JPSPP modelį diegiančių savivaldybių specialistų kvalifikacijos tobulinimui skirti mokymai
JPSPP MODELIO ĮGYVENDINIMAS, REZULTATŲ VERTINIMAS IR VIEŠINIMAS
PROGRAMA
I-asis mokymų ciklas
Lektoriai:
Romualdas Buivydas – Sveikatos ekonomikos centras
Prof. Gediminas Černiauskas – Mykolo Romerio Universitetas
Doc. Marija Jakubauskienė – Vilniaus universitetas
Dr. Aušra Širvinskienė
Mokymų vieta: Viešbučio „Panorama“ konferencijų centras, Sodų g. 14. LT-01313, Vilnius
Mokymų laikas: 2016 m. kovo 2-3 d.
1 diena
9:30–10:00

Registracija, pasitikimo kava

10:00–10:20

Susipažinimas ir dalyvių lūkesčių identifikavimas. Mokymų tikslo, mokymo metodikos ir
veiklų glaustas apibūdinimas

10:20–11:20

Duomenų, vertingų sveikatos problemų analizei, rinkimas. Algoritmų adaptavimas ir
taikymas atliekant savivaldybių gyventojų sveikatos problemų sisteminę analizę

11:20–11:30

Pertrauka

11:30–13:00

JPSPP Modelio veiklos ir rezultatų vertinimas bei taikymas rengiant savivaldybių
sveikatos programas

13:00–14:00

Pietūs

14:00–16:15

Savivaldybių sveikatos programų rengimas

16:15–16:30

Kavos pertrauka

16:30–17:10

Struktūrizuota diskusija: Kaip integruoti JPSPP į bazinę ir tikslines savivaldybių sveikatos
programas

90 min. vakare

Lektoriai ir mokymų dalyviai savanoriai pagal suderintą šabloną parengia pavyzdinį
savivaldybės sveikatos programos projektą

2 diena
9:00–9:10

Trumpas pirmosios dienos rezultatų pristatymas, parengto pavyzdinio savivaldybės
sveikatos programos projekto padalijimas

9:10–10:30

Sveikatos sistemos partnerių veikla teikiant jaunimui palankias sveikatos priežiūros
paslaugas (JPSPP). Darbas grupėse: 1) sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, 2)
mokykla ir sveikata, 3) policija, savivaldybės administracija ir sveikata

10:30–10:40

Kavos pertrauka

10:40–12:10

Tikslų pasiekimo ir veiklų atlikimo monitoringas (darbas grupėse). Tvari vadyba,
gerėjantys paslaugų kokybė ir prieinamumas, funkcionalus portalas

12:10–13:10

Pietūs. Pavyzdinio savivaldybės sveikatos programos projekto pristatymas

13:10–15:25

Jaunimo (ypač priskiriamo rizikos grupėms), savivaldybių žiniasklaidos įtraukimas į
Modelio diegimą

15:25–15:35

Kavos pertrauka

15:35–16:20

Mokymų rezultatų apibendrinimas

Specialistų kompetencijos bus plėtojamos sveikatos problemų ir jų sprendimo kelių analizės pagrindu,
akcentuojant perteklinio alkoholio vartojimo sukeltų sveikatos sutrikimų problematiką.
Mokymai būtų maksimaliai naudingi, jei dalyviai būtų pasirengę kalbėti ir pasidalinti patirtimi šiomis
temomis:
• sveikatos problemų, susijusių su pertekliniu alkoholio vartojimu, mastas savivaldybėje;
• savivaldybėje vykdomos sveikatos programos;
• savivaldybės politika ir visuomenės nuostatos alkoholio vartojimo kontrolės srityje;
• tarpsektorinio, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, jaunimo įtraukimo į sveikatinimo veiklą
gerosios praktikos pavyzdžiai savivaldybėje.
Mokymų dalyvius kviečiame būti aktyviais mokymo proceso dalyviais.

