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Programa įgyvendinama per Lietuvos
nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros
strategiją 2014–2020 metams

Visuomenės
sveikatos priežiūros
įstatymas (10
straipsnis)

Lietuvos sveikatos programai įgyvendinti
Vyriausybė tvirtina Lietuvos nacionalinę
visuomenės sveikatos priežiūros strategiją

Vyriausybės
programos
įgyvendinimo
prioritetines
priemonės

Siekiant skatinti sveiką mitybą, fizinį aktyvumą,
aplinkos sveikatinimą ir visuomenės sveikatos
stebėsenos gerinimą, mažinti tabako, alkoholio ir
narkotinių medžiagų vartojimą, taip pat
sužalojimų, apsinuodijimų ir tam tikro išorinio
poveikio padarinių, parengti Visuomenės
sveikatos plėtros programos projektą

3

LNVSPP 2015–2023 metų programos projekto strukūra
Įžanga
Strateginis tikslas

Tikslai
Uždaviniai
Uždavinių
įgyvendinimo kryptys

Vertinimo kriterijai ir jų
reikšmės

Pateikiama
pagrindžianti
informacija,
naudojant analizės
duomenis

Įgyvendinimo
priemonės

Programos įgyvendinimas

Koordinuojanti
institucija

Dalyvaujančios
institucijos

Programą
įgyvendinantys
dokumentai ir kt.
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Programos įgyvendinimas. Stiprybės
Atitiktis PSO ir ES sveikatos ir Lietuvos ilgos trukmės
strateginio planavimo dokumentams (LSP,
Metmenims)
Programa parengta remiantis studijų rezultatais,
strateginių dokumentų analize, kt. šalių dokumentų
analize
Suplanuotos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kryptys
ir priemonės, nustatyti tikslų ir uždavinių pasiekimo
kriterijai, jų reikšmės ir atsakingos institucijos
Strateginis tikslas ir akcentas į sveiko gyvenimo
trukmės ilginimą
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Programos įgyvendinimas. Stiprybės
Programa apima sveikatos priežiūros valdymo
tobulinimo sisteminius klausimus
Siūlomi tarpžinybinio bendradarbiavimo, skirtingų
paslaugų integravimo modeliai
Suplanuotos kryptys apima nacionalinį ir savivaldos
lygius (iki bendruomenėje teikiamų paslaugų)
Suplanuotas programos tarpinis vertinimas (leis įvertinti
aktualumą, pokyčius)
Integruoti asmens sveikatos priežiūros klausimai,
neatsiejami nuo visuomenės sveikatos problemų
sprendimo (pvz. TBC, ŽIV, LNL ir pan.)
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Programos įgyvendinimas. Stiprybės
Didelis dėmesys LNL veiksnių prevencijai (pvz.
tabakas, alkoholis, mityba, fizinis aktyvumas)
Dėmesys inovacijoms ir efektyviom sveikatos
technologijom (pvz. sveikatos technologijų
efektyvumo ir veiksmingumo vertinimai, mokslo
įrodymais pagrįsti sprendimai)
Integruotos Profesinės sveikatos priežiūros plėtros
koncepcijos nuostatos
Dėmesys aplinkos taršos, radiacinės saugos ir
gaminių saugos klausimams
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Programos įgyvendinimas. Silpnybės
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Programos įgyvendinimas
 Programos tikslai ir uždaviniai įgyvendinami per kitas

su sveikata ir jos rizikos veiksnių valdymu bei
prevencija susijusias strategijas, programas,
tarpinstitucinius ir veiklos planus, papildant juos
Programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo
priemonėmis
*
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Sveikatos sistemos strateginiai dokumentai
 Psichikos sveikatos strategija
 Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2010–2016 metų programa
LRS
 Valstybinės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir
vartojimo prevencijos programos 2015–2025 m.
projektas
 Nacionalinė pažangos programa ir TVP „Sveikata
visiems“
 Narkotinių ir psichotropinių medžiagų, narkotinių ir
LRV
psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), tabako
ir alkoholio kontrolės koncepcija
 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės ir vartojimo
prevencijos TVP projektas
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Sveikatos sistemos dokumentai

SAM

 Sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m.
veiksmų planas (sritys: Vaikų sveikata; Galvos smegenų
kraujotakos ligos; Kraujotakos sistemos ligos; Priklausomybės;
Tuberkuliozė; Traumos ir nelaimingi atsitikimai; Sveikatos
priežiūros paslaugos neįgaliesiems)
 Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų
planas (sritys: Sveika gyvensena; Sveikatai palankios sąlygų
darbe; Griuvimai; Psichikos sveikata; Slaugos ir geriatrinės
paslaugos; Reumatiniai susirgimai)
 Nacionalinė vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų
programa
 Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių
prevencijos veiksmų planas 2014–2016 metams
 Nacionalinė imunoprofilaktikos 2014–2018 metų programa
 Lietuvos e. sveikatos 2007–2015 metų plėtros strategija
 Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatos stiprinimo
veikloje, skatinimo programa
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SAD
M
ŠMM

EM

LRS, LRV
 Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programa ir
TVP
 Valstybinė moterų ir vyrų lygių galimybių 2015–2021 m
LRS, LRV
programą
SAM
 Valstybinė
studijų,
mokslinių tyrimų
ir eksperimentinės
 Nacionalinė
demografinės
(gyventojų)
politikos strateg
(socialinės,
kultūrinės)
2013–2020
plėtros
 Valstybinė
smurtoplėtros
artimoje
aplinkojemetų
prevencijos
AM
programa
ir jos teikimo
TVP
pagalbos
nukentėjusiems asmenims 2014–2
 Valstybinė
švietimo 2013–2022 metų strategija
metų programa
 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 20
2019 metų programa
VR
ŠMM Nacionalinė jaunimo politikos 2011–2019 metų plė
M
 VSPP
Sveikatos
ugdymo
bendroji
programa (taikoma bendrojo
programa ir jos TVP
ugdymo mokykloms)
 Alkoholio,
SADM tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo
prevencijos
programa
ir jaunimo
 Socialinės
įtraukties
didinimo Vaikų
2014–2020
m. veik
socializacijos
ŽŪM metų veiksmų planas
planas 2014–2016
 Gabių
ir talentingų vaikų
paieškos,
atpažinimo sistemos
 Specializuotos
pagalbos
centrų programą
sukūrimo
ir mokyklų
šiems vaikams
 Perėjimo
nuo institucinės
globos prieinamumo
prie šeimoje
2014–2016 metų
veiksmų
planas neįgaliesiems
bendruomenėje
teikiamų
paslaugų
SM didinimo
ŪM
 Švietimo
įstaigųbe
sporto
programa m
likusiems
tėvųaikštynų
globosatnaujinimo
vaikams 2014–2020
veiksmų planas
 Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plė
2014–2016 metų veiksmų plano

LRS, LRV
 Nacionalinė klimato kaitos valdymo
politikos strategija 2013-2020 ir jos TVP
 Nacionalinė darnaus vystymosi strategija
 Valstybinė
2011–
LRS, LRV aplinkos monitoringo SAM
2017
metų programa
 2011–2020
metųSAD
valstybinė sporto
 Valstybinis
atliekų
tvarkymo
2014–2020
plėtros strategija irM
jos TVP
metų
planas irsaugumo
priemonių plėtros
planas programos
 Viešojo
 Nacionalinės
aplinkos
apsaugos
projektas
strategijos
 NPP ir projektas
TVP „Regioninė plėtra“
AM  Vaikų mokymo
ŠMM
plaukti bendrojo lavinimo
 Vandenų
taršos
mokyklose programa pavojingomis
VSPP
medžiagomis
mažinimo
programa
(iki
 Viešojo valdymo tobulinimo 2012–2020
2021
metų)
metų
programa
 Užterštų teritorijų tvarkymo 2013–2020
m. planas
EM
 Patvariųjų organinių teršalų (POT)
tvarkymo 2010–2015 metų programa

SM

ŪM
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AM

VRM

ŽŪM
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ŽŪM
Vaisių
vartojimo
skatinimo
SAMugdymo įstaigose programos
LRV
mokslo irmetų strategija
 Investicijų 2014–2017
skatinimo
SAD
AM
plėtros 2014–2020
M pramonės (ŽŪM)
LRS, LRV
metų programa
„Pienas
vaikams“
 Valstybinė saugaus
eismo turizmo
 Lietuvos
plėtros
2014–
plėtros
2011–20172020metų
metų programa
„Vaisiai vaikams“
VRM
programaŠMM
ir jos TVPŪM
 Informacinės
visuomenės
 Valstybinės
VSPP vartotojų teisių
plėtros
2014–2020apsaugos
metų
2015–2018 metų
programa „Lietuvos Respublikos
strategijos projektas
skaitmeninė darbotvarkė“

ŽŪM

EM

SM

ŪM
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Programą įgyvendinančios institucijos
 Už Programos tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijų reikšmių

pasiekimą atsakingos šios institucijos: ministerijos (SAM,
SADM, ŠMM, AM, VRM, EM, SM, ŪM, ŽŪM, FM), įstaigos prie
Vyriausybės (NTAKD, VMVT, KKSD)

 SAM – programos koordinatorius, kasmet teikia ataskaitą apie

Programos įgyvendinimą LRV

 Už Programos įgyvendinimo vertinimo kriterijų rodiklių pokyčių

stebėseną bei analizę atsakinga SAM arba jos įgaliota
institucija.
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Programos įgyvendinimo partneriai

 Pasiūlyti savivaldybių institucijoms, mokslo ir studijų

institucijoms, darbdaviams ir profesinėms sąjungoms,
nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti
įgyvendinant Lietuvos nacionalinę visuomenės
sveikatos priežiūros 2015–2023 metų plėtros
programą.
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Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, 6
str.
 Savivaldybės vykdo savarankiškąsias visuomenės

sveikatos priežiūros funkcijas: įgyvendina
savivaldybės tarybos patvirtintuose savivaldybės
strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės
strateginiame veiklos planuose numatytas
visuomenės sveikatos priemones, atsižvelgdamos į
vyraujančias visuomenės sveikatos problemas;
dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės
sveikatos strategijas ir programas,
tarpinstitucinius veiklos planus;...
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Dalyvaujančios institucijos
Nacionalinis
lygis

Dalyvaujančios

Kt.
ministerijos

Vyriausybė

Koordinatorius

Dalyvaujančios

SAM

Įstaigos prie
LRV

Pavaldžios
institucijos

Specializuoti
centrai

VSC

ASPĮ

Savivaldos
lygis

VSPĮ: dalyvauja įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos
strategijas ir programas, tarpinstitucinius veiklos planus

Savivaldybė
(savivaldybės gydytojas)

VSB

Kt.
įstaigos

ASPĮ

Bendruomeni
ų sveikatos
tarybos
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ

