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vo I d. buvau i5rinktas j Klaipedos m. savivaldybes taryb4. Taryb'os
nano parelgas jau eiti 2015-05-07. I rniesto taryb4 buvau iSrinktas pagal Lietuvos
socialdemokratq ijos sqraS4, kuriame buvau 4. Po rinkejq reitingavimo pakilau i 2

gruodZio mdn. iSstojau i5 socialdemokratq partijos ir tapauvietE. 2016
nepriklausomos cijos nariu. Klaipedos miesto tarybos esu patvirtintas sveikatos ir
socialiniq reikalq
akademiniq reika

komiteto nariu, savivaldybes tarybos etikos, bendruomends sveikatos,

Klaipedos
, Seimos komisijq nariu.
iesto administracijos direktoriaus isakymu esu paskirtas i Klaipedos
ieZi[ros centro stebetojq taryb4. Vyko du stebetojq tarybos posedZiai,miesto sveikatos

kuriuose aptarti staigos veiklos rezultatai ir ateities planai, numatyta modernizuoti
sutvarkyti aplink4, iskaitant ir laiptus prie vie5ojo transporto stotelt)s,

4 pritaikyti negaliq turintiems asmenims.
Sildvmo sistemas.
planuojama apli

Rinkeiams u isipareigojgs r[pintis Klaipedos miesto gy,ventojq sveikata. Mane
kaip gydytoj4 n ramina kasrnet prastejanti mokiniq sveikater. MaLdaug kas antras
uostamiesdio sleivis turi regos sutrikimq, penktadaliui diagnozuoti jungiamcrjo
audinio ir skelet umenq sutrikimai, problemq del kraujotakos turi l5 proc. Klaipedos
moksleiviq, bev ik kas antro dantys paZeisti karieso, daugeja vaikq, turind:iq
psichologiniq lemq. Tokius duomenis atskleide Klaipedor; visuomends sveikatos
biuro atlikta pro laktiniq sveikatos paLymt4 analize. I5 visq Srasitikrinusiqjq sveikert4
visiSkai sveiku v kq skaidius sudard vos l0 procentq.

Vasario m i Klaipedos Ievos Simonaitytes mokyklos moksleiviams skaidiau
paskait4 apie svei

Valstybe I

Vertinant
programq vykdy

4 gyvensenE.
ikosi politikos skatinti prevenciniq patikros programq vykdym4,

siekiant jog onko ines, Sirdies ir kraujagysliq ligos brltq nustaty'tos anksti. Prevencinds
programos yra fi nsuojamos i5 PSDF biudZeto, nekvotuojamos, todel padiam pacientui

nereikia, Jis turi laiku kreiptis i Seimos gydlrtoj4 ir, tik tada, atlikuspapildomai moke
tam tikrus tyrimu , bus laiku uZkirstas kelias ligai. Prevencinds programos yra svarbios
gyvenimo trukm€ ilgejimui, mirtingumo maZinimui, taip pat Zenkliai maLina gydymo
kaStus. Tai - gi kaklelio vdLio, mamografines patikros del kr[ties vdZio, Sirdies ir
kraujagysliq ligq,
Vaiku ir moksle

ie5ines liaukos ir storosios Zarnos veLio prevr:ncinds programos.

iq dantq silantavimo programa taip pat yta apmokama i5 PSDF

biudZeto le5u. T au Klaipedoje ji vykdoma nepakankamar.
kart4 prevenciniq prograrnq vykdymas ir finansavimas svarstytas su

iq ligoniq kasq direktoriumi.
laipedos miesto savivaldybes pirminds sveilcatos prieZilros istaigq
o rezultatus pastebima, kad ne visos jos efektyviai vykdo atrankines

2016 m. n
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prevenclnes pro ramas bei isisavina PSDF biudZeto lesas ir taip blogina gyventojq
ankstyv4 ligq dia ostik4.

Kadangi 1

uZtikrinti slaus
ientq sveikata yra susijusi ir su socialinemiis problemomis, siekiant
paslaugq prieinamum4, tgstinum4, tenkinant paciento slaugos

poreikius namq lygomis, skatinant pacientq savirDp4, bei gerinant paciento gyvenimo
biudZeto apmokamos ir slaugos namuose paslaugos. Jq roditriliskokybg, i5 PSD

Klaipedoje taip
namuose paslau

eiles kasmet il
kabinet4, siekia

automatiniq iSori
gavau atsakym4,

t yra Zemas. Teises aktai reglamentuoja, kad ambulatorines slaugos
s turi b[ti teikiamos ne maLiau kaip 50 proc. specialiqjq poreilkiq

turindiq asmenq, prisira5iusiq prie pirmines ambulatorinds asmLens sveikatos prieZiiiros
paslaugas teiki ios sveikatos prieZiDros istaigos. Pagal pasauling praktik4 prevencijos
programos efek vios, kai jose dalyvaujama beveik visuotinai - pritraukiama apie 90
proc. gyventoJrl. adiau Klaipedoje rodikliai vis dar Lemi.

2016 m. S eikatos ir socialiniq reikalq komitete prevenciniq programq vykdymas
artu dalyvaujant ir Klaipedos sveikatos prieililros istaigq, teikiandiqbuvo svarstytas

pirmines sveikat
Sias paslaugas,

prieZiflros paslaugas, vadovams, jie ipareigoti efektyviau organizuoti
iau be gyventojq indelio gerq renlta1n4 nebus. Bltina iSmokti

sveikatos kultU ; skatinant vietines bendruomenes iniciatyvasr, ai5kinant gyventojams
poZi[ris j sveikat4. Seimos gydytojas privalo rupintis m[sq sveikerta,koks mrlsq padiq

tadiau kol patys klaipediediai nebus suinteresuoti sveikai gyventi, laiku periodi5lkai
ytoiq, siekiant iSsiaiSkinti ligas, sveikatos rodikliai nepagerds. lSislankytis pas gy

klausimas sv
taryboje.

sveikatos ir socialiniu reikalu komitete. lbendruomends sveikatos

Dantq vimo paslaugq i5laidos kompensuojamos pagal faktines dantq
numatyta tam tikrais atvejais.
le5q, tadiau jq nepakanka, o laukiandirjq
gautas kvietimas i dantq protezavirno

protezavlmo as, bet ne didesne suma ner

Nors dantq vimui yra skiriama nemaLai
a. Laukimo laikas. kol bus
ketverius metus.

asmenu. kuriem
iausi i Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriq rlel
reikalingas dantq protezavimas, padidinto lhnansavimo. Tuo pailiu

klausimu kreipia
apsaugos ministe
107 t[kst. eurul.

dantq protezavim

i ir i Sveikatos apsaugos ministr4. Gavau atsakym4 i5 Sveikatos
ijos, kad dantq protezavimui i5 PSDF le5os tL0l6 metams padidinrtos
Klaipedos miesto savivaldybes strateginio planavimo grupe pasiirle

finansavimo galimybg svarstyti 2016 metq antrame pusmetyje, esilnt
vir5planinems bi o le5oms. 2016 m. i5 savivaldybes biudiieto dantq protezavimui
skirta 50 trlkst.

2016 m. ipiausi i Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriq del
iq defibriliatoriq panaudojimo tinklo Klaipe<los mieste. Spalio mtin.
kad pavesta teikti informacij4 apie Siuos prietaisus it jr'l naud4

visuomenei Klai miesto visuomends sveikatos centrui, o Klaipedos greitosiios
medicinines lbos stotis gavo teisg organizuoti pirmosiori pagalbos kursus altie

su automatine iSorine defibriliaciia.
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Situacijai sveikatos politikoje pakeisti yra vienintelis kelias-kruop5diai
i5analizavus visa$ sveikatos reformos klaidas, bandyti je iS naujo suderinti taip, kad

sultantai konsultuotq sudetingesnius ligrl
igoniai Apie problemas sveikatos sistemoje
ni ,,Jos didenybe-eile" dienra5fyje ,,Vakarq

Lietuvoje (orupcij4 arba ky5ius, kaip labai rimt4 problem4, ivardijo 90,5 proc.
apklaustqjq. fsp[{ingi skaidiai, deja, nesukeliantys euforijos ar ilgai trunkandiq ovacijq.
Ekspertai koruppij4 ivardina kaip pagrinding problem4, stabdandi4 progres4,

inandi4 socialing atskirti, visuomenes nariq
stybeje kraStutinai neigiam4 psichologini
savaitraStyje "Lietuvos sveikata" paraiiau

u ir visuomenine veikla. Dalyvavau Sausio
savivaldybes pastato, Giruliq televizijos

sto tarybos deputatui tai labai jaudinandios
istorijos k ryg4, kaskart ipindami LodLius-

nos paminejime. Tai garbingas prisilietimas
ds, kad 1923 m. sausio l5-osios sukileliq

iesto vietos - Jono kalnelio ir jo prieigq
ktq pristate bendroves "Nemuno deltos
o architekte Laima Sliogeriene. Architektq
iausiai apleistq miesto vietq ateityje pakeis

miesto svediq traukos objektu.
edos universitetas minejo veiklos 25-meti.
ktoriq, palinkejau gabiq studentq, auk5tq

reitingq ir stipriop sveikatos. MalonDs prisiminimai uZvalde giedant studentq himnq

"Gaudeamus".
Mylime sarfo Zemg, savo Kalb4, savo Valstybg, visa Sirdimi jaudiame Laisvg ir

mis, Vasario 16 d. dalyvavau Valstybes
ie prasidejo Svd. Mergeles Marijos Taikos
tuv4", po Mi5iq visi skubejome iAtgimimo
mas. Valstybes gimtadienio i5vakarese teko
vau Vasario 16-osios Vienybes boulingo

kcijos saleje Trediojo amZiaus universiteto
s ir Klaipedos gyventojq sergamum4 ir
klausimq.

Lietuv4, pdgal Zuvusiq ir suZalotq autoivykiuose Zmoniq skaidiq, lenkia tik
Latvija ir Rumunr.f u, o pagal Zur,usiqjq skaidiq vienam milijonui gyventojq uLimame 26
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vietq. Taigi, beveik pagal visus rodiklius esame Europos uodegoje. Reikia pripaZinti,

kad ir kitose Eurgpos valstybese automobiliai, o tiksliau, jq vairuotojai Zudo Zmones ir
Z[sta patys, tadipu ten aukq skaidius, skirtingai nei Lietuvoje, kasmet maZ1ia, o
skandinavai jau visai rimtai kalba apie nulini variant4, t.y., nd vienos aukos keliuose!

Mums, deja, iki tokiq svajoniq dar laukia ilgas ir sunkus kelias. Apie alkoholio ZalE

sveikatai Vasario 25 d. dienra5tyje ,,Klaipdda" publikavau straipsni ,,Subrendusio blogio

metastazds"
2016 m. Kovo 6 dien4 pasveikinau Metq Klaipedietg - 2016 metais ja tapo

gydytoja Jolanta iesiene. Malonu, kad "Klaipddos" dienraSdio skaitytojai jau

keturiolik tq kartE renka miestui ir j o bendruomenei nusipelniusias moteri s

2016 m. kovo 9 dien4 Klaipedos universiteto bendruomene jau tredi4 kart4 rinko

studentq visuomenines veiklos apdovanojimq "Auksin6 burd" laureatus. 2016 metais

buvo skelbiamos devynios nominacijos. "Metq iniciatyva" nominacijos nugaletoj4 man

teko paskelbti ir iteikti apdovanojim4. Juo tapo Sveikatos mokslq fakulteto studentas

Kazys Kuneika UZ iniciatyv4 pritaikyti fakultet4 regos negaliq turintiems. Buvo daug

jaudinandiq akimirkq. IJZ puikiai organizuot4 rengini padekojau organizatoriui dr.

Dariui Rekiui
Kovo l|-q)q palydejau Klaipedos dramos teatre, kur vyko labdaros koncertas

"Nubusk pasikeit s". Aukojau lesas tam, kad vaikai ar paaugliai galetq nemokamai

lankytis teatro ar koncertq sales renginiuose. Klausdme chorq Bel Canto it Cantare,

Klaipedos kameriprio orkestro atliekamq fantasti5kq meno kfriniq.
Kovo 18 dienq Klaipedos universitete diskutavome apie pacientq saugq - su

kokiomis saugos problemomis susiduria klaipediediai ir kaip jas reiketq sprqsti?

GeguZes 3 dien4, Ievos Simonaitytes bibliotekos saleje vyko renginys "Istorij4
kuria Zmones". Susitiko kraitiediai, VSI Leidybos idejq centro duomenimis, 1990 - 2015

m. patekg tarp i5lliliausiq Lietuvos asmenybiq. Pasakojome kokie pasirinkimai ir darbai

atvede i profesijos auk5tumas, dZiaugemes jaunaisiais klaipediediais, kurie siekia tapti

asmenybemis.
Liepos B flienq, Parodq rlmuose atidarytoje parodoje "Vakarq vejai 2016",

skirtoje Klaipedos VK pinnininko, Lietuvos Auk5diausiosios.tarybos - Atkuriamojo

Seimo signataro, Klaipedos miesto garbes piliedio Alfonso Zalio atminimui, yra ir
keletas mano meniniq fotografrjq. DZiaugiuosi, kad galejau bent dalele prisiliesti prie

Sios kilnios misijos.
Liepos merresi Klaipedos miesto tarybos Sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto

vardu, kartu su kpmiteto nare Vaida ?vikiene, pasveikinome 15 metq veiklos sukakties

proga Klaipedos rniesto Globos namq darbuotojus ir gyventojus. Buvo daug jaudinandiq

akimirkq.
Rugpj[dio pabaigoje akcijos "B[k pirmlnas!" metu, kartu su

padovanojome mpkykliniq prekiq bUsimiesiems pirmokams. Gera daryti

malonu, kai gali paremti tuos, kuriems parama labai reikalinga.

Daugelis |<laipediediq pastoviai skundesi del aukstq vaistq

kainodara nera jokia paslaptis. DidZiausi4 dali sudaro visos jo suk[rimo,

jaunimiediais,
gerus darbus,

kainq. Vaistq
patentavimo ir



Rugsejo menesi kaip Klaipedos mi

Kaip Klaipedos rniesto savivaldybes sveikatos ir socialiniq reikalq komiteto narys
aplankiau vaikq socialines pagalbos centr4 " l0 talentq". Centras paLymejo dvidesimties
metq veiklos jubiliejq. Ta proga pasveikinau ir padovanojau tai, [o liems labiausiai
reikejo.

Sendvario seniDnijoje, Glauddnq kaime glaudZiasi per 200 Seimininkq i5duotrl
naminiq kadiq bei Suneliq. Prieglobst! jiems suteikia Vsl ,,Buk mano draugas,..
Gyvuneliq Sirdys labai jautrios, o visas likgs iq gyvenimas virtgs laukimu-gal kas at,[rks,
pasiims inamus. Su jaunimiediais pries Sv. Kaledas Suniukanrs padouunop-. r,u-.ii, o
rugsejo menesi atveLdme maisto. Buvome suZaveti direktores Galinos Kudinskienes
begaline kantrybe, pasiSventimu ir meile gyvDnams.

GruodZio 9 dien4, Klaipedos universitete, minint
idomius praneSimus apie korupcijos prevencij4.

Antikorupcijos dien4, i5klausiau

Akfyviai dalyvavau Klaipedos savivaldybes bendruomenes sveikatos taryboje
svarstant klausim4 del pirmines sveikatos prieZiDros paslaugq reorganizavimo Klaipedos
mieste' Nutarta Poliklinik4 ir Klaipedos SPC I Seimos medicinos skyriq, esandius ti.uq
tako g. 38, prijungti prie JDrininkq SPC. Rekomendavome savivaldybes tarybos
kolegijai ieskoti galimybes statyti nauj4 poliklinik4 centro Siaurineje dalyje ir peikelti
Sias teikiamas paslaugas. Manau, kad turime atiduoti duoklE klaipediediq sveikatos
prieZiDros paslaugq prieinamumo gerinimui.

Per 2016 metus kart4 per menes! r,ykdZiau klaipediediq priemim4. Per metus, kaip
miesto tarybos narys, priemiau 13 interes ani4. Dainiausiai klaipediediai kreipesi del
sveikatos prieZiiiros paslaugq organizavimo mieste, auk5tq vaistq kainq, dantq
protezavimo eiliq, moksleiviq sveikatos, miesto pirties likimo, pensijq padidinimo,
girtavimo, prekybos alkoholiniais gerimais organi zavimo mieste.

Pagarbiai
Klaipedos miesto savivaldybes tarybos narys


