PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. K-106
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2015 METŲ ATASKAITA

I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĘ
Informacija apie savivaldybės gyventojų sveikatos būklę pateikiama Savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2014 metų ataskaitoje (nurodoma Savivaldybės tarybos sprendimo data ir numeris).
II SKYRIUS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI
ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA
PIRMASIS SKIRSNIS
VEIKSNIŲ APŽVALGA

Veiksnio pavadinimas

Poveikis

1

2

Išoriniai veiksniai
Finansavimo
Teigiamas. Tolygus finansavimas, leidžiantis
aiškumas
savalaikį veiklos planavimą.
Nepakankamas
Neigiamas. Skiriamas nepakankamas finansavimas
finansavimas
iš iš valstybės biudžeto valstybinėms (valstybės
valstybės biudžeto perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos
visuomenės
priežiūros funkcijoms, ypač ikimokyklinio ir
sveikatos
mokyklinio amžiaus mokinių sveikatos priežiūrai.
funkcijoms
savivaldybėje
įgyvendinti
Didėjantys
netolygumai tarp
miesto ir kaimo
gyventojų
gauti
visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugas

Neigiamas. Nors ne viename teisės akte
(pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu
Nr. V-815 patvirtintame sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plane)
yra identifikuojami sveikatos netolygumai tarp
miesto ir toliau nuo miestų nutolusių gyvenviečių
gyventojų, tačiau manytina, kad skirstant
asignavimus visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijoms užtikrinti savivaldybėse naudojant

Pasiūlymai (Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijai,
savivaldybės tarybai)
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Ieškoti galimybių didinti
dotaciją iš valstybės biudžeto
valstybinėms
(valstybės
perduotoms savivaldybėms)
visuomenės
sveikatos
priežiūros funkcijoms, ypač
ikimokyklinio ir mokyklinio
amžiaus mokinių sveikatos
priežiūrai.
Peržiūrėti ir koreguoti iš
valstybės
biudžeto
valstybinėms
(valstybės
perduotoms savivaldybėms)
visuomenės
sveikatos
priežiūros
funkcijoms
vykdyti
asignavimų
paskirstymo metodiką taip,
kad šių lėšų paskirstymas
tarp savivaldybių nebūtų
ribojamas
gyventojų
skaičiaus savivaldybėje, o,

vienintelį kriterijų – gyventojų skaičius
savivaldybėje – netolygumai ir socialinė atskirtis
bei kiti socioekonominiai skirtumai tarp
kaimiškos, nedidelį gyventojų skaičių turinčios
savivaldybės, ir miesto tipo savivaldybių, tik dar
labiau didės.

priešingai, būtų atsižvelgta į
savivaldybės
teritorijos
ypatumus,
tokius
kaip
gyventojų
tankumas,
savivaldybės plotas ir pan.

Mokinių sveikatos
rodiklių stebėsenai
vis nėra sukurtos
ir
įdiegtos
kompiuterizuotos
duomenų bazės.

Neigiamas. Apsiribojama tik moksleivių sveikatos
rodiklių
stebėsenos
konstatavimu,
todėl
visuomenės sveikatos priežiūros specialistai negali
daryti ilgalaikio prognozavimo, kuriam reikalinga
ir tikslinga turėti galimybę savivaldybės rezultatus
palyginti su kitų savivaldybių rezultatais.

Nepakankamas
kitų
sektorių
indėlis
į
visuomenės
sveikatos
priežiūrą.

Neigiamas. Nesuderinti valstybinių įstaigų, ypač
pavaldžių skirtingoms ministerijoms, veiksmai,
galimai turintys įtakos visuomenės sveikatai;
Nepakankamas bendradarbiavimas tarp Asmens
sveikatos priežiūros įstaigų ir Visuomenės
sveikatos biurų vykdant LR SAM 2014 m. rugsėjo
22 d. įsakymą Nr. V-979 „Dėl Širdies ir
kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos
stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
Vidiniai veiksniai
Teigiamas. Biuras – aktyvus visuomenės
sveikatos funkcijų įgyvendintojas savivaldybės
teritorijoje, vykdydamas veiklą atsižvelgia į
visuomenės sveikatos stebėsenos rezultatus,
koordinuojančių veiklą institucijų rekomendacijas
bei tikslinių grupių poreikius ir galimybes.
Teigiamas. Visuomenės sveikatos biuras
glaudžiai ir sėkmingai bendradarbiauja su kitomis
įstaigomis visuomenės sveikatos priežiūros
srityje, ypač su ugdymo įstaigomis, kai kuriomis
NVO.

Sukurti ir įdiegti vieningą
vaikų sveikatos stebėsenos
informacinę sistemą, skirtą
sistemingam vaikų sveikatos
būklės
stebėjimui
ir
kryptingam
sveikatos
politikos formavimui, kuri
leis stebėti šalies mokyklinio
amžiaus asmenų sveikatos
būklės
kitimą
bei
su
sveikatos gerinimu susijusius
sprendimus priimti remiantis
objektyvia
ir
išsamia
informacija.
Inicijuoti
daugiau
tarpinstitucinių programų;
Koordinuoti
savivaldybei
pavaldžių tiek asmens, tiek ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
įstaigų
bendradarbiavimą,
ypač
apspręstą teisės aktų.

Aktyvi
Alytaus
rajono
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
biuro
veikla.
Pakankamai
glaudus
savivaldybės
įstaigų
bendradarbiavimas
visuomenės
sveikatos
stiprinimo srityje.
Didėja
tiek
juridinių, tiek ir
fizinių
asmenų
domėjimasis

Teigiamas. Pastebėtas didesnis gyventojų
dalyvavimas sveikatos stiprinimo, ypač fizinio
aktyvumo, užsiėmimuose.
Tampa madinga gyventi sveikiau, todėl džiugina

sveikatos
išsaugojimo
galimybėmis.
Trūksta vieningos
veiklos vykdymo
tarp
visų
visuomenė
sveikatos priežiūra
suinteresuotų
institucijų

faktas, jog visos savivaldybės ugdymo įstaigos
yra pripažintos sveikatinančiomis ir priklauso
sveikatinančių mokyklų judėjimui.
Neigiamas. Nors pastaraisiais metais visuomenės
sveikatos stiprinimo veiklos savivaldybėje yra
paklausios ir suintensyvėjusios, tačiau kol kas
trūksta vieningo veiklos koordinavimo ir dalis
suinteresuotų grupių (ypač NVO) veikia
spontaniškai, vykdo vienetines akcijas, dubliuoja
vienos kitų veiklas ir neužtikrina veiklų tęstinumo
vienos esminių kokybiškos visuomenės sveikatos
veiklos sąlygų.

Savivaldybės bendruomenės
sveikatos taryba arba / ir
savivaldybės
gydytojo
institucija turėtų parengti
visuomenės
sveikatos
priežiūros gerosios praktikos
gaires,
kuriomis
rekomenduotų
vadovautis
savivaldybės
teritorijoje
veikiančioms
įstaigoms,
vykdančios
visuomenės
sveikatos stiprinimo veiklas.
Taip pat tikslinga kaupti,
apibendrinti ir disponuoti
informacija apie visų įstaigų
vykdomą
visuomenė
sveikatos priežiūros veiklą,
todėl
tikslinga
paruošti
aprašą, kuriuo vadovaujantis
įstaigos (tiek biudžetinės, tiek
ir
NVO)
informuotų
savivaldybę
apie
jų
vykdomas veiklas.

ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS
SAVIVALDYBĖJE VYKDANČIAS ĮSTAIGAS IR SPECIALISTUS
1. Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įsteigtas 2008 m. liepos 1 d.
Įstaigos kodas 301785539, adresas – Naujoji g. 48, Alytus.
2. Ataskaitinių metų gruodžio 31 d. vidutinis darbuotojų skaičius 11. Per ataskaitinį laikotarpį
pokyčių dėl didžiausio leistino darbuotojų skaičiaus nebuvo.
3. Bendradarbiavimo sutartys dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) ir / ar
savarankiškų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo su kitomis savivaldybėmis 2015 m.
nebuvo sudarytos.

1.

Valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas
vykdantys specialistai*:

1.1.

Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas, vykdantis visuomenės
sveikatos priežiūrą ikimokyklinio
ugdymo,
bendrojo
ugdymo
mokyklose ir profesinio mokymo
įstaigose mokinių, ugdomų pagal
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
pradinio, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programas;

1.2.

Vaikų
ir
jaunimo
priežiūros specialistas;

1.3.

Visuomenės
specialistas;

1.4.

Visuomenės sveikatos stebėsenos
specialistas.

2.

Savarankiškąsias
visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijas
vykdantys specialistai *

sveikatos

sveikatos
stiprinimo

Iš viso

Daugiau nei 54
metų amžiaus

45–54 metų
amžiaus

2

Iki 44 metų
amžiaus

1

Užimtų pareigybių skaičius

Savivaldybės visuomenės sveikatos
biuro specialistai

Patvirtintų pareigybių
skaičius

Eil. Nr.

Fizinių asmenų pagal amžiaus grupes skaičius

3

4

5

7

5,75

11

11

4,75

3,5

6

6

-

-

1,5

1,5

4

4

0,75

0,75

1

1

6

7

8

* Pateikiami duomenys apie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistus konkrečioje savivaldybės
teritorijoje.

TREČIASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA APIE 2015 METŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ
ĮGYVENDINIMO TIKSLUS, UŽDAVINIUS BEI PRIEMONĖS
2015 METŲALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ VYKDYMO TIKSLAI,
UŽDAVINIAI BEI PRIEMONĖS

10.02.02.
10.02.03.
10.02.04.
10.05.
10.05.01.
10.05.01.01

10.05.01.02

10.05.01.03

Panaudojimo procentas

9

10

turtui įsigyti

4

5

6

SB

18,8

18,8

10,8

10,8

57

SB

14,4

14,4

8,7

8,7

60**

SB

1,5

1,5

0,6

0,6

40***

SB

2,9

2,9

1,5

1,5

52****

SB,
VD

76,5

76,5

60,0

76,5

76,5

60,0

100

VD

76,5

76,5

60,0

76,5

76,5

60,0

100

VD

32,6

32,6

28,2

32,6

32,6

28,2

100

VD

43,9

43,9

31,8

43,9

43,9

31,8

100

8

iš jų darbo
užmokesčiui

3

7

iš viso

išlaidoms

iš viso

iš viso

išlaidoms

iš jų

turtui įsigyti

iš jų

iš jų darbo
užmokesčiui

10.02.

2
Tikslas*. Stiprinti sveikatos priežiūrą, užtikrinant kokybiškas ir
visiems prieinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugas
Uždavinys. Organizuoti ir užtikrinti visuomenės sveikatos
specialiosios rėmimo programos vykdymą
Uždavinys. Teikti kitas aktualias savivaldybės gyventojams asmens
sveikatos priežiūros paslaugas
Uždavinys. Sukurti pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai
vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo ir jų šeimoms,
siekiant mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdžius bei
padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką
Tikslas. Užtikrinti kokybiškas ir gyventojams prieinamas
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas savivaldybėje
Uždavinys. Užtikrinti prieinamas kokybiškas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių rajono gyventojams
Priemonė. Taikant šiuolaikiškas, metodiškai pagrįstas priemones
užtikrinti prieinamas visuomenė sveikatos priežiūros paslaugas
Alytaus rajono bendrojo lavinimo mokyklose
Priemonė. Užtikrinant prieinamas kokybiškas visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugas visų amžiaus grupių rajono gyventojams,
siekiant mažinti jų sergamumą ir mirtingumą, bei didinant jų pačių
atsakomybę už savo sveikatos išsaugojimą
Priemonė. Vykdant organizuotą, teisės aktais apspręstą visuomenės
sveikatos stebėseną, siekiant surinkti pakankamai duomenų, kurie
padėtų iškelti prioritetines visuomenės sveikatos sritis

Panaudoti 2015 metų asignavimai

iš viso

1

Tikslo, uždavinio, priemonės pavadinimas

Finansavimo šaltiniai

Tikslo, uždavinio,
priemonės kodas

(tūkst. Eur)

Patvirtinti (patikslinti) 2015
metų asignavimai

11

12

1. Iš viso savivaldybės biudžetas

95,3

95,3

60,0

87,3

87,3

60,0

92

1.1.1. valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija

76,5

76,5

60,0

76,5

76,5

60,0

100

1.1.2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa

14,4

14,4

8,7

8,7

1.1.3. kitos savivaldybės biudžeto lėšos

4,4

4,4

2,1

2,1

45,9

17.1

45.9

17.1

0,5

38*****

iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos
2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė parama projektams
įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)*****

0.5

Iš viso (1+2)
*Ataskaitoje pateikiami duomenys iš Alytaus rajono savivaldybės strateginio plano. Strateginis planas apima visą rajono sveikatinimo veiklą, tačiau čia teikiami duomenys susiję tik su
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijomis.
** Ataskaitiniais metais nebuvo pateikta pakankamai pagrįstų, tinkamų finansuoti projektų.
*** Šiam uždaviniui pasiekti buvo finansuojamos tuberkuliozės prevencinės priemonės pagal poreikį. Sutaupymas įvyko todėl, kad priemonių poreikis buvo mažesnis nei planuotas.
**** Šiam uždaviniui pasiekti buvo įgyvendinama savivaldybės tarybos patvirtinta priklausomybių mažinimo programa. Sutaupymas įvyko todėl, kad reikalingas paslaugas pavyko nupirkti
pigiau nei buvo planuota.
***** Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras, kaip partneris, kartu su Lazdijų rajono ir Druskininkų sveikatos biurais bei Kalvarijos savivaldybės administracija 2015 m. pradėjo vykdyti
projektą „Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas Lazdijų rajono, Druskininkų, Alytaus rajono ir Kalvarijos savivaldybėse“,
finansuojamą iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“. Projekto įgyvendinimo pabaiga – 2016 m. balandžio 30 d.,
todėl aukščiau pateiktoje lentelėje pateikti tik per askaitinį laikotarpį įsisavinti asignavimai.

KETVIRTAS SKIRSNIS
BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
SAVIVALDYBĖJE
Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas sveikatinimo veikloje priimant svarbius su
visuomenės sveikata susijusius sprendimus:
 Savivaldybės teritorijoje veikiančios bendruomeninės organizacijos – aktyvios sveikatinančios
veiklos vykdytojos. Nemaža dalis bendruomeninių organizacijų pačios inicijuoja, teikia
paraiškas gauti finansavimą projektams, skirtiems fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos
propagavimui arba aktyviai šiose veiklose dalyvauja kaip projektų, akcijų, veiklų partneriai;
 Bendruomenių atstovai dalyvauja Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos veikloje;
 Bendruomenės prisideda prie Savivaldybės priklausomybių programos mažinimo vykdymo.
Ūkio subjektų bei kitų sektorių įstaigų ir institucijų indėlis į visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje:








Savivaldybės ugdymo įstaigos dalyvauja bendroje sveikatos stiprinimo veikloje: vykdo
suplanuotas ir ugdymo įstaigų sveikatos priežiūros planuose patvirtintas veiklas, įstaigų
bendruomenės (mokytojai, mokiniai ir jų tėvai) dalyvauja renginiuose, mokymuose aktualiais
sveikatos klausimais;
Savivaldybės administracijos skyriai ir atskiri darbuotojai (socialinės paramos, švietimo,
kultūros ir sporto, vaiko teisių apsaugos skyriai, jaunimo reikalų koordinatorius, seniūnijos)
pagal kompetenciją prisideda prie visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo,
veiklos koordinavimo, savivaldybės priklausomybių ir tuberkuliozės prevencijos programų
vykdymo, seniūnijų sporto švenčių ir kitų renginių, kurių vienas iš tikslų – skatinti sveikesnį ir
aktyvesnį gyvenimo būdą, organizavimo;
Visos savivaldybės teritorijoje veikiančios pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos vykdo
valstybines onkoprevencines programas. Bendras programų įvykdymas apie 30 proc.;
Savivaldybės viešoji biblioteka – viena didžiausių visuomenės sveikatos biuro socialinių
partnerių, vykdant valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo funkcijas. Įstaigos filialuose
vyksta nemaža dalis sveikatinančio pobūdžio renginių, bibliotekos filialų darbuotojai – vieni
aktyviausių aukščiau paminėtų renginių koordinatorių.

III SKYRIUS
INFORMACIJA APIE VALSTYBINIŲ (VALSTYBĖS PERDUOTŲ SAVIVALDYBĖMS)
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ (VISUOMENĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO,
BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ
PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO IR
VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS, VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMAS,
VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENA) SAVIVALDYBĖJE VYKDYMĄ
PIRMASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOSE
IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO IR PROFESINIO MOKYMO
ĮSTAIGOSE UGDOMŲ MOKINIŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO, PRIEŠMOKYKLINIO,
PRADINIO, PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMAS
Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybėje esančiose ikimokyklinio ugdymo,
bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas vykdo Alytaus rajono visuomenės

sveikatos biure dirbantys visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Šie specialistai organizuoja
sveikatinančią veiklą visose rajono ugdymo įstaigose pagal iš anksto su švietimo įstaigų vadovais
suderintą ir visuomenės sveikatos biuro direktoriaus patvirtintą sveikatos ugdymo planą, kuriame
nurodytos veiklos temos, priemonės, konkretus laikotarpis bei tikslinės grupės.
Viena svarbiausių veiklų – moksleivių sveikatos stebėsena, kuri padeda tikslingai planuoti ir
įgyvendinti sveikatos stiprinimo priemones. Pagrindinė informacija gaunama iš statistinės apskaitos
formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“, kurią Visuomenės sveikatos biurui teikia
visuomenės sveikatos specialistės, dirbančios mokyklose. Išanalizuoti duomenys peteikiami mokymo
įstaigų bendruomenei kartu su rekomendacijomis, kaip gerinti esamą situaciją.
2015 m. Alytaus r. ugdymo įstaigas lankė beveik 2000 vaikų, kuriems buvo surengti 504
sveikatą stiprinantys užsiėmimai. Skaičiuojama, kad įvairiose veiklose dalyvavo 47 564 vaikai.
Sveikatos priežiūros specialistai bendradarbiaudami bei įtraukdami ugdymo įstaigų
bendruomenių narius sveikatos žinias, lemiančias žinojimą bei motyvuojant gyventi sveikiau, gilino
organizuodami konkursus („Noriu augti sveikas“, „Silantams draugiškiausia klasė“, „Bakterijoms ir
virusams ant mūsų rankų vieto nėra“), akcijas („Ką kuprinėje neši?“, „Sveikatos penkminutė
mokytojams“), dienos renginius (Pasaulio sveikatos organizacijos skelbiamas minėtinas dienas);
dalyvaudami visuotiniuose susirinkimuose dalijosi žiniomis, skatino fizinį aktyvumą naudodami vaikams
patrauklias ugdymo formas, vedė diskusijas ir asmeninius pokalbius įvairiomis su sveikata susijusiomis
temomis.
Didelis dėmesys skiriamas sveikatos saugai ir stiprinimui (aplinkos, psichikos sveikata), sveikai
gyvensenai (mityba, fizinis aktyvumas), ligų (užkrečiamųjų, lėtinių) bei žalingų įpročių prevencijai,
lytiniam ugdymui ir nelaimingų atsitikimų prevencijai.
Koordinuotai vykdyta visuomenės sveikatos priežiūra rajono ugdymo įstaigose, stiprinant vaikų
sveikos gyvensenos įgūdžius, padeda formuoti teigiamą požiūrį į sveikatą.
ANTRASIS SKIRSNIS
INFORMACIJA APIE MOKINIŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
SPECIALISTŲ SKAIČIŲ
Eil.
Nr.

Gyvenamoji
vietovė*

Mokyklų
skaičius

Mokinių** skaičius

ugdomų pagal
ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo programas

ugdomų pagal
pradinio,
pagrindinio,
vidurinio
ugdymo
programas

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistų
pareigybių
skaičius

Visuomenės
sveikatos
priežiūros
specialistų
pasiskirstymas
pagal užimtą
pareigybę
1 ir
iki 1
daugiau

7

Visuomenės sveikatos
priežiūros specialistų
išsilavinimas (kvalifikacija)

Visuomenės
sveikatos
specialistai

Specialistai
su įgytomis
teisėmis

8
2

7
1

8
1

1
1.

2
Miesto

3
7

4
118

5
970

6
3

2.

Kaimo

10

138

1230

4

4

4

Iš viso (1. +
2.):

17

256

2200

7

6

5

1

* Pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymą.
** Švietimo valdymo informacinės sistemos duomenys (savivaldybės Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro n-tųjų metų įsakymo „Dėl žinybinės
statistikos“ nustatyta tvarka Švietimo informacinių technologijų centrui pateikti duomenys).

TREČIASIS SKIRSNIS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOS: VISUOMENĖS SVEIKATOS
STIPRINIMAS IR STEBĖSENA
Visuomenės sveikatos biuro veikla orientuota į Alytaus r. savivaldybės gyventojų sveikatos
stiprinimą, žinių sveikatos tematika didinimą, didžiausią dėmesį skiriant prioritetinėms sveikatos sritimis

(lėtinių neinfekcinių susirgimų profilaktikai, užkrečiamųjų ligų prevencijai, fizinio aktyvumo skatinimui
ir kt.).
Stengiamasi užtikrinti, kad savivaldybės teritorijoje vykdoma visuomenės sveikatos stiprinimo
veikla būtų tęstinė, nuosekli ir vykdoma atsižvelgiant į sveikatos stebėsenos duomenis, tikslinių grupių
poreikius bei galimybes. Todėl 2015 m. jau ne vienerius metus iš eilės buvo vykdomos tradicija tapusios
veiklos: šiaurietiško ėjimo mokymai, kiti reguliarūs fizinio aktyvumo užsiėmimai (mankštos, naudojant
įvairias priemones (kamuoliukus, svarelius, lazdas, gumas ir pan.), kuriuose dalyvavo 12 Alytaus r.
bendruomenių, „Keliaujančios sveikatos palapinės“ išvykos bendruomenėse, bendradarbiaujant su
savivaldybės viešosios bibliotekos filialais vykdyti sveikatą stiprinantys ir žinias gilinantys užsiėmimai
bei projektai. Rajono gyventojus įtraukė fizinį aktyvumą skatinanti akcija „Nespėliok. Geriau
susiskaičiuok“, kurios metu gyventojai skatinami gyventi fiziškai aktyviau, turi galimybę sveikatos biure
išsinuomoti fizinio aktyvumo skatinimo priemonę.
Taip pat vykdytas ir Alytaus rajono gyventojų informavimas ir skatinimas dalyvauti
„Priklausomybių mažinimo programoje“, kurios pagrindinis tikslas – padidinti savivaldybės gyventojų
galimybes gydytis nuo priklausomybės ligų ir pasiekti teigiamų pokyčių jų gyvenime.
Remiantis Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, savivaldybių
visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose teritorijose, siekiant gauti išsamią informaciją
apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos būklę ir remiantis objektyvia informacija planuoti bei
įgyvendinti vietinės visuomenės sveikatos prevencijos priemones.
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet rengia savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitos projektą, kuriame įvertinti savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
rodikliai ir išanalizuotos 3 prioritetinės Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos problemos.
IV SKYRIUS
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO
SPECIALIĄJĄ PROGRAMĄ
PIRMASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
LĖŠOS
(tūkst. Eur)
Eil.
Nr.
1.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų šaltiniai

Surinkta lėšų

Savivaldybės biudžeto lėšos

5,8

2.

Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

8,7

3.

Savanoriškos fizinių ir juridinių asmenų įmokos

0

4.

Kitos lėšos

0

5.

Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje
Iš viso:

0
14,5

ANTRASIS SKIRSNIS
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS
LĖŠOMIS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS
(tūkst. Eur)
Eil.
Nr.

Programos / priemonės
poveikio sritis

1

2

Vykdytų savivaldybės visuomenės sveikatos
programų, priemonių skaičius

Skirta lėšų

Panaudota
lėšų

3

4

5

1. Savivaldybės kompleksinės programos
2. Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonės

3. Bendruomenių vykdytų programų / priemonių rėmimas
4. Kita
Burnos higiena ir sveikata
Fizinio aktyvumo skatinimas
Sveikos mitybos skatinimas
ir nutukimo prevencija
Kitos sritys

1
1
1

0,6
5,0
0,5

0,6
5,0
0,5

5
Iš viso lėšų:

2,6
8,7

2,6
8,7

