimą narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos srityse;
atlikti neteisėto narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo,
jo padarinių, pasiūlos ir paklausos
mažinimo priemonių stebėseną bei
vertinimą ir plėtoti mokslinius
tyrimus.

reakcijų į skiepus 2013 m. Kelmės rajone
nebuvo.
2012 metais parengta Kelmės rajono
savivaldybės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos 2012–2014 metų
programa.
Programos įgyvendinimą
organizuoja ir koordinuoja Kelmės rajono
savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.
2013 m. sausio mėnesį komisija pateikė
informaciją Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentui apie Lietuvos
Respublikos Seimo nutarimu patvirtintos
Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos 2010–2016 metų
programos priemonių įgyvendinimą 2012
m.

4 lentelė. Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose vykdomos prevencinės programos 2013 metais
Programos pavadinimas

Paslaugos pavadinimas

Gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencinių priemonių
programa

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir
rezultatų įvertinimas
Informacijos dėl gimdos kaklelio piktybių navikų
profilaktikos teikimo paslauga
Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos
ir siuntimas atlikti mamogramą

Atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio
programa
Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
programa
Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
programa
Vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis
programa
Asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių finansavimo
programa

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio
diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga
Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją
diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas
Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti
kolonoskopiją paslauga
Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis
Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų
tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės
prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo
išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę
paslauga

Suteiktų paslaugų
skaičius

Skirtos lėšos (Lt)

779
14 532
1 126
378

4 550

892

34637

894

22 008

15
1 728

16 471

556

83 792

VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
5 lentelė. savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir strategijų, visuomenės sveiktos priežiūros priemonių įgyvendinimas

Strategija
programa,
projektas, tyrimas,
įgyvendinant įstatymo
(nurodyti) funkciją

Panaudoti
asignavimai

Pasiekti rezultatai

Tikslas

Savivaldybės
Patvirtinti
asignavimai

1

2

3

4

5

Kalendorinis ir
finansinis priemonių,
kurių reikia imtis, kad
per ribotą laikotarpį
būtų atkurta nustatyta
fluorido vertė Kelmės
miestui tiekiamame
geriamajame
vandenyje, planas.

Numatyti kompleksinius
ir koordinuotus veiksmus,
siekiant sumažinti
neigiamą fluoridų poveikį
Kelmės rajono gyventojų
sveikatai.

5000 Lt

5000 Lt

Kelmės miesto ikimokyklinio ugdymo
įstaigose įrengti geriamojo vandens pilstymo
aparatai.

83 214,21 Lt

83 214,21 Lt

Kelmės rajono
savivaldybės
visuomenės sveikatos
rėmimo specialioji
programa.

Programos tikslas –
mažinti rizikos veiksnių ir
ligų paplitimą, taikant
koordinacines,
informacines ir kitas
pirminės profilaktikos
priemones, propaguojant
sveiką gyvenseną.

Įvykdytos 33 programos.

1

2

3

4

5

Kelmės rajono
savivaldybės
užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir
kontrolės
organizacinių
priemonių 2011–2015
metų programa.
Kelmės rajono
savivaldybės
užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir
kontrolės
organizacinių
priemonių 2011–2015
metų planas.
LR žmonių
užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir
kontrolės įstatymo
(Žin., 1996, Nr. 1042363).

Sumažinti rajono
gyventojų sergamumą
užkrečiamosiomis ligomis
nuo 3469 iki 2500 atvejų.

-

-

2013 m. Kelmės rajone vakcinomis
valdomomų
užkrečiamųjų
susirgimų
neregistruota. Nepageidaujamų reakcijų į
skiepus 2013 m. Kelmės rajone nebuvo.
2013 m. užkrečiamosiomis ligomis sirgo 4823
rajono gyventojai. Bendras sergamumo
rodiklis padidėjo iki 1555 atvejų 10 000
gyventojų (2012 m. rodiklis buvo 125 atv. 10
000 gyventojų).
2013 m. pasiutligės židinių 2013 m.
neregistruota. Du kartus per metus, Kelmės
rajono
savivaldybės
teritorijoje
buvo
atliekama laukinių gyvūnų oralinė vakcinacija
nuo pasiutligės.
Kelmės rajone gyvūnų savininkų lėšomis
pasiutligės vakcina paskiepyti 3964 šunys ir
katinai, 4293 ūkiniai gyvūnai.
2013 metais pirminio lygio asmens sveikatos
priežiūros įstaigose profilaktiškai sveikatą
pasitikrino sveikatą 7579 asmenys.

Kelmės raj. aplinkos
triukšmo prevencijos
2009 – 2013 metų
programa, patvirtinta
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2009 m. birželio 26 d.
sprendimu Nr. T–258

Numatyti kompleksinius
ir koordinuotus veiksmus,
siekiant valdyti triukšmą
ir jo poveikį Kelmės
rajono savivaldybės
gyventojų sveikatai.

1,6 tūkst. Lt

1,6 tūkst. Lt

.

Vykdyta triukšmo stebėsena nustatytose
viešosiose tyliosiose zonose.
Vykdant triukšmo programą, užtikrinamas
gyventojų saugumas nuo neigiamo triukšmo
poveikio.

1
Kelmės rajono
savivaldybės narkotikų
kontrolės ir
narkomanijos
prevencijos 2012–
2014 metų programa,
patvirtinta Kelmės
rajono savivaldybės
tarybos 2012 m.
vasario 23 d.
sprendimu Nr. T – 27.

2
Stabdyti r mažinti
narkotinių ir
psichotropinių medžiagų
vartojimą stiprinant
gyventojų švietimą,
gerinant sveikatą ir
saugumą, sudarant
prielaidas efektyvesniam
savivaldybės institucijų,
teisėsaugos įstaigų ir
visuomeninių
organizacijų
bendradarbiavimui.

3
-

4
-

5
2012 metais parengta Kelmės rajono
savivaldybės
narkotikų
kontrolės
ir
narkomanijos prevencijos 2012–2014 metų
programa.
Programos
įgyvendinimą
organizuoja ir koordinuoja Kelmės rajono
savivaldybės narkotikų kontrolės komisija.
2013 m. komisija vertino, kaip vykdoma
programa ir narkotikų kontrolės narkomanijos
prevencijos
priemonės
įgyvendinamos
visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros,
švietimo, socialinės rūpybos bei teisėsaugos
įstaigose. Vykdant
tabako ir alkoholio
prevenciją visuomenės sveikatos stiprinimo
srityje, nustatyti veiklos prioritetai 2014 m.
Įgyvendindama Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr.
T-27 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės
narkotikų
kontrolės
ir
narkomanijos
prevencijos 2012–2014 metų programos
patvirtinimo“ patvirtintos programos 2.5
priemonę, pateikė pasiūlymą Kelmės rajono
savivaldybės tarybai pakeisti Kelmės rajono
savivaldybės tarybos 2003 m. sprendimą Nr.
T-264 ,,Dėl rajono vietų, kuriose draudžiama
rūkyti“.

VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
6 lentelė. Bendruomenės, nevalstybinių organizacijų, ūkio subjektų, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių dalyvavimas vykdant
visuomenės sveikatos priežiūros veiklą
Eil. Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlis į visuomenės
Svarbiausios vykdytos priemonės
Nr.
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje
Priimdamos su visuomenės sveikata susijusius sprendimus, nevalstybinės
organizacijos dalyvauja Kelmės rajono bendruomenės sveikatos tarybos
veikloje/.
2013 m. spalio 4 d. Kelmės bendruomenės sveikatos tarybos veikloje,
bendradarbiaujant su Visuomenės sveikatos biuru, organizavo rudens
sveikatos konferenciją ,,Sveika šeima - visuomenės sveikatos pagrindas“.
Konferencija rajone vyko keturioliktąjį kartą, dalyvavo
politikai,
medikai, pedagogai, nevyriausybinių organizacijų lyderiai (458 dalyviai).
Bendruomenės sveikatos taryba kartu su Narkomanijos prevencijos
komisija 2013 m. parengė ir pateikė Kelmės rajono savivaldybės tarybai
pasiūlymą dėl nerūkymo zonų savivaldybės teritorijoje.

1.

Kelmės rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba

2.

Įvykdytas tyrimas „Socialinės pedagoginės pagalbos organizavimas ir
teikimas bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėse“, atlikta analizė,
parengtos išvados ir pasiūlymai veiklos tobulinimo klausimais,
supažindinti mokyklų vadovai, vaiko gerovės komisijų nariai, mokyklos
bendruomenės.
2013 m. balandžio 9 d. įvyko konferencija „Padėkime emocijų ir elgesio
Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto problemų turintiems vaikams“ (dalyvavo specialieji ir socialiniai
pedagogai, psichologai, vaiko gerovės komisijų nariai, klasių auklėtojai,
skyrius
tėvai, socialiniai partneriai, visuomenės atstovai).
Kelmės rajono ugdymo įstaigos vykdo prevencines programas:
1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programą – 22 ugdymo įstaigos;
2. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (pradinės klasės) – 13 ugdymo įstaigų;
3. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (V–VIII klasės) – 10 ugdymo įstaigų;

4. „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“ (IX–X klasės) – 7 ugdymo įstaigos;
5. „Įveikime kartu“ (į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą
orientuota ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams) – 3
ugdymo įstaigos;
6. „Antrasis žingsnis“ (,,Secondstep“) - socialinių emocinių įgūdžių
ugdymo programa 1–4 klasės mokiniams – 3 ugdymo įstaigos;
7. „Gera pradžia“ (,,Stepbystep“) – į vaiką bei šeimą orientuota metodika
1–4 klasės mokinių ugdymui – 1 ugdymo įstaiga;
8. Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklų I–VIII klasėms –
20 ugdymo įstaigų;
9. ,,OLWEUS“ – smurto ir patyčių prevencijos programa – 5 ugdymo
įstaigos;
10. „Linas-pagalba vaikams“ – psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencijos programa 6–12 (15) metų vaikams. – 5 ugdymo įstaigos;
11. „Tiltai“ – paauglių socialinių įgūdžių ugdymo programa. N. Strulienė,
2007 m. – 8 ugdymo įstaigos;
12. „Sniego gniūžtė“ - psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ir
socialinių įgūdžių ugdymo programa 8–12 klasių mokiniams – 1 ugdymo
įstaiga;
13. Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa – 12 ugdymo įstaigų;
14. ,,Zipio draugai“ - ankstyvosios prevencijos ir socialinio emocinio
ugdymo programa 5–7 metų vaikams – 4 ugdymo įstaigos;
15. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programa
tėvams – 1 ugdymo įstaiga;
16. „Sveikos gyvensenos ugdymas“ - gyvenimo įgūdžių ugdymo
programa 1- 8 klasių mokiniams –18 ugdymo įstaigų;
17. ,,Marytės dienoraštis“ – mokymo priemonė apie gyvenimą, meilę ir
alkoholį 7–8 klasėms – 3 ugdymo įstaigos;
19. ,,Socialinių įgūdžių vadovas“ – pradinių klasių moksleivių įgūdžiams
lavinti – 20 ugdymo įstaigos.
20. ,,Įveikime kartu“ – į vaiko ir šeimos socialinių įgūdžių ugdymą

orientuota ankstyvosios prevencijos programa 7–9 metų vaikams – 2
ugdymo įstaigos.
21. Programos „Gyvai“ pratybų sąsiuvinis „Prevencija mokykloje“ – 1
ugdymo įstaiga;
22. Sveikatos ugdymo bendrojoje programoje – 4 ugdymo įstaigos;
23. Suicidinių reiškinių prevencija –1 ugdymo įstaiga;
24. Žmogaus saugos bendroji programa –20 ugdymo įstaigų;
1 Vienoje švietimo įstaigoje vykdomas projektas „Lygių galimybių
akademija: Priimk. Drąsink. Keiskis“. Projektas finansuojamas Europos
Sąjungos fondų lėšomis pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė
aprėptis“ VP1-1.3-SADM-01-K priemonę ,,Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“.
Trys Kelmės rajono ugdymo įstaigos dalyvauja sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklų programoje.
Sveikos mitybos skatinimo programoje ,,Vaisių vartojimo skatinimas ir
pienas vaikams“ dalyvauja 1443 pradinių klasių mokiniai iš 20 rajono
ugdymo įstaigų.

3.

Kelmės jaunimo centras

4.

Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

2013 m. organizuoti informaciniai-prevenciniai renginiai:
„Meilė be pasekmių“, „Rūkymas – mada, ar valios trūkumas?“,
„Energetiniai gėrimai: už ir prieš“, „Kad šventinės traumos nesugadintų
švenčių. Pirmoji pagalba“.
Filmų peržiūra Tarptautinės kovos su narkomanija dienai paminėti.
Stalo teniso varžybos (3 kartus), Kelmės „Aukuro“ mokinių dalyvavimas
sveikatingumo dienoje Jaunimo centre.
Dalyvauta Europos judriosios savaitės akcijoje ,,Diena be automobilio“,
akcijoje ,,Darom“, akcijoje „Tarptautinė diena be tabako“, mokslinėje
praktinėje konferencijoje „Sveika šeima–sveikos visuomenės pagrindas“,
taip pat dalyvauta Visuomenės sveikatos biuro organizuotame renginyje
„AIDS: geriau žinoti“.
Tarnybos specialistai veda grupines konsultacijas mokiniams ugdymo

įstaigose, skaito paskaitas, dalyvauja mokyklos bei klasės tėvų
susirinkimuose, klasės valandėlėse. Sistemingai teikiama metodinė
pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijų vadovams ir nariams. Teikia
antrinę prevencinę pagalbą mokykloms krizės metu. Teikia metodinę
pagalbą mokytojams, specialistams ir tėvams ar teisėtiems vaiko
atstovams suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų
tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio raidos sunkumų
poreikius, tėvų (globėjų/rūpintojų) teises ir pareigas. Bendradarbiauja
įgyvendinant prevencijos ir kitas programas, padedančias veiksmingiau
ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius
mokinius (vaikus), išvengti psichologinių, asmenybės ugdymosi
problemų. 2013 m. pravesta 21 paskaita mokiniams (vaikams), 7
paskaitos tėvams (globėjams/rūpintojams), 5 paskaitos mokytojams,
specialistams, 6 paskaitos visuomenei. Parengti 3 straipsniai spaudoje, 8
lankstinukai. Psichologo konsultacijos dėl problemų, tiesiogiai nesusijusių
su ugdymosi sunkumais: 35 konsultacijos mokiniams (vaikams), 7
konsultacijos
tėvams
(globėjams/rūpintojams),
9
konsultacijų
mokytojams. Atliktas 161 kompleksinis pedagoginis psichologinis vaikų
įvertinimas, 18 vaikų mokyklinio brandumo įvertinimų. Tarnybos
specialistų iniciatyva įgyvendinti 2 projektai. Atlikta analizė
„Logopedinės pagalbos reikmė priešmokyklinio ir ikimokyklinio amžiaus
vaikams“. Vykdoma ikimokyklinio amžiaus vaikų kalbos sutrikimų
korekcija, tokia pagalba teikta Šaltenių pradinės mokyklos-daugiafunkcio
centro vaikams.

5.

Kelmės rajono policijos komisariato Prevencijos poskyris

1. Įgyvendinant ES projektą „Integruotos jaunimo politikos plėtra“,
Kelmės rajono savivaldybės jaunimo centre buvo organizuotas
prevencinis renginys „Rūkymas – mada, ar valios trūkumas“.
2. Liolių pagrindinėje mokykloje buvo surengtas 5–10 klasių
moksleiviams prevencinis renginys „Muilo burbulai prieš tabaką“.
3. Liolių pagrindinėje mokykloje organizuotas prevencinis renginys „Mes
pasirengę gyventi sveikiau“.
4. Organizuota sveikos gyvensenos akcija „Gyvenk sveikai, mąstyk

blaiviai“.
5. 2013-03-01 Kražių gimnazijoje organizuota konferencija „Kuriu sveiką
mokyklą“.
6. 2013-03-12 Tytuvėnų gimnazijoje skaityta paskaita apie priklausomybę
alkoholiui ir narkotinėms medžiagoms, atsakomybė bei žala žmogaus
organizmui.
7. 2013-09-04 Pakražančio vidurinėje mokykloje skaityta paskaita apie
narkotikų žalą jaunam organizmui bei atsakomybę.
8. 2013-11-21 Tytuvėnų jaunimo mokykloje organizuotas prevencinis
renginys Tarptautinei nerūkymo diena“ paminėti.

VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 2013 M.
7 lentelė. Informacija apie mokyklas ir mokinių skaičių
Savivaldybės
sprendimas dėl etatų
įvedimo

Data, Nr.

Skirta
etatų

1
2004-03-22,
Nr. A-168
2011-02-19,
Nr. T-41

2
2
8

Specialistų
etatų skaičius
1*

Už sveikatos priežiūros
mokyklose
paslaugų teikimą atsakinga (-os)
institucija (-os) ar įstaiga (-os)

Mokyklų skaičius

Mokinių skaičius

steigėja –
savivaldybė

kitų
steigėjų

steigėja –
savivaldybė

kitų
steigėjų

3
Kelmės rajono savivaldybės
administracija

4

5

6

7

Kelmės rajono savivaldybės
visuomenės sveikatos biuras

21

1

39 24

582

8 lentelė. Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantys specialistai
Specialistų pasiskirstymas pagal
Specialistų išsilavinimas
užimamą etatą
(specialybė)
Specialistų
1 ir
skaičius
iki
pagal visuomenės
daugia 0,5–1
slaugytojos
kita
0,5
priedą
sveikatos
u
2*
3*
4*
5*
6*
7
8
9

8,0

12

3

8

1

7

5

2

3

5

2

*Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų

4,0

5

2

3

*Gyvenamosiose vietovėse, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų

4,0

7

Skirta lėšų (litais)

1

3

2

13 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas
Panaudota lėšų (litais)
Panaudotų lėšų paskirstymas (litais)
Savival-

Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

Savivaldybės
biudžetas

dybės
įsipareigota skirti
lėšų (litais)

Privalomojo
sveikatos
draudimo
fondas

savivaldybės
biudžetas

darbo
užmokesčiui

mokesčiams

medikamentams
(tvarsliavai)

kitai
veiklai

1
114098

2
57 100

3
57 100

4
114 098

5
57 100

6
117 117

7
36 281

8
2800

9
15 000

14 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose veiklos rodikliai
Apsilankymų pasiskirstymas
Užregistruota mokinių
Sveikatinimo veikla
pagal priežastį
apsilankymų
pas sveikatos
renginiuose
pirmoji
vykdyta
organizuota
priežiūros specialistą
konsultacijos
kita
dalyvavusių
pagalba
programų
renginių
mokykloje
mokinių
1
2
3
4
5
6
7
2 224
1 120
913
191
9
314
11 319

Kelmės rajono ugdymo įstaigos aktyviai dalyvauja visuomenės sveikatos veikloje. Rajone
yra 5 ikimokyklinio ugdymo įstaigos.Tytuvėnų ir Užvenčio lopšeliuose-darželiuose dirba tik seserys

dietistės, kurios sudaro valgiaraščius ir domisi maitinimo kokybe. Šedbarų vaikų lopšelyje-darželyje
nėra sveikatos priežiūros specialisto, prireikus kviečiamas bendruomenės slaugytojas, dirbantis tose
pačiose patalpose. Kelmės darželyje-mokykloje „Ąžuoliukas“ ir „Kūlverstuko“ darželyje-mokykloje
dirba visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, kurios dėmesio skiria ir ikimokyklinio amžiaus
vaikų sveikatos priežiūrai. Vedamos sveikatos pamokėlės, organizuojamas akcijos, piešinių
konkursai, dalyvaujama projektinėje veikloje.
IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINASAVIMAS
2013 m. Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšomis Kelmės miesto ikimokyklinio
ugdymo įstaigose įrengti geriamojo vandens pilstymo aparatai (skirta 5 000 Lt). Savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo ataskaita pateikta
XI skyriuje.
X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Išskiriant sveikatinimo prioritetus yra tikslinga atsižvelgti į problemos reikšmingumą
mirtingumo ir sergamumo struktūroje, šių problemų dinamiką, nuokrypį nuo Lietuvos bei ES šalių
atitinkamų rodiklių, turimą gerąją nacionalinę bei tarptautinę šių problemų sprendimo praktiką.
Rengiant sveikatos programų įgyvendinimo priemonių planus tikslinga juos detalizuoti
atsižvelgiant į didžiausios rizikos (įvertintos amžiaus, lyties, socialinės-ekonominės padėties
aspektais) gyventojų grupes.
Tvarų sveikatinimo prioritetų įgyvendinimą galima užtikrinti panaudojant visus pagrindinius
sveikatinimo veiksnius: kuriant saugesnę socialinę aplinką, mažinant sveikatos netolygumus ir
socialinę atskirtį, sveikesnę fizinę-darbo ir gyvenamąją aplinką, formuojant sveikesnę gyvenseną ir
jos kultūrą, kuriant, į paciento poreikius orientuotą, kokybiškesnę ir efektyvesnę asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūrą.
Kompleksiškam sveikatinimo veiksnių panaudojimui yra būtini bendradarbiavimas ir
partnerystė savivaldybėje, visų partnerių atsakomybė už visuomenės sveikatos rezultatus.
Prioritetinės visuomenės sveikatos veiklos sritys 2014 metais:
1 . Šeimos sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos ugdymas;
2. Sveikatą žalojančios elgsenos prevencija bendruomenėje: netaisyklinga mityba, mažas
fizinis aktyvumas, rūkymas, alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimas;
3. Vaikų sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos ugdymas;
4. Vėžinių susirgimų prevencija;
5. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimas;
6. Tarpžinybinio bendradarbiavimo plėtra.

XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS
1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2013 METŲ PROGRAMOS LĖŠOS
Eil. Nr.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai
1
2
1.
Kelmės rajono savivaldybės biudžeto lėšos
2.
Kelmės rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
3.
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos

Surinkta lėšų, Lt
3
30 425,00
31 714,00
31 400,00

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso lėšų

0
93 539,00

2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS
PRIEMONĖS

Eil.
Nr.

Savivaldybės visuomenės sveikatos
programų sritys

1
1.

2
Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir
kontrolė
Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė
Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo prevencija
Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių
ir smurto prevencijos

2.
3.
4.

Vykdytų
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
programų
skaičius
3
3

Vertinimo kriterijų skaičius
Skirta lėšų, Lt

Panaudota lėšų,
Lt

5
9

6
10 800

7
10 800

3
48

3
42

2 200
9 800

2 200
9 795,6

4

4

2 300

2 300

Planuota

Įvykdyta

4
9

1
5
1

14

177

139

24 665

23 716,78

3

4

5

6

7

8

32

27

15 950

15 950

4

4

4

9 070

9 070

3
1

11
1

11
1

7 090
5 364

7 088,94
5 364

12.

Vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo
2
Sveikatos priežiūros mokyklose
Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo
Burnos ertmės organų ligų profilaktikos
Bendruomenės sveikatos stiprinimo,
sveikatos mokymo, šeimos planavimo
konsultavimo, sveikatos žinių
populiarinimo ir visuomenės sveikatos
propagavimo
Gyvenamosios aplinkos sveikatinimo
Savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos
Triukšmo prevencijos

1

1

1

1 600

1 600

13.
14.

Prevencinės medicinos
Kitų sričių visuomenės programos (įrašyti).

1
2

3
14

2 100
2 600
93 539,00

2 100
2 600
92 585,32

5.
1
6.
7.
8.
9.

10.
11.

3
12
Iš viso lėšų

3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
2013 METŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS
Eil.
Nr.

1
1.

2.

3.

Savivaldybės
Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių
visuomenės sveikatos
apibūdinimas
programų, patvirtintų
savivaldybės tarybos
sprendimu,
finansuotų iš
Gyventojų
Savivaldybės
Grupių pavadinimas
skaičius
visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios
programos lėšų, sritys
2
3
4
Kelmės rajono vaikai nuo 11-os
85 vaikai
Neinfekcinių ligų ir
metų
traumų profilaktika
ir kontrolė

Užkrečiamųjų ligų
profilaktika ir
kontrolė
Alkoholio, tabako ir
kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo
prevencija

Kelmės rajono gyventojai ir
poilsiautojai

450 gyventojų ir
poisiautojų sezono
metu

Kelmės rajono socialinės rizikos
šeimos

185 vaikai

Kelmės
rajono
vaikams, 600 vaikų
įtrauktiems į policiją dominančių
vaikų
apskaitą,
vaikams,
įtrauktiems į pataisos inspekcijos
įskaitą, vaikams iš asocialių,
smurtaujančių, socialiai remtinų
šeimų,
jauniesiems
policijos
rėmėjams
bei
jauniesiems
šauliams.
Kelmės Jono Graičiūno

13 gimnazistų

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių gautos
naudos apibūdinimas

5
Aktyvus poilsis, fiziniai pratimai, mankšta, judėjimo ir
sveikos gyvensenos propagavimas padėjo dalyvavusiems
stovykloje vaikams užkirsti kelią hipokinezijai ir
sumažino riziką susirgti lėtenimis neinfekcinėmis ligomis.
Sudarytos saugios maudymosi sąlygos, pastatytas
informacinis stendas, įrengta vaikų žaidimų aikštelė,
suoliukai ir pavėsinės poilsiautojams, šiukšlių dėžės.
Nupirkti plūdurai, atribota vaikų maudymosi vieta bei
gelbėjimosi ratas, tai užtikrins besimaudančiųjų saugumą.
Projekto įgyvendinimo metu nupirktos priemonės prieš
pediukuliozę, išplatinti lankstinukai, vaikams padėta
susitvarkyti su šia problema.
Nuosekliai įgyvendinus numatytas veiklas didesnėje
rizikos grupėje esantys vaikai įsitraukė į jaunimo
organizacijų veiklą, padidėjo vaikų užimtumas.
Moksleiviai suvokė alkoholio, tabako ir narkotikų
neigiamą poveikį, vartojimo pasekmes. Pamatė sveikos
gyvensenos privalumus. Vaikai ir jų tėvai gavo tikslią
informaciją apie alkoholio, tabako, narkotines medžiagas,
jų poveikį bei pasekmes. Buvo lavinamas jaunų žmonių
komunikabilumas, atsakomybė, mobilumas, tolerancija.
Vasaros stovyklos metu vaikai buvo užimti tiksline veikla,

gimnazijos 15–17 metų
gimnazistai.

Kelmės rajono gyventojai nuo 3
iki 80 metų amžiaus. Iš jų:
žvakių liejimo, Perkūno šventėje:
40 asmenų; ,,Kelmo“ šokiuose450 asmenų; Pavasario
Lygiadienyje 85 asmenys;
Mildos šventėje 95 asmenys;
Vasaros sutikimo šventėje 120
asmenų; Rasos šventėje: 380
asmenų; Žemaičių vienybės
dienoje, Baltų krivūlėje: 420;
Kalėdų šventėje: 160 asmenų.
Vaiguvos miestelio bendruomenė,
Vaiguvos Vlado Šimkaus
vidurinės mokyklos mokiniai ir
bendruomenė.
Kelmės rajono Liolių pagrindinės
mokyklos 5-10 klasių mokiniai),
mokinių tėvai, mokytojai,
Visuomenės sveikatos biuro
darbuotojai,Kelmės policijos
komisariato Prevencijos poskyrio
pareigūnai

2000 bendras
dalyvavusių
asmenų

todėl buvo atitraukti nuo neigiamos aplinkos. Stovykloje
vaikai išmoko greitai ir taisiklingai suteikti pirmąją
pagalbą, gaminti sveiko maisto patiekalus, susipažino su
Lietuvoje augančiomis vaistažolėmis ir jų panaudojimu,
gamino aitvarus ir juos skraidino.
Kelmės rajono žmonėms organizuota daug renginių,
kuriuose buvo mokomi kaip bendradarbiauti, ilsėtis,
švęsti be alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų.

96 mokiniai,
17 mokytojų,
9 bendruomenės
nariai

Projekto metu mokiniai įgijo žinių apie žalingų įpročių
prevenciją, sveiką mitybą,fizinio aktyvumo naudą,

5–10 klasių
mokiniai (56), jų
tėvai (10),
mokytojai (10),
Visuomenės
sveikatos biuro
darbuotojai (3),
Kelmės policijos
komisariato
Prevencijos
poskyrio pareigūnai
(3)

Mokiniai įgijo teorinių ir praktinių žinių (atliko
tiriamuosius darbus, lankėsi socializacijos ir patologijos,
anatomijos centruose, klausėsi specialistų paskaitų,
diskutavo) apie žalingų įpročių prevenciją bei jų vartojimo
pasekmes, fizinės ir dvasinės sveikatos saugojimą,
puoselėjimą, socialinių įgūdžių ugdymą.

4.

Psichikos sveikatos
stiprinimo,
savižudybių ir smurto
prevencijos

Kelmės rajono gyventojai,
turintys regėjimo negalią, jų
šeimos nariai.

5.

Vaikų ir jaunimo
sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo

Kūlverstuko“
lopšelio-darželio 227 lopšeliobendruomenės nariai: ugdytiniai darželio
(1,5–6 m.), tėvai (globėjai), bendruomenės
pedagogai.
nariai

Vidsodžio pagrindinės mokyklos
bendruomenės nariai.

900 asmenų

120 bendruomenės
narių

Realizuojant projekte numatytus tikslus, ugdant neįgaliųjų
savarankiškumą, sumažėjo socialinė atskirtis, pagerėjo
gyvenimo kokybė bei išsiplėtė socialinės, psichologinės
bei profesinės reabilitacijos ir integracijos galimybės
regėjimonegalią turintiems žmonėms..
Projekto metu buvo diegiamos, plėtojamos ir praktiškai
taikomos žinios apie sveikos gyvensenos ugdymą
darželyje ir šeimoje, akcentuojama fizinio aktyvumo
nauda sveikatai. Daug dėmesio skirta ir veiklų formų bei
aplinkos įvairovei. Diegiant kuo įvairesnius metodus
sveikatai stiprinti, buvo tenkinamas ir žadinamas vaikų
poreikis judėti ir sveikai maitintis, taip pat gerinamos
edukacinė aplinka vaikų ugdymui lopšelyje-darželyje.
Veikla netradicinėje aplinkoje (miesto stadione, malūne,
lauke) skatino vaikų smalsumą ir norą pažinti naujas
erdves bei išbandyti savo galimybes. Priešmokyklinių
grupių ugdytiniai pagilino savo žinias apie lietuviškas
tradicijas – dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Duonos
kepimas“ Šiaulių Žaliūkių malūnininko sodyboje.
Projektas suteikė tėvams (globėjams) aktualių teorinių ir
praktinių žinių juos dominančiais klausimais, dar labiau
sutvirtino šeimos ir ugdymo įstaigos partnerystę, taip
užtikrino įstaigoje vykdomų programų ir projektų, iš jų ir
sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo(si), visapusiškumą ir
tęstinumą.
Bendruomenės nariai įgijo sveikos gyvensenos, higienos
žinių, buvo ugdomas sveikesnio gyvenimo nuostatos ir
įgūdžiai, didėjo mokinių atsparumas žalingiems
įpročiams, fizinis aktyvumas. Padidėjo mokytojų ir kitų
bendruomenės narių kompetencija sveikatos ugdymo
srityje. Mokyklos bendruomenės nariai dalyvavo fizinį
aktyvumą skatinančioje veikloje. Pagerėjo mokyklos
bendruomenės narių fizinio aktyvumo galimybės.

Kražių gimnazijos mokiniai,
mokytojai ir tėvai.

12 mokytojų, 10
tėvų, 38 mokiniai

Kražių gimnazijos mokiniai,
mokytojai ir gyventojai

8 mokytojai, 22
tėvai, 60 mokinių,
30 Kražių miestelio
gyventojų

Tytuvėnų
vaikai.

jaunimo

mokyklos 52 mokiniai.

Kelmės tinklinio sporto klubas 76 jaunini, 16
„Rūta“
suaugusių asmenų

Elvyravos pagrindinės
mokiniai ir Kukečių
bendruomenė.
Tytuvėnų gimnazijos
pedagogai, sveikatos
specialistas.

mokyklos 60 bendruomenės
seniūnijos narių
mokiniai, 20 mokinių,
priežiūros 5 pedagogai

Vyko šiaurietiško ėjimo mokymai ir praktiniai užsiėmimai
Kražių gimnazijos bendruomenei. Organizuota
šiaurietiško ėjimo vasaros sveikatos stovykla „Būkime
sveiki“. Mokiniai, tėvai ir mokytojai praplėtė žinias apie
sveiką gyvenseną, įgijo vaikščiojimo su šiaurietiškomis
lazdomis patirties.
Vyko šiaurietiško ėjimo mokymai ir judesio teatro
mokymai. Organizuotų sporto ir teatro dienų,
užsiėmimų, išvykų, sveikos gyvensenos specialisto
paskaitos metu įgytos sveikatos saugojimo ir stiprinimo
žinios ir įgūdžiai. Kražių gimnazijoje ir Kražių
miestelyje plečiasi šiaurietiško ėjimo tradicija. Kražių
gimnazijoje pagerėjo ir prasiplėtė bendruomenės
tarpusavio santykiai.
Mokiniai dalyvavo paskaitose, šventėse, renginiuose,
varžybose, ekskursijose. Apsilankyta Naisių vasaros
teatre. Mokiniai mokėsi, sužinojo daug naujo apie sveiką
gyvenseną lankydamiesi Šiaulių anatomijos muziejuje.
Vandentvarkos muziejuje susipažinta su vandens reikšme
žmogaus organizmui. Dalyvaudami renginiuose mokiniai
mokėsi bendrauti, bendradarbiauti. Vaikams suteikta
daugiau žinių apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą,
atsakomybę už savo sveikatą.
Organizuotas paplūdimio tinklinio turnyras. Sudarytos
sąlygos jaunimui aktyviai ir turiningai praleisti laisvalaikį.
Aktyvūs žaidimai gryname ore stiprino fizinę būklę.
Renginio dalyviai dalijosi įvairia patirtimi, išmoko žaisti
tinklinį.
Vaikai įgijo sveikatos saugojimo kompetencijos, gebėjimų
ir įgūdžių. Aktyviai dalyvavo sporto varžybose,
renginiuose, propagavo sveiką gyvenimo būdą.
Mokiniai atkreipė dėmesį į fizinio aktyvumo keliamą
naudą jų paties sveikatai. Pagerėjo mokinių taisiklingos
laikysenos įgūdžiai. Mokiniai suvokė, jog būnant fiziškai
aktyviems, daugiau gaunama teigiamų sveikatos pokyčių,
gerų emocijų, gerinama gyvenimo kokybė.

Kelmės miesto bendruomenė

120 įvairaus
amžiaus tėvų ir
vaikų

Mockaičių pagrindinės mokyklos 72 mokiniai ir 34
mokiniai ir tėvai.
tėvai.
Kelmės specialiosios mokyklos 75 bendruomenės
bendruomenė
nariai.

Kelmės
Jono
gimnazistai

Graičiūno 120 gimnazistų

Pakražančio vidurinės mokyklos 69 vaikai
prišmokyklinio ugdymo grupė ir
pradinių klasių mokiniai
Kelmės rajono moksleiviai 12-18 35 moksleiviai
metų amžiaus
6,
7.

Sveikatos priežiūros
mokyklose
Gyventojų sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo

Liolių socialinės globos namų 15 Liolių
gyventojai,
Liolių
miestelio pagrindinės
bendruomenė, Liolių pagrindinės mokyklos mokinių;
mokyklos mokiniai.
15 miestelio
gyventojų;
50 Liolių socialinės
globos namų
gyventojų;
20 Liolių socialinės
globos namų
darbuotojų.

Šeimos susibūrė kaip komandos, ugdė komandinę dvasią,
stiprino tarpusavio bendravimą, atliko praktines užduotis,
gilino sveikos gyvensenos žinias, dalyvavo sportinėse
rungtyse.
Vykdant projektą mokykloje pagerinta mokinių sveikata
ir subalansuota mityba, padidėjo mokinių fizinis
aktyvumas.
Mokiniai suprato, jog privalo stengtis būti sveiki.
Naudojant švietėjišką veiklą, aktyvų, judrų, sportišką
gyvenimo būdą mokiniai tapo fiziškai, emociškai
stipresni, sumažėjo elgesio sutrikimų ir žalingų įpročių,
pagerėjo tarpusavio santykiai, bendravimas su šeima,
laisvalaikio užimtumas.
Vasaros poilsio stovyklos „Amatų ir draugystės ratas“
gimnazistai kūribingai, turiningai praleido laisvalaikį,
mokėsi amatų bei sveikos gyvensenos.
Projekto metu vaikai sužinojo apie judėjimo naudą, patyrė
džiaugsmo
dalyvaudami
šventėse,
bendraudami,
bendradarbiaudami.
Kelmės rajono moksleiviams organizuota stovykla,
kurioje vaikai pailsėjo, užsiėmė kūrybine veikla, buvo
mokomi sveiko gyvenimo būdo ir bendravimo.

Vykdant projektą skaityta paskaita apie fizinio aktyvumo
naudą sveikatai. Paskaitoje Liolių socialinės globos namų
gyventojams ir Liolių miestelio bendruomenės nariams
buvo suteiktos žinios apie sveiką gyvenseną ir fizinio
aktyvumo naudą sveikatai, susipažindinta su mankštos
namuose, skirtos stiprinti kojų raumenis ir gerinti
pusiausvyrą programa, su širdies, kraujagyslių ligomis,
įgijo žinių, kaip padidinti savo fizinį aktyvumą.
11 kartų surengtos fizinio aktyvumo dienos. Projekto
dalyviai per fizinio aktyvumo dienas, pagerino fizinį
aktyvumą, motyvaciją sportuoti, pagerėjo Liolių
socialinės globos namų gyventojų ir Liolių bendruomenės

Vaiguvos kaimo bendruomenės 60 bendruomenės
nariai ir jų šeimos
narių
Lupikų kaimo bendruomenės
nariai ir jų šeimos.

141 bendruomenės
narys

Kelmės
rajono
senjorų 358 senjorų
bendruomenė „Artimi“ nariai ir bendruomenės
visuomenė
nariai, 49 Kelmės
miesto gyventojai
Šaltenių kaimo bendruomenės
nariai ir jų šeimos

194 bendruomenės
nariai

tarpusavio santykiai, komandinis darbas, sveikos
gyvensenos įgūdžių supratimas. Stiprėja, projekte
dalyvavusių asmenų pasitikėjimas savimi, fizinė savijauta,
judrumas, lankstumas, labiau vertinama fizinio aktyvumo
nauda, formuojasi sveikos gyvensenos įgūdžiai, didėja
gyventojų poreikis labiau užsiimti fizine veikla, sportuoti.
Projekto metu Vaiguvos gyventojai susipažino su sveikos
gyvensenos privalumais, aktyviu gyvenimo būdu, išmoko
vaikščioti šiaurietiško ėjimo lazdomis, pažinti vaistažoles,
jų panaudojimo galimybes.
Kelmės rajono Lupikų kaimo bendruomenės nariams ir jų
šeimoms buvo organizuoti šiaurietiško ėjimo mokymai,
dalyvavo 26 bendruomenės nariai.
Organizuoti sveikatos mokymai sveikos mitybos tema,
suteiktos žinios 24 bendruomenės nariams.
Organizuota paskaita ,,Senatvinė depresija“ dalyvavo 18
bendruomenės narių.
Organizuotas seminaras ,,Sveika šeima – tvarios
visuomenės pagrindas“, dalyvavo 22 bendruomenės
nariai.
Projekto metu didelį susidomėjimą ir aktyvumą senjorai
parodė
šiaurietiško
vaikščiojimo
praktiniuse
užsiemimuose ir tai tęsia savarankiškai. Didelę įtaką ir
naudą pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimui turėjo
sveiko maisto ruošimo pamokos.
Šaltenių kaimo bendruomenės ,,Ramočia“ bendruomenės
nariams ir jų šeimoms buvo organizuoti šiaurietiško
ėjimo mokymai, dalyvavo 26 bendruomenės nariai.
Organizuotos sporto varžybos (krepšinio, tinklinio,
estafečių), dalyvavo 110 bendruomenės narių.
Organizuoti sveikatos mokymai sveikos mitybos tema,
suteiktos žinios 30 bendruomenės narių.
Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikams, siekiant
formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuotas
piešinių konkursas, dalyvavo 28 vaikai.

Budraičių kaimo bendruomenės
nariai

47 bendruomenės
nariai

Kelmės ,,Aukuro“ pagrindinės 460 mokinių ir
mokyklos 1–10 klasių mokiniai ir mokytojų
mokytojai.

Užvenčio
Šatrijos
raganos 40 moksleivių ir
gimnazijos Minupių universalaus tėvų.
daugiafunkcio
centro
bendruomenės nariai
8.

9.

Burnos ertmės
organų ligų
profilaktikos;
Bendruomenės
sveikatos stiprinimo,
sveikatos mokymo,
šeimos planavimo
konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo ir
visuomenės sveikatos
propagavimo

Medikai, pedagogai, visuomenės
sveikatos specialistai, socialiniai
darbuotojai, nevyriausybinių
organizacijų lyderiai.

458 konferencijos
dalyviai

Tytuvėnų sveiko gyvenimo klubo
nariai ir jų šeimos

40 senjorų

Lietuvos asociacijos Kelmės
diabeto klubas „Diabetas ABC“

130 klubo narių

Tęstinio projekto metu bendruomenės nariai vyko į
Palangą, aplankė Botanikos sodą, Gintaro muziejų,
Baltijos pajūryje mokėsi vaiksčioti su šiaurietiško ėjimo
lazdomis. Bendruomenė įsigijo treniruokliams reikalingus
svarmenis.
Mokiniai dalyvaudami projekte turėjo galimybę geriau
suvokti sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo naudą
žmogaus sveikatai. Sportiniai užsiėmimai, viktorinos,
netradicinės dienos, spaudiniai pagilino mokinių žinias
sveikatos klausimais, jie stiprėjo fiziškai.Taip buvo
formuojami sveiko gyvenimo būdo įgūdžiai.
Projekto metu bendruomenės nariai dalyvavo diskusijose,
edukaciniuse mokymuose, sporto varžybose, lavino
sveikos gyvensenos įgūdžius, turiningai leido laisvalaikį
po pamokų.

Konferencijos dalyviams ir bendruomenei pateikta
naujausia informacija apie rajono gyventojų sveikatos
būklę. Bendruomenė supažindinta su sveikatos politikos
naujovėmis, sveikatos stiprinimo aktualijomis,
visuomenės sveikatos problemomis. Visuomenės
sveikatos specialistai, medikai, pedagogai ir kitų
institucijų atstovai, atsakingi už šeimos gerovę, įgijo žinių
apie šeimos sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą.
Projekto dalyviams buvo suteiktos žinios taisyklingos
mitybos, fizinis aktyvumo, pagyvenusių žmonių traumų
prevencijos ir kitomis temomis.
Buvo organizuotas pagyvenusių žmonių užimtumas.
Pasidalinta patirtimi organizuojant klubo veiklą su kitų
sveikos gyvensenos klubų nariais.
Organizuotas Pasaulinės diabeto dienos renginys, kuriame
pranešimus skaitė gydytojai. Renginio dalyviams buvo
matuojamas cukraus ir cholesterolio kiekis kraujuje.
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Gyvenamosios
aplinkos sveikatinimo

Pašiaušės bendruomenės nariai

110 bendruomenės
narių

Mockaičių bendruomenės nariai,
Mockaičių pagrindinės mokyklos
mokiniai.

66 bendruomenės
nariai

Pagryžuvio bendruomenės nariai

133 bendruomenės
nariai

Vaikų globos namų globotiniai –
15, socialiniai darbuotojai – 6,
socialinių darbuotojų padėjėjai –
11

32 nariai

Suteiktos žinios apie diabeto prevenciją, savikontrolės
reikšmę, sergančiųjų gyvenime. Sergantys diabetu vaikai
dalyvavo kasmetinėje vaikų, paauglių ir jaunimo
stovykloje.
Projekto metu Pašiaušės ir Kiaunorių gyventojai
susipažino su sveikos gyvensenos privalumais, aktyviu
gyvenimo būdu.
Klausėsi specialistų paskaitų, diskutavo apie žalingų
įpročių prevenciją bei jų vartojimo pasekmes, fizinės ir
dvasinės sveikatos saugojimą, puoselėjimą, socialinių
įgūdžių ugdymą. Organizavo turiningą laisvalaikio
praleidimą jaunimui, sporto renginį, kuriame dalyvavo
daug bendruomenės narių.
Organizuotas aktyvus bendruomenės narių užimtumas, o
fizinis aktyvumas, bendravimas gerina žmonių savijautą,
stiprina sveikatą.
Sutvarkyta kaimo parkelio aplinka, kurioje galima
organizuoti bendruomenės renginius, sveikoje tvarkingoje
aplikoje leisti laisvalaikį.
Sutvarkyta Pagryžuvio kultūros centro aplinka, pasodintos
pušys, įrengtos vietos jaunimo laisvalaikiui, aplinkos
tvarkymo akcijoje dalyvavo šeimos.
Konferencijos metu bendruomenės nariams suteiktos
žinios sveikos gyvensenos temomis bei tuberkuliozės
prevencijos tema. Organizuotos 2 išvykos į sveikatingumo
centrus šeimoms, jaunimui, organizuotas jų užimtumas.
Projekto dalyviai įgijo žinių apie tinkamus streso įveikimo
būdus.Įrengus audiovizualinį kambarį pagerėjo socialinių
darbuotojų ir jų padėjėjų darbo sąlygos. Dirbdami sunkų ir
nuolat įtampa keliantį darbą dabar jie turi galimybę
pertraukėlių metu atsipalaiduoti bei kokybiškiau pailsėti.
Vaikams tai taip pat puiki vieta nusiraminti ir
atsipalaiduoti po sunkios ir įtemptos dienos mokykloje.
Vaikų susidomėjimas vykstančiais užsiėmimais bei
motyvacija juose dalyvauti rodo, kad relaksacijos
užsiėmimai jiems yra naudingi ir reikalingi.

11.

Savivaldybės
visuomenės sveikatos
stebėsenos

Kelmės rajono gyventojai ir
poilsiautojai

15 000 žmonių

12.

Triukšmo prevencijos

9000 žmonių

13.

Prevencinės
medicinos
Kitų visuomenės
sveikatos sričių

Kelmės ir Tytuvėnų miestų
gyventojai
Kelmės rajono moterys

14.

Lykšilio pagrindinės mokyklos ir
kaimo bendruomenė.

Kelmės rajono gyventojai nuo 13
metų.

102 moterys
40 bendruomenės
narių.

86 gyventojai

Maudymosi sezono metu atlikti maudyklų vandens
tyrimai apie vandens kokybės neatitikimus higienos
normai, informuota visuomenė, savivaldybės
administracija, užkirstas kelias per vandenį plintančių
infekcijų protrūkiams.
Vykdant valstybinę triukšmo programą, užtikrintas
gyventojų saugumas nuo neigiamo triukšmo poveikio
Suteikta onkologinio švietimo paslauga, pravesta krūtų
savityros pamoka.
Mokykloje organizuotas miniprojektų pristatymas ir
viktorina „Ne – žalingiemas įpročiams“, akcentuota
alkoholio, tabako gaminių ir narkotinių medžiagų žala
žmogaus organizmui. Mokyklos ir kaimo bendruomenės
nariai įgijo daugiau informacijos apie sveiką gyvenimo
būdą ir mokėsi ją pritaikyti. Moksleivių dalyvavimas
renginiuose, užimtumas leido jiems realizuoti save pagal
juos dominančius poreikius, nevaržė jų individualumo.
Buvimas
kartu grupėje,
problemų sprendimas,
bendravimas paskatino pasitikėjimą savimi ir tuo pačiu
garantavo efektyvią sveikatą stiprinančią veiklą.
Bendruomenės užimtumas, vasaros metu, fizinis
aktyvumas .Geriausios komandos bei dalyviai apdovanoti
taurėmis, medaliais.

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2013 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Informavimo ir viešinimo priemonės pavadinimas
Kelmės rajono laikraštis „Bičiulis“, straipsniai, informacija
Kelmės rajono laikraštis „Kelmiškiams“, straipsniai
(www.kelmiskiams.lt)
Kelmės rajono laikraštis „Kelmės kraštas“, straipsniai,
informacija
Kelmės
rajono
savivaldybės
interneto
puslapis
www.kelme.lt
Savivaldybės tarybos patvirtintas Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiajai programai vykdyti biudžetas
(dokumentas), Bendruomenės sveikatos tarybos kvietimas
teikti paraiškas projektams finansuoti.
Informaciniai lankstinukai (sukūrimas)
Bendruomenių interneto puslapiai
Informacija apie projektus informaciniuose stenduose
Plakatų, piešinių parodos
Filmuota medžiaga

Įgyvendintų informavimo ir
viešinimo priemonių
skaičius
33
16

Paviešintų savivaldybės visuomenės
sveikatos programų skaičius

6
3
12 programų
1

585
35
12
7
1

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO
TOBULINIMAS
Eil.
Nr.

Problemos, susijusios su Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos administravimu

Pasiūlymai, kaip tobulinti savivaldybės
visuomenės sveikatos programų rengimą,
finansavimą ir įgyvendinimą

1

2

3

1.

Nepakanka finansavimo visoms sveikatinimo priemonėms, veikloms, projektams
įgyvendinti

2.

Neaktyvios bendruomenės, NVO vykdant sveikatinimo veiklą

3.

Nepakankamas kitų sektorių įsitraukimas į sveikatinimo veiklą

