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Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas, 2012 m. balandžio 11 d.
posėdyje išklausęs Nacionalinės sveikatos tarybos (toliau – Taryba) 2011 metų veiklos ataskaitą,
konstatuoja:
2011 m. buvo organizuoti šeši Tarybos posėdžiai (trys iš jų buvo išvažiuojamieji posėdžiai),
trys konferencijos, taip pat kiti renginiai (Tarybos veiklos ataskaitos pristatymas ir Metinio
pranešimo skaitymas Seime). Posėdžių metu svarstytos šios aktualios temos: sveikatos sistemos
plėtros 2010-2015 metų metmenų projektas ir pasirengimas Lietuvos sveikatos programos
įgyvendinimo įvertinimui; visuomenės sveikatos priežiūros institucijų pasirengimas naujiems
iššūkiams įgyvendinant Lietuvos sveikatos programos siekius; visuomenės sveikatos intereso
atstovavimas

nacionalinio

transliuotojo

programose

ir

nacionalinės

sveikatos

politikos

atspindėjimas transliuojamose programose; maisto kontrolės užtikrinimo ir kiti su maisto kokybe,
mityba susiję klausimai; visuomenės sveikatos intereso gynimas žiniasklaidoje; karių psichikos
sveikata, problemos, jų sprendimo būdai, pagrindinės krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros
sektoriaus reformos kryptys ir vykdomi pokyčiai.
Komiteto posėdyje buvo atkreiptas dėmesys į savivaldybių visuomenės sveikatos biurų
(toliau - Biurai) veiklos tobulinimo būtinybę. Buvo pažymėta, kad Biurai neturi konkrečių savo
veiklos strateginių planų su aiškiai įvardintais prioritetais ir matuojamais struktūros, proceso ir
rezultato rodikliais, jų veikla per mažai koordinuojama nacionaliniu mastu, trūksta metodologijos,
kaip paveikti bendruomenę, visuomenines organizacijas, politikus, savivaldybės institucijas ir kitus
sektorius, kad šie aktyviau dalyvautų visuomenės sveikatos stiprinimo veikloje.

2
Komiteto posėdyje taip pat buvo pažymėta, kad, vadovaujantis LR Seimo 2009-03-26
nutarimo Nr. XI-207 2 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Taryba
buvo įpareigotos parengti Lietuvos sveikatos 2010-2020 metų programos projektą. Deja, iki šiol
projektas Seimui svarstyti dar nepateiktas.
Komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 65 straipsnio 1 dalies 4
punktu,
nusprendė:
1. Pritarti Tarybos 2011 metų veiklos ataskaitai.
2. Siūlyti Tarybai:
2.1. Kartu su Sveikatos apsaugos ministerija kuo skubiau užbaigti Lietuvos sveikatos 20102020 metų programos projekto rengimą ir pateikti svarstyti Seimui iki 2012-06-01;
2.2. Siekiant padidinti Biurų veiklos efektyvumą, kartu su savivaldybėmis spręsti Biurų
veiklos strateginio planavimo, metodinio vadovavimo, žmogiškųjų išteklių kvalifikacijos
tobulinimo ir ryšių su visuomene bei žiniasklaida stiprinimo klausimus.
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