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Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis.
Paslaugų teikėjų tinklo struktūra
Koordinacinis centras/koordinavimo funkcija:
atvejo vadybos principu paremtos JPSPP ir koordinavimas su
Valdymo komitetu (VK), kitomis institucijomis ir sektoriais
• Portalo priežiūra ir informacijos atnaujinimas
• Jaunimo sveikatos problemų analizė ir jų sprendimo inicijavimas
Savivaldybėje įgyvendina VSB. VSB veiklą šalyje koordinuoja SMLPC
•

Švietimo įstaigų
tinklas

Koordinaciniai centrai
savivaldybėse - visuomenės
sveikatos biurai (VSB)

Socialinio sektoriaus
įstaigų tinklas

Su darbo vietomis
susijusių įstaigų
tinklas

Centrinis koordinacinis
centras Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centras
(SMLPC)

Sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjų
tinklas
Teisėsaugos institucijų
tinklas

Jaunimo organizacijų ir
kitų NVO tinklas
Modelio įrankiai:

• Jaunimo sveikatos interneto portalas – informacijos kaupimo ir komunikavimo įrankis (patikima, sisteminga, prieinamoje formoje
pateikiama informacija ir komunikavimo sveikatos klausimais platforma jaunimui ir paslaugas teikiantiems specialistams)
• Algoritmai – tinklo veiklos reguliavimo įrankis (paslaugų teikimo jaunimui algoritmai pagal specifinius sveikatinimo poreikius)
• JPSPP koordinacinio centro teikiama koordinacinė ir atvejo vadybos funkcija (situacijos ir sistemos funkcionavimo stebėsena,
koordinavimas ir atvejų vadyba asmeninio kontakto atveju)
• Mokymai specialistams dirbantiems jaunimo sveikatos klausimais (kontakto technika, motyvacinis pokalbis, atvejo vadyba ir tarpžinybinis
bendradarbiavimas, sveikatos advokacija, darbas su Jaunimo sveikatos interneto portalu)

JPSPP Modelio funkcionavimo ciklas
Tiesioginių ir sisteminių
paslaugų teikimas (KC,
paslaugų teikėjai)
(sveikatos stiprinimas, prevencija,
gydymas, konsultavimas, stebėsena,
vertinimas)

Modelio pakeitimų
įtvirtinimas ir JPSPP
teikimo tobulinimas (KC,
VK, SMLPC, savivaldybės)
•

Sveikatos programų ir /ar
priemonių planų įgyvendinimas

Modelio tobulinimas (KC, VK, SMLPC)
•
•
•
•

Naujų algoritmų kūrimas bei esamų tobulinimas
Paslaugų teikėjų institucijų tinklo plėtra ir
koregavimas
Personalo mokymai
Sveikatos programų / priemonių planų rengimas

Veiklos ir situacijos
analizė (KC, Valdymo
komitetas (VK))

Išvados ir
rekomendacijos
(KC, VK)

Modelio įgyvendinimas savivaldybėse
1. Problemų ir pasiekimų aptarimas darbo grupėse
2. Darbo grupių rezultatų pristatymas
3. Plenarinė diskusija apie JPSPP Modelio
įgyvendinimą ir tęstinumą

