Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 2017-ųjų metų metinio veiklos plano ataskaita
Priemonės
kodas

Priemonės
pavadinimas

Įstaigos veiksmo pavadinimas

Proceso ir/ar indėlio
vertinimo kriterijai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis įvykdyta
įvykdymo
planas
proc.

Vertinimo
kriterijų
planinių
reikšmių
nepasiekimo /
viršijimo
priežastys

Programa: Visuomenės sveikatos priežiūros stiprinimas
01-04-03
Vykdyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų stebėseną bei tvarkyti užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinę
sistemą
1. Dalyvauti Europos
1.1. Peržiūrėta
251
251
100,0
Sąjungos užkrečiamųjų ligų
informacinių pranešimų
tinklų veikloje (teikiant
(vnt.)
TESSy nustatyta tvarka
1.2. Laiku pateikta
100
100
100,0
duomenis, peržiūrint
informacijų (proc.)
informacinius pranešimus ir
1.3. TESSy pateikta
218
218
100,0
kt.)
duomenų suvestinių
(vnt.)
1.4. Dalyvauta
2
2
100,0
komandiruočių (vnt.)
2. Rengti informacijų
santraukas (duomenų
suvestines pagal atitinkamos
informacijos poreikius),
apibendrinančiąją
užkrečiamųjų ligų sergamumo
informaciją (kas ketvirtį)
Nacionaliniui visuomenės
sveikatos centrui prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
3. Vykdyti nuolatinę
Užkrečiamųjų ligų ir jų
sukėlėjų valstybės
informacinės sistemos
priežiūrą bei jos vystymą
4. Rengti statistines ataskaitas
bei teikti jas suinteresuotoms

67

67

4

148,0

148,0

100,0

18,3

18,3

100,0

26,0

26,0

100,0

5,1

5,1

100,0

12,3

12,3

100,0

45,3

45,3

100,0

100,0

2.1. Parengta duomenų
suvestinių (vnt.)
4

Asignavimai eurais
patvirtinta
panaudota Panaudojimo
proc.

100,0

2.2. Parengta ketvirtinių
duomenų suvestinių
(vnt.)
100

100

100,0

13

13

100,0

3.1. Pašalinta
informacinės sistemos
techninių sutrikimų
(proc.)
4.1. Parengta statistinių
2017 m. mėnesinių

institucijoms

02-01-01

formų (Nr. 4 – sveikata,
mėnesinė, metinė 2016
m.) (vnt.)
4.2. Parengta duomenų
suvestinių (vnt.)
4.3. Parengta suvestinių
apie ligų sukėlėjus (už
2016 m. ketvirčius ir
metinė) (vnt.)

1

1

100,

5

5

100,0

Organizuoti ir vykdyti vakcinomis valdomų užkrečiamųjų ligų kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir jai metodiškai
vadovauti, užtikrinti imunoprofilaktikos ir jos priemonių įgyvendinimą
3
4
133,3
Vertinimo
5. Organizuoti 2017 m. PSO
5.1. Parengta
kriterijaus reikšmė
Imunizacijos savaitės
informacinė medžiaga
viršyta,
minėjimą
(vnt.)
atsižvelgiant į
visuomenės ir
asmens sveikatos
priežiūros
specialistų poreikius
5
11
220
Vertinimo
6. Kelti visuomenės sveikatos
kriterijaus reikšmė
specialistų, vykdančių
viršyta,
užkrečiamųjų ligų
6.1.
Perskaityta
paskaitų
atsižvelgiant į
epidemiologinę priežiūrą,
asmens ir
(vnt.)
kvalifikaciją, rengti ir teikti
visuomenės
informaciją kvėpavimo takų
sveikatos specialistų
infekcijų
prašymus
profilaktikos klausimais
2
21
10,5 kartų Vertinimo
kriterijaus reikšmė
viršyta,
6.2. Dalyvauta mokymų
atsižvelgiant į
asmens ir
(vnt.) – 2
visuomenės
sveikatos specialistų
prašymus
96
104
108,3
6.3. Parengta

7. Gripo sezono metu vertinti
ir apibendrinti sergamumo
gripu ir ŪVKTI duomenis,
teikti informaciją apie
epidemiologinę gripo situaciją
suinteresuotoms institucijoms

informacinės medžiagos
(vnt.)
7.1. Parengta
informacinės medžiagos
(vnt.)
7.2. Parengta ataskaitų
(vnt.)

84

84

100,0

1

1

100,0

4,0

4,0

100,0

37,0

37,0

100,0

198,0

198,0

100,0

7,5

7,5

100,0

7,2

7,2

100,0

8,8

8,8

100,0

8. Organizuoti rizikos grupių
asmenų skiepijimą gripo
vakcina bei parengti statistinių
duomenų suvestines apie
vakcinų skiepijimui nuo
sezoninio gripo, įsigytų už
valstybės lėšas, panaudojimą,
koordinuoti sezoninės gripo
vakcinos paskirstymą bei
perskirstymą

8.1. Parengta ataskaitų
apie už valstybės lėšas
įsigytas ir rizikos
grupėms priklausantiems
asmenims įskiepytas
vakcinas (vnt.)
8.2 Parengta
informacinės medžiagos
(vnt.)

7

7

100,0

5

5

100,0

9. Konsultuoti sveikatos
priežiūros specialistus,
atliekančius gripo
epidemiologinę priežiūrą,
pagristą pasirinktine klinikine
virusologine diagnostika,
metodiškai jiems vadovauti,
išlaikyti 1–5 proc.
dalyvaujančių gydytojų
skaičių

9.1. Suteiktos
konsultacijos (vnt.)

9

9

100,0

9.2. Pateikta informacijų
(vnt.)

6

6

100,0

10. Atsižvelgiant į PSO
rekomenduojamas minėti
užkrečiamųjų ligų valdomų
skiepais dienas, rengti
informacinius pranešimus

10.1. Parengta pranešimų
(vnt.)

4

5

125,0

11. Kartu su Valstybine
maisto ir veterinarijos tarnyba
parengti ir pateikti NVSC
apžvalgą apie pasiutligės
situaciją Lietuvoje 2016
metais
12. Pagal PSO Europos
regiono biuro reikalavimus
teikti informaciją PSO apie
difterijos atvejus šalyje
13. Vykdyti ūmių vangių
paralyžių priežiūrą, siekiant
išlaikyti Lietuvos, laisvos nuo
poliomielito viruso statusą.

11.1. Parengta apžvalgų
(vnt.)

1

1

12

16,9

16,9

100,0

4,0

4,0

100,0

4,2

4,2

100,0

6,8

6,8

100,0

5,0

5,0

100,0

4,1

4,1

100,0

8,7

8,7

100,0

100,0

12.1. Pateikta
informacijų (vnt.)

12

100,0

13.1. Pateikta
informacijų (vnt.)
13.2. Užpildytas
klausimynas (vnt.)

52

52

100,0

1

1

100,0

Pagal PSO Europos regiono
biuro reikalavimus teikti PSO
informaciją apie ūmių vangių
paralyžių epidemiologinę
priežiūrą bei pateikti
duomenis PSO metiniam
klausimynui apie poliomielito
ir ūmių vangių paralyžių
epidemiologinę ir virusologinę
priežiūrą Lietuvoje 2016
metais
14. Vykdyti tymų ir
raudonukės, įgimto
raudonukės sindromo
epidemiologinę priežiūrą.
Pagal PSO Europos regiono
biuro reikalavimus teikti PSO
informaciją apie tymų ir
raudonukės,
įgimto
raudonukės sindromo atvejus
šalyje bei pateikti duomenis
PSO metiniam klausimynui
(2016 m.)
15. Dalyvauti
ELPKC,VENICE III, PSO
veikloje, teikti reikalingą
informaciją, vykdyti infekcijų
epidemiologines priemones,
organizatorių kvietimu
dalyvauti susitikimuose ir kt.
16. Organizuoti seminarus,
konferencijas ir kelti
visuomenės ir (ar) asmens
sveikatos priežiūros bei kitų
suinteresuotų sektorių
specialistų kompetenciją
svarbiais imunoprofilaktikos
klausimais

17. Stebėti ir analizuoti 2016

13.3. Dalyvauta ekspertų
komiteto susirinkimuose
(vnt.)

14.1. Pateikta
informacijų (vnt.)
14.2. Užpildyta
klausimynų ( vnt.)
14.3. Dalyvauta komiteto
narių susirinkimuose
(vnt.)

15.1. Komandiruočių,
dalyvaujant darbo
grupėse, skaičius (vnt.)

3

3

100,0

12

12

100,0

1

1

100,0

2

2

100,0

2

3

150,0

Vertinimo kriterijų
reikšmė viršyta, dėl
dalyvavimo iš
anksto
neplanuotame
PSO susitikime

6

36

6 kartus

Vertinimo
kriterijaus reikšmė
viršyta,
atsižvelgiant į
asmens ir
visuomenės
sveikatos specialistų
kvietimus skaityti
pranešimus

16.1. Perskaityta
pranešimų (vnt.)

16.2. Suorganizuota
seminarų, konferencijų
(vnt.)
17.1. Atlikta analizių

2

2

2

2

6,6

6,6

100,0

4,1

4,1

100,0

8,6

8,6

100,0

6,7

6,7

100,0

4,0

4,0

100,0

9,6

9,6

100,0

8,8

8,8

100,0

9,0

9,0

100,0

100,0

100,0

m. ir 2017 m. skiepijimų
apimtis ir nepageidaujamų
reakcijų į skiepus duomenis
Lietuvoje vaikų ir suaugusiųjų
tarpe
18. Stebėti, analizuoti ir
vertinti epidemiologinę
vakcinomis valdomų ligų
situaciją Lietuvoje, Europoje
ir pasaulyje, vadovaujantis
2016 metų PSO
rekomendacijomis, paruošti
rekomendacijas keliautojams
„Dėl užkrečiamųjų ligų
profilaktikos keliaujant į
užsienio šalis“, paskelbti jas
tinklalapyje bei išplatinti
suinteresuotoms institucijoms
19. Sveikatos apsaugos
ministerijos nustatyta tvarka
parengti ir pateikti ataskaitines
mėnesines, pusmetines ir
metines formas Nr. 7
„Imuniteto būklės ataskaita“,
Nr. 8 „Profilaktinių skiepijimų
ataskaita“, Nr. 49 „Ataskaita
apie pasiutligės profilaktiką“,
„Pusmečio ataskaita apie
imunobiologinių preparatų,
skiepijimo švirkštų, įsigytų už
valstybės lėšas, panaudojimą“
20. Nustatyta tvarka
Valstybinei ligonių kasai prie
SAM, Sveikatos apsaugos
ministerijai rengti ir teikti
informaciją, reikalingą
įsigyjant imunobiologinius
preparatus, švirkštus, vykdant
Nacionalinę
imunoprofilaktikos programą;
pagal Geros vaistų platinimo
praktikos taisyklių

(vnt.)
4

4

100,0

17.2. Parengta ataskaitų
(vnt.)
18.1. Pateikta
informacijų (vnt.)
18.2. Parengtos
rekomendacijos (vnt.)

20

20

100,0

1

1

100,0

18

18

100,0

10

10

100,0

100

100

100,0

6,8

6,8

100,0

4,2

4,2

100,0

2,6

2,6

100,0

8,8

8,8

100,0

5,6

5,6

100,0

7,2

7,2

100,0

2,2

2,2

100,0

19.1. Parengta ataskaitų
(vnt.)

20.1. Parengta ir pateikta
informacijų, (vnt.)
20.2. Priimta ir
paskirstyta
imunobiologinių
preparatų, švirkštų,
(proc.)
20.3.Pateikta
informacinių pranešimų
apie vakcinų likučius
sandėlyje (vnt.)

12

12

100,0

20.4. Įsigyta imuninių
180
180
100,0
vaistinių preparatų
transportavimo įrangos
(krepšių su šaldymo
elementais ir
termobarjerais),
užtikrinančios imuninių
vaistinių preparatų
transportavimo šalčio
grandinę (vnt.)
Organizuoti ir vykdyti per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų ir zoonozių, retų ir pernešėjų platinamų ligų,
parazitozių epidemiologinę priežiūrą ir jai metodiškai vadovauti. Metodiškai vadovauti ir koordinuoti įmonių, atliekančių
privalomąjį ir profilaktinį aplinkos kenksmingumo pašalinimą, veiklai, teikti sveikatos priežiūros ir kt. įstaigoms metodinę
pagalbą infekcijų profilaktikos klausimais
21. Teikti siūlymus dėl per
21.1. Kitų institucijų
8
9
112,5
maistą ir vandenį plintančių
parengtų atliktų teisės
užkrečiamųjų ligų ir zoonozių, aktų projektų ekspertizių
retų ir pernešėjų platinamų
skaičius (vnt.)
ligų, parazitozių
epidemiologinės priežiūros ir
kontrolės, infekcijų sveikatos
priežiūros įstaigose
profilaktikos teisinio
reglamentavimo tobulinimo.
9
100,0
22. Vykdyti per maistą ir
22.1. Parengta metinių
9
vandenį plintančių
sergamumo apžvalgų
užkrečiamųjų ligų ir zoonozių, (vnt.)
1
100,0
retų ir pernešėjų platinamų
22.2. Pateikta metinių
1
ligų, parazitozių
ataskaitų EFSA, (vnt.)
epidemiologinę priežiūrą:
21
100,0
22.3. Pateikti
21
stebėti, analizuoti ir vertinti
individualių stebėsenos
šių ligų epidemiologinę
duomenų paketų Europos
situaciją ir užkrečiamųjų ligų
ligų prevencijos ir
grėsmes Lietuvoje, rengti ir
kontrolės centrui TESSy
teikti informaciją Sveikatos
sistemai (vnt.)
apsaugos ministerijai,
3
100,0
22.4. Užpildyta PSO
3
visuomenės sveikatos
klausimynų (vnt.)
priežiūros ir kitoms Lietuvos
1
100,0
22.5. Parengta ir pateikta
1
bei Europos suinteresuotoms
SAM Tuberkulino
institucijoms, PSO,
mėginių atlikimo
visuomenei
statistinių ataskaitų (vnt.)
250
100,0
23. Stebėti, analizuoti ir
23.1. Kasdien peržiūrėtų
250
reikalavimus vykdyti
imunobiologinių preparatų,
švirkštų gavimo, saugojimo,
paskirstymo ir išdavimo
procedūras
ir
kiekvieną
mėnesį teikti informaciją apie
imunobiologinių preparatų ir
švirkštų likučius, esančius
ULAC vakcinų sandėlyje

02-01-02

30,0

30,0

100,0

178,0

178,0

100,0

8,8

8,8

100,0

36,2

36,2

100,0

11,4

11,4

100,0

11,3

11,3

100,0

3,4

3,4

100,0

6,2

6,2

100,0

3,4

3,4

100,0

vertinti per maistą ir vandenį
plintančių užkrečiamųjų ligų ir
zoonozių, retų ir pernešėjų
platinamų ligų, parazitozių
epidemiologinę situaciją bei
grėsmes Europoje ir pasaulyje,
rengti ir teikti informaciją
Sveikatos apsaugos
ministerijai, sveikatos
priežiūros įstaigoms, kitoms
suinteresuotoms institucijoms,
visuomenei.

24. Vykdyti sveikatos
priežiūros ir kitų sričių
specialistų kvalifikacijos
tobulinimą stiprinant
kompetenciją per maistą ir
vandenį plintančių
užkrečiamųjų ligų ir zoonozių,
retų ir pernešėjų platinamų
ligų, parazitozių
epidemiologinės priežiūros ir
profilaktikos, infekcijų
sveikatos priežiūros įstaigose
profilaktikos srityje.

EPIS FWD ir EPIS
ELDSNet pranešimų
(vnt.) – 250
23.2. Atlikta savaitinių
ECDC pranešimų CDTR
analizių (vnt.) – 52
23.3. Peržiūrėta ir
vertinta ECDC Round
Table Report pranešimų
(vnt.) – 250
23.4. Dalyvauta Europos
Komisijos Sveikatos
saugos komiteto
audio konferencijose
specifiniais užkrečiamųjų
ligų klausimais (vnt.)
23.5. Parengta ir pateikta
informacinių pranešimų
(vnt.)
24.1. Dalyvauta
organizuojant seminarus,
konferencijas, mokymus
(vnt.)
24.2. Parengta ir
perskaityta pranešimų
seminaruose,
konferencijose,
mokymuose (vnt.)
24.3. Parengta metodinių
rekomendacijų (vnt.)
24.4. Teikta metodinių
konsultacijų fiziniams ir
juridiniams asmenims
(vnt.)
24.5. Parengta švietėjiška
medžiaga (vnt.)
24.6. Parengtos ir
perskaitytos paskaitos
dezinfekuotojų
profesinio mokymo ir

52

250

5

25

4

15

52

250

6

43

4

25

100,0

2,3

2,3

100,0

3,4

3,4

100,0

0,7

0,7

100,0

1,5

1,5

100,0

5,7

5,7

100,0

4.8

4.8

100,0

15,8

15,8

100,0

6,8

6,8

100,0

4,5

4,5

100,0

2,7

2,7

100,0

100,0

120,0

172,0

Kriterijaus vertinimo
planinė metinė
reikšmė viršyta dėl
didesnio EK
organizuotų
konferencijų skaičiaus
Kriterijaus vertinimo
planinė metinė
reikšmė viršyta dėl
epidemiologinės
situacijos Europoje ir
pasaulyje

100,0

166,6

Kriterijaus vertinimo
planinė reikšmė
viršyta dėl papildomų
seminarų, į kuriuos
ULAC specialistai
buvo kviesti skaityti
pranešimų

3

3

100,0

245

245

100,0

10

10

100,0

125

125

100,0

25. Metodiškai vadovauti
sveikatos priežiūros įstaigoms
likviduojant susiformavusius
šalies teritorijose
užkrečiamųjų ligų židinius,
organizuojant ir atliekant šių
ligų protrūkių priežasčių
patvirtinimui reikalingus
analitinius epidemiologinius
tyrimus
26. Dalyvauti Europos ligų
prevencijos ir kontrolės centro
Europos užkrečiamųjų ligų
epidemiologinės priežiūros
tinklų veikloje teikiant
reikalingą informaciją,
derinant ELPKC pranešimų
projektus, atstovaujant Lietuvą
metiniuose ir kituose
susitikimuose.

27. Vykdyti dezinfekuotojų
kvalifikacijos kėlimą ir
profesinį mokymą.
Teikti metodinę pagalbą
sveikatos priežiūros ir kitų
įstaigų specialistams,
konsultuojant juos
profilaktinio aplinkos
kenksmingumo pašalinimo
(dezinfekcijos, dezinsekcijos,
deratizacijos) ir privalomo
aplinkos kenksmingumo
pašalinimo klausimais ypač
pavojingų ir retų įvežamų
infekcijų židiniuose

tobulinimo kursuose
(val.)
25.1. Suteikta metodinių
konsultacijų skaičius
(vnt.)

26.1. Atlikta ECDC
pateiktų pranešimų
(report) projektų
derinimų (vnt.)
26.2. Vertinta per EPIS
pateiktų pranešimų,
pateikta informacijų
(vnt.)
26.3. Dalyvauta
metiniuose FWD,
ELDSNet, EVD,
Eurosurveillance
susitikimuose (gavus
kvietimą) (vnt.)
27.1. Pravesta 160 val.
dezinfekuotojų
profesinio mokymo
kursų (vnt.)
27.2. Pravesta 40 val.
tobulinimo kursų (jei bus
suformuota grupė) (vnt.)
27.3. Organizuota ir
pravesta seminarų (vnt.)
27.4. Suteikta metodinių
konsultacijų skaičius
(vnt.)
27.5. Parengta
rekomendacijų (vnt.)

70

70

100,0

4

4

100,0

15

5

1

1

16

6

1

2

100,0

5,7

5,7

100,0

5,6

5,6

100,0

5,7

5,7

100,0

8,0

8,0

100,0

4,0

4,0

100,0

1,1

1,1

100,0

7,4

7,4

100,0

3,6

3,6

100,0

120,0

100,0

200,0

1

100,0

90

90

100,0

1

4,2

106,0

1

1

4,2

100,0

Vertinimo kriterijaus
planinė reikšmė
viršyta dėl papildomo
dezinfekuotojų
tobulinimo poreikio

02-01-03

2
100,0
28. Dalyvauti : “Su klimato kaita
28.1. Parengta
2
susijusių ligų (alerginių ir
informacijų ir ataskaitų
infekcinių) 2015–2020 metų
(pagal poreikį), (vnt.)
profilaktikos programos“ darbe;
„1992 metų tarpvalstybinių
vandentakių ir tarptautinių
ežerų apsaugos ir naudojimo
konvencijos vandens ir
sveikatos protokolo
3
100,0
28.2. Dalyvauta
3
įgyvendinimo koordinavimo
susitikimuose gavus
darbo grupės darbe;
kvietimą (vnt.)
"Sveikatos netolygumų
nustatymo ir mažinimo
gebėjimų stiprinimo modelio
sukūrimas (NOR-LT11-SAM01-TF-02-001)" projekto
darbe.
Organizuoti ir vykdyti ŽIV/AIDS, lytiškai ir per kraują plintančių ligų epidemiologinę priežiūrą ir metodinį vadovavimą
29. Vykdyti
29.1. Atlikta
ŽIV/AIDS/LPI/VH
ŽIV/AIDS/LPI
epidemiologinę stebėseną,
stebėsenos rodiklių
rinkti, analizuoti ir kaupti
analizių, parengta
1
1
100,0
duomenis apie Lietuvos
metinių apžvalgų ir
gyventojų sergamumą
paskelbta ULAC
ŽIV/AIDS/LPI/VH
interneto svetainėje (vnt.)
29.2. Parengta ataskaitų
2
2
100,0
(vnt.)
30. Metodiškai vadovauti
30.1. Suteikta metodinių
400
428
107,0
informacijos apie
konsultacijų (vnt.)
ŽIV/AIDS/LPI/VH
30.2. Pateikta
40
42
105,0
profilaktikos ir valdymo
informacijų (vnt.)
klausimais visoms sveikatos
(susiformavus protrūkiui
priežiūros įstaigoms, valstybės ir kt. nenumatytoms
ir savivaldybių institucijoms
situacijoms)
(rengti metodikas, taisykles,
rekomendacijas, apžvalgas,
metodines rekomendacijas ir
kt.)
31. Susisteminti ir pateikti
31.1. Parengta duomenų
7
7
100,0
ŽIV/AIDS/LPI/VH
paketų (vnt.)
stebėsenos duomenis Europos 31.2. Dalyvauta
1
1
100,0
ligų prevencijos ir kontrolės
tarptautinių metodinių

1,5

1,5

100,0

2,3

2,3

100,0

113,4

113,4

100

17,7

17,7

100,0

8,4

8,4

100,0

7,4

7,4

100,0

7,3

7,3

100,0

1,6

1,6

100,0

centrui TESSy sistemai,
dalyvauti EPIS tinklo veikloje
teikiant pranešimus

32. Pagal PSO Europos
regiono, JT ir kt. tarptautinių
organizacijų kriterijus pateikti
metinę informaciją apie
ŽIV/AIDS/LPI/VH
prevencijos (atsako) vykdymą
sveikatos ir kituose
sektoriuose informaciją apie
ŽIV/AIDS/LPI/VH
prevencijos (atsako) vykdymą
sveikatos ir ki. sektoriuose
33. Pagal kompetenciją
vykdyti ART/AIDS stebėseną
34. Parengti teisės aktais
reglamentuotus duomenis
apie sergamumą ir ligotumą
ŽIV, AIDS, LPI, virusiniais
hepatitais Lietuvoje ir pateikti
Lietuvos suinteresuotoms
institucijoms (HI, VSB, VSC,
NTAKD, VLK, KD ir kt.)
35. Teikti metodinę pagalbą
suinteresuotoms institucijoms,
koordinuoti, organizuoti,
dalyvauti visuomenės
sveikatos ugdymo ir sveikatos
mokymo apie
ŽIV/AIDS/LPI/VH
priemonėse

36. Vykdyti sveikatos
priežiūros ir kitų sričių

darbo grupių veikloje
(komandiruočių skaičius)
(vnt.)
31.3. Parengta mėnesinių
ataskaitų EPIS
STI tinklui (vnt.)
32.1. Parengta ataskaitų
(vnt.)
32.2. Susisteminta
duomenų bei užpildyta
tarptautinių
(ECDC/PSO) institucijų
klausimynų (vnt.)

33.1. Parengta metinių
duomenų apžvalgų (vnt.)
34.1. Parengtos duomenų
informacijos (vnt.)

35.1. Švietėjiškų
renginių, seminarų,
mokymų, informacinių
leidinių, publikacijų
ŽIV/AIDS/LPI/VH
profilaktikos klausimais
ir kitų priemonių skaičius
(vnt.)
35.2. Organizuoti
apklausą visuomenės
informuotumui ir
nuostatoms apie ŽIV ir
LPI įvertinti (vnt.)
36.1. Parengtų ir
perskaitytų pranešimų

12

12

100,0

4

4

100,0

2

2

100,0

1,2

1,2

100,0

1,0

1,0

100,0

4,8

4,8

100,0

1

1

100,0

4,2

4,2

100,0

42

42

100,0

3,6

3,6

100,0

25

30

120,0

18,7

18,7

100,0

1

1

100,0

2,7

2,7

100,0

9

10

111,0

5,2

5,2

100,0

specialistų kvalifikacijos
tobulinimą ŽIV/AIDS/LPI/VH
srityse
37. Pagal kompetenciją
atstovauti ŽIV/AIDS /LPI/VH
klausimais šalies ir užsienio
institucijose

02-01-04

02-01-08

skaičius (vnt.)
36.2. Organizuoti
mokymai sveikatos
priežiūros ir kt. sričių
specialistams (vnt.)
37.1. Parengta
informacijų, ataskaitų,
pranešimų įvairiuose
tarptautiniuose
renginiuose (vnt.)
37.2. Dalyvauta ekspertų
renginyje (vnt.)
38.1. Parengta projektų
konkurso dėl rizikingos
elgsenos mažinimo
ataskaitų
(vnt.)
39.1. Parengta apžvalgų
(vnt.)

1

6

2

1

6

2

100,0
8,2

8,2

100,0

2,3

2,3

100,0

1,0

1,0

100,0

1,0

1,0

100,0

5,6

5,6

100,0

1,5

1,5

100,0

10,0

10,0

100,0

40,0

40,0

100,0

40,0

40,0

100,0

122,7

122,7

100,0

31,2

31,2

100,0

100,0

100,0

38. Pagal kompetenciją
1
1
100,0
vykdyti narkotinių ir
psichotropinių medžiagų žalos
mažinimo programų
stebėseną
39. Parengti apžvalgą „Kraujo
1
1
100,0
ir kraujo komponentų donorų
infekuotumas transfuzijų keliu
perduodamomis infekcijomis
2016 metais“
40. Organizuoti ŽIV ir
40.1. Parengta
4
4
100,0
hepatitų testavimo savaitę
informacijų (vnt.)
41. Kartu su Sveikatos
41.1. Organizuota
1
1
100,0
apsaugos ministerija ir kitomis renginių (vnt.)
institucijomis organizuoti 14ąjį Baltijos dermatovenerologų
asociacijos (BADV) kongresą
Plėtoti žemo slenksčio paslaugas, kuriomis siekiama sumažinti su narkotikų vartojimu ir rizikinga elgsena susijusius
neigiamus medicininius, socialinius, ekonominius, teisinius padarinius visuomenei ir asameniui
42. Pagal kompetenciją
42.1. Dalyvauta pagal
100
100
100,0
dalyvauti įgyvendinant žalos
poreikį sudarytų darbo
mažinimo priemones bei jų
grupių veiklų (proc.)
stebėseną
42..2. Įvykdyta
100
100
100,0
priemonių įgyvendinimą
užtikrinančių finansinių
operacijų (proc.)
Informuoti visuomenę apie užkrečiamąsias ligas
43. Rengti informaciją apie
43.1. Parengta
335
338
100,1
užkrečiamąsias ligas ir ją
informacinės medžiagos
skleisti visuomenei švietimo
suvestinių (vnt.)

kampanijų metu ir renginiuose
(pranešimai spaudai, medžiaga
žiniasklaidai, akcijos,
diskusijos, informacijos
atnaujinimas ULAC
tinklalapyje ir kt.)
44. Organizuoti 2-ąją Vilniaus
užkrečiamųjų ligų
konferenciją „Naujos ir
atsinaujinančios ligos“
45. Organizuoti švietimą apie
užkrečiamąsias ligas
visuomenės tikslinėms
grupėms: organizuoti
renginius, dalyvauti
išvažiuojamuose seminaruose
ir renginiuose ir skleisti
informaciją apie užkrečiamųjų
ligų profilaktiką, vykdyti
žiniasklaidos apie
užkrečiamąsias ligas stebėjimą
46. Organizuoti Pasaulinės
AIDS dienos minėjimą
(švietėjiška kampanija,
konkursas, akcija)
47. Rengti švietėjiškas
priemones (biuleteniai apie
sergamumą, metinės
apžvalgos, bukletai, skrajutės,
plakatai, socialinės reklamos
siužetai ir kt.)
48. Organizuoti 5 –ąją
nacionalinę užkrečiamųjų ligų
konferenciją

1

1

100,0

43.2. Surengta renginių
(vnt.)

7,4

7,4

100,0

1

1

100,0

13,3

13,3

100,0

42

43

102,4

14,2

14,2

100,0

3

3

100,0

11,8

11,8

100,0

38

39

102,6

33,6

33,6

100,0

1

1

100,0

11,2

11,2

100,0

800,1
800,1

800,1
800,1

100,0
100,0

44.1. Organizuota
konferencijų (vnt.)

45.1. Perskaityta
pranešimų / organizuota
renginių (vnt.)

46.1. Surengta
informacinių švietėjiškų
kampanijų / organizuota
konkursų/akcijų (vnt.)
47.1. Parengta
švietėjiškų priemonių
(leidinių ir kt.) (vnt.)

48.1. Organizuota
konferencijų (vnt.)

Iš viso Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Bendrojo finansavimo lėšos

