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 – 859 221,5 Euro (2 966 720 Lt).
Projekto vykdytojas – Higienos institutas.
Projekto partneriai: Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, Slaugos darbuotojų
tobulinimosi ir specializacijos centras.
Projekto trukmė – 2009–2015 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 2015 m. organizuotos 3 mokslinės praktinės konferencijos Vilniuje,
Alytuje ir Telšiuose. Jose dalyvavo daugiau kaip 225 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai
(VSP). Konferencijos organizuotos pagal dvi programas, suderintas su SAM. Programoje
„Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ VSP pasidalino patirtimi
įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 22 d. įsakymu Nr.
V-979 „Dėl Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ patvirtintą Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo
tvarkos aprašą ir išklausė temas apie Lietuvos gyventojų mitybą ir širdies bei kraujagyslių ligų
riziką, fizinio aktyvumo reikšmę širdies ir kraujagyslių ligų genezei ir prevencijai, gyventojų
motyvacijos rūpintis savo sveikata stiprinimą, stresą ir širdies bei kraujagyslių ligas, streso
valdymą. Programoje „Sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos“ buvo nagrinėtos temos apie
vaikų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo galimybes ugdymo įstaigose, VSP pasidalino savo veiklos
mokyklose gerąja praktika. Šiose konferencijose buvo paminėta visuomenės sveikatos priežiūros
mokyklose 10-metų sukaktis, pagerbti aktyviausi visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir
aptartos sveikatos priežiūros mokyklose aktualijos.
2015 m. 10 VSP specialistų turėjo galimybę kelti profesinę kvalifikaciją dalyvaudami
tarptautiniuose renginiuose užsienio šalyse. Lietuvos VSP specialistai 2015 m. gegužės 14-15 d.
dalyvavo Barselonoje (Ispanija) vykusioje konferencijoje "Žmonių sveikata klimato kaitos
akivaizdoje: mokslas medicina ir jų pritaikymas" (3), 2015 m. birželio 4-5 d. Taline (Estija) - 18 –
jame Europos Sąjungos mokyklų ir sveikatos ir medicinos universitetų bienalės kongrese „Vaikų ir
jaunimo sveikatos gerovė – pasidalinta atsakomybė” (1), 2015 m. birželio 15-17 d. Osle (Norvegija)
- 12-joje metinėje Šiaurės Europos konferencijoje „Pasaulinės pastangos žinių perdavimui:

visuomenės sveikatos technologijos sveikatos politikai ir praktikai“ (2), 2015 m. birželio 23-26 d.
Bergene (Norvegija) - 13 – jame tarptautiniame simpoziume „Sveikata jūrų laivyboje“ (1) ir 2015
m. liepos 27- rugpjūčio 1 d. 6-joje tarptautinėje medicinos geologijos konferencijoje (3 dalyviai),
vykusioje Aveiro (Portugalija).
Daugiau informacijos apie įvykdytus projekto renginius pateikiama Instituto svetainės
www.hi.lt skyriuje „ES paramos programa“.

