Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo
projektas (Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-007/D4-119)
Projekto vertė – 2 966 720 Lt.
Projekto vykdytojas – Higienos institutas.
Projekto partneriai: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centras.
Projekto trukmė – 2009–2014 m.
Projekto tikslas – išplėsti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos
darbuotojų bendrąsias ir specialiąsias kompetencijas, tobulinant jų kvalifikaciją ir gerinant
kvalifikacijos kėlimo bei tęstinio mokymo galimybes, prisidėti prie sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.
Vykdant projektą 2014 m. organizuotos 2 mokslinės praktinės konferencijos Vilniuje ir
Panevėžyje. Jose dalyvavo daugiau kaip 150 visuomenės sveikatos priežiūros specialistų (VSP).
Konferencijos organizuotos pagal programą, suderintą su SAM. Programoje „Visuomenės sveikatos
stiprinimas ir sveikos gyvensenos skatinimas: iššūkiai ir sprendimo būdai“ VSP išklausė temas apie
visuomenės sveikatą lemiančius veiksnius ir jų valdymą, konfliktų įtaka asmens ir visuomenės
sveikatai bei jų valdymo būdus, stresą ir jo įtaka asmens ir visuomenės sveikatai, emocinį intelektą
ir sveikatą.
2014 m. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Mažeikiuose ir Alytuje organizuoti 9 trijų dienų
trukmės kursai, kuriuose dalyvavo 225 ikimokyklinio ugdymo įstaigų VSP specialistai. SAM
pavedimu kursų programos parengtos VSP specialistams, vykdantiems sveikatos priežiūros
funkcijas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, ir suderintos SAM 2011 m. liepos 15d. raštu Nr. 10(22.2-12)-5402. Kursai organizuoti temomis: „Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos
skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ (3), „Traumų bei kitų išorinių mirties priežasčių
sąlygotų būklių prevencija“ (3), „Psichikos sveikatos stiprinimas, psichikos sutrikimų, įskaitant
priklausomybės ligų prevencija“ (3 kursai).
2014 m. 7 VSP specialistai turėjo galimybę kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaudami
tarptautiniuose renginiuose užsienio šalyse. Lietuvos VSP specialistai 2014 m. rugsėjo 24-26 d.
dalyvavo Porto mieste (Portugalija) vykusiame 3-ajame aplinkos sveikatos kongrese ICEH2014
„Kylančios rizikos ir iššūkiai aplinkai, sveikatai ir saugai“ (2) ir 2014 m. lapkričio 19-22 d. - 7-ojoje
Europos visuomenės sveikatos konferencijoje „Sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumų
mažinimas“ (5 dalyviai), vykusioje Glazge (Škotija).

Daugiau informacijos apie įvykdytus ir planuojamus projekto renginius pateikiama
Instituto svetainės www.hi.lt skyriuje „ES paramos programa“.

