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ĮVADAS
 Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (SSKR) iššūkiai:

- PSO Europos sveikų regionų tinklo (Regions for

Health Network – RHN) tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas;

- Goteborgo manifesto nuostatų įgyvendinimas.

 SSKR ir Kaišiadorių rajono galimybės ir BŪTINYBĖ:

- politikų parama ir savivaldybių administracijų supratimas, kad 
SSKR tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas – sėkmingo PSO naujos 
sveikatos politikos “Sveikata2020” ir Lietuvos Sveikatos 
programos 2014-2025 m. siekinių įgyvendinimo prielaida;

- Sveikatos sektoriaus lyderystė, gera vadyba ir tarpsektorinis 
bendradarbiavimas, t.y. SVEIKATA -VISOSE POLITIKOSE .



PSO   EUROPOS  SVEIKŲ REGIONŲ TINKLAI (SRT) –

tai europos šalių regionai,  kuriuose ţmonės dirba kartu, kad

pagerinti sveikatą ir gerovę, skiriant pirmenybę teisumui, vystant

strateginių aljansų kūrimą ir skatinant gerą valdymą 

/Health Promotion Glossary.WHO, Geneva, 1994/,

kurių tikslas ir strateginiai uţdaviniai yra:

pagerinti sveikatą visiems,  maţinant sveikatos netolygumus,

gerinant lyderystę ir dalyvavimą valdyme, sprendţiant su sveikata

susijusius klausimus (aktyvus dalyvavimas įgyvendinant

“SVEIKATA 2020” siekius).
Pastaba. SRT pradţia – 1992 m., dalyvauja 23 šalys ir jų regionai (2014 m. spalio 

20-22, metinis pasitarimas, Florencija, Italija);



PSO   EUROPOS SRT – tai europos šalių regionai,  

- kurių veiklos prioritetai yra:

 maţinti sveikatos netolygumus, didinti sveikatos teisumą, 

 kontroliuoti lėtines neinfekcines ligas, 

 daryti poveikį socialiniams ir ekonominiams sveikatą 
įtakojantiems veiksniams,

sutelkiant veiklai  visus įmanomus dalyvius (politikus, institucijas,

organizacijas, specialistus) ir visą visuomenę įsijungti į regiono

plėtrą, taikyti ir generuoti naujus  mokslo ţiniomis pagrįstus

metodus ŢINOK KAIP (Know how).

/Goteborgo Manifestas, 2012 m. lapkričio 6/



 SSKR ir  Kaišiadorių rajono galimybės ir būtinybė:

- politikų parama ir savivaldybių administracijų supratimas, kad 

SSKR tikslų ir uţdavinių įgyvendinimas – sėkmingo PSO naujos 
sveikatos politikos “Sveikata 2020” ir Lietuvos Sveikatos 
programos 2014-2023 m. siekinių įgyvendinimo prielaida;

- sveikatos netolygumų maţinimas ir tarpsektorinis 
bendradarbiavimas – veiklos prioritetas;

- sveikatos sektoriaus lyderystė (pirmiausia komandinis 
SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO ir VSB VADOVO darbas),

gera vadyba ir bendradarbiavimas su visais savivaldybės 
administracijos skyriais, organizacijomis (privačiomis ir NVO),

bendruomenių aktyvinimas dalyvauti sveikatinimo veiklose.



SSKR ir  Kaišiadorių rajono galimybės ir būtinybė
 Regiono strateginio valdymo tarybos didesnio dėmesio skyrimas 

regiono gyventojų sveikatos stiprinimui ir Lietuvos sveikatos 
programos 2014-2023 m. nuostatų įgyvendinimui (SVEIKATA -
VISOSE POLITIKOSE );

 SSKR valdymo struktūros formalizavimas, veiklos planų 
sudarymas ir koordinuotų priemonių įgyvendinimas 8 SSKR 
savivaldybėse, aktyviai dalyvaujant jų administracijoms;

 Kiekvienoje SSKR savivaldybėje Koordinacinės darbo grupės 
sudarymas gyventojų sveikatos stiprinimo priemonių plano 
įgyvendinimui, vadovaujant savivaldybės gydytojui ar VSB 
vadovui, uţtikrinant Mero ir administracijos paramą;



Sveikatą stiprinančio Kauno regiono (SSKR) galimybės:
 PSO SS iniciatyvų (Sveiki darţeliai, sveikos mokyklos (stiprus Kauno rajono 

tinklas), sveiki universitetai (ASU ir LSU), sveikos darbovietės, sveikatą 
stiprinančios ligoninės ir sveikatos prieţiūros įstaigos (Garliavos, Pakaunės ir 
Vilkijos, Jonavos , Aschemos  PSPC), Jonavos ligoninė ir pan.) plėtra;

 5 Kauno regiono Universitetų potencialo panaudojimas regiono ir Kauno  rajono 
plėtrai ir įtraukimui į sveikatos problemų sprendimą; 

 ES struktūrinių fondų lėšų planavimas ir įsisavinimas (tikslinės savivaldybės), 
Norvegijos grantai (VSB, jaunimo sveikata),  sprendţiant   SSKR uţdavinius ir 
vykdant numatytas priemones;

 Politikų, valstybinių ir privačių institucijų, organizacijų,  įvairių sektorių 
specialistų ir visos visuomenės grupių (NVO, bendruomenių Tarybos ir pan.), 
bendradarbiavimo didinimas (Sporto savaitė (20150918-23) ir politikų  bei 
administratorių dviračių ţygis -0919);

 Tarptautinių partnerių įtraukimas, bendradarbiavimo plėtra su jais (Švedijos 
Skane regionas) ir PSO  SRT Venecijoje parama (L.Cara, PSO SSR informacijos 
centro vadovo  ir prof. M. Kristenson,Š vedijos SSL ir SSSPĮ  tinklo koordinatorės  

dalyvavimas LSSLA konf. 20150918 ).



“Katorga yra ten, kur darbas beprasmiškas, kur jis 

nesieja žmogaus su žmonių bendruomene.”

Antuanas de Sent Egziuperi.




