Sveikatos apsaugos ministerija:
regioninė pažangos priemonė
2021-2027 m. ES investicijų fondų lėšos

2021 m. gruodžio 2 d.
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Regionų plėtros planų rengimas: plėtros programos priemonė
Regioninė pažangos
priemonė

Plėtros programa

NPP uždavinys

Pažangos priemonės
rezultato rodiklis

Pažangos priemonės
rezultato rodiklio
reikšmės
Pradinė

Gerinti kokybiškų Sveikatos išsaugojimo
visuomenės
ir stiprinimo plėtros
sveikatos paslaugų programa
prieinamumą
regionuose

Finansavimo šaltinis

2.10. Skatinti
sveikatos
išsaugojimo ir
stiprinimo veiklas
ir stiprinti
psichologinį
(emocinį)
visuomenės
atsparumą

Fondas
Europos
2021-2027 m. ES fondų investicijų programa socialinis fondas

2030 m.

309,5
2.10.1. Prevencinėmis
(2020 m.
priemonėmis išvengiamas
naujausi
mirtingumas, mirusiųjų
skaičius 100 tūkst. gyventojų duomenys)

160

Numatytos lėšos
22 mln. eurų,
iš jų ES fondo lėšos – 17,3 mln. eurų
(VVL regionas – 15,3 mln. eurų,
Sostinės regionas – 2,0 mln. eurų)
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Regionų plėtros planų rengimas: 2021-2027 m. ES investicijų programa
Sveikatos išsaugojimo ir
stiprinimo plėtros programa

2021-2027 m. ES fondų investicijų programa, 4.8 uždavinys
2021–2027 M. IP suplanuoti
veiksmai, priskirti regioninei
Rezultato
Produkto rodikliai
pažangos priemonei
rodikliai
Gerinti kokybiškų visuomenės Skatinti prevencines priemones,
sveikatos paslaugų
stiprinančias visuomenės sveikatą
prieinamumą regionuose
bei psichologinę gerovę ir
atsparumą:
Integruotų, inovatyvių visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų
įdiegimas, sveikatos raštingumo,
visuomenės sveikatos paslaugų
prieinamumo ir kokybės tikslinėms
grupėms didinimas.

Psichikos sveikatos stiprinimo ir
priklausomybės ligų prevencijos
paslaugų prieinamumo didinimas,
lėtinių neinfekcinių ligų, siejamų su
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu,
rizikos sveikatai veiksnių mažinimas

Asmenų,
palankiai
vertinančių
visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugų
kokybę, dalis

Paramą gavusių
nacionalinio, regionų
ar vietos lygmens
viešojo
administravimo ar
viešąsias paslaugas
teikiančių įstaigų
skaičius

Asmenų po
dalyvavimo
veiklose,
pagerinusių
sveikatos
raštingumo
kompetenciją,
dalis

Asmenys dalyvavę
sveikatos raštingumo
didinimo veiklose
skaičius
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Regionų plėtros planų rengimas: 2021-2027 m. ES investicijų programa
2021–2027 M. IP suplanuoti veiksmai,
priskirti regioninei pažangos priemonei
Skatinti prevencines priemones,
stiprinančias visuomenės sveikatą bei
psichologinę gerovę ir atsparumą:

Integruotų, inovatyvių visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų įdiegimas,
sveikatos raštingumo, visuomenės
sveikatos paslaugų prieinamumo ir
kokybės tikslinėms grupėms didinimas.

Psichikos sveikatos stiprinimo ir
priklausomybės ligų prevencijos paslaugų
prieinamumo didinimas ir lėtinių
neinfekcinių ligų, siejamų su
psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu,
rizikos sveikatai veiksnių mažinimas

Detalizavimas, veiklų pavyzdžiai, tikslinės grupės

Prioritetas teikiamas kompleksinių (kelių tipų paslaugų), integruotų,
mobilių, nuotolinių paslaugų teikimui tikslinėms grupėms.
Rekomenduojamos sritys|:
1) Lėtinių neinfekcinių ligų ir traumų prevencija;
2) Vaikų sveikatos stiprinimas (fizinis aktyvumas, sveikos mitybos
skatinimas, burnos higiena ir profilaktika, savirūpa ir pan.)
3) Šeimos, motinos ir vaiko sveikatos stiprinimas;
4) Neįgalių asmenų (ir ugdymo įstaigose) sveikatos stiprinimas;
5) Asmenų 65+ sveikos gyvensenos skatinimas;
6) Sveikų bendruomenių kūrimas.
Tikslinės grupės:
socialiai pažeidžiami, socialinę riziką (atskirtį) patiriantys asmenys;
neįgalūs asmenys, senyvo amžiaus asmenys; vaikai; jaunimas; rizikos
sveikatai veiksnius patiriantys asmenys; asmenys, priskiriami
pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų didelės rizikos grupėms
Prioritetas teikiamas: psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pirminės
prevencijos ir intervencijos veikloms.
Tikslinės grupės: vaikai, paaugliai, jaunimas ir jų aplinkos nariai
(šeima, mokykla, bendruomenė).
Veiklų pavyzdžiai: tėvystės įgūdžių, asmeninių ir socialinių įgūdžių
ugdymas, ankstyvoji intervencija rizikingai vartojantiems
psichoaktyviąsias medžiagas, bendruomeninės kompleksinės
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intervencijos, trumposios intervencijos, prevencinės veiklos darbo
vietose ir neformaliose veiklose ir kt.

Regioninė pažangos priemonė: būtinosios sąlygos
Regioninė pažangos priemonė
Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos
paslaugų prieinamumą regionuose

Būtinosios sąlygos
➢ Patvirtintose regionų plėtros planų
priemonėse numatytos veiklos, skirtos
kokybiškų visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumui didinti, yra
pagrįstos mokslo įrodymais, pripažinta
gerąja praktika ar tarptautiniais standartais
pagal SAM pateiktas rekomendacijas /
metodiką.
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Ačiū už dėmesį!

Edita Laurinavičienė, 8 5 266 1498, edita.laurinaviciene@sam.lt
Audronė Astrauskienė, 8 5 219 3349, audrone.astrauskiene@sam.lt

Ignas Rubikas, 8 5 205 3611, ignas.rubikas@sam.lt
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