
VYKDYTI KRYPTINGĄ VISUOMENĖS SVEIKATINIMO VEIKLĄ 

 

Įgyvendinant šį uždavinį, vykdomos priemonės: 

Įgyvendinant Sveikatos apsaugos programą nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų 

neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, 

etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. 

Sveikatinimo programų finansavimas – remiami sveikatos priežiūros įstaigų, ugdymo 

įstaigų, bendruomenių, draugijų, klubų ir kitų visuomeninių organizacijų, dalyvaujančių 

visuomenės ir aplinkos sveikatinimo procese, visuomenės sveikatinimo projektai. Projektus, kurie 

bus finansuojami, atrenka Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba. 

Visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymas – įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 punkte savivaldybėms nustatytas funkcijas, Jurbarko 

rajono teritorijoje Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo visuomenės 

sveikatos stiprinimą savivaldybės bendruomenėje, savivaldybės visuomenės sveikatos stebėseną 

(monitoringą), pagal kompetenciją užkrečiamųjų ligų bei neinfekcinių ligų ir traumų profilaktiką 

savivaldybėje, teikia mokinių sveikatos priežiūros darbo metodinę pagalbą, organizuoja seminarus 

ir prevencinius renginius gyventojams.  

Savivaldybėje visų amžiaus grupių gyventojams, nepriklausomai nuo jų lyties, yra 

prieinamos visuomenės sveikatos paslaugos. Visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys yra 

analizuojami išskiriant lyčių skirtumus ir akcentuojant sergamumo bei mirtingumo rodiklius pagal 

lytį. 

2019 m. Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras toliau įgyvendins 

regiono plėtros projektą „Jurbarko rajono gyventojų sveikos gyvensenos skatinimas“, kuris iš 

dalies finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę                             

Nr. 08.4.2-ESFA-R-630 „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“. Projekte numatytas 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro infrastruktūros modernizavimas, 

investuojant į patalpų remontą, mokymo priemonių ir automobilio įsigijimas. Projektas padės 

užtikrinti savivaldybės gyventojams efektyvią prieigą prie viešųjų kokybiškų visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugų, skatins vietos bendruomenes įsitraukti į sveikatos išsaugojimo ir 

ligų prevencijos veiklą, prisidės prie jų gyvenimo kokybės pagerinimo.  

Savižudybių prevencija – ilgalaikė, grįsta mokslu ir gerosios praktikos patirtimi, lanksčiai 

taikoma atsižvelgiant į rajono situaciją, specifiką ir žmogiškuosius bei institucinius išteklius, 

remiasi komandiniu darbu ir tarpžinybiniu bendradarbiavimu (labai svarbus prevencinės veiklos 

optimizavimo ir jos tęstinumo užtikrinimo resursas), turinti politinį bei bendruomenės palaikymą. 

Jurbarko rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras praves mokymo programas 

asmenims, kurie pirmieji susiduria su savižudybės grėsme ar mėginimu nusižudyti; kurs 

informacijos viešinimo strategiją, skleis informaciją apie savižudybių prevenciją bei ves 

šviečiamuosius renginius Jurbarko rajono gyventojams. 

Viešosios įstaigos Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos sveikatos 

skyrius, vadovaudamasis savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo 

tvarkos aprašu, vykdys bendradarbiavimą su asmeniu, įvertinant galimą savižudybės krizę ir 

asmens aplinką, susitarimo principu parengs individualų planą asmeniui dėl tolimesnės pagalbos, 

mažinant savižudybės riziką. 

Jurbarko rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba bei Jurbarko rajono 

savivaldybės Narkotikų kontrolės komisija savo veikla prisidės ne tik prie savižudybių, bet ir 

alkoholio, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencijos.  

Triukšmo prevencijos priemonėms vykdyti – numatyti priemones, kurios padėtų valdyti 

triukšmą, ir mažinti jo neigiamą poveikį Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų sveikatai. 

Didžiausi aplinkos triukšmo šaltiniai: automobilių triukšmas gatvių sankryžose, automobilių 

stovėjimo aikštelėse. Pagrindinė bendra tendencija, turinti įtakos automobilių keliamo triukšmo 



aplinkoje didėjimui automobilių gausėjimas, jų ridos didėjimas ir triukšmo plitimas laiko atžvilgiu. 

Triukšmo prevencijos priemonių taikymas pagal poreikį. 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo rajono gyventojams gerinimas – remontuoti ir 

modernizuoti pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigas, atnaujinti techninę ir 

technologinę bazę, skatinti informacinių technologijų plėtrą, modernizuoti ir optimizuoti sveikatos 

priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas, plėtoti Jurbarko rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro veiklą.  

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas 

Įgyvendinus uždavinius sveikatos priežiūros srityje sumažės rajono gyventojų sergamumas 

ir mirtingumas, pagerės informacijos prieinamumas visuomenėje apie sveiką gyvenimo būdą. 

Kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos bus labiau prieinamos rajono gyventojams, pagerės 

darbo sąlygos įstaigų darbuotojams bei teikiamos paslaugos pacientams. 

Susiję įstatymai ir kiti teisės aktai 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Lietuvos Respublikos sveikatos 

priežiūros įstaigų įstatymas, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas. 

Su programa susijusios Jurbarko rajono savivaldybės 2016–2026 metų strateginio 

plėtros plano (kodas SPP) priemonės 

Priemonės 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Vykdymo 

terminas 

2.2.1.2. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės 

įstaigų infrastruktūrą 

2019–2021 

2.2.1.3. Atnaujinti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių savivaldybės 

įstaigų medicininę įrangą 

2019–2021 

2.2.1.4. Diegti ir plėsti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas 2019–2021 

2.2.1.5. Savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose diegti kokybės 

vadybos sistemas ir kitas kokybės gerinimo priemones 

2019–2021 

2.2.1.6. Remti ir vykdyti nuolatinį sveikatos priežiūros specialistų 

kvalifikacijos tobulinimą 

2019–2021 

2.2.2.2. Atsižvelgiant į Jurbarko rajono gyventojų stebėsenos duomenis 

rengti ir įgyvendinti visuomenės sveikatą stiprinančias programas, 

įtraukiant socialinius partnerius 

2019–2021 

2.2.2.3. Užtikrinti mokinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

savivaldybės švietimo įstaigose 

2019–2021 

2.2.2.5. Vykdyti sveikos gyvensenos propagavimą 2019–2021 

__________________________ 

 

 


