Elektroninio dokumento nuorašas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2021 M.
BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-836 „DĖL HIGIENOS INSTITUTO 2021 METŲ
VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m.

d. Nr.
Vilnius

P a k e i č i u Higienos instituto 2021 metų veiklos planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2021 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. V-836 „Dėl Higienos instituto 2021
metų veiklos plano patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras

O. Balčiūnaitė, tel. (8 5) 266 1453, el. p. ole.balciunaite@sam.lt

Arūnas Dulkys

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2021 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-836
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2021 m. gruodžio
d. įsakymo Nr. Vredakcija)
HIGIENOS INSTITUTO 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Įstaigos veiksmas pavadinimas
PrograPriemonės
mos
kodas
kodas

Priemonės
pavadinimas
Kodas

01.010

2021-ųjų metų asignavimai (tūkst.
eurais)

Vertinimo kriterijus

01–01–03 Plėtoti profesinės
sveikatos
priežiūros
tyrimus,
vertinimą ir rengti
įrodymais
pagrįstus
pasiūlymus dėl
profesinės
sveikatos
priežiūros veiklos
stiprinimo, bei
užtikrinti
Centrinės darbo
medicinos
ekspertų
komisijos veiklą

Pavadinimas

Kodas

1.

Atlikti Centrinės darbo medicinos
ekspertų komisijos (CDMEK)
sekretoriato funkcijas

2.

Atlikti darbo aplinkos poveikio sveikatai tyrimus:

2.1.

Parengti Asmens sveikatos priežiūros
įstaigose atliekamo pschosicialinių
profesinės rizikos veiksnių tyrimą ir
vykdyti jo 2021 m. priemones 1 (
įsakymo 2.3.2 priemonė)

2.2.

Vykdyti Mokyklos bendruomenės
profesinės gerovės įvertinimo tyrimo
projekto 2021 m. priemones

2.3.

Vykdyti vyresnio amžiaus žmonių
galimybių dalyvauti ir dalyvavimą
darbo rinkoje prognozuojančių veiksnių
tyrimo 2021 m. priemones

2.4.

Parengti Profesinės gerovės modelio
taikymo skirtingose švietimo veiklos
srityse tyrimo projektą ir vykdyti jo
2021 m. priemones (išbandyti 2020 m.
validuotą profesinės gerovės vertinimo
įrankį ir įvertinti Lietuvos profesinių
mokyklų dirbančiųjų profesinę gerovę).

1.1.1.

Pavadinimas

Ataskaitų skaičius

Matavi- Reikšm
mo vnt.
ė

vnt.

1

iš viso

Įvykdymo
terminas (ketv.)

LRV
Pareigybių
Atsakingi darbo,
iš jų:
skaičius
vykdytojai TVP
išlaidoms
kodas
iš jų
Pradžia Pabaiga
turtui
darbo
įsigyti
išlaidoms
užmokes-č
iui

249,6

245,3

225,2

4,3

19,00

11,5

11,5

9,5

0,0

1,00

119,2

114,9

107,0

4,3

9,00

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

Higienos
institutas
Higienos
institutas

2.1.1.

Tyrimo projektų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

2.1.2.

Tyrimo ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

2.2.1.

Metodinių
rekomendacijų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2020 m.
ketv.
II ketv.

2.3.1.

Tyrimo ataskaita

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

2.3.2.

Metodinės
rekomendacijos

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. III ketv.

2.4.1.

Tyrimo projektas

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. III ketv.

2.4.2.

Tarpinė ataskaita

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
IV ketv. IV ketv.

2.5.

Pristatyti vykdomų darbo aplinkos
poveikio psichikos sveikatai tyrimų
rezultatus suinteresuotų įmonių
atstovams 2 ( NDSSP 2.4.1. priemonė)

2.5.1.

Pristatymų skaičius

vnt.

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

2

73,5
3.

73,5

68

0,0

6,00

Higienos
institutas

Parengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas profesinės sveikatos priežiūros praktikoje:

3.1.

Parengti informacinius ir metodinius
leidinius apie sveikatos stiprinimą ir
gerovės darbe užtikrinimą skirtingoms
pažeidžiamoms darbuotojų grupėms ir
atsižvelgiant į darbuotojų amžiaus
tarpsnius 2 (NDSSP 2.3.1. priemonė)

3.1.1.

Informacinių ar
metodinių leidinių,
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

3.2.

Parengti profesinės sveikatos
priežiūros veiklos stebėsenos rodiklių
sąrašo projektą 2, 3 (NDSSP 2.5.3.
priemonė), (STSPGP 4.2.2. priemonė)

3.2.1.

Rodiklių sąrašo
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.3.

Parengti su darbu susijusių sveikatos
problemų stebėsenos galimybių studiją,
įvertinant gerąją praktiką Šiaurės šalyse 3.3.1.
2, 3
(NDSSP 2.6.1. priemonė), (STSPGP
4.2.3. priemonė)

Galimybių studijų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.4.

Suorganizuoti seminarus profesinės
sveikatos priežiūros ir darbuotojų
sveikatos stiprinimo tema, skirtus
įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos
tarnybų ir kitiems specialistams,
dalyvaujantiems darbuotojų sveikatos
priežiūroje 2 (NDSSP 3.2.1. priemonė)

3.4.1.

Seminarų skaičius

vnt.

2

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.5.

Suorganizuoti mokymus gydytojams
apie su darbu susijusias ir profesines
ligas 2 (NDSS 3.2.2. priemonė)

3.5.1.

Mokymų skaičius

vnt.

1

2021m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.6.2.

Mokymo programų ir
metodinės medžiagos
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. III ketv.

3.6.

Parengti tiesioginius ir (ar) nuotolinius
mokymus, skirtus psichosocialinių
profesinės rizikos veiksnių vertinimo
kompetencijoms įgyti 1 (įsakymo 2.3.1.
priemonė)

3.7.

3.8.

3.9.

Parengti informacinę medžiagą ir
pateikti verslo subjektams apie
darbuotojų sveikatos tausojimo ir
stiprinimo galimybes, siekiant skatinti
darbuotojus įgyvendinti sveikos
gyvensenos principus įmonėje 3
(STSPGP 4.2.5. priemonė)
Siūlyti verslą vienijančioms
asociacijoms finansuoti darbuotojų
sveikatos tausojimą ir stiprinimą bei
skatinti darbuotojus rinktis sveiką
gyvenseną 3 (STSPGP 7.3.1. priemonė)

Įvertinti informacinių technologijų (IT)
platformos, suteikiančios galimybę
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
saugiai atlikti psichosocialinių
profesinės rizikos veiksnių vertinimą,
poreikį 1 (įsakymo 2.3.3. priemonė)

Dalyvauti rengiant darbo ir poilsio
režimo organizavimo krypties
3.10. investicinio projekto aprašą 8 (LRV
plano 4.1.2. veiksmas)

3.7.1.

Parengtų medžiagų
skaičiu

vnt.

1

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

3.8.1

Pateiktų siūlymų
skaičius

2021m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.9.1.

Pateiktų siūlymų
skaičius

vnt.

1

2021m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

3.10.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021m. 2021 m.
IV ketv. IV ketv.
41,4

4.

4.1.

5.

5.1.

01.010

01-01-08

Plėtoti
visuomenės
sveikatos
netolygumų
tyrimus ir
visuomenės
sveikatos
priežiūros
technologijų
vertinimą, rengti
ir išbandyti
inovatyvias

6.

6.1.

41,4

38,7

0,0

3,00

Higienos
institutas

Keistis patirtimi ir dalyvauti tarptautinėse ekspertų darbo grupėse ir tarptautinių
organizacijų veikloje; rengti projektinius pasiūlymus ir paraiškas ES ir kitų finansavimo
šaltinių lėšoms gauti:
Keistis patirtimi ir dalyvauti Šiaurės
matmens partnerystės Visuomenės
sveikatos ir socialinės gerovės srities
Darbo saugos ir profesinės sveikatos
ekspertų darbo grupėje

2021m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.
4.1.1.

Ataskaitų skaičius

vnt.

1

4,0

Įgyvendinti ES, kitų finansavimo šaltinių ir tarptautinius projektus:

Vykdyti 3-osios ES sveikatos srities
2014-2020 m. programos Bendrųjų
veiksmų projekto JAHEE 2021 m.
darbus

5.1.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

6.1.1.

Tyrimo ataskaitų
skaičius

vnt.

2,0

0,0

0,00

1

Higienos
institutas
2021m. I 2021 m.
ketv.
III ketv.

1

Atlikti visuomenės sveikatos netolygumų, sąlygojamų socialinių, ekonominių, kultūrinių,
aplinkos, gyvensenos ir kitų veiksnių, stebėseną, tyrimus ir visuomenės sveikatos priežiūros
technologijų vertinimą:
Atlikti tyrimą, nagrinėjantį smurtą
artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir
mergaičių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą bei parengti baigiamąją
ataskaitą 3 (STSPGP 3.1.3. priemonė)

4,0

712,308

710,308

382,400

2,0

27,0

178,3

178,3

167,3

0,0

16,00

Higienos
institutas

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

visuomenės
sveikatos
priežiūros
technologijų
vertinimą, rengti
ir išbandyti
inovatyvias
intervencijas
visuomenės
sveikatos
priežiūros
praktikoje

Atlikti tyrimą, nagrinėjantį visuomenės
sveikatos biurų veiklą, susijusią su
savivaldybėms nustatytų valstybinių
(valstybės deleguotų savivaldybei)
visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijų vykdymu 8 (LRV plano 4.1.4.
veiksmas)

6.2.1.

Tyrimo projektų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. II ketv.

6.2.2.

Tarpinė ataskaita

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

6.3.1.

Tyrimo projektų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

6.4.1.

Leidinių skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
III ketv.

6.5.

Vykdyti suaugusiųjų gyvensenos
tyrimų savivaldybėse parengiamuosius
darbus ir organizuoti mokymus
visuomenės sveikatos biurų
specialistams

6.5.1.

Mokymų skaičius

vnt.

2

2021 m. 2022 m.
II ketv. IV ketv.

6.6.

Atlikti visuomenės sveikatos
technologijų vertinimą (onkologijos
srities) 4 (įsakymo 4.3. priemonė)

6.6.1.

Technologijų
vertinimo ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

6.7.

Atlikti visuomenės sveikatos
technologijų vertinimą (pagal SAM
Sveikatos priežiūros technologijų
vertinimo komiteto nutarimą)

6.7.1.

Technologijų
vertinimo ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

6.8.1.

Sąrašų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

6.2.

6.3.

6.4.

6.8.

Parengti tyrimo, nagrinėjančio
nepageidaujamų įvykių registravimą
įtakojančius veiksnius asmens sveikatos
priežiūros įstaigose, projektą ir vykdyti
jo 2021 m. darbus
Atlikti vaikų gyvensenos dviejų tyrimų
(stebėsenos) lyginamąją analizę ir
parengti leidinį, pateikiantį
rekomendacijų, įrodymais pagrįstoms
sveikos gyvensenos priemonėms
įgyvendinti ir netolygumams mažinti.

Parengti 2021 m. vertintinų visuomenės
sveikatos technologijų sąrašą

96,8
7.

7.1.

96,8

90,7

0,0

8,50

Higienos
institutas

Rengti ir išbandyti inovatyvias intervencijas visuomenės sveikatos priežiūros praktikoje:

Koordinuoti hospitalinių infekcijų
stebėseną, surinkti, išanalizuoti
duomenis ir parengti ataskaitas,
duomenų bazes perduoti ECDC
HAI-Net tinklui

7.1.1.

Ataskaitų skaičius

vnt.

4

2021 m. I 2021 m.
ketv.
III ketv.

7.1.2.

Seminarų skaičius

vnt.

2

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

7.1.3

Konferencijų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

7.1.4.

Perduotų į ECDC
duomenų bazių
skaičius

vnt.

3

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

7.2.1.

Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

7.2.2.

Atliekant antibiotikų
vartojimo stebėseną
dalyvaujančių
stacionarių asmens
sveikatos priežiūros
įstaigų dalis

proc.

87

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

7.3.1.

Grupių veiklos
ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

7.3.2.

Konferencijų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

7.4.1

Parengtų teisės aktų
projektų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

7.5.1.

Registro ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

7.6.1.

Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

7.6.2.

Seminarų skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

7.7.

Dalyvauti rengiant teisės aktą, kuriame
būtų numatytos visuomenės sveikatos
paslaugų stebėsenos ir vertinimo
priemonės ir jų įgyvendinimas 8 (LRV
plano 4.1.12. veiksmas)

7.7.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
IV ketv. IV ketv.

7.8.

Dalyvauti rengiant bazinį visuomenės
sveikatos paslaugų teikimo modelį 8
(LRV plano 4.1.13. veiksmas)

7.8.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
IV ketv. IV ketv.

7.9.

Dalyvauti rengiant teisės aktus,
reglamentuojančius asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę ir veiksmų
planą, kuriame būtų numatytos
priemonės, skirtos nepageidaujamų
įvykių stebėsenai ir prevencijai,
sveikatos paslaugų prieinamumo
gerinimui ir kokybės vertinimui 8 (LRV
plano 4.2.1. veiksmas)

7.9.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
IV ketv. IV ketv.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Koordinuoti antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimo stebėseną, surinkti
ir išanalizuoti 2020 m. duomenis,
parengti ataskaitą, duomenų bazę
perduoti ECDC ESAC-Net tinklui

Metodiškai vadovauti antimikrobinio
atsparumo valdymo grupėms apskrityse
ir organizuoti Europos supratimo apie
antibiotikus dienos ir Pasaulio
supratimo apie antibiotikus savaitės
paminėjimą
Parengti Antimikrobinių vaistinių
preparatų suvartojimo stebėsenos
aprašo, patvirtinto LR sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. vasario 19
d. įsakymu Nr. V-228 pakeitimo
projektą
Vykdyti Visuomenės sveikatos
specialistų registro duomenų tvarkytojo
funkcijas

Koordinuoti nepageidaujamų įvykių
stebėseną, surinkti ir išanalizuoti 2020
m. duomenis ir parengti ataskaitą

Dalyvauti rengiant sprendimus dėl
asmeninių apsaugos priemonių ir kitų
veiklos vykdymui užtikrinti būtinų
7.10.
priemonių, skirtų pasirengti
ekstremaliųjų situacijų likvidavimui ir
jų šalinimui 8 (LRV plano 4.3.1.
veiksmas)
Dalyvauti rengiant atnaujintą
antimikrobinėms medžiagoms atsparių
mikroorganizmų plitimo prevencijos ir
7.11. kontrolės veiksmų planą, papildytą
priemonėmis, skirtomis skatinti
racionalų antibiotikų vartojimą 8 (LRV
plano 4.3.6. veiksmas)

8.

7.10.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. III ketv.

7.11.1.

Pateiktų pasiūlymų
skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

25,5

Keistis patirtimi ir dalyvauti rengiant visuomenės sveikatos teisės aktų ir programų
projektus, dalyvauti tarptautinėse ekspertų darbo grupėse ir tarptautinių organizacijų
veikloje:

25,5

24,4

0,0

2,00

Higienos
institutas

8.1.

Keistis patirtimi ir dalyvauti Šiaurės
matmens partnerystės Visuomenės
sveikatos ir socialinės gerovės srities
Antimikrobinio atsparumo darbo
grupės veikloje

8.1.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

8.2.

Keistis informacija ir dalyvauti ECDC
veikloje

8.2.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

9.

389,9

Įgyvendinti ES, kitų finansavimo šaltinių ir tarptautinius projektus:

389,9

92,5

0,0

0,00

Higienos
institutas

9.1.

Vykdyti 3-osios ES sveikatos srities
2014-2020 m. programos Bendrųjų
veiksmų projekto EUNETHA 2021 m.
priemones

9.1.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
III ketv.

9.2.

Vykdyti 3-osios ES sveikatos srities
2014-2020 m. programos Bendrųjų
veiksmų projekto EU-JAMRAI 2021
m. priemones

9.2.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

9.3.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

9.3.2.

Protokolų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

9.3.3.

Mokymų skaičius

vnt.

2

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

9.4.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

9.3.

9.4.

Vykdyti Dvišalio bendradarbiavimo
fondo lėšomis finansuojamą projektą
„Visuomenės sveikatos intervencijų
vertinimo stiprinimas,
bendradarbiaujant Norvegijai ir
Lietuvai“ 2021 m. priemones

Vykdyti ES struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamo projekto Nr.
08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „
Vaikams ir paaugliams palankių,
kokybiškų ir veiksmingų visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų
plėtojimas“ 2021 m. priemones

9.5.

10.

10.1.

Vykdyti projekto Nr. LT03-2-SAMTF-001 „Programos „Neįtikėtini
metai“ pritaikymas ir įgyvendinimas
Lietuvoje“ 2021 m. priemones 3
(STSPGP 3.2.11. priemonė)

9.5.1.

Veiklos ataskaitų
skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

9.5.2.

Mokymų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

Teikti asmenims ir organizacijoms žinias, reikalingas jų sveikatos stiprinimo, sveikos
gyvensenos potencialui realizuoti:
Vykdyti 2021 m. Higienos instituto
viešinimo veiklas

10.1.1.

Didinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų
10.2 prekių, darbų ir paslaugų dalį nuo
10.2.1.
įstaigos bendros viešųjų pirkimų vertės

Ataskaitų skaičius

vnt.

Žaliųjų pirkimų būdu
įsigytų prekių, darbų ir
proc.
paslaugų dalis nuo
įstaigos bendros
viešųjų pirkimų vertės

6,8

01.010

01-02-01

vnt.

12.3.1. Pateiktų duomenų dalis proc.

0,0

0,50

Higienos
institutas
2021 m. 2021m.
I ketv. IV ketv.

1

2021 m. 2021m.
I ketv. IV ketv.

15,0

13,0

2,0

2,0

0,00

541,4

541,4

493,9

0,0

44,0

202,7

202,7

186,4

0,0

17,00

2021 m. 2021 m.
I ketv. IV ketv.

Higienos
institutas

4

Plėtoti Lietuvos
gyventojų
Vykdyti Lietuvos gyventojų sveikatos būklės ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodiklių
sveikatos ir jai
12.
stebėseną:
įtaką veiksnių
stebėseną,
Sveikatos priežiūros
vertinimą ir kurti
Vykdyti kasmetinį ištisinį sveikatos
įstaigų, dalyvaujančių
bei tvarkyti
12.1.
12.1.1
proc.
82
priežiūros įstaigų tyrimą (apklausą)
sveikatos stebėsenos
visuomenės
sistemoje,
dalis
sveikatos registrus
ir informacines
Rengti ir skelbti privalomus
sistemas
Surinktų duomenų ir
visuomenės sveikatos stebėsenos ir
12.2.
12.2.1.
proc.
95
Oficialiosios statistikos darbų
rodiklių dalis
programos rodiklius
Teikti Lietuvos sveikatos statistikos
duomenis Lietuvos statistikos
departamentui, Eurostatui, Pasaulio
12.3.
sveikatos Organizacijai ir Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros
organizacijai

5,5

1

Įgyvendinti Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų finansuojamą
projekto „Atvirų duomenų platformos,
Atvertų duomenų
10.3. įgalinančios efektyvų viešojo sektoriaus 10.3.1.
vnt
16
rinkinių skaičius
informacijos pakartotinį panaudojimą
verslui, ir jos valdymo įrankių
sukūrimas“, (kodas Nr.
02.2.1-CPVA-V-523-01-0001)
priemones
Dalyvauti rengiant sveikatos specialistus ir tobulinti jų profesinę kvalifikaciją (pajamų
11.
įmokos):
Suorganizuoti kvalifikacijos tobulinimo
Suorganizuotų kursų
11.1. kursus pagal patvirtintas LR SAM
11.1.1.
skaičius
programas

6,8

100

Higienos
institutas
2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

Parengti ir paskelbti interneto
svetainėje statistinius leidinius
„Lietuvos gyventojų sveikata ir
sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2020
m.“ (išankstinis / galutinis leidiniai),
„Lietuvos sveikatos statistika 2020 m.“,
Statistinių leidinių
12.4. „Gimimų medicininiai duomenys 2020 12.4.1.
skaičius
m.“, „Traumos ir apsinuodijimai 2020
m.“, „Mirties priežastys 2020 m.“
(išankstinis / galutinis leidiniai),
„Profesinės ligos Lietuvoje 2020 m.“,
„Kraujo donorų registro duomenys
2020 m.“, „Vaikų sveikata 2020 m.“

13.

vnt.

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

10

Teisės aktų nustatyta tvarka vykdyti sveikatos srities valstybės ir žinybinių registrų ir
informacinių sistemų tvarkytojų funkcijas, teikti siūlymus LR SAM dėl sveikatos srities
valstybės registrų ir informacinių sistemų:

166,6

166,6

153,2

0,0

14,00

Higienos
institutas

Tvarkyti Mirties atvejų ir jų priežasčių
valstybės registrą, Profesinių ligų
valstybės registrą, Kraujo donorų
registrą, Traumų ir nelaimingų
atsitikimų stebėsenos informacinę
13.1.
sistemą, Vaikų sveikatos stebėsenos
informacinę sistemą, Visuomenės
sveikatos stebėsenos informacinę
sistemą ir Gimimų medicininių įrašų
duomenų bazę

13.1.1.

Tvarkomų registrų,
informacinių sistemų ir
duomenų bazių
skaičius

vnt.

7

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

Parengti ir pateikti Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerijai Lietuvos Respublikos
žmogaus mirties nustatymo ir kritinių
būklių įstatymo Nr.
VIII-157 pakeitimo bei Lietuvos
13.2.
Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos
priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir
atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
projekus

13.2.1.

Pateiktų projektų
skaičius

vnt.

2

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

Parengti ir paskelbti interneto
svetainėje 2020 m. IV ketvirčio ir 2021
13.3. m. I-III ketvirčių ir 2020 m. metines
Profesinių ligų valstybės registro ir
Kraujo donorų registro ataskaitas

13.2.1.

Ketvirtinių / metinių
ataskaitų skaičius

vnt.

10

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
IV ketv.

13.4.

Užtikrinti kibernetinio saugumo
organizacinių priemonių įgyvendinimą

13.3.1. Ataskaitų skaičius

154,5
14.

Metodiškai vadovauti visuomenės sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui:

154,5

142,1

0,0

13,00

Higienos
institutas

154,5

154,5

142,1

0,0

13,00

Higienos
institutas

Vykdyti tyrimą "Prevencinių programų
14.1. efektyvumas vertinant išsaugotas
gyvybes“ ir parengti jo ataskaitą

14.1.1. Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

Vykdyti tyrimą "Savižalos atvejų
14.2. registravimo analizė“ ir parengti jo
ataskaitą

14.2.1. Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv. IV ketv.

Surinkti savivaldybių visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitas ir
14.3. parengti Lietuvos savivaldybių
suvestinę visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitą
Surinkti ir paskelbti savivaldybių
visuomenės sveikatos stebėsnos
rodiklių reikšmes (įgyvendinant
14.4.
Bendrųjų savivaldybių visuomenės
sveikatos stebėsenos nuostų 10.2
punktą)

14.3.1.

Stebėsenos ataskaitų
skaičius

vnt.

60

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

14.3.2.

Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. III ketv.

Paskelbtų savivaldybių
14.4.1. stebėsenos rodiklių
dalis

proc.

85

2021 m. 2021 m.
III ketv. III ketv.

14.5.1. Analizių skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
III ketv.

14.5.

Parengti ir paskelbti viisuomenės
sveikatos apžvalgas (infografikus)

14.6.

Atlikti kasmetinį Lietuvos sveikatos
2014-2025 metų strategijos vertinimo
Rodiklių sąrašų
14.6.1.
rodiklių reikšmių pasiekimo stebėseną 5
skaičius
(LSS 128 punktas)

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

14.7.

Atlikti išvengiamų hospitalizacijų
rodiklių analizę 6

14.7.1. Analizių skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
III ketv. IV ketv.

14.8.1. Analizių skaičius

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. II ketv.

Atliktis sąsajų tarp gyvensenos rodiklių
14.9. ir gyventojų demografinių rodiklių
14.9.1. Ataskaitų skaičius
analizę 8 (LRV plano 4.1.1. veiksmas)

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

Atlikti Lietuvos sveikatos strategijos
14.10. 2014-2025 ataskaitos tarpinį vertinimą 5 14.10.1. Vertinimų skaičius
(LSS 128 punktas)

vnt.

1

2021 m. 2021 m.
II ketv. IV ketv.

Atlikti vaikų sergamumo įvairiapusiais
raidos sutrikimais savivaldybėse
14.8. palyginamąją analizę, išskiriant
amžiaus grupę 0 iki 3 metų 7 (veiksmų
plano 1.1.1.veiksmas)

17,6
15.

15.1.

17,6

12,2

0,0

0,00

Higienos
institutas

Įgyvendinti ES, kitų finansavimo šaltinių ir tarptautinius projektus:
Vykdyti 3-osios ES sveikatos srities
2014-2020 m. programos Bendrųjų
veiksmų projekto InfAct 2021 m.
priemones

15.1.1. Ataskaitų skaičius

vnt.

1

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

15.2

Vykdyti Eurostato projekto Nr.
844997-2018-LT-MORBIDITY
„Lietuvos sergamumo duomenų
skaičiavimas“ 2021 metų priemones

15.2.1 Ataskaitų skaičius

vnt.

1. Iš viso Lietuvos Rspublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarpatutinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teiėtai gauto lėšos)
Iš viso programai finansuoti (1+2)
03.018

02–01–01

Teikti vaistinių
preparatų registra
vimo, lygiagretaus
importo leidimų
išdavimo,
narkotinių ir (ar)
psichotropinių
medžiagų imprto
ir (ar) eksporto
leidimų išdavimo,
fizinių ir juridinių
asmenų
farmacinės
veiklos su
narkotikais ir (ar)
psichotropinėmis
medžiagomis
licencijų
išdavimo,
klinikinių tyrimų
leidimų išdavimo,
su vaistiniais
preparatais
susijusių sveikatos
technologijų
vertinimo
administracines
paslaugas

16

Susidarusiam turto nuomos ir vertės
palaikymo mokesčio ir komunalinių
paslaugų įsiskolinimui VĮ "Turto
bankas" padengti

1. Iš viso Lietuvos Rspublikos valstybės biudžetas
iš jo:
1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. ES ir kitos tarpatutinės finansinės paramos lėšos
1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos
2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teiėtai gauto lėšos)

16.1.1 Įsiskolinimų
padengimas

proc.

2021 m. I 2021 m.
ketv.
II ketv.

1

100

1091,8

1085,5

994,8

6,3

90,00

0,0
15,0
411,5
1503,3

0,0
13,0
411,5
1497,0

0,0
2,0
106,7
1101,5

0,0
1,0
0,0
6,3

0,00
0,00
0,00
90,00

7,4
7,4

7,4
7,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,00
0,00

7,4

7,4

0,0

0,0

0,00

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,00
0,00
0,00

2021 m.
IV ketv.

Higienos
institutas

Iš viso programai finansuoti (1+2)
1

7,4

7,4

0,0

0,0

0,00

LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 10 d. įsakymas Nr. V-322 "Dėl Psichosocialinio klimato ir psichologinės (emocinės) gerovės sveikatos priežiūros sistemoje gerinimo 2020–2022 metų

veiksmų plano patvirtinimo"
2
LR socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymas Nr. A1-256/V-584 „Dėl Nacionalinio darbuotojų saugos ir sveikatos 2017–2021 metų
veiksmų plano patvirtinimo"
3
4
5

LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. V-46 "Dėl Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020–2022 metų plano patvirtinimo"
LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymas Nr. V-2917 „Dėl Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014–2025 metų programos įgyvendinimo 2020–2022 metais priemonių plano“
LRS 2014 m. birželio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategijos patvirtinimo "

6

LR sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 12 d. įsakymas Nr. V-604 „Dėl išvengiamų hospitalizacijų skaičiavimo metodikos patvirtinimo"
LR sveikatos apsaugos ministro, LR švietimo, mokslo ir sporto ministro, LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. V-2875/V1946/A1-1254 "Dėl Pagalbos asmenims, kuriems
diagnozuotas įvairipusis raidos sutrikimas 2021–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo"
7

8

LR Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo"
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