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PROGRAMOS APRAŠYMAS
Biudžetiniai metai
Programos vykdymo
laikotarpis
Asignavimų valdytojas
Programos vykdytojai

2017
Tęstinė

Programos parengimo
argumentai

Sveikatos priežiūros programa realizuojamas Neringos savivaldybės
strateginio plėtros plano 2014-2020 metams II-o prioriteto 2.2 tikslo 2.2.1
uždavinys, įgyvendinami Neringos bendruomenės sveikatos tarybos
2016-10-21 posėdžio protokolu Nr. V35-2 nustatyti sveikatinimo veiklos
prioritetai 2017-2019 m.

Ilgalaikis prioritetas
(pagal NSSPP 20142020)
Programa
įgyvendinamas
savivaldybės
strateginis tikslas
Strateginio tikslo
uždavinys

Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos Kodas
infrastruktūros plėtra

Neringos savivaldybės administracija
Savivaldybės gydytojas;
Miesto tvarkymo ir statybos skyrius;
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras.

2

Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei
visuomenės poreikius tenkinančią socialinės paramos
sistemą

Kodas

2.2.

Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas,
plėtoti ligų prevenciją ir sveikatos ugdymą“

Kodas

2.2.1.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:

Įgyvendinant tikslą realizuojama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nustatytų savarankiškųjų ir valstybės
deleguotų funkcijų įgyvendinimas. Siekiama efektyviai formuoti asmens sveikatos priežiūros
sistemą, orientuotą į pacientą, tikslingai skirti lėšas asmens sveikatos priežiūrai gerinti, greitosios
medicinos pagalbos paslaugų tolygiam prieinamumui visai bendruomenei, gerinti šių paslaugų
kokybę ir GMP posto aprūpinimą reikalinga įranga, užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą ir
sveikatinimo veiklos finansavimą.
Įgyvendinant tikslą realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymuose nustatytos savivaldybių
savarankiškosios funkcijos – pirminė visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas,
reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas); savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir
įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra, triukšmo stebėsena
(monitoringas) tyliosiose zonose, žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės priemonių
įgyvendinimas bei valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos: visuomenės
sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo
mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas, visuomenės sveikatos stebėsena.
2.2.1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas, plėtoti ligų
prevenciją ir sveikatos ugdymą.
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 6 priemonės.
2.2.1.1 priemonė. Neringos PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, fizioterapijos,
reabilitacijos paslaugų ir laboratorinės įrangos modernizavimas ir informacinių technologijų diegimas

Neringos PSPC nepakanka finansavimo iš PSDF lėšų rentgeno ir fizioterapijos kabinetų,
laboratorijos išlaikymui, todėl savivaldybė, siekdama, kad savivaldybės gyventojams būtų
suteikiama pakankamai ir kokybiškų ambulatorinių paslaugų, dalinai finansuoja šių kabinetų
išlaikymą.
Norėdami užtikrinti odontologinių paslaugų užtikrinimą savivaldybės gyventojams,
savivaldybė skiria lėšas gydytojo odontologo atlyginimui dalinai finansuoti, kad būtų galima
išlaikyti gydytoją odontologę Neringos PSPC, konkuruojant darbo rinkoje su kitomis Klaipėdos
apskrities odontologinėmis klinikomis, galinčiomis pasiūlyti didesnį atlyginimą.
LR sveikatos apsaugos ministras, siekdamas užtikrinti Sveikatos netolygumų mažinimo
Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano 1 priedo „Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir
gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašo“ įgyvendinimą, 2016 m. vasario 12 d. įsakymu
Nr. V-237, patvirtino Tiesiogiai stebimo trumpo kurso paslaugų teikimo tvarkos aprašą, kurio 4
punkte numatyta, kad „Lietuvos Respublikos savivaldybės teisės aktų nustatyta tvarka
organizuoja tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų savivaldybėse teikimą“.
Šiuo metu savivaldybėje sergančių tuberkulioze nėra, bet kabineto veikla turi būti iškart
organizuota, bent vienam pacientui susirgus tuberkulioze.
Šiai priemonei numatytos veiklos:
2.2.1.1. Fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos paslaugų teikimo Neringos PSPC
užtikrinimas;
2.2.1.2. Odontologinių paslaugų teikimo Neringos PSPC užtikrinimas;
2.2.1.3. Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014-2023 m. veiksmų plano 1 priedo
„Tuberkuliozės profilaktikos, diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašo“
įgyvendinimas Neringos savivaldybėje.
2.2.1.2 priemonė. Asmens sveikatos priežiūros pastatų sutvarkymas ir atnaujinimas.

Priemonės veikla 2.2.1.2.1 „Investicinio projekto“ Neringos savivaldybės viešosios įstaigos
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro pastato (unikalus Nr. 4400-1654-2360-2216)
Taikos g. 11, Neringa, rekonstravimas“ įgyvendinimas.
Investicinio projekto statybinė dalis baigta. 2017 m. reikalinga įsigyti įrangos už 467,0
tūkst. Eur ir ją sumontuoti. Lėšos skiriamos iš valstybės investicijų programos.
2.2.1.3 priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir
kokybės gerinimas.
Priemonės veiklos:

2.2.1.3 priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas.
Numatytos 5 veiklos.
2.2.1.3.1. GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas.
GMP postas Juodkrantėje 2017 m. dirbs nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 29 d. Šio posto pagalba pagerinimas
būtinosios medicinos pagalbos operatyvumas, aptarnaujant Juodkrantės gyventojus ir miesto svečius.
2.2.1.3.2. GMP automobilio įsigijimas Neringos PSPC.
GMP automobilio įsigijimas numatytas 2018 m. iš Klaipėdos regionui skiriamų ES lėšų.
2.2.1.3.3. GMP automobilių medicininės įrangos atnaujinimas.
Veikla numatoma 2018 m. iš Klaipėdos regionui skiriamų ES lėšų.
2.2.1.3.4. Automatinių defibriliatorių įrengimas žmonių susibūrimo vietose.
Veiklos vykdymas numatytas 2018 ir 2019 m. iš SB lėšų.
2.2.1.3.5. Neringos PSPC GMP automobilių atnaujinimas.
Lėšos numatomos 2019 m.
2.2.1.4 priemonė. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra.
Veikla:
2.2.1.4.1. Neringos PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus veiklos užtikrinimas septynis metų
mėnesius.
Siekiama, kad savivaldybės gyventojams būtų suteikiama kuo daugiau ir kokybiškų slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugų. Pagal sutartines lėšas, gaunamas iš Klaipėdos TLK, Neringos PSPC 10 lovų skyrius
gali teikti paslaugas 80-90 dienų (3 mėnesius). Siekdama prailginti skyriaus veiklą bent iki 7 mėnesių,
savivaldybė skiria lėšų Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus daliniam išlaikymui.
2.2.1.4.2. Slaugos įrangos įsigijimas Neringos PSPC.
Neringos PSPC Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriui reikalinga įsigyti įrangos, nenumatytos
Investiciniame projekte „Neringos savivaldybės viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros
centro pastato (unikalus Nr. 4400-1654-2360-2216) Taikos g. 11, Neringa, rekonstravimas“. Reikalingos
vaikštynės, neįgaliojo vežimėlis, ligonių perslinkimo lenta, dušo kėdė, tualeto kėdė neįgaliajam,
treniruoklis-dviratis, laikikliai, rankų atramos dušo ir tualeto patalpose ir kt.).
2.2.1.5 priemonė. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimas.
Veiklos:
2.2.1.5.1. Valstybinės (perduotų savivaldybėms) funkcijų (visuomenės sveikatos stebėsena ir visuomenės
sveikatos stiprinimas) įgyvendinimas;
Šias funkcijas įgyvendina Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras pagal mūsų savivaldybės ir
Klaipėdos miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.
Lėšas skiria LR sveikatos apsaugos ministerija pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos
apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos
aprašą.
2.2.1.2.2. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos (visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose)
įgyvendinimas;
Ši funkcija įgyvendinama iš valstybės skiriamos specialios dotacijos ir Savivaldybės biudžeto lėšų.
Valstybės skiriamos dotacijos užtektų išlaikyti visuomenės sveikatos specialistą, dirbantį 0,2 etato krūviu
Neringos gimnazijoje ir 0,1 etato krūviu Nidos lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“ (taikomas koeficientas –
870 vaikų vienam specialisto etatui). Nuo 2017 m. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure įsteigtas
vienas visuomenės sveikatos specialisto etatas mokinių sveikatos priežiūrai Neringos mokyklose
(Neringos gimnazijoje ir Nidos lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“.
2.1.5.3. Savarankiškosios savivaldybės funkcijos (vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra) įgyvendinimas.
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnis numato, savivaldybės vykdo vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūrą. Šias paslaugas teikia Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras sutartiniu
pagrindu su Neringos savivaldybės administracija.
2.2.1.5.4. Triukšmo stebėsenos tyliosiose ir triukšmo prevencijos zonose bei pagal gyventojų skundus
įgyvendinimas.

LR vietos savivaldos įstatymas numato, kad savivaldybėms paskirtas triukšmo prevencijos ir
triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija. LR
triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio „Savivaldybių institucijų kompetencija“ 8 punktas
numato, kad savivaldybės organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose
atlikimą, nustato ir mažina triukšmą triukšmo prevencijos zonose, tiria gyventojų skundus dėl
triukšmo.
2.2.1.6 priemonė. Sveikatinimo programų rengimas ir vykdymas bei sveikatinimo projektų
(priemonių) rėmimas.
Veikla:
2.1.6.1. Finansuoti savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones
(projektus).
Savivaldybės sveikatinimo priemonės ir jų įgyvendinimui skiriamos lėšos numatomos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje ir jos pajamų–išlaidų sąmatoje, tvirtinamoje
savivaldybės taryboje. Priemonės atrenkamos viešo konkurso būdu.
2.1.6.1.2. Mankštų gyventojams organizavimas Neringos savivaldybėje.
Ši veikla numatoma 2018-2019 m., jei bus gautos lėšos iš Klaipėdos regionui skirtų ES lėšų.
Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Sveikatos priežiūros paslaugų plėtra; kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos; gerėjantis
paslaugų prieinamumas, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas; didesnė
visuomenės dalis vadovaujasi sveikos gyvensenos principais; sveikatos statistikos rodiklių
gerėjimas (mažėjantis gyventojų sergamumas ir mirtingumas, didėjanti vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė, gerėjanti gyvenimo kokybė ir kt.), vykdoma triukšmo stebėsena tyliosiose zonose.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Neringos savivaldybės biudžeto, Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos, Neringos savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, valstybės biudžeto
ir ES lėšos.

Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa (Septynioliktosios Vyriausybės 2017–2021 metų
programa);
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. programa;
LR sveikatos sistemos įstatymas;
LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;
LR triukšmo valdymo įstatymas;
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 metų veiksmų planas;
Nacionalinė imunoprofilaktikos 2014-2018 metų programa;
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016-2023 metų plėtros programa;
Nacionalinė burnos sveikatos 2016-2020 metų programa;
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. V-932 „Dėl
valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms
vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais;
LR SAM 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1562 „Dėl 2016 m. skiriamos specialiosios
tikslinės dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės
perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti paskirstymo tarp
savivaldybių sąrašo patvirtinimo“

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (KODAS 08) VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ
REIKŠMIŲ SUVESTINĖ

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslo, uždavinio vertinimo kriterijų pavadinimai
ir mato vienetai

2016
2017 2018 2019
m.
m.
m.
m.
faktas planas planas planas

2.2 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei visuomenės sveikatos
poreikius tenkinančią socialinės paramos sistemą
R-2.2-01

Apsilankymų skaičius Neringos PSPC

R-2.2-02

Gerai įvertinusių gautas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas savivaldybės gyventojų dalis proc. nuo
visų apklaustų gyventojų
Asmenų, paskiepytų nuo užkrečiamųjų ligų, skaičius
Bendruomenės informuotumas sveikatos ugdymo
klausimais, procentinė dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus

R-2.2-03
R-2.2-04

14303
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80
65

80
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80
65

2.2.1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas, plėtoti ligų prevenciją
ir sveikatos ugdymą

2.2.1.1 priemonė. Neringos PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, fizioterapijos,
reabilitacijos paslaugų ir laboratorinės įrangos modernizavimas ir informacinių technologijų
diegimas
P-2.2.1-01
P-2.2.1-02
P-2.2.1-03

Suteiktų fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos
paslaugų skaičius
Asmenų, gavusių odontologines paslaugas skaičius
Įsteigtas ir veikiantis Savivaldybės DOTS kabinetas

7163

5190

5290

5390

382
0

400
1

410
1

420
1

2.2.1.2 priemonė. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatų sutvarkymas ir atnaujinimas
P-2.2.1-04

Įsigytos įrangos dalis, proc.

0

100

0

0

2.2.1.3 priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas
P-2.2.1-05
P-2.2.1-06
P-2.2.1-07
P-2.2.1-08
P-2.2.1-09

GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas
liepos–rugpjūčio mėn., proc.
Įsigytas GMP automobilis, vnt.
Įsigyta GMP automobilio įranga, vnt.
Įsigyti ir įrengti automatiniai defibriliatoriai, vnt.
Suremontuotas GMP automobilis, vnt.

100

100

100

100

0
0
0
0

0
0
0
0

1
3
1
0

0
3
1
1

2.2.1.4 priemonė. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra
P-2.2.1-10
P-2.2.1-11
P-2.2.1-12

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus veikla,
dienų skaičius metuose
Asmenų, gavusių stacionarias slaugos paslaugas,
skaičius
Įsigytos įrangos skaičius, vnt.

173

208

208

208

60

45

48

50

0

10

8

0

2.2.1.5 priemonė. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimas
P-2.2.1-13
P-2.2.1-14
P-2.2.1-15
P-2.2.1-16
P-2.2.1-17

Asmenų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo veikloje,
skaičius
Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita,
vnt.
Aptarnaujamų mokinių skaičius
Sveikatinimo priemonių vaikams ir jaunimui
skaičius
Atliktų triukšmo laboratorinių tyrimų skaičius

315

315

320

320

1

1

1

1

208
6

210
6

210
6

210
6

20

20

20

20

2.2.1.6 priemonė. Sveikatinimo programų rengimas ir vykdymas bei sveikatinimo projektų
(priemonių) rėmimas
P-2.2.1-18
P-2.2.1-19
P-2.2.1-2

Finansuotų VSRSP priemonių (projektų) skaičius
Organizuotų mankštų skaičius
Mankštų dalyvių skaičius

7
169
2939

10
170
2950

10
640
7050

Programos koordinatorė:
Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

Virginija Gedžiuvienė

10
640
7100

