
 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA 
 

SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS POSĖDŽIO 

PROTOKOLAS 
 

2013-02-28  Nr. SV2- 2 

 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2013-02-26, prasidėjo 14.00 val. 

Posėdžio pirmininkas Artūras Razbadauskas, Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) 

pirmininkas 

Posėdžio sekretorė Janina Asadauskienė. 

Dalyvauja  BST  nariai: L.Petraitienė, A.Meiraitė, V.Valevičius,  Ž. Kančauskienė, 

A.Grublys, A.Daujotienė, D.Drungilienė . 

Kviestiniai svečiai: D.Bielskytė, Visuomenės sveikatos biuro specialistė, Diana N.Istomina, 

Narkotikų kontrolės komisijos pirmininkė, R.Perminienė, Sveikatos apsaugos sk. vyr. specialistė, 

   DARBOTVARKĖ:  
           1. Klaipėdos miesto žmonių gyvensenos tyrimas 

           2. Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011m. programos 

rezultatų pristatymas. 

 3. Einamieji klausimai 

      Bendruomenės sveikatos tarybos  nariai darbotvarkei pritarė. 

  1.SVARSTYTA. Klaipėdos miesto žmonių gyvensenos tyrimas. 

D.Bielskytė pristatė 2012m. atlikto gyvensenos tyrimo „Klaipėdos miesto žmonių gyvensenos 

ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos priežiūrą“ rezultatus. Supažindino su atlikto tyrimo metodika, 

požiūrio į sveikatos būklę, medicininį aptarnavimą, mitybos įpročius, gyventojų požiūrį į rūkymą ir 

alkoholio vartojimą, fizinio aktyvumą,  automobilių saugos diržų ir atšvaitų naudojimą bei požiūrį 

aplinkos kokybę. ( pridedama) 

A.Grublys pasiūlė su šio tyrimo rezultatais supažindinti platesnį visuomenės ratą.  

NUTARTA: 

1.Rekomenduoti VSB  atlikti analogišką gyvensenos tyrimą ir pateikti rezultatus 2014m. 

2.Rekomenduoti VSB  pristatyti tyrimo rezultatus 2013M. Vydūno konferencijoje ir patalpinti 

internetiniame tinklapyje. 

3.Rekomenduoti sporto reformos vykdymo darbo grupei išanalizuoti tyrimo duomenis ir skirti 

reikiamą dėmesį bendruomenės fizinio aktyvumo organizavimui. 

4.Prašyti Sporto skyriaus, pristatyti  kovo mėn. BST posėdyje numatomų veiklų ir lėšų 

paskirstymą sportui bei supažindinti su Pasaulio lietuvių sporto žaidynių organizavimo planais. 

          2.SVARSTYTA.. Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011m. 

programos rezultatų pristatymas. 

D.Bielskytė pristatė  Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2011m. 

programos įgyvendinimo rezultatais, stebėsenos organizavimo ir vykdymo teisės aktais, 

demografiniais rodikliais, sveikatos būklės rodikliais, kai kuriais sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 

rodikliais, fizinės aplinkos kokybe, socialinės – ekonominės situacijos rodikliais bei pasiūlė 

rekomendacijas sveikatos politikos formavimui. ( pridedama) 

J.Asadauskienė priminė, kad ši ataskaitą yra viena iš didžiausių sudedamųjų dalių Klaipėdos 

miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2012m. 

ataskaitos, kuri bus teikiama tvirtinti Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai kovo mėn.   

NUTARTA: 

1. Pritarti ataskaitai iš esmės. 

2. BST nariams: pateikti pasiūlymus dėl rekomendacijų Sveikatos apsaugos skyriui iki kovo 

7d. 



3. SVARSTYTA. Einamieji klausimai 

N. Istomina pakartotinai prašė numatyti lėšas VSRSP 2013m. priemonėse numatyti lėšas 

lankstinukui  vaikų priklausomybių prevencijos problemoms - 3000Lt, narkotikų aptikimo 

mokyklose  pakartotinam testavimui -14000Lt. 

Ž. Kančauskienė nesutiko su pakartotinai atliekamų tyrimų mokyklose tikslingumu. 

Diskutuota apie lankstinuko turinį. 

NUTARTA: 
1. Atkreipti dėmesį į Narkotikų kontrolės komisijos prašymą svarstant VSRSP priemonėms 

lėšų paskirstymą. 

2. BST posėdį organizuoti gavus informaciją iš TLK apie skirtas PSDF lėšas VSRSP 

priemonėms vykdyti. 

 

Posėdis baigtas 16.00 val. 

 

 

Posėdžio pirmininkas    Artūras Razbadauskas 

 

Posėdžio sekretorė     Janina Asadauskienė 


