
PRITARTA
Varenos rajono savivaldybes tarybos

2017 m. kovo 28 d, sprendimu Nr. T-VIII-613

VARENOS RAJONO SAVIVALDYBES VISUOMENES SVEIKATOS BIURO

DIREKTORIAUS 2016 METU VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS

1. Varenos rajono savivaldybes visubmenes sveikatos biuras (toliau - Biuras) - Varenos rajono

savivaldybes tarybos 2008 m. birZelio 3 d. sprendimu Nr. T-VI-336 isteigta biudZetine istaiga.

Juridiniq asmenrl registre iregistruota 2008 m. liepos 14 d., veikl4 vykdyti pradejo 2008 m.

laplaidio 26 d.

2. Pagrindines biuro veiklos sritys: visuomenes sveikatos stiprinimas ir stebesena Varenos rajono

savivaldybeje ir mokiniq/vaikq visuomenes sveikatos prieZi[ra Varenos rajono ikimokyklinio

ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio mokyrno istaigose.

3. Lietuvos Respublikos vietos 
-savivaldos 

istatymo 7 str. 35 punkte itvirtinta, kad nuo 2014 m.

sausio 1 d. visuomenes sveikatos stiprinimas ir stebesena bei mokiniq sveikatos prieZitra yra

valstybines (valstyb e s p erduoto s s avivaldyb ems) funkcij o s.

4. Le5os visuomends sveikatos stiprinimui ir visuomenes sveikatos stebesenai bei mokiniq sveikatos

prieZi[rai yra apskaidiuojamos ir paskirstomos pagal Valstybinems (valstybes perduotoms

savivaldybems) visuomenes sveikatos prieZitros funkcijoms vykdyti reikalingq le5q apskaidiavimo

metodik4, patvirtint4 LR sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. isakymu Nr. V-932 ,,Del

Valstybinems (valstybes perduotoms savivaldybems) visuomenes sveikatos prieZilros funkcijoms

vykdyti reikalingq le5q apskaidiavimo metodikos patvirtinimo".

5. Biuras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

istatyrnais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimais, kitais teises aktais, Varenos rajono

savivaldybes tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus isakymais bei

Biuro nuostatais.

II. PERSONALO VALDYMAS

6. Biuro darbuotojq didZiausi4 leistin4 skaidiq nustato Varenos rajono savivaldybes taryba. Biuro

strukt[ra, etatus, atlyginimo koeficientus tvirtina Biuro direktorius savo isakymu. 2016 m. Biure

dirbo 16 darbuotojq (didZiausias leistinas etatq skaidius 14, 25): direktorius, vyriausias buhalteris,

administratorius, 3 visuomenes sveikatos specialistai, 4 visuomends sveikatos prieZitiros

specialistai, 4 visuomenes sveikatos specialistai veikl4 vykde Trakq rajono savivaldybeje (2016 m.



geguZes 10 d. pasiraSyta valstybinio biudZeto finansavimo sutartis su Trakq rajono savivaldybes

administracrja Nr. T4-76|B3-3), psichologas, jaunimui palankiq sveikatos prieZi[ros paslaugq

koordinatorius. Specialistq kvalifikacija ir i5silavinimas atitinka LR Sveikatos istatymo nuostatas.

Specialistai nuolat gilino savo Zinias bei igDdZius ivairiuose kvalifikacijos kelimo renginiuose.

Biuro etatq skaidius 2016 m. gruodZio 31 d. pateikiamas 1 lenteleje:

1 lentel6. Biuro etatq skaidius 2016 m. spalio 3l d.

Direktorius

Vyriausias buhalteris

Administratorius

Visuomenes sveikatos specialistas ( sveikatos stiprinimas)

Visuomenes sveikatos specialistas( sveikatos stebesena)

Visuomenes sveikatos specialistas (vaikq ir jaunimo sveikatos

stiprinimas)

Visuomenes sveikatos specialistas( mitybos specializacij a)

Jaunimui palankiq sveikatos prieZifiros paslaugq centro

koordinatorius

Psichologas

Visuomenes sveikatos prieZifiros specialistas
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*3,1 etato buvo skirta visuomends sveikatos paslaugq teikimui Trakq rajono savivaldybeje.

**7,25 etato skirta Norvegq projekto ,,Jaunimui palankiq sveikatos prieZiDros paslaugq Vardnos rajono
savivaldybeje prieinamumo ir kokybes gerinimas idiegiant jaunimui palankiq sveikatos prieZiiiros paslaugq

teikimo modeli" Nr. NOR-LTl l-SAM-0 1-K-03-007 igyvendinimui.

7. Biuro darbuotojq i5silavinimas: auk5tasis universitetinis - 8, auk5tasis neuniversitetinis - 2,

auk5tesnysis (arba jam prilyginamas) - 12.

8. Biuro darbuotojq amZiaus vidurkis - 49 metai.

III. DOKUMENTU VALDYMAS

9. Biure uZ dokumentq rengim4 ir tvarkym4, personalo valdym4 atsakingi Biuro direktorius,

vyriausias buhalteris, administratorius.

10. 2016 metais Biure i5 viso apskaitya - 422 dokumentai. IS jq: uZregistruotq gautq dokumentq -
1 14, parengtq siundiamqjq dokumentq - 67 , parengtq ir patvirtintq isakym\ - 241 .

11. Vadovaujantis teises aktais pertvarkytas, papildytas naujomis bylq antra5temis ir naujai

parengtas 2016 m. Biuro dokumentacijos planas. Jis sudarytas i5 7 skyriq (pagal atitinkamas veiklos

sritis ir funkcijas), Siuose skyriuose ira5yta 66 bylos antra5tes. 2016 m dokumentr4 registrq s4raSe

ira5yta 8 registrai su jq identifikavimo Zymomis.



IV. BIURO FINANSAVIMAS 2016 M.

12. Visuomenes sveikatos biuras 2016 ftnansiniais metais gavo finansavim4 i5 valstybes biudZeto,

savivaldybes biudZeto, biudZetines istaigos pajamq. I5 viso 209 189 eurq. (2 lentel6).

2 lentel6. Finansavimo Saltiniai ir le5q paskirtis panaudojimui pagal veikl4.

l.

t

J.

4.

Valstybes biudZetas
(sAM)
Valstybes biudZetas
(sAM)
Valstybes biudZetas
(sAM)
Savivaldybes biudZetas

Savivaldybes biudZetas

UZtikrinti mokiniq visuomenes sveikatos
prieZiDr4 mokyklose

UZtikrinti visuomends sveikatos stebesen4 ir
stiprinim4 savivaldybese

UZtikrinti visuomenes sveikatos stebesen4

ir stiprinim4 Trakq savivaldybeje

4.1 6 visuomenes sveikatos remimo
specialiosios programos projektai:,,Kelias i
sveik4 senejim4", ,,Sveiki mano dantukai",
Pedikuliozes prevencija Varenos rajone",

,,Tuberkuliozes prevencija Varenos rajone",

,,Onkologiniq ligq prevencija Varenos
rajono savivaldybeje",,,Vaikq, lankanditl
ugdymo istaigas, maitinimo kaloringumo

ivertinimas"
4.2.Psichoaktyviq medZiagq varlojimo
prevencijos programa ,,Psichoaktyviq
medZiagq varlojimo prevencija jaunimo

aplinkoje"
Norvegq projekto ,,Jaunimui palankiq
sveikatos prieZiDros paslaugq Varenos
rajono savivaldybeje prieinamumo ir
kokybes gerinimas idiegiant jaunimui
palankiq sveikatos prieZiDros paslaugq

teikimo modeli" Nr. NOR-LT11-SAM-01-
K-03-007 jgyvendinimui

Visuomenes sveikatos veiklai finansuoti

Norvegrl projekto ,,Jaunimui palankiq
sveikatos prieZi[ros paslaugq Varenos
rajono savivaldybeje prieinamumo ir
kokybes gerinimas idiegiant jaunimui
palankiq sveikatos prieZiDros paslaugq

teikimo modeli" Nr. NOR-LTI 1-SAM-01-
K-03-007 !gyvendinimui
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6. BiudZetines istaigos
pajamos

UZsienio valstvbiu
finansine parama,
Valstybes biudZetas 63656 636s6

13. Ataskaitiniais 2016 m. gautos pajamos i5 privalomojo sveikatos mokymo veiklos - 5861 Eur.

14. Moksleiviq sveikatos prieZiUrai panaudota 42400 Eur: 40700 Eur darbo uZmokesdiui ir

socialiniam draudimui, 600 Eur prekems, 100 Eur patalpq komunaliniams mokesdiams susimoketi,

1000 Eur kitoms paslaugoms.



15. Visuomends sveikatos stiprinimui ir stebesenai Varenos rajono savivaldybeje panaudota -
36800 Eurai: 32300 Eur darbo uZmokesdiui ir socialiniam draudimui, 100 Eur ry5iq paslaugoms

apmoketi, 1800 Eur prekdms, 600 Eur komunalinems paslaugos, 2000 Eur kitoms paslaugoms.

16. Visuomenes sveikatos stiprinimui ir stebesenai Trakq rajono savivaldybeje panaudota - 52700

Eur: 36900 Eur darbo uZmokesdiui ir socialiniam draudimui, 5000 Eur prekems, 200 Eur

komandiruodiq i5laidoms, 900 Eur ryiiq paslaugoms, 700 Eur komunalinems paslaugoms, 9000

Eur kitoms paslaugoms.

17. Norvegq projekto ,,Jaunimui palankiq sveikatos prieZitros paslaugq Varenos rajono

savivaldybeje prieinamumo ir kokybes gerinimas idiegiant jaunimui palankiq sveikatos prieZiflros

paslaugq teikimo modeli" Nr. NOR-LT11-SAM-01-K-03-007 igyvendinimui 2016 m. i5

savivaldybes biudZeto buvo panaudota 3486 Eur Jaunimui palankiq sveikatos prieZiuros paslaugq

koordinatoriausirpsichologodarbouZmokesdiuiirsocia1iniamdraudimui.

18. Ai$kinamasis ra5tas t 2076 m. finansiniq ataskaitq rinkinys pateiktas biuro svetaineje:

V. VIESUJU PIRKIMU ORGANIZAVIMAS

lg.Vieiieji pirkimai vykdomi vadovaujantis aktualiomis teises aktq redakcijomis,

reglamentuojandiomis vie5uosius pirkimus.

20. Viesqjq pirkimq taisykles (2015 m. sausio 16 d. redakcija) paskelbtos Centrineje vie5qjq

pirkimq informacijos sistemoje ( CPV IS).

2I.2016 m. buvo ivykdyti 228 maLos vertes pirkimai. PasiraSytos 46 vie3qjq pirkimq sutartys.

22.Parengta Viesqjq pirkimq ataskaita (pateikta Vie5qjq pirkimq tarnybai 2017 m. sausio 30 d.)'

VI. USUOMENES SVEIKATOS STIPRINIMAS IR STEBESENA

23. Visuomenis sveikatos stiprinimus - sveikatos mokymas, informacijos apie sveik4 gyvensenq

skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgesio priklausomq visuomends

sveikatos rizikos veiksniq maZinimas.

24.2016 m. sausio men.27 d. parengtas ir Biuro direktoriaus fsakymu Nr. V-10 patvirtintas 2016

m. Biuro metinis veiklos planas, kuriuo vadovaujantis buvo vykdoma visuomenes sveikatos

prieZilros veikla Vardnos rajono savivaldybdje. 2016 metq veiklos prioritetai buvo: Vardnos raiono

savivaldyb\s gtventojt4 sveikatos stiprinimas, vykdant lig4 ir trauml4 pievenciiq, ypatingq demesi

skiriant gyventojq traumatizmo, mirtingumo nuo iioriniq mirties prieiasiit4 maZinimui, lcraujotakos

sistemos lig4 ir onkologiniq susirgimy prevenciiai.



25. Organizuoiantvisuomenes sveikatos stiprinim4 varenos rajono savivaldybes bendruomeneje'

buvo vykdoma veikla, skirta infekciniq ir neinfekciniq ligq prevencijai' psichikos ligq prevencijai'

VisuomendS"sveikatosstiprinimassavivaldybesbendruomenejeapimapenkiasfunkcinesgrupeS:

informacijos apie sveikat4 teikimas, konsultavimas, mokymas, sveikos gyvensenos igudZil+

formavimas ir sveikatos stiprinimo veiklos organizavimas. visuomenes sveikatos stiprinimo veikla

apima septynias poveikio sritis: sveikos mitybos skatinimas ir nutikimo prevencija' fizinio

aktyvumo skatinimas, sveikos aplinkos kflrimas, suZalojimq prevencija, rukymo, alkoholio ir

narkotikq vartojimo prevencija, psichikos sveikatos stiprinimas ir uZkrediamqjq ligr+ prevencija:

25.1. Sveikos mitybos skatinimas'ir nutukimo prevencija' Biuro specialistai organizavo 4

renginius (paktinis uZsi€mimas, diskusija' paskaita), kuriuose dalyvavo 64 Vardnos rajono ir

miesto gtventojai.

25.I.LLapkridio24d.,minintEuropossveikosmitybosdien4,vykopopiete/praktiniaiuZsiemimai

,,Advento ir ktdiq patiekalai". Renginio tikslas - vykdyti nutukimo prevencij4, propaguoti sveik4

mitybq tuo maZinant ligq rizik4. Renginio metu buvo pristatomi advento ir kfldiq patiekalai' jq

receptlra bei maistines medZiagos, kurios yra naudingos m[sq organizmui. Daugelis pasninko

taisykliq yra glaudliai susijg su pagrindiniais sveikos mitybos principais: saikingumas' fvairumas'

subalansuotumas. Dalyviai diskutavo apie savo krasto mitybos paprodius, tradicijas. Siekiant didinti

gyventojq infbrmatyvumq sveikos mitybos srityje buvo parengti trys straipsniai' kurie buvo

publikuoti internete, isdalinta 1 00 vnt. lankstinukq,,Sveika mityba...

25.I.z.Vasario 26 d. diabeto klubo ,,Riba" nariams buvo organizuolapaskaita " cukrinis diabetas'

Kaip ji valdyti,,. paskaitos tikslas - suteikti informatyviq, novatoriskq Ziniq Sios bendruomen€s

nariams cukrinio diabeto valdymo srityje. Paskaitoje dalyvavo 10 mfisq rajono diabetikq'

25.2. Fwinio aktyvumo skatinimas. Biuro specialistai organizavo 23 renginius (molqtmai'

, praktiniai uisidmimai), kuriuose dalyvavo 310 Varenos rajono ir miesto gyventoit4' Paminesime

kelet4 veiklq:

25.2.l.GeguZes 25 d. vyko seminaras ,,Vaikq ir paaugliq sveikata ir fizinis aktyvumas", kutis buvo

skirtas treneriams, kfino kultfiros mokyojams, judesio ir korekcijos mokyojams' visuomenes

sveikatos specialistams. Seminaro metu buvo pristatyti l3-I4 metq vaikq fizinio aktyvumo

veiksniai pasirinktose Lietuvos savivaldybese tyrimo rezurtatai, ,,{vertink rizikq" programat

aptariami vaikq ir paaugliq fizinio aktyr,umo skatinimo principai ir teorijos. Pranesimus skaite dr'

Aldona Jociute, Higienos instituto visuomenes sveikatos technologijq centro Tyrimq skyriaus vyr'

specialiste, Remigijus zumeras, Sveikatos mokymq ir ligq prevencijos centro Mitybos ir fizinio

aktyvumo skyriaus vedejo pavaduotojas, Liuda ciesiuniene, Sveikatos mokymq ir ligq prevencijos

centro Neinfekciniq ligq profrlaktikos skyriaus visuomenes sveikatos administratore' Siekiant 
i
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didinti gyventojq informatyvum4 nutukimo prevencijos srityje buvo parengti du straipsniai, kurie

buvo publikuoti internete, iSdalinta 100 vnt. lankstinukq,,Mank5ta - sveiko gyvenimo pagrindas!".

25.2.2. Siaurieti5ko ejimo mokymai buvo organizuoti Vardnos mieste, Valkininkuose, PuodZiuose.

25.3. Sveikos aplinkos kurimas ir kraujotakos sistemos ligq profilaktika. Biuro specialistai

organizavo 8 renginius, kuriuose dalyvavo I I4 Var€nos miesto ir rajono g,nentojt4. Keletas i5 jq:

25.3.1. GeguZes menesf organizavome nerukymo Siikio konkurs4, taip skatindami Varenos rajono

gyventojus gyventi tabako d[mais neuZter5toje aplinkoje. Buvo atsiqsti 158 Slkiai. Atrinkti,

konkurso tem4 atitinkantys, originaliausi ir daugiausiai informacijos turintys nerlkymo Sukiai buvo

skelbiami Varenos facebook paskyroje ( , kur vyko balsavimas.

Daugiausiai balsq surinkg S[kiai buvo apdovanoti vardiniais diplomais ir atminimo dovanelemis.

Siekiant didinti gyventojq informatyvum4 sveikos aplinkos kurime buvo parengtas vienas

straipsnis, kuris buvo publikuotas internete.

25.3.2. Vykdant kraujotakos ligq profilaktik4 su savo veikla prisijungeme prie Svendiq

bendruomendse: Valkininkq ,,Antaniniq kermo5ius", DarguLit4 kaimo bendruomenes Svente,

KriokSlio kaimo bendruomenes Svente. Svendiq dalyviai galejo patobulinti dirbtinio kvepavimo ir

Sirdies masaZo igtdZius, naudojant pirmosios pagalbos maneken4 su elektroniniu jutikliu, norintys

galejo atlikti kflno masds ivertinim4, naudojant Omron ktno masds analizatoriq. Taip pat renginiq

metu buvo vykdomos sveikatos viktorinos, demonstruojamos ivairios prevencines vaizdines

priemonds: 3D stovai ,,Nutukimo pasekmds", ,,PiktnaudZiavimo alkoholiu pasekmds", akiniai

,,Neblaivus ir pavojingas", sveikos ir uZsikimSusios arterijos modelis, Sirdies ligq maketas, tabako

dervq modelis, sveiki ir rDkoriaus plaudiai. Mokeme sveikai gyventi.

25.4. SuLalojimq prevencija. Biuro specialistai organizavo 3 renginius (praktinius molqtmus,

diskusijas), kuriose dalyvavo 39 Varenos miesto ir rajono gtventojai.

25.4.1. Pirmosios pagalbos mokymai bendruomenese ( Zilinai,Valkininkai, PuodZiai):

Tobulinant dirbtinio kvepavimo ir Sirdies masaZo fgiidZius, buvo naudojamas pirmosios pagalbos

manekenas su elektroniniu jutikliu. Sis pirmosios pagalbos manekenas imituoja normalios

fiziologijos suaugusijf ir yra skirtas pagrindiniq gyvybes palaikymo metodq mokymams pagal

tarptautine s rekomendacij as.

25.4.2.Siekibnt didinti gyventojq informatyvum4 traumq prevencijos srityje buvo para5y4i keturi

straipsniai, kurie buvo publikuoti internete, i5dalinta 100 vnt. lankstinukq ,,Pirmoji pagalba. AS

galiu padeti ".

25.5. RUkymo, alkoholio ir narkotikq vartojimo ir lyti5kai plintaniiq ligq prevencija. Biuro

specialistai organizavo I I rengini4 (paskait4, praneiimq, diskusijt4, aktyviq mol<ymo bud|,

kuriuose dalyvavo 139 Var1nos rajono ir miesto gtventojai.



25,5.1. Liepos 12 - 13 dienomis ir 25 dienq vyko mokymai apie psichoaktyviq medZiagy Laly

Zmogaus organizmui Valstybes sienos apsaugos tarnybos Vardnos rinktines A. Barausko uZkardos

pareigtnams. UZsiemimq metu buvo kalbama apie ilgalaiki ir trumpalaiky Lalingq medZiagq

poveikf, priklausomybes formavimosi etapus, abstinencijos poZymius. Siekiant vaizdliai ir aiSkiai

pateikti informacijq, Biuro specialistai naudojo metodines priemones: akinius ,,Neblaivus it

pavojingas", tabako dervq modeli, plaudiq modeliq rinkini, 3D rDkymo pasekmiq ir

piktnaudZiavimo alkoholiu padariniq stendus. Siekiant didinti gyventojq informatyvum4

psichoaktyviq medZiagq vartojimo ir lyti5kai plintandiq ligq prevencijos srityje buvo paraSy'ti keturi

straipsniai, kurie buvo publikuoti inteinete.

25.5.2. Mokyklose buvo organizuoto paskaitos ,,Neskubekite tapti suaugusiais", kuriq metu su

jaunimu jiems aktualiais klausimais bendravo Biuro vaikq ir jaunimo sveikatos prieZifros

specialiste.

25.5.3. Siekiant didinti gyventojq informatyvum4 psichoaktyviq medLiagq vartojimo ir lytiSkai

plintandiq ligq prevencijos srityje buvo internete publikuoti keturi straipsniai.

25.6. Psichikos sveikatos stiprinimas ir onkologiniq ligq profilaktika. Biuro specialistai

organizavo 4 renginius (seminarus, praneiimus, diskusijas), kuriuose dall,vavo l14 Vardnos miesto

ir rajono gyventojt4.

25.6.1. Lapkridio 17 d. buvo organizuotas seminaras ,,Onkologiniq ligq prevencija: kaip padeti sau

ir aplinkiniams". Seminaras buvo skirtas socialiniams darbuotojams, sveikatos specialistams,

nevyriausybiniq organizacijt4 atstovams. Pranesimus skaite kvalifikuotos lektores: eptl
Aleknavidiene, Nacionalinio veZio instituto VeZio kontroles ir profilaktikos centro vadove

(gydytoja onkologd, radioterapeute) ir Gintare Babarskiend, VSI Alytaus poliklinikos Psichikos

sveikatos centro medicinos psichologe. Seminaro metu buvo pristatyta ir POLA nuolaidq kortele,

" kuri palengvina onkologiniq ligoniq finansing na5t4. Buvo dalinama informacine medLiaga;

,,Europos kovos su veZiu kodeksas", ,,VeZio prevencijos ir ankstyvos diagnostikos programos

Lietuvoje".

25,6.2. Bendradarbiaujant su Vardnos vaikq dienos centro ,,Versme" bendruomene, Sio centro

vaikams organizavome Vaikq gynimo dienos minejimo Sventg ,,Saugi vaikyste". Svente vyko prie

DereZnydios tvenkinio: skraidinome aitvarus, organizavome smagias estafetes, organizavome

protmflSi ,,Zinau ir gyvenu sveikai". Dalyvavo 19 vaikq i5 socialines rizikos Seimq.

256.3, Siekiant didinti gyventojq informatyvum4 psichikos sveikatos stiprinimo ir onkologiniq ligq

prevencijos srityje buvo para5yti SeSi straipsniai, kurie buvo publikuoti internete.

25.7. IJilkreiiamqjq ligq prevencija. Biuro specialistai organizavo 4 renginius (seminarq,

aktyvius moltymus, diskusijas), kuriuose dalyvavo 89 Var€nos rajono ir miesto gtventoiai.



25.7.I. GruodZio 6 d. buvo organizuoti mokymai ,,Tuberkuliozes ir vaistams atsparios tuberkuliozes

aktualijos Lietuvoje ir Varenos rajone". Mokymai skirti socialiniams darbuotojams, visuomends

sveikatos specialistams, lankomosios prieZiiiros specialistams, socialiniams pedagogams, PSPC

slaugytojams, bendruomeniq atstovams. Jq metu dalyviai buvo supaZindinami su efektyviais

tuberkuliozes prevencijos metodais, tuberkuliozes aktualijomis Lietuvoje ir Varenoje. Mokymq

metu praneSim4 skaite kvalifikuota lektore Edita Davidavidiene, Vilniaus universiteto ligonines

SantariSkiq klinikq Tuberkuliozes Valstybines informacinds sistemos skyriaus vedeja.

26. 2016 metais Biuro specialistas parenge 32 perspektyvinius valgiara5dius Varenos rajono

ugdymo istaigq valgykloms, bei parenge 1519 technologiniq ir 881 kalkuliacines korteles. Taip pat

buvo parengti 4 pritaikyto maitinimo valgiara5diai, sudaryta 417 technologiniq ir 392 kalkuliacines

korteles. Biuro mitybos specialistas teike metodines konsultacijas asmenims, dalyvaujantiems

Sirdies ir kraujagysliq ligq rizikos grupes asmem+ sveikatos stiprinimo programoje bei valgyklq

darbuotojams. Specialistas suteike I 17 konsultacijq.

27. Siekiant uZtikrinti kokybi5k4 visuomenes sveikatos paslaugq teikim4 savivaldybes gyventojams,

Biuro specialistams buvo sudarytos s4lygos dalyvauti specialistq kvalifikacijos kelimo mokymuose.

Informacija apie 2016 m. specialistq kvalifikacijos mokymus pateikiama 3 lenteleje.

3 lentel6. Specialistq kvalifikacijos k6limas.

Mokymq skaiiius

Dalyvavusiq darbuotojq skaiiius

I5 viso darbuotojg dalyvavimo atvejq skaidius

28. Visuomends sveikatos stebdsena - tikslingai atliekamas vlsuomenes sveikatos blkles, j4

veikiandiq visuomenes sveikat6s rizikos veiksniq duomenq rinkimas, kaupimas, apdorojimas,

saugojimas, anahzd ir vertinimas. Visuomenes sveikatos stebesena Varenos rajono savivaldybeje

vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodZio 19 d.

Nr. V-1387 isakymu ,,Del Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpj[dio 11

d. isakymo Nr. V-488 ,,Ddl bendrqjq savivaldybiq visuomends sveikatos stebesenos nuostatq

patvirtinimo"" pakeitimo. Stebesenai parengtas baigtinis pagrindiniq rodikliq s4raSas, kuri sudaro

5I unffikuotas rodiklis.

28.1. Parengta Vardnos rajono savivaldybds visuomends sveikatos stebdsenos 2016 m.

ataskaita. Ataskaitoje pateikiami ir apra5omi 2015 m. visuomenes sveikatos blklg atspindintys

duomenys Varenos rajono savivaldybeje.

2S.2. Atliktas Vardnos rajono savivaldybds vaikq gyvensenos tyrimas (Vadovaujantis Lietuvos
8

28

11
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Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. geguZes 16 d. Nr. Y-637 isakymu ,,Del Lietuvos

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjldio 11 d. isakymo Nr. V-488 ,,Del

bencirqjq savivaldybiq visuomenes sveikatos stebesenos nuostatq patvirtinimo"" pakeitimo). Vaikq

gyvensenos tyrimui atlikti parengtas baigtinis vaikq gyvensenos stebdsenos rodikliq s4ra5as, kuri

sudaro 20 rodikliq. Tyrimas buvo atliktas geguZes menesf Vardnos rajono Svietimo ugdymo

istaigose, buvo apklausiami 5,7 ir 9 klasiq moksleiviai.Ii viso tyrime dalyvavo 502 respondentai.

Tyrimo metu atliktas sveikatos vertinimas ir laimingumas; sveikatos elgsena (frzinis aktyvumas ir

pasyvus laisvalaikis, mitybos iprodiai ir burnos higiena); bei rizikingas elgesys (tabako gaminiq bei

elektroniniq cigarediq vartojimas, alkoholio vartojimas, narkotiniq medZiagq vartojimas, at5vaitai

tamsiu paros metu, saugos dirlai automobilyje, patydios). Apklausa organizuota t atlikta

vadovaujantis metodinemis rekomendacijomis ,,Gyvensenos tyrimq organizavimas ir vykdymas

savivaldybdse", anketinei apklausai naudotas standartizuotas klausimynas. Vardnos rajono

savivaldybeje atliktas i5tisinis tyrimas. Higienos institutas atliks detali4 mokyklinio amZiaus vaikq

gyvensenos tyrimo duomenq analizg bei iki 2017 m. kovo 31 d. parengs leidini, prieinam4

Higienos instituto tinklapyje adresu ensena .

Trumpai apie tyrimo rezultatus: Tyrimas parode, kad didZioji dalis mokyklinio amZiaus vaikq,

kasdien, ne pamokq metq, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau. Beveik puse mokyklinio amZiaus vaikq,

kasdien valgo pusrydius, bent kart4 per dien4 valgo vaisius ir darZoves. Penktadalis mokyklinio

amZiaus vaikq, per paskutinius 12 menesiq bent kart4 rDke tabako gaminius arba elektronines

cigaretes. 33,5 proc. mokyklinio amZiaus vaikq, per paskutinius 12 menesiq bent kart4 vartojo

alkoholinius gerimus (Lietuvoje tokiq buvo 27 proc.). 4 proc. mokyklinio amZiaus vaikq, per

paskutinius 12 menesiq bent kart4 vartojo marihuan4 ar ha5iSq. DidZioji dalis mokyklinio amZiaus

vaikq, vidutini5kai 4 ir daugiau valandq per dien4 Ziuri televizoriq, LaidLiakompiuteriu. Beveik pusd

molEklinio amiiaus vaikq teige, kad ii jt1 tyiiojasi ir jie patys tyiiojasi ii kitU mokinitl per

paslrutinius du mdnesizs. Puse apklaustqjq paLymejo, kad valosi dantis Sepeteliu ir pasta daZniau nei

kart4 per dien4. Didesne dalis mokyklinio amZiaus vaikq visada segi saugos dirZ4 vaZiuodami

automobilyje,25,3 proc. apklaustqjq visada tamsiuoju paros metu b[dami lauke ne5ioja at5vaitus.

DidZioji dalis mokyklinio amZiaus vaikq, pareiSke, kad jaudiasi labai laimingi arba pakankamai

laimingi galvodami apie savo dabartini gyvenim4. DidZioji dalis mokyklinio amZiaus vaikq, savo

sveikat4 vertina puikiai arba gerai.

28.3. Parengta Vardnos rajono savivaldyb6s mokiniq sveikatos 2016 metq analiz6.

2016 metais visi Vardnos rajono bendrojo lavinimo mokyklq moksleiviai pasitikrino sveikat4.

DidZioji dalis Varenos rajono bendrojo lavinimo mokyklose besimokandiq mokiniq turi pirmq

sveikatos grupg. Mokyklinio amZiaus vaikams daZniausiai buvo diagnozuoti regos, skeleto-



raumenq sistemos bei kvepavimo sistemos sutrikimai. Penktadalis mokyklinio amZiaus vaikq turi

regos sutrikimq, skeleto-raumenq sistemos sutrikimai daugiausiai buvo diagnozuotall-12 klasiq ir

5-10' klasiq vaikams. Daugiausia kvepavimo sistemos sutrikimq diagnozuota 5-10 klasiq

mokiniams.

VII. MOKINIU VISUOMENES SVEIKATOS PRIEZIURA

Vaih4 ir mokinitl pirmin€ visuomen€s sveikatos prieiiura yra viena ii prioritetiniq Biuro veiklos

sriiitT.

29. Keturi visuomends sveikatos prieZiDros specialistai visuomends sveikatos prieLiurq vykde 15-

koje Varenos rajono savivaldybes bendrojo lavinimo, ikimokyklinio ugdymo bei kitq steigejq

mokyklose. (Visuomends sveikatos prieZiuros specialisto darbo lcrnvis apibr€iiamas 2014 m.

rugpjuiio 25 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro jsalryme Nr. V-886 ,,D01 Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. jsal+ymo Nr. V-932 ,,Del

Valstybinems (valstybes perduotoms savivaldybems) visuomen€s sveikatos prieZiuros funkcijoms

vykdyti reikalingq le|q apskaiiiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo" 9 punkte: 1000 mokiniry,

ugdomq ikimolryklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mohyklose ir profesinio molcymo istaigose pagal

ikimolcyklinio, prieYmolcyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, priskirtina

vienam visuomends sveikatos prieZiuros specialistui miesto gryenamosiose vietov,ise; 500 mokiniry,

ugdomq ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo molqtklose ir profesinio molcymo istaigose pagal

ikimoleyklinio, prieimolqtklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, priskirtina

vienam visuomend s sv eikat o s prieZiur o s spe cialis tui kaimo vietov €s e)

30. AtsiZvelgiant i mokiniq skaidiq, visuomends sveikatos prieZi[ros specialistai veiklq vykde

keliose mokyklose: tik vienas specialistas (0,5 etato) aptarnauja 1 mokykl4, du specialistai - 4

ugdymo istaigas ir vienas specialistas - 6 ugdymo fstaigas .

31. Visuomenes sveikatos prieZi[ros specialistams, vykdantiems sveikatos prieZilr4 mokyklose,

kiekvienq menesi sudaromi ir tvirtinami darbo grafikai.

32. 2016 m. sausio men. pradZioje parengti, suderinti su ikimokykliniq ugdymo, bendrojo ugdymo

mokyklq ir profesinio mokymo istaigq vadovais ir Biuro direktoriaus fsakymais patvirtinti mokyklq

visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistq 2016 metq veiklos planai.

ir pirmosios pagalbos teikimas (Zr. 5 lentele)

5 lentel6. Sveikatos ugdymo ir mokymo veiklos duomenys

1175 1116
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ugd)'mas ir mok)'mas. 2016 m. visuomenes sveikatos prieZiuros specialistai organizavo 268

renginius (prane5imai, paskaitos, diskusijos, konkursai, viktorinos ir kt.), juose dalyvavo 6184

dalyviq, buvo paruo5ti ir pavie5inti 152 stendai, paruoSta ir i5dalinta 827 atmintiniq, lankstinukq ir

kt. leidinir4. Susisteminti duomenys apie 2016 m. ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo

mokyklose ir profesinio mokymo istaigose vykdyt4 sveikatos ugdymo ir mokymo veikl4 pateikiami

6 lenteleje.

1. Sveikatos sauga ir stiprinimas,
bendrieji sveikos gyvensenos ir
ligq prevencijos klausimai
2. Sveika mityba ir nutukimo
prevencija
3. Fizinis aktyvumas

4. Psichikos sveikata (smurto,
saviZudybiq prevencija, streso
kontrold ir kt.)
5. Aplinkos sveikata

6. Rtrkymo, alkoholio ir
narkotikq vartojimo prevencija
7. Lyti5kumo ugdymas, AIDS ir
lyti5kai plintaniiq ligq prevencija
8. Tuberkuliozds profilaktika

9. UZkreiiamqjq ligq
profilaktika ir burnos higiena
10. Dantq dduonies profilaktika
ir burnos higiena
11. Traumq ir nelaimingq
atsitikimq prevencija
12. Kraujotakos sistemos ligq
profilaktika
13. Onkologiniq ligq profilaktika

I5 viso

aJ

4

11

ZJ

t4

9

2I

l3

22

2

1

5

1

11

5

t4

1at-)

t2

26

15

I

t6

9

18254

+

32

I2

t2

1

152

35. Sveikatos prieZi[ros specialistai dalyvauja SveikatE stiprinandiq mokyklq tinklo pletroje bei

sveikat4 stiprinandios mokyklos organizacines grupes veikloje. Sveikat4 stiprinanti mokykla -

mokykla, kurios bendruomene kuria palanki4 sveikatai stiprinandi4 aplink4 ir stiprina mokyklos

bendruomenes nariq frzing, proting bei dvasing sveikat4. 2016 metais 5i veikla buvo vykdoma

6 lentel6. Sveikatos ugdymo ir mokymo Veikla

1.1



Senosios Varenos vaikq lop5elyje-darLeIyje,,NykStukas", Varenos ,,Ryto" ptogimnazijoje, Senosios

Vareno s Andriaus Ryli Skio pagrindinej e mokykloj e'

36. Be pirmosios pagalbos teikimo, konsultacijq ir sveikatos ugdymo, visuomenes sveikatos

prieZifros specialistai mokyklose vykde ir kitas teises aktais numatytas funkcijas:

36.1. Visuomends sveikatos prieZilros specialistai vykde traumq registracijq: pilde Biuro

direktoriaus 2009 m. vasario 3 d. isakymu Nr. V- 9 patvirtint4 Traumos registracijos kortelg ir teike

Biurui. 2076 metais uZpildyta ir pateikta Biurui 45 Traumq registracijos korteles.

36.2. Visuomen6s sveikatos prieZi[ros specialistai rinko informacijq apie kasmetinius mokiniq ir

vaikq sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrint4 informacij4 pateike mokyklos/darlelto

bendruomenei, Biurui. Informacij a apie mokiniq/vaikq sveikatos sutrikimq buklg yra registruojama

pagal Seimos gydyojo i5duot4 ,,Vaiko sveikatos paZymejim4" (forma Nr. 027-1la). Mokiniq/vaikq

bendrasis sergamumas registruojamas pagal gydy-tojo i5duot4 pfrymy,,Medicinos paZyma del

neatvykimo i darb4, darbo birLlar ugdymo institucij4" (formaNr.094/a).

36.3. Nauiov6: Visuomenes sveikatos prieZilros specialistai pilde duomenis apie vaikq sveikat4

(forma Nr. 027-1la) vaikq sveikatos stebdsenos informacineje sistemoje. Si sistema buvo sukurta

Higienos institutui vykdant projekt4 ,,Vaikq sveikatos stebesenos informacinds sistemos, skirtos

sistemingam vaikq sveikatos bflkles stebejimui ir kryptingam sveikatos politikos formavimui,

suklrimas ir igyvendinimas" - NOR-LTI1-SAM-01-TF-01-001. Jo tikslas - sistemingas vaikq

sveikatos b[kles stebejimas ir kryptingas sveikatos politikos formavimas.

36.4. Visuomenes sveikatos prieZilros specialistai vykde uZkrediamqjq ligq epidemiologinq

prieLiurq. Gavus tevq sutikim4 buvo atliekami vaikq higienines Svaros patikrinimai. Specialistes

pilde Biuro direktoriaus 2010 m. vasario 1 d. isakymu Nr. V- 5 patvirtint4 ,,Mokiniq higienines

Svaros patikrinimo akt4" fu 2012 m. sausio 31 d. isakymu Nr. V - 8 patvirtintq,,Vaikq higienines

Svaros patikrinimo akt4" ir pateike ugdymo istaigos vadovui, Biurui. 2016 metais uZpildyti ir

pateikti L4l higienines Svaros patikrinimo aktai. Patikrinimq metu fiksuoti 9 uZsikretimo

pedikulioze atvejai. Suteikta pagalba (vaistai, informacine) visiems uZsikretusiems, jq Seimos

nariams.

VIII. JAUNIMUI PALANKIV SVEIKATOS PRIEZTUNOS PASLAUGU

KOORDINAMVIMAS

37. Jaunimas yra bene paZeidZiamiausia visuomenes dalis, kuriq sv'eikatos bUkle privalo bflti

priZi[rima itin atsakingai. Jaunimui palankiq sveikatos prieZi[ros paslaugq koordinatoriaus tikslas -
maLinti jaunq Zmoniq sergamum4 Varenos rajone, teikiant jiems kokybi5kas ir jq poreikius

atitinkandias j aunimui palankias sveikato s prieZiuro s paslaugas.
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38. 2016 m. rugpjud io 24 d. Biuro direktoriaus isakymu Nr. V- 46, buvo papildytas 2016 m. biuro

metinis veiklos planas Jaunimui palankiq sveikatos prieZilros paslaugq (toliau - JPSPP) veikla.

Pagzil JPSPP modelio algoritmus buvo vykdomos Sios veiklos Varenos rajone:

38.1. Nuo rugsdjo iki gruodiio m2nesio buvo organizuoti 4 JPSPP vieYinimo renginiai Vardnos

,,fiuolo" gimnazijoje ir ,,Ryto" progimnazijoje 8+ry ir l0+q klasiq mokiniq tdvams, Susirinkimo

metu tevai buvo informuojami apie Jaunimui palankiq sveikatos prieZilros paslaugq koordinacinio

centro veikl4 Varenoje. Daug demesio buvo skiriama vaikq ir jaunimo psichoaktyviq medZiagq

vartojimo prevencijai. Psichologe dalino rekomendacijas tevams kaip apie narkotikq, alkoholio ir

tabako prevencij4 kalbeti su paaugliais, kaip atpa1inti vartojanti paaugli, kur galima kreiptis

pagalbos. Susirinkimuose i5 viso dalyvavo 50 mokiniq tevq.

38.2. Buvo suorganizuoti 3 prevenciniai renginiai, kuriuose dalyvavo 82 asmenys (14-29 m.

amZiaus).

38.2.1. RugpjUdio 4 d. organizuotas renginys apie saugq elgesi atostogq metu Varenos vaikq dienos

centro ,,Versme" poilsineje - turistineje stovykloje prie Ziehulio eZero.

38.2.2. RugpjUdio 12 d. dalyvauta savivaldybes renginyje Tarptautinei Jaunimo dienai pamineti.

Biuro specialistai Sventes dalyvius kviete dometis ir rlpintis savo sveikata, informavo apie

alkoholio ir rtkymo sukeliam4 Zal4 sveikatai, taip pat ir apie persivalgymo pasekmes. Didelio

dalyviq demesio sulauke girtumo akiniai, kuriuos uZsidejus patiriamas vaizdo i5kraipymas,

suvokimo praradimas, kontrolds tr[kumas. Kiekvienam, besir[pinandiam savo sveikata, biuro

specialistai siflle atlikti klno sudeties analizg: suZinoti savo kDno svori, kflno riebahl, raumenq

masg, kfno mases indeks4, visceraliniq riebalq masg. Visi norintys galejo pasivai5inti sveikais

uLkandliais ir susipaZinti su sveikos mitybos ypatumais.

38.2.3. Rugsejo 10 d buvo organizuotas dviradiq Zygis SaviZudybiq prevencijos dienai pamineti.

Siuo Zygiu prisijungeme prie bendro Tarptautines saviZudybiq prevencijos asociacijos

organizuojamo renginio - dviradiq Zygis aplink pasauli.

38.3. Parengtq ir pavieiintq elektroniniq leidiniq skaiiius - I5.

Buvo vykdoma informaciniq ekranq prieZiflra, talpinama informacij4 apie sveikatingumo renginius

ir kit4 jaunimui aktuali4 informacij4.

38.4. Parengtos ir pavieiintos 25 naujienos Jaunimo sveikatos tinklo portale

www.sveikatostinklas.lt. Naujienq ruo5imas ir talpinimas sveikatos portale apie sveikatingumo

renginius ir kit4 jaunimui aktuali4 informacij4.

38.5. IS kitq Svietimo, socialines apsaugos, policijos, kitq sektoriq tamybq nukreiptiems asmenims

JPSPP teikimas. Suteiktq JPSPP skaidius 7, suteikta informacija apie alkoholio ir tabako Lalq.
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33.6. Teiktos konsultacijos del jaunimo sveikatos kitq sektoriq specialistams, tevams. Suteiktg

konsultacijq skaidius - 5. Konsultacijos vyko del padidejusio psichoaktyviq medZiagq vartojimo

jaunimo tarpe.

38.7. Jaunq asmenrl (14-29 m. amZiaus), kuriems buvo suteiktos JPSPP, skaidius: 2.

38.8. Pasira5ytq bendradarbiavimo sutardiq skaidius: 3 .

o Dzfikijos nacionalinio parko ir iepkeliq valstybinio gamtinio rezewato direkcija: minint

pasauling saviZudybir4 prevencijos dien4 dalyvavome dviradiq Lygyje Cepkeliq gamtiniam

rezervale.

o Vardnos rajono savivaldybes vie5oji biblioteka.

o SOS vaikq kaimai Lietuva: 2016-10-20 bendradarbiaujant su Labdaros paramos fondo SOS

vaikq kaimai Lietuvoje draugija, vykome i Vydeniq kaim4 bendrauti su jaunimu apie

higienos iprodius- Svarios rankos- sveikas a5!

38.9. JPSPP paslaugas teikiandiq institucijq pavie5inimas portale. Portalo duomenq bazeje suvestq

JPSPP paslaugas teikiandiq institucijq skaidius - 3.

IX. PROJEKTINE VEIKLA

39. 2016 m. parengti ir igyvendinti SeSi Visuomenes sveikatos rdmimo specialiosios programos

projektai ,,Kelias i sveikq senejim4", ,,Sveiki mano dantukai", ,,Pedikuliozes prevencija Varenos

rajone", ,,Tuberkuliozds prevencija Varenos rajone", ,,Onkologiniq ligq prevencija Vardnos rajono

savivaldyb6je", ,,Vaikq, lankandiq ugdymo fstaigas, maitinimo kaloringumo ivertinimas" bei

Psichoaktyviq medZiagq vartojimo prevencijos programa ,,Psichoaktyviq medZiagq vartojimo

prevencija jaunimo aplinkoje". Projektai finansuoti i5 Varenos rajono savivaldybes biudZeto.

Informacija apie priemones, ivykdytas projektq igyvendinimo metu, pateikiama 7 lenteleje.

7 lentel6. Informacija apie priemones, vykdytas projektq igyvendinimo metu

Visuomenes sveikatos rdmimo

specialiosios programos

Dalyvavo 115 ivarraus
amLiaus suaugg asmenys

Bendras uZsiemimq skaidius - 16,

Informacijos sklaida 2 straipsnis
(www.varenosvsb.lt
www. facebook. com/varenosvsb)

Teoriniai uZsiemimai (mokymai) - 7;

Praktiniai uZsiemimai (mokymai) - 7;

I5vykos i stomatologijos kabinet4 - 2,

Informacine sklaida - 4 straipsniai
(www.varenosvsb.lt).

Sveikatos

bendruomeneje projektas

,,Kelias i sveik4 senejim4"

Visuomen6s sveikatos rdmimo Dallvavo 133

specialiosios programos

dantq eduonies profilaktikos
projektas ,,Sveiki mano

dantukai"
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Visuomenes sveikatos remimo
specialiosios programos

dantq eduonies profilaktikos
projektas,,Onkologiniq ligq
prevencij a Vardnos raj one"

Visuomenes sveikatos remimo
specialiosios programos

dantq eduonies profilaktikos
projektas ,,Tuberkuliozes
prevencij a Vardnos raj one"

Visuomenes sveikatos remimo

specialiosios programos

dantq eduonies profilaktikos
projektas ..Pedikuliozes

prevencija Varenos rajone"
Visuomends sveikatos remimo
specialiosios programos

dantq eduonies profilaktikos
projektas,,Vaikq, lankandiq

ugdymo istaigas, maitinimo
kaloringumo iveftinimas"
Psichoaktyviq medZiagq

vartojimo prevencijos

programa,,Psichoaktyviq
rnedZiagq vartojimo
prevencij a jaunimo aplinkoj e"

Dalyvavo 60 asmenq

Dalwavo 98 asmenvs

Dalyvavo 2719 vaikai I
mokiniai

Dalyvavo 17 Varenos

rajono ugdymo istaigq

Dalyvavo 427 asmenq. I5

jt'l 338 mokiniai ir 39

specialistai, mokiniq
tevai/globejai - 50.

Seminarq skaidius l,
Meno terapijos uZsiemimq skaidius - 3,

Informacine sklaida - 2 straipsniai

(www.varenosvsb.lt

www. facebook. com/varenosvsb).

Specialistq mokymai l,
Teoriniai uZsiemimai bendruomenese

(paskaitos) - 5,

Informacine sklaida:

-metodine medLiaga 44 vnt.
-lankstinuko gamyba, tiraLas 200 vnt.

-straipsniai 2 (www.v4renosvsb.lt,

)
Higienos patikrinimq skaidius - 141.

Pamokeliq skaidius - 17.

Informacijos sklaida 2 straipsniai
(www.varenosvsb.lt
www. facebook. com/varenosvsb)

I5tirlq meginiq skaidius - 17,

Tyrimo duomenq analize - 7,

Apvalaus stalo diskusij a - 24 dalyviai;
Informacine sklaida 2 straipsniai
(www.varenosvsb.lt,

www. facebook. com/varenosvsb).

Atlikti tyrimai (aplinkos tyrimas ir dvi

mokiniq apklausos) - 3,

Suorganizuoti 1 9 renginiai:
-specialistq mokyrnai - l,
-paskaitq- diskusijq - 12,

-paskaitos/diskusijos su mokiniq tevais - 4,

-mokiniqkonferencija 1,

-apvalaus stalo diskusija - l.

40. Dalyvavome projekte ,,Jaunimui palankiq sveikatos prieZitros paslaugq Varenos rajono

savivaldybeje prieinamumo ir kokybes gerinimas idiegiant jaunimui palankiq sveikatos prieZiDros

paslaugq teikimo modeli" NR. NOR-LTI1-SAM-01-K-03-007) fgyvendinime. Projekto vykdytojas

- Varenos rajono savivaldybe.2015 m. birZelio 26 d. pasira5yta Jungtine (partnerystes) sutartis Nr.

S-220/BS8. {sipareigojome Siame projekte bendradarbiauti vykdant veiklas, susijusias su jaunimui

palankiq sveikatos prieZiDros paslaugr+ teikimo modelio diegimu Varenos rajono savivaldybeje,

jaunimo sveikatos stiprinimu ir tarpLinybinio bendradarbiavimo vystymu. Projekto tikslas -
,,Malinti jaunq Zmoniq sergamum4 Vardnos rajone teikiant jiems kokybi5kas, prieinamas ir jq

poreikius atitinkandias jaunimui palankias sveikatos prieZilros paslaugas". fgyvendinant projekt4,

Varenos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biure ikurtas Jaunimui palankiq sveikatos

prieZi[ros paslaugq (toliau - JPSPP) koordinacinis centras, kuris vykdo JPSPP teikimq jaunimui.

Centre dirba JPSPP koordinatorius ir psichologas. Vadovaudamasi 2015 m. rugsejo 3 d. mineto
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projekto igyvendinimo sutarties Nr. 201514-7715-268 21.18 punktu, Vardnos rajono savivaldybe

isipareigojo palaikyti projekto metu idiegto modelio funkcionavim4 savivaldybeje maZiausiai 3

metus po projekto uZbaigimo'

X. PRIVALOMOJO SVEIKATOS MOKYMO PASLAUGOS

41. Biuras yra licenzijuota istaiga galinti vykdyti privalomuosius pirmosios pagalbos, higienos

igudZiq ir alkoholio ir narkotih4 Lal4 Zmogaus sveikatai mokymus. 2016 m. Biuro specialistai

organizavo 87 privalomuosius higienos fgldZiq mokymus, 55 privalomuosius pirmosios pagalbos

mokymus ir 15 privalomqjq mokymq apie alkoholio ir narkotikq Lal4 Zmogaus sveikata.

Mokymuose dalyvavo 2908 fvairiq profesijq darbuotojai. Informacija apie 2016 m. Biuro vykdyt4

privalom4ji sveikatos mokym4 pateikiama 8 lenteleje.

8 lentel6. Priva sveikatos m

Kriterijaus
vert6/asmenq

skaiiius
Kriterij aus pavadinimas

Privalomqjq higienos igfidZiq mokymq dalyviq skaiiius

lt-,t wi;t i;f,;itlrtretfy yt!;i; 
-_

Darbuotojai, kuriq veikla susijusi su maisto produktq apdorojimu, i5davimu ir

f-imaf io3oir-".fot-uiio j"Sri.ti-;b.i;gdt-oistaigqdarbuoto jai

liiA"i{":i airu anty s su nuo din gomi s me dZi agomi s

larbuotojai, kuriq veikla susijusi su med. atliekq tvarkymu sveikatos istaigose

luiU"oto i ui AiiUa"tv J eatmo s profe sine s riziko s sqlygqlq1q

Vandenviediu darbuoto i ai

VirfiUrirl ii kate gorijq ransporto vairuotoj ai (pagrindinis mokymas)

Visq r[Siq ir kategorijq transporto vairuotojai (tgstinis)

OutU"otojii, OirU-antys t<enksmingq veiksniq aplinkoje ir pavojingus darbus

Privalomqjq pirmosios pagalbos mokymq dalyviq skaiiius

IJ jry pagal profesiias ir veiklos sritis:

Svietimo, kulturos, sporto, apgyvendinimo bei sveikatingumo paslaugas

Privalomuosius mokymus apie alkoholio ir narkotikq Zal4 imogaus
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iI. vIsuoMENES svErKATos pnrnZruRos pASLAUGos KrroMS
SAVIVALDYBEMS

40. 2016 q. geguZes 10 d. pasira3yta Bendradarbiavimo sutartis su Trakq administracija del

visuomends sveikatos stiprinimo ir stebesenos paslaugq teikimo Trakq rajono savivaldybeje.

Sutarties terminas - iki 2016 m. gruodZio 31 d.

41. Sutarties kaina visuomenes sveikatos stiprinimo ir stebesenos funkcijoms vykdyti - 52 100

Eur. I5 ja28200 - darbo uZmokesdiui;8700 - soc. draudimo imokoms; 1600-komunalinems irry5iq

i5laidoms; 200 - komandiruotems ; 5 00O-prekems ; 9000-kt.paslaugoms.

42. Vadovaujantis Sia sutartimi, buvo organizuoti 43 sveikatinimo renginiai Trakq savivaldybes

gyventojams, dalyvavo 923 asmenq.

43. Organizuojant visuomenes sveikatos stebesen4 Trakq rajono savivaldybeje, buvo stebimos Sios

sritys: demografine ir socialine - ekonomine bUkle, gyventojq sveikatos bukle, fizines aplinkos

veiksniai, gyvensena ir sveikatos prieZifiros sistemos raida. Buvo analizuota 51 rodiklis. Parengta

2016 m. visuomenes sveikatos stebdsenos ataskaita (analizuojami2015 m. duomenys).

++. Siai veiklai vykdyti terminuotam laikotarpiui buvo priimti 4 specialistai ( 3,1 etato).

XII. BENDRADARBIAVIMAS

45. Nuolat bendradarbiaujame su Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centru, Varenos ,,Caritas",

religine bendruomene, Lietuvos sveikatos mokslq universitetu, Higienos institutu, Alytaus

visuomends sveikatos centro Varenos skyriumi, Varenos rajono savivaldybes administracijos

Svietimo, kult[ros ir sporto skyriumi, Vardnos socialiniq paslaugq centru, Vardnos PSPC, Varenos

rajono seniunijomis, Sveikatingumo klubu ,,Rope" ir kitomis istaigomis ir organizacijomis.

46. 2016 metais buvo pasira5ytos bendradarbiavimo sutartys su : POLA, Dz[kijos Nacionaliniu

.- parku, Trediojo amZiaus universitetu ir kt.

XIII. BIURO VEIKLOS ATASKAITOS:

47. Yarenos rajono savivaldybes visuomenes sveikatos biuro 2016 m. veiklos ataskaita (pateikta

Varenos raj ono savivaldybes tarybai).

48. Varenos'rajono savivaldybds visuomenes sveikatos stebdsenos 2016 metq ataskaita (pateikta

Vardnos rajono savivaldybes Tarybai 2017 m. sausio 31 d.).

49. Psichoaktyviq medZiagq vartojimo prevencijos programos ,,Psichoaktyviq medZiag4 vartojimo

prevencija jaunimo aplinkoje" ataskaita (pateikta 2016 m. gruodZio 19 d. Varenos rajono

savivaldybes administracij ai).
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50. Visuomenes sveikatos remimo specialiosios programos projektq ,,Kelias i sveik4 senejim4",

,,Onkologiniq ligq prevencija Varenos rajono savivaldybeje", ,,Pedikuliozes prevencija Varenos

rajorie", ,,Tuberkuliozds prevencija Varenos rajone", ,,Vaikq, lankandiq ugdymo istaigas maitinimo

kaloringumo ivertinimas" ir ,,Sveiki mano dantukai" ataskaitos (pateikta 2016 m. gruodZio 19 d.

Vareno s raj ono savivaldybe s administracij ai).

51. Sveikatos ugdymo ir mokymo 2016 m. ataskaita Nr. 41-1-sveikata (pateikta 2017 m. sausio 24

d. Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centrui)

52. 2016 m. personalo ataskaita Nr. 3 ( SVEIKATA) (pateikta 2016 m. sausio 16 d. Higienos

institutui).

53. 2016 m. Sirdies ir kraujagysliq ligq rizikos grupes asmenrl sveikatos stiprinimo programos

vykdymo ataskaita ( Pateikta 2017 m. sausio 9 d. Sveikatos mokymo ir ligq prevencijos centrui).

54. Finansq kontroles b[kles ataskaita (metine).

55. Vie5rliq pirkimq ataskaita (pateikta Vie5qjq pirkimq tarnybai 2017 m. sausio 30 d.).

56. Valstybes ir savivaldybiq biudZeto le5q, skirtq Trakq savivaldyje vykdomai visuomenes

sveikatos prieZiflros veiklai panaudojimo ataskaita ( pateikta Trakq rajono savivaldybei 2017 m.

sausio 4 d.).

57. Trakq rajono savivaldybes 2016 m. vykdytos visuomenes sveikatos prieZirlros veiklos ataskaita

( pateikta Trakq rajono savivaldybei20IT m. sausio 4 d.) .

58. Trakq rajono visuomends sveikatos stebdsenos 2016 metq ataskaita (pateikta Trakq rajono

savivaldybei20lT m. sausio 11 d.).

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

59. Problemos. su kuriomis susiduriama Biuro veikloje:

59.1. Dideli darbo krflviai vienam sveikatos prieZiuros specialistui (1000 ar 500 mokiniq -
specialistas dirbdamas 1 etato darbo kruviu turi aptarnauti nuo 1 iki 6 objektq).

59.2. Transporto priemones neturejimas apsunkina visuomends sveikatos biuro veiklos

organrzavimq;

59.3. Sudetingos sveikatos ugdymo ir mokymo organizacines s4lygos Svietimo sistemoje.

5 9. 4. Kvalifikuotq specialistq nuolatini s trfikumas.

60. Artimiausios veiklos perspektyvos priklauso nuo valstybines ir vietos politikos visuomenes

sveikatos prieZiflros srityje, gyventojq sveikatos rodikliq ir turimq finansiniq bei Zmogi5krjq

i5tekliq. Numatomos prioritetines veiklos sritys 2017 m. - Varenos rajono savivaldybes gyventojq

sveikatos stiprinimas, r,ykdant ligq ir traumq prevencij4, ypating4 demesi skiriant gyventojq
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rraumatizmo, mirtingumui nuo i5oriniq mirties prieZasdiq maZinimui, kraujotakos sistemos ligq ir

onkologiniq susirgimq prevencij ai.

Direktore Astute Zmuidinavidiene.

1_9


