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2019–2021
Tęstinė
Neringos savivaldybės administracija
Savivaldybės gydytojas;
VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras.;
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras;
Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių
vykdytojai
Sveikatos priežiūros programa realizuojamas Neringos savivaldybės
strateginio plėtros plano 2014-2020 metams II-o prioriteto 2.2 tikslo 2.2.1
uždavinys, įgyvendinami Neringos bendruomenės sveikatos tarybos
2016-10-21 posėdžio protokolu Nr. V35-2 nustatyti sveikatinimo veiklos
prioritetai 2017-2019 m.
Darnios aplinkos, viešųjų paslaugų ir subalansuotos Kodas 2
infrastruktūros plėtra
Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei
visuomenės poreikius tenkinančią socialinės paramos
sistemą

Kodas

2.2.

Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas,
plėtoti ligų prevenciją ir sveikatos ugdymą“

Kodas

2.2.1
.

Tikslo įgyvendinimo aprašymas:
Įgyvendinant tikslą realizuojama Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos
Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme nustatytų savarankiškųjų ir valstybės deleguotų
funkcijų įgyvendinimas. Siekiama efektyviai formuoti asmens sveikatos priežiūros sistemą, orientuotą į
pacientą, tikslingai skirti lėšas asmens sveikatos priežiūrai gerinti, greitosios medicinos pagalbos paslaugų
tolygiam prieinamumui visai bendruomenei, gerinti šių paslaugų kokybę ir GMP posto aprūpinimą
reikalinga įranga, užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą ir sveikatinimo veiklos finansavimą.
Įgyvendinant tikslą realizuojamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymuose nustatytos savivaldybių savarankiškosios funkcijos – pirminė
asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra (įstaigų steigimas, reorganizavimas, likvidavimas, išlaikymas);
savivaldybių sveikatinimo priemonių planavimas ir įgyvendinimas; vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos
priežiūra, triukšmo stebėsena (monitoringas) tyliosiose zonose bei valstybinės (valstybės perduotos
savivaldybėms) funkcijos: visuomenės sveikatos priežiūra savivaldybės teritorijoje esančiose
ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ugdomų mokinių pagal ikimokyklinio,
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės sveikatos stiprinimas,
visuomenės sveikatos stebėsena.
2.2.1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas, plėtoti ligų
prevenciją ir sveikatos ugdymą.
Uždavinio įgyvendinimui numatytos 6 priemonės.

Norėdami užtikrinti odontologinių paslaugų užtikrinimą savivaldybės gyventojams, savivaldybė
skiria lėšas gydytojo odontologo atlyginimui dalinai finansuoti, kad būtų galima išlaikyti gydytoją
odontologą Neringos PSPC, konkuruojant darbo rinkoje su kitomis Klaipėdos apskrities odontologinėmis
klinikomis, galinčiomis pasiūlyti didesnį atlyginimą.
Šiai priemonei numatytos veiklos:
2.2.1.1.1. Fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos paslaugų teikimo Neringos PSPC užtikrinimas;
2.2.1.1.2. Odontologinių paslaugų teikimo Neringos PSPC užtikrinimas;
2.2.1.1.3. projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Neringos
savivaldybėje“ įgyvendinimas;
Veikla 2.2.1.1.4 „Masažinių vonių įrengimas Neringos PSPC“ įvykdyta 2018 m., todėl 2019 m. ši
veikla neberodoma.
Įvedamos naujos veiklos su atitinkamais rodikliais:
2.2.1.1.5. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimo užtikrinimas Neringos PSPC.
Neringos PSPC pradėtos teikti kineziterapijos ir masažo paslaugos, kurios neapmokamos iš PSDF
biudžeto.
2.2.1.1.6. Ambulatorinės gydytojo pagalbos teikimas po šeimos gydytojų darbo valandų, savaitgaliais ir
švenčių dienomis nuo birželio 1 d. iki rugsėjo 30 d. iki 22.00 val. Neringos PSPC;
Tam, kad Neringos PSPC galėtų užtikrinti gydytojo teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas po
šeimos gydytojų darbo valandų, savaitgaliais ir švenčių dienomis laikotarpiu nuo birželio 1 d. iki rugsėjo
30 d. iki 22.00 val. reikalingas papildomas finansavimas.
2.2.1.1.7. Informacinių technologijų įrengimas ir atnaujinimas Neringos PSPC;
Atnaujinus informacinių technologijų įrangą, įsigijus sveikatos priežiūros apskaitos ir profilaktinių
programų vykdymo programas, Neringos PSPC turės galimybę tinkamai ir kokybiškai administruoti ir
teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2.2.1.1.8. Neringos PSPC veiklos rėmimas, darbo sąlygų gerinimas.
2.2.1.3 priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas.
Numatytos 5 veiklos.
2.2.1.3.1. GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas vasaros sezono metu.
GMP postas Juodkrantėje 2018 m. dirbs nuo liepos 5 d. iki rugpjūčio 31 d. Šio posto pagalba pagerinimas
būtinosios medicinos pagalbos operatyvumas, aptarnaujant Juodkrantės gyventojus ir miesto svečius.
Postas darbo dienomis dirba po šeimos gydytojo darbo valandų, švenčių ir poilsio dienomis – visą parą.
2.2.1.3.2. GMP automobilio įsigijimas Neringos PSPC.
Iš SAM Greitosios medicinos pagalbos automobilių parko atnaujinimo 2015-2020 metų programos VšĮ
Neringos pirminės sveikatos priežiūros centrui 2018 m. turėtų būti skirti 2 GMP B tipo automobiliai su
bazine (daline) įranga: (motoblokiniai transportavimo neštuvai, paciento transportavimo kėdutė,
ištraukimo-imobilizacijos prietaisas (Kendrikso tipo įtvaras), ligonio transportavimo lenta su priedais,
gaivinimo sistema (automatinis krūtinės ląstos paspaudėjas).
Neringos PSPC pateikė poreikį GMP automobilių pilnai komplektacijai: EKG aparatai (2 vnt.),
defibriliatorius (1 vnt.), tirpalų pašildymo krepšys (2 vnt.), AKS pakabinamas (2 vnt.).
Pagal trišalę sutartį, kurios vykdymas privalomas visoms Nacionalinės sveikatos sistemos įstaigoms,
įsipareigota nuo 2019 m. sausio 1 d. padidinti gydytojo atlyginimą 30 proc. Atsižvelgiant į nepakankamą
įstaigos finansavimą PSDF lėšomis, siekiant užtikrinti tinkamą gydytojų, dirbančių Neringos PSPC darbo
apmokėjimą, savivaldybė skirtų 2019 m. 38,4 tūkst. Eur lėšų, 2020 m. – 42,0 tūkst. Eur ir 2021 m. – 50.00
tūkst. Eur lėšų.
Neringos PSPC darbuotojams reikalinga atnaujinti darbo aprangą, kasmet būtų įsigyjama po 40 komplektų
medicinos chalatų ir darbo avalynės, tam skiriant po 2,0 tūkst. Eur kasmet;
Nemedicininių paslaugų teikimas (pašto paslaugos, dokumentų paruošimas, kopijavimas, pacientų
transportavimas ir kt.) yra neapmokamas iš PSDF lėšų. Šiam tikslui Neringos PCPC iš Savivaldybės
biudžeto būtų skiriama 2019 m. 2,2 tūkst. Eur, 2020 ir 2021 m. po 3,6 tūkst. Eur.
Po Neringos PSPC pastato rekonstrukcijos iš SAM nebuvo gauta lėšų baldų įsigijimui. Tinkamam darbo
vietų įrengimui, registratūros, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui, kineziterapijos salei reikalinga
įsigyti naujų baldų. Lėšų poreikis 2019-2021 m. kasmet po 10,0 tūkst. Eur.
Įrengus Neringos PSPC pastato pastogėje 3-4 kambarius su bendra virtuve ir san. mazgu, būtų išspręsta
vasaros sezono metu atvykstančių darbui į Neringos PSPC medikų (GMP darbuotojų, rezidentų,
specialistų) apgyvendinimo problema. Tam reikėtų skirti 2019 m. 13,7 tūkst. Eur projektavimo darbams,
2020 m. – 165,0 tūkst. Eur statybos darbams.

2.2.1.3. priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas.
Veiklos lieka tos pačios:
2.2.1.3.1. GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas vasaros sezono metu;
2.2.1.3.2. GMP automobilio įsigijimas Neringos PSPC. Planuojama sukomplektuoti reikalinga medicinos
įranga trečiąjį GMP automobilį.
2.2.1.3.3. Automatinių defibriliatorių įrengimas žmonių susibūrimo vietose.
Lėšų skirti 2019–2020 m. šiai veiklai nenumatoma. Numatoma įsigyti 1 defibriliatorių 2021 m.
2.2.1.4 priemonė. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra. Veikla:
2.2.1.4.1. Neringos PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus veiklos užtikrinimas .
Siekiama, kad savivaldybės gyventojams būtų suteikiama kuo daugiau ir kokybiškų slaugos paslaugų,
skyrius dirbtų ištisus metus, būtų įvykdytas Akreditavimo tarnybos prie SAM reikalavimas dėl budinčio
gydytojo po Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ir kitų gydytojų darbo laiko.
2.2.1.5 priemonė. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimas. Veiklos:
2.2.1.5.1. Valstybinių (perduotų savivaldybėms) funkcijų (visuomenės sveikatos stebėsena ir visuomenės
sveikatos stiprinimas) įgyvendinimas;
Šias funkcijas įgyvendina Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras pagal Neringos ir Klaipėdos
miesto savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.
Lėšas skiria LR sveikatos apsaugos ministerija pagal LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą
Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams Sveikatos
apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės
sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos
aprašą.
2.2.1.5.2. Valstybinės (perduotos savivaldybėms) funkcijos (visuomenės sveikatos priežiūra mokyklose)
įgyvendinimas;
Ši funkcija įgyvendinama iš valstybės skiriamos specialios dotacijos ir Savivaldybės biudžeto lėšų. Nuo
2017 m. Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biure įsteigtas vienas visuomenės sveikatos specialisto
etatas mokinių sveikatos priežiūrai Neringos mokyklose. Neringos savivaldybės tarybos sprendimu
Neringos gimnazijoje patvirtinta 0,75 etato ir Nidos lopšelyje–darželyje „Ąžuoliukas“ – 0,25 etato.
2.2.1.5.3. Savarankiškosios savivaldybės funkcijos (vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra) įgyvendinimas.
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnis numato, kad savivaldybės vykdo vaikų ir
jaunimo sveikatos priežiūrą. Šias paslaugas teikia Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras sutartiniu
pagrindu su Neringos savivaldybės administracija.
2.2.1.5.4. Triukšmo stebėsenos vykdymas tyliosiose zonose ir pagal skundus.
LR vietos savivaldos įstatymas numato, kad savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo
valstybinio valdymo įgyvendinimas yra savarankiškoji savivaldybės funkcija.
LR triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio „Savivaldybių institucijų kompetencija“ 8 punktas numato,
kad savivaldybės organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą, nustato ir
mažina triukšmą triukšmo prevencijos zonose, tiria gyventojų skundus dėl triukšmo.
2.2.1.6 priemonė. Sveikatinimo programų rengimas ir vykdymas bei sveikatinimo projektų (priemonių)
rėmimas.
Veikla:
2.2.1.6.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (VSRSP) priemonių
(projektų įgyvendinimas.
Savivaldybės sveikatinimo priemonės ir jų įgyvendinimui skiriamos lėšos numatomos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje ir jos pajamų–išlaidų sąmatoje, tvirtinamoje
savivaldybės taryboje. Priemonės atrenkamos viešo konkurso būdu.
2.2.1.6.2. Projekto “Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje” įgyvendinimas.
Neringos savivaldybės taryba 2017-11-23 sprendimu Nr. T1-234 “Dėl pritarimo dalyvauti projekte
“Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje” pritarė Savivaldybės administracijos
dalyvavimui šiame projekte, įgyvendinant 2014–2020 metų 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“.
2.2.1.7 priemonė. Profesinių sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ugdymas.
Veikla:
2.2.1.7.1. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas Neringos PSPC.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Sveikatos priežiūros paslaugų plėtra; kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos; gerėjantis
paslaugų prieinamumas, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas; didesnė
visuomenės dalis vadovaujasi sveikos gyvensenos principais; sveikatos statistikos rodiklių
gerėjimas (mažėjantis gyventojų sergamumas ir mirtingumas, didėjanti vidutinė tikėtina

LR triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio „Savivaldybių institucijų kompetencija“ 8 punktas numato, kad
savivaldybės organizuoja triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose atlikimą, nustato ir mažina
triukšmą triukšmo prevencijos zonose, tiria gyventojų skundus dėl triukšmo.
2.2.1.5.5. Savižudybių prevencijos priemonių įgyvendinimas.
LR Sveikatos apsaugos ministerija šiemet savivaldybei skyrė 4,4 tūkst. Eur lėšų savižudybės prevencijos
priemonių įgyvendinimui, todėl į programą įtraukiama nauja priemonė. Lėšos bus skiriamos specialistų
(sveikatos priežiūros, švietimo, socialinių paslaugų įstaigų, Savivaldybės administracijos) darbuotojams,
nustatantiems asmens savižudybės grėsmę ir teikiantiems emocinę pagalbą tokiam asmeniui, mokymams
pagal Sveikatos apsaugos ministerijos suderintą 16 val. trukmės programą.
2.2.1.6 priemonė. Sveikatinimo programų rengimas ir vykdymas bei sveikatinimo projektų (priemonių)
rėmimas.
Veikla:
2.2.1.6.1. Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos (VSRSP) priemonių (projektų
įgyvendinimas.
Savivaldybės sveikatinimo priemonės ir jų įgyvendinimui skiriamos lėšos numatomos savivaldybės
visuomenės sveikatos rėmimo specialioje programoje ir jos pajamų–išlaidų sąmatoje, tvirtinamoje
savivaldybės taryboje. Priemonės atrenkamos viešo konkurso būdu.
2.2.1.6.2. Projekto “Sveikos gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje” įgyvendinimas.
Neringos savivaldybės taryba 2017-11-23 sprendimu Nr. T1-234 “Dėl pritarimo dalyvauti projekte “Sveikos
gyvensenos skatinimas Neringos savivaldybėje” pritarė Savivaldybės administracijos dalyvavimui šiame
projekte, įgyvendinant 2014–2020 metų 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“. 2018 m. rugpjūčio
23 d. pasirašyta dvišalė Europos socialinio fondo agentūros ir Neringos savivaldybės administracijos sutartis
dėl projekto įgyvendinimo. Projektas bus baigtas 2020 m. rugpjūčio 20 d. ir jam skirta 26819,42 Eur ES
lėšų, po 2366,42 Eur skirs Valstybės biudžetas ir Neringos savivaldybė.
2.2.1.7 priemonė. Profesinių sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ugdymas.
Veikla:
2.2.1.7.1. Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimas Neringos PSPC.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:
Sveikatos priežiūros paslaugų plėtra; kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos; gerėjantis sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumas, ilgėjanti gyvenimo trukmė, mažėjantis mirtingumas, gerėjanti gyvenimo
kokybė ir kt.), vykdoma triukšmo stebėsena.
Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:
Neringos savivaldybės biudžeto, Neringos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos, Neringos savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos, ES fondų lėšos.
Susiję Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės teisės aktai:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa (Septynioliktosios Vyriausybės 2017–2021 metų programa);
Lietuvos sveikatos 2014-2025 m. strategija;
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;
LR sveikatos sistemos įstatymas;
LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;
LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas;
LR visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas;
LR triukšmo valdymo įstatymas;
Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“;
Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014-2023 metų veiksmų planas;
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016-2023 metų plėtros programa;
Nacionalinė burnos sveikatos 2016-2020 metų programa;
Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo ir savižudybių prevencijos veiksmų planas 2016-2020 metams;
Pagalbos savižudybės grėsmę patiriantiems, savižudybės krizę išgyvenantiems ir savižudybės krizę
išgyvenusiems asmenims teikimo tvarkos aprašas;
LR SAM 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1507 „Dėl 2019 m. skiriamos specialios tikslinės

dotacijos Sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybėms sąrašo patvirtinimo“ .

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PROGRAMOS (KODAS 08) VERTINIMO KRITERIJŲ IR JŲ
REIKŠMIŲ SUVESTINĖ

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslo, uždavinio vertinimo kriterijų pavadinimai
ir mato vienetai

2018
2019 2020 2021
m.
m.
m.
m.
faktas planas planas planas
2.2 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir prieinamą sveikatos apsaugą bei visuomenės sveikatos
poreikius tenkinančią socialinės paramos sistemą
R-2.2-01 Apsilankymų skaičius Neringos PSPC
13446 14000 14000 14000
R-2.2-02 Gerai įvertinusių gautas asmens sveikatos priežiūros
92
90
90
90
paslaugas savivaldybės gyventojų dalis proc. nuo
visų apklaustų gyventojų
R-2.2-03 Asmenų, paskiepytų nuo užkrečiamųjų ligų, skaičius
193
200
200
200
R-2.2-04 Bendruomenės informuotumas sveikatos ugdymo
65
65
65
65
klausimais, procentinė dalis nuo bendro gyventojų
skaičiaus
2.2.1 uždavinys. Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos paslaugas, plėtoti ligų prevenciją
ir sveikatos ugdymą
2.2.1.1 priemonė. Neringos PSPC Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, fizioterapijos,
reabilitacijos paslaugų ir laboratorinės įrangos modernizavimas ir informacinių technologijų
diegimas
P-2.2.1-01
Suteiktų fizioterapijos, rentgeno ir laboratorijos
11259 10000 10500 10500
paslaugų skaičius
P-2.2.1-02
Asmenų, gavusių fizioterapijos, rentgeno ir
1460
1300 1350 1350
laboratorijos paslaugas, skaičius
P-2.2.1-03
Asmenų, gavusių odontologines paslaugas skaičius
460
460
460
460
P-2.2.1-04
Įgyvendintas projektas „Pirminės asmens sveikatos
0
100
0
0
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Neringos
savivaldybėje“ proc.
P-2.2.1.-05
Įrengtas DOTS kabinetas, vnt.
0
1
0
0
P-2.2.1.-06
Suteiktų kineziterapijos ir masažo paslaugų skaičius,
1200 1440 1440
vnt.
P-2.2.1.-07
Asmenų, gavusių kineziterapijos ir masažo paslaugas
240
250
250
skaičius, vnt.
P-2.2.1.-08
Užtikrintas ambulatorinių gydytojo paslaugų
100
100
100
teikimas po šeimos gydytojo darbo valandų,
savaitgaliais ir švenčių dienomis iki 22.00 val.
P-2.2.1.-09
Įsigyta kompiuterių ir spausdintuvų, vnt.
6
4
4
P-2.2.1.-10
Įsigyta programinė įranga, vnt.
2
0
0
P-2.2.1.-11
Bazinio atlyginimo mokėjimo užtikrinimas Neringos
100
100
100
PSPC dirbantiems gydytojams, proc.
P-2.2.1.-12
Įsigyta medicinos chalatų ir darbo avalynės,
40
40
40

komplektų sk.
P-2.2.1.-13
Įsigytų baldų sk., vnt.
20
20
20
P-2.2.1.-14
Neringos PSPC pastato techninės patalpos (pastogės)
0
100
įrengimas
2.2.1.3 priemonė. Greitosios medicinos pagalbos (GMP) paslaugų užtikrinimas ir kokybės gerinimas
P-2.2.1-15 GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas
100
100
100
100
liepos–rugpjūčio mėn., proc.
P-2.2.1-16 Įsigytas GMP automobilis, vnt.
2
1
0
0
P-2.2.1.-17 Sukomplektuota medicinos įranga, proc.
100
100
0
0
P-2.2.1-18 Įsigyti ir įrengti automatiniai defibriliatoriai, vnt.
0
0
0
1
2.2.1.4 priemonė. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtra
P-2.2.1-19 Užtikrinta Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus
100
100
100
100
veikla ištisus metus, proc.
P-2.2.1-20 Asmenų, gavusių stacionarias slaugos paslaugas,
105
120
125
130
skaičius
2.2.1.5 priemonė. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo užtikrinimas
Asmenų, dalyvavusių sveikatos stiprinimo veikloje,
395
410
420
skaičius
P-2.2.1-22 Parengta visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita,
1
1
1
vnt.
P-2.2.1-23 Aptarnaujamų mokinių skaičius
198
200
200
P-2.2.1-24 Sveikatinimo priemonių vaikams ir jaunimui
6
6
6
skaičius
P-2.2.1-25 Atliktų triukšmo laboratorinių tyrimų skaičius
38
26
26
P-2.2.1-26 Pravesti specialistams emocinės pagalbos teikimo
1
savižudybės grėsmę patiriančiam asmeniui mokymai
2.2.1.6 priemonė. Sveikatinimo programų rengimas ir vykdymas bei sveikatinimo projektų
(priemonių) rėmimas
P-2.2.1-27 Įgyvendintų VSRSP priemonių (projektų) skaičius
8
6
6
P-2.2.1-28 Tikslinių grupių asmenys, kurie dalyvavo
85
70
19
informavimo, švietimo renginiuose bei veiklose,
skaičius
P-2.2.1-21

425
1
200
6
26

6
0

2.2.1.7. Profesinių sveikatos priežiūros specialistų kompetencijos ugdymas
P-2.2.1-29

Sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos
kėlimas Neringos PSPC, proc.

Programos koordinatorė:
Savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė)

100

100

100

Virginija Gedžiuvienė

100

