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I. SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA
Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų
įgyvendinimo 2014 m. ataskaita (toliau tekste – 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“ (aktuali
redakcija) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V292 „Dėl savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos
formos patvirtinimo“.
2014 m. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos įgyvendintos per Elektrėnų
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones, valstybinių ir
savivaldybės sveikatinimo programų vykdymą, Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
veiklą.
Ataskaitoje pateikiami teisės aktai, reglamentuojantys visuomenės sveikatos priežiūrą
savivaldybėje, trumpai aptariami tiek vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, turėję įtakos visuomenės
sveikatos priežiūros veiklai, pateikiami statistiniai duomenys apie savivaldybės demografinę
situaciją, gyventojų sveikatą, sergamumo dinamiką, aptariamos 2014 m. vykdytos valstybinės
visuomenės sveikatos programos ir strategijos, įvykdytos priemonės, pasiekti rezultatai.
Taip pat Ataskaitoje pateikiama informacija apie visuomeninių organizacijų dalyvavimą
sveikatinimo veikloje, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių indėlį į visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje, praėjusiais metais vykdytą
vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros veiklą. Aptariami savivaldybės, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimai ir kitų lėšų panaudojimas šiai veiklai.
Ataskaitos pabaigoje pateikiama informacija apie savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos prioritetines kryptis, taip pat pasiūlymai dėl visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo gerinimo.
Rengiant ataskaitą naudotasi:
1. Lietuvos statistikos departamento informacija;
2. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro informacija;
3. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro informacija;
4. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimais;
5. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais;
6. Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis;
7. 2014 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos programas
įgyvendinusių įstaigų ir organizacijų duomenimis;
8. Savivaldybės administracijos padalinių, skyrių ataskaitų duomenimis.
Ataskaita suderinta Elektrėnų savivaldybės tarybos veiklos reglamento nustatyta
tvarka.
Ataskaitos rengėja – Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Vilma
Komisarenkienė, tel. (8 528) 58 058, el. p. vilma.komisarenkiene@elektrenai.lt
Ataskaita bus viešinama Elektrėnų savivaldybės svetainėje www.elektrenai.lt
Veikla/Veiklos sritys/Sveikata.
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.
3

Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimai
1.

2014-02-26

TS-27

Dėl biudžetinės įstaigos Elektrėnų savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro veiklos organizavimo

2.

2014-04-30

TS-85

Dėl pritarimo Elektrėnų savivaldybės vykdomų visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 m. ataskaitai

3.

2014-06-25

TS-161

Dėl pritarimo dalyvavimui konkurse

4.

2014-08-27

TS-168

Dėl specialistų poreikio suderinimo ir pritarimo studijų
apmokėjimui

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymai
1.

2014-01-29 03V-70

Dėl Elektrėnų savivaldybės 2014–2015 metų gripo ir ūminių
viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės
priežiūros ir prevencijos priemonių plano patvirtinimo

2.

2014-02-14 03V-118

Dėl triukšmo valdymo ir triukšmo prevencijos darbo grupės
sudėties pakeitimo

3.

2014-02-19 03V-126

Dėl ligonių, asmenų, įtariamų, kad serga užkrečiamosiomis
ligomis, turėjusių sąlytį, ir sukėlėjų nešiotojų būtinojo
hospitalizavimo ir (ar) būtinojo izoliavimo organizavimo

4.

2014-03-26 03V-301

Dėl Elektrėnų marių (tvenkinio) paplūdimio administravimo
funkcijų vykdymo

2014-05-30 03V-542

Dėl maudymosi sezono nustatymo

5.

III. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI
ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
Išoriniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai
visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, pateikiami 2 lentelėje.
2 lentelė. Išoriniai veiksniai ir jų poveikio rezultatas.
Eil.
Išoriniai veiksniai
Išorės veiksnių poveikio
Nr.
rezultatas savivaldybės
vykdomai visuomenės sveikatos
priežiūros veiklai
1.

2.

Valstybinėms
sveikatos Programos arba nevykdomos, arba
programoms
vykdyti vykdomos periodiškai.
savivaldybės lygmeniu lėšų
iš
valstybės
biudžeto
neskiriama
Pakeisti
visuomenės Papildomas
finansavimas
sveikatos
priežiūros savivaldybės biudžeto lėšomis.
specialistų ugdymo įstaigose
normatyvai

Pastabos

-

-

Vidiniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais turėjo įtakos savivaldybės vykdytai
visuomenės sveikatos priežiūros veiklai, pateikiami 3 lentelėje.
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3 lentelė. Vidiniai veiksniai ir jų poveikio rezultatas.
Eil. Vidiniai veiksniai
Vidinių veiksnių poveikio
Nr.
rezultatas savivaldybės vykdomai
visuomenės sveikatos priežiūros
veiklai
1.
Pradėjo veikti Elektrėnų
Suformuotas biuro kolektyvas,
savivaldybės visuomenės perkelti visuomenės sveikatos
sveikatos biuras
priežiūros specialistai iš ugdymo ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų
2.

Nepakankamas
visuomenės sveikatos
svarbos suvokimas
bendruomenėje

Nepakankamai suvokiama
visuomenės sveikatos svarba.
Nepakankama gyventojų
atsakomybė už savo sveikatą

4.

Visuomeninių
organizacijų veiklos
rėmimas

Visuomeninių organizacijų veiklos
sveikatinimo srityje rėmimas
skatina sveikos gyvensenos
populiarinimą ir įgūdžių diegimą

Pastabos

-

Gerinti tarpsektorinį
bendradarbiavimą, į
sveikatinimo veiklą
įtraukiant kitus
sektorius
Būtina ir toliau stiprinti
bendradarbiavimą tarp
Elektrėnų savivaldybės
administracijos ir
Elektrėnų savivaldybės
teritorijoje veikiančių
nevyriausybinių
organizacijų

IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ
Bendruomenė yra žmonių grupė, gyvenanti tam tikroje geografiškai apibrėžtoje
teritorijoje, susieta dvasiniais ir socialiniais tarpusavio ryšiais ir gyvenamosios vietos infrastruktūra.
Bendruomenė funkcionuoja dalyvaujant visiems jos nariams, todėl žmonių tarpusavio
santykiai, žmonių ir institucijų tarpusavio sąveika bei veiklos organizavimas yra labai svarbūs.
1 paveikslas. Elektrėnų savivaldybės gyventojų skaičius 2012–2015 m. pradžioje.

Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.
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4 lentelė. Gyventojų skaičius 2012–2014 m. pradžioje. Požymiai: teritorija, lytis.
Teritorija
2012 m.
2013 m.
2014 m.
Vyrai ir moterys
Lietuvos Respublika
3 003 641
2 971 905
2 943 472
Vilniaus apskritis
805 915
806 308
806 106
Elektrėnų sav.

24 700

24 396

24 236

Vyrai
Lietuvos Respublika
1 383 511
1 368 891
1 355 995
Vilniaus apskritis
367 700
368 036
367 921
Elektrėnų sav.
11 638
11 533
11 454
Moterys
Lietuvos Respublika
1 620 130
1 603 014
1 587 477
Vilniaus apskritis
438 215
438 272
438 185
Elektrėnų sav.
13 062
12 863
12 780
Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.
5 lentelė. Gimusieji 2012–2014 m. Požymis – administracinė teritorija.
Rodikliai
2012 m.
2013 m.
2014 m.
Lietuvos Respublika
30 459
30 858
31 276
Vilniaus apskritis
9 146
9 262
9603
Elektrėnų sav.
263
249
256
Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.
6 lentelė. Mirusieji 2012–2014 m. Požymis – administracinė teritorija.
Rodikliai

2012 m.

2013 m.

2014 m.

Lietuvos Respublika
40 938
41 511
40252
Vilniaus apskritis
9 817
10 045
9906
Elektrėnų sav.
342
303
327
Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.
7 lentelė. Elektrėnų savivaldybės gyventojai pagal amžiaus grupes, 2013–2014 m.
Rodikliai

Lietuvos Respublika

Vilniaus apskritis

Asmenys

Proc.

Asmenys

Proc.

Asmenys

Proc.

2013 m.

2 971 905

-

806 308

-

24 396

-

2014 m.

2 943 472

-

806 106

-

24 236

-

Gyventojai (0–
15 metų amžiaus)

2013 m.

470 813

15,84

130 417

16,17

3 790

15,54

2014 m.

463 251

15,74

131 072

16,26

3689

15,22

Darbingo amžiaus gyventojai

2013 m.

1 833 990

61,71

514 076

63,76

15 249

62,51

2014 m.

1 820 517

61,85

514 115

63,90

15178

62,63

Iš viso pagal
amžių
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Elektrėnų sav.

Pensinio amžiaus gyventojai

2013 m.

667 102

22,45

161 815

20,07

5 357

21,95

2014 m.

659 704

22,41

160 919

19,96

5367

22,14

Duomenų šaltinis – Lietuvos statistikos departamento Rodiklių duomenų bazė.
Apžvelgus Elektrėnų savivaldybės gyventojų statistinius duomenis, kurie pateikti
lentelėse ir paveikslėliuose, pasakytina, kad Elektrėnų savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje,
stebima gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija (2012–2014 m. Elektrėnų savivaldybėje
sumažėjo 2,2 procento gyventojų). Didesnę gyventojų dalį pagal lytį sudarė moterys (2014 m.
moterys sudarė 43,3 procento gyventojų), pagal amžiaus grupes – darbingo amžiaus žmonės (2014
m. – 62,6 proc.). Pastebėtina, kad Elektrėnų savivaldybėje didėja pensinio amžiaus gyventojų
skaičius.
2012–2013 m. Elektrėnų savivaldybėje tiek gimusių, tiek mirusių asmenų skaičius
svyravo paraleliai, tačiau mirusiųjų asmenų skaičius išliko didesnis, todėl yra stebimas natūralaus
gyventojų prieaugio (skirtumo tarp gimusiųjų ir mirusiųjų skaičiaus) neigiama tendencija.
Apžvelgus Elektrėnų savivaldybės gyventojų 2013 m. mirtingumo rodiklius pagal lytį
ir gyvenamąją vietovę, amžiaus grupes, pastebėtina, kad Elektrėnų savivaldybėje 2013 m.
išskirtinas padidėjęs vaikų iki 17 m. mirtingumo rodiklis ir 45–64 m amžiaus asmenų grupės
mirtingumas, palyginti savivaldybės rodiklius santykyje su Lietuvos vidurkiu (kai Lietuos vidurkis
prilyginamas 1).
2 paveikslas. Elektrėnų sav., Lietuvos mirtingumo 100000 gyv. rodiklių santykis, 2013 m.

Mirtingumas
Kaimo gyventojų mirtingumas

0,84
Miesto gyventojų mirtingumas

0,89

Vyrų mirtingumas

0,95

0,92

65+ m. amžiaus asmenų
mirtingumas

0,82

Moterų mirtingumas

3,12

0,85
1,03

0,87

45‐64 m. amžiaus asmenų
mirtingumas

0‐17 m. vaikų

18+ amžiaus asmenų
mirtingumas

Santykis, savivaldybė/Lietuva

Lietuvos vidurkis = 1

Apžvelgus išsamiau mirtingumo rodiklius nuo tam tikrų ligų 100000 gyventojų 45–64
m. amžiaus asmenų grupėje pastebimi aukšti šios grupės mirtingumo nuo piktybinių navikų,
kraujotakos sistemos ligų ir išorinių priežasčių rodikliai.
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3 paveikslas. Mirtingumo nuo tam tikrų ligų 100000 gyv. rodikliai Elektrėnų sav., 2013 m.
45‐64 m. amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.

mirtingumas nuo
infekcinių ligų

14,26

mirtingumas dėl išorinių
priežasčių

mirtingumas nuo
piktybinių navikų

213,95

mirtingumas nuo
virškinimo sist. Ligų

299,53

57,05

mirtingumas nuo
kraujotakos sist.ligų

370,85
57,05

28,53
mirtingumas nuo
kvėpavimo sist. ligų

mirtingumas nuo
cerebrovaskulinių ligų

4 paveikslas. Mirtingumo nuo tam tikrų ligų 100000 gyv. rodikliai Elektrėnų sav., 2013 m.
45‐64 m. amžiaus asmenų mirtingumas 100000 gyv.

mirtingumas dėl
transporto įvykių

42,79

14,26

mirtingumas dėl
savižudybių

28,53

mirtingumas dėl nukritimų

0,00
mirtingumas dėl
natūralaus šalčio poveikio

mirtingumas dėl
paskendimų

42,79
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5 paveikslas. 0–17 m. vaikų mirtingumo nuo tam tikrų ligų 100000 gyv. rodikliai Elektrėnų sav.,
2013 m.

Apžvelgus išsamiau Elektrėnų savivaldybės gyventojų mirtingumo rodiklius nuo tam
tikrų ligų 100000 gyventojų, pastebima mirusiųjų dėl išorinių priežasčių kilimo tendencija. Ši
tendencija pastebima ir palyginus Elektrėnų savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu (kai
Lietuvos vidurkis prilyginamas 1). Atkreiptinas dėmesys į mirusiųjų dėl natūralaus šalčio rodiklį.
8 lentelė. Mirusiųjų pagal priežastis skaičius 100000 gyv. Elektrėnų sav. 2010–2013 m.
Mirusiųjų Mirusiųjų
Mirusiųjų Mirusiųjų Mirusiųjų
Mirusiųjų
Mirusiųjų nuo nuo kvė- nuo viršnuo in- nuo pik- nuo kraujodėl išoriRodikliai
cerebrovaskulinių pavimo
kinimo
fekcinių tybinių takos sisnių prieligų
sistemos sistemos
ligų
navikų temos ligų
žasčių
ligų
ligų
2010 m.

7.86

322.43

924.03

326.36

51.12

86.51

184.81

2011 m.

24.11

265.26

667.18

245.17

56.27

60.29

132.63

2012 m.

20.37

248.49

782.14

277.01

77.4

65.18

142.58

2013 m.

16.45

222.09

678.59

185.07

20.56

53.46

152.17

Duomenų šaltinis – Higienos instituto sveikatos informacijos centras.
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6 paveikslas. Elektrėnų sav. mirtingumo nuo tam tikrų ligų 100000 gyv. rodiklių santykis su
Lietuvos vidurkiu, 2013 m.

7 paveikslas. Elektrėnų sav. mirtingumo nuo tam tikrų ligų 100000 gyv. rodiklių santykis su
Lietuvos vidurkiu, 2013 m.

Išsamesni Elektrėnų savivaldybės gyventojų sveikatos rodikliai, jų analizė ir tendencijos
pateikiami atskira ataskaita.
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V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR
STRATEGIJOS
9 lentelė. Elektrėnų savivaldybėje vykdytos valstybinės visuomenės sveikatos programos ir
strategijos.
Visuomenės sveikatos Visuomenės sveikatos
Įvykdytos
Visuomenės
programos/strategijos programos/strategijos
priemonės
Eil.
sveikatos
tikslas
priemonės
Nr.
programos/
strategijos
pavadinimas
2.

Vaikų krūminių dantų
dengimo silantinėmis
medžiagomis ir
išlaidų
kompensavimo iš
PSDF biudžeto lėšų
programa

Vaikų nuo 6 iki 14
metų nuolatinių
krūminių dantų
kramtomųjų paviršių
ėduonies prevencija

Vaikų krūminių dantų
dengimas silantinėmis
medžiagomis

Programoje
dalyvavo ir
paslaugas gavo
165 vaikai.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose
lentelėse

3.

Gimdos kaklelio
piktybinių navikų
prevencinių
priemonių,
apmokamų iš PSDF
biudžeto lėšų,
finansavimo
programa

Moterų nuo 25 iki 60
metų amžiaus gimdos
kaklelio piktybinių
navikų prevencija

Informavimas dėl
gimdos kaklelio
piktybinių navikų
profilaktikos. Gimdos
kaklelio citologinio
tepinėlio paėmimas ir
rezultatų įvertinimas

Informuota 1081
tikslinės grupės
moteris. 657
moterims paimti
citologiniai
tepinėliai.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose
lentelėse.

4.

Atrankinės
mamografinės
patikros dėl krūties
vėžio finansavimo
programa

Moterų nuo 50 iki 69
metų amžiaus krūties
piktybinių navikų
prevencija

Informavimas dėl
krūties piktybinių
navikų profilaktikos ir
siuntimas

Programoje
dalyvavo ir
paslaugas gavo
483 tikslinės
grupės moterys.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose
lentelėse

5.

Asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir
prevencijos
priemonių
finansavimo
programa

Vyrų nuo 40 iki 55
metų ir moterų nuo 50
iki 65 metų širdies ir
kraujagyslių ligų
prevencija

Informavimas apie
didelę širdies ir
kraujagyslių ligų
tikimybę, šios
tikimybės įvertinimas,
pirminės prevencijos
plano sudarymas ar
siuntimas išsamiai
įvertinti širdies ir

Programoje
dalyvavo ir
paslaugas gavo
1358 tikslinės
grupės asmenys.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose

11

kraujagyslių ligų
tikimybę

lentelėse.

6.

Priešinės liaukos
vėžio ankstyvosios
diagnostikos
finansavimo
programa

Vyrų nuo 50 iki 75
metų amžiaus ir vyrų
nuo 45 metų, kurių
tėvai ar broliai yra sirgę
prostatos vėžiu,
susirgimų prevencija

Informavimas apie
ankstyvąją priešinės
liaukos vėžio
diagnostiką ir prostatos
specifinio antigeno
nustatymas

801 tikslinės
grupės asmuo
dalyvavo
programoje.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose
lentelėse

7.

Storosios žarnos
vėžio ankstyvosios
diagnostikos
programa

Asmenų nuo 50 iki 75 Informavimo apie
metų amžiaus storosios storosios žarnos vėžio
žarnos vėžio prevencija ankstyvąją diagnostiką
ir imunocheminio
slapto kraujavimo testo
išmatose (iFOBT)
rezultatų įvertinimo,
kolonoskopijos
paslauga

1534 tikslinės
grupės asmenys
dalyvavo
programoje. 57
pacientų suteikta
kolonoskopijos
paslauga.
Vykdymas pagal
įstaigas
pateikiamas
žemiau esančiose
lentelėse

8.

Nacionalinė narkotikų
kontrolės ir
narkomanijos
prevencijos 2010–
2016 metų programa

Stabdyti ir mažinti
neteisėtą narkotinių ir
psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių)
pasiūlą ir paklausą,
narkomanijos plitimą,
stiprinant asmens ir
visuomenės švietimą,
sveikatą ir saugumą

Skirtas prioritetas
alkoholio, tabako
ir kitų
psichoaktyviųjų
medžiagų
vartojimo
prevencijos
programoms

Skatinti savivaldybių
institucijų ir įstaigų,
asociacijų,
bendruomenių,
pilietinės visuomenės ir
šeimos iniciatyvas
įgyvendinant narkotinių
ir psichotropinių
medžiagų bei jų
pirmtakų (prekursorių)
pasiūlos ir paklausos
mažinimo priemones

10 lentelė. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto
lėšų, finansavimo programos vykdymas pagal įstaigas, 2014 m.
Programoje
Moterys, informuotos Suteikta citogalinčių dalyapie galimybę dalyloginio tepiĮstaigos
vauti asmenų
vauti programoje
nėlio paėmiskaičius (25–60
mo paslauga
metų moterys)
skaičius
procentai
skaičius
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Semeliškių ambulatorija
VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens

3740

655

17,51%

472

989

156

15,77%

104

242
635

60
210

24,79%
33,07%

0
81

12

sveikatos priežiūros centras
Iš viso
5606
1081
Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita.

19,28%

657

11 lentelė. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš
PSDF biudžeto lėšų programos vykdymas pagal įstaigas, 2014 m.
Programoje galinčių
Vaikai, kuriems suteiktos
Įstaigos
dalyvauti asmenų skaičius
paslaugos
(6–14 metų vaikai)
skaičius
procentai
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos priežiūros centras
VšĮ Semeliškių ambulatorija
VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens
sveikatos priežiūros centras
Iš viso

1058

60

5,67%

344

11

3,20%

100
221

86
8

86,00%
8,00%

1723

165

9,58%

Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita.
12 lentelė. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas
pagal įstaigas, 2014 m.
Programoje galinčių
Vyrų informavimo apie
Įstaigos
dalyvauti asmenų
galimybę dalyvauti programoje
skaičius (50 iki 75
ir prostatos specifinio antigeno
metų amžiaus ir vyrų
(PSA) nustatymo paslaugą
nuo 45 metų, kurių
skaičius
procentai
tėvai ar broliai yra
sirgę prostatos vėžiu)
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
2133
510
23,91%
priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos prie635
138
21,73%
žiūros centras
VšĮ Semeliškių ambulatorija
170
50
29,41%
VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens
326
103
60,59%
sveikatos priežiūros centras
Iš viso
3264
801
24,54%
Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita.
13 lentelė. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas
pagal įstaigas, 2014 m.
Programoje galinčių
Moterys, informuotos apie
Įstaigos
dalyvauti asmenų
galimybę dalyvauti programoje
skaičius (50–69 metų
skaičius
procentai
moterys)
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
2295
288
12,55%
priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos prie624
104
16,67%
žiūros centras
VšĮ Semeliškių ambulatorija
149
18
12,08%
13

VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens
388
sveikatos priežiūros centras
Iš viso
3456
Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita

73

18,81%

483

13,98%

14 lentelė. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas pagal įstaigas, 2014 m.
Programoje galinčių
Asmenys, informuoti apie
Įstaigos
dalyvauti asmenų skaičius
galimybę dalyvauti
(50–65 metų moterys ir
programoje
40–55 metų vyrai)
skaičius
procentai
VšĮ Elektrėnų pirminės sveikatos
3405
priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos prie974
žiūros centras
VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens
584
sveikatos priežiūros centras
Iš viso
4963
Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita.

988

29,02%

159

16,32%

211

36,13%

1358

27,36%

15 lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas pagal įstaigas,
2014 m.
Programoje
Asmenys,
Paciento siuntimas
Įstaigos
galinčių
informuoti apie
pas gydytoją
dalyvauti
galimybę dalyvauti
specialistą atlikti
asmenų
programoje
kolonoskopiją
skaičius (50–74 skaičius procentai skaičius procentai
metų)
VšĮ Elektrėnų pirminės sveika4896
851
17,38%
15
0,31%
tos priežiūros centras
VšĮ Vievio pirminės sveikatos
1418
350
24,68%
26
1,83%
priežiūros centras
VšĮ Semeliškių ambulatorija
367
83
22,62%
8
2,18%
VšĮ Elektrėnų savivaldybės as799
250
31,29%
8
1,00%
mens sveikatos priežiūros centras
Iš viso
7480
1534
20,51%
57
0,76%
Duomenų šaltinis – Vilniaus teritorinės ligonių kasos ataskaita.
VI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ,
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS
16 lentelė. Savivaldybės visuomenės sveikatos programų, strategijų, sveikatos priežiūros priemonių
įgyvendinimas.
Eil.
Programa, veikla
Asignavimai,
Pastabos
Nr.
tūkst. Lt
1.

Dantų protezavimo paslaugų
Elektrėnų savivaldybės
gyventojams rėmimas

40,9

14

38 asmenims kompensuotos dantų
protezavimo paslaugų išlaidos

2.

Elektrėnų savivaldybės ežerų
vandens taršos stebėsenos
programa

2,7

Paimti ir ištirti 32 vandens
mėginiai. Programos vykdymo
rezultatai pateikiami 22–23
lentelėse. 2014 m. nustatytas
maudymosi sezonas Elektrėnų
marių (tvenkinio) Elektrėnų miesto
maudykloje buvo nuo 2014 m.
birželio 2 d. iki 2014 m. rugsėjo 1
d. Elektrėnų marių (tvenkinio)
Elektrėnų miesto paplūdimio
administravimo funkcijas atliko ir
užtikrino Lietuvos higienos normos
HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų
maudyklų vandens kokybė“
vykdymą maudymosi sezono metu
VšĮ Elektrėnų sporto, turizmo ir
pramogų centras

3.

Elektrėnų savivaldybės
visuomenės sveikatos biuro veiklos
organizavimas ir mokinių sveikatos
priežiūros organizavimas

58,2

Organizuota Elektrėnų
savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro veikla

17 lentelė. Išsamūs Elektrėnų miesto maudyklos vandens stebėsenos rezultatai.
Tyrimo data
Žarninės lazdelės
Žarniniai enteroko- Atitiko HN:92 2007
(E.coli)/ksv/100 ml
kai, ksv/100 ml
reikalavimus
2014-05-26
21
3
taip
2014-06-09
172
93
taip
2014-06-25
12
12
taip
2014-07-07
44
37
taip
2014-07-21
58
7
taip
2014-08-05
49
28
taip
2014-08-18
100
45
taip
2014-09-01
20
1
taip
18 lentelė. Elektrėnų savivaldybės maudyklų ir poilsio zonų vandens kokybė, 2014 m.
Vieta

Elektrėnų ež., Elektrėnų
miesto maudykla

Aujėdo ežeras

Tyrimo data
2014-05-26
2014-06-09
2014-06-25
2014-07-07
2014-07-21
2014-08-05
2014-08-18
2014-09-01
2014-05-26
2014-06-09
2014-06-25
2014-07-07

15

Atitiko HN:92 2007 reikalavimus
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko

Elektrėnų ež., prie Mažiklės pusiasalio

Vievio ež.,Vievio miesto poilsio zona

atitiko
atitiko
neatitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko
atitiko

2014-07-21
2014-08-05
2014-08-18
2014-09-01
2014-05-26
2014-06-09
2014-06-25
2014-07-07
2014-07-21
2014-08-05
2014-08-18
2014-09-01
2014-05-26
2014-06-09
2014-06-25
2014-07-07
2014-07-21
2014-08-05
2014-08-18
2014-09-01

Įgyvendinant įstatymuose numatytas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas buvo
vykdomos ir kitos visuomenės sveikatos programos, finansuojamos iš Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos lėšų. Vykdytos programos plačiau aprašytos ataskaitos dalyje „XI.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymas“.
VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ,
SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS
VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba – viena iš visuomenės sveikatos
priežiūros veiklos koordinavimo institucijų, aprobuojanti ir kontroliuojanti visuomenės sveikatos
programų įgyvendinimą. 1/3 Elektrėnų savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos narių yra
visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovai.
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos teikia
paraiškas įgyvendinti ne tik visuomenės sveikatos programas. Organizacijos teikia paraiškas ir
Socialinės paramos, Kultūros rėmimo, Sporto rėmimo programų konkursams. Aktyviai dalyvauja ir
savivaldybės organizuojamuose renginiuose sveikatos klausimais, patys organizuoja gyventojams
fizinį aktyvumą skatinančius, sveikos gyvensenos mokančius renginius.
Elektrėnų savivaldybės teritorijoje veikia daugiau nei 40 ne pelno siekiančių
organizacijų, tarp jų vietos veiklos grupės, bendruomenės, klubai, draugijos, politinės, katalikiškos
organizacijos.
Ne pelno siekiančių organizacijų, veikiančių Elektrėnų savivaldybės teritorijoje,
aktyviai teikiančių paraiškas dėl Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų
įgyvendinimo, trumpas aprašymas pateikiamas 19 lentelėje.
19 lentelė. Elektrėnų savivaldybės teritorijoje aktyviai veikiančios nevyriausybinės organizacijos.
Organizacija

Veiklos sritis
16

Elektrėnų diabeto klubas

Elektrėnų diabeto klubas yra Lietuvos diabeto asociacijos narys,
kuris vienija 135 Elektrėnų savivaldybės gyventojus, sergančius
cukriniu diabetu, ir jų šeimos narius, taip pat visus besidominčius
cukrinio diabeto problemomis, vykdo žmonių, sergančių cukriniu
diabetu, medicininės, profesinės ir socialinės integracijos ir
adaptacijos programas, aktyviai dalyvauja Lietuvos diabeto
asociacijos veikloje.

Elektrėnų neįgaliųjų
draugija

Organizacija vienija daugiau kaip 509 aktyvius narius. Vykdo
žmonių su negalia medicininės, profesinės ir socialinės integracijos,
adaptacijos programas, aktyviai dalyvauja Lietuvos invalidų
draugijos veikloje.

Elektrėnų pagyvenusios
moters veiklos centras
„Puriena“

Organizacija vienija daugiau kaip 317 aktyvių narių (moterų), vykdo
centro bendruomenės užimtumo, švietimo, mokymo ir sveikatinimo
programas.

Elektrėnų krašto
neįgaliųjų sąjunga

Organizacija vienija daugiau kaip 379 aktyvius narius, kurie vykdo
užimtumo, švietimo, mokymo ir sveikatinimo programas.

Elektrėnų sveikuolių
klubas

Elektrėnų sveikuolių klubo nariai, dalyvaudami respublikiniuose
renginiuose, kasmet papildo savo gretas. Šio klubo uždavinys – ne tik
sveiko maisto propagavimas, švietėjiška veikla organizuojamų
renginių metu, bet ir aktyvus dalyvavimas šalyje organizuojamuose
renginiuose. Organizacija intensyviai propaguoja sveiką gyvenseną.
Išsiskiria visuomenei skirtų organizuojamų renginių gausa ir dėmesį
atkreipiančiomis renginių organizavimo priemonėmis.

Semeliškių bendruomenė
„Strėva“

Organizacija veikia kaimiškoje Elektrėnų savivaldybės teritorijoje.
Dauguma organizacijos narių yra pagyvenusio amžiaus, priklausantys
rizikos grupėms. Organizacija vykdo bendruomenės užimtumo,
sveikatinimo programas.

Vievio neįgaliųjų draugija Organizacija veikia kaimiškoje Elektrėnų savivaldybės teritorijoje,
Vievio seniūnijoje. Organizacijoje yra 399 nariai. Vykdo
bendruomenės užimtumo, švietimo, mokymo ir sveikatinimo
programas.
Elektrėnų seniūnijos
sveikatos draugija „Mes
esame“

Organizacija vienija daugiau kaip 51 narį. Veiklos specifika
onkologinės ligos.

Duomenų šaltinis. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. ataskaitos,
nevyriausybinių organizacijų įstatai, nuostatai.
Didžiausią populiarumą tarp gyventojų visuomenės sveikatos srityje turi Elektrėnų
sveikuolių klubas, Elektrėnų diabeto klubas, Elektrėnų neįgaliųjų draugija, Vievio neįgaliųjų
draugija. Šios organizacijos yra laimėjusios nemažai projektų, teiktų savivaldybės, šalies, užsienio
ir tarptautiniams fondams, turi patirties, kaip juos įgyvendinti.
2014 m. iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo finansuoti ir
vykdyti 6 nevyriausybinių organizacijų projektai. Nevyriausybinių ir kitų organizacijų, įstaigų
vykdytų sveikatinimo projektų dinamika pateikiama 20 lentelėje.
20 lentelė. Organizacijų projektų, finansuotų iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
17

programos, skaičius, 2014 m.
Įstaigos teisinė forma

2014 m. vykdytų projektų skaičius

Visuomeninės organizacijos
Asmens sveikatos priežiūros įstaigos
Ugdymo įstaigos
Kitos įstaigos ir organizacijos

6
1
2
5
Iš viso:
14
Duomenų šaltinis. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2014 m. ataskaitos.
VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
21 lentelė. Informacija apie mokyklas ir mokinių skaičių, 2014 m.
Mokyklų skaičius
Savivaldybės
Už sveikatos
sprendimas dėl
priežiūros
etatų įsteigimo
mokyklose paslaugų
teikimą atsakingos
Steigėja
Kitų
Data, Nr. Skirta
institucijos
savivaldybė
steigėjų
etatų

Mokinių skaičius

Steigėja
Kitų
savivaldybė steigėjų

(maksim.)

2014-0226 Nr. TS27

6

Elektrėnų
savivaldybės
visuomenės
sveikatos biuras*

14 įstaigų (iš jų 4
ikimokyklinio
ugdymo įstaigos;
2 mokyklosdarželiai)

1

3679

401

*- iki specialistų perkėlimo į Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą ir
perkėlimo proceso metu už sveikatos priežiūros mokyklose paslaugų teikimą buvo atsakingos
ugdymo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos pagal specialistų įdarbinimo vietas.
22 lentelė. Sveikatos priežiūrą mokyklose vykdantys specialistai, 2014 m.
Specialistų
etatų skaičius
gyvenamoje
vietovėje
Miesto

Kaimo

Specialistų
skaičius
9 (iš jų 4
aptarnauja
ir k. gyv.
vietoves)
2

Specialistų pasiskirstymas
pagal užimamą etatą
1 ir
0,5
iki
pagal
daugiau –1
0,5
priedą
1
8
0
0

0

1

1

Specialistų išsilavinimas
(specialybė)
visuomenės
slaugytojos
kita
sveikatos
1
6
0

0

0

2

0

23 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose finansavimas, 2014 m.
Skirta lėšų (tūkst. Lt)

Panaudota lėšų (tūkst. Lt)

18

Panaudotų
lėšų
paskirstym
as (tūkst.
Lt)

Panaudotų lėšų paskirstymas (tūkst.
Lt)

Valstybės
specialioji
tikslinė
dotacija

141,5

Savivaldybės
biudžetas

Valstybės
specialioji
tikslinė
dotacija

Savivaldybės
biudžetas

darbo
užmokesčiui

*

141,5

-

113,2

Mokesčiams

medikamentams
(tvarsliavai)

kitai
veiklai

-

28,3

-

*- 2014 m. dviejų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų etatų išlaikymas
ikimokyklinio ugdymo įstaigose buvo suplanuotas bendrose ugdymo įstaigų sąmatose, neišskiriant
atskirų tikslinių savivaldybės biudžeto asignavimų sveikatos priežiūrai mokyklose finansuoti.
24 lentelė. Sveikatos priežiūros mokyklose veiklos rodikliai
Užregistruota mokinių
apsilankymų
pas sveikatos
priežiūros specialistą
mokykloje
1
1020

Apsilankymų pasiskirstymas
pagal priežastį

Sveikatinimo veikla

pirmoji
pagalba

konsultacijos

kita

vykdyta
programų

organizuota
renginių

2
1020

3
1020

4
-

5
-

6
181

renginiuose
dalyvavusių
mokinių
7
10145

Pastabos: 2014 m. vyko specialistų perkėlimas iš asmens sveikatos priežiūros ir ugdymo
įstaigų į Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, keitėsi darbo tvarkos ir registravimo
formos, atskiras apsilankymų pasiskirstymas, programų vykdymas 2014 m. neregistruotas.
Taip pat buvo vykdomos ir kitos vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo, stiprinimo
programos, finansuojamos iš Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų.
Vykdytos programos plačiau aprašytos ataskaitos dalyje „XI. Savivaldybės visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymas“.
IX. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINANSAVIMAS
25 lentelė. Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos finansavimas, 2014 m. išlaidos
Eil.
Priemonė
Savivaldybės
Kiti šaltiniai, tūkst. Lt
Nr.
lėšos, tūkst. Lt

Elektrėnų
savivaldybės
1. ežerų vandens taršos
stebėsenos programa

Iš viso, tūkst.
Lt

2,7

-

2,7

Visuomenės sveikatos
rėmimo specialiosios
programos finansavimas

65,1

-

65,1

2.
3.

Dantų protezavimo
paslaugų finansavimas

40,9

12

160,9

Visuomenės
sveikatos
4. priežiūrai
ugdymo
įstaigose vykdyti

-

141,5

141,5

5.

Visuomenės
sveikatai
stiprinti ir stebėsenai

-

121,6

121,6

6.

Visuomenės
sveikatos
biuro veiklai užtikrinti

58,2

-

58,2
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X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS
Artimiausiu laikotarpiu planuojamos Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros prioritetinės veiklos kryptys:
1. Visuomenės sveikatos stiprinimas savivaldybės bendruomenėje organizuojant ir
vykdant visuomenės sveikatos mokymą, propaguojant visuomenės sveikatą užkrečiamųjų ligų
profilaktikos, neinfekcinių ligų ir traumų profilaktikos ir kontrolės, vaikų ir jaunimo sveikatos
stiprinimo temomis.
2. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) organizuojant, vykdant ir vertinant
visuomenės ir jos grupių sveikatos būklę, jos kitimo dinamiką, aplinkos ir socialinius, ekonominius,
psichosocialinius veiksnius, gyvenseną bei jų ryšį su sveikata, sveikatos priežiūros sistemos raidą.
3. Elektrėnų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro veiklos užtikrinimas ir plėtra.
XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS
26 lentelė. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos 2014 m.
Eil.
Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
Surinkta lėšų
Nr.
programos lėšų šaltiniai
(tūkst. Lt)
1.
Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos
86,1
2.
Savivaldybės biudžeto asignavimai
0
3.
Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos
0
4.
Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
8,5
Iš viso lėšų:
94,6
27 lentelė. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2013 m. įgyvendintos
priemonės.
Eil.Nr. Savivaldybės visuomenės sveikatos
programų sritys

1. Neinfekcinių ligų ir traumų
profilaktika ir kontrolė
2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir
kontrolė
3. Alkoholio, tabako ir kitų
psichoaktyviųjų medžiagų
vartojimo prevencija
4. Psichikos sveikatos stiprinimo,
savižudybių ir smurto prevencija
5. Vaikų ir jaunimo sveikatos
išsaugojimas ir stiprinimas
6. Gyventojų sveikos mitybos ir
1

Vertinimo
Skirta Panaudota
Vykdytų
lėšų, tūkst.
savivaldybės kriterijų skaičius1 lėšų,
visuomenės Planuota Įvykdyta tūkst. Lt tūkst. Lt
sveikatos
programų
skaičius

2

2

2

11,7

11,7

1

1

1

5,9

5,9

2

2

2

11,9

11,9

1

1

1

0,5

0,5

2

2

2

15,3

15,3

3

3

2

9,4

2,4

Vertinimo kriterijus – įvykdyta programa.
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7.

fizinio aktyvumo skatinimas
Neįgaliųjų integracija, sveikatos
išsaugojimas ir stiprinimas

4

4

4

17,5

17,4

28 lentelė. Savivaldybės bendruomenės sveikatos rėmimas Visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos lėšomis
Eil.Nr.
Visuomenės
Savivaldybės
Savivaldybės bendruomenės tikslinių
sveikatos programų bendruomenės tikslinių grupių gautos naudos apibūdinimas
sritys
grupių apibūdinimas
1.

Neinfekcinių ligų,
traumų profilaktika
ir
kontrolė

Elektrėnų diabeto klubo
nariai

Sustiprintos tikslinės grupės žinios apie
cukrinio diabeto ligos eigą, savikontrolę
ir valdymą, mitybos ir odos priežiūros
ypatumus sergant šia liga. Organizuotose
paskaitose dalyvavo 171 dalyvis. 2
nariai dalyvavo specializuotoje mokymo
stovykloje. 18 dalyvių dalyvavo
plaukimo užsiėmimuose. 23 dalyviai
dalyvavo pėdos patikros akcijose.

Elektrėnų savivaldybės
gyventojai ir svečiai

Maudymosi sezonu užtikrintos pirmos
pagalbos paslaugos Elektrėnų
savivaldybės gyventojams ir svečiams.

2.

Užkrečiamųjų ligų
profilaktika ir
kontrolė

Elektrėnų savivaldybės
Vykdyti deratizacijos ir dezinsekcijos
ugdymo įstaigų mokiniai darbai Elektrėnų savivaldybės ugdymo
įstaigose. 2014 m. užkrečiamųjų ligų,
kurias platina graužikai ir vabzdžiai,
protrūkis Elektrėnų savivaldybės
ugdymo įstaigose neregistruotas.

3.

Alkoholio, tabako ir Elektrėnų savivaldybės
kitų psichoaktyviųjų gyventojai
medžiagų
vartojimo prevencija

Elektrėnų savivaldybės
Vievio gimnazijos,
„Versmės“ gimnazijos,
„Ąžuolyno“ pagrindinės
mokyklos, Semeliškių
mokyklos mokiniai ir
bendruomenė.
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Vykdyta aktyvi narkotinių ir
psichotropinių medžiagų vartojimo ir
platinimo prevencinė veikla. Organizuoti
reidai ugdymo įstaigose ir jaunimo
pasilinksminimo vietose. Organizuotas
krepšinio turnyras vaikams, BMX ir
riedlenčių čempionatas. Dalyvavo 2385
vaikai. Galutinis prevencijos poveikis
suaugusiems neišmatuojamas, todėl
nevertinamas.
Organizuoti narkotinių medžiagų
pėdsakų ugdymo įstaigų aplinkoje
tyrimai. Ugdymo įstaigų vadovams
pristatytos naujausios narkotinių
medžiagų ir jų platinimo tendencijos.

4.

Psichikos sveikatos
stiprinimo,
savižudybių ir smurto
prevencija

Vievio gimnazijos
mokiniai, gimnazijos
bendruomenė, mokinių
tėvai

Vyko paskaitos apie vaikų psichinę
sveikatą, patyčų prevenciją. Vykdyta
pozityvumo ugdymo programa, dailės
terapija. Vykdytos akcijos apie rūkymą
ir kitų medžiagų žalą, atliktos apklausos.
Iš viso vykdyta 15 priemonių.

5.

Vaikų ir jaunimo
sveikatos
išsaugojimas ir
stiprinimas

Elektrėnų mokyklosdarželio „Pasaka“
ugdytiniai ir
bendruomenė.

Pritaikyta lauko aplinka sveikam ir
aktyviam laiko leidimui.

Elektrėnų savivaldybės
mokiniai

Organizuotos plaukimo pamokos. 280
dalyvių plaukė po 5 kartus. Dalyvavo
Elektrėnų „Ąžuolyno“, Elektrėnų
pradinės, Semeliškių ir Kietaviškių
mokyklų mokiniai.

6.

Gyventojų sveikos
Asociacijos Abromiškių
mitybos ir fizinio
bendruomenė nariai ir
aktyvumo skatinimas Abromiškių kaimo
gyventojai
Pagyvenusių pedagogų
„Varpelio aidas“
sambūrio nariai

7.

Neįgaliųjų
Elektrėnų neįgaliųjų
integracija, sveikatos draugijos nariai
išsaugojimas ir
stiprinimas
Elektrėnų krašto
neįgaliųjų sąjungos nariai
Vievio neįgaliųjų
draugijos nariai

Įgyvendinta sveikatos stiprinamoji
veikla, sportinė programa.

Organizuotos paskaitos apie sveiką
mitybą, žaliavalgystę, mitybos piramidę.
Organizuota ir dalyvauta sportinėse
mankštose, šiaurietiško ėjimo
mokymuose, vandens aerobikos
mokymuose.
Teiktos biosocialinių funkcijų grąžinimo
paslaugos 54 asmenims. Baseino
paslaugas gavo 52 asmenys.
Teiktos biosocialinių funkcijų grąžinimo
paslaugos 64 asmenims. Stprinamąja
mankšta užsiėmė 62 asmenys.
Teiktos biosocialinių funkcijų grąžinimo
paslaugos 51 asmeniui.

VšĮ Elektrėnų
Pagerintos pacientų judėjimo sąlygos.
savivaldybės asmens
Įsigyta vaikštynių, vėžimėlių.
sveikatos priežiūros
centro pacientai (Slaugos
skyrius)
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29 lentelė. Informacijos apie savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
įgyvendintas priemones sklaida
Paviešintų
Eil. Informavimo ir viešinimo priemonės
Įgyvendintų
savivaldybės
Nr. pavadinimas
informavimo ir
visuomenės
viešinimo
priemonių
sveikatos
skaičius
programų skaičius
1.

Informaciniai straipsniai:

1. 1. savaitraštyje „Elektrėnų kronika“

4

3

1. 2. savaitraštyje „Elektrėnų žinios“

3

2

1.3.

Projekto vykdytojo interneto svetainėje ar
socialiniame tinklalapyje

6

4

1.4.

Stenduose

4

3

2.

Informaciniai ir mokomieji renginiai

5

5

2.

Pranešimai, dokumentai programų rengėjams, taisyklės, kiti savivaldybės tarybos, mero ir
savivaldybės administracijos direktoriaus priimti teisės aktai, paviešinti Elektrėnų
savivaldybės interneto svetainėje:

2.1.

Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji
programa (aprašas)

1

30 lentelė. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos administravimo tobulinimas
Eil.
Problemos, susijusios su
Pasiūlymai, kaip patobulinti savivaldybės
Nr.
Visuomenės sveikatos rėmimo
sveikatos programų rengimą, finansavimą ir
specialiosios programos
įgyvendinimą
administravimu
1.

Įgyvendintų projektų veiklos
viešinimas. Veiklos finansavimo
šaltinio viešinimas.

Detaliau reglamentuoti veiklų viešinimą tvarkos
apraše ir veiklų įgyvendinimo sutartyse.

Vilma Komisarenkienė, tel. (8 528) 58 058, el. p. vilma.komisarenkiene@elektrenai.lt
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