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Įgyvendinant projekto ,,Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“ (Nr.
VP1-4.3-VRM-02-V-05-014) (toliau – Projektas) veiklą 1.2.3 „Suorganizuoti konferenciją
visuomenės sveikatos plėtros programai pristatyti“, buvo suorganizuota konferencija „Visuomenės
sveikatos plėtros perspektyvos“.
Konferencijos tikslas – aptarti Lietuvos sveikatos strateginių dokumentų įgyvendinimo
esamą situaciją ir jų įgyvendinimo galimybes nacionaliniame ir savivaldos lygiuose bei pristatyti
Higienos instituto vykdytų tyrimų rezultatus.
Renginys įvyko 2015 m. vasario 26 d. viešbučio Green Vilnius Hotel konferencijų salėje,
adresu: Pilaitės prospektas 20, Vilnius. Jį organizuojant, pirmiausia, atsižvelgiant į konferencijos
tikslą ir tikslinę auditoriją ir derinant su Projekto veiklos Nr. 1.2.2 vadovu, buvo parengta
konferencijos programa, pateikta Projekto veiklos Nr. 1.2.2 vadovui. Buvo suplanuoti konferencijos
metu skaitomi pranešimai, jų tematika, renginio sesijų išdėstymas,. Galutinis konferencijos
programos projektas buvo pateiktas Projekto veiklos Nr. 1.2.2 vadovui ir parengtas spausdinimui
(priedas Nr. 1).
Ruošiantis konferencijai buvo suorganizuota keletas susitikimų su renginių organizavimo
paslaugas teikiančios įmonės UAB „Kompetencijų vystymo centras“ atstovais. Susitikimo metu
aptarti organizaciniai klausimai ir renginių organizavimo paslaugų pirkimo techninėje
specifikacijoje aprašyti uždaviniai ir sąlygos (dalyvių kvietimų siuntimo, registracijos klausimai,
pranešėjams rezultatų pristatymui reikalingos sąlygos, plakatų eksponavimo sąlygos, dalyvių
maitinimo sąlygos, suderinta konferencijos vieta, suplanuota, kaip patogiau išdėstyti registracijos,
prezidiumo, kavos stalelius, tribūną, kėdes).
Suderinus su Projekto veiklos Nr. 1.2.2 vadovu buvo parengtas kviečiamų dalyvauti
konferencijoje institucijų sąrašas, pateiktas Projekto veiklos Nr. 1.2.2 vadovui. Į konferenciją buvo
kviečiami Sveikatos apsaugos ministerijos, kitų ministerijų, sveikatos priežiūros institucijų,
savivaldybės, mokslo institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kviečiamų institucijų
sąrašas buvo sudarytas atsižvelgiant į renginio tematiką, tikslines grupes. Siekta, kad į renginį
atvyktų skirtingų institucijų atstovų ir būtų sudaryta galimybė visų regionų atstovams dalyvauti
konferencijoje, pateikti savo pastabas ir pasiūlymus. Į sąrašą buvo įtrauktos 37 institucijos (priedas
Nr. 2). Minėtosioms institucijoms buvo išsiųsti kvietimai ir vykdoma dalyvių registracija internetu.
Informacija apie įvyksiančią konferenciją 2015 m. vasario 19 d. buvo paskelbta Higienos
instituto svetainėje – naujiena „Konferencija „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“ (201502-19, nuoroda: http://www.hi.lt/news/791.html.
Susidomėjimas konferencija ir norinčių dalyvauti joje skaičius buvo labai didelis ir
renginyje numatytas dalyvių skaičius registracijoje buvo pasiektas, tačiau dėl riboto dalyvių

skaičiaus ne visiems norintiems buvo suteikta galimybė dalyvauti. Iš viso konferencijoje dalyvavo
85 dalyviai.
Pasiruošimo renginiui ir jo vyksmo metu buvo vykdomas organizavimo paslaugas
teikiančios įmonės UAB „Kompetencijų vystymo centras“ įsipareigojimų įgyvendinimo stebėjimas,
bendradarbiavimas su paslaugas teikiančiąja įmone dėl savalaikio paslaugų atlikimo užtikrinimo
(pvz.: programos, dalomosios medžiagos pateikimas organizavimo paslaugų teikėjui). Renginys
praėjo sklandžiai ir trikdžių nepastebėta. Paslaugas teikusi įmonė gerai atliko savo darbą, buvo
pasirūpinta visomis renginiui reikalingomis priemonėmis, taip pat renginio vietos – viešbučio Green
Vilnius Hotel – darbuotojai tvarkingai atliko savo darbus. Taigi tiek renginio vieta, tiek dalyvių

registracija, tiek kavos ir pietų pertraukos, tiek dalomoji medžiaga buvo tvarkinga, savalaikė ir
atitiko paslaugų pirkimo techninėje specifikacijoje aprašytas sąlygas.
Konferencijų salėje, kurioje vyko renginys, buvo iškabinti ir viso renginio metu
eksponuojami visuomenės sveikatos pagrindinių probleminių krypčių analizių rezultatų plakatai.
Konferencijoje sveikinimo žodį tarė Sveikatos apsaugos viceministrė Jadvyga Zinkevičiūtė.
Viceministrė padėkojo konferencijos rengėjams už galimybę susitikti ir diskutuoti aktualiais
visuomenės sveikatos plėtros klausimais, pabrėždama bendradarbiavimo būtinybę nacionaliniu ir
vietos lygiu bei dialogo poreikį. Renginys buvo suskirstytas į tris sesijas, kuriose iš viso buvo
pristatyti 10 pranešimų:
Konferencijoje pristatyti šie pranešimai:
– Lietuvos visuomenės sveikatos būklė, pagrindiniai rodikliai, jų pokyčiai ir tendencijos
R. Gurevičius, Higienos institutas
– Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2014–2023 metų programos
įgyvendinimo galimybės
I. Kisielienė, Higienos institutas
– Siekiami visuomenės sveikatos pokyčiai iki 2023 m. ir galimybės juos įgyvendinti
pasinaudojant ES fondų investicijomis
K. Auruškevičienė, Sveikatos apsaugos ministerija
– Savivaldybių gydytojų vaidmuo, įgyvendinant nacionalinius sveikatos strateginius
dokumentus
L. Kaveckienė, Lietuvos Savivaldybių Asociacija
– Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo, įgyvendinant nacionalinius sveikatos
strateginius dokumentus, praktinė įgyvendinimo patirtis, problemos
D. Avižiuvienė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija

– Visuomenės sveikatos centrų vaidmuo, įgyvendinant sveikatos strateginius dokumentus,
veiklos perspektyvos
G. Kligys, Kauno visuomenės sveikatos centras
– Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje vertinimas
V. Kanapeckienė, Higienos institutas
– Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos 1967-2011 m.
R. Gurevičius, Higienos institutas
– Darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų nustatymo įvertinimas
R. Šidagytė, Higienos institutas
– Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir emocinės būsenos bei
pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas.
L. Stonienė, Higienos institutas
Stendiniai pranešimai:
– 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje.
V. Aguonytė, Higienos institutas
– Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos ligoninės
psichosocialinėje aplinkoje
J. Kaliatkaitė, Higienos institutas
– Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų požiūriu
V. Kanapeckienė, Higienos institutas
– Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros praktika (tyrimo „Įmonių
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo įvertinimas“ III-o fragmento
medžiaga).
R. Eičinaitė-Lingienė, Higienos institutas
Informacija apie įvykusią konferenciją 2015 m. kovo 3 d. buvo paskelbta Higienos instituto
svetainėje – naujiena „Konferencijoje aptartos visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“ (201503-03) (nuoroda: http://www.hi.lt/news/793.html), kurioje buvo paviešinti ir skaityti pranešimai.
2015 m kovo 5 d. apie įvykusią konferenciją buvo paskelbta Sveikatos apsaugos ministerijos
svetainėje

(nuoroda:

http://www.sam.lt/go.php/lit/Visuomenes-sveikatos-pletros-perspektyvos--

issukiai-ir-veiklos-gaires), naujiena „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos – iššūkiai ir
veiklos gairės“.

Konferencijos metu dalyviai aktyviai diskutavo ir pateikė pasiūlymus ir pastabas. Pasibaigus
renginiui, buvo parengta konferencijos „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“ metu išsakytų
pasiūlymų ir pastabų suvestinė ir pateikta Projekto vadovui (priedas Nr. 3).

`

Priedas Nr. 1

Projektas ,,Visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas“,
Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-05-014

KONFERENCIJA
,,VISUOMENĖS SVEIKATOS PLĖTROS PERSPEKTYVOS“
2015 m. vasario 26 d., viešbutis Green Vilnius Hotel, Pilaitės prospektas 20, Vilnius
8:30 - 9:30

Dalyvių registracija

I SESIJA „LIETUVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ IR PERSPEKTYVOS“
Pirmininkauja: R. Jankauskas, Higienos institutas
9:30 – 9:40

Sveikinimo žodis
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas

9:40 – 10:10

Lietuvos visuomenės sveikatos būklė, pagrindiniai rodikliai, jų pokyčiai
ir tendencijos
R. Gurevičius, Higienos institutas

10:10 – 10:25

Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2014 – 2023 metų
programos įgyvendinimo galimybės
I. Kisielienė, Higienos institutas

10:25 – 10:40

Siekiami visuomenės sveikatos pokyčiai iki 2023 m. ir galimybės juos
įgyvendinti pasinaudojant ES fondų investicijomis
K. Auruškevičienė, Sveikatos apsaugos ministerija

10:40 – 11:00

Diskusija

11:00 - 11:30

Kavos pertrauka

II SESIJA „SVEIKATOS STRATEGINIŲ DOKUMENTŲ ĮGYVENDINIMAS“
Pirmininkauja: A. Ščeponavičius, Sveikatos apsaugos ministerija
11:40 – 12:10

Savivaldybių gydytojų vaidmuo, įgyvendinant nacionalinius sveikatos
strateginius dokumentus (20 min. pranešimas, 10 min. diskusija)
L. Kaveckienė, Lietuvos Savivaldybių Asociacija

12:10 – 12:30

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo, įgyvendinant
nacionalinius sveikatos strateginius dokumentus, praktinė įgyvendinimo
patirtis, problemos (15 min. pranešimas, 5 min. diskusija)
D. Avižiuvienė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija

12:30 – 12:50

Visuomenės sveikatos centrų vaidmuo, įgyvendinant sveikatos
strateginius dokumentus, veiklos perspektyvos (15 min. pranešimas,
5 min. diskusija)
G. Kligys, Kauno visuomenės sveikatos centras

12:50 –13:50
13:50 – 14:10

Pietūs
Stendiniai pranešimai:
1. 65 metų amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje.
V. Aguonytė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras
2. Slaugytojų sveikatai žalingas elgesys kintančioje restruktūrizuojamos
ligoninės psichosocialinėje aplinkoje.
J. Kaliatkaitė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centras
3. Antrinės profilaktikos programų įgyvendinimas gyventojų ir gydytojų
požiūriu.
V. Kanapeckienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų
centras
4. Baltijos jūros regiono šalių profesinės sveikatos priežiūros praktika(tyrimo
„Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo
įvertinimas“.

R. Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centras
III SESIJA „MOKSLO ĮRODYMAI VISUOMENĖS SVEIKATOS GERINIMUI“
Pirmininkauja: R. Jankauskas, Higienos institutas
14:10 – 14:20

Visuomenės sveikatos specialistų pasiskirstymo darbo rinkoje
vertinimas
V. Kanapeckienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų
centras

14:20 – 14:30

Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų išvengiamo mirtingumo tendencijos
1967–2011 m.
R. Gurevičius, Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

14:30 – 14:40

Darbuotojų periodinių sveikatos tikrinimų ir profesinių ligų nustatymo
įvertinimas
R. Šidagytė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centras

14:40 – 14:50

Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų gyvenimo kokybės ir
emocinės būsenos bei pagalbos prieinamumo Lietuvoje vertinimas
L. Stonienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centras

14:50 – 15:30

Diskusija, konferencijos rezultatų apibendrinimas

Priedas Nr. 2
ADRESATŲ SĄRAŠAS
Adresatas

Elektroninis paštas

1.

Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijai

nvspl@nvspl.lt

2.

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui

ulac@ulac.lt

3.

Radiacinės saugos centras

rsc@rsc.lt

4.

Ekstremalių sveikatai situacijų centras

essc@sam.lt

5.

Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

vlk@vlk.lt

6.

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros
veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

7.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamentui

ntakd@ntakd.lt

8.

Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų
komitetui

sveikrkt@lrs.lt

9.

Nacionalinei sveikatos tarybai

nst.sekretoriatas@lrs.lt

10.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
post@socmin.lt
ministerijai

11.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

info@am.lt

12.

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

kanc@ukmin.lt

13.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

14.

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerijai

smmin@smm.lt

15.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

sumin@sumin.lt

16.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai

zum@zum.lt

17.

Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos

info@vdi.lt

18.

Aplinkos apsaugos agentūrai

aaa@aaa.am.lt

19.

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

vvt@vet.lt

Eil. Nr.

vaspvt@vaspvt.gov.lt

bendrasisd@vrm.lt

20.

Kūno kultūros ir sporto departamentui prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

kksd@kksd.lt

21.

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto
Visuomenės sveikatos institutui

rimantas.stukas@mf.vu.lt

22.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Visuomenės sveikatos fakultetui

23.

Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos
fakultetui
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų
fakultetui

klaipedos.universitetas@ku.lt

24.
25.

Lietuvos sporto universitetui

lsu@lsu.lt

26.

Lietuvos savivaldybių asociacijai

bendras@lsa.lt

27.

Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
asociacijai

info@svsba.lt

28.

Nacionalinei tabako ir alkoholio kontrolės
koalicijai

news@koalicija.org

29.

Pasaulio sveikatos organizacijos biurui Lietuvoje

30.

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos
centrui

centras@sdtsc.lt

31.

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrui

smlpc@smlpc.lt

32.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai

lpsk@takas.lt

33.

Lietuvos sveikuolių sąjungai

info@sveikuoliai.lt

34.

Valstybinės psichikos sveikatos centrui

info@vpsc.lt

35.

Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybai

info@pacientutaryba.lt

36.

Lietuvos gydytojų sąjungai

lgs@takas.lt

rektoratas@lsmuni.lt

pvf@mruni.eu

zui@euro.who.int;
iel@euro.who.int

info@vilniausvsc.sam.lt
info@kaunovsc.sam.lt
info@klaipedosvsc.sam.lt
info@siauliuvsc.sam.lt
37.

Visuomenės sveikatos centrams apskrityse

info@paneveziovsc.sam.lt
info@alytausvsc.sam.lt
info@marijampolesvsc.sam.lt
info@telsiuvsc.sam.lt
info@tauragesvsc.sam.lt
info@utenosvsc.sam.lt

Priedas Nr. 3

Konferencijoje „Visuomenės sveikatos plėtros perspektyvos“ išsakytų pastabų ir pasiūlymų
suvestinė

1. Siūlyta visuomenės sveikatos centrams ir biurams išsigryninti savo poziciją ir teikti ją
Sveikatos apsaugos ministerijai dėl kiekvienos įstaigos galimybių, sprendimo būdų ir koregavimų
aktualiais klausimais.
2. Teigta, kad rengiant strateginius dokumentus nėra kviečiami savivaldybių asociacijos
atstovai, kurie galėtų prisidėti savo nuomone dėl programų priemonių efektyvumo ir kitais
aktualiais klausimais. Siūlyta kviesti kartu bendradarbiauti ir savivaldos atstovus, nes jie yra vienas
iš Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos subjektų.
3. Išsakyta pastaba, kad trūksta bendradarbiavimo tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir
savivaldybių administracijos. Tam, kad būtų tinkamai įgyvendintos nacionalinės strategijos, būtinas
visuomenės, savivaldybių ir valstybės ideologijos sutapimas.
4. Tyrimai parodė, kad savivaldybės politiškai yra žymiai labiau pažeidžiamos nei
nacionalinio pobūdžio institucijos. Egzistuoja koordinavimo ir tarpsektorinio bendradarbiavimo
trūkumas. Siūlyta Sveikatos apsaugos ministerijai vieną kartą per mėnesį sukviesti savivaldybių
gydytojus į posėdžius ir bendrauti pasikeičiant nuomone, bendradarbiauti gerbiant vienas kito
požiūrį.
5. Išreikšta pastaba, kad yra specialistų, turinčių gilių žinių epidemiologijos srityje,
trūkumas. Siūlyta visuomenės sveikatos specialistus rengti pagal medicinos mokslo studijų
programą.
6. Tyrimo duomenys parodė, kad tik kas ketvirtas studentas, baigęs visuomenės sveikatos
studijas, dirba visuomenės sveikatos sistemoje. Siūlyta šalies universitetams peržiūrėti studijų
programų turinį ir apsvarstyti tokių specialistų rengimo poreikį.
7. Siūlyta rengiant naujus savivaldybių veiklos planus įtraukti daugiau visuomenės sveikatos
klausimų ir funkcijas, kurios Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2015-2023
metų plėtros programos projekte yra deleguotos savivaldybėms.

