SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
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Klaipėda
Posėdis įvyko 2017-01-25, prasidėjo 14.00 val.
Pirmininkas Artūras Razbadauskas
Sekretorė Rožė Perminienė
Dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) nariai: J. Grubliauskienė, R. Ložienė, A.
Slatvickis, S. Liekis, J. Sąlyga, A. Daujotienė, L. Mileška, R. Pilipavičius, J. Beniušytė.
Kviestiniai svečiai: N. Gendvilienė, R. Perminienė, L. Kubiliutė.
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų
ataskaitos.
2. Dėl 2017 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
planavimo.
3. Einamieji klausimai.
1. SVARSTYTA. Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
2015 metų ataskaitos.
Laura Kubiliutė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuro specialistė, pristatė
Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitą (pridedama).
BST nariai diskutavo, kodėl skiriasi kai kurių stebėsenos rodiklių reikšmės, kurias pateikia
TLK ir Higienos institutas. J. Sąlyga siūlo pasikviesti TLK atstovus, kad paaiškintų, kodėl jų
duodami rodikliai skiriasi nuo Higienos instituto, kokią jie naudoja skaičiavimo metodiką. A.
Razbadauskas siūlo ateityje pasikviesti ir Higienos instituto atstovus, kad taip pat paaiškintų šią
situaciją.
R. Pilipavičius siūlo, kad atsižvelgdami į kasmetinių mokinių kuprinių svėrimo akcijų
duomenis, inicijuoti ne tik problemos fiksavimą, bet ir ieškoti sprendimo būdų, kad vaikų kuprinės
taptų lengvesnės. Siūloma Biurui aktyviau bendradarbiauti ne tik su mokyklomis, bet ir su
Savivaldybės Švietimo skyriumi ir pateikti raštiškas rekomendacijas dėl galimų sprendimo būdų,
pvz., siūlymas mokyklose įsirengti spinteles, kuriose vaikai laikytų knygas ir nereiktų jų nuolat
nešiotis ir pan.
BST nariai diskutavo dėl stebėsenoje pateiktų rodiklių, susijusių su alkoholio ir narkotinių
medžiagų vartojimu, blogėjimo. A. Slatvickis atkreipė dėmesį, kad šiuos rodiklius galima įvairiai
skaičiuoti ir interpretuoti, todėl būtinas jų tikslinimas ir nuolatinis situacijos stebėjimas. R.
Razbadauskas siūlo kviesti Savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių apsaugos skyriaus
vedėją J. Uptienę paaiškinti situaciją dėl alkoholio prieinamumo didėjimo Klaipėdos mieste, nes
kasmet išduodamų licencijų alkoholio prekybai skaičius didėja.
NUTARTA:
1. Pritarti pateiktai Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
2015 metų ataskaitai.
2. Parengti raštišką paklausimą (Biuras parengs rašto dalį, kuriame bus išdėstyta
keletas rodiklių iš TLK ir HI, kurie savo reikšmėmis labai skiriasi) TLK ir Higienos institutui
su prašymu paaiškinti, kodėl skiriasi rodiklių duomenys.
3. Parengti raštišką kreipimąsi Savivaldybės Švietimo skyriui su informacija apie
Mokinių kuprinių svėrimo akcijų rezultatus ir prašyti jų inicijuoti mokyklų darbus,
sprendžiant šią problemą (atsakingas Biuras).
4. Organizuoti alkoholio prieinamumo didėjimo Klaipėdos mieste klausimo aptarimą
atskirame BST posėdyje, į kurį pasikviesti Savivaldybės Licencijų, leidimų ir vartotojų teisių
apsaugos skyriaus vedėją J. Uptienę.
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2. SVARSTYTA. Dėl 2017 m. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonių planavimo.
R. Perminienė pateikė Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (VSRSP) 2017
m. priemonių planą, parengtą atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir turimas lėšas (planas pridedamas).
BST nariai vieningai siūlo, kad:
- priemonė „Užsiėmimai baseine“ 2017 m. būtų skirta toms pačioms tikslinėms grupėms
kaip ir 2016 m. (specialiųjų mokyklų mokiniai su negalia, senjorai ir neįgalieji);
- priemonėje „Visuomenės informavimas sveikatinimo klausimais“ būtų vykdomas ir
valstybinių PSDF biudžeto lėšomis finansuojamų prevencinių programų viešinimas;
- priemonėje „Saugus poilsis“ būtų vykdomi pirmosios pagalbos mokymai (pvz.,
paplūdimiuose).
R. Perminienė pateikė informaciją apie 2016 m. remtų projektų iš VSRSP lėšų įgyvendinimą
(pridedama). Diskutuota, kokie prioritetai būtų keliami sveikatinimo projektams 2017 m. Kadangi
aktuali alkoholio vartojimo problema, siūloma teikti prioritetą projektams, skirtiems
piktnaudžiavimo alkoholiu prevencijai. 2017 m. Klaipėdoje paskelbti Kultūros metais, tai siūloma
prioritetą teikti ir projektams, skirtiems sveikatos kultūros ir raštingumo skatinimui.
BST nariai diskutavo dėl lėšų skyrimo priemonėms (žalos mažinimo programa, Vilties
linija), kurias turėtų finansuoti valstybė. A. Slatvickis informavo, kad koalicija „Galiu gyventi“ jau
kelia žalos mažinimo programų finansavimo iš valstybės biudžeto klausimą valstybės mastu.
NUTARTA:
1. Pritarti VSRSP 2017 m. priemonių planui (bendru sutarimu).
2. Teikti prioritetą sveikatinimo projektų rėmimui, skirtų piktnaudžiavimo alkoholiu
prevencijai bei sveikatos kultūros ir raštingumo skatinimui.
3. Parengti raštą LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui dėl galimybės žalos mažinimo
programų finansavimą vykdyti iš valstybės biudžeto lėšų.
3. Einamieji klausimai.
A. Razbadauskas pristatė informaciją apie 2017-02-07 Klaipėdos universitete vyksiantį
renginį „Bendradarbiavimo sveikatos priežiūros sistemoje skatinimas ir atlikto tyrimo pristatymas“,
kurio organizatoriai KU, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, VšĮ „Konkurencingumo
plėtotės centras“ ir UAB „Kvalitetas“. Pakvieti BST nariai aktyviai dalyvauti šiame renginyje.
NUTARTA: su informacija susipažinta.
Posėdis baigtas 15.00 val.
BST pirmininkas
BST sekretorė

A. Razbadauskas
R. Perminienė

3
Priedas
Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos
priemonės
Prioritetai / Programos priemonės
1. Užkrečiamųjų ligų prevencija
1.1. Žemo slenksčio paslaugų stacionaraus
kabineto veikla
1.2. Žemo slenksčio paslaugų mobilaus
kabineto veikla
1.3. Pedikuliozės prevencija ir gydymas
1.4. Tuberkuliozės profilaktika

2. Vaikų sveikatos gerinimas
2.1. Konkursas „Sveika mokykla“
2.2. Programa „Vyresnysis draugas“
2.3. Užsiėmimai „Sveikos šeimos
akademijoje“
3. Saugios bendruomenės organizavimas ir
užtikrinimas
3.1. Psichologinės anoniminės pagalbos
paslaugų teikimas
3.2. Programa „Saugus poilsis“
3.3. Gyvenamosios aplinkos kokybės tyrimai
3.4. Gyvenamos aplinkos kokybės gerinimas
4. Sveikos gyvensenos formavimas
4.1. Sveikatos mėnesiai
4.2. Užsiėmimai baseine
4.3. Visuomenės informavimas sveikatos
klausimais
4.4. Sveikatinimo projektų rėmimas
IŠ VISO

Vykdytojas

Planas 2017
m.

Pastabos

Klaipėdos
psichikos
sveikatos
centras
Klaipėdos
psichikos
sveikatos
centras
VSB
Klaipėdos
sveikatos
priežiūros
centras

17960

Reikalingas viešasis
pirkimas 2017 m.
(suma 8229,94 iki
2017.06.17)
Reikalingas viešasis
pirkimas 2017 m.
(suma 9473,05 iki
2017.06.17)

1500
6000

Sutartis

VSB
DPJC
VSB

6000
10000
6000

Sutartis

Klaipėdos
psichikos
sveikatos
centras
VSB

31000

Sutartis

17650

1000
700

Vykdomas viešasis
pirkimas

300
VSB
BĮ Klaipėdos
„Gintaro“ sporto
centras
VSB

AA
AA likutis
SB

15000
7000

26500
12490
159100
2016 m.

2017 m. planas

96200
70013
10700
176913

109100
39000
11000
159100
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Priedas
Eil.
Nr.

Įstaiga

Projekto
pavadinimas

2016 m. remti projektai
Tikslinė grupė,
Projekto veiklos
kiekis

1. Klaipėdos
universitetas

Piktnaudžiavimo 1. Suaugę
alkoholiu
šeimos nariai,
prevencija
turintys
dirbant su
netiesioginę
priklausomybių priklausomybę
turinčių asmenų (40); 2.
šeimomis
Girtaujančių
tėvų vaikai (30);
3. Soc.
pedagogai,
klasių auklėtojai,
dirbantys su
rizikos grupės
šeimomis (31).

2. VšĮ „Rueda“

Vilties šokis 2016

3. VšĮ Klaipėdos Judumo
valstybinė
skatinimo
kolegija
programa
Klaipėdos
miesto
senjorams:
ėjimo galia

Vykdymo
data

Skirta
suma
(Eur)

1. Psicho-edukacinė
2016-04- 1200
pagalba alkoholikų šeimų 01 - 2016nariams: grupinės
12-01
(suaugusiems-12 vnt.) ir
individualios (vaikams-12
vnt.) konsultacijos. 2.
Organizuotos 2
savipagalbos grupės (po 15
dalyvių). 3. Kompetencijų
ugdymo renginiai
pedagogams. 4. Tyrimas,
vertinantis vykdytos
intervencijos į šeimas,
efektyvumą. 5. Viešinimas
(straipsnis spaudoje).
Visuomenė (200 Viešas sveikatingumo
2016-04- 1800
asm.);
renginys klaipėdiečiams
04 - 2016onkologiniai
Atgimimo aikštėje (5 šokių 04-30
ligoniai ir jų
flašmobas, (prieš tai šių
artimieji (464
šokių pamokos salėje));
asm.)
renginio metu pristatomos
šv. Pranciškaus
onkologijos centro
teikiamos paslaugos,
renkamos jam lėšos renginio dėka surinkta
2407 Eur paramos šiam
centrui; sukurtas 7 dalių
vaizdo klipas apie šokį ir
sveikatą - video pasiekė
30957 peržiūras facebook
tinke ir 1060 peržiūrų
yotube kanale.
Senjorai (60
Konsultacijos senjorams
2016-03- 1200
asm.)
dėl fizinio aktyvumo
21 - 2016didinimo svarbos (60 vnt.); 12-01
apmokymai naudotis
žingsniamačiais, vertinti
nueito atstumo įtaką širdies
kraujagyslių sistemai,
tinkamai taikyti
ergonomikos principus
judant pėščiomis (6 užs.);
praktiniai mokymai
taisyklingai matuoti ir
interpretuoti arterinį kraujo
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spaudimą; aplankalų
(rekomemdacijų - 100
vnt.) parengimas ir
platinimas; tinklalapio
sukūrimas
www.ejimogalia.lt.
4. Lietuvos
Transplantuotų Transplantuoti ir Fizinio aktyvumo veiklos: 2016-03- 976
asociacija
ir
dializuojami
4 dienų plaukimas
01 - 2016dializuojamųjų pacientai ir jų
baidarėmis, respublikinė
12-01
„Gyvastis“
šeimos nariai
konferencija „Negalia ir
pacientų
sveikatos
(40); visuomenė psichologinės problemos,
gydymo būdų poveikis
stiprinimas,
skatinant fizinį
socializacijai ir gyvenimo
aktyvumą ir
būdui“ (118 asm.); viešas
renginys, skirtas organų
alkoholio bei
kitų
donorystės propagavimui
psichoaktyviųjų
(Žvakučių už organų
madžiagų
donorus akcija).
vartojimo
prevenciją
Onkologiniai
Naujos paslaugos onko
2016-06- 1800
5. VšĮ šv.
Inovatyvių
ligoniai (227)
ligonimas: sportinis
01 - 2016Pranciškaus
sveikatos
nugaros atpalaidavimas
12-01
onkologijos
stiprinimo
centras
paslaugų
(25 užs.), galvos ir pečių
onkologiniams
srities atpalaidavimas (25
ligoniams plėtra
užs.), fizinių-sportinių
Klaipėdoje
pratimų užsiėmimai (24
užs.), muzikos terapijos
seansai (25 užs.); sveikos
mitybos mokymai (2 užs.).
2016-03- 1800
6. VšĮ Klaipėdos Piktnaudžiavimo Jaunimas (18-25 Tyrimas identifikuoti
m.): KVK
07 - 2016valstybinė
alkoholiu
jaunimo laisvalaikiu
kolegija
kompleksinės
studentai,
alkoholio vartojimo
12-01
Klaipėdos
prevencijos
priežastis; kompleksinės
programa
profesinių m-klų prevencijos mokymo
ir bendrojo
programos parengimas;
Klaipėdos
miesto jaunimui lavinimo m-klų, informaciniai renginiai (10
gimnazijų
reng.) ir mokymai jaunimo
vyresniųjų klasių grupėms su inovatyviom ir
mokiniai (500 interaktyviomis veiklomis;
žm.)
informacinis tinklalapis
Facebooke ir jo viešinimas
jaunimui; sukurta
informacinė
piktnaudžiavimo alkoholiu
prevencijos programa
mobiliesiems įrenginiams;
laisvalaikio veiklų
organizavimas jaunimui.
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7. VšĮ Pokyčių
Nenukirpkime
bendruomenės aitvarui sparnų
fondas

Reproduktyvaus
amžiaus moterys
ir merginos;
visuomenė (visi,
politikai,
sveikatos ir
švietimo
specialistai)

8. VšĮ Lietuvos Gerosios
verslo kolegija žvaigždės
bėgimas padovanok
senjorams
Kalėdas

Klaipėdos
gyventojai (284
žm.)

9. Krikščioniškojo Kinolektoriumas
švietimo
„Valančiukai“
draugija
„Slovo“

Klaipėdos m.
Pajūrio, M.
Gorkio ir
Santarvės pagr.
m-klų 9-10 kl.
mokiniai (80
vaikų)

10. Dvasinės
pagalbos
jaunimui
centras

Judėk sveiku
Sniego gniūžtės
„Sniego
savanoriai (16gniūžtės“ ritmu 29 m.) (50 žm.);
Kl. m. m-klų
moksleiviai (350
žm.); soc.
rizikos v-kai (10
žm.); Atvirų
erdvių vaikai
(120 žm.)

11. Bendruomenė
„Sveikas

Judėk sveikai

Klp miesto
gyventojai

Viešo laiško visuomenei ir 2016-04- 750
politikams dėl būtinybės 04 - 2016didesnį dėmesį skirti
12-01
Vaisiaus alkoholinio
sindromo prevencijai
sukūrimas ir jo viešinimas
soc. tinkluose, nusiųstas
politikams, sukurta
peticija; informacinė
dalomoji medžiaga (3000
vnt.); suorganizuota
Vaisiaus alkoholinio
sindromo minėjimo diena
paplūdimyje (90 dalyvių);
aitvarų gaminimo pamokos
(masinės aitvarų dirbtuvės)
ir jų skraidinimas per
šventę.
Šventinis-labdaringas
2016-10- 750
bėgimas senamiesčio
01 - 2016gatvėmis (2016-12-18);
12-31
renginio metu surinktos
lėšos (300 Eur) skirtos
Maltos pagalbos ordino
tarnybai.
Paskaitos (2 vnt., lektoriai 2016-03- 900
psichologė ir psichiatras- 15 - 2016narkologas) mokiniams
12-01
apie alko žalą; vaikai kuria
skaitmeninius
pamokančius
trumpametražius filmus
(iki 5 min.); filmų
pristatymas (10 vnt.) mini
konferencijoje, vaikų
apdovanojimai; filmai
perduoti KPLC.
Naujų savanorių
2016-04- 900
paruošimas (darbo
01 - 2016principas „bendraamžis12-01
bendraamžiui“), savanorių
kvalifikacijos kėlimas,
mokymai; 2 Sniego
gniūžtės savaitgalinės
psihoaktyv. medž.
prevencinės stovyklos (180
vaikų); 5 prevenc.
renginiai m-klose (150
vaikų) ir Atvirose erdvėse
(120 žm.).
Sveikatos laidų (4 laidos: 1 2016-03- 1200
laida10 min. ir 2 jos
15 - 2016-
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senėjimas“

kartojimai) transliavimas
per radiją EXTRA FM;
laidų viešinimas
socialiniame tinkle.

VISO:
Lietuvos
architektų
sąjungos
Klaipėdos
apskrities
organizacija

08-30

13276,00
Architektūrinių- Atsisakė vykdyti projektą dėl mažo skirto
urbanistinių
finansavimo (prašė 4800 Eur).
idėjų parodakonkursas
„Projekto idėja
sveikam
miestui“

900

