
 

 

SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS TARYBOS 

POSĖDŽIO PROTOKOLAS 
2019-10-22  Nr. SV2-5 

 Klaipėda 

 

Posėdis įvyko 2019-10-17, prasidėjo 15.00 val.  

Sekretorė Rožė Perminienė 

Dalyvauja Bendruomenės sveikatos tarybos (BST) nariai: J. Grubliauskienė, A. Slatvickis, E. 

Kučinskienė, R. Perminienė, L. Girskienė, A. Razbadauskas, G. Čepas, D. Stasiuvienė, J. Altuchovas, S. 

Puotkalis. 

 

DARBOTVARKĖ:  

1. Dėl atstovo delegavimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiam plėtros 

planui parengti. 

2. Einamieji klausimai. 

 

1. SVARSTYTA. Dėl atstovo delegavimo Klaipėdos miesto savivaldybės 2021–2030 m. 

strateginiam plėtros planui parengti. 

A. Razbadauskas pristatė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2019-09-30 raštą Nr. 

TAS-259, kuriuo prašoma deleguoti atstovus iš visuomeninių tarybų Klaipėdos miesto savivaldybės 

2021–2030 m. strateginiam plėtros planui parengti.  

Siūloma į Socialinės aplinkos darbo grupę nuo BST deleguoti Jurandą Altuchovą, į Švietimo, 

sporto ir kultūros darbo grupę – Silverijų Puotkalį. Siūlomi asmenys sutinka būti deleguoti Klaipėdos 

miesto savivaldybės 2021–2030 m. strateginiam plėtros planui parengti.  

NUTARTA:  

1. Į Socialinės aplinkos darbo grupę deleguojamas Jurandas Altuchovas, į Švietimo, sporto ir 

kultūros darbo grupę – Silverijus Puotkalis (bendru sutarimu). 

 

2. SVARSTYTA. Einamieji klausimai. 

A. Razbadauskas informavo, kad HI jau išleido leidinį Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos 

savivaldybėse 2018 m. Klaipėdos visuomenės sveikatos biuras išrinko Klaipėdos miesto raudonosios 

zonos rodiklius: 

1. Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui 

(stabilus rodiklis: 2018 m. - 34382 kg, 2017 m. – 34296 kg); 

2. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, 100 000 gyv. (prastėjantis rodiklis: 

2018 m. – 6,1/100000 gyv. (9 asmenys), 2017 m. – 4,7/100000 gyv. (7 asmenys)); 

3. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai) 100 000 gyv. (prastėjantis rodiklis: 2018 m. – 106,5/100 000 gyv. (158 

nusikaltimai), 2017 m. – 87,3/100 000 gyv. (131 nusikaltimas)); 

4. Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15-A19) 100 000 gyv. 

(stabilus rodiklis: 2018 m. – 6,1/100 000 gyv. (9 asmenys), 2017 m. – 5,3/100 000 gyv. (8 

asmenys)); 

5. Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) 100 000 gyv. (stabilus rodiklis: 2018 m. – 10,1/100 000 gyv. (15 

asmenų), 2017 m. – 11,3/100 000 gyv. (17 asmenų)); 

6. Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis 10 000 gyv. (gerėjantis rodiklis: 2018 m. – 

2,7/10 000 gyv. (40 asmenų), 2017 m. – 3,9/10 000 gyv. (58 asmenys)); 

7. 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepijimo 

apimtys, proc. (prastėjantis rodiklis: 2018 m. – 88,2 proc. (1 800 vaikų), 2017 m. – 91,4 proc. (1 

967 vaikai)); 

8. 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina), poliomielito ir B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos skiepijimo apimtys (3 dozės), proc. (prastėjantis rodiklis: 2018 

m. – 85 proc. (1 774 vaikai), 2017 m. – 90,8 proc. (1 877 vaikai)); 
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9. Tikslinės populiacijos (6-14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje, proc. (prastėjantis rodiklis: 2018 m. – 6,4 proc. (870 vaikų), 2017 m. – 

8,4 proc. (1 121 vaikas)); 

10. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu 10 000 gyv. (gerėjantis rodiklis: 2018 m. – 76,8/10 000 gyv. 

(1 139 asmenys), 2017 m.– 89,6/10 000 gyv. (1 345 asmenys)). 

Naujai į prasčiausių grupę (raudonoji zona) patekę rodikliai (2018 m.): 

- Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15-A19) 100 000 gyv.; 

- Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) 100 000 gyv. 

Prašoma pasiūlyti prioritetinius 3 rodiklius iš šių 10, kurie būtų VSB analizuojami plačiau. 

Diskutuota, kokie tai galėtų būti rodikliai, kaip siekti jų gerinimo, kokias priemones būtų galima taikyti. 

Siūloma, kai bus pristatomi Klaipėdos miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. 

rodikliai BST, į posėdį pasikviesti Savivaldybės pirminių centrų vadovus. Vėliau organizuoti atskiras ir 

platesnes diskusijas: dėl vaikų dantų silantavimo programos vykdymo pagerinimo kviesti į atskirą posėdį 

TLK atstovus, privačių pirminių centrų atstovus, tėvų forumo atstovus; dėl taršos klausimų (ir gyventojų 

sveikatos tyrimo galimybių) į atskirą posėdį kviesti pirminių centrų vadovus, bendruomenes, Klaipėdos 

rajono bendruomenės sveikatos tarybą. 

BST informuotas, kad gaunami klaipėdiečių skundai dėl naujojo baseino higienos reikalavimų 

užtikrinimo. D. Stasiuvienė informavo, kad jų institucija vykdė šio baseino patikrinimą. Bet vis atsiranda 

naujų gyventojų skundų dėl baseino higienos klausimų, sulūžusių įrenginių ir kt. 

NUTARTA:  
1. Patvirtinti 3 prioritetines sritis, kuriose bus atlikta gilesnė situacijos analizė: 1. Į atmosferą iš 

stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis; 2. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu; 3. Vaikų 

krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (bendru sutarimu). 

2. 2019 m. lapkričio mėn. BST posėdžio metu pristatyti Klaipėdos miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos 2018 m. rodiklius (atsakingas J. Grubliauskienė). 

3. Į 2019 m. lapkričio mėn. BST posėdį pasikviesti Savivaldybės pirminių centrų vadovus. 

4. Į BST 2020 m. veiklos planą įtraukti atskirus posėdžius dėl taršos klausimo bei vaikų dantų 

silantavimo programos vykdymo Klaipėdoje. 

5. Organizuoti 2020 m. BST išvažiuojamąjį posėdį į naująjį baseiną, kartu pasikviečiant ir Turto 

skyriaus vedėją E. Simokaitį. 

 

 

Posėdis baigtas 16.00 val. 

 

 

Pirmininkas                                                                                                               A. Razbadauskas 

 

Sekretorė                                                                                          R. Perminienė 

  


