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I. SAVIVALDYBöS VYKDOMŲ VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je visuomen÷s sveikatos priežiūros politika
formuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teis÷s aktus, reglamentuojančius
visuomen÷s sveikatos priežiūrą, situaciją ir iškilusias problemas rajone.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s vykdomų visuomen÷s sveikatos priežiūros
funkcijų įgyvendinimo 2011 m. ataskaita parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s 2008 m. birželio 18 d. nutarimu Nr. 606 ,,D÷l savivaldyb÷s vykdomų
visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir
ataskaitos teikimo formos patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr.8-328).
Ataskaitoje pateikiami teis÷s aktai, reglamentuojantys visuomen÷s sveikatos
priežiūrą Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je (toliau – Savivaldyb÷), trumpai aptariami tiek
vidiniai, tiek išoriniai veiksniai, tur÷ję įtakos visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai.
Statistiniai duomenys apie gyventojų sveikatos būklę, demografinę situaciją,
sergamumą, mirtingumą savivaldyb÷je pateikiami skyriuje Bendruomen÷s sveikatos būkl÷s analiz÷.
Aptariamos savivaldyb÷je vykdytos valstybin÷s visuomen÷s sveikatos strategijos
ir programos, Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
priemon÷s.
Aprašomas visuomeninių organizacijų, savivaldyb÷s administracijos struktūrinių
padalinių ind÷lis į visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos įgyvendinimą savivaldyb÷je.
Pateikiama informacija apie pra÷jusiais metais rajone vykdytą vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros veiklą, mokinių skaičių savivaldyb÷je, mokinių sveikatos priežiūros
specialistų skaičių.
Aptariami Savivaldyb÷s, Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto asignavimai,
Privalomojo sveikatos draudimo fondo l÷šos, skirtos visuomen÷s sveikatos priežiūrai
įgyvendinti savivaldyb÷je.
Pateikiamos artimiausio laikotarpio Savivaldyb÷s vykdomos visuomen÷s
sveikatos priežiūros veiklos prioritetin÷s kryptys, aptariamas Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos priemonių vykdymas.
Rengiant ataskaitą pasinaudota informacijos šaltiniais:
 Statistikos departamento 2006 –2011 m. duomenimis;
 Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 2001–2010 m. duomenimis;
 Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis;
 Šakių rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro duomenimis;
 Marijampol÷s teritorin÷s darbo biržos Vilkaviškio skyriaus duomenimis;
 2011 m Savivaldyb÷s tarybos sprendimais;
 2011 m Savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymais.
Ataskaitos I, II, III, V, VII, X, XI skyrius pareng÷ Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos Socialin÷s paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialist÷
Dženita Sabašinskien÷, tel. (8 342) 60 098, el. p. d.sabasinskiene@vilkaviskis.lt; IV, VI,
VIII skyrius pareng÷ Šakių rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro (toliau –
Biuras) visuomen÷s sveikatos specialist÷ Simona Bikait÷, tel. (8 342) 60 056, el. p.
vsbiuras.vilkaviskis@gmail.com; IX skyrių
pareng÷ Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
administracijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialist÷ Asta Gudaitien÷ tel. (8 342) 60
091, el. p. a.gudaitiene@vilkaviskis.lt.
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II. TEISöS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBöS VYKDYTAS
VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS
1 lentel÷. Teis÷s aktai, reglamentuojantys Savivaldyb÷s vykdytas visuomen÷s sveikatos priežiūros
funkcijas
Eil. Dokumento Dokumento
Dokumento pavadinimas
data
Nr.
Nr.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s tarybos sprendimai
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
1. 2011-01-28 B-TS-1440
priežiūros 2011–2015 metų strategijos ir jos įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
2. 2011-01-28 B-TS-1441
steb÷senos 2011–2013 metų programos ir įgyvendinimo
priemonių plano patvirtinimo
D÷l visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistų etatų
3. 2011-01-28 B-TS-1442
skaičiaus nustatymo
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiosios programos priemonių sudarymo,
4. 2011-02-18 B-TS-1468
įgyvendinimo ir kontrol÷s naujos redakcijos tvarkos aprašo
patvirtinimo
D÷l pritarimo Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s vykdomų
5. 2011-03-25 B-TS-1484
visuomen÷s sveikatos funkcijų įgyvendinimo 2010 metų
ataskaitai
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 2010 m. visuomen÷s
sveikatos r÷mimo specialiosios programos ataskaitos ir 2011
6. 2011-04-29 B-TS-29
metų visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos
patvirtinimo
D÷l viešosios įstaigos Vilkaviškio ligonin÷s steb÷tojų tarybos
7. 2011-06-28 B-TS-69
sudarymo
D÷l viešosios įstaigos Vilkaviškio pirmin÷s sveikatos
8. 2011-06-28 B-TS-70
priežiūros centro steb÷tojų tarybos sudarymo
D÷l viešosios įstaigos Kybartų pirmin÷s sveikatos priežiūros
9. 2011-06-28 B-TS-71
centro steb÷tojų tarybos sudarymo
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 2011 metų visuomen÷s
10. 2011-06-28 B-TS-72
sveikatos r÷mimo specialiosios programos pakeitimo
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymai
1.

2011-03-17

B-ĮV-218

2.

2011-06-17

B-ĮV-630

3.

2011-06-27

B-ĮV-656

4.

2011-10-25

B-ĮV-1082

D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s maudyklų vandens
kokyb÷s steb÷senos 2011 metų kalendorinio grafiko
tvirtinimo
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos
direktoriaus 2010 m. geguž÷s 27 d. įsakymo Nr. B-ĮV-449
„D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s triukšmo prevencijos
komisijos sud÷ties tvirtinimo“ pakeitimo
D÷l įgaliojimų suteikimo
D÷l Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s 2011–2012 metų gripo
ir ūmių viršutinių kv÷pavimo takų infekcijų epidemiologin÷s
priežiūros ir prevencijos priemonių plano tvirtinimo
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III. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI ĮTAKOS
TURöJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
2 lentel÷. Išoriniai veiksniai, kurie ataskaitiniais metais tur÷jo įtakos Savivaldyb÷s vykdytai
visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai
Išoriniai veiksniai
1.
N÷ra
aiškus
ir
reglamentuotas savivaldybių
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros
veiklos
finansavimas

2.
N÷ra
teis÷s
aktų,
reglamentuojančių
visuomen÷s
sveikatos
paslaugas
priežiūros
savivaldyb÷se
(paslaugų
nomenklatūros,
paslaugų
teikimo aprašymų ir kt.).

Išorinių veiksnių poveikio
rezultatas
Labai v÷lai sudaromos sveikatinimo
veiklos sutartys (2011 m. buvo
sudarytos tik II ketvirtyje). Tai labai
apsunkina Biuro veiklą ir neužtikrina
stabilios ir nuoseklios visuomen÷s
sveikatinimo veiklos vykdymo. Pvz.
2011 m. vienam gyventojui asmens
sveikatos priežiūrai (pirminei ir
antrinei sveikatos priežiūrai skirtos
l÷šos iš PSDF ir Savivaldyb÷s
biudžeto be ES struktūrinių fondų
l÷šų) teko 493,6 Lt, o visuomen÷s
sveikatos priežiūrai – tik 7,6 Lt
(Biuro veiklai ir mokyklų sveikatos
priežiūrai skirtos valstyb÷s biudžeto,
PSDF ir Savivaldyb÷s biudžeto
l÷šos).

5. Nepalanki
situacija

Siūlome v÷liausiai iki
einamųjų metų vasario 1 d.
informuoti
savivaldybes
apie skiriamą finansavimą
funkcijų vykdymui.
Sveikatinimo
sutartis
sudaryti ne v÷liau kaip per
I metų ketvirtį.

Visuomen÷s sveikatos paslaugų
teik÷jai negali įdiegti vieningų
kokyb÷s valdymo sistemų, lyginti
savo veiklas.

3.
N÷ra
metodikų, Savivaldyb÷ iš anksto nežino, kiek
reglamentuojančių valstyb÷s bus skirta l÷šų ir kokiems tikslams
biudžeto l÷šų paskirstymo bus leista jas panaudoti.
savivaldyb÷ms visuomen÷s
sveikatos
funkcijoms
vykdyti.
4.
Nepakankamas
visuomen÷s
sveikatos
svarbos
suvokimas
bendruomen÷je

Pasteb÷jimai/pasiūlymai

Siūlome nustatyti l÷šų dydį
visuomen÷s
sveikatos
priežiūrai 1-am gyventojui
ir santykį tarp valstyb÷s
biudžeto ir savivaldybių
biudžeto.

Nepakankamai
suvokiama
visuomen÷s
sveikatos
svarba
Nepakankama gyventojų atsakomyb÷
už savo sveikatą

ekonomin÷ Bedarbyst÷,
socialin÷
psichologinis diskomfortas

įtampa,
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6. Darbuotojai

N÷ra sukurta visuomen÷s sveikatos
specialistų kvalifikacijos k÷limo
sistema: n÷ra metinių kvalifikacijos
k÷limo renginių planų, mokymai
vyksta nenuosekliai, neatsižvelgiama
į poreikį

Sudaryti
ir
paskelbti
Sveikatos
apsaugos
ministerijos
interneto
puslapyje
kvalifikacijos
k÷limo renginių planą.

3 lentel÷. Vidiniai veiksniai, kurie tur÷jo įtakos vykdytai visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai
Eil.
Nr.

Vidiniai veiksniai

Vidinių veiksnių poveikio
rezultatas savivaldyb÷s
vykdomai visuomen÷s sveikatos
priežiūros veiklai
Negali suplanuoti iš anksto
visuomen÷s sveikatos priežiūros
vykdomų krypčių
Negali apimti visų norimų
visuomen÷s sveikatos priežiūros
vykdomų
krypčių.
Tenka
pasitenkinti ir organizuoti darbą
ne pagal poreikį, o pagal
skiriamas l÷šas
Biuras
Savivaldyb÷je
veiklą
vykdo nuo 2010 m. birželio m÷n.
Nuo 2011 m. rugs÷jo m÷n. Biuras
prad÷jo koordinuoti visuomen÷s
darbą
sveikatos
specialistų
mokyklose.

1.

Nepakankamas
finansavimas iš valstyb÷s
biudžeto

2.

Savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos
priežiūros
paslaugų organizavimą ir
teikimą
fiziniams
ir
juridiniams
asmenims
rajono
vykdo
Šakių
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos biuras.

3.

Žmogiškųjų
trūkumas

4.

Gerinamas tarpžinybinis Į sveikatinimo veiklą įtraukiami Tai
padeda
vykdyti
sveikatos
bendradarbiavimas
kiti sektoriai
visuomen÷s
priežiūros funkcijas.

išteklių Per mažas Biuro darbuotojų
skaičius – visuomen÷s sveikatos
priežiūros funkcijas Savivaldyb÷je
atlieka tik viena kompetentinga,
atitinkanti
kvalifikacinius
reikalavimus Biuro visuomen÷s
sveikatos
specialist÷,
kuriai
fiziškai sunku atlikti visas
suplanuotas veiklas.

Pasteb÷jimai

Visuomen÷s
sveikatos
priežiūra būtina priskirti
valstyb÷s
deleguojamai
funkcijai.

Pager÷jo
sveikatos
priežiūros
organizavimas
mokyklose.

Tai
trukdo
vykdyti
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros
funkcijas,
reglamentuojamas Lietuvos
Respublikos
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros
įstatyme ir kituose Lietuvos
Respublikos
įstatymuose
bei teis÷s aktuose.

6

IV. BENDRUOMENöS SVEIKATOS BŪKLöS ANALIZö
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s bendruomen÷s sveikatos būkl÷s ir jos rizikos veiksnių
analiz÷je pateikiami rezultatai pagal Savivaldyb÷s vykdytos visuomen÷s sveikatos steb÷senos
duomenis, aprašomas jų pokytis, lyginama su ankstesniais metais, su Marijampol÷s apskritimi ir
Lietuvos vidurkiu bei pavaizduojama grafiškai.
1. Gyventojai
2011 m. pradžioje Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je gyveno 45 864 gyventojai: 21 824
(45,4 proc.) vyrai ir 24 039 (54,6 proc.) moterys. Nuo 2007 iki 2011 m. pradžios tiek Lietuvoje, tiek
Vilkaviškio rajone ir Marijampol÷s apskrityje gyventojų skaičius maž÷jo (1 pav.). Gyventojų
skaičius maž÷ja d÷l neigiamo migracijos saldo ir per mažo natūralaus gyventojų prieaugio.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

1. pav. Vilkaviškio r., Marijampol÷s apskrities ir Lietuvos Respublikos gyventojų skaičius 2007–
2011 m. pradžioje
Remiantis tarptautiniu mastu priimtais vertinimais, Lietuva priskiriama prie
demografiškai sen÷jančių šalių. 2010 m. pradžioje 697,1 tūkst.(20,9 proc.) gyventojų buvo 60 metų
ir vyresnio amžiaus, 2000 m. pradžioje pagyvenusių žmonių buvo 668,3 tūkst. (19,0 proc.).
Pra÷jusiais metais šalyje gyveno 247,9 tūkst. pagyvenusių vyrų ir 449,2 tūkst. pagyvenusių moterų,
t. y. pagyvenęs buvo kas šeštas vyras ir kas ketvirta moteris.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je pagyvenusių žmonių buvo 10 318 (21,4 proc.), o
Marijampol÷s apskrityje – 21,7 proc. Vaikai (0–14 metų amžiaus) šalyje sudar÷ 15,0 proc.,
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je – 16,2 proc., o Marijampol÷s apskrityje – 16,23 proc. 2 pav.
pateiktas gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je, Marijampol÷s
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2011 m. pradžioje. Taigi šiuo metu t÷vų kartą keičia ženkliai
mažesn÷ vaikų karta. Nors nuo 2003 m. gimstamumo rodikliai šalyje stabilizavosi ir po truputį
did÷ja, tačiau tai neužtikrina teigiamo natūralaus gyventojų prieaugio.
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2 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Vilkaviškio rajone, Marijampol÷s apskrityje ir
Lietuvos Respublikoje 2011 m. pradžioje
.
Gyventojų tankumas yra gyventojų skaičius, tenkantis tam tikros teritorijos plotui.
Paprastai gyventojų tankumas skaičiuojamas vienam kvadratiniam kilometrui. Nurodant valstyb÷s
gyventojų tankumą paprastai skaičiuojamas tik valstyb÷s sausumos plotas. Bendras pasaulio
gyventojų tankumas yra 44,7 žm./km². Lietuvoje 2011 m. pradžioje gyventojų tankis buvo 49,7
žm./km², tuo tarpu Vilkaviškio rajone 36,4 žm./km².
Demografinis senatv÷s koeficientas nurodo pagyvenusių (60 metų ir vyresnio
amžiaus) žmonių skaičių, tenkantį šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus. 2011 m. pradžioje šalyje šis
koeficientas siek÷ 144, Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je – 132 (3 pav.). 2007–2010 m. laikotarpiu
šis rodiklis kyla.
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

3 pav. Demografinis senatv÷s koeficientas 2007–2011 m. Vilkaviškio r. sav., Marijampol÷s
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje, metų pradžioje
Sud÷tinga demografin÷ situacija iš esm÷s fiksuojama d÷l dviejų pagrindinių
priežasčių. Pirma, d÷l neigiamos gimstamumo ir mirtingumo dinamikos Vilkaviškio rajone per
pastaruosius metus, nes gimstamumas mažesnis nei mirtingumas (žr. 4 pav.). 2011 metais 1000-čiui
Vilkaviškio r. sav. gyventojų teko 10,4 gimusiųjų (Lietuvos vidurkis – 10,8) ir 13,7 mirusiųjų
(Lietuvos vidurkis – 12,8).
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

4 pav. Gimstamumo ir mirtingumo rodiklių kitimas Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je 1996–2011 m.
(1000-čiui gyventojų)
Lietuvos Respublikoje kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas kasmet maž÷ja, tad 2010
metais 1000-čiui gimusiųjų teko 4,3 mirusio kūdikio. Palyginus su Vilkaviškio rajono duomenimis,
tai yra šiek tiek daugiau, nes Vilkaviškio rajone 1000-čiui gimusių 2010 metais teko 4,2 mirusio
kūdikio (žr. 5 pav.).
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

5 pav. Kūdikių iki 1 m. mirtingumas Vilkaviškio rajone, Marijampol÷s apskrityje ir Lietuvos
Respublikoje 2006–2010 m. (1000-čiui gyvų gimusiųjų)
Antra priežastis, d÷l kurios Vilkaviškio rajono gyventojų sparčiai maž÷ja, yra
neigiamas migracijos rodiklis. Pirmiausia, 2010 metais maž÷jantį rajono gyventojų skaičių l÷m÷
vidiniai ir tarptautiniai migracijos rodikliai, nes, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s duomenimis, 2010 metais į Vilkaviškio rajoną atvyko 732 žmon÷s, o išvyko net 1907
asmenys, tod÷l bendra neto migracija buvo neigiama ir per vienerius 2010 metus sudar÷ 1175
žmon÷mis mažiau, tai, palyginti su prieš tai buvusiais keleriais metais, sudar÷ dvigubai daugiau
atvejų (žr.6 pav.).
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Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s

6 pav. Vidin÷ ir tarptautin÷ Vilkaviškio rajono gyventojų migracija 2008–2010 m.
Didelį migracijos mastą galime paaiškinti prasta Vilkaviškio rajono ekonomine
situacija, nes daug metų vyrauja didelis nedarbo lygis, kuris didesnis nei bendras Lietuvos vidurkis.
2011 m. Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je užregistruoti 3448 bedarbiai. Nuo 2011 m. sausio m÷n.
iki gruodžio m÷n. bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų sumaž÷jo nuo 14,7 proc. iki 12,1
proc. (7 pav.).
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Šaltinis: Marijampol÷s teritorin÷s darbo biržos Vilkaviškio skyrius

7 pav. Bedarbių dalis nuo darbingo amžiaus gyventojų Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je 2011 m.
pagal m÷nesius (proc.)
Apibendrinant galima teigti, kad pagrindin÷s Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
demografin÷s problemos yra spartus rajono gyventojų maž÷jimas ir sen÷jimas. Ši sud÷tinga
demografin÷ situacija fiksuojama d÷l dviejų pagrindinių priežasčių: neigiamos gimstamumo ir
mirtingumo dinamikos rajone, nors kūdikių (iki 1 metų) mirtingumas kasmet maž÷ja, bei neigiamo
migracijos rodiklio, kurį pirmiausia lemia prasta Vilkaviškio rajono ekonomin÷ situacija.
2. Gyventojų sergamumas
Sergamumo struktūroje vyrauja sergamumas kv÷pavimo sistemos, kraujo apytakos
sistemos, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos, nervų sistemos ligomis. (žr. 4 lentelę).
2010 metais stebimas beveik visų grupių sergamumo did÷jimas.
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ligų grupių pavadinimai
Kv÷pavimo sistemos ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų
sistemos ligos
Traumos, apsinuodijimai ir kt. išorin÷s
priežastys
Odos ir poodžio ligos
Virškinimo sistemos ligos
Psichikos ir elgesio sutrikimai
Urogenitalin÷s sistemos ligos
Nervų sistemos ligos

2008 metai

2009 metai

2010 metai

298,08
256,12
112,06

340,27
277,9
112,52

312,95
304,06
122

81,03

81,48

94,51

98,4
54,22
59,64
76,76
95,5

90,95
55,45
63,8
75,15
94,2

99,11
54,78
67,65
74,25
104,38

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

4 lentel÷. 2008–2010 metais iš viso užregistruota susirgimų (bendrasis sergamumas)
(1000 gyventojų)
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je sergamumas infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis
yra mažesnis nei Lietuvos vidurkis (žr. 8 pav.).
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

8 pav. Sergamumas infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis
Higienos instituto duomenimis, Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je infekcin÷mis ir
parazitin÷mis ligomis 2010 m. daugiau sirgo moterų (39,19 1000-čiui gyventojų) nei vyrų (32,37
1000-čiui gyventojų). (žr. 5 lentelę).

Vyrai
Moterys

2006 m.
31,28
39,66

2007 m.
35
42,2

2008 m.
29,57
38,58

2009 m.
30,87
37,78

2010m.
32,37
39,19

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

5 lentel÷. Asmenų, sergančių infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis, skaičius 1000-čiui gyventojų
pagal lytį
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Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis 2010 m.
daugiau sirgo 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys (37,74 1000-čiui gyventojų). Mažiausiai asmenų,
kurie sirgo šiomis ligomis, buvo 18–44 metų amžiaus grup÷je. Palyginti su 2009 m., asmenų,
sergančių infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis, 1000-čiui gyventojų padaug÷jo 18–44 metų
amžiaus grup÷je (žr. 6 lentelę).
Amžiaus grup÷s

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

0–17

31,79

29,71

29,11

27,77

29

18–44

28,48

25,15

24,1

25,54

26,07

45–4

31,88

30,66

27,84

27,56

27,23

65+

38,95

38,26

41,64

32,9

37,74

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

6 lentel÷. Asmenų, sergančių infekcin÷mis ir parazitin÷mis ligomis, skaičius 1000-čiui gyventojų
pagal amžiaus grupes
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je kasmet užregistruojama vis didesnis susirgimų
tuberkulioze skaičius. (žr. 9 pav.).
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Šaltinis: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

9 pav. Užregistruotų susirgimų skaičius iš viso Vilkaviškio rajone 2008 – 2010 metais
Išaiškinama daugiau psichikos sutrikimų. Lyginant kelerių metų duomenis Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷je ir Lietuvoje, pastebima sergamumo psichikos sutrikimais did÷jimo tendencija
(10 pav.).
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

10 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 1000 gyventojų Vilkaviškio rajone ir Lietuvoje
2001–2009 metais
Pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis (LPL) kasmet užsikrečia apie 250 mln.
žmonių. Rytų Europoje, įskaitant ir Lietuvą, šie susirgimai yra labai paplitę. Dažniausiai šiomis
ligomis užsikrečiama nesaugių lytinių santykių metu su mažai pažįstamu ar net atsitiktiniu asmeniu,
nenaudojant prezervatyvų.
2010 m. sergamumo sifiliu rodiklis Vilkaviškio rajone (6,45/100 000 gyv.), lyginant
su Marijampol÷s apskrities (2,27/100 000 gyv.), buvo didesnis, tačiau mažesnis nei Lietuvos
(10,56/100 000 gyv.) rodiklis. Tačiau sergamumas chlamidioze buvo ypač didelis – 27,94 atvejo
100 000 gyventojų, Marijampol÷s apskrityje šis rodiklis siek÷ 8,52/100 000 gyv. Sergamumo
gonor÷ja Vilkaviškio rajone ir Marijampol÷s apskrityje užregistruoti atvejai yra nežymiai didesni
nei Lietuvos rodiklis – Vilkaviškio rajone buvo 12,89 atvejo 100 000 gyv., o Marijampol÷s
apskrityje – 13,07/100 000 gyv. (2.4 pav.).
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Šaltinis: Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

11. pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2010 m. Vilkaviškio rajone, Marijampol÷s
apskrityje ir Lietuvoje (100 000 gyv.)
3. Gyventojų mirtingumas
12. pav. vaizduoja, kaip 2006–2010 m. kito mirties priežasčių struktūros rodikliai
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je. 2010 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų buvo 863,88
13

atvejo 100 000 gyv., nuo piktybinių navikų – 227,79/100 000 gyv., o d÷l išorinių priežasčių –
152,58/100 000 gyv.
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

12 pav. Mirties priežasčių struktūra Vilkaviškio rajone 2006–2010 m. (100 000 gyv.)
Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai (savižudyb÷s) ir
pasik÷sinimai priskiriami išorin÷ms mirties priežastims. Jos mirties priežasčių struktūroje užima
trečiąją vietą. 2010 m. Vilkaviškio rajone, Marijampol÷s apskrityje ir Lietuvos Respublikoje
daugiausia mirčių buvo d÷l tyčinių susižalojimų (savižudybių), kurie Vilkaviškio rajone sudar÷
38,68 atvejo 100 000 gyv., iš kurių 85,0 proc. sudar÷ vyrai. Pirmą kartą nuo 2001 m. užfiksuotos
mirtys nuo narkotikų sąlygotų priežasčių, t.y. 2,15 atvejų 100 000 gyv. (3.2 pav.).
45
40
35
30
25
19,31
19,34
20
15 11,32
9,43
6,82
10
4,3
5
0

38,68
32,38
Lietuvos Respublika
Vilkaviškio raj. savivaldyb÷
10,74
5,23 6,25

1,582,15
0,57

Marijampol÷s apskritis

TransportoApsinuodijimai Tyčiniai Pasik÷sinimai Narkotikų
įvykiai
alkoholiu susižalojimai
vartojimas

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

13. pav. Mirtingumas d÷l išorinių mirties priežasčių Vilkaviškio rajone, Marijampol÷s apskrityje ir
Lietuvos Respublikoje 2010 m. (100 000 gyv.)
4. Sveikatos priežiūros veikla ir ištekliai
2010 m. Vilkaviškio rajone daugiausia sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių
specialistų sudar÷ specialistai su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) –
57,13/10 000 gyv., slaugytojų skaičius antras pagal dydį – 48,19/10 000 gyv. Gydytojų skaičius
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sudar÷ 17,22/10 000 gyv., t. y. 2,8 karto mažiau nei slaugytojų ir 3,3 karto mažiau nei specialistų su
aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai). Mažiausias skaičius Vilkaviškio
rajone buvo odontologų, 4,14/10 000 gyv. Visų specialistų skaičius nuo 2006 iki 2010 m. kito
nežymiai (14 pav.).
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

14. pav. Gyventojų aprūpinimas medicinos personalu Vilkaviškio rajone 2006–2010 m. (10 000
gyv.)
Vilkaviškio rajone 2010 metais iš viso buvo 79 gydytojai, tiek pat buvo 2009 metais.
Odontologų skaičius nežymiai sumaž÷jo nuo 20 iki 19, did÷jimo tendencija pastebima tarp
slaugytojų, nes 2009 metais jų buvo 219, o 2010 metais padid÷jo iki 221. Palyginti su Lietuvos
vidurkiu, tenkančiu 10000-čių gyventojų, tai aiškiai matomas gydytojų trūkumas Vilkaviškio
rajone. Jei 2010 metais Lietuvoje teko 40,7 gydytojo 10000-čių gyventojų, tai Vilkaviškio rajone
šis skaičius buvo beveik 2,4 karto mažesnis ir sudar÷ 17,22 gydytojo 10000-čių gyventojų.
Nors Vilkaviškio rajone gydytojų ir kito medicininio personalo bei specialistų skaičius maž÷ja
nežymiai, ypač juntama naujų ir jaunų gydytojų bei specialistų stoka, tačiau darbo krūvis did÷ja, nes
kiekvienam Vilkaviškio rajono gyventojui 2010 metais vidutiniškai teko 5,66 apsilankymo
poliklinikose ir ambulatorijose, tai yra šiek tiek mažiau nei 2009 metais, kai vienam rajono
gyventojui teko 5,88 apsilankymo. Palyginti su bendru Lietuvos vidurkiu, apsilankymų skaičius yra
mažesnis, nes 2010 metais vienam Lietuvos gyventojui teko 6,45 apsilankymo poliklinikose ir
ambulatorijose.
Maž÷ja Vilkaviškio rajone greitosios medicinos pagalbos darbo apimtys. Jei 2009
metais 1000-čiui rajono gyventojų teko 181,02 greitosios pagalbos iškvietimų, tai 2010 metais siek÷
173,79 atvejo. Lietuvos vidurkis 2010 metais buvo 190,2 atvejo 1000-čiui gyventojų.
5. Mokyklinio amžiaus vaikų sveikata
Vaikų sveikatos būklę charakterizuoja vaikų vystymosi sutrikimai ir vaikų sergamumo
rodikliai. Informacijos šaltinis – mokyklų visuomen÷s sveikatos specialistų ataskaitos apie mokinių
sveikatos rodiklius pagal mokykloje pateiktus sveikatos pažym÷jimus ir medicinos pažymas. (žr. 15
ir 16 pav.). Analiz÷je 2011 m. duomenys lyginami su 2007 m. mokinių sveikatos rodikliais.
Per 2007–2011 m. bendras mokinių skaičius savivaldyb÷je sumaž÷jo nuo 7460 iki
6219, t.y. apie 17 %. Iš bendro mokinių skaičiaus 2011 m. pasitikrinusių sveikatą mokinių skaičius
sudar÷ 94,6 %. 338 mokiniai 2011 m. sveikatos būkl÷s nepasitikrino, t.y. daugiau kaip du kartus nei
2010 m. (135 mokiniai).
Didžiausią mokinių sveikatos sutrikimų dalį sudaro regos sutrikimai. Nuo 2007 m.
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je daug÷ja vaikų, turinčių regos sutrikimų.
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Taip pat aktuali mokinių sveikatos problema yra laikysenos sutrikimai. Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷je nuo 2007 m. iki 2011 m. šis rodiklis išaugo apie 18,5 %. Mokinių skolioz÷s
paplitimas nuo 2007 m. iki 2010 m. padid÷jo 12 %.
Stebint mokinių sveikatos pokyčius, daugelį metų fiksuojami nervų sistemos bei
virškinamojo trakto ligų atvejai. Nervų sistemos ligų dažnumas per 2009–2010 m. tarp Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷s mokinių padid÷jo beveik du kartus. Tuo tarpu virškinamo trakto ligų paplitimas
tarp mokinių per 2007–2010 m. sumaž÷jo 8 kartus.

Sergamumas 1000-iui mokinių
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Šaltinis: Šakių rajono savivaldyb÷s VSB

15 pav. Mokinių sergamumo dinamika Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je
Analizuojant kūno mas÷s nukrypimus nuo normos, stebime, kad mokinių, kuriems yra
sumaž÷jusi kūno mas÷, per pastaruosius keturis metus užregistruota 81 % mažiau. Padid÷jusios
kūno mas÷s skaičius per 2007–2011 m. taip pat sumaž÷jo.
M okinių kūno mas÷ s rodikliai
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Šaltinis: Šakių rajono savivaldyb÷s VSB

16. pav. Mokinių kūno mas÷s rodikliai Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je
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V. VYKDYTOS VALSTYBINöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS

Strategija /
programa
Lietuvos Respublikos
visuomen÷s sveikatos
priežiūros įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 562225) įgyvendinimas
Lietuvos nacionalin÷
visuomen÷s sveikatos
priežiūros 2006–2013
metų strategija (Žin.,
2009, Nr. 22-854)
Lietuvos Respublikos
Visuomen÷s sveikatos
steb÷senos
(monitoringo) įstatymo
(Žin., 2002, Nr. 723022) 7 str. 3 dalies ir
Vietos savivaldos
įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr.
113-4290) 6 str. 18 p.,
16 str. 4 dalies
įgyvendinimas

Strategijos / programos
tikslas
Pagerinti
Savivaldyb÷s
gyventojų
gyvenimo
kokybę, ilginti gyvenimo
trukmę,
mažinti
sergamumą, mirtingumą ir
neįgalumą, ypač daug
d÷mesio
skirti
dažniausioms
mirties
priežastims: širdies bei
kraujagyslių
ligoms,
onkologiniams
susirgimams,
nelaimingiems
atsitikimams ir traumoms,
psichikos
sveikatos
sutrikimams,
alkoholio
sukeltiems
apsinuodijimams
ir
mirtims, kurti visoms
socialin÷ms
gyventojų
grup÷ms sveiką aplinką

Įvykdytos priemon÷s

Pasiekti rezultatai

Pateiktas
Savivaldyb÷s
tarybai
sprendimo
projektas „D÷l Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros
2011–2015
metų strategijos ir jos
įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo“

2011m.
sausio 28 d.
tarybos sprendimas Nr.
BT-S-1440
„D÷l Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos priežiūros 2011
–2015 metų strategijos ir
jos
įgyvendinimo
priemonių
plano
patvirtinimo“

Pateiktas
Savivaldyb÷s
tarybai
sprendimo
projektas „D÷l Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
steb÷senos
2011–2013
metų
programos
ir
įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo“

2011m.
sausio 28 d.
tarybos sprendimas Nr.
BT-S-1441
„D÷l Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷s visuomen÷s
sveikatos steb÷senos 2011
–2013 metų programos ir
įgyvendinimo priemonių
plano patvirtinimo“

Pateikta savivaldyb÷s
tarybai svarstyti projektų
7 visuomen÷s sveikatos
klausimais

Sprendimai
nurodyti
ataskaitos II dalyje –
1-7

Neįvykdytos
priemon÷s

7 lentel÷
Neįvykdym
o priežastys
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Širdies kraujagyslių
ligų prevencijos
programos (Žin., 2005,
Nr. 145-5288)
įgyvendinimas

Sumažinti
sergamumą Suteikiama informavimo
širdies
kraujagyslių paslauga 40–55 m.
susirgimais,
nustatyti vyrams
naujus
latentinių ir 50–65 m. moterims
ateroskleroz÷s būklių ir
cukrinio diabeto atvejus,
siekiant sumažinti pacientų
neįgalumą ir mirtingumą
d÷l širdies ir kraujagyslių
ligų

Pasinaudojo galimybe
1478 asmenys (15,5 proc.
nuo planuojamų patikrinti
per ataskaitinį laikotarpį)

Nepasinaudojo
šia galimybe
8071 asmuo

Gimdos kaklelio
piktybinių navikų
prevencinių priemonių
programa (Žin., 2004,
Nr. 104-3856)
įgyvendinimas

Sumažinti
moterų 1.Suteikiama informavimo
sergamumą
gimdos paslauga 25–60 metų
kaklelio
piktybiniais moterims
navikais bei mirtingumą
nuo šios ligos.
2. Citologinio tepin÷lio
pa÷mimo paslauga

Pasinaudojo galimybe
1631 moterų (58,6 proc.
nuo planuojamų patikrinti
per ataskaitinį laikotarpį)

Nepasinaudojo
šia galimybe
1154 moterys

Pasinaudojo galimybe
858 moterys (30,8 proc.)

Nepasinaudojo
šia galimybe
1927 moterys

Atrankin÷s
mamografin÷s patikros
d÷l krūties v÷žio
finansavimo programos
(Žin., 2005, Nr. 1174249) įgyvendinimas

Sumažinti
moterų Suteikiama informavimo
mirtingumą nuo krūties paslauga 50–69 m.
piktybinių navikų.
moterims

Pasinaudojo galimybe
672 moterys (23,7 proc.
nuo planuojamų patikrinti
per ataskaitinį laikotarpį)

Nepasinaudojo
šia galimybe
2162 moterys

Priešin÷s liaukos v÷žio
ankstyvosios
diagnostikos
finansavimo programos
(Žin., 2005, Nr. 1525617) įgyvendinimas

Pagerinti
ankstyvųjų Suteikiama informavimo
priešin÷s liaukos v÷žio paslauga 50–75 m.
stadijų
diagnostiką, vyrams
siekiant
pailginti
sergančiųjų
išgyvenamumo trukmę bei
sumažinti
pacientų

Pasinaudojo galimybe
1382 vyrai (50,8 proc. nuo
planuojamų patikrinti per
ataskaitinį laikotarpį)

Nepasinaudojo
šia galimybe
1339 vyrai
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neįgalumą ir mirtingumą
d÷l ligos.
Vaikų krūminių dantų
dengimo silantin÷mis
medžiagomis (Žin.,
2005, Nr. 114-4179)
įgyvendinimas

Vykdyti 6–14 metų vaikų Padengti dantis silantais
dantų
÷duonies 6–14 amžiaus vaikams
profilaktiką.

Pasinaudojo galimybe
720 vaikų (17,7 proc. nuo
planuojamų patikrinti per
ataskaitinį laikotarpį)

Nepasinaudojo
šia galimybe
3357 vaikai

VI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, VISUOMENöS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Strategija
programa,
projektas
Maudyklų vandens
kokyb÷s steb÷senos
2009–2011 m.
programos (Žin.,
2006, Nr. 88-3459)
įgyvendinimas

Tikslas

Išsaugoti
ir
pagerinti
maudyklų vandens kokybę,
sudarant saugias sąlygas
žmonių sveikatai.
Siekti, kad savivaldyb÷s
paplūdimiai atitiktų Lietuvos
higienos
normoje
HN
92:2007 ,,Paplūdimiai ir jų
maudyklų vandens kokyb÷”
reikalavimus.

Savivaldyb÷s
patvirtinti
asignavimai,
(Lt)

Panaudoti
asignavimai,
(Lt)

1680

1680

Pasiekti rezultatai

8 lentel÷
Vykdymo
problemos

Tirtas 2 Paežerių ir Vištyčio
ežerų maudyklų vanduo.
Iš viso paimta 18 m÷ginių.
17
m÷giniuose
žarninių
enterokokų
bei
žarninių
lazdelių kiekis vandenyje
maudymosi sezonu neviršijo
normų. 2011 m. rugs÷jo 12 d.
tyrimo
metu
nustatytas
padid÷jęs žarninių lazdelių
kiekis vandenyje.
Mikrobiologiniai
vandens
kokybiniai rodikliai atitiko
normą.
Informacija apie vandens
maudyklų vandens kokybę

19

pastoviai buvo teikiama
visuomenei
bei
vietos
savivaldos institucijoms
Valstybin÷ triukšmo
prevencijos veiksmų
2007–2013 m.
programa
(Žin., 2007,
Nr. 67-2614)
įgyvendinimas

Numatyti kompleksinius ir
koordinuotus
veiksmus
siekiant valdyti triukšmą ir jo
poveikį visuomen÷s sveikatai.

Aplinkos oro
apsaugos įstatymo
(Žin., 1999, Nr. 982813) 4str. 3d.
įgyvendinimo

Reglamentuoti aplinkos oro
kokyb÷s valdymą ir numatyti
priemones, kurių turi būti
imamasi,
kad
nebūtų
viršijamos
nustatytos
aplinkos
oro
kokyb÷s
normos.

6320

6320

6 500

4 000

Vykdyta triukšmo steb÷sena
nustatytose
viešosiose
tyliosiose zonose. Taip pat
buvo išaiškintos gyvenamųjų
vietovių
teritorijos,
patenkančios į padidinto
triukšmo zoną. Iš viso atlikti
102 triukšmo matavimai.

Azoto dioksido matavimai
buvo atliekami 2 vietose,
patvirtintose
Savivaldyb÷s
tarybos 2008 m. gruodžio 19
d. sprendimu Nr. B-TS-649.
Koncentracija Vilkaviškio ir
Kybartų miestuose n÷
vieno tyrimo sezono metu
neviršijo metin÷s RV (40
µg/m3).
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Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je visuomen÷s sveikatos priežiūrą nuo 2010 m. geguž÷s
m÷n. vykdo Šakių rajono savivaldyb÷s Visuomen÷s sveikatos biuras (toliau − Biuras). Vilkaviškio
rajone visuomen÷s sveikatos priežiūros politika formuojama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos
teis÷s aktus, reglamentuojančius visuomen÷s sveikatos priežiūrą, situaciją ir iškilusias problemas
rajone. Kiekvienais metais yra rengiama ir tvirtinama Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialioji
programa, rengiamos tikslin÷s sveikatinimo, profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos programos.
Pagrindinis Biuro veiklos tikslas – taikant koordinacines, informacines ir kitas
profilaktikos priemones informuoti gyventojus apie rizikos veiksnius ir pagal galimybes mažinti
rizikos veiksnių paplitimą, sergamumą, propaguoti sveikos gyvensenos įgūdžius tarp bendruomen÷s
narių, vykdyti savivaldyb÷s teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teis÷s aktais
reglamentuojamą savivaldybių visuomen÷s sveikatos priežiūrą, mažinant gyventojų sergamumą ir
mirtingumą, gerinti gyvenimo kokybę, teikiant kokybiškas visuomen÷s sveikatos priežiūros
paslaugas.
2011 m. Šakių rajono savivaldyb÷s VSB vykd÷ šią veiklą (teik÷ paslaugas):
1. Vykd÷ Šakių rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos steb÷senos 2011–2013
metų programos įgyvendinimo priemonių planą, siek÷ gauti išsamią informaciją apie savivaldyb÷s
gyventojų visuomen÷s sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius.
2. Organizavo visuomen÷s sveikatos stiprinimą bendruomen÷se, įtraukdami į šią
veiklą bendruomenę ir socialinius partnerius;
3. Atsižvelgiant į vyraujančias visuomen÷s sveikatos problemas, pagal kompetenciją
reng÷ ir įgyvendino tikslines sveikatos programas, sveikatinimo veiklos teis÷s aktus ir sveikatinimo
veiklos sutartis, dalyvavo įgyvendinant valstybines visuomen÷s sveikatos strategijas ir programas;
4. Vykd÷ vaikų ir jaunimo visuomen÷s sveikatos priežiūrą, koordinavo visuomen÷s
sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių bendrojo lavinimo mokyklose, veiklą;
5. Pagal kompetenciją organizavo alkoholio, tabako ir psichoaktyvių medžiagų
vartojimo profilaktiką;
6. Pagal kompetenciją organizavo l÷tinių neinfekcinių ligų, nelaimingų atsitikimų ir
traumų profilaktiką;
7. Pagal kompetenciją organizavo užkrečiamųjų ligų profilaktiką;
8. Pagal kompetenciją dalyvavo vykdant psichikos sveikatos stiprinimo veiklą ir
susirgimų profilaktiką;
9. Vykd÷ licencijuotą veiklą – privalomąjį mokymą (privalomieji higienos įgūdžių,
pirmosios pagalbos mokymai ir privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą);
10. Vykd÷ Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros 2011–
2015 m. strategijos įgyvendinimo priemonių planą.
11. Vykd÷ kitas įstatymų nustatytas visuomen÷s sveikatos priežiūros funkcijas.

2011 metais Biuras vykd÷ šias programas, finansuojamas iš visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiosios programos l÷šų:
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Mokinių neformalaus sveikatos ugdymo projektas „Be tabako”, skirtas su
psichotropinių medžiagų vartojimu susijusio žalingo elgesio prevencijai. Projekto tikslas –
sumažinti rizikos veiksnių plitimą tarp mokinių, sudominti juos aktyvia šviet÷jiška, kūrybine ir
sportine veikla. Projekto metu vyksta paskaitos, sportiniai užsi÷mimai, teorinių ir kūrybinių žinių
konkursas, sportin÷s varžybos.
Traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencija kaimo vietov÷se, skatinant gyventojus
d÷v÷ti specialias liemenes arba nešioti atšvaitus. Tikslas – sumažinti traumatizmo, mirtingumo ir
negalios d÷l sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s kaimų bei
gyvenviečių vietov÷se skaičių. Jo metu organizuojamos išvykos tamsiu paros metu kartu su
policijos komisariato viešosios policijos eismo priežiūros poskyrio darbuotojais, kurių metu
praeiviams dalinamos atšvaitin÷s liemen÷s, žibintai, atšvaitai ir lankstinukai. Šios priemon÷s
dalinamos ir mokiniams, informacija apie projektą bei atšvaitų teikiamą naudą skelbiama internete,
rajono spaudoje.
Triukšmo poveikio visuomen÷s sveikatai Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je. Tikslas –
įgyvendinti Valstybinę triukšmo prevencijos veiksmų 2007–2013 metų programą Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷je. Tuo pagrindu buvo atlikti triukšmo poveikio visuomen÷s sveikatai vertinimai
(tyrimai), apie triukšmo poveikį žmogaus sveikatai projekto metu parengti informaciniai
lankstinukai, skirti visuomenei.
„Vaikų dantų ÷duonies profilaktikos programa Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je“.
Tikslas – sumažinti vaikų dantų ÷duonies paplitimą Vilkaviškio rajono savivaldyb÷je. Siekiant
tikslo buvo siekiama didinti vaikų, kurie naudojasi krūminių dantų dengimo silantin÷mis
medžiagomis programa, skaičių, ugdyti gerus vaikų burnos ertm÷s higienos įgūdžius.
Min÷tos Jungtinių tautų, Pasaulio sveikatos organizacijos ir Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s skelbiamos atmintinos dienos. Kartu su socialiniais partneriais Biuras organizavo
renginį ,,Kai mūsų širdys plaka išvien“. Didelio susidom÷jimo sulauk÷ tarptautinio renginio
,,Sveikuolių sveikuoliai“ I turas, kuriame dalyvavo rajono ugdymo įstaigų mokiniai, mokytojai ir
sveikatos priežiūros specialistai.
Siekiant skatinti fizinį aktyvumą vyresniame amžiuje sveikatos biuras organizavo
renginius ,,Mankštos senjorams“, bendruomen÷je minint „Savaitę be automobilio“ surengtas žygis
baidar÷mis. Sveikatos biuras pakviet÷ ugdymo įstaigas dalyvauti projekte ,,Rūpinkis savimi“, kurio
tikslas – vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir gerinimas, įtraukiant į sveikatingumo veiklas
visą mokyklos bendruomenę. Organizuota konferencija visuomenei – „Neinfekcinių ir užkrečiamų
ligų kontrol÷ ir profilaktika“, paskaitos – „Triukšmas ir sveikata“, „Psichoaktyvių medžiagų žala“,
Kybartų pataisos namuose – „Užkrečiamos ligos“, du seminarai krizių įveikimo tema.
Surengtos akcijos: „G÷l÷ vietoj cigaret÷s“, ,,Gimiau nerūkantis“, ,,Kuprinių sv÷rimo
akcija“.
Visuomen÷s sveikatos biuras pareng÷ ir išplatino 15 pavadinimų metodin÷s
medžiagos, 14 pavadinimų kitų socialinių partnerių parengtos metodin÷s medžiagos.
Sveikos gyvensenos, sveikatos išsaugojimo ir ligų prevencijos klausimais spaudoje ir
Biuro interneto svetain÷je buvo publikuota 40 sveikatos biuro parengtų straipsnių.
Aktyviai bendradarbiauta su Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracija, VĮ
Vilkaviškio ligonine, Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos Švietimo skyriumi,
Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centru, Vilkaviškio rajono bendrojo lavinimo mokyklomis,
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Vilkaviškio rajono policijos komisariatu, Vilkaviškio pedagogine psichologine tarnyba, Vilkaviškio
kultūros centru, Vilkaviškio socialin÷s pagalbos centru, UAB „Santakos laikraštis“.
VII. BENDRUOMENöS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ,
SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS
VYKDANT VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
9 lentel÷

1.

Savivaldyb÷s administracijos struktūrinių padalinių,
visuomeninių organizacijų ind÷lis į visuomen÷s sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldyb÷s teritorijoje
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s Švietimo skyrius

2.

Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s administracijos ekologas

3.

Vilkaviškio rajono diabetikų bendrija „Insula“

4.

Vilkaviškio rajono nefrologinių ligonių draugija

Įvykdytas projektas „Nefrologinių
ligonių psichologin÷s pagalbos
teikimas ir integravimas į sveiką
visuomenę“

5.

Vilkaviškio rajono neįgaliųjų draugija

6.

Vilkaviškio neįgaliųjų žmonių sąjunga

Įvykdytas projektas „Vaikų ir
jaunimo sveikatos stiprinimas ir
sveikos gyvensenos ugdymas
Įvykdytas projektas „Vaikų su
fizine negalia stovykla Vištytyje“

7.

Vilkaviškio sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija

Įvykdytas projektas „Psichin÷s
sveikatos stiprinimas gamtoje prie
vandens“

8.

Vilkaviškio socialin÷s pagalbos centras

Įvykdyti
projektai
„Sveiko
gyvenimo link“ ir „Pirties
paslaugų
suteikimas
rajone
esantiems benamiams ir socialiai
remtiniems
asmenims,
neturintiems
maudymosi
patogumų savo būstuose“

Eil.
Nr.

Svarbiausios vykdytos
priemon÷s
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų vartojimo
prevencija;
Bendradarbiavimas
rengiant
konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“
Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s
aplinkos
2009–2012
m.
monitoringo
(steb÷senos)
programa.
Įvykdytas projektas „Cukrinio
diabeto prevencija, ankstyvoji
diagnostika ir kontrol÷“
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VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS
Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra bendrojo lavinimo mokyklose
INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ
10 lentel÷
Savivaldyb÷s sprendimas
d÷l etatų įvedimo
Data, Nr.

Skirta
etatų

1

2
8

2011-01-28

Už sveikatos priežiūros
mokyklose paslaugų teikimą
atsakinga (-os) institucija (-os)
ar įstaiga (-os)
3
Šakių rajono savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos biuras*

Mokyklų skaičius
steig÷ja –
savivaldyb÷
4
22

kitų steig÷jų
5
1

Mokinių skaičius
steig÷ja –
savivaldyb÷
6
6251

kitų steig÷jų
7
176

B-TS-1442
* Iki 2011 m. rugs÷jo 1 d. už sveikatos priežiūros mokyklose paslaugų teikimą buvo atsakingos VŠĮ
Vilkaviškio PSPC bei VŠĮ Kybartų PSPC.

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI
11 lentel÷
Specialistų
etatų skaičius

Specialistų
skaičius

1*
8
4 (mieste)
4 (kaime)

2*
9
4
5

Specialistų pasiskirstymas pagal
užimamą etatą
1 ir
pagal
dau0,5–1 iki 0,5
priedą
giau
3*
4*
5*
6*
5
4
4
0
0
1
4
-

Specialistų išsilavinimas
(specialyb÷)
visuomen÷s
sveikatos

slaugytojos

kita

7
9
4
5

8
-

9
-

*Nurodyti atskirai gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose 3 000 ir daugiau gyventojų, ir
gyvenamosiose vietov÷se, turinčiose mažiau kaip 3 000 gyventojų.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS
12 lentel÷
Skirta l÷šų (litais)

Savivaldyb÷s
Privalomojo
įsipareiSavivalsveikatos
gota skirti
dyb÷s
draudimo
l÷šų
biudžetas
fondas
(litais)
1
2
3
85000
169 100 84131,9

Panaudota l÷šų (litais)
Panaudotų l÷šų paskirstymas (litais)
SaviPrivalomojo
medikavaldarbo
sveikatos
mentams
mokeskitai
dyb÷s užmokesdraudimo
čiams
(tvarsveiklai
biudčiui
fondas
liavai)
žetas
4
5
6
7
8
9
167 211,33 84131,9 35466,12 10987,26 16848,89 20829,63
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI
13 lentel÷
Apsilankymų pasiskirstymas
pagal priežastį

Užregistruota mokinių
apsilankymų pas
sveikatos priežiūros
specialistą mokykloje

pirmoji
pagalba

konsultacijos

1
8007

2
2707

3
3445

Sveikatinimo veikla

kita

vykdyta
programų

organizuota
renginių

4
1471

5
24

6
Paskaitos /
pamokos –
484

renginiuose
dalyvavusių
mokinių
7
30279*

Diskusijos /
debatai –
251
Konkursai,
varžybos,
viktorinos118

* moksleivių skaičius dubliuojasi įvairiuose renginiuose, tod÷l viršija bendrą rajono moksleivių
skaičių
Sveikatos priežiūra mokykloje vykdoma pagal mokyklos sveikatos priežiūros veiklos planą,
kurį rengia mokyklos administracija kartu su specialistu, atsižvelgdama į mokyklos poreikius ir
vykdomos visuomen÷s sveikatos priežiūros nacionalinius ir vietos prioritetus. Specialisto
individualų darbo planą tvirtina Biuro direktorius.
Biuro specialistai sistemingai, reguliariai vykdo mokyklose dirbančių visuomen÷s sveikatos
priežiūros specialistų metodinį vadovavimą, konsultavimą, bei veiklos koordinavimą.
Darbuotojams paliekama galimyb÷ pagal poreikį parinkti individualius užsi÷mimus
mokyklose. Mokyklose dirbantiems visuomen÷s sveikatos priežiūros specialistams išplatinta
metodin÷, vaizdin÷ medžiaga, kuri naudojama bendrojo ugdymo mokyklose besimokantiems
moksleiviams. Kiekvieną m÷nesį vyksta biuro darbuotojų pasitarimai, kvalifikacijos k÷limas.
Ikimokyklinio ugdymo įstaigose (rajone yra 2 mokyklos-darželiai, 4 vaikų lopšeliaidarželiai, 5 bendrojo ugdymo mokyklos, kur ugdomi ikimokyklinio amžiaus vaikai, viso veikia 44
ikimokyklinio ugdymo grup÷s) ugdoma 771 vaikas, iš jų: 578 – mieste, 193 – kaime.
Priešmokyklinio ugdymo grup÷se ugdoma 359 vaikai, iš jų: 244 – mieste, 115 – kaime.

IX. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS
FINANSAVIMAS
Visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklai iš Savivaldyb÷s biudžeto buvo planuota skirti 152
700 Lt, skirta 151 832 Lt.
Privalomojo sveikatos draudimo fondas skyr÷ – 197 037 Lt. Panaudota 195 148,33 Lt (14
lentel÷).
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Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos priežiūros veiklos finansavimas
14 lentel÷
Eil.
Nr.

Priemon÷

PSDF –
planuota
(Lt)

PSDF–
skirta
(Lt)

Savivaldyb÷s Savivaldyb÷s SAM
biudžetas
biudžetas
skirtos
planuota
skirta
l÷šos
(Lt)
(Lt)
(Lt)

1.

Mokinių sveikatos priežiūra 169 100 167 211,33

85 000

84 132

-

2.

Šakių visuomen÷s sveikatos
biuro paslaugos

3.

Visuomen÷s sveikatos
r÷mimo specialiųjų
programų vykdymas

-

-

57 700

57 700

59 800

27 937

27 937

10 000

10 000

-

152 700

151 832

59 800

Iš viso: 197 037 195 148,33

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO SAVIVALDYBöS VYKDOMOS VISUOMENöS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINöS KRYPTYS
1. Vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos strategiją ir visuomen÷s
sveikatos steb÷senos programą, kaupti išsamius duomenis apie savivaldyb÷s gyventojų sveikatos
būklę ir sudarytų galimybę specialistams analizuoti surinktus duomenis.
2. Prevencinių sveikatos programų vykdymo skatinimas.
3. Traumų, nelaimingų atsitikimų prevencija.
4. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas ir sveikos gyvensenos ugdymas.
5. Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.
6. Psichin÷s sveikatos stiprinimas (smurto prevencija, savižudybių prevencija).
7. Onkologinių susirgimų profilaktika.
8. Užkrečiamų ligų prevencija.
9. Gyventojų fizinio aktyvumo didinimas.
10. Žmonių su negalia socialin÷ integracija.
11. Aplinkos sveikatinimas.
XI. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS
1. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS 2008 METŲ
PROGRAMOS LöŠOS
15 lentel÷
Surinkta l÷šų,
Eil.
Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios
Nr.
programos l÷šų šaltiniai
litais
1
2
3
1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto l÷šos
27 937
2. Savivaldyb÷s aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos
l÷šos
20 000
3. Savivaldyb÷s biudžeto l÷šos
10 000
L÷šų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso l÷šų:
57 937
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2. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
ĮGYVENDINTOS PRIEMONöS
16 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

Savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos programų
sritys
2
Neinfekcinių ligų ir
traumų profilaktikos
ir kontrol÷s
Užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir
kontrol÷s
Alkoholio, tabako ir
kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo
prevencijos
Psichikos sveikatos
stiprinimo,
savižudybių ir
smurto prevencijos
Vaikų ir jaunimo
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo
Gyventojų sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo
Bendruomen÷s
sveikatos stiprinimo,
sveikatos mokymo,
šeimos planavimo
konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo ir
visuomen÷s
sveikatos
propagavimo
Gyvenamosios
aplinkos
sveikatinimo
Burnos ertm÷s
organų ligų
profilaktikos
Triukšmo
prevencijos

Vykdytų
savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos programų
skaičius
3
4

planuota
4
4

2

Vertinimo kriterijų
skaičius

Skirta
l÷šų, litais

Panaudota
l÷šų, litais

įvykdyta
5
4

6
6 700

7
6 700

2

2

4 500

4 500

8

8

8

12 000

12 000

3

3

3

3 900

3 900

10

10

10

13 400

13 400

3

3

3

4 237

4 237

3

3

3

3 500

3 500

1

1

1

1 680

1 680

1

1

1

1 700

1 700

1

1

1

6 320

6 320

Iš viso l÷šų:

57 937

57

37

27

3. SAVIVALDYBöS BENDRUOMENöS SVEIKATOS RöMIMAS VISUOMENöS
SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LöŠOMIS
17 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1.

2.

Savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos
programų sritys
2
Neinfekcinių ligų ir
traumų profilaktikos
ir kontrol÷s

Užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir
kontrol÷s

Savivaldyb÷s
bendruomen÷s tikslinių
grupių apibūdinimas

Savivaldyb÷s bendruomen÷s tikslinių
grupių gautos naudos apibūdinimas

3
Vilkaviškio rajono
diabetikų bendrijos nariai
„Insula“ ( 210 Vilkaviškio
savivaldyb÷s gyventojų),

4
Organizuoti prevenciniai savivaldyb÷s
gyventojų patikrinimus d÷l cukrinio
diabeto ligos nustatymo, 23 žmon÷ms
rekomenduota kreiptis į šeimos gydytoją.
Nariai mokyti savikontrol÷s, saugotis
komplikacijų.

Šakių visuomen÷s
sveikatos biuro projektas
skirta traumų prevencijai
kaimo vietov÷se skatinant
d÷v÷ti liemenes ir atšvaitus.
Dalyvavo 250 Vilkaviškio
savivaldyb÷s gyventojų

Organizuota akcija su kelių policijos
pareigūnais. Išdalinta 40 liemenių, 350
atšvaitų, 20 prožektorių, 200 lankstinukų
„Būk matomas – būsi saugus“,
išspausdinti 2 informaciniai pranešimai
vietin÷je spaudoje.

VšĮ „Azzara“ Prevencinis
projektas prieš krūties v÷žį
„Nedelsk“ (398 Vilkaviškio
rajono savivaldyb÷s
moterys nuo 20 metų).

Moterys iki 20 m. amžiaus dalyvavo
šviet÷jiškoje informacin÷je kampanijoje,
išklaus÷ paskaitą apie krūties v÷žį,
mok÷si krūtų savityros, konsultavosi su
gydytoju, tikrinosi krūtis echoskopu.
Nustatyta keletas gerybinių krūtų ligų, 2
moterys
nukreiptos
papildomiems
tyrimams d÷l krūties v÷žio įtarimo atvejų.

Kybartų pagrindin÷s
mokyklos projektas
„Pirma pagalba, pradinis
gaivinimas“. Dalyvavo 386
mokiniai

Stendas, skrajut÷s, paskaitos – praktiniai
užsi÷mimai „Pirma pagalba, pradinis
gaivinimas“ , įsigytas suaugusio
žmogaus manekenas.

7 metų amžiaus vaikai,
priklausantys rizikos
grup÷ms susirgti
tuberkulioze vaikai nuo 0–
17 metų, vaikų t÷vai.
(patikrinti 192 vaikai)

Atlikti tuberkulino m÷giniai rizikos
grupių
vaikams,
pulmonologo
konsultacijai nukreipta 17 vaikų.
Organizuotas seminaras tuberkulioz÷s
profilaktikos ir kontrol÷s klausimais.
Dalyvavo 170 specialistų. Informuota
visuomen÷ apie susirgimų riziką,
prevencines priemones.

Vilkaviškio socialin÷s
pagalbos centro projekte
„Pirties paslaugų
suteikimas rajone
esantiems benamiams ir
socialiai remtiniems

Suteikta 200 asmens higienos ir
priežiūros paslaugų, vykdyti mokymai
apie sveiką gyvenseną.
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asmenims, neturintiems
maudymosi patogumų savo
būstuose“ dalyvavo 200
benamių ir socialiai
remtinų asmenų
3.

Alkoholio, tabako ir
kitų psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo
prevencijos

Šakių visuomen÷s
sveikatos biuro
vykdomame projekte „Be
tabako“ dalyvavo 150
moksleivių ir 25 sveikatos
priežiūros specialistai.

Paskaita
sveikatos
priežiūros
specialistams, paskaitos mokiniams,
išleisti kalendoriukai „Be tabako“ (200
vnt.), konkursas „Be tabako“, anketin÷
apklausa ir analiz÷, informacijos
viešinimas vietin÷je spaudoje.

Vištyčio Petro Kriaučiūno
vidurin÷s mokyklos
vykdytame projekte
dalyvavo 130 moksleivių ir
mokyklos bendruomen÷s
narių

Surengtos 2 ekskursijos, surengtos
socialinių įgūdžių valand÷l÷s, pagaminti
plakatai, lankstinukai, bendro paveikslo
kūrimas, dalyvavimas konferencijoje
„Galiu rinktis“.

Kybartų pagrindin÷s
mokyklos vykdytame
projekte dalyvavo apie 600
moksleivių.

Surengta rajonin÷ mokinių konferencija,
rašinių ir piešinių parodos, išleisti 2
lankstinukai (420 vnt.), 2 išvykos į kino
teatrą..

VšĮ Vilkaviškio PSPC
projekte „Rinkis gyvenimą
be alkoholio“ dalyvavo 450
moksleivių

Skaitytos
paskaitos
(18),
įsigyta
priemon÷ „Neblaivus ir pavojingas“ (1
vnt)., akiniai „Neblaivus ir pavojingas“
(1 vnt.), užduočių knygel÷s (40 vnt.)

VšĮ Vilkaviškio PSPC
projekte „Gyvenimas be
svaigalų“ dalyvavo 105
įvairaus amžiaus asmenys

Suteiktos 105 specialistų konsultacijos.
Parengta ir išplatinta 560 lankstinukų
„Vaikai iš girtaujančių šeimų“, „Pavargai
gerti, vartoti narkotikus ar kitas
psichoaktyviąsias medžiagas?“ ir kt.

Kybartų vaikų globos namų
projekte „Man svarbu
gyvenimo kokyb÷“
dalyvavo 50 globotinių nuo
1,5 iki 21 metų

Organizuotas paskaitų ciklas, piešinių
konkursas, viktorina, sveikos gyvensenos
savait÷, sporto švent÷, organizuoti
praktiniai užsi÷mimai, diskusijos ir kt., iš
viso – 23 užsi÷mimai.

Marijampol÷s apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato Vilkaviškio
rajono policijos
komisariato projektas,
skirtas savivaldyb÷s
gyventojams

Narkomanijos prevencijai Vilkaviškio
savivaldyb÷je įsigyta 50 narkotikų testų,

skaityta 11 paskaitų, kuriose dalyvavo
Vilkaviškio rajono jaunimas (300
žmonių), buvo vykdoma anketin÷
apklausa. Rugpjūčio–gruodžio m÷n.
buvo
organizuojamos
tikslin÷s
priemon÷s du kartus per m÷nesį,
patikrinus 50 asmenų – rezultatai
buvo neigiami.
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4.

Psichikos sveikatos
stiprinimo,
savižudybių ir
smurto prevencijos

Marijampol÷s profesinio
rengimo centro
Vilkaviškio skyriaus
projekte ‚,Tu gali rinktis“
dalyvavo 200 moksleivių

Išleista šviečiamoji medžiaga – stendas,
Tolerancijos dienai pamin÷ti surengtos
sportin÷s varžybos, linksmosios estafet÷s,
grupių valand÷lių metu demonstruoti
filmai apie žalingus įpročius, vyko
diskusijos.

Sutrikusios psichikos

Sutrikusios psichikos žmonių bendrijos
nariai stiprino sveikatą prie Vištyčio
ežero.

žmonių bendrijos – 59
nariai

5.

Vaikų ir jaunimo
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo

Kybartų vaikų globos namų
projekte „Tu gali keisti
(s)“– 30 globos namų
vaikų, 12 soc. pedagogų

Organizuoti teoriniai (iš viso 56)
užsi÷mimai, teiktos individualios soc.
pedagogo ir psichologo konsultacijos
vaikams bei
teoriniai ir praktiniai
užsi÷mimai soc. darbuotojams, parengtas
vaidinimas, išleistas stendas, surengta
ekskursija į Kazlų Rūdos Virvių parką.

VšĮ Vilkaviškio PSPC
projekte „Priimk ištiestą
ranką“ – 103
išgyvenusiems savižudybių
krizę bei bandžiusiems
žudytis ar nusižudžiusių
artimiesiems

Suteikta
46
gydytojų
psichiatrų
konsultacijos
ir
57
psichologo
konsultacijos. Parengta ir išplatinta 600
lankstinukų „Pad÷kime jiems likti su
mumis“, ,,Giliausio sielvarto bedugn÷je“

Vilkaviškio „Aušros“
gimnazijos – 700
mokinių, 60 mokytojų ir
apie 200
bendruomen÷s narių

Organizuota
akcija
„Nerūkymo
diena“, krepšinio ir tinklinio turnyrai,
lankstinuko gamybos konkursas,
skaitytos 3 paskaitos, surengti žinių
konkursai (2), 3 sportiniai renginiai .

Vilkaviškio Salom÷jos
N÷ries pagrindin÷s
mokyklos – 350
moksleivių

Organizuota: paskaitos, paskaitospraktikumai, popiet÷, sveikos mitybos
konkursas,
sportiniai
renginiai,
konkursai:
„Be
tabako“,
„Sveikuoliukas“,
„Sveikuolių
sveikuolis“, dalyvauta konferencijoje
„Aš galiu rinktis“.

Vilkaviškio pradin÷s
mokyklos – 533
mokiniai, 88 pedagogai ir
18 šeimų ir kt. Iš viso:
apie 740 dalyvių

Skaityta 1 paskaita, pravesta 11 atvirų
integruotų pamokų, 4 renginiai
mokiniams, šeimoms, pedagogams, 4
kūno kultūros pamokos baseine.

50 Kybartų vaikų globos
namų gyventojų

Kybartų vaikų globos namuose buvo
skaitytos sveikatingumo, švietimo
paskaitos, vyko grupiniai užsi÷mimai,
ekskursija ir turistinis žygis.
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Vaikų su fizine negalia
stovykloje dalyvavo 4
vaikai kartu su t÷vais ( 8
asmenys)

Neįgaliųjų draugijos stovykloje vaikai
su t÷vais stiprino sveikatą prie jūros

Neįgaliųjų draugijos
organizuotoje stovykloje
dalyvavo 14 asmenų, iš
jų 11 vaikų iki 17 metų

Suorganizuota 3 dienų stovykla prie
jūros, 3 paskaitos sveikos gyvensenos
temomis

45 Vilkaviškio rajono
sporto mokyklos
moksleiviai

Marijampol÷s sveikatingumo centre
„Sveikatos banga“ 35 vaikai buvo
mokomi
plaukti,
skaitytos
6
paskaitos,
suteikta
275
kineziterapeuto konsultacijos.

Paežerių mokyklosdarželio „Ežer÷lis“
projekte „Sveikatos
takeliu žygiuok tvirtai“
dalyvavo 40 ugdytinių

Įsigytas pusiausvyros lieptelis ir
koordinacijai lavinti 2 gimnastikos
suoliukai, pravesti 25 užsi÷mimai.
Parengtas stendas, žygis p÷sčiomis,
renginys su šeimomis, suorganizuota
sveikatingumo savait÷.

Pajevonio vidurin÷s
mokyklos projektas
„Augu sveikas“ dalyvavo
147 mokiniai ir
mokyklos bendruomen÷s
nariai

Surengta viktorina, akcija „Judam
muzikos ritmu“, turistinis žygis,
žaidimai gamtoje (1 užsi÷mimas),
ekskursija į Prienų krašto muziejų,
„Graži
praktiniai
užsi÷mimai
laikysena“, renginys „Sveiko maisto
fiesta“.

VšĮ Vilkaviškio ligonin÷s
projektas „Vaikų ir
jaunimo sveikatos
gerinimas bei sveikos
gyvensenos ugdymas“,
skirtas savivaldyb÷s
vaikams

Įsigyti mankštos kamuoliai (13 vnt.),
kilim÷liai (3 vnt.), vandens diržai (4
vnt.), vandens lazdos (4 vnt.),
pusiausvyros platformos (2 vnt.),
pusiausvyros pagalv÷s (1 vnt).,
kalneliai (6 vnt.)

Alvito pagrindin÷s
mokyklos projekte
,,Augu sveikas“ dalyvavo
apie 200 mokinių

Pravesta viktorina, surengtas paskaitų
ciklas, piešinių konkursas, estafečių
varžybos, gamintas lankstinukas,
surengta žygis dviračiais, sportin÷
stovykla,
plaukimo
pamoka,
dalyvauta konferencijoje, „Aš galiu
rinktis“.

Vilkaviškio pagrindin÷s
mokyklos projekte
„Pradinių klasių vaikų

Mokiniai 11 kartų buvo vežami į
Marijampol÷s sveikatingumo centrą
„Sveikatos banga“ mokytis plaukti,
31

6.

Gyventojų sveikos
mitybos ir fizinio
aktyvumo skatinimo

mokymas plaukti
Marijampol÷s
sveikatingumo centre
„Sveikatos banga“
dalyvavo 85 pradinių
klasių mokiniai

skaityta 1 paskaita apie plaukimo
naudą ir svarbą.

Virbalio vidurin÷s
mokyklos projekte
„Sveikiau – linksmiau“
dalyvavo 130 mokinių

Organizuotas 4 paskaitų ciklas, eil÷raščio
konkursas, surengta sporto diena,
parengtas stendas. 22 vaikai nuvyko į
pramogų parką „Tarzanija“.

VšĮ Vilkaviškio turizmo ir
verslo centro projekte
„Šiaurietiškas
vaikščiojimas: sveikatos
šaltinis ir pažinimo
džiaugsmas“ dalyvavo 77
asmenys

Organizuoti 2 mokymai, 2 instruktažai
apie šiaurietišką ÷jimą, suorganizuoti 2
žygiai.

Vilkaviškio socialin÷s
pagalbos centro projekte
„Sveiko gyvenimo link“ 15
(7-14 m.) Vaikų dienos
centro vaikų ir 11 t÷vų

7.

8.

9.

Organizuota išvyka į mišką, piešinių ir
plakatų piešimas, viktorina, sporto
savait÷, paskaita, diskusija, susitikimas su
visuomen÷s sveikatos specialiste, įsigyta
sulčiaspaud÷.

Burnos ertm÷s
organų ligų
profilaktikos

Šakių visuomen÷s
sveikatos biuro projekte
„Vaikų dantų ÷duonies
profilaktikos programa
Vilkaviškio rajono
savivaldyb÷je“ dalyvavo 6
– 14 metų 1500 vaikų

Projekto metu išdalinta 1500 skrajučių,
Apie
vykdomą
dantų
dengimą
silantin÷mis medžiagomis valstybinę
programą, mokyklose burnos higienos
ugdymui skaitytos 63 paskaitos, vykdytas
neformalus mokymas, parodyti du
spektakliai „öduoniukas ir Bakteriukas“

Bendruomen÷s
sveikatos stiprinimo,
sveikatos mokymo,
šeimos planavimo
konsultavimo,
sveikatos žinių
populiarinimo ir
visuomen÷s
sveikatos
propagavimo

Nefrologinių ligonių
draugijos nariai – 30
dalyvių

Nefrologinių ligonių draugijos nariams
suorganizuota psichologin÷s paramos
stovykla, skaitytos paskaitos, vesti
savipagalbos grupių užsi÷mimai.

Kybartų Kristijono
Donelaičio gimnazijos
projekte „Sveikata –
teisingas požiūris“ 200
mokinių ir 13 mokytojų

Paskaita
„Sveika
gyvensena“,
lankstinuko „Aš prieš“ rengimas ir
gamyba,
sveikatingumo
savait÷s
organizavimas, 3 sporto varžybos, 1
paskaita, pirmosios medicinos pagalbos
mokymai.

Gyvenamosios
aplinkos
sveikatinimo

Vilkaviškio
rajono
savivaldyb÷s
gyventojai
(apie 46 tūkst.), projektą
vykd÷
Nacionalin÷
visuomen÷s
sveikatos
priežiūros laboratorija

Steb÷ta 2 maudyklų Vištyčio ir Paežerių
ežerų vandens mikrobiologin÷ būkl÷.
Tyrimai (18) atlikti reguliariai kas dvi
savait÷s maudymosi sezono metu,
informacija reguliariai buvo skelbiama
vietin÷je spaudoje.
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10.

11.

Savivaldyb÷s
visuomen÷s
sveikatos steb÷senos
Triukšmo
prevencijos

-

-

Vilkaviškio
rajono Vykdytas
triukšmo
monitoringas
savivaldyb÷s gyventojai
savivaldyb÷s
tyliosiose
viešosiose
zonose. Išmatuoti triukšmo rodikliai
atitiko normos ribas. Išleista 200
lankstinukų „Su triukšmu susiję sveikatos
sutrikimai, kurių toleruoti negalima“,
straipsnis
„Išmokite
gerbti
tylą“
vietiniame laikraštyje
„Santaka“ ir
Savivaldyb÷s
interneto
puslapyje,
surengta paskaita-diskusija.

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO
SPECIALIOSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA
18 lentel÷
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Informavimo ir viešinimo
priemon÷s pavadinimas

Įgyvendintų informavimo ir
viešinimo priemonių skaičius

2
Kvietimai teikti programų
rengimo paraiškas spaudoje
ir Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je
Savivaldyb÷s tarybos
sprendimu patvirtinta
programų sąmata, viešinta
Savivaldyb÷s interneto
svetain÷je www.vilkaviskis.lt
Pasirašytos sutartys d÷l
programų vykdymo
Publikuota straipsnių
spaudoje ir interneto
svetain÷je, televizijoje
Perskaityta paskaitų ir
pranešimų, suorganizuota
seminarų
Išleista lankstinukų, stendų,
bukletų ir pan.
Surengta renginių (akcijų,
varžybų, viktorinų)

3
2

Paviešintų
savivaldyb÷s
visuomen÷s sveikatos
programų skaičius
4
10

2

36

36

36

26

8

287

27

21 (4360 vnt.)

16

66

20

33

5. SAVIVALDYBöS VISUOMENöS SVEIKATOS RöMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS
19 lentel÷
Pasiūlymai, kaip tobulinti
Problemos, susijusios su Savivaldyb÷s
Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
Eil.
visuomen÷s sveikatos r÷mimo
r÷mimo programų rengimą,
Nr.
specialiosios programos administravimu
finansavimą ir įgyvendinimą
1
2
3
Skirti daugiau l÷šų, nes neturint
V÷lai informuojama apie l÷šas, skirtas iš
PSDF, Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos
pakankamo finansavimo vykdomų
1. r÷mimo specialiajai programai, tod÷l
programų skaičius yra ribotas.
programos vykdomos ne visus metus.
__________________
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