/ 2010 /

nacionalinės sveikatos
tarybos

n a c i o n a l i n ė s s v e i k at o s ta r y b o s m e t i n i s p r a n e š i m a s

metinis pranešimas
2010

•
urbanizacija – nauji iššūkiai
žmonių sveikatai

nacionalinė sveikatos taryba

ISSN 1648-7338

nacionalinės sveikatos
tarybos

metinis pranešimas
2010

•

urbanizacija – nauji iššūkiai
žmonių sveikatai

VILNIUS 2010

Redakcinė kolegija: J. Pundzius, prof. habil. dr., R. Žekas, I. Večkienė
Nacionalinės sveikatos tarybos metinio pranešimo autoriai:
D. Adamonienė
L. Ašoklienė
L. Bakienė
I. Bendorienė
A. Beržanskytė, dr.
O. Davidonienė
A. Dėdelė
A. Garbačiauskienė
A. Gecevičiūtė
V. Gerasimavičiūtė
A. Goštautas, prof. hab. dr.
R. Gražulevičienė, prof. hab. dr.
R. Gurevičius, doc. dr.
R. Jankauskas, dr.
J. Jaselionienė
A. Jurkevičienė

V. Jurkuvėnas, dr.
A. Kalvėnas, doc. dr.
A. Kavaliūnas
D. Krisiulevičienė
B. Laurutėnaitė
E. Mačiūnas
J. Miciulevičienė, dr.
L. Murauskienė, dr.
R. Nadišauskienė, prof. dr.
B. Pajarskienė, dr.
M. Pavlova
R. Petkevičius, doc. dr.
R. Petrošius, dr.
J. Pundzius, prof. hab. dr.
N. Simanavičiūtė
G. Smolianskienė, dr.

Nacionalinės sveikatos tarybos metiniam pranešimui duomenis pateikė:
Sveikatos apsaugos ministerija
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Aplinkos ministerija
Vilniaus universiteto Medicinos ir Gamtos mokslų fakultetai
Kauno medicinos universitetas
Kauno medicinos universiteto klinikos
Vytauto Didžiojo universitetas
Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Lietuvos kūno kultūros akademija
Valstybinis psichikos sveikatos centras
Higienos institutas
Pasaulio sveikatos organizacijos biuras Lietuvoje
VšĮ „Mokymų, tyrimų ir vystymo centras“

ISSN 1648-7338

R. Stankutė
G. Stauskis, doc. dr.
V. Stonienė
R. Stukas, prof. dr.
A. Ščeponavičius
R. Šidagytė
S. Šliaupa, prof. hab. dr.
V. Uscila
R. Ustinavičienė, doc. dr.
S. Vainauskas, dr.
R. Valintėlienė, dr.
M. Veniūtė, dr.
A. Zaborskis, prof. hab. dr.
N. Žemaitienė, doc. dr.
G. Žukauskas, prof. hab. dr.

TURINYS
ĮVADAS
I.

LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA
1. Mirtingumo nuo svarbiausių mirties priežasčių dinamika
Lietuvoje, Europos Sąjungos ir Baltijos šalyse

II.

III.

IV.

V.

J. Pundzius

9
10

R. Gurevičius, J. Jaselionienė

10

SOCIALINIAI NETOLYGUMAI LIETUVOJE IR JŲ POVEIKIS SVEIKATOS RODIKLIAMS
IR GYVENIMO KOKYBEI

14

1. Socialinių paslaugų netolygumai Lietuvoje

A. Garbačiauskienė, A. Gecevičiūtė

14

2. Pacientų mokėjimų politika: faktai ir nuomonės

L. Murauskienė, M. Veniūtė, M. Pavlova,
R. Stankutė

16

3. Mirtingumo nuo krūties ir gimdos kaklelio vėžio dinamika ir
jos netolygumai tarp Lietuvos miesto ir kaimo moterų

R. Gurevičius, V. Gerasimavičiūtė

4. Savižudybės Lietuvoje psichikos sveikatos ir platesniame
kontekste

A. Goštautas, O. Davidonienė

19
22

GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI

27

1. Aplinkos veiksnių pokyčių tendencijos ir galimi sprendimai

B. Laurutėnaitė

27

2. Geologinė aplinka ir žmonių sergamumas

S. Šliaupa, G. Žukauskas, R. Petrošius

29

3. Triukšmo tarša gyvenamojoje aplinkoje ir jos prevencija

E. Mačiūnas, V. Uscila

33

4. Automobilių transporto keliamo triukšmo įtaka moterų
arterinės hipertenzijos rizikai Kauno mieste

I. Bendokienė, R. Gražulevičienė

5. Urbanistinės aplinkos oro taršos azoto dioksidu įtaka
mažos naujagimių kūno masės rizikai

R. Nadišauskienė, R. Gražulevičienė,
A. Dėdelė

DARBO APLINKOS POVEIKIS

37
40
44

1. Urbanizacija ir profesinės ligos Lietuvoje Europos
Sąjungos šalių kontekste

R. Jankauskas, S. Vainauskas,
D. Krisiulevičienė, R. Šidagytė

2. Psichologinis smurtas darbe – nauja sveikatos
problema Lietuvoje

B. Pajarskienė

3. Streso ir adaptacijos problemos mokykloje

N. Žemaitienė, A. Zaborskis

48

4. Mokinių darbas kompiuteriu ir sveikata

R. Ustinavičienė

50

5. Urbanizacija ir asbesto poveikio prevencija Lietuvoje

G. Smolianskienė, D. Adamonienė,
L. Bakienė

52

MIESTO PLANAVIMAS IR TRANSPORTO PLĖTROS ĮTAKA

44
46

54

1. Šiuolaikinės urbanizacijos iššūkiai ir Lietuvos gyventojų
sveikata

G. Stauskis

2. Fizinis aktyvumas ir sveikata – Lietuvos situacija Europos
šalių kontekste

A. Kalvėnas, N. Simanavičiūtė

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2010/

54
58

3

VI.

VII.

4

VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS PROBLEMOS

63

1. Urbanizacija kaip visuomenės sveikatos problema
ir iššūkis (pagal PSO)

R. Petkevičius

2. Visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėse

A. Ščeponavičius, L. Ašoklienė,
A. Kavaliūnas

3. Visuomenės sveikatos specialistų kompetencija
ir pasirengimas naujiems iššūkiams

V. Jurkuvėnas

4. Ekologiškų maisto produktų vartojimo ypatumai

R. Stukas

71

5. Atsparumo antibiotikams prevencija – vis didėjantis iššūkis
visuomenės sveikatai

R. Valintėlienė, A. Jurkevičienė,
A. Beržanskytė, J. Miciulevičienė

76

6. Smalininkų bendruomenės iniciatyva apsirūpinti žaliąja
energija

V. Stonienė

APIBENDRINIMAS

63
65
69

78
82

LENTELĖS IR PAVEIKSLAI
Lentelės
I.

LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA..........................................................................................................................10

II. SOCIALINIAI NETOLYGUMAI LIETUVOJE IR JŲ POVEIKIS SVEIKATOS RODIKLIAMS
IR GYVENIMO KOKYBEI...........................................................................................................................................14
1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NETOLYGUMAI LIETUVOJE........................................................................................................................... 14
1 lentelė. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (SD 2008 m. duomenimis)....................................................................... 14
4. Savižudybės Lietuvoje psichikos sveikatos ir platesniame kontekste............................................................... 22
1 lentelė. Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose bent vieną
kartą užregistruota diagnozė, susijusi su ūminiu alkoholio poveikiu, skaičius 2005–2009* m.......................................... 23
2 lentelė. Sergančių šizofrenija ar depresija pacientų polinkis savižudybei.............................................................................. 24
III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE IR JŲ ĮTAKA
GYVENTOJŲ SVEIKATAI..........................................................................................................................................27
2. GEOLOGINĖ APLINKA IR ŽMONIŲ SERGAMUMAS............................................................................................................................... 29
1 lentelė. Gamtinės aplinkos elementai, kurių svarba nustatyta sergamumui Baltijos jūros regione.............................. 31
3. Triukšmo tarša gyvenamojoje aplinkoje ir jos PREVENCIJA....................................................................................... 33
1 lentelė. Atitinkamo intervalo kelių transporto dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio Ldvn veikiamų žmonių
skaičius Europos Sąjungos valstybėse ................................................................................................................................................... 34
2 lentelė. Atitinkamo intervalo kelių transporto nakties triukšmo lygio Lnakties veikiamų žmonių skaičius
Europos Sąjungos valstybėse..................................................................................................................................................................... 35
3 lentelė. Atitinkamo dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio Ldvn intervalo kelių transporto triukšmo veikiamų
žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste............................................................................................................................................... 36
4 lentelė. Atitinkamo Lnakties triukšmo lygio intervalo kelių transporto triukšmo veikiamų žmonių skaičius
Vilniaus ir Kauno mieste............................................................................................................................................................................... 36
4. Automobilių transporto keliamo triukšmo įtaka moterų arterinės hipertenzijos
	rizikai Kauno mieste............................................................................................................................................................................... 37
1 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos paplitimas skirtingose triukšmo lygio kategorijose ir grubios
santykinės rizikos (SR) kitimas.................................................................................................................................................................... 38
2 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių paplitimas (proc.), sustandartintų rizikos veiksnių
santykinė rizika (SSR) ir grubi santykinė rizika (SR) ir jų 95 % pasikliautinieji intervalai (PI)................................................ 39
3 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos santykinė rizika ir jos pasikliautinieji intervalai skirtingose
triukšmo lygio kategorijose......................................................................................................................................................................... 39
4 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos, nustatytos pagal diastolinį kraujospūdį, santykinė rizika
ir jos pasikliautinieji intervalai skirtingose triukšmo lygio kategorijose..................................................................................... 40
5. Urbanistinės aplinkos oro taršos azoto dioksidu įtaka mažos naujagimių
	kūno masės rizikai................................................................................................................................................................................... 40
1 lentelė. Trijose NO2 taršos zonose gimusių naujagimių charakteristika.................................................................................. 42
2 lentelė. Mažos kūno masės atvejų ir kontrolės pasiskirstymas trijose NO2 taršos zonose, galimybių
santykis ir jų 95 % pasikliautinieji intervalai.......................................................................................................................................... 42
IV. DARBO APLINKOS POVEIKIS..................................................................................................................................44
1. URBANIZACIJA IR PROFESINĖS LIGOS LIETUVOJE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ KONTEKSTE............................................. 44
1 lentelė. Sergamumo profesinėmis ligomis rodikliai 100 tūkst. dirbančiųjų
Lietuvos apskrityse 2005–2009 m............................................................................................................................................................. 45
2 lentelė. Užregistruotų profesinių ligų atvejų pasiskirstymas pagal įtarimo būdą................................................................ 45
4. Mokinių darbas kompiuteriu ir sveikata.................................................................................................................................. 50
1 lentelė. Regėjimų nusiskundimų, dirbant kompiuteriu, pasiskirstymas.................................................................................. 50
2 lentelė. Kaulų-raumenų nusiskundimų, dirbant kompiuteriu, pasiskirstymas pagal lytį.................................................. 51

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2010/

5

V. MIESTO PLANAVIMAS IR TRANSPORTO PLĖTROS ĮTAKA.....................................................................................54
2. Fizinis aktyvumas ir sveikata – Lietuvos situacija Europos šalių kontekste............................................... 58
1 lentelė. PSO priklausančių Europos šalių fizinio aktyvumo skatinimo dokumentai
pagal sektorius, sritis ir rūšis........................................................................................................................................................................ 59
VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS PROBLEMOS............................................................................................63
3. Visuomenės sveikatos specialistų kompetencija ir pasirengimas naujiems iššūkiams........................... 69
Lentelė. Lietuvos sveikatos sistemoje dirbančių visuomenės sveikatos specialistų pokytis
pagal kai kurias specialybes 2000–2009 metais*................................................................................................................................ 70
6. Smalininkų bendruomenės iniciatyva apsirūpinti žaliąja energija.................................................................... 78
Lentelė. Vėjo elektrinės įrengimo sąmatos suvestinė........................................................................................................................ 80

Paveikslai
I. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA..........................................................................................................................10
1. MIRTINGUMO NUO SVARBIAUSIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ DINAMIKA LIETUVOJE,
EUROPOS SĄJUNGOS IR BALTIJOS ŠALYSE............................................................................................................................................ 10
1 pav. Mirtingumo nuo visų mirties priežasčių dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)............................................................................................................. 10
2 pav. Mirtingumo nuo kraujotakos ligų dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)............................................................................................................. 11
3 pav. Mirtingumo nuo išeminės širdies ligos dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas) ............................................................................................................ 11
4 pav. Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas) ............................................................................................................ 11
5 pav. Mirtingumo nuo piktybinių navikų dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas) ............................................................................................................ 12
6 pav. Mirtingumo dėl transporto įvykių dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)............................................................................................................. 12
7 pav. Mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)............................................................................................................. 12
8 pav. Mirtingumo nuo ligų, sietinų su alkoholio vartojimu dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse
1991–2008 metais (pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)....................................................................... 13
9 pav. Mirtingumo nuo ligų, sietinų su rūkymu dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais
(pagal amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas) ............................................................................................................ 13
II. SOCIALINIAI NETOLYGUMAI LIETUVOJT IR JŲ POVEIKIS SVEIKATOS RODIKLIAMS
IR GYVENIMO KOKYBEI...........................................................................................................................................14
2. Pacientų mokėjimų politika: faktai ir nuomonės.............................................................................................................. 16
1 pav. Visuomenės grupės, kurios turėtų nemokėti už sveikatos priežiūros paslaugas arba mokestis
joms turėtų būti sumažintas....................................................................................................................................................................... 18
2 pav. Nuostatos į oficialius pacientų mokėjimus vidurkis skirtingose respondentų grupėse........................................... 18
3. MIRTINGUMO NUO KRŪTIES IR GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO DINAMIKA IR JOS NETOLYGUMAI TARP LIETUVOS
MIESTO IR KAIMO MOTERŲ......................................................................................................................................................................... 19
1 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo GKV dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(įprasti rodikliai)............................................................................................................................................................................................... 20
2 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo GKV dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(standartizuoti rodikliai, Europos standartas) ..................................................................................................................................... 20
3 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo KPN dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(įprasti rodikliai)............................................................................................................................................................................................... 21
4 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo KPN dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(standartizuoti rodikliai Europos standartas)........................................................................................................................................ 21

6

4. Savižudybės Lietuvoje psichikos sveikatos ir platesniame kontekste............................................................... 22
1 pav. Savižudybių dažnis Lietuvoje 1932–1940 ir 2008 metais / 100 000 gyv. ...................................................................... 22
2 pav. Minčių apie savižudybę priežastys.............................................................................................................................................. 24
3 pav. Mokinių asmeniškai įvertinti mokymosi ir polinkio savižudybei rodikliai..................................................................... 25
4 pav. Mokinių su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodikliai priklausomai nuo jų polinkio savižudybei............ 25
III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI......................................................................................................................27
1. Aplinkos veiksnių pokyčių tendencijos ir galimi sprendimai.................................................................................... 27
Priimtos atrankos išvados............................................................................................................................................................................ 27
Priimti sprendimai........................................................................................................................................................................................... 27
Išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolė leidimai (vnt.)................................................................................................. 28
2. GEOLOGINĖ APLINKA IR ŽMONIŲ SERGAMUMAS............................................................................................................................... 29
1 pav. Sergamumo palyginimas tarp Danijos, Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos.................. 30
2 pav. Sergamumo diabetu ir chromo vidutinės chromo koncentracijos dirvožemyje palyginimas tarp Danijos,
Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos............................................................................................................. 30
3 pav. Sergamumo šizofrenija geografija (100 000 gyventojų; 2005 metai)............................................................................. 31
4 pav. Fosforo pasiskirstymas dirvožemyje (ppm).............................................................................................................................. 32
5 pav. Sergamumo alkoholine psichoze geografija (100 000 gyventojų; 2005 metai).......................................................... 32
6 pav. Magnio pasiskirstymas geriamame požeminiame vandenyje (mg/l)............................................................................. 32
3. Triukšmo tarša gyvenamojoje aplinkoje ir jos PREVENCIJA....................................................................................... 33
1 pav. Dėl triukšmo kenčiančių gyventojų dalies statistiniai duomenys Europos valstybėse
2007–2008 metais [2].................................................................................................................................................................................... 34
2 pav. Didesnio nei 55 dBA Ldvn kelių transporto triukšmo lygio veikiamų žmonių dalis (proc.) ES valstybių
aglomeracijose, kuriose gyvena daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų........................................................................................... 35
3 pav. Didesnio nei 50 dBA Lnakties kelių transporto triukšmo lygio veikiamų žmonių dalis (proc.) ES valstybių
aglomeracijose, kuriose gyvena daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų........................................................................................... 35
4 pav. Atitinkamo Ldvn triukšmo lygio intervalo kelių transporto triukšmo veikiamų gyventojų dalis
Vilniaus ir Kauno miestuose........................................................................................................................................................................ 36
5 pav. Atitinkamo Lnakties triukšmo lygio intervalo kelių transporto triukšmo veikiamų gyventojų dalis
Vilniaus ir Kauno miestuose........................................................................................................................................................................ 36
5. Urbanistinės aplinkos oro taršos azoto dioksidu įtaka mažos naujagimių
	kūno masės rizikai................................................................................................................................................................................... 40
1 pav. Azoto dioksido taršos zonos Kauno mieste.............................................................................................................................. 42
IV. DARBO APLINKOS POVEIKIS..................................................................................................................................44
1. URBANIZACIJA IR PROFESINĖS LIGOS LIETUVOJE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ KONTEKSTE............................................. 44
1 pav. 2000–2009 m. Lietuvoje užregistruotų profesinių ligų atvejų ir asmenų, kuriems nustatytos
profesinės ligos, skaičiaus dinamika........................................................................................................................................................ 44
2 pav. 2000–2009 m. Lietuvoje užregistruotų profesinių ligų atvejų ir asmenų, kuriems nustatytos
profesinės ligos, sergamumo rodiklių dinamika.................................................................................................................................. 44
3 pav. Lietuvoje užregistruotų profesinių ligų struktūros santykinis palyginimas su ES šalimis........................................ 45
2. Psichologinis smurtas darbe – nauja sveikatos problema Lietuvoje............................................................... 46
1 pav. Psichologinio smurto darbe apraiškos Lietuvoje lyginant su ES, Estija ir Latvija (%)................................................. 47
2 pav. Psichologinio smurto darbe apraiškos vilniečių darbo vietose (%)................................................................................. 47
3 pav. Smurto apraiškų prevencija vilniečių darbo vietose (%)...................................................................................................... 47
3. STRESO IR ADAPTACIJOS PROBLEMOS MOKYKLOJE.......................................................................................................................... 48
1 pav. Mokinių skirstinys atsižvelgiant į mokykloje patiriamo saugumo jausmo dažnumą................................................ 48
2 pav. Mokinių skirstinys atsižvelgiant į tai, ar jiems patinka mokykloje.................................................................................... 48
3 pav. Mokinių, kuriems labai patinka mokykloje, dalis (proc.) atsižvelgiant į klasę, kurioje mokosi............................... 48
4 pav. Mokinių, pritariančių teiginiui, kad jų klasės draugai yra geri ir pasiruošę padėti, skirstinys ................................ 49
5 pav. Pedagogų pasiskirstymas pagal profesinio elgesio tipus (proc.) . ................................................................................... 49

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2010/

7

4. Mokinių darbas kompiuteriu ir sveikata.................................................................................................................................. 50
1 pav. Berniukų ir mergaičių darbo kompiuteriu pobūdžio bei trukmės skirtumai
(* – p<0,05, lyginant tarp berniukų ir mergaičių)................................................................................................................................ 51
V. MIESTO PLANAVIMAS IR TRANSPORTO PLĖTROS ĮTAKA.....................................................................................54
2. Fizinis aktyvumas ir sveikata – Lietuvos situacija Europos šalių kontekste............................................... 58
1 pav. Gyventojų nuomonės pasiskirstymas, apie gyvenamosios vietos pritaikymą fiziniam aktyvumui,
pagal Europos Sąjungos šalis. (Eurobarometer: Health and Food. European Commission; 2006 Available from
URL: http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf )........................................................................................... 60
2 pav. Gyventojų nuomonės pasiskirstymas, apie vietinių sporto klubų sudarymo galimybes fiziniam aktyvumui,
pagal Europos Sąjungos šalis. (Eurobarometer: Health and Food. European Commission; 2006 Available from URL:
http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf )...................................................................................................... 61
VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS PROBLEMOS............................................................................................63
2. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTRA SAVIVALDYBĖSE................................................................................................... 65
1 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų plėtra 2006–2009 m....................................................................................... 66
2 pav. Savivaldybių, gaunančių biurų teikiamas paslaugas, skaičius........................................................................................... 66
3 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir jų teikiamų paslaugų kitose savivaldybėse tinklas
2009 metais....................................................................................................................................................................................................... 66
4 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų finansavimas 2006–2009 m. (tūkst. litų).................................................. 67
5 pav. Biurų darbuotojų skaičius pagal pareigybes 2009 m............................................................................................................ 67
6 pav. Biurų, kuriuose neįsteigtos reikalingos pareigybės, skaičius 2009 m. ............................................................................ 67
7 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų pagrindinės veiklos kryptys......................................................................... 68
8 pav. Biurų, vykdžiusių veiklą tam tikromis kryptimis, skaičius 2009 m.................................................................................... 68
4. Ekologiškų maisto produktų vartojimo ypatumai.......................................................................................................... 71
1 pav. Ekologiškų maisto produktų vartojimo dažnumas................................................................................................................ 72
2 pav. Ekologiškų maisto produktų vartojimo dažnumas pagal lytį U=21567,000, p<0,05................................................. 72
5. Atsparumo antibiotikams prevencija – vis didėjantis iššūkis visuomenės sveikatai................................ 76
1 pav. Meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko (MRSA) paplitimas 2008 m. skirtingose Europos šalyse
(EARSS duomenys, skelbiami http://www.earss.rivm.nl) . ............................................................................................................... 77
2 pav. Pseudomonas aeruginosa padermių atsparumas antibiotikams Baltijos regione 2008 m.
(EARSS duomenys, skelbiami http://www.earss.rivm.nl).................................................................................................................. 77
3 pav. Antibiotikų (ATC J01 klasės) suvartojimas (ambulatorinis ir stacionarinis) Baltijos regione 2007 m.
(ESAC duomenys, skelbiami http://www.esac.ua.ac.be)................................................................................................................... 77
4 pav. Bendras ir atskirų antibiotikų klasių suvartojimo dinamika Lietuvoje 2006–2008 m.
(ESAC duomenys, skelbiami http://www.esac.ua.ac.be)................................................................................................................... 77
5 pav. Negalavimai gydyti antibiotikais. Savigydos tyrimas, 2009 m. (neskelbti duomenys).............................................. 78

8

ĮVADAS
Nacionalinė sveikatos taryba pristato XII –ąjį
Metinį pranešimą ,,Urbanizacija – nauji iššūkiai
žmonių sveikatai“. Pranešimo tema susišaukia su
PSO skelbiamu metų devizu. Leidinyje pateikiami žymiausių Lietuvos mokslininkų ir specialistų,
dirbančių įvairiose sveikatos aplinkos srityse, parengti straipsniai. Pateiktoje medžiagoje, kuri pagrįsta mokslinių tyrimų duomenimis, atsispindi
platus aplinkos veiksnių, atsiradusių ar sustiprėjusių civilizacijos įtakoje, poveikio žmonių sveikatai
spektras. Rengiant straipsnius leidiniui, iš autorių
buvo prašoma įvertinti tai, kad mūsų skaitytojų
ratas labai platus ir įvairus – tai mokslininkai, politikai, specialistai, įstaigų vadovai ir organizatoriai, o taip pat visuomeninių organizacijų atstovai
ir eiliniai skaitytojai. Leidinyje moksliniai faktai,
išvados ir rekomendacijos pateiktos atsižvelgiant
ir į mokslinę praktinę pusę bei galimybę panaudoti tai priimant organizacinius sprendimus. Rinkdamiesi temas ir autorius stengėmės atsižvelgti į
naujausius mokslo darbus šioje srityje, pirmenybę teikdami tiems socialiniams ir aplinkos veiksniams, kurie daugiausiai įtakoja žmonių sveikatą,
ir kurie daugiausiai keičiasi vystantis civilizacijai
ir urbanizacijai.
Tradiciškai, pirmojoje Pranešimo dalyje pristatomi pagrindiniai šalies gyventojų sveikatos
rodikliai, jų pokyčiai, kryptys. Šiemet rodikliai
(paskutiniai duomenys už 2008 m.) pristatomi
greta ir palyginami su kitų Baltijos šalių bei ES
rodikliais. Iš Baltijos šalių Estijos gyventojų vis labiau paskutiniais metais išsiskiriančių ir teigiamas
tendencijas įgyjančių sveikatos rodiklių, lyginant
juos su Latvijos ir Lietuvos rodikliais, vertinimas
turėtų suteikti papildomos motyvacijos Lietuvos
politikams daryti ryžtingesnę sveikatos priežiūros
sektoriaus reformą. Lietuvoje tebėra ryškūs miesto
ir kaimo gyventojų tiek gyvensenos ypatumai, tiek
ir sveikatos rodiklių skirtumai. Sveikatos rodiklių
skirtumai gali būti labai ryškūs tarp žmonių gyvenančių net toje pačioje vietovėje, tačiau skirtingose triukšmo zonose. Pvz.: vyresnių negu 30 metų
amžiaus moterų, gyvenančių skirtingose triukšmo
zonose rizika susirgti padidinto kraujospūdžio liga
skiriasi net 56 proc. Dideli ir statistiškai patikimi
kaimo ir miesto moterų sergamumo ir mirtingu-

mo tam tikromis vėžio formomis skirtumai. Tai
sudaro pagrindą giliau analizuoti ir priimti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo
organizacinius sprendimus savivaldybės lygyje.
Įdomūs tyrimai apie Lietuvos santykinai nedidelių
regionų geologinės sandaros skirtumus ir ženklią
įtaką tam tikrų ligų paplitimui nedidelėje teritorijoje. Vertinga gali būti ir nedidelės seniūnijos
bendruomenės iniciatyva pagerinti savo gyventojų saugumą ir gyvenimo kokybę įsirengiant ekologišką vėjo jėgainę.
Tikimės, kad Nacionalinės sveikatos tarybos
metinis pranešimas, kuriame pristatomi svarbesni civilizacijos procesą lydintys sveikatos aplinkos
veiksniai, sudarys galimybę jo skaitytojams geriau
įvertinti sveikatos problemas bei priimti teisingus
sprendimus.
Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos tarybos nariams už nuveiktą didžiulį darbą, o taip
pat metinio pranešimo autoriams ir visiems, prisidėjusiems prie šio pranešimo rengimo.

Prof. Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA
1. MIRTINGUMO NUO SVARBIAUSIŲ 		
MIRTIES PRIEŽASČIŲ DINAMIKA 		
LIETUVOJE, EUROPOS SĄJUNGOS IR
BALTIJOS ŠALYSE

sistemos ligų daugiausia įtakoja vidutinės gyvenimo trukmės ypatumus.

R. Gurevičius, J. Jaselionienė

Baltijos šalių gyventojų bendrasis mirtingumas yra
vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Standartizuoti bendro mirtingumo rodikliai Baltijos valstybėse pusantro karto didesni nei Europos Sąjungos valstybėse.
2007 m. Lietuvos ir Latvijos, ilgą laikotarpį pirmavusios tarp Baltijos šalių, standartizuoti mirtingumo rodikliai
pasiekė vienodą lygį – 100 000 gyventojų teko 1 095 mirusieji (1 pav.). Lietuvoje 2008 m. standartizuotas bendrasis mirtingumas sumažėjo iki 1 033,2/100 000 gyventojų, Estijoje iki 893,1/100 000 gyventojų, Latvijos 2008 m.
standartizuoto mirtingumo rodikliai WHO-HFA duomenų
bazėje neatnaujinti. Europos Sąjungos valstybėse (tame
tarpe ir Estijoje) standartizuoto bendrojo mirtingumo rodikliai tendencingai mažėja, 2008 m. 100 000 gyventojų
teko 636,3 mirusieji.

Įvadas
Mirtingumo duomenys turi didelį privalumą prieš kitus sveikatos rodiklius, kadangi yra vienintelis, daug metų
pagal tarptautines taisykles registruojamas, sveikatos rodiklis daugelyje šalių. Šalims įsivedus automatinio mirties
priežasties kodavimo sistemas, duomenų palyginamumo
faktorius labai išauga (1). Dėl tos priežasties, daugumai
šalių – tai pradinis išeities taškas (angl. baseline) konstruojant šalies sveikatos kontūrus, bei formuojant sveikatos
politiką. Lyginant sveikatos rodiklius tarp šalių, svarbiausias privalumas yra tame, jog daugelyje šalių mirtingumo
duomenys, skirtingai nuo sergamumo arba ligotumo, yra
registruojami populiaciniame lygmenyje, t. y. apima visą
šalį. Turėti tikslią sergamumo įvairiomis ligomis ir ligotumo statistiką populiaciniame lygmenyje yra puiku, tačiau
tai, ypač didesnėse šalyse, yra prabangos dalykas. Dar viena mirtingumo duomenų savybė yra ta, kad remiantis jais,
netiesiogiai galime matuoti svarbiausių ligų naštą įvairiose
šalyse, netiesiogiai vertinti sveikatos ir sveikatos paslaugų
kokybę (2). Pirminiai duomenys nuo 1991 iki 2008 metų,
šiai analizei paimti iš EUROSTAT duomenų bazės. Tyrime
naudojami pagal amžių standartizuoti rodikliai, parodantys, kaip kito mirtingumas Lietuvoje, Europos sąjungos
šalyse bei Baltijos šalyse, jeigu jose būtų vienoda amžiaus
struktūra ir gyventojų senėjimas per paskutinius analizuojamus 18 metų būtų vienodas. Tai leidžia išryškinti mirtingumo kitimus, nepriklausančius nuo gyventojų senėjimo.
Tai dažniausiai būna objektyvūs supančios aplinkos, bei
subjektyvūs organizaciniai faktoriai, tokie, kaip netinkamai organizuota medicininė pagalba (įskaitant gydymą),
prastas paslaugų prieinamumas, bei prastai veikiančios
pirminės ir antrinės profilaktikos priemonės.
Mirtingumo struktūra
Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje yra panaši kaip
ir Europos Sąjungos valstybėse. Dažniausia mirties priežastimi išlieka kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys (nelaimingi atsitikimai,
apsinuodijimai ir traumos). Mirtingumas nuo kraujotakos
10

Bendro mirtingumo pokyčiai

1 pav. Mirtingumo nuo visų mirties priežasčių dinamika
Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių
standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Mirtingumo nuo kraujotakos ligų
pokyčiai
Europos Sąjungos valstybėse ir Estijoje standartizuotas
mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų nuosekliai mažėja, Latvijoje mažėjimas nėra toks ryškus. Lietuvoje, beveik
dešimtmetį tolygiai augęs, standartizuotas mirtingumas
nuo kraujotakos sistemos ligų 2007 m. pradėjo mažėti ir
2008 m. siekė 520,1 mirusiųjų 100 000 gyventojų (2 pav.).
Tačiau nuo 2000 metų tik Latvijoje ir ypač Lietuvoje
ryškaus mažėjimo nefiksuota, nors Estijoje, ir toliau mirtingumas nuo kraujotakos ligų nuosekliai mažėja (2 pav.)
I. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA

Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų
pokyčiai
Lietuvoje 1991–2008 m. standartizuoti mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodikliai kito nežymiai ir
2008 m. 100 000 gyventojų teko 123 mirusieji. Europos Sąjungos valstybėse šis rodiklis perpus mažesnis – 58,6 mirusieji 100 000 gyventojų. Latvijoje standartizuoti mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligos rodikliai mažėja, tačiau
yra didžiausi tarp lyginamų valstybių – 2007 m. 100 000
gyventojų teko 155,9 mirusieji. Estijoje standartizuotas
mirtingumo rodiklis per 1991–2008 m. laikotarpį sumažėjo dviem trečdaliais – 76,7 mirusieji 100 000 gyventojų.
2 pav. Mirtingumo nuo kraujotakos ligų dinamika Lietuvoje, ES
bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių standartizuoti
rodikliai, Europos standartas)

Mirtingumo nuo išeminės ligos pokyčiai
Standartizuoti mirtingumo nuo išeminės širdies ligos
rodikliai Lietuvoje nuo 2006 m. palaipsniui mažėja, bet
vis tiek yra aukščiausi tarp Europos Sąjungos valstybių –
2008 m. Lietuvoje 100 000 gyventojų teko 321,3 mirusiojo,
kai tuo tarpu Europos Sąjungoje – 91,8. Latvijos rodikliai
yra panašūs kaip Lietuvoje – 100 000 gyventojų teko 298,6
(2007 m.) mirusieji, Estijoje – 224,4 mirusieji.
Latvijoje 2007 m. standartizuotas mirtingumo rodiklis
nuo išeminės širdies ligos šiek tiek padidėjo lyginant su
2006 m., Estijoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse
per 1991–2008 m. laikotarpį sumažėjo perpus.
Lyginant Baltijos šalių mirtingumo rodiklių kitimus
konstatuotina, kad nuosekliausiai jie mažėja Estijoje – ten
mažėjimas užfiksuotas 1994 metais, ir stebimas iki paskutiniųjų metų. Lietuvoje mirtingumo mažėjimas buvo fiksuotas nuo 1991 iki 2000 metų, mažėjo panašiu tempu kaip
Latvijoje ir Estijoje, tačiau nuo 2001 iki 2005 metų mirtingumo mažėjimo nėra, o nuo 2005 metų stebima mažėjimo tendencija ir Lietuvoje, nors mirtingumo nuo išeminės
širdies ligos Estijoje 2008 metais absoliutinė reikšmė yra
70 proc. mažesnė negu tais pačiais metais Lietuvoje.

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų ryškiausiai
mažėja Estijoje, šiek tiek mažesniais tempais Latvijoje.
Jeigu situacija nesikeis, panašu, jog artimiausiu metu Estijos populiacijos mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų
rodikliai pasieks ES atitinkamus rodiklius. Vertinant mirtingumo dinamiką nuo šios mirties priežasties Lietuvoje,
konstatuotina, jog per visą 18 metų periodą mažėjimo
nestebima ir atotrūkis nuo kitų analizuojamų šalių rodiklių vis didėja (4 pav.).

4 pav. Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų dinamika
Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių
standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Mirtingumo nuo piktybinių navikų
pokyčiai
Standartizuoti mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai Europos Sąjungos valstybėse kasmet mažėjo, tik
2007–2008 m. išliko vienodi – 174 mirusieji 100 000 gyventojų. Baltijos valstybėse pastaraisiais metais standartizuoti mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai buvo
panašūs ir šiek tiek sumažėjo: 2008 m. Lietuvoje 100 000
gyventojų teko 195 mirusieji nuo piktybinių navikų, Estijoje – 190,3, Latvijoje – 193,6 (2007 m.).

3 pav. Mirtingumo nuo išeminės širdies ligos dinamika
Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių
standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Bet kokiu atveju, mirtingumo nuo piktybinių navikų
rodikliai Baltijos šalyse per visą analizuojamą periodą yra
labai panašūs ir rodo tik labai nežymią mažėjimo tendenciją (išskyrus 2006–2008 metus Estijoje, kur buvo ryški
mirtingumo kritimo tendencija (5 pav.).
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smarkiai krito (6 pav.) Lietuvos policijos eismo priežiūros
tarnybos išankstiniais duomenimis, 2009 m., lyginant su
2008 m., įvyko 20,2 proc. mažiau eismo įvykių, 25,9 proc.
mažiau žuvo ir 23,4 proc. mažiau sužeista žmonių. Tikėtina, kad dėl šios priežasties, mirtingumo mažėjimas bus
užfiksuotas ir ateinančiais metais.
Mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų
pokyčiai

5 pav. Mirtingumo nuo piktybinių navikų dinamika Lietuvoje, ES
bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių standartizuoti
rodikliai, Europos standartas)

Lietuvoje 2008 m. 16,7 proc. visų mirčių nuo piktybinių navikų sudarė mirtys nuo trachėjos, bronchų ir plaučių
piktybinių navikų, 11,4 proc. – storosios ir tiesiosios žarnos, 9,3 proc. – skrandžio, 7,4 proc. – krūties, 6,4 proc. –
priešinės liaukos piktybinių navikų.
Mirtingumo dėl transporto įvykių
pokyčiai

1991–2008 m. laikotarpiu standartizuoti mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų rodikliai kito nežymiai.
2008 m. standartizuotas mirtingumo nuo kvėpavimo
sistemos ligų rodiklis Lietuvoje sumažėjo – 39,5 mirusieji 100 000 gyventojų, tačiau yra didžiausias tarp Baltijos
valsybių. 51,3 proc. mirčių nuo kvėpavimo sistemos ligų
sudarė mirtys nuo lėtinio bronchito ir bronchinės astmos,
43,3 proc. – nuo pneumonijos.
Europos Sąjungoje 100 000 gyventojų teko 44,8 mirusieji. Latvijoje ir Estijoje šie rodikliai mažesni – atitinkamai
31,2 (2007 m.) ir 26,5 mirusieji. Baltijos šalių mirtingumo
nuo kvėpavimo sistemos ligų standartizuoti pagal amžių
rodikliai buvo mažesni už Europos Sąjungos visu analizuojamuoju periodu. Tačiau ryškios mirtingumo mažėjimo
tendencijos Baltijos šalyse nefiksuota (7 pav.).

Lyginant su 2007 m., 2008 m. standartizuoto mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis Lietuvoje sumažėjo trečdaliu – 100 000 gyventojų teko 16,8 mirusieji. Per
1991–2008 m. laikotarpį Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo
daugiau nei 50 proc. Estijoje sumažėjo iki 11,4, tuo tarpu
Latvijoje 2007 m. padidėjo – 19,7/100 000 gyventojų.

7 pav. Mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų dinamika
Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių
standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Mirtingumo, sietino su alkoholio
vartojimu pokyčiai
6 pav. Mirtingumo dėl transporto įvykių dinamika Lietuvoje, ES
bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių standartizuoti
rodikliai, Europos standartas)

Europos Sąjungoje šis rodiklis palaipsniui mažėjo ir
2008 m. 100 000 gyventojų teko 9 mirusieji. Lietuvos mirtingumo nuo transporto įvykių dinamika, kaip ir kitose
Baltijos šalyse mažėjo iki 1996 metų, po to iki 1998 metų
didėjo, tačiau nuo pastarųjų, nors ir skirtingais tempais,
bet mažėjo (išskyrus Lietuvą). Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo transporto įvykių traumų nuo 2002 iki 2006
nuosekliai didėjo ir tik 2007 nežymiai, o nuo – 2007 m.
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Europos Sąjungos valstybėse matoma standartizuoto mirtingumo nuo su alkoholiu susijusių ligų1 rodiklių
mažėjimo dinamika, o Baltijos valstybės išsiskiria gerokai
aukštesniais rodikliais, kurie 1991–2003 metais turėjo labai panašias dinamikos tendencijas, o nuo 2004 iki 2007
metų Lietuvos populiacijos mirtingumas nuo šio žalingo
faktoriaus sąlygotų mirčių „šoktelėjo“ į viršų.
1
Prie su alkoholiu susijusių ligų priskiriama stemplės, gerklų piktybiniai
navikai, psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, alkoholinė kepenų liga, lėtinis hepatitas, kepenų cirozė ir fibrozė, išorinės priežastys.

I. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA

8 pav. Mirtingumo nuo ligų, sietinų su alkoholio vartojimu
dinamika Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal
amžių standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Standartizuoti mirtingumo rodikliai nuo su alkoholiu
susijusių ligų Lietuvoje sparčiausiai augo 1993–1994 m.
Latvijoje ir Estijoje nuo 2002 m. standartizuoti mirtingumo rodikliai pastebimai mažėjo, o Lietuvoje nuo 2005
m. vėl didėjo. Tik 2008 m. Lietuvoje rodiklis sumažėjo iki
182,3 mirusiojo 100 000 gyventojų.
Dažniausios mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu,
priežastys Lietuvoje – alkoholinė kepenų liga (47,1 proc.),
atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (31,3 proc.), alkoholinė kardiomiopatija (15,4 proc.). Latvijoje (2007 m.)
100 000 gyventojų teko 147,5 mirusieji nuo su alkoholiu
susijusių ligų, Estijoje – 134,9, Europos Sąjungos valstybių
vidurkis – 63,2.
Mirtingumo, sietino su rūkymu, pokyčiai
Standartizuoto mirtingumo nuo su rūkymu susijusių
ligų2 rodikliai Baltijos valstybėse, ypač Lietuvoje ir Latvijoje, dvigubai didesni už Europos Sąjungos valstybių vidurkį. Visoms trims Baltijos šalims būdinga panaši mirtingumo kitimo tendencija, tačiau Lietuvoje mirtingumas tarp
šių šalių mažiausias buvo tik nuo 1991 iki 2005 metų.
Tai apsprendė tai, jog Latvijoje, ir, ypač Estijoje mirtingumas nuo ligų sietinų su rūkymu nuosekliai mažėjo, kas
Lietuvoje buvo stebima tik nuo 1991 iki 2000 metų. Tiek
Latvijoje tiek Estijoje, bet ne Lietuvoje, mažėjimas užfiksuotas ir tolimesniuose laiko perioduose
Lietuvoje 100 000 gyventojų teko 511,2 mirusieji, Latvijoje (2007 m.) – 513,9, Europos Sąjungos valstybėse –
217,9. Estijoje rodikliai tendencingai mažėjo ir 2008 m.
100 000 gyventojų teko 363,7 mirusieji.

Mirtims, susijusioms su rūkymu, priskiriamos mirtys nuo lūpų, burnos
ertmės ir ryklės, gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių, stemplės piktybinių navikų, išeminių širdies ligų, cerebrovaskulinių ligų, lėtinių obstrukcinių plaučių ligų.

2

9 pav. Mirtingumo nuo ligų, sietinų su rūkymu dinamika
Lietuvoje, ES bei Baltijos šalyse 1991–2008 metais (pagal amžių
standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

APTARIMAS
Mirtingumo matavimas ir tinkamai paskaičiuotų rodiklių palyginimas padeda išryškinti sveikatos netolygumus
tarp įvairių šalių, kurios dažnai sąlygotos skirtinga kultūrine ir socialine patirtimi. Be to, tai netiesiogiai padeda
nušviesti, kaip prieinamos sveikatos paslaugos vienoje ar
kitoje šalyje, kiek veiksmingos skirtingose šalyse organizuojamos pirminės ir antrinės profilaktikos priemonės (3).
Įvertinant radinius, gautus atlikus 18 metų mirtingumo nuo įvairių mirties priežasčių dinamiką Lietuvoje , kitose Baltijos ir Europos sąjungos šalyse, nustatyta, kad vis
dar yra dideli mirtingumo skirtumai ne tik tarp Baltijos ir
Europos sąjungos valstybių bet ir tar pačių Baltijos šalių.
Šiuo aspektu aiškiai išsiskiria Estijos populiacija, kurios absoliuti dauguma svarbių mirtingumo rodiklių ne tik mažesni už Lietuvos, bet ir turi mažėjimo tendencijas, labai
panašias į analogiškas Europos Sąjungos šalyse. Santykinai nedidelis rodiklių svyravimas dinamikoje, nežiūrint į
tai, kad Estija, savo gyventojų skaičiumi yra mažiausia šalis, rodo, kad šios šalies sveikatos politika buvo kuriama ir
vystoma nuosekliai, nesiblaškant, reguliariai vertinant jos
efektyvumą. Gydytojų skaičius buvo pastoviai mažinamas,
lygiagrečiai dalį funkcijų pavedant slaugytojoms. Pagrindinis tikslas buvo stacionarinę pagalbą sukoncentruoti į
mažesnį ligoninių kiekį daugiau į jas investuojant (4). Tai
tik nedideli Estijos sveikatos reformos fragmentai, tačiau
jie, kaip rodo mirtingumo rodiklių analizė, jau davė vaisių.
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II

SOCIALINIAI NETOLYGUMAI LIETUVOJE
IR JŲ POVEIKIS SVEIKATOS RODIKLIAMS
IR GYVENIMO KOKYBEI
1. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NETOLYGUMAI
LIETUVOJE
Aušrinė Garbačiauskienė, Almira Gecevičiūtė
Socialinių paslaugų įstatymu savivaldybėms yra numatytas pagrindinis vaidmuo ir atsakomybė organizuojant socialines paslaugas ir užtikrinant jų teikimą savo teritorijos gyventojams.
Tiek senyvo amžiaus žmogui, neįgaliajam, tiek socialinėje rizikoje atsidūrusiam žmogui yra ypač svarbu turėti
galimybes gauti savalaikę pagalbą savo gyvenamojoje
vietoje pagal jo individualius poreikius ir interesus. Visuomenės senėjimas, tam tikrų socialinių grupių atskirtis,
ekonominės situacijos nestabilumas kelia naujus uždavinius savivaldybėms, kad patenkinti vis didėjantį socialinių
paslaugų poreikį.
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės (toliau – SD) duomenimis, 2008 m. šalyje veikė
apie 750 įvairaus pavaldumo (apskričių, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų ir kt.) socialinių paslaugų įstaigų. Socialinės paslaugos šiose įstaigose nuolat buvo teikiamos apie 95 tūkst. asmenų, dar apie 35 tūkst. asmenų gavo
socialines paslaugas savo namuose. Be to, 173 tūkst. asmenų naudojosi bendrosiomis socialinėmis paslaugomis
(nemokamo maitinimo, aprūpinimo būtiniausiais daiktais,
asmens higienos, transporto paslaugomis).
1 lentelė. Stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (SD 2008 m. duomenimis)
Savivaldybių
ir NVO ir kt.
pavaldumo
Globos įstaigos seniems žmonėms

Apskrities
pavaldumo

96

8

Globos įstaigos asmenims su
negalia

5

25

Vaikų globos namai, laikinos
globos namai, šeimynos

88

33

189

66

Iš viso

Savo įsteigtų ar nevyriausybinių organizacijų pavaldumo senų žmonių globos įstaigų neturi 8 savivaldybės,
vaikų globos įstaigų ar šeimynų neturi 20 savivaldybių.
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Įgyvendinant Vyriausybės programos nuostatas dėl
apskričių reformos ir nuo 2010 m. liepos 1 d. naikinant
apskritis, įgyvendinant vaikų globos įstaigų optimizavimo
planą, planuojama vaikų ir senyvo amžiaus asmenų socialinės globos namų steigėjo funkcijas perduoti savivaldybėms. Tikimasi, kad tai sudarys galimybes teikti globos
paslaugą arčiau asmens ir jo šeimos gyvenamosios vietos,
pagerinti socialinių paslaugų prieinamumą ir įstaigos integravimąsi į esamą bendruomeninę socialinių paslaugų
infrastruktūrą.
Be stacionarių socialinių paslaugų įstaigų, savivaldybėse veikia apie 450 nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų (nakvynės namų, krizių centrų, dienos centrų, šeimos
paramos centrų (tarnybų), bendruomenės centrų) teikiančių pagalbą įvairių socialinių grupių asmenims (grįžusiems
iš įkalinimo įstaigų, patyrusiems smurtą, socialinės rizikos
vaikams ar vaikams iš socialinės rizikos šeimų, asmenims
su negalia, senyvo amžiaus asmenims, šeimoms ir kt.).
Kasmet vis didesnė socialinių paslaugų gavėjų dalis
naudojasi nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų teikiamomis paslaugomis: jei 2003 m. stacionarių socialinių
paslaugų įstaigų teikiamomis paslaugomis naudojosi
25 procentai, tai 2008 m. – 12 procentų visų socialinių
paslaugų gavėjų.
Pastaruoju metu ypatingas dėmesys skiriamas socialinei pagalbai teikti šeimos nariams, prižiūrintiems savo neįgalius, senyvo amžiaus asmenis ar vaikus, taip pat šeimai,
patiriančiai socialinę riziką. Nuo 2007 m. stiprinant darbą
su socialinės rizikos šeimomis valstybės biudžeto lėšomis savivaldybėse pradėtos steigti socialinių darbuotojų
darbui su šiomis šeimomis pareigybės. 2009 m. daugiau
kaip 670 socialinių darbuotojų teikė socialinę ir psichologinę pagalbą apie 11 tūkst. socialinės rizikos šeimų, apie
7 tūkst. vaikų iš tokių šeimų buvo teikiamos socialinės
paslaugos dienos centruose. Krizių centruose ir laikino
apgyvendinimo įstaigose motinoms ir vaikams socialinės
paslaugos (psichologinė pagalba, konsultacijos ir pan.)
buvo suteiktos daugiau nei 6 tūkst. asmenų ir šeimų, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos namuose
buvo teikiamos beveik 22 tūkst. asmenų ir šeimų, turinčių
socialinių problemų.
Socialinių paslaugų sistemos vystymuisi keliami nauji
uždaviniai, kuriuos diktuoja šių dienų visuomenės aktu-
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alijos, šalies gyventojų poreikiai. Vienas iš svarbiausiųjų – socialinė pagalba derinant privačius, šeimos ir darbo
įsipareigojimus. Siekiant stiprinti pagalbą žmonėms, prižiūrintiems neįgalius, senyvo amžiaus asmenis bei derinti
šeimos ir darbo įsipareigojimus Lietuvos socialinių paslaugų sistemoje kaip ir daugelyje ES šalių prioritetas teikiamas tokioms socialinėms paslaugoms kaip kompleksinė
socialinė globa į namus, dienos socialinė globa dienos
centre, trumpalaikė „atokvėpio“ socialinė globa laikinai
apgyvendinant neįgalų suaugusį ar vaiką, senyvo amžiaus
asmenį globos institucijoje. Šių paslaugų teikimui būtinas
bendradarbiavimas ir su sveikatos priežiūros sistema.
Senėjant visuomenei bei stiprėjant neįgaliųjų socialinei integracijai, stacionari globa nebetenkina visuomenės poreikių. Todėl būtina šalia šios, klasikinės socialinės
globos organizavimo formos, vystyti ir kitas, nemažiau aktualias senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms socialinės
globos formas. Viena iš tokių – asmens namuose teikiama
kompleksinė socialinė globa, apimanti globos ir slaugos
paslaugas.
Nors SD duomenimis socialinių paslaugų į namus teikimas 2008 m. išaugo 62 procentais palyginti su 2007 metais, tačiau dažniausiai ši pagalba apsiriboja pagalba į namus, t. y. buitine pagalba dalinai savarankiškumą praradusiems neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms.
Tuo tarpu kompleksinė socialinė globa, galinti būti
alternatyva brangiai ir ne visada efektyviai stacionariai
globai, 2008 m. buvo teikiama tik 30 savivaldybių. Šių paslaugų teikimo organizavimą kitose savivaldybėse įtakoja
bendradarbiavimo tarp savivaldybių ir pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų stoka. Daugelis sveikatos priežiūros įstaigų, nors ir gaudamos Privalomojo sveikatos draudimo
fondo lėšas slaugai į namus organizuoti, atsisako šią paslaugą teikti ir bendradrabiauti su savivaldybėmis. Kita
vertus, savivaldybių pagalbos į namus tarnybos, bandydamos pačios organizuoti slaugą į namus, susiduria su trukdžiais gaunant įstaigos akreditaciją slaugai teikti.
Neretais atvejais savivaldybės, jau teikiančios minėtą
paslaugą, bendradarbiauja su nevyriausybinių organizacijų slaugos specialistais. Savivaldybių socialinės paramos
skyriai pasikviečia į pagalbą Raudonojo kryžiaus draugijos, Carito, Maltos ordino slauges – savanores ir pan.
15-os Vyriausybės programoje numatyta stiprinti
bendradarbiavimą tarp slaugos ir socialinės apsaugos
sektorių, detaliau nagrinėti slaugos ir socialinių paslaugų
integravimo problemas 2011 m. IV ketvirtyje planuojama
sukurti kompleksinį finansavimo iš sveikatos ir socialinės
apsaugos biudžetų modelį, kuris įgalintų užtikrinti slaugą
ir globą asmens namuose.

sinėmis galimybėmis, kurios pastaraisiais metais mažai
keitėsi: 2006 m. savivaldybių skiriamos lėšos socialinėms
paslaugoms organizuoti vidutiniškai sudarė 2,12 proc.
viso savivaldybių biudžeto, 2007 m. – 2,39 proc., 2008 m. –
2,28 proc. Ženkliai skiriasi atskirų savivaldybių galimybės
finansuoti socialines paslaugas: 2008 m. savivaldybių biudžeto lėšų, skiriamų socialinėms paslaugoms, dalis svyravo
nuo 0,2 proc. iki 5,6 proc., o vidutinės išlaidos socialinėms
paslaugoms, tenkančios 1 savivaldybės gyventojui – nuo
18,6 iki 119,8 Lt.
Siekiant sustiprinti savivaldybių finansines galimybes
organizuoti kuo daugiau paslaugų, savivaldybių biudžetams skiriamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos. Nuo 2007 m. dotacijos skiriamos asmenų su sunkia
negalia socialinei globai bei socialinei priežiūrai šeimoms,
patekusioms į socialinę riziką, organizuoti. 2010 m. skirta 51 mln. Lt valstybės dotacijų, kurios, net esant sunkiai
ekonominei situacijai, nebuvo mažinamos (2009 m. buvo
skirta 47 mln. Lt).
Socialinių paslaugų tinklui plėsti ir socialinių paslaugų
infrastruktūros skirtumams savivaldybėse mažinti 1998–
2009 metais buvo įgyvendinamos socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros programos (toliau – programos). Per
šiuos metus konkurso būdu paremti 288 socialinių paslaugų įstaigų projektai, įgyvendinti 58 savivaldybėse, juos
įgyvendinus, paslaugos pradėtos teikti apie 15,5 tūkst.
paslaugų gavėjų, sukurta apie 1 150 naujų darbo vietų.
Šios programos ne tik pagerino socialinių paslaugų teikimo sąlygas, bet ir prisidėjo prie bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų aktyvinimo, dalyvaujant socialinių paslaugų teikimo procese.
Tolygiam socialinių paslaugų infrastruktūros vystymui
šalyje ir prieinamumui užtikrinti yra parengta teisinė bazė:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta
Socialinių paslaugų planavimo metodika, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtinta Socialinių
paslaugų plano forma, Socialinių paslaugų efektyvumo
vertinimo kriterijai bei Socialinių paslaugų išvystymo normatyvai. Vadovaujantis šiais teisės aktais, savivaldybės,
sistemiškai ir kompleksiškai įvertinę poreikius socialinėms
paslaugoms, įvertinę socialinių paslaugų išvystymo lygį,
palyginę su šalies išvystymo normatyvais, suplanavę realias jų plėtros apimtis, nuo 2008 m. kasmet rengia Socialinių paslaugų planus. Į planavimo procesą įtraukiama
visuomenė, nevyriausybinės organizacijos, vietos organizacijos, atstovaujančios socialinių paslaugų vartotojams.

Tenka pripažinti, kad Lietuvos teritorijoje socialinių
paslaugų įstaigos nėra pasiskirstę tolygiai ir dažnai neatitinka regiono poreikių. Didžioji dalis įstaigų įsikūrusios
miestų ar rajonų centrų teritorijose, todėl kaimo ar atokesnių vietovių gyventojams yra sunkiau pasiekiamos.

Vienas iš minėto plano rengimo ir įgyvendinimo principų yra viešumas, diskusijomis pagrįstas savivaldos institucijų ir bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų
bendradarbiavimas, paslaugų teikimo stebėsena ir kt. Tikimasi, kad bendromis valstybės, savivaldos ir bendruomenių pastangomis socialinių paslaugų prieinamumas didės,
o ir savivaldybėse atsiras daugiau iniciatyvos ir supratimo
apie didelę socialinių paslaugų svarbą ir įtaką bendruomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų infrastruktūros išdėstymas didžiąja dalimi nulemtas gana ribotomis savivaldybių finan-

Svarbus vaidmuo, padedant patenkinti gyventojų
socialinių paslaugų poreikius, tenka vietos bendruome-
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nėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Tai akcentuojama ir 15-osios Vyriausybės programoje. Joje numatyta plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, remti
programas, padedančias vystyti bendruomeninių centrų
tinklą. Šiuo metu socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rengiama Bendruomenių socialinės plėtros programa,
kurioje bus numatytos priemonės bendruomenių socialinei veiklai aktyvinti.
Apibendrinimas
Lietuvos teritorijoje socialinių paslaugų įstaigos nėra
pasiskirstę tolygiai, dažnai neatitinka regiono poreikių ir
socialinių paslaugų prieinamumas nėra pilnai užtikrintas,
todėl skatinama bendruomeninių socialinių paslaugų tinklo plėtra.
Tolygiam socialinių paslaugų infrastruktūros vystymui
šalyje ir prieinamumui užtikrinti yra parengta teisinė bazė,
reglamentuojanti socialinių paslaugų planavimą, plėtrą,
finansavimą, kokybę. Nuo 2008 m. savivaldybės rengia
socialinių paslaugų planus, kuriuos derina su visuomene,
organizacijomis, atstovaujančiomis vietos socialinių paslaugų vartotojams.
Socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymas didžiąja dalimi nulemtas gana ribotomis savivaldybių finansinėmis galimybėmis. Siekiant sustiprinti savivaldybių finansines galimybes organizuoti socialinių paslaugų teikimą,
savivaldybių biudžetams skiriamos valstybės biudžeto
specialios tikslinės dotacijos.
Klasikinės socialinės globos organizavimo formos nebetenkina visuomenės poreikių, todėl vystomos kitos, aktualios senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms socialinės
globos formos: kompleksinė socialinė globa į namus, apimanti globos ir slaugos paslaugas, dienos socialinė globa
dienos centre, trumpalaikė „atokvėpio“ socialinė globa.

Rumunija ir Ukraina. Šių šalių palyginimas padės įvertinti, ar šalies (socialinis-politinis) kontekstas veikia pacientų
mokėjimų politikos nuostatas. Šiame tyrime nagrinėjami
tiesioginiai („iš kišenės“) pacientų mokėjimai už sveikatos
priežiūros paslaugas (vaistai nėra šios analizės dalykas),
teikiamas ne privačiame, o viešajame sektoriuje.
Šiame straipsnyje pateikiami pirmojo projekto įgyvendinimo etapo (kokybinio tyrimo) rezultatai.
Bendras Lietuvoje socialinis ekonominis kontekstas
atspindi tiesioginių pacientų mokėjimų mastus ir padarinius Lietuvoje1:
•

Pagal Nacionalinės sveikatos sąskaitos duomenis, tiesioginės namų ūkių išlaidos sveikatai sudaro didžiąją
privačių sveikatos priežiūros išlaidų dalį. 2005–2007
metų laikotarpiu jų dalis stabiliai mažėjo nuo 31,8 iki
26,7 procentų.

•

Vis dėlto tuo laikotarpiu jos siekė nuo 1 341 2005 m.
iki 1 622 milijonų litų 2007 m. ir buvo reikšmingas
sveikatos sektoriaus finansavimo šaltinis.

•

2008 m. privačios piniginės namų ūkių išlaidos sveikatai vidutiniškai sudarė apie 373 litų asmeniui per
metus. Šios išlaidos siekė 4,2 proc. visų namų ūkio išlaidų. Namų ūkių išlaidų sveikatos priežiūrai struktūra
yra gana stabili. 2008 m. 77 proc. sudaro išlaidos vaistams ir apie 23 proc. išlaidos už sveikatos priežiūros
paslaugas.

•

Atsižvelgiant į tai, jog vėlesni skaičiai apima mokėjimus už paslaugas, teikiamas tiek privačių, tiek valstybinių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, 86 litai
asmeniui per metus atrodo nedidelė suma.

Tačiau 2008 metais:
•

tam tikroms socialinėms grupėms teko gerokai didesnė individualių mokėjimų našta (pvz., namų ūkiuose,
sudarytuose iš pensinio amžiaus asmenų/60 m. ir vyresnių, bendros sveikatos išlaidos pasiekė 11 procentų visų išlaidų, tas pats pasakytina ir apie namų ūkius,
išlaikomus asmenų su pradiniu ir žemesniu nei pradiniu išsilavinimu);

•

tarp 7 proc. asmenų, kuriems buvo reikalinga medicinos pagalba, kas ketvirtas jos negavo, nes negalėjo
susimokėti už šias paslaugas (beveik kas trečias – kaimiškose vietovėse); tas pats pasakytina apie beveik
kas antrą asmenį tarp 9 procentų, kurie gauna žemiausias pajamas (pirmasis pajamų kvantilis);

•

privatūs individualūs mokėjimai sudaro stabilų finansavimo šaltinį viešojo sektoriaus sveikatos paslaugų
teikėjams (siekia apie 3–5 procentų visų pajamų).

Stiprinant bendradarbiavimą tarp sveikatos ir socialinės apsaugos sektorių, būtina sukurti kompleksinį finansavimo iš sveikatos ir socialinės apsaugos biudžetų modelį,
kuris įgalintų užtikrinti slaugą ir globą asmens namuose.

2. Pacientų mokėjimų politika: faktai
ir nuomonės
Liubovė Murauskienė, Marija Veniūtė, Milena Pavlova,
Rūta Stankutė
MTVC nuo 2008 metų vykdo Septintosios Bendrosios
programos ekonomikos mokslinį projektą „Pacientų mokėjimų politikos ir jos poveikių efektyvumui, teisumui bei
kokybei vertinimas. Situacija Rytų ir Centrinėje Europoje“.
Šio tiriamojo, Europos Komisijos remiamo, projekto tikslas – nustatyti išsamius, aiškius, pagrįstus kriterijus pacientų mokėjimų politikos įvertinimui ir sukurti šios politikos efektyvumo, teisingumo ir kokybės vertinimo įrankį.
Šiame tarptautiniame projekte dalyvauja šios Centrinės
ir Rytų Europos šalys: Bulgarija, Vengrija, Lietuva, Lenkija,
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Statistinių duomenų analizė platesnėje socialinėjeekonominėje perspektyvoje tik sutvirtina poziciją, kad
tiesioginių pacientų mokėjimų temos negalima pavadinti nereikšminga. Šios temos svarbą liudija žmonių įsitraukimas į tyrimą bei aktyviai išreikštas susidomėjimas šio
klausimu.
1

Parengta pagal: Statistikos departamento, APSĮ pateiktus duomenis.
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Įgyvendindama minėtą tarptautinį projektą, VšĮ
„MTVC“ 2009 m. balandžio–liepos mėnesiais atliko kokybinį tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti nuomones ir požiūrį į
pacientų mokėjimus bei nustatyti kriterijus, kurie yra svarbūs pacientų mokėjimų politikos vertinimui. Duomenys iš
sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų (tikslines grupes
sudarė dirbantys asmenys, asmenys, turintys šeimas ir vaikų, pensininkai, studentai, neįgalieji bei lėtinėmis ligomis
sergantys asmenys, taip pat asmenys, gyvenantys kaimo
vietovėse) ir teikėjų (įskaitant šeimos gydytojus, gydytojus specialistus, gydytojus ir slaugytojas miesto ligoninėse, šeimos gydytojus, dirbančius kaimiškose vietovėse, bei
gydytojus, dirbančius rajonų ligoninėse) buvo renkami
fokusuotų grupinių diskusijų metu visoje Lietuvoje. Iš viso
buvo surengta 12 fokusuotų grupinių diskusijų: 6 sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų ir 6 sveikatos priežiūros
paslaugų teikėjų grupės. Kiekvienoje diskusijoje vidutiniškai dalyvavo po 8 dalyvius. Tyrimo metu buvo siekiama
užtikrinti diskusijoje dalyvaujančios tikslinės grupės homogeniškumą.
Duomenys iš sveikatos politikų (nacionalinio ir vietinio lygmens, atsakingų už skirtingas sveikatos priežiūros
sritis) ir sveikatos draudimo atstovų (šalies ir regionų lygmens, valstybinio ir privataus draudimo atstovų) buvo
renkami individualių pusiau struktūruotų giluminių apklausų metu. Iš viso buvo atlikta po 5 gilumines apklausas
su sveikatos politikais bei sveikatos draudimo atstovais.
Remiantis literatūros analize, fokusuotoms grupinėms
diskusijoms ir giluminėms individualioms apklausoms
atlikti buvo sudaryti pagrindinių temų ir klausimų sąrašai. Šiuo pagrindu taip pat buvo sudaromi standartizuoti
klausimynai, kurių pagalba siekiama surinkti papildomos
kiekybinės informacijos.
Vienas pirmųjų tyrimo metu identifikuotų pastebėjimų liudija, kad pacientų mokėjimų politika Lietuvoje nėra
aiškiai apibrėžta. Dabartinis teisinis reguliavimas, kaip ir
visa politikos koncepcija (tikslai ir principai), kelia daug
klausimų, kai:
•

nėra jokio nuoseklaus dokumento, nusakančio požiūrį, nėra jokių specialių stebėsenos rodiklių arba tyrimų;

•

vyksta besitęsiančios diskusijos apie teisinių nuostatų
tinkamumą;

•

egzistuoja daugybė skirtingų tvarkų, taikomų skirtingose sveikatos priežiūros paslaugų teikimo vietose; ir

•

skirtingi suinteresuotų grupių asmenų ir gyventojų
grupių požiūriai į politiką, kurie buvo atskleisti kokybinio tyrimo metu.

Jau bandant apibrėžti papildomus pacientų mokėjimus viešajame sektoriuje, tyrėjai susidūrė su plačia šios
sampratos įvairove. Pirmiausia, reikalinga nuspręsti, kaip
priskirti įstaigą viešajam sektoriui: ar pagal teisinį statusą,
ar pagal pavaldumą valstybei/savivaldybei kaip steigėjui/
dalininkui, ar pagal tai, kas yra svarbiausias, pagrindinis finansavimo šaltinis (pvz., PSDF).

Apie pacientų mokėjimų „oficialumą ar legalumą“ taip
pat išreikšta daug skirtingų nuomonių, pavyzdžiui:
• nėra tinkamos įstatyminės bazės, kad būtų galima
kalbėti apie oficialias ar teisiškai pripažįstamas priemokas ir/ar net vartotojų mokesčius – tokią nuomonę
dažniausiai išreiškė sistemos valdytojai;
• „oficialu“ reiškia, kad pacientas gali perskaityti sveikatos priežiūros įstaigos direktoriaus įsakymą ar kainoraštį, ir/arba, kai už mokėjimus gauna kasos čekį“, –
taip situaciją įsivaizduoja šalies gyventojai.
Šiandieniniame sveikatos priežiūros kontekste kol
kas per daug interpretacijų, kada ir kodėl pacientai turėtų
mokėti. Viena iš aiškiausių nuomonių yra apie jau taikomus mokėjimus viešosiose sveikatos priežiūros įstaigose
pagal LR sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą papildomų medicinos paslaugų sąrašą. Daugiau yra diskutuojama apie priemokas, kai (socialiai draustų) žmonių
pasirinkimai/norai peržengia galimybes suteikti tinkamas
paslaugas nemokamai. Pavyzdžiui, kalbant apie klinikines
(ne buitines) paslaugas, neretai aptariamas mokėjimas už
ištyrimus, todėl kyla klausimas, ar dažnai pasitaiko, kad
pacientui prašant yra skiriamas diagnostinės vertės neturintis tyrimas? Taigi svarbiausias klausimas yra toks – kas
ir kodėl faktiškai sprendžia apie priemokas? Gydytojas?
Sveikatos priežiūros įstaigos vadovas? Ministras, leisdamas įsakymus?
Vienas iš tyrimo siekinių buvo išsiaiškinti respondentų
nuomonę koks yra pagrindinis pacientų mokėjimų įvedimo arba taikymo tikslas?
Tarp daugelio išsakytų galimybių išsiskyrė trys, kurios
buvo daugiausiai aptarinėjamos interviu ir fokusuotų grupinių diskusijų metu:
• sveikatos priežiūros paslaugų vartotojų elgsenos keitimas;
• sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų elgsenos keitimas;
• galimybė sveikatos priežiūros sistemai gauti papildomų lėšų.
Tuomet, kai mokėjimų įvedimo tikslas buvo formuluojamas kaip pacientų elgesio keitimas, šį elgesį buvo
siūloma keisti trimis pagrindinėmis kryptimis:
• mažinant perteklinį vartojimą,
• baudžiant už rizikingą elgesį,
• skatinant atsakingą ir sąmoningą elgesį.
Apibendrinant šiuos požiūrius verta pastebėti, kad jie
remiasi įsitikinimu, kad dėl piniginių paskatų žmonės galėtų išmokti elgtis racionaliau, ir taip būtų galima optimizuoti jų sveikatos priežiūros paslaugų poreikius.
Kai tikslas buvo formuluojamas kaip gydytojų elgesio
keitimas, išryškėjo du aspektai:
• gerinti priežiūros kokybę didinant gydytojų jautrumą
pacientams. Įdomu, kad tokią nuostatą išsakė patys
gydytojai, o ne pacientai. Tiesa, gydytojai apskritai nurodė, kad didesnis pacientų reiklumas dėl sumokėtų
pinigų jiems nėra priimtinas;
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1 pav. Visuomenės grupės, kurios turėtų nemokėti už sveikatos priežiūros paslaugas arba mokestis joms turėtų būti sumažintas

•

kovoti su neoficialiais mokėjimais. Nors respondentai
kartais mato galimybes sumažinti „kyšius“, įvedant oficialius mokėjimus, dauguma nemano, kad tai galėtų
turėti reikšmingos įtakos neoficialių mokėjimų praktikai. Pavyzdžiui, dėl to, kad papildomų mokėjimų
sistema yra valdoma atsižvelgiant į „statistinį vidurkį“
(gana nedideli mokėjimai, saugikliai įvesti pagal bendrus, o ne individualius kriterijus) ir negali rimtai paveikti individualizuoto mokėjimo modelio.

Kaip akivaizdžiausias pacientų mokėjimų taikymo
tikslas pasirinktas leidimas sveikatos sistemai gauti papildomas lėšas (taip mano 23,5 proc. visų apklaustųjų asmenų), tuo tarpu siekis tokiu būdu riboti sveikatos priežiūros išlaidų augimą respondentams atrodo mažiausiai
svarbus.
Tyrimo dalyviams atrodo svarbi galimybė pritraukti papildomas lėšas ne tik sistemai, bet būtent sveikatos
priežiūros įstaigoms. Pagrindiniu oficialių pacientų mokėjimų gavėju, kaip nurodė dauguma respondentų, turėtų
būti sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios paslaugas.
Nei valstybė, nei teritorinės ligonių kasos nebuvo išskirtos
kaip potencialūs gavėjai.

sveikatos priežiūros paslaugas arba jiems šie mokėjimai
turėtų būti sumažinti – 1 paveikslas.
Respondentai (fokusuotų grupinių diskusijų dalyviai) buvo padalinti į dvi dideles grupes: sveikatos priežiūros paslaugų (1 paveiksle – SPP) teikėjai ir vartotojai.
Pagrindinėse respondentų grupėse požiūrio į oficialius
pacientų mokėjimus vidurkis buvo M=3,42 (PI 95 %
[3,14-3,69]). 2 paveiksle pristatyti skirtingų respondentų
grupių požiūrio vidurkiai (1 – visiškai nesutinka, kad oficialūs pacientų mokėjimai turėtų egzistuoti, 5 – visiškai
sutinka). Sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai išreiškė
didžiausią nepritarimą oficialiems pacientų mokėjimams
(M=2,62, (PI 95 % [2,27–2,96]), sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir politikos formuotojų požiūriai reikšmingai skiriasi (p<0,001). Pozityviausias požiūris į oficialius
pacientų mokėjimus buvo išreikštas Lietuvos politikų,
kurie dalyvavo individualiuose giluminiuose interviu ir
paslaugų teikėjų (tarp šių grupių nuostatų vidurkių statistiškai reikšmingo skirtumo nėra).

Į būtinybę įvesti pacientų mokėjimus, kad būtų pasidalintos išlaidos dėl lėšų trūkumo viešuosiuose fonduose,
tyrimo dalyviai vertina skeptiškai, nes netiki, kad tai būtų
rimtas papildomo finansavimo šaltinis. Viena iš priežasčių
siejama su įsitikinimu apie masinį skurdą – „žmonės neturi
pinigų mokėti daugiau“. Kita priežastis yra susijusi su socialine įtampa, atsirandančia dėl mokėjimų įvedimo, vedančio prie privilegijų/išimčių taikymo, dėl kurių nebus surenkami pinigai. Trečia priežastis labiau techninė – „mokėjimų
surinkimas kainuos daugiau, nei bus įplaukų“.
Didelė diskusijos dalis teko socialinio teisingumo temai – dauguma respondentų pareiškė, kad vaikai ir neįgalūs asmenys turėtų nemokėti pacientų mokėjimų už
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2 pav. Nuostatos į oficialius pacientų mokėjimus vidurkis
skirtingose respondentų grupėse

II. SOCIALINIAI NETOLYGUMAI LIETUVOJE IR JŲ POVEIKIS SVEIKATOS RODIKLIAMS
IR GYVENIMO KOKYBEI

Aptariant šio ir kitų tyrimų, atliktų užsienio šalyse,
rezultatus (prieiga per internetą: http://www.assprocee2007.com) randama nemažai įdomių pastebėjimų ir
netgi įrodymų:
• Lietuvoje yra plati požiūrių į oficialius mokėjimus amplitudė, tuo tarpu Ukrainoje kokybinio tyrimo metu
visos tikslinės grupės pasakė palaikančios oficialių pacientų mokėjimų įvedimą, kadangi bent tokiu būdu
norėtų sumažinti didžiulius neoficialių mokėjimų
mastus.
• Tyrimo Lietuvoje metu pastebėta, kad požiūris į pacientų mokėjimus priklauso labiau nuo žmogaus asmeninės patirties, o ne nuo to, kuriai socialiniai grupei
pacientas priklauso. Tyrėjai Bulgarijoje pažymėjo, kad
sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai išsakė panašias nuomones priklausomai nuo amžiaus, ekonominio statuso ir socialinės padėties.
• Lietuvoje jau daug metų yra fragmentiškas ir nevisai
aiškus pacientų mokėjimų taikymas, tuo tarpu Vengrijoje 2007 m. buvo įvesti pacientų (netaikomi vaikams)
mokėjimai už apsilankymus ir kiekvieną stacionarinio
gydymo dieną (1.2–2.4 Euro dydžio mokestis), siekiant
sumažinti perteklinį paslaugų vartojimą ir neoficialius
mokėjimus. Po metų dėl referendumo, kai daugiau
kaip 80 procentų vengrų pasisakė prieš šiuos mokėjimus, mokėjimų atsisakyta. Įvedus pacientų mokėjimus gauti rezultatai rodo, kad 15–20 proc. sumažėjo
apsilankymų skaičius, tačiau neaišku, ar sumažėjo
būtent netinkamas vartojimas; surinkta papildomai
apie 3 procentai viešujų sveikatos išlaidų. Atskiras tyrimas parodė, kad trumpalaikiame periode oficialūs
pacientų mokėjimai nepakeitė neoficialių mokėjimų
praktikos, tik vyresnio amžiaus pacientai pradėjo neoficialiai mokėti mažiau stacionarinio gydymo metu.
• Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, respondentai abejojo dėl
to, kad oficialūs mokėjimai gali reikšmingai sumažinti
neoficialius mokėjimus. Kiek palankiau žmonės žiuri į
savanoriškų mokėjimų už geresnės kokybės/aukštesnius standartus atitinkančias paslaugas. Tyrimo dalyviai Lietuvoje nuosekliai tvirtino, kad pacientų mokėjimai turi prasmę tik tuo atveju, kai tai nėra priverstinė
priemonė, o mechanizmas, skatinantis sveikatos priežiūros naudingumą, lankstumą ir patrauklumą labiausiai dirbančiųjų (ir jau remiančių solidarią privalomojo
draudimo sistemą) asmenų atžvilgiu.
• Nuosekli teorinių ir empirinių įrodymų analizė atskleidė, kad pacientų mokėjimai būtų efektyvus sveikatos
politikos įrankis, tačiau nors mikro lygmenyje tinkamas šio įrankio taikymas galėtų pagerinti išteklių
paskirstymą ir našumą, visgi neverta laukti makro lygmens efektyvumo ir tvarumo pagerėjimo – greičiau
išsivystys neigiamas poveikis sveikatos paslaugų teikimo teisingumo atžvilgiu.
• Užsienio ekspertų taikomas neoficialių mokėjimų
apibrėžimas apibūdina juos kaip mokėjimą už paslaugas arba prekes, kurios iš esmės turi būti teikiamos
nemokamai arba kai nelegaliai mokama viešųjų paslaugų teikėjams, siekiant gauti konkrečias paslaugas.

Remiantis tyrimų duomenimis, siūloma oficialių ir
neoficialių pacientų mokėjimų praktikas ir jų keitimo
galimybes nagrinėti platesniame efektyvesnio sveikatos priežiūros funkcionavimo ir skaidresnio valdymo
kontekste.
Apibendrinant pirmojo tyrimo etapo rezultatus, pastebėtina, kad:
• reikalinga platesnė diskusija ir atsižvelgti į suinteresuotų dalyvių vertinimus;
• daugiau naujų įrodymų bei palyginimo su jau atliktų
tyrimų duomenimis bei šalių patirtimi;
• pacientų oficialių mokėjimų klausimą vertinti sveikatos priežiūros sistemos valdymo kontekste.

3. MIRTINGUMO NUO KRŪTIES IR GIMDOS
KAKLELIO VĖŽIO DINAMIKA IR JOS NETOLYGUMAI TARP LIETUVOS MIESTO IR
KAIMO MOTERŲ
Romualdas Gurevičius, Vaiva Gerasimavičiūtė
Abu analizuojami piktybiniai navikai priskirtini prie
navikų grupės, kurie lengvai prieinami diagnostikai, ir
jeigu vadovautis senai žinomu onkologijos principu „kuo
anksčiau diagnozuotas vėžys, tuo lengviau jį gydyti“, panašu, jog mirtingumas turėtų būti labai žemas. Tačiau,
realybėje turime visai kitą vaizdą. Gimdos kaklelio vėžys
(GKV) bei krūties piktybiniai navikai (KPN) užima pirmą ir
antrą vietas diagnozuojamų vėžio lokalizacijų struktūroje
bei yra vienos dažniausių mirties priežasčių moterų tarpe
visame pasaulyje [4, 8]. Dar daugiau, Lietuvoje mirtingumas nuo GKV yra vienas didžiausių visoje Europos Sąjungoje [6]. Krūties piktybiniai navikai – dažniausia Lietuvos
moterų mirties priežastis [6].
Krūties piktybinių navikų rizikos veiksniai yra endogeniniai, sunkiai modifikuojami, juos sunku kontroliuoti
populiaciniu lygiu. Tam, kad pagerinti ligos prognozę, itin
svarbu anksti diagnozuoti ir skirti tinkamą gydymą [5].
Įvairių šalių ilgametė patirtis rodo, jog mamografija yra
vienintelis organizuotos patikros būdas, pagerinantis susirgusiųjų krūties vėžiu išgyvenamumą [2]. Šioje srityje yra
ir priešingų nuomonių (J. S. Spratt), įrodančių, jog aptikti
naviką krūtyje, kai dar jis nėra agresyvus mamografija neįmanoma, o jau net žirnio dydžio krūties navikas kartais
būna metastazavęs [7.] Žinant, kad krūties vėžio ląstelės
diametras yra nuo 10 iki 25 µm, labai lengva pastebėti,
kad net po 14 jos dubliavimosi, kai jau jis darosi agresyvus,
krūties vėžys nebus pastebimas mamografijos metodu [7].
Optimistiškai nuteikia tai, kad navikas turi 2/3 savo gyvenimo augti nuo dydžio, kuris yra mažesnis nei smiltelė iki,
maždaug, žirnio dydžio.
Sergamumo gimdos kaklelio vėžiu ir mirtingumo nuo
jo mažinimui kai kuriose vakarų šalyse, nacionaliniame
lygmenyje, organizuotai atliekama efektyvi antrinės profilaktikos priemonė – citologinis Papanicolaou (PAP) tepinėlio tyrimas (angl. Screening) [1, 3, 7]. Įdomu tai, kad
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skryningo programos, skirtingai nei pas mus, niekur nefinansuojamos sveikatą draudžiančių organizacijų. Tai specialios programos finansuojamos valstybės, savivaldybės,
kai kur prisidedant labdaros ar kitokioms nevyriausybinėms organizacijoms. Tai labai efektyvu, nes išsaugomos
moterų gyvybės, invazinis vėžys tampa retenybe, vis daugiau išaiškinant jį pačiose ankstyviausiose stadijose – ca
in situ. Sergamumas gimdos kaklelio vėžiu Suomijoje,
kur skryningas vykdomas virš 30 metų ryškiai skiriasi nuo
sergamumo Norvegijoje, kur jis pradėtas 1995 m., bei Lietuvoje kur organizuoto skryningo vis dar nėra. Lietuvoje
sergamumas gimdos kaklelio vėžio ~ 25/100000. Panašus
sergamumas stebimas ir Norvegijoje, tuo tarpu Suomijoje – apie 4/100000, be to, invazinis vėžys ten diagnozuojamas ypatingai retai. Danai, įvedę gerai organizuotą skryningą 1990 m. skelbia, kad jau po 4 veiklos metų sergamumas invaziniu gimdos kaklelio vėžiu sumažėjo 30 %.
Lietuvoje gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa pradėta įgyvendinti 2004-iais, o krūties –
2005-iais metais [1,6], tačiau ji nėra organizuojama populiaciniame lygmenyje todėl pagal PSO terminologiją priskirtina tik „oportunistinės“2 patikros kategorijai.
Kadangi už ilgesnį periodą mirtingumas nuo minėtų
navikų netiesiogiai atspindi taikytas antrinės profilaktikos
bei gydymo priemones Lietuvos moterims, įvairiausiais
sveikatos priežiūros evoliucijos etapais, mirtingumo dinamikos pokyčiai, ypač juos analizuojant tarp miesto ir kaimo moterų atskirai, yra ypač svarbūs.
Darbe panaudota 44 metų (nuo 1964 iki 2008 m.) pirminė informacija apie mirtis nuo gimdos kaklelio ir krūties
vėžio tarp Lietuvos miesto ir kaimo moterų. Analizuotas
Lietuvos darbingo amžiaus moterų mirtingumas. Rodikliai
standartizuoti pagal amžių tiesioginiu metodu, siekiant
eliminuoti skirtingą amžiaus struktūrą tarp miesto ir kaimo moterų, bei, bemaž, pusės amžiaus trukmės moterų
populiacijos senėjimo, įtaką mirtingumui. Dinaminė eilutė išlyginta panaudojant segmentinės regresijos metodą,
kuris dinamikos eilutę „suskaldo“ be tyrėjo įsikišimo, nuosekliai analizuodamas kiekvieną laiko segmentą, paskaičiuojant kasmetinį procentinį kitimą (KPK).
Ilgametės mirtingumo nuo gimdos
kaklelio vėžio dinamikos tendencijos
Grubūs mirtingumo nuo GKV rodikliai per pastaruosius 44-ius metus buvo didesni kaimo moterų populiacijoje (1 pav.). Greičiausiai tai apsprendė ne didesnė šių moterų ekspozicija šio vėžio priežastiniams veiksniams, bet tai,
jog vyresnio amžiaus moterų, kurių rizika susirgti gimdos
kaklelio vėžiu yra didesne, lyginamasis svoris tarp Lietuvos kaimo buvo didesnis negu tarp miesto. Tai akivaizdžiai
demonstruoja pagal amžių standartizuoti rodikliai, parodantys, koks būtų mirtingumas nuo GKV šalies miestuose
ir kaimuose, jeigu juose būtų vienoda amžiaus struktūra,
ir, jeigu ši struktūra nekistų per 44 metus.
2
Atliekamas neorganizuotai, kai netikrinama kokybė ir nemonitoruojami
rezultatai.
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1 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo GKV
dinamika Lietuvoje 1964–2008 m. (įprasti rodikliai)

Atlikus standartizaciją (Europos standartas) paaiškėjo, kad iki 1987 metų santykinai daugiau moterų mirdavo
mieste, 1987-aisiais rodikliai susilygino ir po jų, iki pat 2008
metų, didesni rodikliai buvo kaimo moterų tarpe (2 pav.).
Taigi, didžiulę reikšmę mirtingumo nuo GKV skirtumams
mieste ir kaime turėjo skirtinga moterų struktūra pagal
amžių, be to, ši struktūra per 44 metus šalyje keitėsi.

2 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo GKV
dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(standartizuoti rodikliai, Europos standartas)

Ilgametės mirtingumo nuo GKV tendencijos tiek mieste, tiek kaime buvo panašios. Miesto moterų mirtingumas
nuo gimdos kaklelio vėžio statistiškai reikšmingai mažėjo
nuo 1968 iki 1992 metų po 1,5 proc. kiekvienais metais
(p<0,05). Kaime mirtingumas mažėjo panašiu tempu, tik
trumpesnį periodą – nuo 1969 iki 1984 metų po (p<0,05,
KPK=1,6 proc.). Nuo 1984 metų kaimo moterų tarpe užfiksuotas spartus mirtingumo didėjimas (po 3,4 proc.
kiekvienais metais). 2002 metais šis didėjimas pasiekė
piką – 15,7 mirusiųjų 100 000 moterų. Nuo 2002 metų tiek
mieste, tiek kaime buvo stebimas rodiklių mažėjimas, tačiau iki pat tiriamojo laikotarpio pabaigos išliko ženklus
skirtumas tarp šių dviejų populiacijų moterų mirtingumo.
Vadinasi, per 44 analizuojamus metus mirtingumas kito
skirtingais tempais tarp šalies miesto ir kaimo moterų, ir
kaimo moterų mirtingumas nuo GKV yra vis dar ženkliai
aukštesnis negu miesto.
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Žvelgiant į gautus rezultatus galime daryti prielaidą,
jog kaime gyvenančios moterys rečiau naudojasi antrinės
profilaktikos programos suteikiama galimybe atlikti tepinėlio tyrimą. Galimos to priežastys – tolimesni atstumai iki
medicinos įstaigų, netinkamas informuotumas apie problemos rimtumą, bei mažesnis paslaugų prieinamumas.
Visi šie veiksniai dažnai yra susiję su žemesniu kaimo moterų išsilavinimu bei mažesnėmis pajamomis [5, 8] .

estrogenų) pokyčiais organizme, kurie veikia krūtis nuo
pat pirmųjų mėnesinių iki menopauzės. Reikalinga atlikti
daugiau kokybiškų epidemiologinių tyrimų ieškančių sąsajų tarp šių rizikos veiksnių ir mirtingumo nuo KPN tarp
Lietuvos kaimo ir miesto moterų.

Ilgametės mirtingumo nuo krūties
piktybinių navikų dinamikos tendencijos
Įprastiniai mirtingumo nuo KPN rodikliai per visą
44-ių metų laikotarpį mieste ir kaime išliko labai panašūs. 3 pav. matome bendrą rodiklių didėjimo tendenciją.
Miesto moterų mirtingumas skirtingais tempais didėjo iki
pat 2003-iųjų (1965–1980 m. po 4 proc. kasmet, p<0,05;
1980–2003 m. po 2,2 proc., p<0,05). 2003–2005 m. stebimas mirtingumo mažėjimas, o nuo 2005 metų – staigus
mirtingumo kilimas aukštyn. Kaime grubūs mirtingumo
rodikliai didėjo trumpesnį periodą – nuo 1965 iki 1993
metų (KPK=3,0, p<0,05), o vėliau – 1998–2002 metais.
Grubių mirtingumo rodiklių mažėjimo tendencijos kaime
užfiksuotos 1993–1998 bei 2002–2008 metais.

3 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo KPN
dinamika Lietuvoje 1964–2008 m. (įprasti rodikliai)

Atlikus rodiklių standartizaciją ilgametis mirtingumo
nuo KPN paveikslas pasikeitė, išryškėjo skirtumas tarp
miesto ir kaimo. Per visą tiriamąjį laikotarpį didesni rodikliai buvo mieste (4 pav.). Moksliniais tyrimais įrodyta, jog
priešingai nei daugelio ligų atveju, mirtingumas nuo KPN
didesnis urbanizuotuose vietovėse, kur moterys yra labiau
išsilavinusios, turi daugiau pajamų, kitaip tariant, kurių socioekonominė padėtis yra geresnė. Galime numanyti, jog
žinomi KPN rizikos veiksniai [5] – Krūties vėžys šeimoje
(mutavę genai slopintojai – BRCA1 ir BRCA2), didėjantis
amžius, atipinės hiperplazijos istorija, vėlyvas gimdymas
ar bevaikystė, hiperestrinizacija (ankstyva menarche, vėlyva menopauzė), aplinkos faktoriai (jonizuojanti radiacija,
ekspozicija chloruotiems pesticidams), oralinių kontraceptikų vartojimas, pakeičiamoji hormonų terapija, trumpas kūdikio maitinimas – labiau paplitę miesto moterų
tarpe. Visi šie veiksniai susiję su hormoniniais (daugiausiai

4 pav. Miesto ir kaimo moterų (iki 65 metų) mirtingumo nuo KPN
dinamika Lietuvoje 1964–2008 m.
(standartizuoti rodikliai Europos standartas)

Standartizuoti miesto moterų mirtingumo nuo KPN
rodikliai, kaip ir grubūs, statistiškai reikšmingai didėjo iki
pat 2003-ųjų (1965–1983 m. po 3,0 proc. kasmet, p<0,05;
1983–2003 m. po 0,7 proc. kasmet, p<0,05). Galime manyti, jog įtakos didėjančioms tendencijoms turi nuolat
besikeičiantis moterų gyvenimo būdas – gimdymai, maitinimas krūtimi, išorinis hormonų vartojimas, nutukimas,
sumažėjęs fizinis aktyvumas [7]. 2003–2006 metais mirtingumas mažėjo po 7,5 proc. kiekvienais metais, o paskutiniuoju lūžio taškų regresijos modelio nustatytu periodu – 2006–2008 m. – vėl stebimas intensyvus mirtingumo
kilimas net po 10,5 proc. kiekvienais metais.
Kaimo moterų mirtingumas nuo KPN skirtingais tempais (1965–1974 m. KPK= 4,7 proc., p<0,05; 1974–1988 m.
KPK= 1,5 proc., p<0,05; 1988–1993 m. KPK= 3,7, p=0,197)
didėjo iki 1993 metų. 1993–2008 m. – stabilumo periodas, kai rodikliai ne tik nedidėjo, o labai nežymiai mažėjo
(po 0,2 proc. kiekvienais metais). Nemažai Europos šalių
paskutiniuoju dešimtmečiu taip pat stebimas mažėjantis
mirtingumo nuo KPN trendas. Manoma, kad prie to galėjo prisidėti vėžio aptikimas ankstyvesnėse stadijose, bei
pagerėjusi gydymo kokybė [1, 2]. Lietuvoje šį mažėjimą
galimai nulėmė geresnis gydymas, nes apie mamografinės patikros poveikį mirtingumo rodikliams spręsti dar
ankstoka. Tačiau akivaizdu, kad kol kas nematome ryškių
pasikeitimų, ypač tarp kaimo moterų.
Nors miesto ir kaimo populiacijų mirtingumo nuo GKV
paskutiniųjų metų tendencijos – mažėjančios, o mirtingumo nuo KPN kaime stabilizavosi ir net šiek tiek mažėja,
egzistuoja ryškūs skirtumai tarp miesto ir kaimo mirtingumo. Nerimą kelia paskutiniųjų trijų metų mirtingumo nuo
KPN didėjimas miesto moterų tarpe. Šios priešlaikinės ir
išvengiamos mirtys socialiniu-ekonominiu požiūriu didelė našta valstybei.
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Rekomendacijos tolimesnei veiklai
Efektyviausias būdas sumažinti mirtingumą nuo
gimdos kaklelio ir krūties vėžio – visuotinai pripažintos ir
vykdomos patikros dėl šių ligų programos, ypač pirmoji.
Gimdos kaklelio vėžys yra unikalus navikas, jo profilaktika
reali, todėl, kad šis organas yra lengvai prieinamas apžiūrai paprasta akimi ir todėl, kad gerai žinomi ir nesunkiai
pagydomi šio organo ikinavikiniai procesai: pseudoerozijos, diskeratozės. Negana to yra ir šio naviko pirminės
profilaktikos galimybė. Šis procesas jau pradėtas vykdyti
Jungtineje Karalystėje pradedant vakcinuoti 12–13 m.
mergaites. Lietuva turi dar mažai patirties vykdant šias
profilaktikos programas, todėl turėtume atsižvelgti į patyrusių šalių patirtį ir rekomendacijas, tęsti programų
vykdymą, nuolat gerinant jų kokybę, didinant apimtis, prieinamumą, efektyvumą. ES Taryba pabrėžia [3], jog tam,
kad pasiekti geriausius rezultatus, skryningas turi būti
atliekamas populiaciniu lygmeniu ir organizuotai, visuose
jo etapuose turi būti užtikrinama kokybė. Reikalinga tobulinti skryningo registravimo, stebėsenos sistemą, atlikti nuolatinį programos vertinimą. Svarbu didinti gimdos
kaklelio organizuotos patikros apimtis – šviesti, mokyti,
skatinti bendradarbiavimą tarp moterų, medicinos darbuotojų ir sprendimų priėmėjų. Efektyvus skryningas yra
darni ir kontroliuojama sistema, kurioje turi dalyvauti visų
grandžių medikai, savivaldybės ir Sveikatos apsaugos
ministerija. Ji reikalauja investicijų, kurios po kelių metų
atsiperka, nes gydyti ikivėžiniais susirgimais sergančias
žymiai pigiau, nei susirgusias vėžiu.
Skryningas pradedamas pirminio lygio įstaigose, kur
bent 80 % aptarnaujamoje teritorijoje gyvenančių atitinkamo amžiaus moterų apžiūrimos ginekologiškai, paimant iš makšties medžiagą tepinėliui. Jis peržiūrimas vietoje arba siunčiamas į nurodytą laboratoriją. Peržiūrėjus
laborantui įtartini tepinėliai peržiūrimi gydytojo citopatologo. Pastarasis neturi būti apkrautas pirminiu tepinėlių
vertinimu.
Krūties vėžio rizikos veiksniai yra sunkiai modifikuojami, todėl ir čia ypač svarbus vaidmuo tenka organizuotai
mamografinei patikrai, taip pat nuolatiniam gydymo kokybės gerinimui. Taip pat naudingas tokios pirminės profilaktikos priemonės, kaip natūralus maitinimas, skatinimas.
Svarbu tęsti aprašomosios bei pradėti rimtus analizinės
epidemiologijos tyrimus, aiškinančius ryšį tarp šių svarbių
ligų ir jas sukeliančių kompleksinių rizikos veiksnių, bei paaiškinančių netolygumus tarp miesto/kaimo populiacijų.
Kiekvienos susirgusios teisė į kokybišką, šiuolaikinį gydymą, taip pat yra labai svarbus faktorius.
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4. Savižudybės Lietuvoje psichikos
sveikatos ir platesniame
kontekste
Antanas Goštautas, Ona Davidonienė
Savižudybių dažnio tendencijos
Lietuvoje
Savižudybių skaičius – labai svarbus rodiklis, atspindintis visuomenės psichikos sveikatos būklę. Sprendžiant
iš jo, savižudybių problema yra aktuali ir spręstina iš esmės, nes Lietuva jau nemažai metų Europoje išsiskiria
didžiausiu savižudybių skaičiumi. Savižudybių paplitimo
Lietuvoje tendencijos yra labai savitos. Pažymėtina, kad iki
karo mūsų valstybėje savižudybių dažnis buvo tarp pačių
mažiausių Europoje, tuo tarpu paskelbus nepriklausomybę pradėjo sparčiai didėti ir maksimumą pasiekė 2002 m. –
beveik 45 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Nuo 2002 m. savižudybių skaičius stabilizavosi ir kelerius metus nuosekliai
mažėjo, tačiau 2008 m. vėl kiek padidėjo. 2008 metais Lietuvoje nusižudė 1 111 žmonių, o 2009 – 1 135. Tačiau šio
rodiklio „sprogimo“ kaip kad pranašavo kai kurie ekspertai, siedami tai su šalies ekonomine krize, neįvyko.

1 pav. Savižudybių dažnis Lietuvoje 1932–1940 ir
2008 metais / 100 000 gyv.

Kaip matome iš duomenų, pateiktų 1 paveiksle, išsiskiria ypač aukštas vyrų savižudybių dažnis – Lietuvoje vyrai
žudosi beveik 6 kartus dažniau nei moterys, o neabejotinai
svarbiausia rizikos grupė – kaimo vyrai. Ypač smarkiai savižudybių dažnis augo prmaisiais nepriklausomybės metais.
Šį reiškinį galbūt šiek tiek paaiškintų tai, kad paskelbus
nepriklausomybę, būtent Lietuvos kaime pokyčiai buvo
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didžiausi ir labai staigūs – ryškesni nei kituose posovietiniuose kraštuose: buvo panaikinti kolūkiai ir staiga Lietuva tapo smulkiųjų ūkininkų kraštu. Ūkininkų, kurie nebuvo pasiruošę savarankiškam darbui, neturėjo nei reikiamų
žinių agronomijos ir/ar gyvulinkystės srityse, nei įgūdžių,
nei išteklių. Jie nemokėjo planuoti savo ūkių veiklos, organizuoti savo pagamintos produkcijos realizavimą. Daugelis jų, nemokėdami susidoroti su taip staigiai užgriuvusiais naujais iššūkiais, buvo pasimetę, apimti nevilties,
netikrumo jausmo ir, viso to pasekoje, grįžo prie besaikio
girtavimo.
2002–2007 m. pagaliau buvo stebimas nuoseklus
savižudybių dažnio mažėjimas. Šiuo laikotarpiu buvo
stebimas didžiausias ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerėjimas, optimistiškas požiūris į ateitį. Be to, šiuo
laikotarpiu Lietuvoje pradėjo aktyviai veikti savivaldybių
psichikos sveikatos centrai, kurių veikla labai smarkiai
skyrėsi nuo ligtolinės tvarkos, kai poliklinikose dirbę pavieniai gydytojai psichiatrai dažniausiai arba išrašydavo
receptą – pratęsdavo gydymą, arba parašydavo siuntimą
į psichiatrijos stacionarą. Savivaldybių PSC, kuriuose dirba
tarpdisciplininės komandos, sprendžiančios įvairias pacientams iškylančias problemas, labai pagerino psichikos
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, užtikrino kur
kas kokybiškesnę psichikos sveikatos priežiūrą. Specialistų manymu, šie du veiksniai tikrai buvo vieni iš svarbiausių
veiksnių, lėmusių savižudybių dažnio mažėjimą.
Pagrindinės didelio savižudybių
skaičiaus priežastys
Priežasčių yra daug ir kiekvienu konkrečiu atveju jos
yra labai individualios. Labai svarbu suprasti, kad savižudybės nėra tik medicinos problema. Padidėjusi savižudybių rizika yra susijusi su socialinės-ekonominės padėties
pasikeitimu (pvz., ekonominė krizė šalyje, socialinių garantijų, darbo, būsto, pajamų praradimas) arba asmeninio
gyvenimo krizėmis (pvz., artimo žmogaus netektis, skyrybos). Prie svarbių rizikos veiksnių priskiriami ir traumuojantys santykiai (smurtas šeimoje, patyčios, agresyvumas,
netolerancija). Labai svarbu yra vyraujančios visuomenėje
vertybės: pavyzdžiui, tarpukario Lietuvoje, kurioje labai
įtakinga buvo katalikybė, žmonės žudėsi žymiai mažiau,
tačiau praradus šią vertybę savižudybių skaičius ėmė didėti. Tarp svarbiausių priežasčių būtina paminėti Lietuvoje masiškai išplitusį alkoholio vartojimą ir nesaikingą
girtavimą. Visą nepriklausomybės laikotarpį alkoholio vartojimas nuosekliai didėjo ir tik nuo 2008 m. pirmą kartą
per šį tarpsnį sumažėjo. Taip atsitiko dėl priimtų ryžtingų
sprendimų, ribojančių alkoholio prieinamumą ir reklamą.
Šios priemonės jau duoda pirmuosius rezultatus mažinant
alkoholio vartojimo padaromą žalą.
Čia reikia paminėti kelis svarbius rodiklius, kurie objektyviai tą žalą parodo: tai alkoholinės psichozės, alkoholio
toksinis poveikis, ūmi alkoholinė intoksikacija. Šie rodikliai
2008 m. reikšmingai sumažėjo. Ir 2009 m. ta pati tendencija išliko. 1 lentelėje pateikiama SVEIDRA duomenų bazės

informacija – tai duomenų bazė, į kurią patenka informacija iš visų sveikatos priežiūros įstaigų.
1 lentelė. Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos
priežiūros įstaigose bent vieną kartą užregistruota diagnozė, susijusi su
ūminiu alkoholio poveikiu, skaičius 2005–2009* m.
(Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys naudojant Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenų bazę)

Alkoholio
toksinis
poveikis
(T51-T51.9)
Ūmi alkoholinė intoksikacija
(F10.0)
Alkoholinės
psichozės
(F10.4-F10.7)

2005

2006

2007

2008

2009*

Abs. sk.

2656

2834

2749

2434

1907

100 000-ių
gyv.

77,8

83,5

81,4

72,5

57,1

Abs. sk.

504

347

394

381

232

100 000-ių
gyv.

14,8

10,2

11,7

11,3

6,9

Abs. sk.

3318

3787

4330

3822

3128

100 000-ių
gyv.

97,2

111,6

128,3

113,8

93,7

* Išankstiniai duomenys

Šie rodikliai yra svarbus argumentas, pagrindžiantis
teiginį, kad alkoholio prieinamumo ribojimas išties sumažina alkoholio daromą žalą. Nemažai Alkoholio kontrolės
įstatymo nuostatų griežtinimo priešininkų tvirtina, kad
sumažėjus legalaus alkoholio suvartojimui, išaugo nelegalaus alkoholio – pilstuko, įvairių surogatų – vartojimas.
Tačiau šie rodikliai įrodo, kad alkoholio suvartojimas iš tiesų mažėjo, o surogatų vartojimas nedidėjo, nes ypač pastarieji du rodikliai labai priklauso nuo vartojamo alkoholio
kokybės.
Psichikos sutrikimai, be abejonės, taip pat yra svarbus savižudybės rizikos veiksnys. 2008 m. pabaigoje pas
pirminės psichikos sveikatos priežiūros specialistus gydėsi 165 982 asmenys, (apytiksliai 4,95 proc. visų Lietuvos
gyventojų). Galima sakyti, kad kiek daugiau negu pusė
jų (apie 2,95 proc. gyventojų) gydėsi dėl psichikos sutrikimų ir beveik 2 proc. (apie 70 tūkst.) – dėl priklausomybės ligų, dauguma dėl priklausomybės nuo alkoholio ir
apie 10 proc. – dėl priklausomybės nuo psichoaktyviųjų
medžiagų. Tarp psichikos sutrikimų vyrauja afektiniai sutrikimai, dažniausias jų – depresija. Svarbus savižudybių
rizikos veiksnys yra ir šizofrenija bei kiti psichikos ar elgesio sutrikimai.
Nuo 2005 iki 2008 m., sveikatos psichologijos programos kontekste, Prienų PPSPC vykdytas sergančių psichikos
liga dvasingumo ir su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimo iniciatyvinis projektas (A. Goštautas, A. Tamulevičienė). Tyrimui taikytos PSO metodikos lietuvių kalba:
dvasingumo (N. Goštautaitė, 2001) ir su sveikata susijusios
gyvenimo kokybės – WHOQoL (A. Goštautas, N. Goštautaitė, P. Kaufmanas, 2001 m.).
Buvo nustatytos sergančių šizofrenija ir depresija polinkio savižudybei ypatybės. (žr. 2 lentelę).
Vyrų sergančių depresija išsakiusių suicidines mintis,
ketinimus ar bandymus lyginant su tokio polinkio neturin-
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čiais pacientais nustatytas žemesnis bendro dvasingumo
rodiklis pagal PSO metodiką žemesnis vilties (optimizmo), vidinės taikos, dvasinės stiprybės skalių įvertinimai
(p<0,05). Moterų grupėje tik vidinio integruotumo (taikos)
rodiklis turėjo skiriamąją vertę tarp grupių (p<0,03). Be to,
tyrimas parodė, kad suicidinės mintys, ketinimai bei bandymai nusižudyti yra dažnesni tarp sergančiųjų šizofrenija
nei tarp sergančiųjų depresija.
2 lentelė. Sergančių šizofrenija ar depresija pacientų polinkis savižudybei
Respondentai (proc.)
Polinkis
savižudybei

Sergantys šizofrenija

Sergantys depresija

M.

V.

M.

V.

Mintys

66,7

51,6

48,0

37,5

Ketinimai

32,4

25,0

17,7

10,0

Bandymai

28,4

15,6

13,6

7,5

Vaikų ir jaunimo psichikos sveikata
Vaikų ir jaunimo psichikos sveikata kai kuriais atžvilgiais daugiau nei nekokia. Štai Vilniaus universiteto mokslininkų 2004 m. atliktas Lietuvos vaikų psichikos sveikatos
epidemiologinis tyrimas parodė, kad su psichikos sveikata susijusių problemų turi 41,7 proc. mokyklinio amžiaus
vaikų. Labai svarbu suprasti, kad čia kalbame ne apie psichikos sveikatos sutrikimus kaip diagnostinę kategoriją,
bet būtent apie vaikų problemas – dažnai trumpalaikes,
susijusias su nuotaikos svyravimais, nerimu, dideliu krūviu, konfliktais su tėvais, draugais ir mokytojais. Pasaulio
sveikatos organizacijos tyrime Lietuva ir kitos Baltijos valstybės išskirtos kaip pasižyminčios prastais prievartos rodikliais – paauglių ir jaunuolių padarytų žmogžudysčių čia
kelis kartus mažiau nei Europoje pirmaujančioje Rusijos
Federacijoje, tačiau kelis kartus daugiau nei kitose Europos Sąjungos valstybėse. Patyčių reiškinio, kuris pas mus
pradėtas tyrinėti palyginti neseniai, studijos atskleidė, kad
Lietuvoje, palyginti su kitomis Europos Sąjungos valstybėmis, tyčiojimasis paplitęs labiausiai: prieš kelis metus apie
60 proc. vaikų nurodė, kad yra patyrę patyčias ir kaip aukos, ir kaip skriaudėjai. Tuo tarpu Švedijoje ir Čekijoje tokių moksleivių ne daugiau kaip 20 procentų. Pastaraisiais
metais daugelyje mokyklų aktyviai ir sistemingai pradėjus
vykdyti patučių prevencijos programas, šis reiškinys pradėjo gerokai mažėti, tačiau vis dar išlieka aukštas ir ženkliai viršinantis Europos Sąjungos vidurkį.
Prasti vaikų ir paauglių su psichikos sveikata susiję rodikliai „programuoja“ suaugusiųjų psichikos sveikatos problemas, ir atvirkščiai. Štai tiriant paauglių depresiškumą ir
savižudybės pavojų nustatyta, kad nedarniose šeimose
arba šeimose, kuriose pirmenybė teikiama materialinėms
vertybėms, vaikai labiau pažeidžiami ir mažiau atsparūs
žalingiems įpročiams, alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimui. Tuo tarpu ten, kur šeimos, dvasinės vertybės yra
svarbios, vaikai yra atsparesni žalingiems įpročiams ir delikventiniam elgesiui.
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Be to, svarbu nepamiršti ne tik vaikų, augančių socialinės rizikos šeimose, vaikų, patiriančių fizinį, seksualinį,
emocinį smurtą, vaikų, kurių tėvai išvykę uždarbiauti į užsienį, bet pagalvoti ir apie naują reiškinį – emociškai apleistus „sėkmingų“ tėvų, „sėkmingų“ šeimų vaikus. Tokių
vaikų gausėja dėl to, kad didžiulį užimtumą ir dėmesio
neskyrimą savo vaikams tėvai bando pateisinti bei kompensuoti materialine gerove – brangiais rūbais ir žaislais.
Vaikai auga šeimose, tarp suaugusiųjų, visuomenėje,
kurios vertybinė orientacija yra savotiška ir smarkiai skiriasi nuo kitų Europos šalių. Štai 2008 m. pavasarį visose
Europos Sąjungos šalyse narėse atlikta Eurobarometro
apklausa siekiant nustatyti, kokius svarbiausius veiksnius
tyrime dalyvavusių šalių žmonės laiko būtinais tam, kad
žmogus jaustųsi laimingas. Tyrimas parodė, kad Lietuvos žmonių vertinimai labai skyrėsi nuo kitų, ypač vakarų Europos, valstybių gyventojų vertinimų. Lietuviai tarp
aukščiausiai vertinamų veiksnių dažniausia nurodė tvarką,
teisingumą, darbą ir pinigus, visais šiais keturias veiksniais
gerokai aplenkdama Europos Sąjungos vidurkį. Tuo tarpu
vakarų Europos šalių gyventojai tarp didžiausių vertybių,
kurios yra svarbios tam, kad žmogus jaustųsi laimingas,
nurodė meilę, draugystę, taiką ir išsilavinimą. Lietuvoje
visos šios keturios pozicijos buvo paminėtos rečiausiai.
Galbūt šios pas mus jau susiformavusios vertybių skalės
ir iš dalies ir paaiškina, kodėl mes taip dažnai esame pikti,
irzlūs, netolerantiški, o neretai ir žiaurūs vienas kitam.
Kitas 2008 m. Eurobarometro tyrimas parodė, kad tik
13 proc. Lietuvos vaikų (mažiausiai visoje ES) sulaukė tėvų
dėmesio per „praeitą savaitę“, tuo tarpu lyderėje Olandijoje – net 56 proc.
Jau prieš kelis metus Telšių rajone buvo atliktas tyrimas
„Socialinių bei emocinių problemų įtaka paauglių suicidiniams bandymams“. Buvo apklausti 4 769 dvylikos metų
ir vyresni pagrindinių bei vidurinių mokyklų mokiniai. Apklausoje dalyvavo 52 proc. mergaičių ir 48 proc. berniukų;
54 proc. miesto ir 46 proc. kaimo gyventojų. Tyrimo metu
net 33 % mokinių atsakė, kad jiems buvo kilę minčių pasitraukti iš gyvenimo, 5 % mokinių teigė, kad bandė žudytis
arba buvo suplanavę, kokiu būdu pasitrauktų iš gyvenimo.
Iš bandžiusiųjų žudytis 11 % mokinių tai darė daugiau nei
2 kartus. Kokias suicidinių išgyvenimų priežastis įvardino
tyrime dalyvavę moksleiviai parodyta 2 paveiksle.

2 pav. Minčių apie savižudybę priežastys
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Per pastaruosius dešimt metų nuo 2000 imtinai iki
2009 m. nusižudė 186 berniukai ir 66 mergaitės iki 17
metų amžiaus. Nusižudžiusių berniukų skaičius 2,8 karto
didesnis negu mergaičių. 2009 metais nusižudžiusių vyrų
(N=952) ir moterų (N=186) skaičiaus santykis buvo 5,1
karto. Šiuo laikotarpiu daugiausiai savižudybių įvykdyta
2004 m. – 25 berniukai ir 13 mergaičių, mažiausiai 10 berniukų ir 3 mergaitės – 2005 m. 2000 m. metais nusižudė
atitinkamai 19 ir 14, o 2009 metais 20 berniukų ir 7 mergaitės. Statistikos departamento pateikti absoliutūs skaičiai apie vaikų savižudybes nesuteikia pagrindo galvoti,
jog Lietuvoje 2000–2009 metų laikotarpiu daugėjo vaikų
savižudybių amžiaus tarpsniu iki 17 metų. Kita vertus, vaikų savižudybės įvyko įvairiose Lietuvos vietovėse, todėl
sunku nustatyti bendrąsias vaikų savižudybių priežastis,
atskleisti bendruosius dėsningumus svarbius profilaktikos
priemonių planavimui.
Tokių duomenų nepakanka įvertinti šiuo laikotarpiu
įvykdytų vaikų savižudybių prevencijos projektų ar valstybės patvirtintų, bet nevykdytų prevencinių programų
efektyvumą.
Kitokia situacija atsiskleidžia analizuojant, taip vadinamą vaikų polinkį savižudybei – mintis, ketinimus ir bandymus. Natūralu, kad apie savižudybės reiškinį, nusižudymą, nužudymą ar mirtį kažką žino, girdėjo arba kalbėjo su
bendraamžiais visi paauglystės amžiaus sulaukę vaikai.
Tačiau ženkliai mažiau vaikų pagalvoja arba svarsto (mintys) apie savižudybę santykyje su savimi, ketina, planuoja
savižudybę, o dar mažiau bando nusižudyti. Šių reiškinių
paplitimas Lietuvoje analizuotas gana plačiai įvairiose apklausose, mokslo darbuose.
Epidemiologinio pobūdžio mokinių tyrime (A. Goštautas, L. Šeibokaitė, 2006) mintys apie savižudybę V–VI klasėse buvo nustatytos 18,8 procento berniukų ir 12,8 proc.
mergaičių (p<0,027) bandymas atitinkamai 17,2 ir 9,1 mergaičių (p<0,002). XI–XII klasėje savižudiškų minčių turinčių
berniukų buvo 9,4 proc.; bandžiusių žudytis berniukų – 10
proc. mergaičių 12,1 proc. Vyresnėse klasėse tarp berniukų ir mergaičių polinkio savižudybei statistiškai patikimo
skirtumo nenustatyta.
Tačiau atskirose vaikų grupėse mergaičių ir berniukų
savižudiško polinkio rodikliai gali skirtis nuo čia pateiktų.
35 mergaičių ir 56 berniukų tyrime atlikto (A. Goštautas,
R. Pakrosnis, V. Čepukienė, 2004) vaikų globos namuose,
suicidinių minčių turėjo 49 proc. mergaičių ir 16 proc.
berniukų, ketinimų atitinkamai 17 ir 5 proc, bandymų –
20 proc. ir 5 proc.
Tokiu būdu, vaikų turinčių, minčių apie savižudybę,
ketinančių ar bandančių nusižudyti mokyklinio amžiaus
laikotarpiu skaičius mažai kinta ar net mažėja, o įvykdytų
savižudybių skaičius šiuo laikotarpiu didėja. Todėl tenka
pagalvoti apie kitus veiksnius galinčius sustiprinti ir suaktyvinti vaikų savižudišką elgesį.
Tame pačiame, jau minėtame tyrime (A. Goštautas,
L. Šeibokaitė, 2006) buvo nustatyta, jog mokinių berniukų
turinčių polinkį savižudybei grupėje yra daugiau rūkančių
(p<0,0001), bandančiųjų vartoti kitokias narkotines medžiagas (p<0,0001) negu grupėje tokio polinkio neturin-

čių. Daugiau mergaičių turinčių polinkį savižudybei rūko
(p<0,0001), vartoja alkoholį (p<0,0001) ar kitas narkotines
medžiagas (p<0,0001) negu tokio polinkio neturinčios.
1680 moksleivių tyrimas Kauno rajone (E. Globė, A. Goštautas) patvirtino berniukų ir mergaičių suicidinių minčių,
ketinimų ir bandymų reikšmingą ryšį su konfliktišku santykiu su mokytojais, neigiama šeimos aplinka, problemiškais
santykiais su bendraamžiais ir žalingais įpročiais. Mokinių
turinčių polinkį savižudybei prisitaikymo (mokymosi) rodikliai yra blogesni negu mokinių neturinčių polinkio savižudybei – žr. paveiksle 3.

3 pav. Mokinių asmeniškai įvertinti mokymosi ir polinkio
savižudybei rodikliai

Taikant PSO metodiką su sveikata susijusią mokinių
gyvenimo kokybės įvertinimą, nustatėme, jog turintys
stipresnį polinkį savižudybei pasižymi menkesne gyvenimo kokybe, žr. paveikslą 4.

4 pav. Mokinių su sveikata susijusios gyvenimo kokybės rodikliai
priklausomai nuo jų polinkio savižudybei

Iš paveikslo 4 matyti, kad savižudiškų minčių, ketinimų
ir bandymų turintys mokiniai prasčiau vertina savo pažintinius gebėjimus, judrumą, darbingumą, tarpasmeninius
santykius, dvasingumą ir bendrą gyvenimo kokybę.
Čia pateiktais mokinių tyrimo duomenimis autoriai
siekė patvirtinti, jog mokinių savižudiškas elgesys yra polimorfiškas ir susijęs su daugybe kitų mokinio psichologinių – elgesio ypatybių bei socialinių veiksnių. Įvykdytos
vaikų savižudybės yra retos ir individualumu pasižymintis
reiškinys. Individualų (retą) įvykį sunku numatyti remiantis
bendraisiais veiksniais.
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Kas daroma savižudybių prevencijos
srityje
Daroma lyg ir nemažai. LRV 2008-07-23 nutarimu Nr.
787 „Dėl sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedo
patvirtinimo“ (Žin. 2008, 95-3720) patvirtino šios programos įgyvendinimo priemones bei jų aprašus. Labai svarbi
ir nuosekliai plėtojama yra psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų optimizavimo kryptis. Įgyvendinant priemones
iš 2009–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
lėšų, be kitų priemonių, bus skirta ir 5-ių krizių intervencijos centrų bei 5-ių diferencijuotos kompleksinės psichiatrijos pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimui.
Be to, 2008–2010 metams Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintos „Valstybinės psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008-2010 metų programa“ (Žin., 2008,
Nr. 76-3014), „Nacionalinė smurto prieš vaikus prevencijos
ir pagalbos vaikams 2008–2010 m. programa“ (Žin., 2008,
Nr. 51-1892), „Valstybinė šeimos sveikatos 2008–2010
metų programa“ (Žin., 2008, Nr. 65-2475). Tarp numatytų
šių programų priemonių – tėvystės įgūdžių formavimo ir
šeimų konsultavimo mokymo programų įdiegimas. Ypatingą dėmesį numatoma skirti vaikams, kurių tėvai išvykę
uždarbiauti į užsienį, psichikos ligomis sergantiems tėvams ir jų vaikams. Specifinė, netgi šiek tiek pamiršta vaikų grupė – „užmiršti ir nelaimingi“ sėkmingų tėvų vaikai:
kol abu tėvai kopia karjeros ir verslo aukštumų link, vaikas
dažnai lieka vienišas su savo problemomis.
Pagrindinės prevencijos nesėkmių
priežastys ir kas darytina, kad padėtis
gerėtų
Pirmiausiai tai – daugelio vykdomų projektų trumpalaikiškumas, trūksta programų tęstinumo ir labiausiai
pasiteisinusių, geros praktikos pavyzdžių plėtros visoje
šalies teritorijoje. Be abejo, tai susiję ir su kritiškai nepakankamu bei nenuosekliu finansavimu. Trūkstant lėšų ir
nežinant, koks bus finansavimas ateinančiais metais, neįmanoma užtikrinti programų tęstinumą, nuoseklumą ir
veiksmingus rezultatus. Kita vertus, reikia pripažinti, kad
dėl susiklosčiusios padėties projektuose taikomi metodai
ne visada atitinka psichologinius konkrečios rizikos grupės ypatumus.
Kol kas tikrai trūksta tarpinstitucinio, tarpžinybinio
bendradarbiavimo. Skirtingose institucijose dirbantys spe-
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cialistai per mažai savo veiklą derina tarpusavyje. Svarbu,
kad sparčiau būtų perimami ir paskleidžiami geros praktikos pavyzdžiai.
Savižudybių problema yra daugiaplanė, todėl ir prevencija turi būti kompleksinė, tarpdisciplininė. Savižudybių prevencija gali būti sėkminga tik tada, jeigu yra vykdoma nuosekliai, orientuojantis į tiksliai apibrėžtas rizikos
grupes. Šiuose procesuose turi dalyvauti ne tik sveikatos
priežiūros įstaigų, bet ir socialinės apsaugos, teisėtvarkos,
vaikų teisių apsaugos, švietimo ir mokslo institucijų specialistai, bažnyčios atstovai, NVO.
Bendroji mokinių savižudybių profilaktika, remiantis
mūsų ir kitų autorių tyrimais yra nespecifinė, sutampa su
bendromis pastangomis palengvinti mokinio prisitaikymą mokykloje, sustiprinti moralinių vertybių įsisavinimą,
jo psichologinį atsparumą neigiamai aplinkinių įtakai;
suteikti bendravimo įgūdžių palaikančių asmens savigarbą, saugumą ir pasitikėjimą. Individualiu atveju mokinio
savižudiško veiksmo numatymas siejasi su mokykloje
dirbančių specialistų profesionaliu pasiruošimu atpažinti
paauglio probleminį elgesį ir suteikti pagalbą savo kompetencijos ribose. Aišku viena – vykdant prevencines programas tarp vaikų ir jaunimo, pagrindinis dėmesys turi
būti skiriamas šeimai (tėvystės įgūdžių, šeimos vertybių
stiprinimui) bei mokyklai.
Būtina pervertinti visas valstybines prevencines programas ir atsisakyti neprioritetinių programų, priemonių
dubliavimo ir pagaliau užtikrinti svarbiausių priemonių
adekvatų finansavimą. Labai svarbu būtų užtikrinti prieinamą, kompensuojamą gydymą vaikams, sergantiems
hiperkineziniais sutrikimais bei priklausomybėmis – tai
psichikos sveikatos sutrikimai, turintys didžiulę įtaką bendram vaiko funkcionavimui. Švietimo ir mokslo ministerijai reiktų gerinti šios sistemos specialistų pasirengimą
dirbti vaikų psichologinių problemų atpažinimo, psichikos
sutrikimų bei savižudybių prevencijos srityje bei paraginti sugrįžti prie deklaruojamos mokyklos misijos – ugdyti
vertybes, socialinę kompetenciją ir gebėjimą savarankiškai kurti savo gyvenimą.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija turėtų atkreipti dėmesį į psichologinio klimato globos namuose
bei psichologinio bendravimo gerinimo svarbą, socialinių
garantijų užtikrinimą ir socialinių paslaugų prieinamumą
visiems psichiškai neįgaliems asmenims, daugiau dėmesio skirti prevenciniam darbui su socialinės rizikos šeimomis, o darbo biržose įvesti psichologų etatus.
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GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ
POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI
1. Aplinkos veiksnių pokyčių
tendencijos ir galimi sprendimai

Priimtos atrankos išvados

Banga Laurutėnaitė
Paprastai ekonominiai veiksniai yra tos varomosios
jėgos, dėl kurių įtakos kinta aplinkos kokybė. Aplinkos
kokybė labiausiai keičiasi ten, kur intensyviai urbanizuojamos teritorijos, planuojamos naujos ūkinė veiklos, nes
didėja apkrova gamtinės aplinkos komponentams (aplinkos orui, paviršiniui ir požeminiui vandeniui, dirvožemiui,
kraštovaizdžiui ir kt.). Ūkinių veiklų skaičiaus augimas rodo
didėjančią grėsmę aplinkai. Su aplinkos ir jos komponentų kokybės pokyčiais susijusi visuomenės sveikata.
Aplinka suvokiama kaip žmogaus sveikatai turinčių
įtakos veiksnių visuma. Aplinkos kokybė turi lemiamos
įtakos gyventojų sveikatai.
Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas tiesiogiai
ir netiesiogiai gali paveikti aplinką. Siekiant nustatyti, ar
privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimą, yra taikoma atrankos procedūra, užtikrinanti, kad poveikio aplinkai vertinimo nereikės
atlikti tada, kai veikla yra nedidelės apimties ar nesukels
reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai. Planuojamų ūkinių veiklų, kurioms atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, skaičius nuolat auga. Tačiau didžioji analizuojamų veiklų dalis buvo nedidelės apimties ir negalėjo
sukelti reikšmingo poveikio aplinkai, todėl po atrankos
procedūros buvo rengiama projekto aplinkos apsaugos
dalis, o apie 7 % planuojamų ūkinių veiklų po atrankos
buvo privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą.
Kad būtų identifikuoti didžiųjų planuojamų ūkinių
veiklų galimi neigiami poveikiai aplinkai ir išvengta rizikos
aplinkai privalomai atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. Jo metu nustatomas, apibūdinamas ir įvertinamas
galimas tiesioginis ir netiesioginis planuojamos ūkinės
veiklos poveikis aplinkai ir užtikrinama, kad į aplinkos apsaugos aspektus bus atsižvelgta iki šios veiklos vykdymo
pradžios. Lietuvoje kasmet planuojama vis daugiau sudėtingesnių ūkinių veiklų, kurioms buvo atliekamas poveikio aplinkai vertinimas. 2008 metais nustačius reikšmingą
neigiamą poveikį aplinkai, įvertinus visuomenės motyvuotus pasiūlymus, 5 atvejais priimti neigiami sprendimai
dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo.

Iš viso

Privaloma

Neprivaloma

2006

624

32

592

2007

666

27

639

2008

1 038

43

996

2009

1 013

34

979

Priimti sprendimai

Iš viso

Leistina

Neleistina

2006

45

45

0

2007

55

55

0

2008

68

63

5

2009

30

30

0
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Aplinkos kokybė reglamentuojama teršalų emisijų
normomis, parengtomis remiantis geriausia aplinkosaugos patirtimi ir geriausiomis turimomis technologijomis,
įvertinant technines ir ekonomines galimybes, poveikio
žmonių sveikatai ir aplinkai vertinimo pagrindu nustatytais aplinkos kokybės standartais – didžiausiomis leistinomis koncentracijomis.

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose
nustatytos vandens, aplinkos oro, žemės (taip pat žemės
gelmių) apsaugos ir taršos mažinimo priemonės, atliekų
tvarkymo, triukšmo ir kvapų prevencinės priemonės ir jų
įgyvendinimo stebėsena. 2008 metais 179 ūkinės veiklos
objektai vykdė veiklą pagal išduotus Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimus.

Atliekant visuomenės sveikatai vertinimą pasigendama epidemiologiniais tyrimais pagrįstų išvadų dėl aplinkos ir sveikatos sąsajų. Tik remiantis epidemiologiniais tyrimais būtų galima vertinti aplinkos keliamą pavojų populiacijų grupėms (gyvenantiems ar dirbantiems užterštoje
aplinkoje, moksleiviams ir kt.) ir leistų patikimai įvertinti
visuomenės sveikatos pokyčius.

Siekiant išsaugoti švarią ir sveiką aplinką, vis daugiau
atsakomybės tenka ūkio sektoriams, dėl kurių plėtros rengiamos strategijos (energetikos strategija, atliekų tvarkymo strategija ir kt.). Kuriant tiek šalies ūkio šakų, tiek ir
atskirų įmonių veiklos plėtros strategijas, vis plačiau taikomi darnaus vystymosi principai, atliekamas strateginis
pasekmių aplinkai vertinimas.

Poveikio aplinkai vertinimas – tai viena svarbiausių
prevencinių priemonių, įgalinančių išvengti neigiamų
aplinkos pokyčių. Poveikio aplinkai vertinimas turi užtikrinti, kad galimas ekonominės plėtros poveikis aplinkai
bus įvertintas ir į jį bus atsižvelgta prieš pradedant ūkinę
veiklą. Taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūras,
numatomas ūkinės veiklos poveikis aplinkai, parengiamos
priemonės neigiamam poveikiui išvengti arba sušvelninti,
pasirenkami priimtiniausi ekonominės veiklos plėtros variantai. Taigi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimas užtikrina, kad leidimas pradėti veiklą būtų suteiktas tik toms įmonėms, kurių poveikis aplinkai yra priimtinas. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų sistema taip pat padeda užtikrinti, kad tarša neviršytų
geriausiems prieinamiems gamybos būdams nustatytų
normatyvų.
Išduoti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolė leidimai (vnt.)

Nuo teritorijų planavimo priklauso ne tik krašto tvarkymas, bet ir valstybinės bei regioninės aplinkos politikos
įgyvendinimas. Planuojant teritorijas, nustatoma teritorijų paskirtis, prioritetai, jų galimas naudojimas ir raidos
kryptys, gamtonaudos ir aplinkosaugos režimas, žemės,
vandenų, miškų ir gyvenviečių tvarkymas bei infrastruktūros objektų išdėstymas derinant visų ūkio veiklos sričių
poreikius su aplinkos apsaugos interesais, t. y. sudaromos
prielaidos subalansuotai šalies teritorijos raidai, formuojant sveiką ir harmoningą žmonių gyvenamąją, darbo ir
poilsio aplinką.
Aplinkos apsaugos įstatymu Aplinkos ministerijai
priskirtos aplinkos kokybės valdymo valstybės mastu
funkcijos. Aplinkos ministerija rengia ir tvirtina aplinkos
apsaugos normas, normatyvus, standartus ir taisykles, nustato leidimų išdavimo tvarką, organizuoja ir koordinuoja
kompleksinį aplinkos monitoringą. Vietos savivaldos institucijos vadovaudamosios Aplinkos apsaugos įstatymu
organizuoja įstatymų, LRV nutarimų ir Aplinkos ministerijos priimtų teisės aktų aplinkos apsaugos klausimais
įgyvendinimą, rengia, tvirtina ir įgyvendina savivaldybių
aplinkos apsaugos programas ir kitas aplinkos apsaugos
priemones.
AM Regionų aplinkos apsaugos departamentai, vadovaudamiesi Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
įstatymu, taiko visas galimas teisinio poveikio priemones
aplinkos taršos mažinimui ir kartu su savivaldybėmis ieško
veiksmingų sprendimų, kad nė vieno teršalo ribinė ar kita
aplinkos oro užterštumo vertė ir pavojaus slenkstis nebūtų viršyti.

Iš viso

179

Energetikos pramonė

27

Metalų gamyba ir apdirbimas

2

Naudingųjų iškasenų pramonė

10

Chemijos pramonė

10

Atliekų tvarkymas

35

Kitos veiklos rūšys

95
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Aplinkos ministerija visą informaciją apie gamtinę
aplinką pateikia kasmet išleidžiamame leidinyje ,,Aplinkos
būklė“.
Pagal valstybinio aplinkos monitoringo programą
vykdytų aplinkos oro kokybės tyrimų duomenis, 2009 m.
kietųjų dalelių (KD10), azoto dioksido(NO2), benzeno ir švino
vidutinės metinės koncentracijos Lietuvos miestų ore neviršijo nustatytų ribinių verčių. Jau penktus metus iš eilės
KD10, NO2, benzeno ir švino vidutinė metinė koncentracija
nei viename šalies mieste neviršijo nustatytų ribinių verčių. Vertinant ilgesnio periodo (2003–2009 m.) pagrindinių aplinkos oro teršalų duomenis, pastebima nedidelė
mažėjimo tendencija.

III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI

Aplinkosauginių projektų įgyvendinimas užtikrina
aplinkos būklės gerinimą.
Viešoji įstaiga „Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas“ (LAAIF) remia visuomeninį ir privatų sektorius
įgyvendinant investicinius aplinkos apsaugos projektus,
mažinančius neigiamą ūkinės veiklos poveikį aplinkai, lengvatinėmis paskolomis ir subsidijomis. Fondo lėšos – tai
lėšos, teisės aktų nustatyta tvarka gautos kaip mokestis
už aplinkos teršimą ir kitos teisėtai disponuojamos lėšos.
Kiekvienais metais Fondo administracija nustato, o Fondo
priežiūros taryba patvirtina aplinkosauginės investicijų
srities prioritetus. Pirmenybė pastaruoju metu teikiama
projektams, susijusiems su energijos gamyba panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius (vėjo, saulės, vandens, geoterminės ir biomasės energiją).
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) administruoja aplinkosaugos projektus finansuojamus iš ES Sanglaudos fondo ir struktūrinių fondų ir prižiūri, kaip vykdomi fondo finansuojami projektai.
2000–2006 laikotarpio Sanglaudos fondo vandentvarkos projektų preliminarūs rezultatai:
Pastatyta/rekonstruota 4 geriamo vandens įrenginiai.
Nutiesta apie 350 km naujų vamzdynų.
Pastatyta/ rekonstruota 15 nuotekų valymo įrenginių.
2004–2006 m. programavimo laikotarpio atliekų sektoriaus rezultatai:
Pastatyta 11 naujų sąvartynų.
Baigiamas statyti pavojingų atliekų deginimo įrenginys.
Uždaryta apie 450 senų sąvartynų ir šiukšlynų.
2004–2006 m. programavimo laikotarpio rezultatai:
Pastatytos 58 didelio gabarito atliekų surinkimo aikštelės.
Pastatyta 13 kompostavimo aikštelių.
Sutvarkytas odos pramonės atliekų sąvartynas Aukštrakiuose, Šiaulių r..
Sutvarkytos pesticidais užterštos teritorijos Zigmantiškėse ir Baušiškėse.
Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) geriamojo vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymo (gyvenvietėse
<500 gyv.) rezultatai:
Nutiesta ~120 km vandens tiekimo ir 37 km nuotekų
tinklų (Raseinių, Akmenės, Pasvalio, Biržų, Švenčionių,
Vilkaviškio r. gyvenvietėse).
2007–2013 m. finansuotinos priemonės:
Vandens apsaugos ir valdymo priemonių nustatymas
Vandens telkinių būklės gerinimas.
Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga.
Pajūrio tvarkymas.
Užterštų teritorijų poveikio vertinimas.
Praeityje pažeistų ir užterštų teritorijų tvarkymas.
Aplinkos monitoringo, kokybės ir prevencijos
stiprinimas.
Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos
sukūrimas ir plėtra.
Visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką
priemonės.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra.
Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas.
Atliekų tvarkymo sistemos plėtra.
Didelių kurą deginančių įrenginių modernizavimas,
siekiant sumažinti oro taršą.
Problema. Atliekant visuomenės sveikatai vertinimą
pasigendama epidemiologiniais tyrimais pagrįstų išvadų
dėl aplinkos ir sveikatos sąsajų.
Sprendimas. Pavesti Sveikatos apsaugos ministerijai
parengti studiją pagrįstą profesionaliais epidemiologiniais
tyrimais dėl Vilniaus miesto Lazdynų mikrorajono žmonių
gyvenančių šalia medicininių atliekų deginimo įmonės ir
Klaipėdos rajono Rimkų ir Jakų gyvenvietėse gyvenančių
žmonių šalia UAB ,,Neo Group“ PET granulių gamyklos ir
Klaipėdos LEZ, sveikatos pokyčių dėl galimos taršos.

2. GEOLOGINĖ APLINKA IR ŽMONIŲ
SERGAMUMAS
Saulius Šliaupa, Gediminas Žukauskas,
Rimantas Petrošius
ĮVADAS
Aktyvi žmogaus veikla kelia vis didesnį nerimą – didėja aplinkos teršimo mastai, tai neigiamai įtakoja žmonių
sveikatą. Užterštumo problemos keliamos ir nagrinėjamos gausiose mokslinėse publikacijose, aptariamos informacinėse priemonėse. Lyginant su aplinkos teršimo įtaka
žmogaus sveikatai, gerokai mažiau žinoma apie natūralios
gamtinės aplinkos poveikį žmogaus organizmo sveikatos
būklei. Neretai pasaulį sukrečia žinios apie įvykusias gamtos katastrofas – žemės drebėjimus, cunamius, vulkanų
išsiveržimus – kurios nusineša šimtus ir tūkstančius gyvybių. Lietuva nepasižymi dideliu žemės gelmių aktyvumu.
Tačiau, kaip rodo pastarųjų dešimtmečių geologų ir medikų bendri tyrimai, ta „tylioji“ gamtinė aplinka gali būti
nemažiau pavojinga arba, priešingai, palanki žmogaus
sveikatai ir gyvybei. Šį sąryšį nagrinėja gana jauna mokslo šaka – geomedicina arba medicininė geologija (Låg,
1990; Bunnell et al., 1997). Pagrindinis gamtinės aplinkos
poveikis žmogaus organizmo sveikatai yra realizuojamas
per mitybos grandinę – valgome augalinį ir gyvulinį maistą, kuris išauginamas natūralioje aplinkoje, o jo sudėtyje,
kaip veidrodyje, atsispindi tos aplinkos geocheminis balansas (National Research Council, 1988). Ypatingai svarbus geriamo vandens cheminės sudėties vaidmuo. Tad,
geologiškai skirtingų sričių gyventojai gauna padidintą
ar sumažintą organizmui reikalingų arba kenksmingų mineralų kiekį. Apie 25 mineralai yra pripažinti svarbūs organizmo darniai veiklai (Lindh, 2005). Mineralai gali būti
kenksmingi arba naudingi. Tokie mineralai, kaip chromas,
cinkas, magnis mažina, atitinkamai, diabeto, psichikos ir
širdies veiklos sutrikimų riziką. Kalcis, magnis, fosforas yra
būtini kaulų ir dantų normaliam vystymuisi. Nervų sistemos veiklai labai svarbus pakankamas kasdieninės dietos
metu gaunamas kalcio, magnio, natrio racionas.
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GEOMEDICININIAI TYRIMAI LIETUVOJE IR
KAIMYNINĖSE ŠALYSE
Geomediciniai tyrimai Skandinavijos šalyse kryptingai vykdomi jau kelis dešimtmečius. Neseniai tokie tyrimai
pradėti ir Lietuvoje, tiesa, jie dar nėra sisteminiai. Švedijoje
ir Suomijoje detalūs tyrimai įrodė širdies-kraujagyslių sergamumo priklausomybę nuo geriamo vandens cheminės
sudėties – labai svarbus vandens kietumas ir magnio kiekis. Taip pat nustatyta koreliacija tarp vaikų sergamumo
diabetu ir cinko kiekio geriamame vandenyje. Norvegijoje jau prieš šimtą metų buvo pastebėtas jodo trūkumo
neigiamas poveikis gūžio veiklos sutrikimams. Lietuvoje
geomedicininiai tyrimai pradėti gerokai vėliau. Pirmasis
planingas tyrimas prieš kelis metus buvo atliktas Lietuvos
geriamame požeminiame vandenyje tiriant fluoro koncentraciją. Nustatytas šio mineralo perteklius šiaurinėje
Vakarų Lietuvos dalyje, tad buvo rekomenduota atsisakyti papildų ir dantų pastos, kuriuose yra padidinta fluoro
koncentracija, naudojimo. Medicininių gamtinės aplinkos
tyrimų ratas yra sistemingai plečiamas, siekiant nustatyti
įvairių gamtinės aplinkos veiksnių įtaką Lietuvos žmonių
sergamumui (Šliaupa et al., 2005, 2006, 2007; Gumbinaitė
et al., 2008).

Mg trūkumo sąryšis su padidintu širdies-kraujagyslių sergamumu (Piismanen, 1993; Kousa et al., 2004). Lietuvoje
nustatytas gerokai mažesnis sergamumas šiomis ligomis
rajonuose, kuriuose geriamas vanduo yra praturtintas kalio ir natrio mineralais. Suomija, kurioje dirvožemyje labai
trūksta seleno nustatyti Kešano ligos atvejai.

1 pav. Sergamumo palyginimas tarp Danijos, Norvegijos, Švedijos,
Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos

SERGAMUMO GEOGRAFIJA IR GEOLOGINIAI
FAKTORIAI
1. Lietuva Baltijos jūros šalių kontekste
Statistiniai duomenys rodo, kad Baltijos jūros regione
yra aiškios sergamumo kai kuriomis ligomis geografinės
tendencijos. Galima išskirti dvi šalių grupes, pasižyminčias
skirtinga sergamumo struktūra (Šliaupa et al., 2010). Lietuva, Latvija ir Estija sudaro bendrą grupę, skirtingą nuo
Suomijos, Švedijos, Norvegijos (1 pav.). Danijos sergamumo struktūra užima tarpinę padėtį. Pirmosios grupės
valstybėse dažniau sergama širdies-kraujagyslių (599–742
mirties atvejų 100 000 gyventojų, lyginant su 417–508
atvejais antrosios grupės šalyse), infekcinėmis (atitinkamai
32–44 ir 12–24 atvejų) ligomis, tuberkulioze (atitinkamai
11–13 ir 1–2 atvejų), tuo tarpu jose mažiau sergama vėžiu
(209–240 mirties atvejų 100 000 gyventojų, lyginant su
248–310 atvejais antrosios grupės šalyse), šizofrenija (atitinkamai 2–13 ir 19–58 atvejų). Šios dvi šalių grupės pasižymi labai skirtingomis geologinėmis sąlygomis. Skandinavijoje paviršiuje atsidengia „granitinės“ uolienos, tuo
tarpu Baltijos valstybių geologinį pamatą sudaro nuosėdinės uolienos pasižyminčios skirtingu geocheminiu fonu.
Be abejo, pagrindinę įtaką sergamumo geografijai turi
ekonominiai-socialiniai skirtumai. Tačiau geomedicininė
analizė parodė kai kurių susirgimų, tokių, kaip vėžys, infekcijos, širdies-kraujagyslių susirgimai, diabetas, tamprią
sąsają ir su geologiniais faktoriais – pirmiausiai natūralia
geochemine aplinka.
Pastebėtina, kad infekcinių susirgimų yra mažiau šalyse, kuriose dirvožemis praturtintas natriu ir kalciu, t. y. elementais, kurie didina aplinkos šarmingumą ir tuo mažina
sergamumo riziką. Chromas tampriai (-0,60) koreliuojamas
su diabeto sergamumu (2 pav.). Skandinavijoje patvirtintas
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2 pav. Sergamumo diabetu ir chromo vidutinės chromo
koncentracijos dirvožemyje palyginimas tarp Danijos, Norvegijos,
Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos

Sergamumas psichikos ligomis Baltijos jūros regiono
šalyse yra labai skirtingas. Skandinavijos valstybėse šizofrenijos bei mirties atvejų susijusių su nervų sistemos
sutrikimais lygis yra gerokai didesnis, nei Baltijos šalyse.
Didžiausiu sergamumo lygiu pasižymi Suomija. Tai gana
stebėtina, turint omenyje, kad mažiausias sergamumas
tarp Baltijos regiono šalių yra gretimoje Estijoje, kurios
gyventojai sudaro bendrą etninę grupę su suomiais, tad
tikėtinas mentalinis šių dviejų šalių gyventojų panašumas.
Analizuojant Baltijos jūros šalių geocheminius fonus pastebėta tampri statistinė koreliacija su aliuminio koncentracija dirvožemyje – kaip žinia, aliuminis turi įtakos nervų
sistemos veiklai, jo perteklius neigiamai veikia žmogų. Tuo
tarpu palankūs psichikos veiklai elementai, tokie kaip fosforas ir litis parodė statistiškai tamprią neigiamą koreliaciją su sergamumu Baltijos regiono šalyse – kuo didesnė šių
elementų koncentracija dirvožemyje, tuo mažesnis sergamumo lygis. Suomija, ypatingai jos šiaurinė pusė, pasižymi vidutiniškai mažiausia fosforo ir ličio koncentracija tarp
visų Baltijos jūros regiono šalių.
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1 lentelė. Gamtinės aplinkos elementai, kurių svarba nustatyta sergamumui Baltijos jūros regione
Ligos

Svarbūs mineralai

Psichikos negalios

Al, Li, P, Ca

Vėžys

As, Mg, Pb

Diabetas

Cr

Širdies-kraujagyslių

K, Na, Mg

Infekcijos

Ca, Na

2. Lietuvos sergamumo geografija ir georodikliai
Nustatant įvairių susirgimų ir geologinių veiksnių sąryšius skirtinguose rajonuose efektyviausiai analizei pasitelkiamos GIS priemonės (Geografinės informacinės sistemos), jų pagalba buvo atliktas skirtingų Lietuvos rajonų
žmonių sergamumo ir mirtingumo dėl įvairių ligų statistinis palyginimas su įvairiais geologiniais parametrais –
landšaftu (miškingumas, reljefas ir pan.), dirvožemio litologine ir chemine sudėtimi, geriamo vandens chemine
sudėtimi, geofiziniais laukais (Šliaupa et al., 2005). Buvo
nustatyti statistiškai reikšmingi sąryšiai tarp įvairių georodiklių ir sergamumo, tačiau priežastinių ryšių analizė parodė, jog pagrindinės sergamumo geografinių tendencijų,
kurias sunku paaiškinti ekonominiais ir socialiniais rajonų
skirtumais, priežastys yra geocheminė aplinkos apkrova –
dirvožemio ir geriamo vandens cheminė sudėtis. Nepaisant nedidelės Lietuvos teritorijos, šalis pasižymi gana didele geologinių ir hidrogeologinių sąlygų įvairove.

Reikia pažymėti, jog vietinės maisto produkcijos įtaka kasdieninei mūsų mitybai darosi vis mažesnė – gausėjančiuose prekybos centruose siūlomas maistas ne tik
iš įvairių Lietuvos rajonų, bet ir įvairių šalių. Tai niveliuoja
geocheminio fono skirtumus maisto grandinėje. Tačiau
geriamas vanduo tebelieka pagrindinis vietinis produktas,
atspindintis vienos ar kitos vietovės geologinės sandaros
specifiką. Tampri priklausomybė pastebėta tarp alkoholinės psichozės sergamumo lygio ir geriamo vandens mineralinės sudėties įvairiuose Lietuvos rajonuose. Sergamumo pasiskirstymas Lietuvoje yra netolygus. Didžiausias
lygis nustatytas Vakarų Lietuvoje, kur viršija 100 ligonių
1 000 000 gyventojų (5 pav.). Mažiausiai susirgimų registruojama Vidurio Lietuvoje, taip pat kai kuriuose Rytų Lietuvos rajonuose, kur susirgimų vidurkis yra apie 60 ligonių.
Geriamo vandens mineralinės sudėties tyrimų duomenys
rodo, kad Centrinėje ir Šiaurės Lietuvoje vandenyje yra
padidintas magnio kiekis – čia stebimas gerokai mažesnis
sergamumas alkoholine psichoze. Toks teigiamas poveikis
siejamas su tuo, jog intensyviai vartojant alkoholį organizmas netenka dalies magnio, kuris yra būtinas mineralas
nervų sistemos veiklai. Tad, geriamas vanduo dalinai kompensuoja šio elemento praradimą. Turimais duomenimis,
galima prognozuoti, kad geriamo vandens įtaka sergamumui siekia iki 50 procentų.

Tarp analizuotų ligų statistiškai reikšminiai sąryšiai
su geologiniais veiksniais pastebėti širdies-kraujagyslių
sergamumui, infekcinėms ir kvėpavimo ligoms, psichikos
sutrikimams.
Statistiniai duomenys rodo, kad susirgimų šizofrenija
skaičius įvairiuose Lietuvos rajonuose yra labai skirtingas,
pastebėti geografiniai dėsningumai (3 pav.). Vidutinis sergamumo lygis Lietuvoje yra 510 ligonių 100 000 gyventojų
(Lietuvos sveikatos statistika, 2002 m.). Šis lygis rajonuose
skiriasi beveik keturis kartus – nuo 240 iki 820. Padidėjusiu sergamumu pasižymi Šiaurės rytų Lietuva, centrinė
Vakarų Lietuvos dalis, pietvakarių Lietuva. Lyginant su
dirvožemio geochemine apkrova, nustatytas tamprus sergamumo ryšys su fosforo koncentracija (4 pav.). Statistinė
koreliacija yra – 0,40 (Žukauskas et al., 2008). Šio elemento
koncentracija yra padidinta smėlinguose rajonuose. Taip
pat pastebėta, kad padidinta ličio koncentracija mažina
sergamumo lygį iki 30 procentų. Šie du mineralai yra pripažinti, kaip mažinantys sergamumą psichikos ligomis,
tad nustatytos koreliacijos patvirtina gamtinės aplinkos
svarbą žmogaus psichikos sveikatai.
Detalūs tyrimai atskiruose rajonuose parodė, kad tam
tikri cheminiai elementai dirvožemyje taip pat turi kontroliuojantį poveikį vėžiniams susirgimams (Gumbinaitė et al.,
2008). Nustatytas neigimas cinko ir švino vaidmuo – vietovėse, kur išmatuota padidinta šių elementų koncentracija
dirvožemyje buvo užregistruotas didesnis sergamumas
vėžinėmis ligomis.

3 pav. Sergamumo šizofrenija geografija (100 000 gyventojų;
2005 metai)

Kaip minėta, Skandinavijos šalyse pastebėtas tamprus
sergamumo širdies-kraujagyslių ligomis ryšys su geriamo
vandens mineraline sudėtimi. Šį ryšį patvirtina ir tyrimai
Lietuvoje (Šliaupa et al., 2005). Vidutinis sergamumo lygis
yra 755 mirties atvejų 100 000 gyventojų (2001 m. duomenys). Lietuvoje nustatytos ryškios geografinės tendencijos.
Padidintu sergamumu pasižymi Šiaurės rytų Lietuva, Pietų Lietuva, kur kai kuriuose rajonuose mirtingumas siekia
1 010–1 070 (Zarasų, Ignalinos rajonai). Vakarų Lietuvoje
sergamumas yra gerokai mažesnis – vidutiniškai kinta nuo
500 iki 600 (minimalus mirtingumas Šilutės, Plungės, Telšių
rajonuose). Mirtingumo rajonuose palyginimas skirtingais
metais atskleidė, kad šios geografinės tendencijos beveik
nekinta, kas rodo veikiančių veiksnių pastovumą (Šliaupa
et al., 2005). Vienas iš galimų tokias geografines tendenci-
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jas lemiančių veiksnių gali būti geriamo vandens mineralinė sudėtis. Tyrimas parodė tamprų sąryšį tarp mirtingumo
lygio ir natrio bei kalio kiekio geriamame vandenyje. Rajonuose, kuriuose registruojamas padidintas mirtingumas
dėl širdies-kraujagyslių susirgimų geriamas vanduo bendrai pasižymi mažesne šių elementų koncentracija. Šių
elementų įtaka yra gerai žinoma ir pripažinta.

4 pav. Fosforo pasiskirstymas dirvožemyje (ppm)

5 pav. Sergamumo alkoholine psichoze geografija
(100 000 gyventojų; 2005 metai)

APIBENDRINIMAS
Geomediciniai tyrimai Lietuvoje yra dar pradinėje
stadijoje, tačiau jų svarba yra neabejotina. Pastebėti sąryšiai gali būti svarbūs prognozuojant sergamumo lygio
kitimus geologiškai skirtinguose regionuose. Gerai žinomas faktas, kad žmonės visą gyvenimą nugyvenę vienoje
vietoje pasižymi ilgaamžiškumu, kas gali būti aiškinama
geresne žmogaus adaptacija prie gyvenamosios aplinkos.
Tačiau tyrimų metu nustatyti sergamumo geografiniai
netolygumai rodo, kad organizmo adaptacija yra ribota
ir natūrali aplinka teigiamai arba neigiamai gali paveikti
sergamumą įvairiomis ligomis. Tad, tam tikrais atvejais rekomenduojamas bazinės koncepcijos keitimas, pereinant
nuo tradicinės individualus paciento sąvokos (kiekvienas
gydytojas dirba su konkrečiu ligoniu) prie kolektyvinio
paciento koncepcijos. Kolektyvinis pacientas gali būti kaimas, rajonas, arba net ištisa šalis. Šioje srityje jau yra tam
tikras teigiamas patyrimas. Devintojo dešimtmečio pradžioje Suomijos vyriausybė inicijavo šalies masto seleno
eksperimentą – žemės ūkio tręšimui naudojamos medžiagos buvo papildytos selenu (Suomijos dirvožemyje yra
labai mažai šio mineralo), eksperimentas davė teigiamus
rezultatus. Panašiai, seleno trūkumas kai kuriuose Kinijos
regionuose buvo kompensuotas gaminant specializuotą
valgomąją druską, praturtinant ją selenu. Kai kuriuose Anglijos kaimuose pastebėtas padidintas sergamumas vėžiu,
kuris buvo susietas su specifine geriamo vandens chemine sudėtimi. Tad, buvo rekomenduota keisti vandens šaltinius, kas davė teigiamus rezultatus. Tai tik keli pavyzdžiai,
rodantys geomedicininių tyrimų efektyvumą ir svarbą
Geografiniai sergamumo netolygumai nėra būtinai
susiję su geologinės aplinkos specifika. Tai, pirmiausia,
gali būti socialinių-ekonominių sąlygų rezultatas. Tokia
sudėtinga sistema gerokai apsunkina geologinių rodyklių
tyrimus, reikalinga detalių tyrimų medžiaga. Turimas įdirbis Baltijos regione leidžia tikėtis įdomių rezultatų ateityje,
kurie leis pagerinti žmonių sveikatos priežiūrą, atsižvelgiant ne tiktai į individualias priežastis, bet ir galimą gyvenamosios aplinkos specifiką. Kaip rodo pateikti tyrimų rezultatai, ne tik genetinės, socialinės ir kitos priežastys įtakoja, pavyzdžiui, mūsų nervinės sistemos veiklą ir galimą
jos išbalansavimą, ypatingai pasikartojančių krizių fone,
bet ir gyvenamoji aplinka gali turėti lemiamos reikšmės.
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3. Triukšmo tarša gyvenamojoje
aplinkoje ir jos PREVENCIJA
Erikas Mačiūnas, Valdas Uscila
Įvadas
Triukšmas nuo senų laikų trukdo žmonėms. Gyvenime žmonės su triukšmu susiduria tiek darbo, tiek gyvenamojoje aplinkoje. Didelė dalis triukšmo į gyvenamąją
aplinką patenka iš šalia esančių gatvių, kelių, geležinkelių,
pramonės ar praskrendančių lėktuvų. Tai yra pripažinti
pagrindiniai aplinkos triukšmo šaltiniai. Miestų triukšmui
didžiausią įtaką daro tankus gatvių tinklas, sankryžos, automobilių skaičius, greitis, kelio danga. Triukšmo mastai
priklauso nuo eismo intensyvumo. Dažnai pramoniniai
įrenginiai taip pat yra svarbus triukšmo šaltinis. Plečiantis
transporto ir pramonės infrastruktūroms, didėja ir aplinkos triukšmas.
Kitas svarbus triukšmo šaltinis yra žmonių buitinė
veikla. Dėl šio triukšmo gaunama daugiausiai skundų.
Kasmet policijos pareigūnai surašo apie 8–10 tūkst. Administracinių teisės pažeidimų kodekso 183 straipsnio „Viešosios rimties trikdymas“ pažeidimo protokolų.
Remiantis 2005 metų Eurostat duomenimis [1],
19,6 proc. Lietuvos gyventojų pažymi, kad kenčia dėl
kaimynų ar dėl iš gatvės sklindančio triukšmo, kai tuo
tarpu oro tarša, purvu ar kita aplinkos tarša skundžiasi
mažiau – 13,7 proc. gyventojų.

Dėl triukšmo poveikio vienaip ar kitaip gali būti trikdoma žmonių sveikata. Triukšmas gyventojų sveikatai
gali daryti tiesioginį ir netiesioginį poveikį. Tiesioginis
triukšmo poveikis žmogaus sveikatai pasireiškia kaip
klausos nuovargis, dėl triukšmo įtakos išsivystęs kurtumas, akustinė trauma. Iš netiesioginių triukšmo sukeliamų sveikatos sutrikimų galima paminėti kraujotakos
sistemos ir miego sutrikimus, nerimą, pablogėjusį žinių
įsisavinimą bei kitus su stresu susijusius sveikatos sutrikimus.
Vienos anksčiausiai pasireiškiančių organizmo reakcijų į triukšmą būna sudirginimas ir miego trikdymas.
Dėl ilgalaikio poveikio jautriems žmonėms gali išsivystyti
padidėjęs kraujospūdis ar išeminė širdies liga, susijusi su
aukštų triukšmo lygių poveikiu. Poveikio mastą ir trukmę
lemia kiekvieno žmogaus fizinė būklė, gyvenimo būdas
ir aplinkos sąlygos. Garsas taip pat sukelia refleksinę reakciją, ypač kai yra nepageidaujamas ar pasireiškia netikėtai [3].
Nors daugelis epidemiologinių kraujotakos sistemos
ligų priklausomybės nuo kelių transporto triukšmo lygio
aplinkoje studijų mažai statistiškai patikimos ir reikia
daugiau įrodymų, kad nuolatinis kelių transporto triukšmas sukelia sveikatos sutrikimų, tačiau remiantis daugelį
tyrimų apibendrinančių studijų duomenimis [4, 5], nustatyta, kad žmonių, veikiamų didesnio transporto triukšmo, rizika patirti širdies priepuolį yra didesnė. Remiantis
tyrimų rezultatais [5], aplinkoje sklindant mažesniam nei
60 dBA Ldienos triukšmui, nenustatyta jokio miokardo infarkto rizikos padidėjimo. Aplinkoje sklindant didesniam
nei 60 dBA Ldienos triukšmui, miokardo infarkto rizika tolygiai didėja, o atvejais, kai aplinkoje dienos metu sklinda
70–80 dBA ir didesnis triukšmas, miokardo infarkto rizika
padidėja 1,1–1,5 karto.
Aplinkos triukšmo situacija Europos
Sąjungos valstybėse
Žaliojoje knygoje [6] Europos Komisija paskelbė aplinkos triukšmą viena iš pagrindinių Europos aplinkos problemų. 1999 m. duomenimis, apie 120 milijonų (30 proc.)
Europos Sąjungos gyventojų buvo veikiami didesnio nei
55 dBA kelių transporto triukšmo lygio (dienos ir nakties
triukšmo rodiklio Ldn), ir daugiau kaip 50 milijonų gyventojų buvo veikiami didesnio nei 65 dBA Ldn triukšmo lygio.
Sprendžiant Europos Sąjungos valstybių aplinkos
triukšmo valdymo klausimus, Europos Parlamentas ir
Taryba 2002 m. priėmė direktyvą 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo [7] (toliau – aplinkos
triukšmo direktyva). Aplinkos triukšmo direktyvos tikslas – suvienodinti aplinkos triukšmui taikomus rodiklius ir
jų įvertinimo metodus, įpareigoti valstybes kas penkerius
metus atlikti triukšmo strateginį kartografavimą, įvertinti
skirtingo triukšmo lygio veikiamų žmonių skaičių, rengti
triukšmo prevencijos veiksmų planus.
Triukšmo strateginio kartografavimo metu naudojant
Ldvn (dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklis, atspindintis triukšmo sukeliamo dirginimo reakciją) ir Lnakties (nakties
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1 pav. Dėl triukšmo kenčiančių gyventojų dalies statistiniai duomenys Europos valstybėse 2007–2008 metais [2]

triukšmo rodiklis, atspindintis triukšmo sukeliamo miego
trikdymo reakciją) triukšmo rodiklius yra įvertinama triukšmo sklaida ir apskaičiuojamas gyventojų, gyvenančių teritorijoje, kurioje sklinda atitinkamo lygio triukšmas, skaičius.
Sudaromi atskiri kelių, geležinkelių, oro transporto ir pramoninės veiklos triukšmo strateginiai žemėlapiai.
Pirmuoju aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo
etapu 2006–2009 metais buvo atliktas Europos Sąjungos valstybių aglomeracijų, kuriose gyvena daugiau kaip
250 tūkst. gyventojų, triukšmo strateginis kartografavimas.
Aglomeracijų (>250
tūkst. gyv.) skaičius

Gyventojų
skaičius

Remiantis Europos aplinkos agentūros duomenimis
[8], 113 Europos Sąjungos valstybių didžiųjų miestų, kuriuose iš viso gyvena apie 91 milijonas gyventojų, daugiau
nei 47 milijonai gyventojų veikiama didesnio nei 55 dBA
Ldvn kelių transporto triukšmo lygio. Didesnio nei 50 dBA
Lnakties kelių transporto triukšmo lygio veikiama daugiau
kaip 33 milijonai gyventojų.
1 lentelė. Atitinkamo intervalo kelių transporto dienos, vakaro ir nakties
triukšmo lygio Ldvn veikiamų žmonių skaičius Europos Sąjungos valstybėse
Dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio Ldvn intervalas

55–59

60–64

65–69

70–74

>75

Airija

1

1 150 000

245 700

511 900

194 100

117 200

23 600

Austrija

1

1 610 578

552 900

321 700

291 700

58 600

1 400

Bulgarija

2

726 000

99 800

253 400

241 100

91 000

1 600

Čekijos Respublika

3

1 852 955

658 400

490 200

250 500

117 700

16 300

Danija

1

1 071 714

286 000

193 500

123 900

22 400

3 300

Estija

1

401 140

45 600

23 500

5 700

300

0

Ispanija

11

4 794 446

801 700

958 700

746 300

414 500

97 200

Italija

3

4 190 684

1 957 800

421 300

151 400

80 000

4 700

Jungtinė Karalystė

28

25 613 309

5 588 300

8 794 100

1 922 500

826 700

79 300

Latvija

1

nėra duomenų

233 700

218 700

129 300

81 100

25 100

Lenkija

12

7 446 365

1 167 300

1 243 100

903 200

450 100

91 300

Lietuva

2

932 847

184 800

168 500

55 200

9 300

100

Nyderlandai

6

5 026 059

827 900

673 300

344 100

44 500

1 000

Prancūzija

3

12 343 111

1 160 800

848 800

678 300

509 200

138 600

Rumunija

8

4 079 364

892 400

1 001 100

566 300

210 200

50 900

Slovakija

1

528 129

93 900

165 400

144 900

83 100

40 500

34

III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI

Slovėnija

1

Suomija

1

560905

87200

88700

46600

14900

100

Švedija

3

1548886

285500

204700

131500

62800

11300

Vengrija

1

2065230

299800

287100

338700

255900

86500

Vokietija

266251

23

65200

14562517

1392800

51500

928600

40000

713100

11500

500

362300

52700

2 lentelė. Atitinkamo intervalo kelių transporto nakties triukšmo lygio Lnakties veikiamų žmonių skaičius Europos Sąjungos valstybėse
Nakties triukšmo lygio Lnakties intervalas

Aglomeracijų (>250
Gyventojų skaičius
tūkst. gyv.) skaičius
Airija

1

1 150 000

50–54

55–59

60–64

65–69

>70

443 100

287 000

166 700

53 200

3 400

Austrija

1

1 610 578

350 900

305 400

74 200

3 100

600

Bulgarija

2

726 000

227 700

256 900

108 900

4 400

0

Čekijos Respublika

3

1 852 955

468 500

254 000

127 500

22 700

600

Danija

1

1 071 714

243 500

119 900

100 200

25 400

300

Estija

1

401 140

28 700

6 900

600

0

0

Ispanija

11

4 794 446

900 500

746 900

439 300

142 200

11 400

Italija

3

4 190 684

405 400

156 900

89 800

7 300

1 900

Jungtinė Karalystė

28

25 613 309

9 362 000

2 565 200

1 019 500

114 100

12 900

Latvija

1

nėra duomenų

234 600

131 600

96 700

39 200

600

Lenkija

12

7 446 365

1 205 800

914 500

519 700

188 100

21 900

Lietuva

2

932 847

163 500

128 600

44 800

4 600

0

Nyderlandai

6

5 026 059

6 59 500

337 500

57 100

1 900

0

Prancūzija

3

12 343 111

1 122 400

735 000

530 400

191 400

16 400

Rumunija

8

4 079 364

787 100

973 900

620 900

232 800

67 600

Slovakija

1

528 129

161 400

139 100

94 100

38 900

15 900

Slovėnija

1

266 251

54 400

42 900

15 500

1 100

0

Suomija

1

56 0905

90 200

49 900

21 700

400

0

Švedija

3

1 548 886

209 100

139 400

67 200

18 500

3 000

Vengrija

1

2 065 230

292 800

289 600

277 400

160 300

14 400

Vokietija

23

14 562 517

822 400

591 400

345 500

88 100

3 800

2 pav. Didesnio nei 55 dBA Ldvn kelių transporto triukšmo lygio
veikiamų žmonių dalis (proc.) ES valstybių aglomeracijose, kuriose
gyvena daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų

3 pav. Didesnio nei 50 dBA Lnakties kelių transporto triukšmo lygio
veikiamų žmonių dalis (proc.) ES valstybių aglomeracijose, kuriose
gyvena daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų

1 ir 2 paveiksle pavaizduotas didesnio nei 50 ir 55 dBA
Lnakties ir Ldvn kelių transporto triukšmo lygio veikiamų gyventojų dalis (proc.) Europos Sąjungos valstybių didžiuose
miestuose. Nors aplinkos triukšmo direktyvos siekiamybė
yra suderintieji triukšmo įvertinimo metodai, tačiau direktyvos įgyvendinimo praktika iškėlė daug papildomų

klausimų. Atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybėse taikytus skirtingus triukšmo sklaidos modeliavimo metodus,
skirtingus sąvokų apibrėžimus ir kitus aspektus, triukšmo
poveikio duomenys tarp valstybių gali būti palyginami labai ribotai.
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Aplinkos triukšmo situacija Lietuvos
didžiuosiuose miestuose
Įgyvendinant aplinkos triukšmo direktyvos nuostatas
2006–2009 metais Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės
organizavo kartografavimo darbus ir parengė aglomeracijų triukšmo strateginius žemėlapius. Atsižvelgiant į aplinkos triukšmo direktyvos reikalavimus buvo sudaryti atskiri
kelių, geležinkelių, oro transporto ir pramoninės veiklos
triukšmo strateginiai žemėlapiai.
Remiantis triukšmo strateginio kartografavimo rezultatais, daugiau nei 39 tūkst. (apie 7,1 proc.) Vilniaus
miesto gyventojų yra veikiama dienos, vakaro ir nakties
triukšmo rodiklio ribinius dydžius (65 dBA Ldvn) viršijančio
kelių transporto triukšmo. Daugiau nei 116 tūkst. (21 %)
Vilniaus miesto gyventojų yra veikiami nakties triukšmo
rodiklio ribinius dydžius (55 dBA Lnakties) viršijančio kelių
transporto triukšmo.
Kauno mieste dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio ir nakties triukšmo rodiklio ribinius dydžius viršijančio
kelių transporto triukšmo atitinkamai yra veikiami daugiau nei 25 tūkst. ir daugiau nei 61 tūkst. gyventojų.

Procentinė dalis žmonių, patiriančių miego trikdymą
dėl kelių transporto triukšmo nakties metu, Vilniuje ir Kaune yra panaši. Remiantis triukšmo strateginio kartografavimo rezultatais, Vilniuje 2,71 proc. gyventojų nakties
metu patiria stiprų miego trikdymą, 5,95 proc. – vidutinišką miego trikdymą ir 11,25 proc. – silpną miego trikdymą.
Kaune 2,63 proc. gyventojų nakties metu patiria stiprų
miego trikdymą, 5,96 proc. – vidutinišką miego trikdymą
ir 11,59 proc. – silpną miego trikdymą [9].
4 lentelė. Atitinkamo Lnakties triukšmo lygio intervalo kelių transporto
triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste
Lnakties, dBA

Vilnius, sk.

Vilnius,
proc.

Kaunas,
sk.

Kaunas,
proc.

50–54

77 800

14,02

85 659

24,00

55–59

78 000

14,05

50 620

14,19

60–64

34 400

6,20

10 382

2,91

65–69

4 200

0,76

403

0,11

<50

0,00

5

0,00

>70

3 lentelė. Atitinkamo dienos, vakaro ir nakties triukšmo lygio Ldvn intervalo kelių transporto triukšmo veikiamų žmonių skaičius Vilniaus ir Kauno mieste
Ldvn, dBA

Vilnius, sk.

Vilnius,
proc.

Kaunas,
sk.

Kaunas,
proc.

55–59

101 100

18,21

83 734

23,46

60–64

84 800

15,28

83 651

23,44

65–69

34 200

6,16

20 980

5,88

70–74

5 100

0,92

4 175

1,17

<50

0,00

83

0,02

>75

5 pav. Atitinkamo Lnakties triukšmo lygio intervalo kelių transporto
triukšmo veikiamų gyventojų dalis Vilniaus ir Kauno miestuose

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio ribinius
dydžius (65 dBA Ldvn) viršijančio geležinkelių transporto
triukšmo Vilniaus mieste yra veikiama apie 1 100 gyventojų, o Kaune – apie 300. Nakties triukšmo rodiklio ribinius
dydžius (55 dBA Lnakties) viršijančio geležinkelių transporto
triukšmo Vilniaus mieste yra veikiama apie 3 000 gyventojų, o Kaune – apie 800.

4 pav. Atitinkamo Ldvn triukšmo lygio intervalo kelių transporto
triukšmo veikiamų gyventojų dalis Vilniaus ir Kauno miestuose

Kaune kelių transporto triukšmo dirginamų žmonių skaičius (procentais nuo bendro miesto gyventojų
skaičiaus mieste) yra didesnis nei Vilniuje. Dienos, vakaro ir nakties metu kelių transporto triukšmo Vilniuje stipriai dirginami 3,97 proc., vidutiniškai dirginami – 9,75
proc. Ir silpnai dirginami – 18,48 proc. Gyventojų; Kaune:
4,87 proc. – stipriai dirginami, 12,04 proc. – vidutiniškai
dirginami ir 22,93 proc. – silpnai dirginami [9].
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Didesnio nei 65 dBA Ldvn pramoninės veiklos triukšmo
lygio Vilniaus mieste yra veikiama apie 300 gyventojų, o
didesnio nei 55 dBA Lnakties – apie 600. Ldvn ir Lnakties triukšmo
ribinius dydžius viršijančio pramoninės veiklos triukšmo
Kauno mieste atitinkamai yra veikiami apie 800 ir apie
2 400 gyventojų.
Dėl Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiklos, apie 900
Vilniaus miesto gyventojų yra veikiami dienos, vakaro ir
nakties triukšmo rodiklio ribinius dydžius (65 dBA Ldvn)
viršijančio orlaivių transporto triukšmo. Nakties triukšmo
rodiklio ribinius dydžius (55 dBA Lnakties) viršijančio orlaivių transporto triukšmo Vilniaus mieste yra veikiama apie
1 600 gyventojų.

III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI

Triukšmo taršos gyvenamojoje aplinkoje
prevencija
Efektyviausios triukšmo mažinimo priemonės yra tos,
kurios padeda sumažinti triukšmą jo susidarymo vietoje,
arba priemonės, kurios leidžia atsisakyti triukšmo šaltinių
naudojimo.
Darnaus teritorijų planavimo sprendinių, poveikio
aplinkai ir visuomenės sveikatai vertinimo procedūrų taikymas sudaro sąlygas triukšmo prevencijai įgyvendinti,
leidžia išvengti konfliktų tarp triukšmo šaltinių (triukšmo
šaltinių valdytojų) ir triukšmui jautrių objektų (gyventojų).
Svarbi būstų triukšmo izoliavimo reikalavimų įgyvendinimą užtikrinanti sistema. Statybos techniniai reglamentai kelia reikalavimus, kad statiniai būtų suprojektuoti
ir pastatyti taip, kad juose ir šalia jų esančių žmonių girdimo triukšmo lygis nekeltų grėsmės jų sveikatai ir atitiktų
jų darbui, poilsiui bei miegui būtinas komfortines aplinkos
sąlygas.
Europos Sąjungos institucijos triukšmui mažinti taiko
produktų tiekimo į rinką apribojimus, t. y. nustato atitinkamų įrenginių, pavyzdžiui, automobilių ar lauko sąlygomis
naudojamos įrangos skleidžiamo triukšmo ribinius dydžius. Efektyvios informacijos apie triukšmą teikimo priemonės – produktų žymėjimas.
Kita svarbi Europos Sąjungos iniciatyva triukšmo mažinimo srityje – aplinkos triukšmo direktyva [7]. Aplinkos
triukšmo direktyva yra kompleksinis sprendimas, sudarantis sąlygas reguliariam pagrindinių triukšmo šaltinių
poveikio įvertinimui ir planų šiam triukšmui mažinti rengimui.
Pirmuoju aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo
etapu Lietuvoje buvo sukartografuotos aglomeracijos, kuriose gyvena daugiau kaip 250 tūkst. gyventojų (Vilniaus
ir Kauno miestai), o tai yra apie 27 proc. visų Lietuvos gyventojų. Antruoju aplinkos triukšmo direktyvos įgyvendinimo etapu iki 2012 metų triukšmo strateginius žemėlapius turės sudaryti aglomeracijos, kuriose gyvena daugiau
kaip 100 tūkst. gyventojų (papildomai Klaipėdos, Šiaulių
ir Panevėžio miestai) – aglomeracijų triukšmo strateginis
kartografavimas apims apie 40 proc. Lietuvos gyventojų.
Remiantis triukšmo strateginio kartografavimo rezultatais atitinkamų miestų savivaldybės įpareigotos parengti
triukšmo prevencijos veiksmų planus, kuriuose numatomos priemonės triukšmui mažinti.
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4. Automobilių transporto keliamo
triukšmo įtaka moterų arterinės
hipertenzijos rizikai Kauno mieste
Inga Bendokienė, Regina Gražulevičienė
Įvadas
Triukšmas yra vienas pagrindinių aplinką teršiančių
veiksnių šiuolaikiniame pasaulyje, kylantis iš įvairių šaltinių – transporto priemonių (oro, kelių, geležinkelio), pramonės įmonių naudojamos įrangos, visuomeninės veiklos
(Jakovljevic et al., 2006). Pagrindiniai aplinkos triukšmo
šaltiniai yra autotransporto srautai gatvėse (Van Maarseveen et al., 2003), kurie sudaro 60–80 proc. mieste vyraujančio triukšmo (Mačiūnas, 1999). Apie 30 proc. Europos
Sąjungos gyventojų nuolat yra veikiami 55 dBA vidutinio
paros triukšmo lygio (World…, 2004), o dar apie 20 proc.
gyventojų – 65 dBA ir didesnio triukšmo lygio (Jakovljevic
et al., 2006).
Dėl nuolatinio triukšmo gali sutrikti miegas, sumažėti
darbingumas (Stansfeld et al., 2000), pablogėti psichinė ir
fizinė žmonių sveikata (Babisch, 2005), kilti stresas. Minėti nuolatinio triukšmo sukelti padariniai turi įtakos įvairių
žmogaus organizmo reakcijų kitimams, tarp jų ir homeostazės pakitimams. Ilgainiui kyla širdies ritmo, raumenų
tonuso, smegenų elektrinio aktyvumo pokyčių, didėja
emocinė įtampa, kurią lydi hipertenzija ir išeminė širdies
liga (Tamošiūnas ir kt., 2005). Triukšmo sukeltų pakitimų
organizme dydis priklauso nuo triukšmo pobūdžio, poveikio trukmės ir kitų aplinkos veiksnių (Zannin, 2002).
Švedijos mokslininkai nustatė, kad netgi 55 dBA vidutinis paros triukšmo lygis šalia tarptautinio Stokholmo oro
uosto 60 proc. padidino aplinkinių gyventojų arterinės
hipertenzijos riziką, o viršijantis 72 dBA triukšmo lygis –
80 %. Triukšmo poveikis buvo stipresnis vyresnio amžiaus
gyventojams (Roselund et al., 2001). Daugeliu atvejų sveikatos sutrikimai stebimi po 5–15 metų poveikio gyvenant
triukšmingoje vietoje (Graff et al., 1968).
Keletas pastaraisiais metais atliktų tyrimų nustatė ryšį
tarp transporto sukeliamo triukšmo ir hipertenzijos rizikos
(Babisch, 2006; Eriksson et al., 2007; Jarup et al., 2007).
Tyrimo tikslas – modeliuojant triukšmo lygio sklaidą,
nustatyti ryšį tarp autotransporto sukeliamo triukšmo
Kauno mieste ir arterinės hipertenzijos rizikos reprodukcinio amžiaus moterims.
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Tyrimų metodika
Ryšiui tarp triukšmo lygio ir moterų hipertenzijos paplitimo nustatymui atliktas epidemiologinis atvejis–kontrolė tyrimas, kuris apėmė visą Kauno miesto teritoriją.
Tyrime dalyvavo 3 189 moterys, kurių amžius buvo nuo 18
iki 45 metų.
Atvejų grupę sudarė 433 moterys, kurioms, matuojant kraujospūdį 2 ir daugiau kartų, buvo rastas sistolinis
kraujospūdis 140 mmHg arba didesnis, o diastolinis –
90 mmHg arba didesnis. Šios moterys priskirtos atvejų
grupei, o kontrolinei grupei buvo priskirtos moterys, kurių
kraujospūdis buvo mažesnis.
Norėdami nustatyti veiksnius, kurie galėjo skatinti hipertenziją, moterims buvo pateiktos anketos-klausimynai.
Triukšmo ekspozicijai nustatyti buvo naudoti 2007–
2008 metais Kauno miesto savivaldybėje sukaupti triukšmo matavimo duomenys.
Naudojant geografines informacines sistemas (GIS)
buvo sukurti seniūnijų triukšmo žemėlapiai ir bendras
Kauno miesto triukšmo žemėlapis.
Triukšmo lygiui apibūdinti buvo naudojamas dienos,
vakaro ir nakties triukšmo rodiklis (Ldvn) – triukšmo sukelto
dirginimo rodiklis, t. y. triukšmo lygis Ldvn decibelais dBA.
Vertinant triukšmo lygį buvo naudojami triukšmo matavimo ir modeliavimo duomenys. Triukšmas buvo vertinamas
kaip tolydusis kintamasis ir kaip kategorizuotas veiksnys.
Individualios ekspozicijos triukšmui nustatymui atlikome tyrime dalyvaujančių asmenų adresų geokodavimą
ir kiekvienam adresui priskyrėme atatinkamą paros triukšmo lygį. Tam moterų sveikatos duomenų bazę sujungėme
su Kauno miesto adresų duomenų baze.
Duomenų analizei naudotas SPSS-15.0 versijos statistinės analizės paketas. Apskaičiavome arterinės hipertenzijos paplitimą, sustandartintų rizikos veiksnių
santykinę riziką (SSR) ir grubią santykinę rizika (SR) tarp
skirtingų triukšmo lygių veikiamų ir neveikiamų moterų ir
jos 95 proc. pasikliautinuosius intervalus (PI). Priskirtiniam
atskiro veiksnio keliamai rizikai apskaičiuoti buvo naudojami logistinės regresijos daugiaveiksnės analizės modeliai. Į modelį buvo įtraukiami veiksniai, kurių dažnumas
tarp arterine hipertenzija sergančių moterų buvo didesnis
nei tarp kontrolinės grupės moterų ir kurie reikšmingai didino grubią hipertenzijos riziką.
Rezultatai ir aptarimas
Triukšmo matavimų rezultatų reikšmės surūšiuotos
didėjimo tvarka ir suskirstytos į 3 grupes – kategorijas.
Pirmai triukšmo lygio kategorijai priskirtas triukšmas iki
55 dBA, antroji triukšmo lygio kategorija – 56-65 dBA, trečioji triukšmo lygio kategorija – daugiau nei 66 dBA.
Tarp tiriamų 3 189 moterų, 433 moterims buvo nustatyta arterinė hipertenzija. Šios moterys priskirtos atvejų
grupei. Vienaveiksnės analizės duomenimis (1 lentelė),
atvejų skaičius didėjo, didėjant vidutiniam paros triukšmo lygiui. Iš visų sergančiųjų hipertenzija, 55,9 % atvejų
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gyveno labai triukšmingoje aplinkoje, kur vidutinis paros
triukšmo lygis buvo didesnis nei 66 dBA. Grubi rizika susirgti arterine hipertenzija gyvenant II-je triukšmo lygio
kategorijoje buvo 17 % (SR 1,17; 95 % PI 0,86–1,59), o III-je
triukšmo kategorijoje –21 % (SR 1,21; 95 % PI 0,94–1,56)
didesnė lyginant nei I-je triukšmo lygio kategorijoje gyvenančioms moterims. Taigi triukšmingoje aplinkoje (Ldvn≥66
dBA) gyvenančioms moterims grubi rizika susirgti hipertenzija, turėjo tendenciją didėti, lyginant su netriukšmingoje aplinkoje (Ldvn≤55 dBA) gyvenančiomis moterimis.
1 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos paplitimas skirtingose triukšmo lygio kategorijose ir grubios santykinės rizikos (SR) kitimas
Triukšmo lygio
kategorija

Atvejai
Sk. (proc.)

Kontrolė
N (proc.)

SR

95 proc. PI

I (≤55 dBA)

94 (21,7)

689 (25)

II (56–65dBA)

97 (22,4)

606 (22)

1,17

0,86–1,59

III (≥66 dBA)

242 (55,9)

1461(53)

1,21

0,94–1,56

Paprastai organizmą veikia ne vienas, o keli veiksniai
vienu metu. Tai gali būti socialiniai, demografiniai ir elgsenos veiksniai, išorės ir darbo aplinkos veiksniai, kurių
bendras poveikis gali skatinti hipertenzijos ligos raidą, jos
paūmėjimą.
Tiriant ryšio stiprumą tarp ekspozicijos triukšmu ir hipertenzijos rizikos, daugiaveiksnės analizės metu kontroliavome ryšį iškreipiančiuosius veiksnius. Į daugiaveiksnės
analizės modelį buvo įtraukiami veiksniai, kurių paplitimas
tarp sergančiųjų hipertenzija buvo didesnis nei tarp kontrolinės grupės asmenų ir kurie reikšmingai didino riziką
susirgti arterine hipertenzija (2 lentelė).
2 lentelėje pateikta atskirų hipertenzijos rizikos veiksnių įtaka sustandartintai santykinei rizikai, kai kontroliuojama amžiaus, KMI, vaikų skaičiaus ir gyvenimo trukmės dabartiniu adresu įtaka, veiksnius įtraukus į daugiaveiksnės
analizės modelius kartu su transporto keliamu triukšmu.
Taip pat apskaičiuota grubi santykinė rizika, kai nebuvo
kontroliuojami minėti veiksniai. Nustatyta, kad, keletas rizikos veiksnių (KMI, vaikų skaičius, ilgesnė gyvenimo trukmė
dabartinėje vietoje) statistiškai reikšmingai didino riziką
susirgti hipertenzija. Moterims, kurios turėjo 1 ar daugiau
vaikų, rizika susirgti hipertenzija, lyginant su moterimis,
kurios vaikų neturėjo, buvo 52 % didesnė (SSR 1,52; 95 %
PI 1,20–1,92). Didelis kūno masės indeksas statistiškai reikšmingai didino susirgimą arterine hipertenzija (SSR 4,71;
95 % PI 3,60–6,15). Socialinis statusas, išsilavinimas turėjo
nedidelės įtakos hipertenzijos paplitimui. Kelių transporto
keliamas triukšmas turėjo įtakos hipertenzijos paplitimui.
Priskirtinė santykinė rizika turėjo tendenciją tolygiai didėti didėjant triukšmo lygio kategorijoms. Moterims, kurios
yra nuolat veikiamos Ldvn didesnio nei 66 dBA rizika susirgti
arterine hipertenzija 14 % (SSR 1,14; 95 % PI 0,87–1,47) didesnė, lyginant su tomis, kurios gyvena mažiau triukšmingoje aplinkoje (Ldvn ≤55 dBA). Gyvenimo trukmė ilgiau nei
5 metus toje pačioje vietovėje statistiškai reikšmingai padidino hipertenzijos riziką (SSR 1,29; 95 % PI 1,04–1,60).
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2 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos rizikos veiksnių paplitimas (proc.), sustandartintų rizikos veiksnių santykinė rizika (SSR) ir grubi santykinė
rizika (SR) ir jų 95 % pasikliautinieji intervalai (PI)
Sustandartinta

Atvejai
Sk. (%)

Kontrolė N (%)

Amžius
< 20 metai
20–29 metai
≥ 30 metai

15 (3,5)
229 (52,9)
189 (43,6)

Kūno masės indeksas (KMI)
normalus (>250 kg/m²)
padidėjęs (25,1–30,0 kg/m²)
nutukimas (>30,0 kg/m²)

Rizikos veiksniai

Grubi

SSR*

95 % PI

SR

95 % PI

105 (3,8)
1 478 (53,6)
1 173 (42,6)

1,28
1,48

0,71–2,30
0,80–2,74

1,08
1,13

0,62–1,89
0,64–1,97

161 (37,2)
140 (32,3)
132 (30,5)

1 661 (60,3)
802 (29,1)
293 (10,6)

1,74
4,71

1,36–2,22
3,60–6,15

1,80
4,64

1,41–2,29
3,57–6,03

195 (45)
238 (55)

1 413 (51,3)
1 343 (48,7)

1,52

1,20–1,92

1,28

1,04–1,57

Socialinė padėtis
aukštas
žemas

244 (56,4)
189 (43,6)

1 713 (62,2)
1 043 (37,8)

0,87

0,67–1,12

0,78

0,64–0,96

Išsilavinimas
aukštas
žema

224 (51,7)
209 (48,3)

1 306 (47,4)
1 450 (52,6)

1,02

0,79–1,31

1,19

0,97–1,45

Triukšmo lygio kategorija
I kategorija
II kategorija
III kategorija

94 (21,7)
97 (22,7)
242 (55,9)

689 (25)
606 (22)
1 461 (53)

1,13
1,14

0,82–1,54
0,87–1,47

1,17
1,21

0,86–1,59
0,94–1,56

Gyvena esamu adresu
< 5 m.
> 5 m.

217 (50,1)
216 (49,9)

1 490 (54,1)
1 266 (45,9)

1,29

1,04–1,60

1,17

0,95–1,43

Vaikų skaičius
nėra vaikų
≥ 1 vaikas

SSR* Į modelį įtraukta: amžius, kūno masės indeksas, socialinė padėtis, išsilavinimas, vaikų skaičius, gyvenimo trukmė dabartiniu adresu.

Labai svarbu nustatyti koreguojamus veiksnius, turinčius didžiausios įtakos moterų sergamumui arterine hipertenzija, reprodukciniame amžiuje. Neišvengus neigiamų
veiksnių, sukeliančių arterinę hipertenziją, reprodukcinio
amžiaus moterims gali pasireikšti nepalankios nėštumo
baigtys – persileidimas, priešlaikinis gimdymas, gimti mažos kūno masės naujagimis arba negyvas kūdikis (Cande
et al., 1995). Literatūtos duomenimis moterų amžius taip
pat turi įtakos arterinės hipertenzijos didėjimui. Manoma,
kad didžiausia rizika sirgti arterine hipertenzija būna vyresnėms nei 50 metų moterims (Barregard et al., 2009). Mūsų
tyrimas parodė, kad 30 metų ir vyresnio reprodukcinio amžiaus moterims rizika susirgti hipertenzija yra 48 % didesnė
lyginant su jaunesnėmis nei 20 metų moterimis (SSR 1,48;
95 % PI 0,80–2,74).
Norėdami išsiaiškinti moterų amžiaus įtaką arterinės
hipertenzijos rizikai, skirtingose triukšmo lygio kategorijose buvo apskaičiuota arterinės hipertenzijos (3 lentelė) ir
diastolinio kraujospūdžio (4 lentelė) santykinė rizika ir jos
95 % pasikliautinieji intervalai.
Nustatyta, kad reprodukcinio amžiaus moterims hipertenzijos rizika turi tendenciją didėti, didėjant triukšmo
lygiui. Jaunesnio amžiaus moterims (20–29 m.), gyvenančioms skirtingose triukšmo lygio kategorijose, hipertenzijos rizikos didėjimo tendencija buvo nedidelė (6 % antroje ir 8 % trečioje triukšmo lygio kategorijoje). Vyresniame
amžiuje (≥30 m.) atsakas į triukšmą buvo didesnis: 22 %
antroje ir 26 proc. trečioje triukšmo lygio kategorijoje. Trisdešimties metų ir vyresnėms moterims, gyvenančioms

aplinkoje, kur Ldvn ≥66 dBA, arterinės hipertenzijos rizika
buvo 26 % (95 % PI 0,84–1,87) didesnė nei gyvenančioms
aplinkoje, kur paros vidutinis triukšmo lygis mažesnis nei
55 dBA.
Diastolinio kraujospūdžio santykinė rizika turėjo
tendenciją didėti visoms moterims didėjant ekspozicijai
triukšmu: 1,29 karto (95 % PI 0,91–1,83) antroje ir 1,30
karto (95 % PI 0,96–1,73) trečioje triukšmo lygio kategorijoje lyginant su I-a triukšmo lygio kategorija (4 lentelė). Vyresnio nei 30 metų amžiaus moterims ekspozicijos
triukšmu pasekmės buvo ženklesnės. Moterims, gyvenančioms aplinkoje, kur Ldvn ≥66 dBA, diastolinio kraujospūdžio padidėjimo rizika buvo statistiškai reikšmingai
didesnė 56 % (SSR 1,56; 95 % PI 1,01–2,45) nei gyvenančioms aplinkoje, kur paros vidutinis triukšmo lygis buvo
mažesnis nei 55 dBA.
3 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos santykinė rizika ir jos pasikliautinieji intervalai skirtingose triukšmo lygio kategorijose
Visas amžius

20–29 metai

≥30 metai

SSR*
95 proc. PI

SSR*
95 proc. PI

SSR*
95 proc. PI

II kategorija

1,13
0,82–1,54

1,06
0,69–1,64

1,22
0,75–1,96

III kategorija

1,14
0,87–1,47

1,08
0,75–1,54

1,26
0,84–1,87

Triukšmo lygio
kategorija
I kategorija

SSR* – į daugiaveiksnės logistinės regresijos modelį buvo įtraukti veiksniai:
amžius, kūno masės indeksas, socialinė padėtis, išsilavinimas, vaikų skaičius, gyvenimo trukmė dabartiniu adresu.
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4 lentelė. Moterų arterinės hipertenzijos, nustatytos pagal diastolinį
kraujospūdį, santykinė rizika ir jos pasikliautinieji intervalai skirtingose
triukšmo lygio kategorijose
Triukšmo lygio
kategorija

Visas amžius
SSR*

95 % PI

≥30 metai
SSR*

II kategorija

1,29

0,91–1,83

1,35

0,79–2,3

III kategorija

1,30

0,96–1,73

1,56

1,01–2,45

SSR* – į daugiaveiksnės logistinės regresijos modelį buvo įtraukti veiksniai:
amžius, kūno masės indeksas, socialinė padėtis, išsilavinimas, vaikų skaičius, gyvenimo trukmė dabartiniu adresu.

Mūsų gauti rezultatai sutampa su skelbtais duomenimis apie moterų arterinės hipertenzijos rizikos padidėjimą
priklausomai nuo triukšmo ekspozicijos didėjimo (Barregard et al., 2009). Arterinės hipertenzijos rizikai įtakos turi
55 dBA ir didesnis vidutinis paros triukšmo lygis. Siekiant
užtikrinti visuomenės sveikatą, būtina kontroliuoti tokius
neigiamus aplinkos veiksnius kaip triukšmas. Kadangi didžiausias triukšmo šaltinis yra transportas (Van Maarseveen et al., 2003), triukšmo lygio mažėjimą galima pasiekti
tinkamai planuojant miesto eismą, skatinant gyventojus
naudotis visuomeniniu transportu, įgyvendinant triukšmo prevencijos priemones.

1. Reprodukcinio amžiaus moterims hipertenzijos rizika turi tendenciją didėti, didėjant triukšmo lygiui. Moterims, gyvenančioms triukšmingoje aplinkoje (Ldvn ≥66
dBA) hipertenzijos rizika turi tendenciją didėti 14 proc.
(SSR 1,14; 95 % PI 0,87–1,47) lyginant su moterimis gyvenančioms mažiau triukšmingoje aplinkoje.
2. Trisdešimties metų ir vyresnėms moterims, gyvenančioms aplinkoje, kur Ldvn ≥66 dBA, arterinės hipertenzijos rizika yra 26 % (SSR 1,26; 95 proc. PI 0,84–1,87) didesnė
nei gyvenančioms aplinkoje, kur paros vidutinis triukšmo
lygis mažesnis nei 55 dBA.
3. Trisdešimties metų ir vyresnėms moterims, gyvenančioms triukšmingoje aplinkoje, diastolinio kraujospūdžio padidėjimo iki 90 mmHg arba didesnio rizika yra
56 proc. (SSR 1,57; 95 % PI 1,01–2,45) didesnė nei gyvenančioms aplinkoje, kur paros vidutinis triukšmo lygis mažesnis nei 55 dBA.
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5. Urbanistinės aplinkos oro taršos
azoto dioksidu įtaka mažos
naujagimių kūno masės rizikai
Rūta Nadišauskienė, Regina Gražulevičienė,
Audrius Dėdelė
Įvadas
Epidemiologinių tyrimų duomenimis, oro užterštumas turi neigiamos įtakos suaugusių žmonių sveikatai, o
ypač populiacijos daliai, kuri yra jautriausia toksinių medžiagų poveikiui – besivystančiam vaisiui, naujagimiams
ir vaikams (Sram, 1999; Brunekreft et al., 2002).
Pastaraisiais metais paskelbti tyrimų, nagrinėjančių
ryšį tarp oro teršalų ekspozicijos ir mažos naujagimių kūno
masės, duomenys parodė, kad netgi nedidelė oro tarša
gali padidinti riziką pagimdyti mažos kūno masės naujagimius (Bell et al., 2007; Brauer et al., 2008). Kūno masė –
tai vaisiaus augimo gimdoje rezultatas, priklausantis nuo
motinos organizmo ir išorinės aplinkos veiksnių, tarp jų ir
oro taršos (Bobak, 2000; Maisonet et al., 2001; Maroziene
& Grazuleviciene, 2002).
Mažas naujagimių svoris yra svarbus veiksnys, susijęs
su didesniu kūdikių ir vaikų mirtingumo pavojumi, tolesne

III. GYVENAMOSIOS APLINKOS VEIKSNIŲ POKYČIAI CIVILIZACIJOS PROCESE
IR JŲ ĮTAKA GYVENTOJŲ SVEIKATAI

vaikų sveikata ir sveikatos problemomis tarp suaugusiųjų
(Vos et al., 2006; Ashdown-Lambert, 2005).
Pastarųjų metų aplinkos epidemiologinių tyrimų duomenimis, transporto išmetami oro teršalai gali kelti pavojų
sveikatai netgi tuomet, kai jų koncentracija neviršija nustatytą higienos normos ribą (Hoek et al., 2002; Künzli et
al., 2000). Oro taršos poveikio sveikatai tyrimus apsunkina
tai, kad teršalų koncentracija gali skirtis įvairiuose to paties miesto mikrorajonuose. Didžiausios transporto srautų
išmetamų dujų koncentracijos būna miesto centre (Brauer
et al., 2000; Cyrys et al., 2000) arba šalia magistralinių kelių
(Ficher et al., 2000). Nustatant ekspozicija – sveikatos atsakas ryšį, ir vertinant oro taršos keliamą riziką, daugiausiai
sunkumų sukelia aplinkos teršalo kontakto su kūno audiniais (ekspozicijos) vertinimas. Yra sunku tinkamai įvertinti
individualios ekspozicijos dydį dideliam tiriamų asmenų
skaičiui.
Pagrindinis ir vienas iš svarbiausių oro taršos šaltinių
miestuose yra transportas. Urbanizuotose teritorijose didžiąją oro teršalų dalį sudaro azoto oksidai. Azoto oksidų
koncentracija yra susijusi su transporto srautų dydžiu, todėl šis oro teršalas yra vadinamas transporto srautų indikatoriumi (Rijnders et al., 2001).
Vertinant individualios ekspozicijos dydį urbanistinėse teritorijose, yra naudojamos geografinės informacinės
sistemos (GIS). GIS pagalba galima sujungti geografinius
duomenis su išmatuotomis oro teršalų koncentracijomis
ir interpoliuojant nustatyti individualią didelės populiacijos narių ekspoziciją (Bellander et al., 2001; Brauer et al.,
2003). Tinkamas ekspozicijos vertinimas padeda išaiškinti,
ar ilgalaikė kelių transporto oro tarša gali būti nepalankių
nėštumo baigčių, tokių kaip maža naujagimių kūno masė,
priežastimi.
Oro taršos lygis priklauso nuo autotransporto intensyvumo ir eismo organizavimo, gatvių važiuojamosios
dalies pločio, vietovės reljefo, meteorologinių sąlygų. Taip
pat įtakoja transporto priemonės variklio tipas, galingumas, techninė būklė, darbo režimas, naudojamas kuras.
Svarbus faktorius – meteorologinės sąlygos. Esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms, teršalų koncentracijos gali išaugti dvigubai, esant tam pačiam išmetimų iš
transporto kiekiui.
Naudojant matematinį modeliavimą, daug tiksliau galima nustatyti teršalų koncentracijas visame mieste ir atskiruose mikrorajonuose, kadangi realiai išmatuoti oro teršalų
koncentracijas visuose miesto taškuose yra neįmanoma.
Modeliuojant įvertinama suminė oro tarša iš transporto,
pramonės ir energetikos objektų (Mukherjee et al., 2000).
Modeliuojant oro taršą mieste, svarbiausias taršos iš
automobilių rodiklis yra emisijų faktorius. Emisijų veiksnys
apibrėžiamas kaip apskaičiuotas tam tikros transporto
priemonės išmestas į aplinką teršiančios medžiagos kiekis, kuris yra nustatomas gramais vienam kelio kilometrui
(arba išsiskiriamo teršalo gramais kiekis, tenkantis vienam
sunaudotam kuro kilogramui). Airviro modelis naudoja
emisijų faktorių klasifikaciją, įvertinus transporto greitį.
Modelyje transporto priemonės tarša apskaičiuojama nuvažiuotą tam tikros klasės transporto priemonės atstumą

dauginant iš emisijos veiksnio. Tinkamai nustačius ekspoziciją, pagerėja ekspozicija-atsakas vertinimo tikslumas.
Šio tyrimo tikslas – nustatyti mažos naujagimių kūno
masės rizikos priklausomybę nuo oro taršos azoto dioksidu (NO2) ekspozicijos, nustatytos naudojant Airviro modeliavimo programą.
Tyrimų metodika
Epidemiologinio atvejis-kontrolė tyrimo objektas –
2008–2009 metais Kauno miesto gyventojoms gimę naujagimiai. Tiriamuoju laikotarpiu mieste gimė 4 075 naujagimiai. Atvejų grupę sudarė vienavaisiai mažos kūno masės naujagimiai, gimę mažesnio nei 2 500 g svorio. Iš viso
buvo užregistruota 199 mažos kūno masės naujagimiai.
Kontrolinę grupę sudarė 3 875 gimę 2 500 g ar didesnio
svorio naujagimiai.
Duomenys apie mažos kūno masės riziką didinančius
veiksnius buvo surinkti naudojant standartizuotas anketas-klausimynus. Apklausos metu surinkti duomenys apie
gyvenamąją vietą, išsimokslinimą, šeiminę padėtį, žalingus įpročius ir kenksmingus darbo veiksnius.
Siekiant nustatyti oro taršą azoto dioksidu ir sukurti
Kauno miesto taršos žemėlapius, buvo naudojamas Airviro modelis, sukurtas Švedijos Hidrologijos ir meteorologijos institute (Airviro..., 1997).
Linijinei oro taršai modeliuoti buvo sudarytas gatvių
tinklo žemėlapis į kurį įtraukta daugiau kaip 700 atskirų
gatvių atkarpų, apibūdinančių pagrindines Kauno miesto
gatves. Kiekviena atkarpa turi jai būdingą informaciją: pavadinimą, pravažiuojančių transporto priemonių skaičių,
sudėtį, srautų kitimą, transporto judėjimo greitį, transporto juostų skaičių ir kitus duomenis.
Modeliuojant suminę oro taršą, į modelį buvo įtrauktos labiausiai orą teršiančios įmonės. Taršai iš stacionarių
šaltinių Kauno mieste modeliuoti, buvo surinkti tokie duomenys: tiksli įmonės vieta, kamino aukštis ir diametras, išmetamų teršalų kiekis, jų kitimas metų, mėnesio, dienos
bėgyje, teršalų išmetimo greitis. Airviro programa taip
pat talpina informaciją apie reljefą. Apskaičiavome NO2
koncentracijos ir GIS pagalba sukūrėme teršalų sklaidos
žemėlapius.
Duomenų statistinei analizei atlikti ir nustatyti ryšį
tarp NO2 koncentracijos ir mažos naujagimių kūno masės
rizikos naudojome programinį paketą SPSS (versija 13.0).
Remiantis sumodeliuota oro tarša, Kauno miesto mikrorajonai buvo priskirti į tris NO2 taršos zonas: 1) <10 μg/m3;
2) 10–20 μg/m3 ir 3) >20 μg/m3. Apskaičiavome galimybę
pagimdyti mažos kūno masės naujagimį ir galimybių santykį motinoms, gyvenančioms skirtingos oro taršos NO2
zonose. Galimybių santykiui apskaičiuoti naudojome daugiaveiksnės logistinės regresijos modelį. Į modelį įtraukėme veiksnius, didinančius mažos naujagimių kūno masės
riziką, tai nėštumo trukmė, motinos rūkymas, šeiminė padėtis, išsimokslinimas. Kontroliuojant trukdančių veiksnių
įtaką, nustatėme ryšį tarp NO2 taršos zonų ir mažos kūno
masės rizikos kitimo.
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Rezultatai

Mažos kūno masės naujagimių dalis didėjo, didėjant oro taršai azoto dioksidu nuo 4,1 % pirmoje NO2 taršos zonoje, 4,5 % antroje taršos zonoje iki 6,0 % trečioje
NO2 taršos zonoje. Motinoms, gyvenančioms didžiausios
taršos zonoje (>20 μg/m3) rizika pagimdyti mažos kūno
masės naujagimį buvo apie 2 kartus didesnė lyginant su
pirmoje taršos zonoje gyvenančiomis moterimis (2 lentelė). Kontroliuojant ryšį iškreipiančius veiksnius, nustatytas
priklausomybės tarp oro taršos NO2 ir mažos kūno masės
rizikos galimybių santykis buvo 2,18; 95 % PI 1,15–4,11.

Kauno miesto mikrorajonuose nustatyta oro tarša
azoto dioksidu pavaizduota 1 pav. Į mažiausios taršos
zoną (≤10 μg/m3) pateko Panemunės, Aleksoto ir Šančių
seniūnija. Antrai taršos zonai (10–20 μg/m3) priskyrėme
keturias seniūnijas: Petrašiūnų, Eigulių, Šilainių, Vilijampolės. Trečiajai taršos zonai (>20 μg/m3) buvo priskirtos Centro, Žaliakalnio, Gričiupio ir Dainavos seniūnijos.

Aptarimas
Siekdami įvertinti oro taršos įtaką naujagimių mažos kūno masės rizikai, atlikome epidemiologinį atvejiskontrolė tyrimą. Mūsų tyrimas apėmė visus nuolatinėms
Kauno miesto gyventojoms gimusius naujagimius. Tokiu
būdu buvo išvengta atrankos klaidų. Apklausos būdu
sukaupta informacija apie motinų gyvenamąją ir darbo
aplinką, socialinę padėtį, elgsenos veiksnius sudarė galimybę daugiaveiksmės analizės metu kontroliuoti išaiškintų ryšį iškreipiančių veiksnių įtaką mažos kūno masės
rizikai. Dėl tos priežasties vidutinėje ir didelėje NO2 taršos
zonose nustatytas mažos kūno masės naujagimių galimybių santykių didėjimas, didėjant oro taršai, yra priskirtinas
NO2 poveikiui.
Šiame tyrime mes nustatėme ekspozicijos-atsako priklausomybę tarp NO2 taršos kitimo ir naujagimių mažos
kūno masės rizikos, įvertinus kitų rizikos veiksnių (nėštumo trukmės, motinos rūkymo, šeiminės padėties, išsimokslinimo) įtaką. Motinoms, gyvenančioms didesnėje
nei 20 μg/m3 azoto dioksido taršos zonoje, nustatyta rizika pagimdyti mažos kūno masės naujagimį buvo daugiau
kaip 2 kartus didesnė, lyginant su pirmąja taršos zona.

1 pav. Azoto dioksido taršos zonos Kauno mieste

Kaune gimusių naujagimių vidutinė kūno masė buvo
3476±13 g (1 lentelė). Tarp 4 075 vienavaisių naujagimių
mažos kūno masės naujagimiai sudarė 4,9 %. Trečioje ir
antroje NO2 taršos zonose gimusių naujagimių vidutinė
kūno masė buvo mažesnė negu mažiausios taršos zonoje
gimusių naujagimių.

Mūsų gauti rezultatai yra panašūs į kohortinio tyrimo,
atlikto Vankuveryje, Kanadoje, rezultatus. Autoriai paskelbė, kad didėjant pagrindinių transporto išmetamų teršalų
(NO, NO2 ir CO) koncentracijoms, didėjo rizika pagimdyti
mažos kūno masės bei neišnešiotus naujagimius (Brauer
et al., 2008).

1 lentelė. Trijose NO2 taršos zonose gimusių naujagimių charakteristika
Naujagimių
charakteristika

Mieste

1 NO2
zona 1

2 NO2
zona

3 NO2 zona

Skaičius (N, %)

4075
(100)

699 (17,2)

2136
(52,4)

1 240 (30,4)

Gimimo svoris
(g±SD)

3 476±13

3 522±59

3479±14

3 430±22

Maža kūno masė
(N, %)

199 (100)

29 (4,1)*

96 (4,5)*

74 (6,0)*

Iš transporto variklių ir kelio dangos į atmosferą patenka daug įvairių teršalų, todėl, vertinant oro taršos poveikį sveikatai tiriant populiacijos mastu, tam tikrą sveikatos pažeidimą reikia vertinti kaip pasekmę, kilusią dėl
suminės taršos (Maroziene & Grazuleviciene, 2002). Mūsų
nustatyta NO2 įtaka naujagimiams atspindi kompleksinės

Pastaba: * procentas nuo visų taršos zonoje gimusių naujagimių.

2 lentelė. Mažos kūno masės atvejų ir kontrolės pasiskirstymas trijose NO2 taršos zonose, galimybių santykis ir jų 95 % pasikliautinieji intervalai
NO2 taršos zonos

Atvejai (<2500 g)

Kontrolė (≥ 2500 g)

Galimybių santykis

Galimybių santykis

N
29

%
4,1

N
670

%
95,9

GS
1

95% PI
lyginamoji

GS*
1

95% PI
lyginamoji

Vidutinė 10–20
μg/m3

96

4,5

2 040

95,5

1,09

0,71–1,66

1,61

0,87–2,99

Didelė >20 μg/m3

74

6,0

1 166

94,0

2,47

0,95–2,78

2,18

1,15–4,11

Maža ≤10 μg/m3

Pastaba: * standartizuota: nėštumo trukmė, motinos rūkymas, šeiminė padėtis, išsimokslinimas.
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oro taršos pasekmes, su kuria susiduria kiekvienas asmuo.
Be to, yra skirtumas tarp vidutinės oro taršos gyvenamajame rajone ir suminės ekspozicijos, veikiančios tam tikrą
individą. Individo ekspozicijai turi įtakos oro teršalų koncentracijų svyravimai, priklausomai nuo taršos šaltinių
padėties ir teršalų sklaidos sąlygų teritorijoje, o taip pat
taršos šaltinių patalpose bei asmens mobilumo paros
bėgyje (Kunzli et al., 2000). Taigi, mes negalėjome tiksliai
nustatyti individualios ekspozicijos dydžio, tačiau tikėtina,
kad dėl to kilusios ekspozicijos klasifikacijos klaidos yra atsitiktinės, t. y. nepriklauso nuo to, kurioje, didelės ar mažos
taršos zonoje gyvena nėščia moteris.
Yra duomenų, kad oro taršos dydį vertinant pagal fiksuotų monitoringo stočių matavimus, apskaičiuotas taršos
efektas yra mažesnis negu tyrimuose, kuriuose oro taršos
dydis nustatomas naudojant individualių daviklių matavimus (Navidi et al., 1995). Todėl galima daryti prielaidą, kad
naudojant individualius teršalų matuoklius, Kaune nustatyta NO2 taršos įtaka mažos naujagimių kūno masės rizikai
gali būti didesnė, negu mes nustatėme modeliuojant NO2
oro taršą.
Gauti rezultatai rodo, kad, naujagimių mažos kūno
masės riziką gali didinti leistinų higienos normų neviršijanti oro tarša azoto dioksidu gyvenamojoje aplinkoje.
Išvados
1. Mažos naujagimių kūno masės rizika didėjo, didėjant oro taršai NO2.
2. Motinoms, gyvenančioms vidutinės NO2 taršos
zonoje (10–20 μg/m3) rizika turi tendenciją didėti 61 %
(GS=1,61; 95 % PI 0,87–2,99), o didžiausios NO2 taršos
zonoje (>20 μg/m3), rizika pagimdyti mažos kūno masės
naujagimį buvo daugiau kaip 2 kartus didesnė (GS=2,18;
95 % PI 1,15–4,11) nei gyvenančioms aplinkoje, kur vidutinis metinis NO2 taršos lygis neviršija 10 μg/m3.
3. Oro tarša azoto dioksidu gyvenamojoje aplinkoje,
neviršijanti leistinų normos ribų, gali didinti mažos kūno
masės naujagimių riziką
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IV

DARBO APLINKOS POVEIKIS
1. URBANIZACIJA IR PROFESINĖS LIGOS
LIETUVOJE EUROPOS SĄJUNGOS ŠALIŲ
KONTEKSTE
Remigijus Jankauskas, Saulius Vainauskas,
Danė Krisiulevičienė, Rasa Šidagytė
XXI amžiaus pradžioje, spartėjant urbanizacijai, ypatingai svarbiomis tampa profesinių ligų prevencijos problemos. Darbo rinkos lankstumas, darbo aplinkos, technologinių procesų ir darbo organizavimo pokyčiai ne tik
keičia įprastų profesinių veiksnių poveikio intensyvumą,
bet ir sąlygoja naujų profesinių veiksnių atsiradimą. Todėl
keičiasi profesinių ligų struktūra. Kad laiku atpažinti naujas profesines ligas ir įgyvendinti efektyvias jų prevencijos
strategijas, reikia įvertinti ne tik profesinės sveikatos priežiūros veiksmingumą, bet taip pat ir ją įtakojančius teisinius, ekonominius, socialinius veiksnius.
Profesinės ligos (PL) Europos Sąjungos šalyse nustatomos ir registruojamos vadovaujantis specialiai tam skirtais teisės aktais. PL nustatymą Lietuvoje reglamentuoja
LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Profesinių
ligų tyrimo ir apskaitos nuostatai, Profesinių ligų sąrašas,
Profesinių ligų valstybės registro nuostatai, Profesinių
ligų nustatymo kriterijai. Terminas „profesinė liga“ turi
ne tik medicininį, bet ir kitus komponentus, todėl PL rodikliai taip pat priklauso nuo teisinių (PL tyrimo, nustatymo ir kompensavimo procedūros), ekonominių (darbo
sąlygų būklė ir profesinės rizikos prevencijos galimybės),
socialinių (socialinių garantijų užtikrinimo) bei kultūrinių
(gyventojų požiūris į sveikatą ir savalaikį ligų išaiškinimą)
veiksnių.

2 pav. 2000–2009 m. Lietuvoje užregistruotų profesinių
ligų atvejų ir asmenų, kuriems nustatytos profesinės ligos,
sergamumo rodiklių dinamika

Lietuvos profesinių ligų valstybės registre sukaupti
duomenys apie visus oficialiai užregistruotus PL atvejus
nuo 1990 metų. Dirbančiuosius neretai vienu metu veikia
keletas kenksmingų profesinių veiksnių, todėl tam pačiam asmeniui gali būti nustatytos kelios profesinės ligos
diagnozės (polineuropatija ir klausos netekimas, dermatitas ir bronchinė astma ir pan.). Todėl Profesinių ligų registre kaupiama informacija apie PL ir asmenis, kuriems nustatyta PL. Iš 1 ir 2 pav. matyti, kad Lietuvoje vidutiniškai
kas antram asmeniui užregistruotos dvi profesinės ligos
diagnozės.
Profesinio sergamumo pokyčių analizė, atsižvelgiant
į PL nustatymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimus, išryškino eilę svarbių, su PL nustatymu susijusių
problemų.
Lietuvoje labai trūksta profesinės sveikatos specialistų. Pagal darbo medicinos gydytojų skaičių Lietuva yra
paskutinė tarp kitų ES šalių ir dešimtis kartų atsilieka net
nuo kaimyninių Latvijos ir Estijos. Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybose (su pavienėmis išimtimis) dirba
tik darbų saugos specialistai, negalintys konsultuoti dėl
darbuotojų sveikatos problemų sprendimo. Nėra regioninių darbo medicinos centrų, o bendrosios praktikos
gydytojams trūksta žinių ir praktinių įgūdžių, kad laiku
įtartų profesinę ligą ar susietų paciento sveikatos pablogėjimą su profesija. Blogą darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą rodo akivaizdūs regioniniai PL
sergamumo netolygumai (1 lentelė).

1 pav. 2000–2009 m. Lietuvoje užregistruotų profesinių ligų atvejų
ir asmenų, kuriems nustatytos profesinės ligos,
skaičiaus dinamika
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1 lentelė. Sergamumo profesinėmis ligomis rodikliai 100 tūkst. dirbančiųjų Lietuvos apskrityse 2005–2009 m.
Apskritis

2005

2006

2007

2008

2009

Alytaus

168,3

149,3

184,1

96,8

90,0

Kauno

52,0

49,7

58,4

40,6

34,8

Klaipėdos

41,0

68,3

57,4

55,3

41,4

Marijampolės

46,0

28,2

39,1

51,5

40,4

Panevėžio

162,8

144,7

129,2

90,1

62,0

Šiaulių

236,4

211,0

157,4

99,5

107,4

51,1

26,1

13,7

238,1

50,6

387,0

547,7

226,3

295,3

289,3

Tauragės
Telšių
Utenos

92,7

83,0

73,2

99,1

90,6

Vilniaus

17,4

18,8

11,2

10,2

22,4

Lietuvoje labai menkas profilaktinių darbuotojų sveikatos tikrinimų efektyvumas. Pastaraisiais metais profilaktiškai
tikrinant sveikatą įtarta tik 1–16 proc. PL atvejų (2 lentelė), tuo tarpu didžioji dauguma įtarta darbuotojui pačiam
kreipusis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą – jau esant
ryškiems, trukdantiems dirbti sveikatos sutrikimams. PL
nustatymas vyresnio ar pensinio amžiaus asmeniui, ligai
esant vėlyvoje stadijoje ir žmogui tapus iš dalies ar visiškai
nedarbingu, tebėra neišsprendžiama problema Lietuvoje.
2 lentelė. Užregistruotų profesinių ligų atvejų pasiskirstymas pagal įtarimo būdą

PL įtarta

2005

2006

2007

2008

2009

N

Proc.

N

Proc.

N

Proc.

N

Proc.

N

Proc.

19

1

16

1

20

2

50

5

135

16

Kreipiantis 1 334 97 1 339 93 1 032 92
susirgus į
ASPĮ

900

87

642

76

Gydantis
stacionare

16

1

30

2

48

4

56

5

34

4

Kitais būdais

11

1

62

4

22

2

24

2

35

4

Profilaktiškai tikrinant
sveikatą

Iš viso

1 380 100 1 447 100 1 123 100 1 030 100 846 100

Lietuvoje užregistruojama tik menka dalis visų PL atvejų. Todėl PL struktūra Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse
skirtinga (3 pav.). Lietuvoje dominuoja jutimo organų, nervų ir vibracijos sukeltos profesinės ligos, tuo tarpu Europos
Sąjungos šalyse keleriopai daugiau negu Lietuvoje nustatoma infekcinių ir kvėpavimo organų PL dėl kenksmingo
cheminių ir biologinių veiksnių poveikio. Registruojamos
psichosocialinių veiksnių sukeltos ligos, profesiniai odos
ir navikiniai susirgimai, tuo tarpu Lietuvoje profesinių navikinių ligų, įskaitant asbesto sukeltą plaučių vėžį, beveik
visai nenustatoma.
Sergamumo profesinėmis ligomis augimo tendencijas iki 2006 m. įtakojo padidėjusi dirbančiųjų motyvacija kreiptis dėl PL nustatymo, nes įsigaliojo palankesnės
kompensavimo už profesinį sveikatos pakenkimą sąlygos.
Pastaraisiais metais stebima PL sergamumo mažėjimo
tendencija siejama su vis mažėjančia pensijinio amžiaus
asmenų, siekiančių profesinės ligos pripažinimo, grupe.
Buvo pastebėta, kad pensinio amžiaus asmenims paranku
siekti profesinės ligos nustatymo, nes socialinio draudimo
išmokos (kompensacija už išsivysčiusią profesinę ligą) pagerina jų ekonominę padėtį. Naujai išaiškintų PL skaičiaus
sumažėjimą per paskutinius kelis metus taip pat įtakojo
2008 metais patvirtinti griežtesni „Profesinių ligų nustatymo kriterijai“, pagal kuriuos PL diagnozavimui buvo
nustatyti maksimalūs latentiniai periodai. Tai palengvino
medikų darbą, atskiriant profesinės ligos simptomus nuo
senatvinių sveikatos pokyčių. Tačiau be to dar labai reikalingi specifiniai profesinių ligų nustatymo kriterijai, kurie padėtų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei darbo medicinos gydytojams atpažinti ir diagnozuoti tokias
profesines ligas, kurios iki šiol mūsų šalyje nematomos oficialiojoje statistikoje. Taip pat, būtina tobulinti PL tyrimo,
nustatymo ir kompensavimo procedūras, kurios Lietuvoje
dar gana sudėtingos ir painios. Darbuotojams nepakanka informacijos apie profesinę riziką sveikatai ir draudimo
sąlygas, nes didžioji dauguma darbuotojų vis dar atsisako
kreiptis dėl profesinės ligos pripažinimo, bijodami netekti
darbo ir pajamų. Tačiau pirmiausia reikia sudaryti sąlygas
profesinės sveikatos (darbo medicinos) tarnybų steigimui,
kurios užtikrintų kvalifikuotų darbuotojų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir teiktų pagrįstus profesinio
sergamumo duomenis, kurie yra būtini vertinant darbuotojų saugos ir sveikatos būklę bei planuojant efektyvias PL
prevencijos strategijas.
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2. Psichologinis smurtas darbe –
nauja sveikatos problema
Lietuvoje

monių. Psichologinio smurto apraiškas (žeminimą, ujimą,
priekabiavimą ar grasinimą) sudėtinga identifikuoti, tad ir
spręsti šią problemą yra sunkiau. Tam būtinos specialios
žinios ir patirtis. Svarbiausios, be abejo, yra moksliniais
tyrimais pagrįstos žinios. Pirmieji Europoje psichologinio
smurto darbe ir jo pasekmių moksliniai tyrimai pradėti
1980 metais. Potrauminio streso simptomai, depresiškumas ir kliniškai patvirtinta depresija, kraujotakos sistemos
ligos – moksliniais tyrimais įrodytos psichologinio smurto
darbe pasekmės. Širdies ir kraujagyslių sistemos ligų rizika padidėja iki 2,3 karto, depresijos – net iki 4,8 karto.
Psichologinį smurtą darbe patyrę darbuotojai yra mažiau
patenkinti savo darbu, dažniau išgyvena streso, depresijos
ir nerimo simptomus, kurie gali išlikti netgi keletą metų po
darbe patirtų išgyvenimų. Dėl patirto smurto ženkliai padidėja nemigą koreguojančių vaistų vartojimas, daugėja
nedarbingų dienų. Netgi tiesiogiai smurto nepatyrę, tačiau įvykį matę ar apie tai sužinoję išgyvena stresą ir yra
mažiau patenkinti savo darbu, palyginti su tokios patirties
neturinčiais darbuotojais. Smurto pasekmės gali pasireikšti agresija, nukreipta į darbo priemones, save ar kitus
asmenis. Į darbo priemones nukreipta agresija pasireiškia
įvairiausių darbo vietoje esančių daiktų gadinimu, darbo
priemonių, pvz., kompiuterio daužymu. Į save nukreipta
agresija – mintimis apie savižudybę, jos planavimu ar bandymu nusižudyti. Patyrusiems smurtą darbuotojams yra
sunku susikoncentruoti, todėl mažėja gebėjimas kokybiškai ir laiku atlikti savo darbo užduotis, daugėja klaidingų
sprendimų. Tokiu būdu smurto darbe pasekmes patiria ir
institucijos.

•

profesinė – viešas pažeminimas, nuomonės menkinimas, kaltinimai dėl pastangų stygiaus;

•

asmeninė reputacija – užgaulios pastabos, plūdimas,
užgauliojimas, persekiojimas, menkinimas, užuominos dėl amžiaus, seksualumo ar panašiai;

•

izoliacija – socialinis atskyrimas, galimybių apribojimas, būtinos darbui informacijos slėpimas.

Neatsitiktinai šalys, kurios pirmosios pradėjo vykdyti
mokslinius tyrimus, turi smurtą darbe reglamentuojančius teisės aktus. Smurto valdymui institucijose sėkmingai
taiko specialiąsias prevencines programas. Pastaraisiais
metais Lietuvoje taip pat atliekami psichologinio smurto
darbe tyrimai, jaučiamas visuomenės domėjimasis jų rezultatais. Viešoje erdvėje daugėja diskusijų šia tema, įsigali supratimas, kad psichologinis smurtas darbe pažeidžia
asmens teises ir orumą, sukelia stresą, kenkia darbuotojų
sveikatai ir yra visiškai nenaudingas darbdaviams ir institucijoms. Tad galima teigti, kad esame psichologinio smurto
darbe problemos pripažinimo etape. Išskirtini 2005 metai,
kuomet įsigaliojo „Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo
metodiniai nurodymai“, kurie įpareigojo Lietuvos darbdavius psichologinį smurtą kaip ir kitus darbo vietos psichosocialinės rizikos veiksnius identifikuoti, tirti, nustatyti ir
imtis reikiamų priemonių, kad ši rizika būtų pašalinta ar
sumažinta. 2005 metais publikuotas pirmasis mokslinis
straipsnis apie Lietuvos darbo vietose patirto psichologinio smurto pasekmes darbuotojų sveikatai. Taip pat 2005
metais 27 ES šalyse, tame tarpe ir Lietuvoje, atliktas ketvirtasis Europos darbo sąlygų tyrimas, kuris įgalino šalies
smurto darbe rodiklius pamatyti Europos kontekste.

Psichologinis smurtas darbe nėra naujai atsiradęs
reiškinys, tačiau daugėja mokslinių įrodymų apie neigiamas šio veiksnio pasekmes. Žinia, fizinį smurtą yra lengviau pastebėti, fiksuoti kaip įvykį ir imtis reikiamų prie-

Deja, remiantis šio tyrimo rezultatais esame tarp šalių, kurių darbuotojai dažniausiai patiria žeminantį elgesį.
Pagal ujimo/priekabiavimo darbe dažnumą Lietuvos darbuotojai pretenduoja į pirmąjį ketvertuką, pagal diskrimi-

Birutė Pajarskienė
Žodinė ar fizinė agresija darbo vietose pasireiškia įvairiausiomis formomis nepriklausomai nuo to, ar ji pripažįstama kaip problema, ar yra ignoruojama. Pasaulio sveikatos organizacija psichologinį smurtą apibrėžia kaip tyčinį
valdžios prieš kitą asmenį ar darbuotojų grupę naudojimą, įskaitant ir grasinimą panaudoti fizinę jėgą, veiksmus,
kurie gali pakenkti fizinei, protinei, dvasinei, moralinei ar
socialinei gerovei. Esminis psichologinio smurto ir konflikto darbe skiriamasis požymis yra prievartą taikančio asmens siekis psichologiškai dominuoti prieš smurto auką,
kai konfliktuojantys darbuotojai šiuo požiūriu yra lygūs
ir prievartą patiriantis asmuo gali apsiginti. Psichologiniu
smurtu labiausiai pažeidžiamos sritys:
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naciją darbe dėl amžiaus padėtis dar blogesnė tik Čekijoje. Lietuvos įmonėse, įstaigose ir organizacijose ujimo
(pasikartojančio užgaulaus elgesio, kuriuo buvo siekiama
kerštingai, piktybiškai pažeminti ar pakenkti), priekabiavimo, nepageidautino seksualinio dėmesio, diskriminavimo dėl amžiaus dažnumas didesnis palyginti su bendru
ES šalių ar artimiausių kaimyninių šalių rodikliais (1 pav.).
Lietuvos darbo vietose 1,5 karto dažniau patiriamas nepageidautinas seksualinis dėmesys palyginti su ES šalių
vidurkiu ir 2,5 karto dažniau palyginti su Latvija. Dėl amžiaus Lietuvos darbuotojai diskriminuojami 2 kartus dažniau lyginant su Estijos ir net 4 kartus dažniau palyginti su
Latvijos darbuotojais.

1 pav. Psichologinio smurto darbe apraiškos Lietuvoje lyginant su
ES, Estija ir Latvija (%)

Lietuvos Statistikos departamento 2007 metais atlikto tyrimo duomenimis 29 tūkst. (10 proc.) apklaustų darbuotojų patyrė smurtą ar smurto grėsmę. Kiti Lietuvoje
atlikti tyrimai rodo, kad psichologinis smurtas slaugytojų
darbo vietose gali siekti net 100 proc. Klaidinga manyti,
kad smurto darbe aukomis tampama tik dėl vadovų ar
kolegų neetiško elgesio. Dažnai smurtauja ir įstaigoje nedirbantys asmenys – klientai, pacientai ar jų artimieji, kiti
asmenys. Apklausus slaugytojas vienoje Lietuvos ligoninėje nustatyta, kad 50 proc. tyrime dalyvavusių slaugytojų
per 12 mėnesių buvo įžeidinėjamos/žeminamos pacientų
ar jų artimųjų. Rizika patirti įžeidžiantį elgesį septyniuose
ligoninės skyriuose skirtinga. Priimamojo ir ambulatorinio
skyrių slaugytojų rizika patirti pacientų ar jų artimųjų įžeidinėjimą/žeminimą 3 kartus didesnė, chirurginio – 2 kartus didesnė palyginti su kituose ligoninės skyriuose dirbančiomis slaugytojoms.
Psichologinis smurtas darbe ir jo apraiškos suprantamos skirtingai. Nuolat iškyla sunkumų dėl vartojamų
sąvokų ir jų apibrėžimų. Netgi mokslinėje literatūroje psichologinio smurto darbe reiškiniui apibrėžti vartojama
daugiau negu 10 sinonimų. Higienos institutas atliko psichologinio smurto vilniečių darbo vietose paplitimo, pasireiškimo formų ir rizikos veiksnių tyrimą. Tiriamiesiems
buvo pateikti Pasaulio sveikatos ir Tarptautinės darbo organizacijų nuostatas atitinkančios psichologinio smurto
apraiškų sąvokos ir jų apibrėžimai:
• žeminimas (angl. abuse) – žeminantis elgesys, kai
menkinamas žmogus arba dėl jo darbuotojas gali pasijusti negerbiamas ir nevertinamas;

•

•

•

ujimas (angl. bullying / mobbing) – pasikartojantis užgaulus elgesys, siekiant kerštingai, piktybiškai pažeminti, pakenkti darbuotojui ar darbuotojų grupei;
priekabiavimas (angl. harassment) – bet koks nepageidautinas elgesys, darbe žeidžiantis žmogaus orumą
dėl amžiaus, negalios, ŽIV būklės, šeiminės padėties,
lyties, seksualinės orientacijos, rasės, kalbos, religijos, politikos, profesinių sąjungų, kitos nuomonės
ar įsitikinimų, nacionalinės ar socialinės kilmės, dėl
sąsajų su mažuma, turtu, kilme ar kita padėtimi;
grasinimas (angl. threat) – žadėjimo panaudoti fizinę
jėgą ar valdžią prieš darbuotoją (darbuotojų grupes)
sukelta fizinės, seksualinės, psichologinės skriaudos
baimė arba kitos neigiamos pasekmės.

Tyrimas parodė, kad 45 proc. tyrime dalyvavusių vilniečių per 12 mėnesių darbo laikotarpį yra patyrę vieną
ar daugiau psichologinio smurto apraiškų. Žeminimas
dažniausiai nustatyta psichologinio smurto darbe apraiška (2 pav.). Moterys dažniau patyrė žeminimą, ujimą ir
priekabiavimą, o grasinimą – vyrai. 73 proc. darbe priekabiavimą patyrusių vyrų ir 38 proc. moterų teigė, kad dažniausiai priekabiaujama dėl kitos nuomonės ir įsitikinimų.
Seksualinį priekabiavimą Vilniaus darbo vietose patyrė tik
moterys (28 proc. priekabiavimą patyrusių moterų). Klaipėdos Universitetas šį tyrimą tęsia Klaipėdos mieste.
Tyrimu nustatyta, kad teisingumo darbe nebuvimas,
konfliktai, netinkamas vadovavimo stilius ir neaiškus darbuotojo vaidmuo didina psichologinio smurto vilniečių
darbo vietose riziką. Dėl šių priežasčių tikimybė patirti
darbe psichologinį smurtą padidėja iki 4 kartų, o dėl didelio darbo krūvio – iki 3 kartų.

2 pav. Psichologinio smurto darbe apraiškos vilniečių darbo
vietose (%)

3 pav. Smurto apraiškų prevencija vilniečių darbo vietose (%)
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Didžioji dauguma smurto darbe apraiškas patyrusių
vilniečių nurodė, kad vadovas jiems nepasiūlė jokios pagalbos, 50 proc. smurto atvejų net nebuvo bandoma išsiaiškinti smurto darbe priežasčių ir aplinkybių, smurtautojai
nepatyrė jokių savo netinkamo elgesio pasekmių (3 pav.)
Akivaizdu, kad psichologinis smurtas darbe sietinas
su netinkama psichosocialine aplinka – prastu darbų planavimu, ydingu elgesiu, socialiai neapsaugota aukos pozicija ir žemais moralės standartais. Psichologinis smurtas
tikėtinas institucijose, kuriose išvystyta baudų, o ne skatinimo sistema, negerbiamos asmens teisės, asmenį žeminantys veiksmai yra toleruojami. Jei pripažįstame faktą,
kad psichologinis smurtas darbe yra darbuotojų sveikatos
problema, turėsime žengti ir antrąjį žingsnį – šią problemą
spręsti atsižvelgdami į moksliniais tyrimais pagrįstas žinias
ir deramą dėmesį skirdami sveikos psichosocialinės darbo
aplinkos ir etiškų darbinių santykių ugdymui. Pradžia jau
yra – mes apie tai kalbame.

reikėtų mokyklos bendruomenės narių emocinės savijautos rodikliuose.
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokinių gyvensena stebima nuo 1994 m. dalyvaujant tarptautiniame mokinių sveikatos ir gyvensenos tyrime (HBSC),
kurį koordinuoja PSO. Ilgalaikis šios tyrimų programos
vykdymas ne tik sudaro galimybę geriau pažinti mokinių
gyvenseną ir sveikatos problemas, bet ir atskleisti jų sąsajas
su mokyklos aplinkos veiksniais. Šioje apžvalgoje streso ir
adaptacijos problemos mokykloje aptariamos remiantis
2006 m. atliktos apklausos duomenimis. Tyrime dalyvavo
5, 7 ir 9 klasių (11, 13 ir 15 metų) mokiniai iš daugiau nei
100 atsitiktiniu būdu atrinktų šalies bendrojo lavinimo
mokyklų. Tyrimas atliktas vadovaujantis tarptautiniu protokolu, mokinių apklausai naudota standartizuota anketa.
Analizei panaudotos 5 632 mokinių užpildytos anketos.
Apklausos duomenimis, tik trečdalis apklausoje dalyvavusių mokinių mokykloje visada jaučiasi saugūs (1 pav.).
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3. STRESO IR ADAPTACIJOS PROBLEMOS
MOKYKLOJE
Nida Žemaitienė, Apolinaras Zaborskis
Lietuvos švietimo sistemos pertvarka tęsiasi jau du
dešimtmečius. Per šį laikotarpį spėjo užaugti ir į savarankišką gyvenimą išeiti ne viena moksleivių karta. Kokią mokyklinio gyvenimo patirtį jie išsinešė? Ar naujas galimybes atvėręs socialinis, ekonominis, kultūrinis ir vertybinis
virsmas mokyklai netapo pernelyg sunkiu išbandymu?
Tyrimai rodo, kad Lietuvos vaikų subjektyvaus sveikatos
vertinimo rodikliai yra pačiose žemiausiose vietose, lyginant su kitomis Europos šalimis. Apie didelį jaunų žmonių
pažeidžiamumą byloja aukšti rizikingos elgsenos, smurto,
savižudybių, ir kitų psichikos sveikatos problemų rodikliai.
Taigi, natūraliai kyla klausimas kaip mokyklai sekėsi mokyklai prisitaikyti, tvarkytis su jai tekusiais iššūkiais ir užtikrinti sąlygas reikalingas saugiai bei harmoningai vaiko
asmenybės raidai? Atsakymų į šiuos klausimus pirmiausiai
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1 pav. Mokinių skirstinys atsižvelgiant į mokykloje patiriamo
saugumo jausmo dažnumą

2 pav. Mokinių skirstinys atsižvelgiant į tai, ar jiems patinka
mokykloje

3 pav. Mokinių, kuriems labai patinka mokykloje, dalis (proc.)
atsižvelgiant į klasę, kurioje mokosi
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Nemažai daliai mokinių mokykla nėra labai patraukli
vieta. Kas ketvirtas apklaustasis teigė, kad jam mokykloje
nelabai patinka arba visai nepatinka (2 pav.).
Tarp teigiančių, kad mokykloje labai patinka, daugiau
buvo mergaičių nei berniukų (atitinkamai 39,2 proc. ir
31,8 proc.; p<0,001), tačiau nepriklausomai nuo lyties, mokyklos patrauklumas mažėjo su mokinių amžiumi (3 pav. ).
Apie mokyklose paplitusį ne itin palankų psichologinį mikroklimatą byloja ir tai, jog kas penktas apklausoje
dalyvavęs mokinys nepritarė teiginiui, kad dauguma jo
klasės draugų yra geri ir pasirengę padėti, jei to prireiktų
(4 pav.)

atrinkta kas dešimta Kauno miesto bendrojo lavinimo mokykla ir apklausti visi tyrimo dieną joje dirbę pedagogai.
Apklausoje dalyvavo 308 pedagogai – 32 (10,4 proc.) vyrai
ir 276 (89,6 proc.) moterys. Tiriamųjų amžius buvo nuo 24
iki 72 metų (amžiaus vidurkis – 46,2 metai).
Atsižvelgiant į pedagogų požiūrį ir pasitenkinimą
veikla buvo išskirti sveikatos požiūriu saugaus ir nesaugaus profesinio elgesio tipai: sveiki ir save tausojantys pedagogai sudarė saugios, o per didelius reikalavimus sau
keliantys ir nieko nebesiekiantys pedagogai – padidintos
sveikatos rizikos grupes. Sveikais buvo įvardinti tie pedagogai, kurių požiūrį į save ir veiklą nusakė profesinį suinteresuotumą, atsparumą darbo krūviams ir optimistišką
požiūrį į gyvenimą atspindintys teiginiai. Remiantis gautais duomenimis, šiai grupei galima buvo priskirti trečdalį
(30 proc.) apklaustųjų, tarp kurių buvo vienodai ir vyrų, ir
moterų.
Dar viena sveikatos požiūriu pakankamai saugi grupė
buvo save tausojantys pedagogai. Šios grupės atstovai
nepasižymėjo aukštais profesiniais siekiais, o jų gyvenimišką poziciją geriausiai apibūdintų nuostata – „gyvenime yra svarbesnių dalykų nei darbas“. Tokiu požiūriu
besivadovaujančių dalyvių buvo 16,1 proc.

4 pav. Mokinių, pritariančių teiginiui, kad jų klasės draugai yra geri
ir pasiruošę padėti, skirstinys

Geranoriškumo ir darnos stoką mokinių tarpusavio
santykiuose atspindi ir dideli patyčių ir smurto mokyklose
rodikliai. Pagal patyčių dažnį tarp 39 tyrimo programoje
dalyvavusių šalių Lietuvos vienuolikmečius lenkia tik turkai, penkiolikmečius – bulgarai, o trylikamečiai patyčias
patiria dažniausiai.
Psichologinę atmosferą mokykloje sąlygoja visų mokyklos bendruomenės narių sąveika. Vaikų savijauta mokykloje taip pat nemažai priklauso nuo to, kaip jaučiasi ir
savo darbą atlieka mokytojas. Paradoksalu, tačiau besirūpinant vaikų sveikata ir gerove ši svarbi grandis neretai
pamirštama. Bene kiekvienas visuomenės narys galėtų
išvardinti visą eilę užduočių, kurias turėtų atlikti šiandieninė mokykla, tačiau retai susimąstoma, ar mokytojas tebėra pajėgus jas įgyvendinti. Kitose šalyse atlikti tyrimai
byloja apie pedagogus kankinantį profesinį „sudegimą”,
nuovargį, išsekimą, bylojantį apie didelį pedagogo pažeidžiamumą. Lietuvoje šios problemos iki šiol mažai tyrinėtos, apie pedagogų sveikatą dažniausiai užsimena tik
patys švietimo atstovai ar medicinos darbuotojai. Siekiant
bent iš dalies užpildyti šią spragą, 2007 m. atlikome tyrimą, kuriuo siekėme įvertinti Kauno miesto bendrojo lavinimo mokyklų pedagogų psichologinės savijautos sąsajas
su profesinės veiklos organizavimu. Šiam tikslui pasiekti
buvo panaudotas keliose užsienio šalyse pritaikytas ir gerai įvertintas Potsdamo universiteto mokslininkų sudarytas Profesinės veiklos emocinės stebėsenos klausimynas
AVEM (Arbeitsbezogenes Verhaltens – und Erlebensmuster
(vok.). Iš mokyklų sąrašo atsitiktinės atrankos būdu buvo

Tiriamieji, pasirinkę teiginius, nusakančius didelį tobulumo, darbo kokybės siekimą ir stipriai išreikštas profesines ambicijas, buvo priskirti per didelius reikalavimus
sau keliančių pedagogų grupei. Tokių pedagogų, kuriems
profesinė veikla – vienas svarbiausių dalykų gyvenime, sudarė daugiau nei penktadalį (26,1proc.).
Likusieji pedagogai buvo abejingi karjeros siekiui ir
darbo kokybei, jie prisipažino slegiami negatyvių emocijų
(baimės, nerimo, nuovargio) ir stokojantys socialinės paramos. Tokių pedagogų buvo 27,8 proc.
Tyrimo metodikos autoriai laikosi požiūrio, kad pastarųjų dviejų grupių atstovų pedagoginė veikla sveikatai yra
kenksminga. Taigi, atlikto tyrimo duomenims, padidintos
sveikatos rizikos grupei galima priskirti daugiau kaip du
trečdalius apklaustų Kauno miesto pedagogų (5 pav.).

5 pav. Pedagogų pasiskirstymas pagal profesinio elgesio tipus
(proc.)

Didelė dalis apklaustųjų skundėsi pervargimu
(52,6 proc.), nervingumu (42,9 proc.), miego ir poilsio stokos jausmu (41,2 proc.), nemiga (15,3 proc.). Įdomu pastebėti, kad lyčių skirtumai išryškėjo tik save tausojančio
profesinio elgesio grupėje – toks elgesys buvo daugiau
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būdingas vyrams. Tyrimo duomenimis, vyrai lengviau pakelia padidėjusį darbo krūvį (p=0,011) ir dažniau nei moterys sugeba pailsėti pertraukų metu (p=0,011). Vyrai beveik
du kartus dažniau nei moterys (42,2 ir 27,2 proc.; p=0,010)
buvo įsitikinę, kad dirbdami pedagoginį darbą pajėgs sulaukti pensijos. Apklausa parodė, kad nepriklausomai nuo
lyties, pedagogai mažai dėmesio skiria maloniai ir jiems
patinkančiai laisvalaikio veiklai. Kad dažnai savo dabartiniame gyvenime užsiima tuo, kas jiems teikia džiaugsmą,
nurodė šiek tiek mažiau nei penktadalis apklaustųjų.
Atliktame tyrime buvo domimasi ir tuo, kokios darbo
sąlygos, mokytojų nuomone, labiausiai apsunkina pedagoginę veiklą mokykloje. Panašius tyrimus Vokietijoje,
Austrijoje ir Lenkijoje atlikę mokslininkai nustatė, kad, nepriklausomai nuo mokyklos tipo, labiausiai apsunkinantys
pedagogo darbo sąlygas veiksniai yra trys: sunkiai auklėjamų mokinių elgesys, darbo valandų ir mokinių skaičius
klasėje. Mūsų atliktame tyrime veiklą apsunkinantys veiksniai buvo kiek kitokie. Mokytojai dažniausiai minėjo „sunkių“ mokinių elgesį (96,8 proc.), atlyginimą (82,7 proc.),
administracinius įsipareigojimus (47,8 proc.) ir nepamokinius įsipareigojimus (43,0 proc.).
Apibendrinimas
Ši nedidelė tyrimo metu gautų rezultatų apžvalga
rodo, kad ne tik mokinių, bet ir mokytojų sveikata ir savijauta mokykloje reikalauja rimto dėmesio ir susirūpinimo.
Tam neabejotinai reikalingi padedantys saugoti ir tausoti
sveikatą profesinės veiklos organizavimo pokyčiai. Tačiau
ne mažiau svarbu ir pačiam pedagogui suvokti, kad jis pats
pirmiausia atsakingas už tai, kaip save tausoja ir gyvena.
Aukštą pedagoginio darbo lygį ir darbo sėkmę ilgam laikui gali garantuoti tik puiki fizinė ir psichikos sveikata. Tik
mokytojas, gebantis puoselėti fizinės ir dvasinės sveikatos
išsaugojimo žmogiškąsias vertybes bei jomis grįsti savo
gyvenseną ir veiklą, sugebės nepavargdamas ir atsakingai
ugdyti jaunąją kartą šiuo sudėtingu permainų ir pokyčių
laikotarpiu.
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4. Mokinių darbas kompiuteriu
	ir sveikata
Rūta Ustinavičienė
Pasaulio pažinimo kelyje moksleiviai yra lydimi informacinių technologijų, tai ir kompiuteriniai žaidimai,
pokalbių svetainės, informaciniai interneto portalai (1, 2,
3). Daugėja vaikų, naudojančių kompiuterius, skaičius bei
ilgėja darbo kompiuteriu trukmė. Vis daugiau praleidžiant
laiko prie kompiuterio mažėja vaikų fizinis aktyvumas,
pažeidžiama rega bei kaulų ir raumenų sistema (4, 5, 6).
Ilgalaikis bendravimas virtualioje aplinkoje atriboja nuo
realios tikrovės, izoliuoja socialiai ir daugelio psichologų
laikomas pavojingu reiškiniu [6, 7]. Svarbu laiku atkreipti
dėmesį į netinkamą vaikų darbo kompiuteriu aplinką, nes
tai gali užkirsti kelią sveikatos sutrikimams bei sumažinti
sveikatos priežiūros išlaidas ateityje. Čia pateikiami tyrimo,
kuris buvo atliktas Kauno miesto gimnazijose, duomenys.
Ištirti 428 pirmų ir ketvirtų gimnazijos klasių moksleiviai.
Moksleiviai buvo tiriami anketiniu būdu, siekiant išsiaiškinti sveikatos nusiskundimus ir jų dažnį, dirbant kompiuteriu, naudojimosi kompiuteriu ergonomines sąlygas
bei sveikatos elgseną. Gauti duomenys buvo analizuojami vertinant skirtumus tarp lyčių, amžiaus, ergonominių
aplinkos sąlygų.
Mokinių nusiskundimai sveikata
Apklausos metu buvo nustatyta, kad gimnazistai, darbo kompiuteriu metu dažniausiai jaučia akių skausmą,
skundžiasi akių paraudimu, pablogėjusiu matymu bei kitais regėjimo funkcijos sutrikimais. Analizuojant 1 lentelėje
pateiktus duomenis, matome, kad mergaitės dažniau skundžiasi įvairaus pobūdžio regos sutrikimais. Nusiskundimus
išsako 52,2 proc. mergaičių ir 50,4 proc. berniukų. Statistiškai patikimi rezultatai gaunami lyginant pagrindinio simptomo: akių skausmų bei akių mirgėjimo dažnius. Daugiau
nei pusė moksleivių (52 proc.) minėtus nusiskundimus jaučia keletą kartų per mėnesį, ketvirtadalis (23 proc.) keletą
kartų per savaitę, 6 proc. apklaustų gimnazistų juos jaučia
kasdien, tai yra 4,8 proc. mergaičių ir 9,6 proc. berniukų.
Nustatytas ryšys tarp darbo laiko kompiuteriu ir regėjimo
nusiskundimų (p=0,017, χ2=5,92, lls=3). Ilgėjant darbo trukmei, daugėja regos nusiskundimų.
1 lentelė. Regėjimų nusiskundimų, dirbant kompiuteriu, pasiskirstymas
Regėjimo nusiskundimai
Akių skausmas
Akių paraudimas
Pablogėjęs matymas
Ašarojimas
Akių džiūvimas
Mirgėjimas akyse

viso
42,3
38,6
32,9
26,2
23,8
19,6

Dažnis, proc.
mergaitės
berniukai
46,1*
34,1*
41,0
33,3
33,6
31,1
28,7
20,7
26,9
19,3
22,5**
13,3**

* χ2=5,45, lls=1, p=0,021 – lyginant akių skausmo pasireiškimą tarp mergaičių ir berniukų.
** χ2=4,95, lls=1, p=0,026 – lyginant mirgėjimo akyse pasireiškimą tarp
mergaičių ir berniukų.
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Apklausos metu gautais subjektyviais duomenimis
buvo nustatyta, kad nemažai vaikų jaučia stuburo juosmeninės dalies skausmus (42,3 %), daugiau nei trečdalis
(36,0 %) – kaklo, 16,8 %. pečių lanko ir 14 % riešo skausmus.
Keturi procentai moksleivių atsako į atviro tipo klausimą,
pateiktą anketoje. Jie apibūdina nepaminėtus nusiskundimus, atsirandančius dirbant kompiuteriu: tai rankų pirštų
atšalimas, skausmai, dešinės rankos skausmas, tirpimas,
kojų nutirpimas, širdies skausmai, sustingimas, sunkumas
atsistoti ilgai be pertraukos dirbant kompiuteriu. Lyginant
nusiskundimų dažnį tarp lyčių, dažniau minėtus nusiskundimus reiškia mergaitės. Šių požymių skirtumus pagal lytį
ir amžių matote 2 lentelėje.

pratimai akims. Labai maža dalis tirtųjų gimnazistų taiko
priemones regos pažeidimų profilaktikai, kas gali įtakoti
regėjimo aštrumo silpnėjimą ateityje. Literatūros duomenimis, regos sutrikimų dažnis ypač išaugo pastarąjį dešimtmetį, kai kuriuose ekonomiškai išsivysčiusiose valstybėse regos sutrikimai yra nustatomi net 60–80 procentams
moksleivių (4, 7). Šie duomenys atspindi regos ydų dažnėjimo tendenciją, kuri yra stebima ne tik mūsų šalyje, bet ir
pasaulyje, ir yra siejama su darbu kompiuteriu.

2 lentelė. Kaulų-raumenų nusiskundimų, dirbant kompiuteriu, pasiskirstymas pagal lytį
Kaulų-raumenų nusiskun- Viso %,
Mergaitės %,
dimai,
(atvejų
(atvejų skaidirbant kompiuteriu
skaičius)
čius)
Stuburo juosmeninės
42,3 (181) 46,4 (136) *
dalies skausmai
Kaklo skausmai
36,0 (154) 41,0 (120)**
Pečių lanko skausmai
16,8 (72)
19,8 (58)***
Riešo skausmai
14,0 (60)
14,0 (41)

Berniukai %,
(atvejų skaičius)
33,3 (45)*
25,2 (34)**
10,4 (14)***
14,1 (19)

*p=0,01, χ2=6,482, lls=1, lyginant stuburo juosmeninės dalies skausmų
atsiradimo dažnį tarp lyčių.
** p=0,00, χ2=9,978, lls=1 , lyginant kaklo skausmų atsiradimo dažnį tarp
lyčių.
*** p=0,015, χ2=5,867, lls=1, lyginant pečių lanko skausmų atsiradimo
dažnį tarp lyčių.

Sugrupavus moksleivius į dvi grupes pagal darbo
kompiuteriu laiką, gauti rezultatai rodo, kad moksleiviai,
dirbantys kompiuteriu daugiau kaip 4 valandas per dieną
statistiškai dažniau skundžiasi stuburo juosmeninės dalies
skausmu (*p=0,033, χ2=6,12, lls=1).
Mokinių darbo kompiuteriu ypatumai
Kompiuteris yra tapęs neatsiejamu vaikų aplinkos
elementu. 99 proc. apklaustųjų gimnazijos moksleivių
namuose turi kompiuterį, o 95 proc. naudojasi internetu.
Apklausos duomenimis, vaikai prie kompiuterio praleidžia
daugiau nei 5 val. ( mergaitės 5,26 valandas, o berniukai –
5,33 valandas) kasdien. Skiriasi berniukų ir mergaičių užsiėmimų kompiuteriu pobūdis: berniukai daugiau laiko
skiria kompiuteriniams žaidimams, programavimui, filmų,
svetainių kūrimui, vaizdų peržiūroms, o mergaitės daugiau laiko praleidžia pokalbių svetainėse, rašo referatus.
Užsiėmimų pobūdžio bei trukmės skirtumai, jų statistinis
patikimumas pateiktas 1 paveiksle.
Dirbant kompiuteriu, vaikai turi laikytis darbo ir poilsio režimo, nes ilgas, be pertraukėlių darbas gali sąlygoti
regos nuovargį, akomodacijos problemas bei sausos akies
sindromą, kaklo ir pečių lanko, stuburo juosmeninės dalies, riešo skausmus. Apklausos duomenimis, visada pertraukėles daro tik 10 proc. vaikų, dažnai daro pertraukėles
22 proc., kartais – 45,3 proc. apklaustųjų. Susirūpinimą
kelia tai, jog dirbant kompiuteriu vidutiniškai apie 5 valandas per dieną, nėra daromos pertraukėlės, specialūs

1 pav. Berniukų ir mergaičių darbo kompiuteriu pobūdžio bei
trukmės skirtumai
(* – p<0,05, lyginant tarp berniukų ir mergaičių)

Nėra vieningos nuomonės, kokie veiksniai lemia kompiuterių naudojimo laiką bei pobūdį. Ispanijoje atliktame
tyrime buvo nustatyta, jog ilgesnė kompiuterių naudojimo trukmė yra susijusi su geresniu informacinių technologijų prieinamumu bei interneto sklaida. Taip pat yra
akcentuojama, jog kompiuterių naudojimas yra susijęs su
socialine-ekonomine šeimos padėtimi, kultūriniais skirtumais (6,8). Tačiau kompiuterinių žaidimų žaidimas mažiau
yra siejamas su socialine-ekonomine padėtimi, tai yra daugiafaktorinis fenomenas, kurį lemia klasės bendruomenė,
kultūriniai šalies ypatumai (9). Berniukams kompiuteriniai
žaidimai yra svarbesni nei mergaitėms, tai yra svarbi socialinių tarpasmeninių santykių dalis. Daugelis mokslinių tyrimų akcentuoja, jog skiriasi berniukų ir mergaičių darbo
kompiuteriu pobūdis. Vertinant vaikų darbo kompiuteriu
įpročius, galima teigti, jog berniukai praleidžia daugiau
laiko žaisdami kompiuterinius žaidimus, mergaitės dažniau naršo internete, laiką leidžia pokalbių svetainėse. Tai
patvirtina ir mūsų atliktas tyrimas.
Daugiau nei 5 valandų trukmės darbas kompiuteriu,
retai taikant profilaktikos priemones, neabejotinai įtakoja paauglių sveikatos būklę. Tyrimų duomenimis, nemaža dalis sveikatos pakenkimų, susijusių su kompiuteriais,
išsivysto dėl pagrindinių darbo kompiuteriu taisyklių nemokėjimo ir neteisingo darbo vietos organizavimo. Tačiau
nėra vieningos strategijos ir nuomonės, kaip sumažinti
paauglių darbo kompiuteriu trukmę bei keisti darbo pobūdį. Tyrimai, atlikti daugelyje pasaulio valstybių rodo, jog
kiekvienoje šalyje yra skirtingos socialinės sąlygos, motyvacija, visuomenės požiūris į šią problemą, todėl sprendžiant šią problemą reikalinga atsižvelgti į kiekvienos šalies skirtumus, vaikų ir paauglių bendruomenės lūkesčius
bei prioritetus.
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5. URBANIZACIJA IR ASBESTO POVEIKIO
PREVENCIJA LIETUVOJE
Gražina Smolianskienė, Danutė Adamonienė,
Liuda Bakienė
Problemos aktualumas
1976 m. asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo
centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip vėžį sukelianti
medžiaga. Visos asbesto atmainos priskiriamos kancerogeninių veiksnių I grupei, kadangi jų kancerogeniškumas
žmogui yra įrodytas. Dažniausiai asbesto sukeliamos ligos – plaučių bei krūtinplėvės asbestozė, krūtinplėvės bei
pilvaplėvės mezotelioma, gerklų, plaučių, skrandžio, storosios žarnos, inkstų vėžys. Pramoninėse šalyse dėl profesinio poveikio asbestu registruojama apie 4–7 % vyrų
plaučio vėžio atvejų ir 80–90 % pleuros mezoteliomos.
Dėl ilgo laikotarpio nuo asbesto poveikio iki ligos (20−40
metų) padidėjusi rizika išlieka dešimtmečiais. Lietuvai
įstojus į Eurpos Sąjungą, asbesto poveikio prevencijos aktualumas išaugo. 2005 m. asbestas ir jo turinčių medžiagų naudojimas buvo uždraustas. Ekspertai pripažįsta, kad
daugelyje ES valstybių ir ypač naujosiose šalyse narėse
trūksta specifinių žinių ir bendro supratimo apie asbestą
ir jo keliamą pavojų sveikatai.
Situacija Lietuvoje
Lietuvoje asbestas darbe praeityje buvo plačiai naudojamas. 1999 metais Higienos institutas inicijavo pirmuosius asbesto koncentracijos ore matavimus Lietuvoje. Iki
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šiol Higienos instituto Cheminių veiksnių laboratorija yra
vienintelė laboratorija, kurioje asbestas identifikuojamas
ir atliekami jo tyrimai aplinkos ore bei plaučių audinyje.
1999–2000 m. pagal Europos sąjungos INCO-Copernicus
programą, panaudojus CAREX metodiką, Higienos instituto mokslininkai nustatė kancerogeninėmis medžiagomis,
įskaitant asbestą, veikiamų darbuotojų skaičių Lietuvoje.
2001 m. asbestas kaip kenksmingas veiksnys darbe buvo
įteisintas ir Lietuvoje. 2003–2005 metais Institute, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto Onkologijos institutu,
Valstybiniu patologijos centru ir Suomijos nacionaliniu
darbo medicinos institutu, atliktas mokslo tiriamasis darbas „Retrospektyvus Asbesto poveikio darbe įvertinimas
tarp plaučių vėžiu ir pleuros mezotelioma sergančių ligonių”, kurio metu nustatyta, kad 3,4 procentai vyrų plaučio
vėžio atvejų Lietuvoje atsiranda dėl asbesto poveikio praeityje. 2006 m. Europos asbesto kampanijos metu Valstybinė darbo inspekcija atliko tikslinius tikrinimus įmonėse,
kurių darbuotojai yra ar gali būti veikiami dulkių, kylančių
iš asbesto ar iš asbesto turinčių medžiagų, atliekant statinių, turinčių konstrukcijose asbesto, griovimo, jų konstrukcijų ar asbesto šalinimo darbus. 2007–2008 metais,
vykdant tarptautinį projektą „Tyrimo duomenų surinkimo
modernizavimas ir statistinių biomedicininių metodų
panaudojimas asbesto ir sunkiųjų metalų tyrimams“, finansuojamą Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo,
Higienos institute, bendradarbiaujant kartu su partneriais
Ukrainoje, buvo suformuota asbesto laboratorinių tyrimų bazė. 2007 m. vykdant Leonardo da Vinči tarptautinį
projektą „Saugus darbas su asbestu“, Higienos instituto
specialistai susipažino su tarptautine mokymų praktika ir
perėmė gerą patirtį Europos Sąjungos šalyse.
Lietuvos Respublikos keturioliktosios Vyriausybės
2006–2008 metų programoje pirmą kartą sveikatos apsaugos politikos srityje buvo iškeltas uždavinys – užtikrinti
sveikatai pavojingo asbesto medžiagų poveikio gyventojų sveikatai stebėjimą. 2008 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Asbesto šalinimo programą, kurioje
suplanuotos įgyvendinimo priemonės 2008–2013 metų
laikotarpiu. Įvairios institucijos sieks pagerinti aplinkos
būklę bei užtikrinti sveikesnę aplinką. Deja, 2009 m. dėl
sunkmečio didžioji dalis programos įgyvendinimo priemonių perkeltos į 2011 metus.
Pagrindiniai 2009 metų darbai
2009 m. vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtintą Asbesto šalinimo programos įgyvendinimo
priemonių planą, parengti ir patvirtinti šie teisės aktai:
• Asbesto sukeltų profesinių ligų nustatymo kriterijų
aprašas, 2009 m. spalio 29 d. patvirtintas LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-888 (Žin., 2009,
Nr. 131-5708);
• LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d.
įsakymas Nr. V-178 " Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo
Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos
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priežiūros įstaigose“ pakeitimo" (Žin., 2009, Nr. 391480).
2009 m. Higienos institutas, vykdantis išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėseną kaip koordinuojanti institucija, gavo informaciją apie surinktas paraiškas iš 44 savivaldybių. Viso surinkta 12 paraiškų: septynias jų pateikė fiziniai asmenys, penkias - įmonės (vaikų
lopšeliai-darželiai, slaugos namai ir biblioteka). Paraiškas
pateikė Kauno (6), Panevėžio (3), Klaipėdos (2) ir Vilniaus
(1) apskričių savivaldybės. 16 savivaldybių (Varėnos r., Jonavos r., Prienų r., Palangos m., Šakių r., Rokiškio r., Akmenės r., Radvilškio r., Tauragės r., Šilalės r., Telšių r., Utenos r.,
Ignalinos r., Molėtų r., Šalčininkų r., Vilniaus r.) informacijos
apie išorinės ir darbo aplinkos užterštumo asbestu stebėsenos vykdymą nepateikė. Valstybinė darbo inspekcija
informacijos apie asbesto, esančio darbo aplinkoje, keliamą pavojų darbuotojų sveikatai, iš savivaldybių, fizinių
ar juridinių asmenų, kuriems kilo įtarimų apie užterštumą
asbestu, 2009 m negavo. Higienos institutui Valstybinė
darbo inspekcija pateikė įmonių, kurios 2009 m. vykdė su
asbestu susijusią veiklą, sąrašą. Valstybinės darbo inspekcijos pateikti pranešimai bei įmonių patikrinimo duomenys rodo, kad 23 įmonės vykdė veiklą su asbestu.
Vykdant stebėseną, objektai atrenkami pagal šiuos
prioritetus:
• trapios asbesto turinčios medžiagos;
• objektai, kuriuose anksčiau buvo vykdomi asbesto šalinimo darbai;
• gyvenamosios vietos netoli pastovių taršos šaltinių
asbestu (specialiosios atliekų surinkimo ir statybinių
atliekų perdirbimo aikštelės);

•

visuomeninės paskirties objektai, kuriuose dideli
žmonių sambūriai didesnės rizikos regionuose, atrinkti pagal inventorizacijos duomenis savivaldybėse.

2009 m. Higienos instituto duomenimis Cheminių
veiksnių tyrimo laboratorijoje buvo atliktas 71 aplinkos
taršos asbestu tyrimas. Darbo aplinkoje atlikti 52 matavimai, o gyvenamojoje aplinkoje – 19. Darbo aplinkoje,
ardant izoliacines medžiagas, turinčias asbesto, buvo nustatytas tik vienas atvejis, kai asbesto koncentracija ore 1,5
karto viršijo nustatytą ribinį dydį – 0,1 plaušelio viename
kubiniame centimetre (pl./cm3). Svarbu, kad šiuo atveju rizika aplinkai ir darbuotojams buvo išaiškinta laiku, darbai
buvo vykdomi uždaroje zonoje ir naudojamos tinkamos
asmeninės apsaugos priemonės. Asbestas buvo identifikuotas ir gyvenamosiose patalpose – po grindimis. Kilus
asbesto pavojui, patys gyventojai sustabdė remonto darbus, panaudojo tinkamą kvėpavimo takų apsaugą, išvežė
pavojingas atliekas, išvalė patalpas. Susirūpinimą kelia tai,
kad techninėje pastato dokumentacijoje nebuvo nurodyta jokių duomenų apie grindų medinių konstrukcijų impregnavimo medžiagą.
Apibendrinimas
Lietuvoje asbesto problema yra praeities palikimas.
Dabar svarbiausia įvertinti pavojingo žmogaus sveikatai
asbesto poveikį ir užtikrinti saugią aplinką sau bei savo
artimiesiems.
2009 m. rezultatai rodo, kad teisinė bazė pakankama vykdyti efektyvią asbesto poveikio prevenciją, tačiau
aplinkos taršos asbestu laboratorinių tyrimų atliekama
permažai Lietuvoje.
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V

MIESTO PLANAVIMAS IR TRANSPORTO
PLĖTROS ĮTAKA
1. ŠIUOLAIKINĖS URBANIZACIJOS IŠŠŪKIAI
IR LIETUVOs GYVENTOJŲ SVEIKATA
Gintaras Stauskis
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) pabrėžia itin
sudėtingą mechanizmą, kuris leistų nustatyti konkrečių
aplinkos veiksnių poveikį žmonių sveikatai. Siekiai apibrėžti ir nustatyti konkrečių priemonių ar vykdomų projektų poveikius tam tikros grupės asmenų sveikatai susiję
su poveikio pobūdžio (teigiamas ar neigiamas), stiprumo
ir imties tam tikrai gyventojų grupei apibrėžimu. Šie poveikiai veikia itin sudėtingai, nes tam tikrų priežastinių ryšių
grandinėje tarp vykstančių fizinių procesų ar taikomų priemonių ir poveikio konkrečių gyventojų sveikatai įsiterpia
daug prieštaringai veikiančių veiksnių, sąlygojančių sunkiai nustatomus ir nevienareikšmius efektus. Kalbant apie
miestų vystymosi procesų sukeltus aplinkos ir gyvenimo
būdo pasikeitimus darnios plėtros kontekste, išskiriamos
tokios gyventojų sveikatą įtakojančios aplinkos sritys1:
būstas ir jo aplinka; miesto viešosios aplinkos kokybė; susisiekimas ir gyventojų mobilumas; miestų atliekos ir aplinkos
tarša; kuro ir energijos gamyba ir tiekimas; pramonės poveikis; sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas.
Gyventojų fizinę, psichinę ir socialinę sveikatą formuoja ir nulemia daug skirtingų aplinkos veiksnių, jų poveikiai
kartais eina ta pačia kryptimi, o dažnai veikia prieštaringai.
Tie patys aplinkos veiksniai, įtakodami skirtingus žmones,
gali sukelti skirtingus padarinius sveikatai. Kai kurie veiksniai trunka ilgai ir veikia pastoviai, nors ir būna minimalaus intensyvumo, o kiti veiksniai, nors trunka palyginti
trumpą laiką, yra stiprūs ir gali būti itin reikšmingi asmens
sveikatai. Visos šios aplinkybės atskleidžia ir miestų aplinkos kūrimo daugiaplaniškumą, dėl kurio straipsnyje aptariama visuma sveikatą galinčių įtakoti veiksnių, kad ir koks
nežymus jų poveikis gali pasirodyti iš pirmojo žvilgsnio.
Pabrėžtina ir tai, kad aplinka veikia daugeliu sluoksnių:
tie patys dalykai gali įtakoti miesto ekonominį gyvenimą,
veikti aplinkos kokybę bei formuoti bendruomenės santykius.
Lyginant būsto kokybę su prieš pora dešimtmečių buvusia padėtimi pastebime, kad per du Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečius daug žmnių pagerino savo gyvenimo sąlygas. Dalis jų išsikėlė į atskirus būstus iš bendrame bute gyvenusių dviejų – trijų kartų šeimų (tėvai, vaikai,
vaikaičiai), dalis renovavo ar kapitaliai remontavo turimus
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būstus, dalis pasistatė arba įsigijo naujus nuosavus butus
ar gyvenamuosius namus. Tokia įvykių eiga teikia pagrindo tvirtinti, kad žymios dalies miesto gyventojų buities sąlygos pagerėjo. Deja, namų, būstų statyba ir būsto atnaujinimas vyko daugiausia miestuose ir jų priemiesčiuose.
Tuo metu kaimo ir mažųjų miestų gyventojų buities sąlygos gerėjo daug lėčiau. Dėl ūkio sunkmečio būsto statybos ir atnaujinimo tempas per praėjusius metus sulėtėjo ir
tikėtina, kad tokios tendencijos išliks dar keleto artimiausių metų laikotarpiu. Pagerėjus ūkio padėčiai ir pakilus
piliečių perkamajai galiai būsto statyba, rekonstrukcija ir
renovacija turėtų įgauti pagreitį, nes Lietuvos gyventojų
apsirūpinimas būstu yra beveik perpus mažesnis, nei kitose Vakarų Europos šalyse: Lietuvoje vienam gyventojui
vidutiniškai tenka 24,1 m2, Danijoje – 50,9 m2 ir Vokietijoje – 40,0 m2 būsto bendrojo ploto.
Lietuvos būsto rinkoje skirtingai nuo daugelio Vakarų
šalių, nuomojami butai vis dar užima palyginti mažą dalį,
todėl yra pagrindo teigti, kad didžioji dauguma šeimų
gyvena nuolatiniuose, daugiausia nuosavuose, būstuose
ir nepatiria dažno kraustymosi ir prisitaikymo prie naujo
būsto bei naujos aplinkos problemų. Dažniau gyvenamąją
vietą keičia studentai ir aukštesniųjų mokyklų moksleiviai,
tačiau jie nelaiko savo laikinos gyvenamosios vietos nuolatiniu būstu, kuriame planuotų kurti šeimą ar užmegzti
pastovesnius socialinius kontaktus bendruomenėje. Taigi,
būsto nuoma kaip reiškinys šiuo metu nesukelia žymesnių
socialinių asmens sveikatos problemų.
Prieš aptariant konkrečias būstų įrengimo problemas
svarbu paminėti ir pastovios gyvenamosios vietos neturinčių žmonių – benamių klausimą. Žinoma, kad visose
bendruomenėse tam tikra dalis žmonių dėl įvairių psichosocialinių, ekonominių ir kitų priežasčių toleruoja benamį
gyvenimo būdą. Ir nors mūsų šalyje ši problema nebuvo
itin skausminga, vistik, nesiėmus veiksmingų prevencijos
priemonių, ekonominių sukrėtimų ir juos lydinčių socialinių pasekmių kontekste ji gali pasireikšti netikėtai ryškiai.
Nors paskutiniojo surašymo statistikos duomenimis Lietuvoje buvo priskaičiuota 1 250 benamių asmenų, pastarųjų
mėnesių bedarbių skaičiaus, taip pat pasiskolinusių ir nesugebančių vykdyti įsipareigojimų asmenų skaičiaus augimas1 grasina sugriauti šią apgaulingą ramybę. Šių kraštutinės gyvensenos asmenų sveikata yra itin pažeidžiama,
1
Ar benamiai – išties neįkandama problema? Prieiga per Internetą http://
www.selonija.lt/2009/08/26/ar-benamiai-%E2%80%93-isties-neikandama-problema/ Žiūrėta 2010.05.09.
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jų platinamos ligos kelia didelį pavojų aplinkiniams dėl
menkų galimybių valdyti procesų pasėkmes.
Būsto atnaujinimas ir naujų daugiabučių bei individualiųjų namų statyba pastarąjį dešimtmetį įgavo spartą.
Taigi didelė dalis šeimų apsigyveno naujuose namuose,
dalis įrengti atnaujintuose senuose daugiabučiuose, kiti
buvo pastatyti sutankintuose miestų centruose ir gyvenamuosiuose rajonuose, kita dalis – naujai urbanizuotose
vietovėse didžiųjų metų pakraščiuose, priemiesčiuose ir
užmiesčių plotuose. Būstai, senieji, atnaujinti ir naujai pastatytieji, žymiai veikia gyventojų sveikatą, todėl šį klausimą aptarsime plačiau.
Senosios statybos būstai šiuo metu kaltinami dėl
dviejų pagrindinių blogybių: prastos estetikos ir netaupios energetikos. Abiem klausimais su kritika tenka sutikti. Remdamasis savo asmenine darbo patirtimi sovietinėje
projektavimo įstaigoje galiu tvirtinti, kad toks varganas
rezultatas buvo iš anksto tikėtinas: individualūs namai sovietmečiu tebuvo nomenklatūros ir pavienių apsukruolių
prerogatyva, o daugiabutė statyba buvo valstybės socialinės šalpos politika, o ne aplinkos žmogui kūrimas. Vienu metu Vilniuje buvo statomi vienos serijos daugiabučiai namai, kuriems stambiaplokščius elementus gamino
Namų statybos kombinatas. Taigi laviruoti su namo architektūra nebuvo kur. Urbanistams tekdavo pasitelkus visą
išmonę sudėlioti tipines dėžutes paskirtoje teritorijoje,
griežtai įtelpant į valdžios suplanuotus žmonių tankio ir
statinių aukščio rodiklius. Vistik būtent šioje srityje buvo
pasiekta tam tikrų laimėjimų. Net užsienio svečiai dažnai
gyrė naujųjų Lietuvos gyvenamųjų rajonų urbanistiką
ir apgailestavo dėl skurdžios pastatų architektūros ir itin
mažų gyvenamųjų patalpų dydžių. Suprantama, prieš du
tris dešimtmečius statyti daugiabučiai yra energetiškai
netaupūs, nes tuo metu buvo naudojamos gana neefektyvios, tačiau natūralios kilmės izoliacinės medžiagos, o tai
itin svarbu mūsų aptariamu sveikatos klausimu. Natūralių
organinių junginių pagrindu pagamintos konstrukcijos ir
atitvaros, nors ir praleidžia gana daug šilumos, tačiau, skirtingai nuo moderniųjų „šiltų“ ir plastiku aklinai apvilktų
statinių, užtikrina pakankamą mikroklimato apykaitą tarp
vidaus patalpų ir namo išorės. Todėl galime teigti, kad senųjų gyvenamųjų namų mikroklimatas buvo ir yra „sveikesnis“, nei paskubomis statomų ir parduodamų naujųjų
statinių. Pirmiausia čia kalbame apie patalpų oro drėgnumo, vidaus temperatūros, oro masės judėjimo (vėdinimo)
pusiausvyrą.
Būtent aukščiau pateikti būsto vidaus mikroklimato
parametrai yra pagrindinė renovuojamų ir naujai statomų
daugiabučių ir individualiųjų būstų problema. Standartinė
situacija: senos statybos mūrinės ar stambiaplokštės konstrukcijos daugiabutis įvelkamas į akliną oro ir drėgmės
nepraleidžiantį polistireno arba akmens vatos apvalkalą,
užsandarintą sintetinėmis plėvėmis, glaistais ir dažais iš
pastato išorės ir vidaus. Dėl to pakyla vidaus gyvenamųjų
patalpų oro temperatūra, tačiau tuo pačiu sutrinka drėgmės apykaita: perteklinė drėgmė nepasišalina iš patalpų,
nes natūralaus vėdinimo kanalai būdavo įrengti paprastai

tik voniose ir virtuvėse, o kituose kambariuose jų nėra.
Šaltuoju metų laiku, kai patalpos šildomos, vidaus patalpų oro drėgmė sumažėja, nors kai kuriose būsto vietose
(virtuvėse, sanitariniuose mazguose) kaupiasi perteklinė
ir kondensacinė drėgmė. Dėl to ima pelyti būsto sienos,
kambarių kampuose veisiasi pelėsiai ir kitos mikobakterijos. Dėl aklai ir vienpusiškai taupomos šilumos patalpos retai vėdinamos, naujai įmontuojamuose plastiko rėmų languose vėdinimo sklendžių paprastai nėra. Kambarių oro
kokybė tampa itin prasta, jame sumažėja deguonies kiekis.
Žinia, kad tokios sąlygos gyventojams greit sukelia kvėpavimo sistemos, odos ir kitokias ligas, vėliau neretai išsivysto
ir rimtesni lėtiniai susirgimai. Taigi, dažnai naujųjų pastatų
negalime pavadinti išties „sveikais“ jų gyventojams.
Daugumos čia išvardintų problemų neturi mediniai
gyvenamieji namai: ekologiška sienų medžiaga užtikrina
pakankamą šilumos saugojimą ir inerciją, patalpų vidaus
ir išorės mikroklimato apykaitą bei kitas sveikatą palankiai
veikiančias gyvenimo sąlygas. Deja, šios rūšies statiniai,
prieškariu sudarę bemaž pusę visų statomų gyvenamųjų
namų, dabar statomi vis dar gana retai.
Vistik, naujieji daugiabučiai ir individualūs namai
daug estetiškesni ir geresnis jų vidaus suplanavimas. Didesni holai, virtuvės ir vonios patalpos, erdvesni kambariai
išties gerina gyvenimo juose kokybę. Pastarojo laikmečio
statybos nesaikingumai yra dažni neproporcingai dideli
įstiklinti išorės sienų plotai. Nors ir pigiau įrengiami, nei
gera masyvi siena, per dideli kambarių langai ir vitrinos didina šilumos nuostolius, mažina patalpų šiluminę inerciją,
sukuria būsto viduje esančiam žmogui „lauko“ savijautą.
Šiuolaikinės statybos pastatai turi nelyginamai geresnes gaisrosaugos ir apsaugos sistemas. Tai išties daro
juos saugumo požiūriu pranašesnius prieš senuosius gentainius. Tiesa, modernios gaisro ir apsaugos signalizacijos
sistemos sėkmingai įrengiamos ir senosios statybos būstuose.
Miesto gyvenamosios ir viešosios erdvės kokybė žymiai
įtakoja žmonių psichologinę sveikatą, kurią formuoja asmeninis psichologinis komfortas ir teigiama komunikacija
bendruomenėje. Tuo požiūriu ypatingai svarbi yra miesto
viešųjų erdvių kokybė ir jų funkcinis tinkamumas miestiečių bendravimui, poilsiui, saviraiškai ir kitokiai veiklai.
Miesto estetinė kokybė, patrauklumas ir tapatumo išsaugojimas, kuris tradiciškai yra daugiausia architektų ir kitų
menininkų rūpestis, yra per mažai vertinamas visuomenės psichologinės sveikatos požiūriu ir turėtų daug labiau
rūpėti viešojo sektoriaus institutcijoms ne tik dėl grynai
estetinių, bet ir dėl visuomenės sveikatą įtakojančių priežasčių, turinčių ir gana ženklią ekonominę išraišką. Su
šia sritimi glaudžiai susiję miesto aplinkos humanizavimo
reikalai, būtinumas pritaikyti miestų aplinką, viešuosius
ir gyvenamuosius pastatus negalią turintiems žmonėms.
Nors Lietuvoje jau nuo 1994-ųjų vienoje iš pirmųjų pokomunistinių šalių buvo patvirtintas labai pažangūs šios
srities normatyvas, o nuo 2000-ųjų veikia visiems statybų
sektoriaus dalyviams privalomas Statybos techninis regla-
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mentas2, pasinaudojant daugelio pasaulio šalių patirtimi
kurtas šio straipsnio autoriaus vadovaujamos specialistų
grupės, šioje srityje dar daug ką turime nuveikti. Negalią
turintiesiems pereinamos dar ne visos miesto gatvės, įeinami ne visi viešieji, valdžios ar komercijos pastatai. VGTU
Urbanistikos katedros ir Helsinkio Technologijos universiteto mokslininkų grupė sukūrė visaapimančią ir paprastą
naudotis miesto viešosios ir gyvenamosios aplinkos įvertinimo šiuo aspektu metodiką. Teoriniai modeliai buvo
išbandyti praktikoje Vilniuje ir Helsinkyje ir leido sudaryti
šiems miestams reikalingų atlikti darbų programas. Daugiau apie tai projekto ataskaitoje.3
Miesto suplanavimo ir gyvenamosios aplikos kokybė
apibrėžiama ir kitu svarbiu kriterijumi: tai gyventojų asmeninis saugumas, viešojo, bendruomenių ir privataus turto
apsauga mieste. Akivaizdu, kad gerai suplanuotose, kokybiškai įrengtose, tinkamai prižiūrimose viešosiose, komercinėse teritorijose ir gyvenamosiose bendruomenėse, kur
gyventojai nuolat bendrauja vieni su kitais ir tausoja savo
gyvenamąją aplinką, pasitaiko daug mažiau agresijos, nusikaltimų ir kitų aplinkiniams pavojingų veiksmų. Todėl
planuojant naujus gyvenamuosius kvartalus, taip pat pertvarkant esamus senuosius itin svarbu įvertinti socialines
planavimo pasekmes, kad būtų išsaugotos susiformavusios miestų bendruomenės, o jų aplinkos kokybė pakelta į
naują estetinį ir techninį lygį.
Poveikio gyventojų sveikatai požiūriu daugiau darnos
tikimasi iš pocesų, vykstančių miestų susisiekimo sistemoje, kurie tiesiogiai įtakoja miestiečių sveikatą. Šioje srityje
pastebimi teigiami pasikeitimai: dėl kompleksiškai taikytų
eismo saugumo priemonių sumažėjo traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičius keliuose ir gatvėse. Tačiau sisteminiai susisiekimo plėtros procesai, kai didžiausioji medžiaginių išteklių ir darbų dalis skiriama naujoms gatvėms, jų
sankryžoms bei stovėjimo aikštelėms statyti, vis labiau
skatina vien tik judėjimą automobiliu, o ne žmogaus sveikatą skatinančiais fiziniais būdais – pėsčiomis, dviračiu ir
kitais bemotoriais būdais. Tęsiant ilgametes, tačiau ne visai
„sveikas“ šių procesų tradicijas vyksta plataus masto kelių
ir gatvių statyba, užimant laisvas miestų erdves, kurios galėtų būti naudojamos želdynams, žmonių susibūrimams,
bendravimui ir kitiems viešojo gyvenimo atvejams. Naujos susisiekimo arterijos ir naujos automobilių stovėjimo
aikštelės, ypač miestų centruose, ne palengvina automobilių spūstis, dėl kurių jos, neva, statomos, tačiau pritraukia
naujus automobilių srautus išplėstu gatvių tinklu į naujas
stovėjimo aikšteles. Taigi vietoje to, kad būtų išspręsta, automobilių grūsties problema tampa tik dar aštresnė ir vėl
užsukamas naujas gatvių statybos ratas. Dėl to pakyla oro
tarša ir padidėja miesto triukšmas, itin neigiamai veikiantys
miestiečių sveikatą.
2
Statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 “Statiniai ir teritorijos.
Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Lietuvo respublikos Aplinkos
ministerija. 2001.

Stauskis G., Vauramo E. 2002. Methodology for Testing Accessibility
in Public Facilities. Vilnius Gediminas Technical University, Helsinki University of Technology SOTERA Institute. Vilnius, Technika. ISBN 998605-572-5.
3
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Dažnai naujų gatvių, tiltų ir viadukų nauda argumentuojama gana trumparegiškai, neįvertinant visos eilės socialinių šio proceso pasekmių. Intensyvaus eismo gatvės
dažnai suskaido miesto gyvenamąsias bendruomenes ir
izoliuoja jas vieną nuo kitos. Tokių būdu sutraukomi nusistovėję socialiniai ryšiai miesto bendruomenių viduje
arba tarp gretimų bendruomenių. Taip prarandamas per
šimtmečius augintas miesto „socialinis turtas“, teikiantis
žmonėms pasitenkinimo savo gyvenamąja aplinka ir sąlygojantis jų gyvenimo kokybę. Tokių pavyzdžių gausu
Vilniaus, Kauno ir kitų Lietuvos didmiesčiuose, kur pastaraisiais metais buvo įrengti nauji gretkeliai, suskaidę prieš
tai buvusias vienalytes miesto bendruomenes.
Iš kitos pusės žvelgiant, pastaraisiais metais itin mažai
įrengiama naujų ar kokybiškai sutvarkoma esamų pėsčjųjų
ir dviračių takų, skverų, parkų ir kitų miesto veišųjų erdvių.
Dėl to judėjimas pėsčiomis ir dviračiais vis dar yra sudėtingas ir nesaugus. Žmogui skirto takų tinklo ir infrastruktūros elementų stoka yra kliūtis plėtotis miesto rekreacijos sistemai. Daugumos Lietuvos miestų rekreacinis
potencialas yra išties didelis: žmonių tankis užstatytose
teritorijose nėra didelis, miestuose gausu žaliųjų plotų ir
fizinių erdvių, tačiau didžioji jų dalis priskirtina „laukinės
gamtos“ kategorijai ir sulaukia mažai kraštovaizdžio architektūros specialistų ir savivaldybių darbuotojų dėmesio.
Vistik tenka pažymėti aktyviai šioje srityje dirbančias šalies
mokslo institucijas. Štai Vilniaus Gedimino technikos universiteto Urbanistikos katedros specialistai, vadovaujami
šio straipsnio autoriaus, parengė ir savivaldybei bei miestiečiams pristatė darnios rekreacijos tinklo plėtros Vilniaus
apskrityje ir Vilniaus miesto bei rajono savivaldybėse planą. Skiriant pirmumą pėsčiųjų, dviratininkų ir mūsuose
dar mažai išnaudojamo susisiekimo vandenų trasomis
bei viešojo susisiekimo linijomis, jungiančiomis miesto
gyvenamąsias teritorijas su vertingais gamtos ir kultūros
paveldo arealais, miesto gyventojai įgalinami inensyviau
naudoti šias erdves trumplaikės, vidutinio ilgio ar ilgesnės
rekreacijos tikslais. Pageidaujantys susipažinti su projektu giliau pasinaudos pateikiama nuoroda į VGTU mokslo
žurnale „Urbanistika ir architektūra“4 šia tema autoriaus
publikuotą straipsnį.
Vertinant susisiekimo sistemos tolimesnės raidos
perspektyvas jau artimiausiu laiku būtina ryžtingai perkelti investicijų ir darbų svorio centrą nuo gatvių ir automobilių aikštelių statybos į žmonėms skirtos aplinkos sritį,
planuojant ir įrengiant rišlius pėsčiųjų ir dviratininkų trasų
tinklus, kokybiškai sutvarkant ir pritaikant naudotojams
miesto viešąsias erdves, skiriamas labiausiai reikalingoms
ir tinkamoms visų bendruomenės narių veiklos rūšims,
taip pat sukuriant miestiečių rekreacijos sistemą, kuriai
pirmiausia būtų panaudojamos arti gyvenamųjų vietų
esančios vertingos gamtos teritorijos.
Stauskis Gintaras. 2009. Darnios rekreacijos ir turizmo plėtra – alternatyvaus mobilumo mieste skatinimo būdas // Urbanistika ir architektūra:
Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos
mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos
mokslų akademija. ISSN 1392-1630 (print), ISSN 1648-3537 (online).
2009, 33 tomas, Nr. 1. 28-38. (ICONDA, EBSCO, CSA).
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Miesto gyvenimo atliekos ir su jomis susijusi tarša – tai
sektorius, kurio kokybiškas funkcionavimas yra gyvybiškai
svarbus palaikant aplinkos sanitarinę kokybę bei miestečių sveikatą. Vis nauji buities atliekų surinkimo, saugojimo,
išvežimo irperdirbimo logistiniai eksperimentai dažnai
neužtikrina tinkamos visų miesto teritorijų švaros ir tiesiogiai gręsia miestiečių sveikatai. Vis daugiau gyventojų
laiko naminius gyvūnus, kuriuos vis dar bandoma išguiti iš
miesto erdvių. To vietoje turėtų būti nustatytos tinkamos
bendravimo su jais formos ir tam pritaikyta miesto aplinka, įrengiant daugiau gyvūnų vedžiojimo aikštelių, atliekų
surinkimo taškų, pažymėtų informacijos ženklais.
Šiandienos miestai visiems technogeniniams procesams palaikyti reikalauja vis daugiau energijos ir kuro,
kurio daugiausiai sunaudojama gamybos, susisiekimo ir
namų ūkio sektoriuose. Ir nors dalis šios energijos atkeliauja iš toli, kita jos dalis gaminama ir ruošiama vartotojams betarpiškai pačių miestų teritorijose. Iškastinio kuro
deginimas elektros ir šilumos gamybos įmonėse neabejotinai veikia miestiečių sveikatą per neigiamą poveikį oro
kokybei. Elektros energijos perdavimo tinklų, ypač aukštosios įtampos, elektromagnetiniai laukai įtakoja greta, o
kartais ir po jais, gyvenančiųjų savijautą ir sveikatą. Jei šie
poveikiai yra stiprūs, nuolat ar ilgai trunkantys, žmonėms
pasireiškia sveikatos sutrikimai, paūmėja jau turimi susirgimai, prastėja savijauta ir darbingumas. Miesto energetikos sistema kelia triukšmą ir vibraciją, o jos statiniai dažnai
nepuošia miesto. Energetikos objektai taip pat veikia aplinkinėse teritorijose vystomą žemės ūkį, miškus, vandenis
ir kitą gamtinę aplinką.
Rekomandacijos čia minėtos srities poveikiui žmonėms
sumažinti remiasi geru infrastruktūros ir jos elementų planavimu, grupuojant juos specialiai išskirtose teritorijose,
aplenkiant gyvenamuosius rajonus, svarbius viešojo naudojimo objektus, tokius, kaip mokyklos, vaikų, gydymo įstaigos, rekreacijos plotai. Racionalus mažųjų atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, vandens) panaudojimas
taip pat tausojančiai veikia žmonių sveikatą.
Kita svarbi sritis, neabejotinai veikianti miesto ir kaimo
gyventojų sveikatą – tai pramonės ir gamybos įmonių poveikis. Sintetiniai pluoštai ir plastikai, cheminės medžiagos
ir pesticidai, naftos ir elektronikos produktai – tai tik dalis
rizikingų šio sektoriaus veiksnių, galinčių žymiai pabloginti
gretimos gyvenamosios aplinkos kokybę. Pramonės ir gamybos apimčių nuosmukis, fiksuojamas ne tik pastarojo
ūkio sunkmečio, bet ir viso dviejų Nepriklausomybės dešimtmečių laikotarpiu, turi sveikatai paradoksaliai palankų
efektą. Imantis naujų gamybos įmonių plėtros projektų
būtina itin atsakingai ir strategiškai įvertinti jų būsimą,
planuojamą ir neplanuotai tikėtiną poveikį gretimų ir labiau nutolusių teritorijų gyventojams ir aplinkai. Tai ypač
aktualu pastaruoju metu išplitus pavienėms gyvenvietėms
miestų pakraščiuose, priemiesčio ir užmiesčio teritorijose,
kur tradiciškai bazuojasi daug pramonės įmonių.
Paskutiniu punktu aptarsiu itin svarbią sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo sritį, kurios būklė ir ateitis la-

bai jautriai veikia kiekvieno žmogaus gyvenimo kokybę.
Sveikatos priežiūros struktūrinės problemos buvo žinomis
jau seniai: įstaigų tinklo chaosas, jų teikiamų paslaugų
painiava, ateities vizijų trumparegiškumas bei nepamatuojamai augantys apetitai viešiesiems finansams, susigeriantiems kaip vanduo į smėlį, buvo žinomi daugeliui kiek
giliau į šią sistemą žvelgiančių specialistų, taip pat juntami
ir tiesioginiams šių paslaugų vartotojams. Per praėjusį dešimtmetį, kuris iš esmės būtų pakankamas laiko intervalas
pradėti ir atlikti tinkamai suplanuotas šio viešųjų paslaugų
sektoriaus struktūrines reformas, buvo atlikta daug studijų, tyrimų ir pateikta pasiūlymų. Paminėsiu tik vieną, kurio rengimui teko vadovauti tarptautinio mokslo projekto
rėmuose. Pateikti siūlymai (žiūr. 3 paveikslą), kurie buvo
pristatyti Seimo, Sveikatos apsaugos ministerijos, Vilniaus
miesto savivaldybės ir kitose Lietuvos bei užsienio auditorijose, remiasi šio itin jautraus, bet kartu ir labai sustingusio sektoriaus teritorine analize, statistikos rodiklių tyrimu
ir tendencijų išryškinimu, hierarchinės I-II-III lygių sistemos
pertvarkymo į integruotus paslaugų tinklus būtinybe, taip
pat demografinių, ekonominių ir kai kurių kitų veiksnių
kompleksiniu vertinimu. Įstaigų teritorinio tinklo pertvarkos koncepcija taip pat leidžia sudaryti ir pagrįstus, o ne
voliuntaristinius konkrečių sveikatos priežiūros įstaigų fizinio pertvarkymo, renovacijos, rekonstrukcijos, išplėtimo
ar gal būt ir sumažinimo planus. Pageidaujantys, kurių tikiuosi bus daug, giliau susipažinti su projektu gali VGTU
mokslo žurnale „Urbanistika ir architektūra“ atspausdintame autoriaus straipsnyje5. Daugiau apie regioninių sveikatos priežiūros tinklų pertvarką Europos šalyse galima
rasti tinklapyje www.futurehealth.fi. Tikėtina, kad pradėta
struktūrinė pertvarka neužilgo atves prie subalansuotos ir
humaniškos šio sektoriaus ateities.
Apibendrinimas
Mokslo tyrimai ir praktika neginčijamai rodo didelį
miestų plėtros procesų formuojamos urbanizuotos aplinkos poveikį gyventojų sveikatai. Miesto aplinkos estetinė,
ekologinė ir techninė kokybė, gyvenamųjų ir viešųjų teritorijų įrengimo humaniškumas, geras gamtinės aplinkos panaudojimas miesto kraštovaizdžiui ir rekreacijai,
vyraujantys mobilumo būdai ir priemonės, pramonės ir
energetikos sektorių įtaka bei kiti daugialypiai veiksniai
suformuoja vyraujantį miestiečių gyvenimo būdą, kuris
savo ruožtu didele dalimi įtakoja jų sveikatą. Kiekvieno iš
straipsnyje analizuotų sektorių subalansuotas vystymas,
įvertinant miesto ir regiono visuomenės, gamtos ir ūkio
poreikius ir galimybes, pritaikant pažangiausių mokslo tyrimų rezultatus veda link žmogaus sveikatą stiprinančios
aplinkos formavimo Lietuvoje.
5
Stauskis Gintaras. 2005. Optimization of Urban Planning Model for Developing Health Care Network in Vilnius Regional Area // Urbanistika ir
architektūra: Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos mokslo žurnalas / Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija. ISSN 1392-1630, 2005, XXIX tomas, Nr. 1
p. 41–46. (ICONDA, EBSCO, CSA).
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2.	Fizinis aktyvumas ir sveikata –
Lietuvos situacija Europos šalių
kontekste
Alvydas Kalvėnas, Neringa Simanavičiūtė
Lėtinių neinfekcinių ligų paplitimas, susijęs su fiziniu
pasyvumu, yra didžiausia visuomenės sveikatos problema
daugelyje pasaulio šalių (1). Išsivysčiusiose šalyse daugiau
nei pusė suaugusiųjų yra nepakankamai fiziškai aktyvūs.
Sparčiai didėjant miestams besivystančiose šalyse, fizinis
pasyvumas tampa dar didesne problema. Fizinio pasyvumo augimą urbanizacijoje lėmė didėjantis gyventojų
skaičius, padidėjęs skurdas, aukštas nusikalstamumo lygis,
didelis kelių eismo įvykių skaičius, padidėjęs oro užterštumas, parkų, šaligatvių, sporto, poilsio įrenginių trūkumas,
todėl reikalingos veiksmingos kompleksinės visuomenės
sveikatos gerinimo priemonės, keičiančios ir gyventojų fizinės veiklos įpročius (2).
Lietuvos sveikatos programoje numatyta didinti šalies
gyventojų fizinį aktyvumą. Joje numatoma laisvalaikiu fiziškai aktyvių moksleivių skaičių padidinti 50 proc., o iki
65 metų fiziškai pasyvių žmonių skaičių sumažinti 30 proc.
(3). Deja, šie rodikliai iki 2010 m. nebuvo pasiekti, nes tokiems tikslams pasiekti reikia nuoseklios ir ilgalaikės fizinio
aktyvumo skatinimo politikos visos šalies mastu. Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, Lietuva yra
tarp šalių, kurios nėra parengusios nacionalines nuostatas
atspindinčių dokumentų gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo srityje (1 lentelė) (4). Todėl labai svarbu kritiškai ir
objektyviai įvertinti šalies fizinio aktyvumo skatinimo politikos (ne)buvimą ir Lietuvos žmonių fizinio aktyvumo ga58

limybes bei fizinio aktyvumo strategijos reikšmę (svarbą)
remiantis užsienio šalių patirtimi.
Fizinio aktyvumo sąlygų svarba: užsienio
šalių patirtis
Otavos chartijoje teigiama, kad sveikata labai priklauso ne tik nuo asmens gyvensenos, tačiau yra lemiama ir
aplinkos sąlygų (5). Valstybės, kurioms pavyko ilgam laikui
padidinti savo gyventojų fizinį aktyvumą, laikosi ekologinio požiūrio, kuris suprantamas kaip sveiko gyvenimo
būdo propagavimas ir politikos, skatinančios reikiamus
aplinkos, socialinius ir kultūros pokyčius, formavimas (6).
Užsienio šalyse fizinio aktyvumo skatinimo politikos
orientacija keitėsi iš individualaus fizinio aktyvumo skatinimo lygmens į aukštesnio lygmens strategijas, apimančias
politinius sprendimus ir aplinkos keitimą. Tyrimais įrodyta,
kad šalių, kuriose buvo imtasi radikalių politinių žingsnių
ir aplinkos pokyčių (Suomijoje, Šveicarijoje, Olandijoje),
gyventojai yra fiziškai aktyvesni, palyginus su gyventojais
tų šalių, kur šie pokyčiai ne tokie ryškūs, t. y. Rytų Vokietija, Belgija, Ispanija (7). Teigiama, kad nuoseklus ir visa apimantis fizinio aktyvumo skatinimo problemų sprendimas
įgyvendinant nacionalines fizinio aktyvumo skatinimo
Strategijas (politinius dokumentus) sudaro palankias sąlygas fizinei veiklai ir yra teigiamai (palankiai) vertinamas tų
šalių gyventojų (8).
PSO Europos regiono ataskaitose teigiama, kad tik
kelios Europos šalys turi parengusios nacionalines su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo strategijas (programas) – tai Suomija, Olandija ir Anglija (9). Pastaraisiais
metais nacionalines strategijas parengė Škotija ir Slovėnija, o daugelis kitų Europos valstybių ėmėsi kurti tokias
strategijas (10). Nepaisant to, kad daug Europos valstybių
neturi ilgalaikių su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo strategijų, daugelyje iš jų (Švedija, Vokietija, Austrija) plačiai vykdomos atskiros fizinio aktyvumo skatinimo
intervencinės programos.
Su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimas
žengia tik pirmuosius žingsnius visame pasaulyje, tačiau
aišku, kad fizinio aktyvumo įtakos sveikatai pripažinimo
įgyvendinimas per intervencines strategijas reikalauja sisteminio, daugiapakopio ir nuoseklaus ilgalaikio tarpsektorinio bendradarbiavimo, kuris skatina individualų ir organizacinį elgsenos keitimą, kuria naujas socialines normas ir
skatina politinius bei aplinkos pokyčius (11). Teigiama, kad
vienas iš pagrindinių veiksnių, garantuojančių su sveikata
susijusio fizinio aktyvumo skatinimo strategijų ir programų sėkmę, yra tarpsektorinis bendradarbiavimas, vietinių,
nacionalinės ir globalios reikšmės programų kūrimas bei
įvairių organizacijų narystė fizinio aktyvumo skatinimo
nacionaliniuose (regioniniuose) tinkluose (12).
Svarbia sveikatos skatinimo paradigma tapo teiginys
„Sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“(13).
Pasaulio ir Europos šalių politikai ir mokslininkai sutaria,
kad siekiant padaryti įtaką populiacijai, būtina taikyti šį
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principą, t. y., fizinio aktyvumo pasirinkimas turi būti integruotas į gyventojų kasdienybę taip, kad būtų lengva,
natūralu ir trokštama jį pasirinkti. Atsiradus geresnėms
fizinio aktyvumo sąlygoms, kai kurių visuomenės grupių
dalyvavimas laisvalaikio fizinėje veikloje turi tendenciją
didėti, vis dėlto pripažįstama, jog netgi fiziškai aktyvių šalių, pvz., Suomijos ir Šveicarijos gyventojų kasdienis fizinis
aktyvumas darbo dienomis mažėja (14,15).

Skirtingų socialinių grupių fizinis aktyvumas skiriasi
ir nepriklauso vien nuo individualių poreikių, todėl fizinio
aktyvumo programų tikslas negali būti nukreiptas tik į individualios elgsenos keitimą (16). Tai reiškia, kad turi būti
skatinamas toks fizinis aktyvumas, kuriam nereikia papildomų laiko ir finansinių sąnaudų ir jis gali būti susijęs su namų
ruoša, mobilumu (pvz., važiavimas dviračiu) arba neapmokestinamu fiziniu aktyvumu gyvenamojoje aplinkoje (17).
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1 pav. Gyventojų nuomonės pasiskirstymas, apie gyvenamosios vietos pritaikymą fiziniam aktyvumui, pagal Europos Sąjungos šalis.
(Eurobarometer: Health and Food. European Commission; 2006.
Available from URL: http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf)
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2 pav. Gyventojų nuomonės pasiskirstymas, apie vietinių sporto klubų sudarymo galimybes fiziniam aktyvumui, pagal Europos Sąjungos
šalis. (Eurobarometer: Health and Food. European Commission; 2006.
Available from URL: http://ec.europa.eu/health/ph_publication/eb_food_en.pdf)

Tik Kanadai ir Suomijai pavyko žymiai ir ilgesniam laikui padidinti savo gyventojų fizinį aktyvumą, nors pastaraisiais metais fizinio aktyvumo padidėjimas pastebėtas ir
Naujojoje Zelandijoje. Daugelis kitų šalių, pvz., Australija,
JAV, Olandija ir Danija parodė daug politinių pastangų bei
sukūrė ir įgyvendino strategijas, tačiau kol kas nepasiekė
ilgalaikio gyventojų fizinio aktyvumo padidėjimo (10).

2. Fizinio aktyvumo sąlygos Lietuvoje
Lietuvoje neatlikta tyrimų, kurių pagrindinis tikslas
būtų įvertinti gyventojų suvokiamų fizinio aktyvumo sąlygų ir fizinio aktyvumo ryšį. Tokie tyrimai padėtų įvertinti
realias fizinio aktyvumo kliūtis ir nustatyti tam tikrus lietuvių mankštinimosi motyvacijos aspektus. 2006 m. atlikto
sociologinio Eurobarometro tyrimo „Sveikata ir mityba“

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2010/

61

duomenimis (18), Lietuva nėra iš tų šalių, kurių gyventojai
linkę sutikti, jog jų gyvenamoji aplinka skatina fizinį aktyvumą (ES-25 vidurkis – 73 proc., Lietuva – 66 proc., o Suomija – 90 proc., Olandija – 93 proc.) (1 pav.). Lietuva yra tarp šalių, kurių gyventojai mažiausiai sutinka su tuo, jog vietiniai
sporto klubai sudaro galimybes jų fiziniam aktyvumui, pvz.,
ES-25 vidurkis – 68 proc., Lietuvos – 42 proc. (2 pav.).
Lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuvoje sporto objektų plėtra skiriasi nuo 2 iki 150 ir daugiau
kartų (19). Pavyzdžiui, Prancūzijoje 1 000 gyventojų tenka
vidutiniškai 3,5 sporto infrastruktūros objekto, iš jų lauko
(atvirų) statinių – apie 2,2, uždarų statinių – apie 1,3, o Lietuvoje 2005 m. 1 000 gyventojų teko vidutiniškai 1,71 sporto
infrastruktūros objekto. Per pastaruosius 20 metų Lietuvoje, remiant valstybei, pastatytas vos vienas universalus daugiafunkcinis ir tarptautinius reikalavimus atitinkantis sporto
objektas (Šiaulių Arena), o dalis šiuo metu veikiančių sporto
bazių neatitinka net standartinių higienos normų reikalavimų (20).
Apgailėtina dviračių takų, daugelio šalies parkų, vaikų
žaidimų aikštelių, čiuožyklų situacija. Nėra duomenų apie
tai, kiek ir kokių rekreacinių įrenginių tenka tam tikram skaičiui šalies gyventojų skirtinguose regionuose, nekalbant
apie jų dinamiką. PSO pabrėžia (17), jog ypač svarbu, kad
fizinis aktyvumas būtų integruojamas į gyventojų kasdienybę, kad mankštinimosi paslaugų kaina būtų prieinama
kuo didesniam vartotojų sluoksniui, kad visuose regionuose būtų kuo daugiau rekreacinių įrenginių, skatinančių
kasdienį gyventojų fizinį aktyvumą, už kurį nereikia papildomai mokėti (dviračių takai, rekreacinės aikštelės, parkai).
Taip prisidedama sprendžiant socialinės nelygybės problemą, didinamas jaunimo užimtumas, fizinis aktyvumas tampa prieinamu netgi labai užimtiems žmonėms. (21). Deja,
Lietuva kaip ir kitos posovietinės valstybės kol kas negali
pasigirti palankiu požiūriu į fizinio aktyvumo sąlygų šalyje
gerinimą.
Išvados
1. Lietuva neturi ilgalaikės ir nuoseklios su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo politikos ir strategijos.
2. Nesukurta nacionalinė su sveikata susijusio fizinio
aktyvumo įvertinimo ir stebėsenos (monitoringo) sistema.
3. Nėra tarpsektorinės politinių partijų bei visuomeninių judėjimų remiamos vykdomosios (šalies mastu) valdžios struktūros, kuri būtų atsakinga už:
a) fizinio aktyvumo, kaip vieno iš svarbiausių žmogaus
sveikatą lemiančių veiksnių ugdymą ir sklaidą visuomenės narių tarpe;
b) remdamasi objektyviais fizinio aktyvumo ir pajėgumo
nacionaliniai rodikliais rengtų fizinio aktyvumo rekomendacijas įvairaus amžiaus Lietuvos gyventojams;
c) fizinį aktyvumą skatinančių programų (projektų), skirtų įvairioms amžiaus grupėms ar specialius poreikius
turintiems visuomenės atstovams inicijavimą, rengimą
bei įgyvendinimą.
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V. MIESTO PLANAVIMAS IR TRANSPORTO PLĖTROS ĮTAKA

VI

VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS
PROBLEMOS
1. Urbanizacija kaip visuomenės
sveikatos problema ir iššūkis
(pagal PSO)
Robertas Petkevičius
Civilizacijos istorijoje žmogaus proto kūrybinės galios
ypač ryškiai sužibėjo miestuose. Tūkstantmečiais miestai
buvo ir yra prekybos, mokslo, politikos ir kultūrinio gyvenimo centrais, turi didelę įtaką šalims ir regionams. Teigiamą
miestų plėtros ir augimo įtaką žmonijos vystymuisi pripažįsta savo raštuose istorikai, ekonomistai bei kitų mokslų
atstovai. Tačiau socialiniu ir visuomenės sveikatos požiūriu miestuose vyrauja dideli kontrastai, literatūros tonas
daugiau pesimistinis, ypač epidemiologijos ir visuomenės
sveikatos srityse. Jau senuosiuose amžiuose miestai vaizdžiai buvo vadinami epidemijų lopšiais ir skurdo lizdais.
Šiuolaikinis mokslas konstatuoja, jog žmonių gyvenamoji vieta neabejotinai daro įtaką jų sveikatai ir galimybei
gyventi visavertį gyvenimą. PSO duomenimis 2007 metais pirmą kartą žmonijos istorijoje didžioji žmonijos dalis
gyveno miestuose. Sparčiai augantis žmonių gyvenančių
miestuose skaičius bus viena svarbiausių pasaulio sveikatos problemų 21-ajame amžiuje. Prognozuojama, kad iki
2030 metų šeši iš 10 žmonių bus miestiečiai, o iki 2050
metų šis skaičius pakils iki septynių iš 10 žmonių. Daugeliu atvejų, ypač besivystančiose šalyse, urbanistikos greitis
viršijo vyriausybių gebėjimą kurti būtiną infrastruktūrą.
Beveik 1 milijardas pasaulio žmonių gyvena lūšnynuose,
jiems trūksta ne tik elementarių sanitarijos sąlygų, bet ir
geriamo vandens, maisto. Chaotiškas miestų augimas gali
sustiprinti humanitarines krizes, turėti pasekmių gyventojų sveikatai, sveikatos apsaugai, saugos lygiui, klimato
šilimui.
Prognozuojant pasaulio gyventojų skaičiaus didėjimą
konstatuojama, kad ir tolesnėje ateityje pagrindinis gyventojų skaičiaus augimas bus miesto vietovėse. Tai kelia
pavojų visuomenės sveikatai ir sudaro daug problemų:
jos susiję su užterštais vandeniu ir aplinka, maisto trūkumu, smurtu ir traumomis, neužkrečiamomis ligomis ir jų
rizikos veiksniais, tokiais kaip tabako vartojimas, nesveika
mityba, fizinis pasyvumas, nesaikingas alkoholio vartojimas, narkotikai, taip pat rizika, susijusi su užkrečiamų ligų
protrūkiais. Užkrečiamos ligos bei nepakankama mityba
ir toliau vargins tam tikrus pasaulio regionus ir gyventojų
grupes. Dėl minetų priežasčių urbanizacija tampa nemažu
iššūkiu visuomenės sveikatai.

Sveikatos rodiklius pateikiant pagal visų miesto gyventojų vidutinius rodiklius nyksta skirtumai tarp turtingųjų ir
neturtingųjų. Korektiškai analizuojant statistinius duomenis konstatuojama, jog neproporcingai daug neturtingųjų
kenčia nuo įvairių ligų ir kitų sveikatos problemų. Pavojus
patirti smurtą, lėtines ligas, tokias užkrečiamas ligas kaip
tuberkuliozė ir ŽIV/AIDS, jiems yra didesnis. Plinta ir neužkrečiamos ligos (širdies-kraujagyslių, vėžys, psichikos
ligos, diabetas, alergijos ir kt.), daugėja su nelaimingais
atsitikimais susijusių sužalojimų ir mirčių. Globalizacijos ir
urbanizacijos pasėkoje daugėja ekologinių, technologinių
ir stichinių krizių bei nelaimių, vargina ekonominės-finansinės krizės, jų pasekmės vis labiau skaudžios.
Taip pat skirtingose pasaulio vietovėse labai skiriasi
kaimų ir miestų būstų santykis: nuo mažiau nei 10% miesto būstų Burundyje ir Ugandoje, iki beveik 100% Belgijoje, Honkonge, Kuveite ir Singapūre. Lietuvoje miestuose
gyvena 67 % gyventojų. Pasaulio kaimų bendruomenės
kenčia nuo vis mažėjančių investicijų į infrastruktūrą ir
patogumus, neproporcingai didelio skurdo ir vargingų
gyvenimo sąlygų. Tai vėlgi savo ruožtu skatina migraciją
į miestus.
Kasdienės sąlygos, kuriose gyvena žmonės, daro didelę įtaką sveikatos santykių teisumui (equity). Kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką būstą, švarų vandenį
ir normalias sanitarines sąlygas – tai pagrindiniai sveiko
gyvenimo garantai. Auganti priklausomybė nuo automobilių ir kitos technikos, mechanizacija, apribojimai keliauti
pėsčiomis ar dviračiu, savo ruožtu turi įtakos vietovės oro
kokybei, šiltnamio dujų emisijai ir fiziniam neaktyvumui.
Pagrindiniai veiksniai, įtakojantys visuomenės sveikatą arba taip vadinami socialiniai determinantai, gali
pasireikšti ne tik sveikatos apsaugos sektoriuje, aplamai
daug jų randama visuose miesto gyvenimo parametruose. Miestiečių sveikatą labai įtakoja infrastruktūra, prieiga
prie socialinių ir sveikatos paslaugų, bendruomenės aktyvumas, miesto valdymas, vykdoma sveikatos ir socialinė
politika, pajamų, sveikatos paslaugų ir švietimo galimybių
pasiskirstymas.
Miestų planavimas gali skatinti sveiką elgesį: tai sveikatos apsaugos stiprinimas, investuojant į aktyvų transportą, saugių miestų projektavimą, skatinant fizinį aktyvumą, eismo kontrolę, švarias technologijas, ypač energetiką, tabako gaminių prieinamumo mažinimą ir maisto
saugą. Gerinti miesto gyvenimo sąlygas būsto, vandens ir
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sanitarijos srityse yra ilgas kelias, tačiau tai mažina riziką
gyventojų sveikatai. Tokie veiksmai nebūtinai reikalauja papildomų lėšų, svarbu nukreipti išteklius į gyventojų
sveikatai skirtas prioritetines intervencijas, taip pasiekiant
didesnį sveikatinimo efektyvumą.

nių ir būsimų kartų miestų gyventojams. Visi visuomenės
sluoksniai, visos tarpžinybinės institucijos, visi visų lygių
politikai kartu turėtų aktyviai dalyvauti rengiant sveikatos
politikos priemones, siekti labiau subalansuotų visuomenės sveikatos rezultatų.

Didėjant pasaulio gyventojų skaičiui (mūsų jau beveik
7 milijardai, 2040 metais prognozuojama 9 milijardai), dabartinis urbanizacijos modelis kelia rimtų problemų aplinkai, ypač dėl klimato pokyčių. Mažėja dirbamos žemės
plotai, tuo pačiu brangsta kasdieninis maistas, jis tampa
ne visiems prieinamas. Maždaug kas penktas Žemės žmogus neturi pakankamai geriamo vandens, 40 % pasaulio
gyventojų neturi galimybių patenkinti bent būtiniausių
sanitarijos poreikių. Pasaulyje badauja daugiau nei milijardas žmonių, ekonominės krizės sąlygomis alkstančiųjų
skaičius per trumpą laiką išaugo šimtu milijonų žmonių.
Dabar badą kenčia maždaug kas šeštas septintas planetos
gyventojas.

Mes esame ir atrodo būsime situacijoje, kai pasaulis
tampa vis labiau urbanizuotas, tai neabejotinai turi ir turės
pasekmių sveikatai – reikia galvoti ne tik apie gyvenimo
mieste naudą, bet ir to pasėkoje valstybei iškylančius uždavinius. Būtina imtis veiksmų jau dabar, siekti ir užtikrinti,
kad ateities miestai būtų sveiki miestai.

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija
(FAO) ir PSO konstatuoja, kad ir iki pasaulinio ekonomikos
nuosmukio egzistavusi bado problema pastaruoju metu
labai paaštrėjo: neturtingose šalyse daug darbo netekusių
miesto gyventojų neturi pinigų pačioms būtiniausioms
reikmėms, tarp jų ir maistui. Iš didmiesčių bei užsienio į
kaimus grįžo daug anksčiau uždarbiauti išvykusių žmonių,
tačiau maisto resursai ir dirbamos žemės plotai kai kuriuose tankiai gyvenamuose planetos kampeliuose ir taip maksimaliai išnaudojami. Ypač tai pasakytina apie tokias šalis
kaip Indija, Bangladešas, Pietryčių Azijos valstybės. Maisto
kainos pasaulyje išlieka aukštos ir turi kilimo tendenciją,
nes brangsta degalai, didėja gabenimo išlaidos, daugėja
gyventojų. Maisto stoką labai didina sausros, potvyniai, kitos stichinės nelaimės, pilietiniai karai, suirutės. Būtent dėl
tokių priežasčių dešimtys milijonų žmonių badauja Somalyje, Čade, Konge. Dažniausiai badą lydi epidemijos. Išsekusius žmones (ypač vaikus) labai greitai pakerta įvairios
ligos. FAO skelbia, kad pasaulyje kas sekundę nuo bado
miršta vienas žmogus.
Maždaug ketvirtadalis pasaulio žmonių gyvena „visiškame skurde“, t. y. negali patenkinti elementarių poreikių:
neturi ko valgyti, kuo apsirengti, dažnai yra benamiai. Šių
problemų poveikis vėlgi didesnis mažas pajamas uždirbančių piliečių tarpe, jie yra labiau pažeidžiami.
Šiuo metu šiltnamio dujų emisijų kiekį daugiausiai
lemia vaartotojiškas gyvenimo būdas išsivysčiusiuose pasaulio didmiesčiuose. Transporto ir pastatų CO2 emisijos
sudaro 21 % visų emisijų, tuo metu kai žemės ūkio veikla –
maždaug penktadalį. Javų derlius daugiausiai priklauso
nuo vyraujančių klimato sąlygų. Klimato sistemos eikvojimas ir griovimas bei uždavinys sumažinti nelygybes visuomenės sveikatos srityje yra glaudžiai tarpusavyje susiję.
Sveikata yra prigimtinė žmogaus teisė visiems piliečiams. Asmenys, pilietinė visuomenė ir vyriausybės privalo laikytis šio principo. Bendros savivaldybių, pilietinės
visuomenės ir atskirų asmenų pastangos turi būti nukreiptos į siekį išsaugoti teisę į sveikatos priežiūrą dabarti-
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Ką reikėtų daryti? PSO dokumentai, kaip Talino Chartija, (2008), Pasaulio Sveikatos Asamblėjų ir Europos regiono sveikatos komitetų rezoliucijos, įvairių konferencijų ir
pasitarimų medžiaga teigia, jog tik tarpžinybinių bendrų
pastangų dėka, mokslo duomenimis pagrįstų tarptautinių strategijų pagalba, vadovaujantis integruotos profilaktikos, teisumo ir solidarumo principais, investuojant į
pažangias sveikatos sistemas ir rengiantis atsakui į krizes
galima pradėti spręsti aktualias šių dienų visuomenės
sveikatos problemas.
Valstybės narės raginamos: spręsti kiekvienai šaliai
atskirai ir visoms kartu būdingą neteisumo sveikatos srityje problemą, įsipareigoti politiniu lygmeniu vadovautis principu, skirtu mažinti atotrūkį tarp kartų, laikomą
nacionalinio lygmens problema, koordinuoti bei valdyti
sveikatai stiprinti skirtus tarpžinybinius veiksmus, siekti į
visas politikos kryptis integruoti sveikatos teisumo aspektą, …. parengti naujus nacionalinį kontekstą atitinkančius
metodus ir įrodymus, arba pasinaudoti turimais, siekiant
spręsti problemas, susijusias su socialiniais veiksniais ir
sveikatos bei sveikatos teisumo socialiniais gradientais…
(Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucija Nr. A62/14, Ženeva, 2009 m.).
PSO ir Socialinių sveikatos veiksnių komisijos parengtoje ataskaitoje (2008) teigiama, kad miestų valdymo ir
planavimo dėmesio centre privalo būti sveikata ir sveikatos santykių teisumas. Miestų plėtra turi būti vykdoma
užtikrinant pakankamą skaičių prieinamo būsto, investuojama į nepalankių gyvenimui miesto rajonų būklės gerinimą. Prioritetas teiktinas vandens ir elektros tiekimui, namų
ūkių sanitarinių sąlygų gerinimui, gatvių ir kelių būklės
gerinimui. Miestų planavimas turi visiems gyventojams
lygiai ir teisingai skatinti sveiką ir saugų elgesį, investuojant į gerai veikiantį transporto ir mažmeninės prekybos
planavimą, ribojant prekybą nesveiku maistu, projektuoti
ir tvarkyti aplinką sveikam gyvenimui, tame tarpe kontroliuojant alkoholio prekybos taškų skaičių.
Ilgalaikėmis investicijomis į kaimo plėtrą būtina skatinti sveikatos santykių teisumą kaime (lyginant su miestu),
kovoti su segregacinėmis strategijomis ir procesais, kurie
sukelia kaimo skurdą, didina bežemių skaičių ir priverčia
žmones išsikelti iš savo namų, keltis į miestus. Neatidėliotina imtis veiksmų, kuriais būtų atsvertos žalingos miestų
augimo pasekmės, užtikrinti sveiką gyvenseną palaikančius pragyvenimo šaltinius kaime, adekvačias investicijas
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į kaimo infrastruktūrą ir strategijas, kurios remtų žmones,
migruojancius iš kaimo į miestus. Ekonominės ir socialinės
politikos strategijos, galinčios įtakoti klimato pokyčius ir
blogėjančią aplinką, turi būti suderintos su sveikatos santykių teisumo aspektais.
Įvertinusi problemos aktualumą ir sudėtingumą PSO
paskelbė 2010 metų devizą „Urbanizacija kaip visuomenės sveikatos iššūkis“, o balandžio 7-ąją, pasaulinę sveikatos dieną, pakvietė „Tapti globalaus judėjimo už sveikus
miestus dalyviais”.
Nors Lietuvoje vidutinė vyrų gyvenimo trukmė yra
66,3 metai, o moterų – 77,57 metai, analizuojant mirties
dėl įvairių priežasčių rizikos ir išsilavinimo santykį, išryškėja skirtumas tarp pradinį ar vidurinį išsilavinimą turinčių ir
tęstines studijas baigusių vyrų. Tikėtina, kad universitetinį
išsilavinimą įgiję vyrai gyvens keleriais metais ilgiau nei
vien tik pradinį išsilavinimą įgiję vyrai.
Turimi duomenys rodo, kad, nepaisant keleto išimčių,
kuo sunkesnė žmonių socialinė ir ekonominė padėtis, tuo
prastesnė jų sveikata. Socialinės padėties skirtumai atspindi skirtingą individų išsilavinimo lygį, pajamų ir užimtumo
pobūdį bei garantijas, gaunamos socialinės paramos pobūdį ir dydį, galimybę pasinaudoti ir naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis, būsto garantijas ir aplinkos,
kurioje gyvena, saugumą bei pobūdį.
Lietuvoje labiau išsilavinę, didesnes pajamas gaunantys, miestuose gyvenantys vyrai savo sveikatą vertina
geriau. Be to, jiems būdingas sveikatą tausojantis elgesys,
ypač susijęs su rūkymu, alkoholio vartojimu ir mityba.
Įvertinus ligotumo ir pajamų santykį aiškėja, kad mažesnes pajamas gaunančios moterys turi 3,2 kartus daugiau
sveikatos problemų negu didesnes pajamas gaunančios
moterys. Tarp vyrų šis skirtumas sudaro 2,3 kartus. Visos
šalies mastu skurdo lygis kaimo vietovėse daugiau negu
pustrečio karto didesnis negu miestuose. Tai reiškia, kad
tikimybė, jog mažas pajamas gaunantis suaugęs kaimo
gyventojas bus prastesnės sveikatos yra 3,9 kartus didesnė. Vadovaujantis Eurostat (2009) duomenimis, Lietuvos
gyventojų sveikatos ir socialinės bei ekonominės padėties
netolygumai padidėjo ir yra vieni didžiausių ES.
Ekonominės krizės laikmečiu svarbiau nei bet kada
užkirsti kelią skirtingų socialinių grupių patiriamam neteisumui sveikatos priežiūros srityje, siejamam su galimų
ligų rizika ir pasekmėmis sveikatai. Tai padaryti svarbu ne
tik tam, kad būtų užtikrintas socialinis teisingumas, bet
ir todėl, kad sveikatai, kaip produktyvių namų ūkių, bendruomenių ir makroekonominio lygmens prekei tenka
esminis vaidmuo.
Remiantis patikimų šaltinių duomenimis, jei tokioms
ES šalims kaip Lietuva pavyktų 10 proc. sumažinti neteisumą sveikatos priežiūros srityje, būtų užtikrinta apčiuopiama ekonominė nauda, nes būtų sutaupyta 18 milijardų,
kurių netektų išleisti sveikatos priežiūrai, ir 6 milijardai,
kurių netektų išleisti socialinio draudimo reikmėms. Šiais
socialinio ir ekonominio sunkmečio laikais valstybių narių vyriausybės ir sveikatos apsaugos ministerijos turėtų

daugiau dėmesio skirti tam, kad būtų išvengta dar didesnio neteisumo sveikatos priežiūros srityje dėl ekonominių
priežasčių ir socialinio teisingumo trūkumo.
Neteisumas sveikatos priežiūros srityje nėra naujas
reiškinys, jo galima išvengti, o susiklosčiusią situaciją galima pakeisti imantis veiksmų socialinėje, politinėje ir ekonominėje srityse. Tai įrodančių duomenų pateikiama PSO
Sveikatos socialinių veiksnių komisijos 2008 metų ataskaitoje, pavadintoje „Kaip panaikinti atotrūkį per vienos
kartos gyvenamąjį laikotarpį“. Šios ataskaitos santrauka
išversta į lietuvių kalbą siekiant užtikrinti, kad joje pateikti įrodymai ir politinės priemonės, padėsiančios naikinti
Lietuvos piliečių sveikatos netolygumus ir taip užtikrinti
vienodas galimybes visiems būti sveikiems, būtų lengvai
prieinami visiems suinteresuotiesiems asmenims nacionaliniu, regionų ir savivaldybių lygmeniu.
2008–2009 metais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir PSO Europos regiono biuro bendradarbiavimo sutartimi, Lietuva viena iš
pirmųjų išmėgino naujas priemones, skirtas stebėti ir analizuoti neteisumą socialinėje srityje. Laikas pradėti mažinti
neteisumą Lietuvos sveikatos priežiūros srityje ir skatinti
platesnius debatus bei didesnę paramą veiksmams šioje
aktualioje srityje. Į teisumo sveikatos srityje stebėsenos
bei analizės rezultatus turėtų būti atsižvelgta 2010–2011
metais rengiant naująją į teisumą orientuotą Lietuvos
sveikatos programą 2011–2020 metams.

2. VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PLĖTRA SAVIVALDYBĖSE
Audrius Ščeponavičius, Loreta Ašoklienė,
Andrius Kavaliūnas
Lietuvos demografinei būklei blogėjant, senstant visuomenei, emigruojant jauno ir darbingo amžiaus asmenims, didėjant socialinės apsaugos ir sveikatos priežiūros
išlaidoms, dažniausios gyventojų mirties priežastys ir toliau išlieka kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai,
nelaimingi atsitikimai ir traumos, kurių galima išvengti.
Visuomenės sveikatos būklė negerėja, nes iki šiol nesuformuotos sveikos gyvensenos nuostatos, kiti sektoriai nepakankamai įsitraukia į sveikatinimo veiklą, visą atsakomybę
perduodant veikiančiai sveikatos priežiūros sistemai. Taigi
visuomenės sveikatos priežiūros sistemos reforma buvo
būtina, įtvirtinant vienu iš prioritetų sveikatos ugdymą
ir ligų profilaktiką: sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymą,
sergamumo ir mirtingumo mažinimą, sveikos ir saugios
aplinkos kūrimą, glaudesnį visų partnerių bendradarbiavimą. Savivaldybės kartu su gyventojų bendruomenėmis,
nevyriausybinėmis organizacijomis, atlikdamos visuomenės sveikatos stebėseną, geriausiai gali atskleisti jų teritorijoje vyraujančias visuomenės sveikatos problemas,
nustatyti visuomenės sveikatos priežiūros prioritetus,
imtis veiksmingų sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo priemonių. Todėl 2007 m. buvo priimti Visuomenės sveikatos
priežiūros įstatymo pakeitimai, aiškiai apibrėžiant visuo-
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menės sveikatos priežiūrą valstybės ir savivaldybių lygiu
ir nustatant, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti steigia
visuomenės sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pagrindu turi teisę teikti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas ir kitų savivaldybių gyventojams.
Viena iš pagrindinių savivaldybių visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijų, numatytų minėtame įstatyme, – visuomenės sveikatos stebėsena, siekiant gauti išsamią informaciją apie gyventojų sveikatos būklę ir ją lemiančius
rizikos veiksnius, nustatyti visuomenės sveikatos problemas ir visuomenės sveikatos stiprinimo prioritetus, taip
pat remiantis objektyvia informacija planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos stiprinimo ir prevencijos programas. Tai apima valstybinių visuomenės sveikatos programų įgyvendinimo masto nustatymą, svarbių
bendruomenei sveikatos stiprinimo programų rengimą ir
įgyvendinimą, sveikatos saugos ir sveikatos ugdymo bei
stiprinimo (ypač vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo
ir stiprinimo) priemones, informacijos apie visuomenės
sveikatą ir jos gerinimo būdus sklaidą, bendradarbiavimą
su valstybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomene, šeima.
Nors įstatyme savivaldybių vykdoma visuomenės
sveikatos priežiūros įtvirtinta tik 2007 m., pirmieji visuomenės sveikatos biurai – Klaipėdos rajono, Šiaulių miesto ir Joniškio rajono savivaldybėse – įsisteigė dar 2006 m.
Daugiausia biurų įsisteigė 2008 m. – net 20-yje savivaldybių (1 pav.). Šį spartų šuolį daugiausiai lėmė sėkmingas
Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos įgyvendinimas,
kurios svarbiausias tikslas – savivaldybių teritorijose stiprinti gyventojų sveikatą: gerinti visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą bendruomenėje, skatinti savivaldybes teikti geros kokybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, organizuoti ligų prevencijos
priemones, įtvirtinant savivaldybių politikoje visuomenės
sveikatos svarbą, plečiant visuomenės sveikatos biurų
tinklą, gerinant visuomenės sveikatos priežiūros veiklos
koordinavimą, užtikrinti geros kokybės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bendruomenėje bei
stiprinant visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų gebėjimus ir įgūdžius. Taigi iki 2009 m.
pabaigos Lietuvoje įsisteigė 31 savivaldybių visuomenės
sveikatos biuras, dar 9 savivaldybės visuomenės sveikatos
priežiūros funkcijas vykdė bendradarbiavimo sutarčių pagrindu (2 pav.), – iš viso 2009 m. jau 40 savivaldybių vykdė
visuomenės sveikatos priežiūrą (3 pav.).
Viena iš pagrindinių Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų
programos įgyvendinimo nuostatų – sveikatinimo veiklos
sutarčių tarp Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių sudarymas, skiriant valstybės biudžeto lėšas svarbių
visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų savivaldybėse
vykdymui. Sveikatinimo veiklos sutartys sudaromos su savivaldybėmis, kurios:
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•
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įsteigusios savivaldybės biudžetinę įstaigą visuomenės sveikatos biurą;
neįsteigusios savivaldybės biudžetinės įstaigos visuomenės sveikatos biuro, tačiau pasirašiusios su kitomis
savivaldybėmis, įsteigusiomis savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, savivaldybių bendradarbiavimo
sutartis dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo;
užtikrina ne mažiau kaip trečdalį visuomenės sveikatos priežiūrai savivaldybėje per visuomenės sveikatos
biurą skiriamo finansavimo.

1 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų plėtra
2006–2009 m.

2 pav. Savivaldybių, gaunančių biurų teikiamas paslaugas, skaičius

3 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir jų teikiamų
paslaugų kitose savivaldybėse tinklas 2009 metais
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Vykdant sutarčių įsipareigojimus, savivaldybių visuomenės sveikatos biurai vykdė pagrindines veiklos kryptys, nustatytas Visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme,
pagal Sveikatos apsaugos ministerijos parengtą rekomenduojamų visuomenės sveikatos priemonių sąrašą. Jų
įgyvendinimui skiriant valstybės ir savivaldybių biudžetų
lėšas: Sveikatos apsaugos ministerija 2006–2009 m. skyrė 11,5758 mln. litų lėšų, savivaldybės 2008–2009 m. –
5,232 mln. litų (4 pav.).

3. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas (formuoja sveikos gyvensenos nuostatas, vykdo sveikos
gyvensenos propagandą, rengia informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleidžia bendruomenėje sveikatos žinias, organizuoja
sveikatos mokymo ir ugdymo renginius, planuoja ir
atlieka bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus)
4. Vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas
(analizuoja bei vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius, paaiškina mokiniams,
tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei
stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai,
vertina ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo
procesą, rengia sveikatinimo veiklos programas).
Tačiau ne visi biurai turi šias privalomas pareigybes ir
jose dirbančius specialistus (6 pav.), dviejuose dirbo tik direktoriai, keliuose trūko po vieną ar kitą visuomenės sveikatos priežiūros specialistą.

4 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų finansavimas
2006–2009 m. (tūkst. litų)

Be reikalingo finansavimo, nebūtų ir veiklos, tačiau ne
mažiau svarbus aspektas – tai savivaldybių visuomenės
sveikatos biurų darbuotojai – visuomenės sveikatos priežiūros specialistai. Be abejo, didėjant biurų skaičiui, didėjo ir juose dirbančiųjų skaičius. 2009 m. biuruose dirbo iš
viso 471 darbuotojas; biurų struktūrose buvo patvirtinta
397,9 etatų (5 pav.).

6 pav. Biurų, kuriuose neįsteigtos reikalingos pareigybės, skaičius
2009 m.

Savivaldybėse vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros veikla per biurus yra įvairialypė (7 pav.).
Daugelis biurų pastaruoju metu daugiausiai dirba
sveikatos stiprinimo ir stebėsenos kryptimis, taip pat
daug dėmesio skiriama vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrai (8 pav.).

5 pav. Biurų darbuotojų skaičius pagal pareigybes 2009 m.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu yra nustatytos
savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomos pareigybės bei joms keliami kvalifikaciniai reikalavimai. Biure privalomos pareigybės yra:
1. Direktorius.
2. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas (vertina
populiacijos sveikatos problemas, analizuoja gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, siūlo
profilaktikos priemones, rengia tikslines savivaldybių
sveikatos programas).

Šią veiklą daugelis savivaldybių visuomenės sveikatos
biurų vykdo pasitelkdami mokyklų visuomenės sveikatos
priežiūros specialistus, todėl nuo to, ar šie specialistai yra
biuro struktūroje, priklauso ir vykdytos veiklos apimtys bei
kokybė. Juos įjungus į biuro struktūrą, galima koordinuoti
jų veiklą, rinkti išsamesnius duomenis apie vaikų sveikatą, teikti metodinę pagalbą ir medžiagą. Vaikų ir jaunimo
sveikatos priežiūros specialistas, dirbantis biure ir koordinuojantis mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistų darbą, gali atlikti vaikų duomenų analizę, lyginti
duomenis tarp atskirų mokyklų, klasių ir pan. Daugelis biurų informaciją apie vaikų sveikatą renka iš vaiko sveikatos
pažymėjime (F 027/a) esančių duomenų. Išskirtinai daug
su vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūra dirba Klaipėdos m.
ir Klaipėdos r. savivaldybių visuomenės sveikatos biurai,
kurie turi įdiegę elektronines vaikų stebėsenos programas. Kiekvienas mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistas naudojasi kompiuterine programa, kurioje
pateikiami duomenys apie kiekvieno vaiko sveikatos bū-
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7 pav. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų pagrindinės veiklos kryptys

8 pav. Biurų, vykdžiusių veiklą tam tikromis kryptimis, skaičius
2009 m.

klę ir sutrikimus, mokyklos lankomumą (lankymą–nelankymą), nagrinėjant jų priežastis taip pat apsilankymus ir
jų priežastis pas mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros
specialistą.
Pažymėtinas trijų savivaldybių visuomenės sveikatos
biurų (Kauno m., Kėdainių r., Klaipėdos r.) 2008–2009 m.
dalyvavimas Pasaulio sveikatos organizacijos pilotiniame projekte sveikatos netolygumams mažinti. 2009 m.
gruodžio 10 d. vykusiame Sveikatos apsaugos ministerijos ir Pasaulio sveikatos organizacijos seminare kartu su
politikos formuotojais aptarti vykdytų projektų („Socialiniai sveikatos netolygumai ir jų įtaka gyvenimo trukmei.
Odontologinės pagalbos prieinamumo ir tuberkuliozės
paplitimo Klaipėdos rajone analizės pavyzdžiai. Rezultatai
ir jų poveikis visuomenės sveikatos politikos formavimui
savivaldybėje“, „Socialiniai netolygumai ir jų įtaka suaugusiųjų sveikatos elgsenai Kėdainių rajone. Tyrimo rezultatų
įtaka visuomenės sveikatos politikos formavimui savivaldybėje“, „Šeimos socialinių veiksnių ir paauglių gyvensenos sąsajos Kauno mieste. Tyrimų rezultatų naudojimas
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visuomenės sveikatos politikos formavimui savivaldybės
lygyje“) rezultatai bei galimybės tęsti šią veiklą ir kitose
savivaldybėse. Pasaulio sveikatos organizacijos biuras
Lietuvoje parengė galutinę socialinių sveikatos veiksnių
komisijos ataskaitą „Kaip panaikinti atotrūkį per vienos
kartos gyvenamąjį laikotarpį. Siekiant sveikatos santykių
teisumo per socialinius sveikatos veiksnius“. Šis leidinys
yra svarbus informacijos šaltinis, kaip mažinti netolygumus Lietuvos sveikatos priežiūros srityje ir ateityje skatinti
platesnius debatus bei didesnę paramą veiksmams šioje
srityje, gerinant kasdienes gyvenimo sąlygas, stabdant
neefektingą finansinių išteklių paskirstymą.
Paminėtinas svarbus tiek biurams, tiek savivaldybėms
ir jų gyventojams biurų infrastruktūros plėtimas ir modernizavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėtomis.
Pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-11-R „Visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ numatyta gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą ir kokybę,
tam plėtoti jų infrastruktūrą, finansuojant savivaldybių
visuomenės sveikatos biurų modernizavimą (materialinės
bazės kūrimą), investuojant į patalpų remontą, rekonstrukciją, darbo vietų įrengimą (kompiuterių bei programinės įrangos, biuro baldų ir kitos įrangos įsigijimą) bei
transporto, ryšių priemonių įsigijimą. Priemonei įgyvendinti skirta lėšų suma – 15 294 118 litų. Pagal priemonę
finansuojamų projektų atrankos būdas – regionų projektų
planavimas. Europos Sąjungos fondų finansavimas pagal
šią priemonę gali būti skiriamas projektams, įtrauktiems
į regionų plėtros tarybų patvirtintus atitinkamų regionų
projektų sąrašus. Pareiškėjais pagal šią priemonę gali būti
veikiantys savivaldybės visuomenės sveikatos biurai. Klai-
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pėdos rajono, Kelmės, Šilutės, Kaišiadorių, Kauno miesto,
Kėdainių, Lazdijų savivaldybių biurai artimiausiu metu
jau galės moderniai įsirengti savo patalpas, suremontuoti
konferencijų sales, nusipirkti reikalingą darbui įrangą, baldus, mokymams reikalingų priemonių (manekenų, stendų, modelių, metodinių priemonių ), taip pat transporto
priemonių, ypač reikalingų rajone, kuomet tenka įveikti
didelius atstumus tarp mokyklų ir bendruomenių. Taip pat
laukiama ir kitų biurų paraiškų.
Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai 2009 m. lankėsi 30-yje savivaldybių visuomenės sveikatos biurų. Susitikimuose aptarta visuomenės sveikatos biure dirbančių
specialistų kvalifikacija, vykdoma jų visuomenės sveikatos
priežiūros veikla, finansavimo bei kitos kylančios problemos ir artimiausi planai. Vertintos biurų vykdomos veiklos
kryptys ir pasirinktos įgyvendinimui priemonės, domėtasi, ar biurai turi savivaldybių patvirtintas visuomenės
sveikatos strategijas, programas, visuomenės sveikatos
stebėsenos programas. Patys biurų darbuotojai akcentavo mokymų ir žinių poreikį, ypač reikalingų visuomenės
sveikatos stebėsenai vykdyti. Susitikimuose taip pat dalyvavo savivaldybės gydytojai, savivaldybių administracijos
atstovai. Sveikatos apsaugos ministerija, apibendrinusi
šiuos vizitus, parengė išvadas ir rekomendacijas dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės metodikos,
visuomenės sveikatos audito metodikos parengimo būtinumo, darbuotojų kvalifikacijos kursų organizavimo, metodinių rekomendacijų aktualiomis visuomenės sveikatos
temomis rengimo.
•

Ateityje taip pat laukiama ir Sveikatos apsaugos ministerijos pavaldžių institucijų parengtų ES finansuojamų projektų įgyvendinimo, kurie neabejotinai prisidės ir prie visuomenės sveikatos biuruose dirbančių
specialistų kvalifikacijos tobulinimo, vykdomos efektyvios veiklos.
Apibendrinimas

Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama
Lietuvos nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros
2006–2013 metų strategiją, toliau sieks įtvirtinti visuomenės sveikatos svarbą valstybės ir savivaldybių politikoje,
plėtojant visuomenės sveikatos priežiūrą savivaldybėse – steigiant savivaldybių visuomenės sveikatos biurus ir
vykdant visuomenės sveikatos priežiūrą, kadangi biurai,
būdami arčiausiai bendruomenės gali sėkmingai įgyvendinti sveikatos stiprinimą, kurio strategija pagrįsta atsakymu į klausimą, kur sukuriama sveikata – sveikatą sukuria
ir ją palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje,
kurioje jie mokosi, dirba ir linksminasi. Sveikata sukuriama rūpinantis savimi ir kitais, sugebant priimti sprendimus, kontroliuojant savo gyvenimo aplinkybes ir garantuojant, kad visuomenė, kurioje žmogus gyvena, suteiktų
sąlygas, užtikrinančias visų savo narių sveikatą (Otavos
chartija, 1986).

3. Visuomenės sveikatos specialistų
kompetencija ir pasirengimas
naujiems iššūkiams
Vytautas Jurkuvėnas
Pastaraisiais metais politikai vis dažniau kalba apie
visuomenės sveikatą. Iš dalies tai susiję su tapusia akivaizdžia tikrove, kad didžiulės investicijos į ligų gydymą duoda
minimalią grąžą visuomenės sveikatos ir ekonomine prasme bei supratimu, kad įspūdingiausi žmonijos pasiekimai
sveikatos srityje yra susiję su mirčių ir susirgimų perspėjimu specifinių ir nespecifinių priemonių pagalba.
Vienas iš pagrindinių visuomenės sveikatos (VS) specialistų veiklos uždavinių yra pateikti argumentus apie
sveikatai reikšmingą individų ir visuomenės elgesį, planuojamas ar vykdomas veiklas ir gaminius bei galimus
žalos mažinimo būdus. Tą imanoma padaryti tik remiantis
patikimais mokslo įrodymais ir nuolat besikeičiančios esamos būklės stebėjimo duomenimis. Žinant, kad visuomenės sveikata tai gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė, o visuomenės sveikatos priežiūra (toliau VSP) –
organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių, socialinių
bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų
ir traumų profilaktiką, išsaugoti visuomenės sveikatą bei
ją stiprinti, visuma, akivaizdu, kad dirbantys visuomenės
sveikatos srityje privalo turėti įvairiapusius gebėjimus [1].
Šalia kitų savybių, VS specialistai privalo ne tik žinoti,
bet ir gebėti kritiškai vertinti tai, kas daroma ar turėtų būti
daroma, kad pasiekti maksimalų rezultatą naudojant ribotas visuomenės lėšas. Visuomenės sveikatoje, kaip ir bet
kuriame kitame viešajame sektoriuje, būtina pasiekti, kad
dirbantų kompetentingi specialistai, t.y. turintys žinias,
įgūdžius ir galimybes, reikalingus atlikti su užimamomis
pareigomis susijusius darbus [2].
Dauguma VS specialistų dirba įstaigose, įvardintose visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo penktame
straipsnyje. Remiantis oficialiais statistiniais duomenimis,
per pastarąjį dešimtmetį Lietuvoje įvyko nemaži VSP dirbančių asmenų kvalifikaciniai pokyčiai: labai išaugo VS
universitetinį išsilavinimą turinčių administratorių ir nemedicinos išsilavinimą turinčių VS specialistų, bei sumažėjo praeityje rengtų higienos gydytojų ir epidemiologų
(lentelė) [3]. Visi šie pokyčiai susiję su pasikeitusiu VS specialistų rengimu, natūraliu dalies specialistų pasitraukimu, o
taip pat veikiant įvairioms darbo rinkos aplinkybėms, tarp
jų įvykę ir vykstantys VSP sistemos institucijų pokyčiai.
Vykdant Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūros
plėtros savivaldybėse 2007–2010 m. programą daugiau
nei pusėje savivaldybių įsteigti savivaldybių visuomenės
sveikatos biurai plačiai VSP veiklai vykdyti [4]. Buvo patvirtintas rekomenduojamas biuro pareigybių sąrašas ir kvalifikaciniai reikalavimai asmenims, norintiems jas užimti [5].
Įgyvendinat šią programą susiduriama su rimtu kompetetingų specialistų trūkumu [6]. Juose gali dirbti šiandieni-
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niai visuomenės sveikatos bakalaurai ir magistrai, tačiau
jų nepakanka ir daug etatų yra neužimtų arba juose dirba
tinkamai nepasirengę asmenys. Beje, šių institucijų veikla
įstatymuose aprašyta jau daugiau nei prieš 10 metų [7].
Akivaizdu, kad nebuvo reikiamai koordinuojami VS įstaigų tinklo vystymo ir reikalingų kompetetingų specialistų
rengimo darbai.
Lietuvos sveikatos sistemoje dirbančių visuomenės sveikatos specialistų pokytis pagal kai kurias specialybes 2000–2009 metais*
Pareigybių/specialybių pavadinimai

2000

2009

Pokytis

Specialistai, turintys universitetinį medicinos išsilavinimą

446

514

68

sveikatos priežiūros administratoriai

74

267

193

gydytojai statistikai

49

26

-23

bendrosios higienos gydytojai

88

96

8

vaikų higienos gydytojai

14

5

-9

mitybos higienos gydytojai

19

4

-15

darbo higienos gydytojai

32

16

-16

9

8

-1

gydytojai epidemiologai

105

67

-38

gydytojai mikrobiologai

46

22

-24

radiacinės saugos higienos gydytojai

gydytojai parazitologai

10

3

-7

Specialistai, turintys universitetinį ne
medicinos išsilavinimą

288

532

244

visuomenės sveikatos specialistai

5

274

269

sveikatos priežiūros administratorių

28

29

1

sveikatos statistikai

32

38

6

sveikatos ekologai

13

14

1

sveikatos edukologai

7

8

1

dezinfektologai

17

12

-5

entomologai

4

3

-1

higienos chemikai

117

75

-42

medicinos mikrobiologai

59

74

15

medicinos parazitologai

6

5

-1

* Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys remiantis Metų
personalo ataskaita Nr. 3 (sveikata). Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. V-938.

VS viešo administravimo įstaigų valstybės tarnautojams galioja reikalavimas įvadiniam mokymui ir kvalifikacijos tobulinimui pagal valstybės tarnybos darbuotojų rengimo ir kvalifikacijos palaikymo programą/tvarką
[8]. Laisvai samdomiems VS viešo administravimo ir kitų
VSP įstaigų specialistams nustatytų formalių reikalavimų kelti kvalifikaciją nėra, tačiau galimybės tam yra numatytos [9].
Galima tvirtinti, kad VS veiklos ir įstaigų pokyčių įgyvendinimas ne visada buvo paremtas atitinkamų žmoniškųjų resursų rengimo ir tobulinimo atitinkama korekcija.
Tiesa, vyko nemažai mokymų vykdant įvairius projektus ir
programas, bet jie nesukūrė bendros VS specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos (gal išskyrus radiacinės saugos sritį). Tam tikras (laikinas) sprendimas buvo 2006–2008
metais vykdyti visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos
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įstaigose, bendro lavinimo mokyklose ir savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbančių VS specialistų
mokymai, įgyvendinant ES finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos specialistų profesinių žinių ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“
(1 046 dalyviai). Mokymų turinys buvo suformuotas atsižvelgiant į projekto pareiškėjų supratimą apie pasikeitusį
VS specialistų vaidmenį, naujų gebėjimų poreikį ir atsiradančias naujas technines darbo galimybes [10].
Galvojant apie ilgalaikę perspektyvą, Lietuvai reikia
turėti VS specialistų rengimo ir podiplominio tobulinimo
sistemą, paremtą rinkos poreikių įvertinimu ne tik dabarčiai, bet ir vidutinės bei ilgalaikės trukmės perspektyvai.
Kaip tą galima padaryti rodo kai kurių valstybių pavyzdys
[11].
Būtinosios VS specialistų kompetencijos yra tiesiogiai susiję su valstybės ar savivaldybių įsipareigojimais
užtikrinti tam tikros apimties ir kokybės VS paslaugas. Tik
turint kompetetningus VS specialistus galima tikėtis, kad
bus pasiektas geras VS esmės ir veiklos tikslų išaiškinimas
ir suvokimas visuomenėje, kad bus siūlomos ir įgyvendinamos įrodymais pagrįstos, visuomenei, o ne atskiriems
individams ar nedidelėms jų grupėms tinkamos, etiškos,
visiems vienodai prieinamos, standartizuotos, orientuotos į paslaugų gavėjus, paslaugos.
Nors VS kompetencijų samprata yra nuolatiniame
formavimosi procese, jų įvardijimas ir siekimas teikia neabejotinus pliusus. Pirma, tampa aišku, kokios turi būti VS
specialisto žinios, įgūdžiai ir požiūriai, padeda įdarbinant
žmones vykdyti VS priežiūros veiklas, sudarant jų tobulėjimo ir išlaikymo planus; sudaro specialistų rengimo programų racionalų pagrindą, padeda ruošiant mokymo ir
tobulinimo priemones; palengvina ir pateisina pareigybių
aprašymą ir pareigų vykdymo įvertinimą; padeda rengiant
reikalavimus VS specialistams norintiems dirbti specifinėse veiklose ar programose.
Antra, bendrųjų kompetencijų įvardijimas gali padėti VS įstaigoms, nustatant žinias, įgūdžius ir požiūrius,
kuriuos ji turi turėti, kad sėkmingai vykdytų jai pavestas
funkcijas, nustatant reikiamą specialistų kiekį ir kokybinį
sąstatą konkrečiomis aplinkybėmis, planuojant dirbančiųjų rengimo ir tobulėjimo poreikius ir planuojant darbo
užmokesčiui reikalingas lėšas, parengiant pareigybių aprašymus, apklausų anketas ir vertinimo ir kokybės užtikrinimo dokumentus.
VS specialistui būtinos kompetencijos visuomenės
sveikatos mokslo, vertinimo ir analizės, politikos ir programų planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo, partnerystės,
bendradarbiavimo, advokatavimo, bendravimo ir lyderystės srityse. Maža to, jis privalo turėti atitinkamą požiūrių
ir vertybių sistemą, suderintą su bendra visuomenės požiūrių ir vertybių sistema, kurioje svarbios tolygumo, socialinio teisingumo ir tvaraus vystimosi, atskiro individo ir
bendruomenių sveikatos svarbos pripažinimas, pagarba
įvairovėms, asmenininiams apsisprendimams, gebėjimų
ugdymui ir bendruomenės dalyvavimui [12].

VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS PROBLEMOS

Reikia pasiekti, kad asmenys su bet kokiu VS išsilavinimą turėtų visų bendrųjų kompetencijų pagrindus ir profesionaliai jomis naudotųsi. Bendrosios kompetencijos turi
būti paruoštos turint omeny visas VSP darbuotojų kategorijas (pirmiausia savivaldybės lygmens), jų vykdomas ir
dar nevykdomas funkcijas. Įvairiuose kompetencijų sąrašo rengimo etapuose turėtų dalyvauti specialistų poreikį
planuojančių ir jų rengime dalyvaujančių, o taip pat savivaldybių ir nacionalinio lygmens VS įstaigų praktikai, VS
asociacijų, VS valdymo ir mokslo įstaigų atstovai. Atskirų
kompetencijų panaudojimas ir tobulinimas priklauso nuo
valstybės ir savivaldybių administratorių, darbdavių, specialistų organizacijų, įstaimų leidėjų ir pačių VS specialistų
aktyvumo.

4.

Kaip numato Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 43 straipsnis, VSP Lietuvos Respublikoje turi teisę
verstis asmenys, įgiję nustatytą išsilavinimą ir turintys nustatyta tvarka tam išduotą ir galiojančią licenciją. Licencijų galiojimas yra neterminuotas, tačiau jų veikla gali būti
stabdoma ir viena to priežaščių gali būti licencijos turėtojo kompetencijos neatitikimas kvalifikaciniams reikalavimams [13]. Svarstytina, ar nereikėtų plėsti licencijuojamų
VSP veiklų sąrašo ir kaip turėtų veikti licencijų galiojimo
atstatymo mechanizmas sustabdžius jas dėl kompetencijos neatitikimo.

11. Building the Public Health Workforce for the 21st Century.- http://
www.ciphi.ca/pdf/ccworkforce.pdf

Siekiant gerinti VS specialistų kompetencijas ir pasirengimą naujiems iššūkiams, Sveikatos apsaugos ministerija inicijavo projektą ,,Visuomenės sveikatos priežiūros
specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo,
poreikio planavimo sistemos sukūrimas”, kuriuo įgyvendinama 1997-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“
priemonė VP1-4.3-VRM-02-V „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“ [14].
Atsižvelgiant į VSP raidą šalyje ir kitų šalių patirtį, reikėtų svarstyti esamo VS specializacijų sąrašo papildymo
galimybes. Gal būt šalia VS bakalaurų, visuomenės sveikatos vadybos magistrų ir visuomenės sveikatos magistrų, kurie specializuojasi sveikatos ekologijoje, sveikatos
edukologije ir vaikų ir jaunimo sveikatoje, galėtų būti ir
besispecializuojančių, pavyzdžiui epidemiologijoje. Priėmus tokį sprendimą, reikėtų sutarti dėl jų išskirtinių kompetencijų sąrašo, įgijimo mechanizmo bei praktikavimo
užtikrinimo.
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4. Ekologiškų maisto produktų
vartojimo ypatumai
Rimantas Stukas
Besivystanti pramonė, tobulėjančios technologijos,
didėjantis automobilių skaičius, cheminių medžiagų naudojimas didina oro, vandens ir dirvožemio užterštumą.
Žmonės vis dažniau kvėpuoja užterštu oru, valgo užterštą
maistą, geria nesaugų vandenį, o visa tai lemia silpstančią
jų imuninę sistemą, didėjančią įvairių ligų ir alergijų riziką.
Maisto pramonė kasmet naudoja vis daugiau sintetinių
maisto priedų, kurie dažniausiai yra visiškai svetimos žmogaus organizmui medžiagos. Neatsitiktinai pastaraisiais
metais ypač imta domėtis ekologiškais maisto produktais.
Tokie maisto produktai turi daug pranašumų prieš įprastai vartojamus maisto produktus. Svarbiausia yra tai, kad
ekologiški produktai naudingi ir žmogui, ir aplinkai. Jie
auginami, gaminami, perdirbami taip, kad nepakenktų
gamtai, nesuardytų natūralios pusiausvyros.
Ekologiški produktai – tai sertifikuoti maisto produktai, auginami, perdirbami, ženklinami ir realizuojami
pagal ekologinio ūkio taisyklių reikalavimus. Jie pasižymi
maistingumu ir geru skoniu. Ekologiški produktai yra auginami nenaudojant pesticidų, genetiškai modifikuotų
organizmų, hormonų, antibiotikų ir kitų įvairių cheminių
medžiagų. Tuo tarpu maisto gamyboje tiek Pasaulyje, tiek
Lietuvoje yra naudojama daug įvairių cheminių medžiagų.
Tokie maisto produktai nėra palankūs žmogaus sveikatai.
Pastaraisiais metais vis labiau akcentuojama sveikos mitybos reikšmė ir sveikatai palankių maisto produktų vartojimo nauda. Ekologiškų maisto produktų nauda yra didelė,
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tačiau apie tai turi būti nuolat kalbama ir daroma viskas,
kas padėtų visuomenei suprasti šių produktų svarbą ir
būtų galima skatinti ekologiškų produktų vartojimą. Nors
ekologiški maisto produktai ženklinami etiketėse, svarbu
išsiaiškinti, kiek žmonės žino apie ekologiškus produktus,
ar žino jų naudą organizmui, kaip dažnai, dėl kokių priežasčių juos vartoja ar nevartoja, kur perka, kaip vertina, ar
pasigenda jų, ar žino kaip atskirti ekologiškus maisto produktus nuo neekologiškų, ar lengvai jų randa, ar pakanka
informacijos apie ekologiškus produktus, iš kur apie juos
sužino, ar pirktų daugiau ekologiškų produktų, jeigu jie
būtų pigesni.

Ekologiškų maisto produktų vartojimo
paplitimas ir vartojimo dažnumas
Tyrimo rezultatai parodė, kad ekologiškus maisto
produktus vartoja 82,1 % gyventojų, iš jų 88,2 % moterų
ir 71,2 % vyrų. Moterys dažniau negu vyrai vartoja ekologiškus maisto produktus, skirtumas statistiškai reikšmingas (p < 0,05). Nors nemažai gyventojų vartoja ekologiškus maisto produktus, tačiau šiuos produktus gyventojai
vartoja, deja, retai. Dažniausiai vartoja 2–3 kartus per savaitę – 37,2 % apklaustųjų, o mažiausiai vartoja kartą per
mėnesį – 6,2 % apklaustųjų (1 pav.).

Ekologiški maisto produktai – tai pakankamai nauja
maisto produktų kategorija Lietuvos rinkoje. Ekologinio
ūkininkavimo idėjos Lietuvą pasiekė tik apie 1993 metus, anksčiau rinkoje ekologiški maisto produktai nebuvo
išskiriami. Ekologiškų maisto produktų vartojimo ir požiūrio į juos tyrimų duomenys naudingi rengiant įvairias
sveikatos gerinimo, sveikos mitybos ir sveikos gyvensenos
ugdymo programas, akcentuojant ekologiškų maisto produktų vartojimą. Ekologiškų maisto produktų vartojimo
netolygumus lemia ir sociodemografiniai veiksniai.
Tokia situacija paskatino Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutą atlikti
gyventojų ekologiškų maisto produktų vartojimo ir požiūrio į juos tyrimą. Tyrimas atliktas anoniminės anketinės
apklausos metodu. Anketinė apklausa buvo vykdoma Vilniaus miesto didžiuosiuose prekybos centruose. Viso išdalinta 521 anketa, sugrįžo 514 anketa, atsako dažnis 98,7
proc. Anketą sudarė 21 klausimas. Klausiama buvo ar gyventojai vartoja ekologiškus produktus, kaip dažnai, dėl
kokių priežasčių juos vartoja ar nevartoja, kur perka, kaip
vertina, ar pasigenda jų, ar žino kaip atskirti ekologiškus
maisto produktus nuo neekologiškų, ar lengvai jų randa,
ar pakanka informacijos apie ekologiškus produktus, iš
kur apie juos sužino, ar pirktų daugiau ekologiškų produktų, jeigu jie būtų pigesni ir kt. Į klausimus kokius produktus perka, dėl kokių priežasčių vartoja ar nevartoja, ar žino
kaip atskirti ekologiškus produktus, kur juos perka ir iš kur
apie juos sužinojo, buvo galima pasirinkti keletą atsakymų
variantų. Anketoje taip pat buvo prašoma nurodyti amžių,
lytį, išsilavinimą, gaunamas pajamas.
Apklausta 514 suaugusių 18–78 metų amžiaus Vilniaus miesto gyventojų, moterys sudarė – 64,2 %, o vyrai – 35,8 %. Tokį tiriamųjų pasiskirstymą pagal lytį galėjo
nulemti tai, kad Lietuvoje tradiciškai maistą šeimai perka
moterys. Apklaustieji suskirstyti į 3 amžiaus grupes: 1
grupė – 18–34 m., 2 grupė – 35–49 m., 3 grupė – 50–78 m.
Vyresnių kaip 78 metų amžiaus žmonių nepasitaikė,
tikėtina, kad jiems maistą nuperka jaunesni asmenys. Tiriamieji pagal išsilavinimą pasiskirstė taip: 41,6 % aukštasis
išsilavinimas, 15,8 % aukštesnysis, 7,8 % profesinis, 33,5 %
vidurinis, 1,0 % pagrindinis, 0,4 % pradinis.
Daugiausia apklaustųjų (40,9 %) gauna 1 001–1 500 Lt
pajamų per mėnesį, mažiausiai apklaustųjų (4,1 %) – mažiau nei 500 Lt pajamų per mėnesį.
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1 pav. Ekologiškų maisto produktų vartojimo dažnumas

Vyrai statistiškai reikšmingai dažniau ekologiškus
maisto produktus vartoja 2–3 kartus per savaitę – 42,7 % ir
kiekvieną dieną – 31,3 %, o moterys dažniau vartoja kartą
per savaitę – 25,1 % ir kartą per mėnesį – 7,2 % (p= 0,000,
χ2 =11,090, df=4) (2 pav.).

2 pav. Ekologiškų maisto produktų vartojimo dažnumas pagal lytį
U=21567,000, p<0,05

50–78 metų amžiaus asmenys dažniau vartoja ekologiškus maisto produktus kiekvieną dieną – 36,6 %, o jaunesnio amžiaus respondentai – 2–3 kartus per savaitę: 1834 m. – 37,9 %, 35–49 m. – 38,5 %, tačiau skirtumas nėra
statistiškai reikšmingas (p=0,389, χ2 =8,467, df=8). Taip
pat statistiškai reikšmingo skirtumo nėra ir tarp vartojimo dažnumo ir išsilavinimo (p=0,716, χ2 =16,010, df=20).
Apklaustieji, gaunantys daugiau kaip 1500 Lt pajamų per
mėnesį, ekologiškus maisto produktus dažniau vartoja
2–3 kartus per savaitę (41,1 %), gaunantys mažiau kaip
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500 Lt – kartą per savaitę (38,9 %), bet statistiškai reikšmingo ryšio tarp vartojimo dažnumo ir gaunamų pajamų
nenustatyta (p=0,259, χ2 =14,686, df=12).
Ekologiškų maisto produktų
įsigijimo vietos
Didžioji dalis apklaustųjų, kurie vartoja ekologiškus
maisto produktus, juos perka prekybos centruose – 83,6 %,
mažiau perka turgavietėse – 34,1 %, mugėse – 11,8 %, kitose vietose (pvz. specializuotose parduotuvėse) – 14,9 %.
Iš tiriamųjų, kurie vartoja ekologiškus maisto produktus,
3,1 % nurodė, kad neperka šių produktų, galima manyti,
kad užsiaugina patys.
Vyrai statistiškai reikšmingai dažniau ekologiškus
maisto produktus perka prekybos centruose (p=0,017,
χ2 =5,737, df=1), turgavietėse (p=0,003, χ2 =8,709, df=1),
mugėse (p=0,000, χ2 =13,965, df=1). Moterys statistiškai reikšmingai dažniau perka kitose vietose (p=0,026,
χ2 =4,978, df=1). Jaunesnio amžiaus gyventojai dažniau
perka prekybos centruose, tačiau skirtumas nėra statistiškai reikšmingas (p=0,583, χ2 =1,079, df=2). Statistiškai
reikšmingai ekologiškus maisto produktus 50–78 metų
amžiaus gyventojai dažniau perka turgavietėse (p=0,004,
χ2 =11,131, df=2), mugėse (p=0,000, χ2 =20,188, df=2). 3549 metų amžiaus grupė dažniau perka kitose vietose, bet
tai nėra statistiškai reikšminga (p=0,179, χ2 =3,438, df=2).
Aukštojo (16,3 %) ir aukštesniojo (15,2 %) išsilavinimo
gyventojai dažniau ekologiškus maisto produktus perka
mugėse, aukštesniojo išsilavinimo (22,7 %) dažniau dar ir
kitose vietose, tačiau skirtumas nėra statistiškai reikšmingas (p=0,068, χ2 =10,285, df=5). Prekybos centruose ir turgavietėse respondentai perka vienodai dažnai, statistiškai
reikšmingo ryšio nenustatyta.
Gyventojai, gaunantys didesnes pajamas, ekologiškus
maisto produktus dažniau perka mugėse (21,6 %) ir šis
skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p=0,000, χ2 =24,061,
df=3). Tarp mažesnes pajamas gaunančių respondentų
ir produktų pirkimo vietos statistiškai reikšmingo ryšio
nenustatyta. Prekybos centruose gyventojai vienodai
dažnai perka (p=0,798, χ2 =1,015, df=3), turgavietėse rečiausiai perka mažiausiai pajamų gaunantys respondentai
(p=0,191, χ2 =4,749, df=3).
Nustatėme, kad 47,5 % apklaustųjų pasigenda ekologiškų maisto produktų, o tai reiškia, kad beveik pusei tirtųjų asmenų trūksta ekologiškų produktų asortimento, kad
būtų patenkinti jų poreikiai. Moterys (55,5 %) dažniau nei
vyrai (33,2 %) pasigenda ekologiškų maisto produktų ir šis
skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p=0,000, χ2 =23,564,
df=1). Daugiausia gyventojai pasigenda daržovių, vaisių,
mėsos ir pieno produktų. Statistiškai nereikšmingai dažniau (p=0,103, χ2 =4,550, df=2) ekologiškų maisto produktų pasigenda 18-34 metų amžiaus grupės asmenys
(51,1 %). Aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą įgiję asmenys
(atitinkamai 52,8 % ir 48,1 %) dažniau pasigenda ekologiškų maisto produktų, nei kitokio išsilavinimo žmonės,

bet statistiškai reikšmingo ryšio nenustatyta (p=0,252, χ2
=6,600, df=5). Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiausia
produktų pasigenda dideles pajamas gaunantys asmenys
(52,8 %).
Ekologiškų maisto produktų žinomumas
ir vertinimas
Apklausos rezultatai parodė, kad gyventojai yra susipažinę su informacija apie ekologiškus maisto produktus,
nes 87,4 % žino, kad tokius produktus nuo įprastinių galima atskirti iš etiketės. 21,4 % vartotojų galvoja, kad galima
atskirti pagal skonį, 16,3 % – iš išvaizdos, o 9,7 % – iš kvapo.
Iš etiketės ekologiškus maisto produktus atskiria 86,7 %
moterų ir 88,6 % vyrų, bet šis skirtumas nėra statistiškai
reikšmingas (p=0,530, χ2 =0,394, df=1). Aukštojo išsilavinimo gyventojai (91,6 %) dažniau atskiria ekologiškus maisto produktus iš etiketės, tačiau skirtumas nėra statistiškai
reikšmingas (p=0,085, χ2 =9,660, df=5).
Informacijos apie ekologiškus maisto
produktus poreikis
72,6 % atsakiusiųjų teigia, kad jiems nepakanka informacijos apie ekologiškus maisto produktus, 27,4 % teigia,
kad pakanka. Moterims (80,9 %) statistiškai reikšmingai
dažniau nei vyrams (57,6 %) nepakanka informacijos apie
ekologiškus maisto produktus (p=0,000, χ2 =32,218, df=1).
18-34 metų amžiaus asmenims (78,0 %) dažniau nei vyresnio amžiaus asmenims nepakanka informacijos apie
ekologiškus maisto produktus ir šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas (p=0,002, χ2 =12,980, df=2). Viduriniojo
(76,7 %) ir aukštesniojo (75,3 %) išsilavinimo apklaustieji
dažniau atsakė, kad jiems nepakanka informacijos apie
ekologiškus maisto produktus, bet skirtumas nėra statistiškai reikšmingas (p=0,393, χ2 =5,191, df=5). Labiausiai
informacijos nepakanka gyventojams, kurie per mėnesį
gauna vidutinio dydžio pajamas (77,8 %), bet skirtumas
nėra statistiškai reikšmingas (p=0,343, χ2 =3,337, df=3).
Mažiausiai pajamų gaunantys dažniau atsakė, kad jiems
informacijos pakanka (33,3 %).
Ekologiškų maisto produktų
vartojimo priežastys
Priežastys, lemiančios ekologiškų maisto produktų
vartojimą, yra šių produktų saugumas 27,3 %, sveikumas
90,0 %, skanumas 38,9 %, kitos priežastys – 3,6 %. Vyrai
statistiškai reikšmingai dažniau vartoja dėl to, kad ekologiški maisto produktai yra skanesni (p=0,002). Daugiau
vyrų taip pat nurodė vartojantys ir dėl to, kad saugesni, tačiau šis skirtumas nėra statistiškai reikšmingas (p=0,210).
35–49 metų amžiaus asmenys renkasi ekologiškus
maisto produktus dėl to, kad jie yra saugesni, sveikesni ir
skanesni dažniau, nei kitų amžiaus grupių asmenys, bet
šie skirtumai nėra statistiškai reikšmingi (p>0,05).
Apklaustieji, gaunantys dideles ir labai mažas pajamas, statistiškai reikšmingai dažniau renkasi ekologiškus

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2010/

73

maisto produktus dėl jų saugumo (p=0,055, χ2 =7,611,
df=3) ir statistiškai nereikšmingai dažniau dėl jų sveikumo
(p=0,492, χ2 =2,407, df=3). Dėl to, kad produktai yra skanesni, dažniau renkasi taip pat daugiausia pajamų gaunantys respondentai, bet statistiškai reikšmingo skirtumo
nenustatyta (p=0,733, χ2 =1,284, df=3).

ir kitus kepinius (p=0,007). Kiaušinių dažniau perka 18–34
metų amžiaus grupės vartotojai, bet skirtumas nėra statistiškai reikšmingas (p=0,329). 35–49 metų amžiaus grupės
apklaustieji statistiškai nereikšmingai mažiau perka vaisių,
uogų, daržovių, arbatų, makaronų, prieskonių, saldumynų
(p>0,05).

Statistiškai reikšmingas skirtumas nustatytas tarp
respondentų, vartojančių ekologiškus produktus ir išsilavinimo. Gyventojai, įgiję profesinį ir aukštąjį išsilavinimą, statistiškai reikšmingai dažniau vartoja ekologiškus
maisto produktus dėl to, kad jie yra sveikesni (p=0,042,
χ2 =11,531, df=5). Aukštojo išsilavinimo asmenys vartoja dažniau ir dėl to, kad ekologiški maisto produktai yra
saugesni, bet čia statistiškai reikšmingo skirtumo nėra
(p=0,072, χ2 =10,125, df=5). Tarp išsilavinimo ir dėl to, kad
ekologiški maisto produktai skanesni, statistiškai reikšmingo ryšio nėra (p=0,404, χ2 =5,095, df=5).

Apklaustieji, gaunantys daugiau nei 1 501 Lt per mėnesį, statistiškai reikšmingai dažniau perka duoną ir kitus
kepinius (p=0,043, χ2 =8,142, df=3). Mažiausiai pajamų
gaunantieji dažniau atsakė perkantys vaisius, uogas, daržoves (p=0,686, χ2 =1,484, df=3), arbatas (p=0,523, χ2 =2,247,
df=3), makaronus (p=0,478, χ2 =2,486, df=3), tačiau statistiškai reikšmingo ryšio nėra. Taip pat statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta ir tarp kitas pajamas gaunančių
vartotojų ir perkamų ekologiškų maisto produktų, tačiau
rezultatai parodė, kad 501–1000 Lt uždirbantys dažniau
perka prieskonius (p=0,266, χ2=3,956, df=3), kiaušinius
(p=0,961, χ2=0,293, df=3), daugiau kaip 1501 Lt uždirbantys – pieno produktus (p=0,354, χ2=3,258, df=3), aliejų
(p=0,161, χ2 =5,149, df=3), mėsos produktus (p=0,206,
χ2=4,567, df=3), saldumynus (p=0,184, χ2=4,838, df=3),
kitus produktus (p=0,113, χ2=5,981, df=3).

Ekologiškų maisto produktų
nevartojimo priežastys
Priežastys, dėl kurių apklaustieji nevartoja ekologiškų
maisto produktų, yra šios: per brangu (53,3 %), neskanu
(5,4 %), trumpesnis tinkamumo vartoti laikas (21,7 %), nežino, kurie yra ekologiški (28,3 %), kitos priežastys – 13,0 %.
Vyrai statistiškai reikšmingai dažniau nevartoja ekologiškų produktų dėl to, kad jie yra brangesni (p<0,05) ir dėl
to, kad jų trumpesnis tinkamumo vartoti laikas (p<0,05).
Moterys statistiškai reikšmingai dažniau nevartoja todėl,
kad tiksliai nežino, kurie maisto produktai yra ekologiški
(p<0,05).
Apklaustieji, įgiję aukštąjį išsilavinimą, nevartoja
ekologiškų maisto produktų dėl to, kad jų trumpesnis
tinkamumo vartoti laikas (p=0,242, χ2 =6,721, df=5), viduriniojo ir aukštesniojo išsilavinimo asmenys dažniau
nevartoja, nes nežino, kurie yra ekologiški maisto produktai (p=0,135, χ2 =8,417, df=5), tačiau tarp išsilavinimo
ir ekologiškų maisto produktų nevartojimo priežasčių statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta.
Perkamų ekologiškų maisto
produktų rūšys
Gyventojai perka tokius ekologiškus maisto produktus: vaisius, uogas ir daržoves (71,8 %), arbatas (42,9
%), pieno produktus (57,6 %), aliejų (24,6 %), kiaušinius
(28,7 %), mėsos produktus (29,9 %), saldumynus (9,2 %),
duoną ir kitus kepinius (49,3 %), makaronus (12,6 %),
prieskonius (13,3 %), kitus produktus – medų, vaistažoles,
kruopas (7,8 %).
Moterys statistiškai reikšmingai dažniau nei vyrai perka vaisių, uogų ir daržovių (p=0,010), kiaušinių (p=0,002),
prieskonių (p=0,022). Vyrai statistiškai reikšmingai dažniau perka duonos ir kitų kepinių (p=0,002).
50–78 metų amžiaus asmenys statistiškai reikšmingai
dažniau nei kitų amžiaus grupių asmenys perka vaisius,
uogas, daržoves (p=0,001), saldumynus (p=0,032), duoną
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Gyventojai, įgiję aukštesnįjį ir aukštąjį išsilavinimą
statistiškai reikšmingai dažniau perka mėsos produktus
(p=0,040, χ2=11,644, df=5). Pradinio, pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo asmenys dažniau perka vaisius, uogas,
daržoves (p=0,522, χ2=4,192, df=5), vidurinio ir aukštesniojo išsilavinimo – makaronus (p=0,776, χ2 =2,503, df=5),
vidurinio ir aukštojo išsilavinimo – prieskonius (p=0,476,
χ2=4,529, df=5), aukštojo išsilavinimo – arbatas (p=0,390,
χ2=5,221, df=5), aukštesniojo ir aukštojo išsilavinimo –
pieno produktus (p=0,099, χ2=9,267, df=5), kiaušinius
(p=0,554, χ2 =3,970, df=5), aukštesniojo išsilavinimo – aliejų (p=0,543, χ2 =4,048, df=5), aukštojo ir profesinio išsilavinimo – saldumynus (p=0,949, χ2=1,152, df=5), profesinio
išsilavinimo – duoną ir kitus kepinius (p=0,133, χ2=8,453,
df=5).
Apibendrinus gautus ekologiškų maisto produktų vartojimo ypatumų tyrimo rezultatus išryškėjo, kad didžioji
dalis gyventojų supranta šių produktų naudą, tačiau dėl
aukštesnės kainos, juos vartoja retai. Nors ir retai, tačiau
ekologiškus maisto produktus vartoja 82,1 % apklaustųjų. Taigi, sveikata daugeliui yra didelė vertybė. Sveikatos
požiūriu svarbu, kad ekologinis ūkis būtų dar labiau skatinamas ir gaminama daugiau sveikatai palankių maisto
produktų. Tai sudarytų palankesnes darnaus maisto produktų vartojimo prielaidas.
Išvados
1. Ekologiškus maisto produktus vartoja 82,1 % apklaustųjų, tačiau vartoja retai, dažniausiai 2-3 kartus per
savaitę (37,2 %), o likusieji dar rečiau. Moterys vartoja
statistiškai reikšmingai dažniau negu vyrai (p < 0,05).
2. Statistiškai reikšmingai dažniau ekologiškus produktus vartoja jaunesnio amžiaus ir didesnes pajamas
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gaunantys, taip pat aukštojo bei profesinio išsilavinimo asmenys.
3. Ekologiškus maisto produktus gyventojai vartoja dėl
to, kad jie sveikesni. Tarp amžiaus grupių bei gaunamų pajamų ir ekologiškų maisto produktų vartojimo
statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta.
4. Dažniausiai ekologiškų maisto produktų nevartojimo
priežastis yra didelė produktų kaina.
5. Gyventojai daugiausiai perka ekologiškus kasdieninės
mitybos produktus – vaisius, uogas, daržoves, pieno
produktus, duoną ir kitus kepinius, arbatas. Mažiausiai
perka saldumynų, makaronų, prieskonių, kitų produktų, tokių kaip medus, kruopos, vaistažolės.
6. Beveik pusė apklaustųjų pasigenda ekologiškų maisto produktų, moterys statistiškai reikšmingai dažniau.
Daugiausia gyventojai pasigenda daržovių, vaisių,
mėsos ir pieno produktų. Dažniau ekologiškų maisto
produktų pasigenda aukštąjį ir aukštesnįjį išsilavinimą
įgiję asmenys.
7. Didžioji dalis apklaustųjų ekologiškus maisto produktus perka prekybos centruose. Vyresnio amžiaus asmenys statistiškai reikšmingai dažniau perka turgavietėse, mugėse, o jaunesnio amžiaus asmenys statistiškai
nereikšmingai dažniau perka prekybos centruose.
8. Didžioji dauguma gyventojų žino, kad ekologiškus
maisto produktus nuo įprastinių galima atskirti pagal
etiketę.
9. 72,6 % apklaustųjų teigia, kad jiems nepakanka informacijos apie ekologiškus maisto produktus ir tik
mažiau nei trečdaliui – pakanka. Moterims (80,9 %) ir
jaunesniems asmenims (78,0 %) statistiškai reikšmingai dažniau nepakanka informacijos apie ekologiškus
maisto produktus.
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5. Atsparumo antibiotikams
prevencija – vis didėjantis iššūkis
visuomenės sveikatai
Rolanda Valintėlienė, Asta Jurkevičienė,
Aušra Beržanskytė, Jolanta Miciulevičienė

Atsparumo lygis Lietuvoje ir Europoje

Įvadas
Infekcinės ligos yra itin svarbi sergamumo priežastis,
tačiau išsivysčiusiose šalyse jos nebėra laikomos tokiomis
grėsmingomis, vertinant jų įtaką gyventojų mirtingumui.
Neabejotinos reikšmės tokiems pokyčiams turėjo sėkminga žmonijos kova su infekcijomis, kurią nulėmė XX a. viduryje atrasti antibiotikai. Tačiau bakterijų sugebėjimas
tapti atspariomis antibiotikams, pastebėtas netrukus po
pirmųjų antibiotikų įdiegimo į klinikinę praktiką, tapo rimtu iššūkiu medikams ir mokslininkams – pradėjus vartoti
naujai atrastus antibiotikus – netrukus atsirasdavo ir jiems
atsparios bakterijos. Tapo akivaizdu, kad visi antibiotikai
skatina vaistams atsparių bakterijų subpopuliacijų susidarymą. Praėjusio amžiaus pabaigoje registruotas spartus
bakterijų atsparumo antibiotikams augimas sukėlė medikų ir sveikatos politikų nerimą – kilo grėsmė vėl likti beginkliais prieš kai kuriuos bakterinius patogenus [1]. Situaciją
paaštrino tai, kad kai kurios farmacijos kompanijos paskelbė nutraukiančios ar pristabdančios naujų antibiotikų
kūrimą, nes dėl spartaus atsparumo vystymosi šių vaistų
kūrimas yra nuostolingas [2].
Tai paskatino reaguoti ir tarptautines organizacijas – visų pirma Pasaulinę sveikatos organizaciją, kurios
iniciatyva buvo parengta PSO Pasaulinė antimikrobinio
atsparumo sulaikymo strategija [3]. Šiame dokumente,
apibendrinus situaciją pasaulyje ir patirtį skirtingose šalyse, pateikiamos tyrimais ir patirtimi pagrįstos rekomendacijos sveikatos politikams, sveikatos priežiūros įstaigų
administratoriams, medikams, visuomenės sveikatos
specialistams, nurodomos priemonės, reikalingos antimikrobinio atsparumo problemai spręsti nacionaliniu ir gydymo įstaigos lygiu. Kitas svarbus dokumentas – Europos
Tarybos patvirtinta rekomendacija dėl teisingo antimikrobinių medžiagų vartojimo medicinoje [4]. Europos Komisijos teikimu patvirtintas dokumentas ne tik paskatino
kurtis bakterijų atsparumo ir antimikrobinių preparatų suvartojimo epidemiologinės priežiūros tinklams, bet ir pateikė daugybę įpareigojimų ES šalims narėms. Iš jų paminėtini: nacionalinių strategijų rengimas ir įgyvendinimas,
problemos valdymo koordinavimas, teisingo antibiotikų
vartojimo skatinimas, rengiant antibiotikų vartojimo rekomendacijas, operatyviosios diagnostikos testų prieinamumo užtikrinimas, mokslinių tyrimų rėmimas. Siekdama
atkreipti dar didesnį dėmesį šiai problemai Europos Komisija nuo 2008 m. lapkričio 18 d. paskelbė Europos supratimo apie antibiotikus diena [5].
Higienos instituto iniciatyva Lietuvoje 2007 m. buvo
parengta ir patvirtinta Antimikrobiniams preparatams
atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008–2014
metų programa [6], kurioje numatytas situacijos šalyje
įvertinimas ir pagrindinių Europos Tarybos rekomendacijų
nuostatų įgyvendinimas. Kol kas programa nėra finansuo76

jama, tačiau Higienos instituto, Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos ir kitų institucijų specialistų iniciatyva dalis
programos priemonių įgyvendinama.

Atsparių antibiotikams bakterijų paplitimo didėjimą
patvirtinta duomenys iš įvarių pasaulio regionų. Vis dažniau gaunama informacijos apie bakterijų atsparumo
augimą iš valstybių, kur iki šiol situacija buvo sėkmingai
valdoma, pvz., Skandinavijos šalių. Neabejotinos reikšmės
tam turi gyventojų kelionės, migracija. Vis dažniau pasirodo pranešimų apie multirezistentiškas bakterijas, atsparias visiems turimiems antibiotikams.
Vienu iš išsamiausių šaltinių, rodančių antimikrobinio
atsparumo (toliau – AMR) situaciją Europoje, yra Europos
antimikrobinio atsparumo priežiūros sistema (angl. European antimicrobial resistance surveillance system – EARSS).
Europos Komisijos rekomenduota ir jos finansuojama sistema sujungė ES valstybėse jau egzistuojančius nacionalinius tinklus, paskatino jų kūrimąsi likusiose ES narėse. Viena iš paskutiniųjų prie EARSS tinklo 2006 m. prisijungė ir
Lietuva, dabar jau turinti pakankamai stiprų, daugelį šalies
klinikinių mikrobiologijos laboratorijų vienijantį tinklą.
EARSS duomenys parodė, kad visų bakterijų atsparumas yra didžiausias Pietų Europoje, mažiausias – Skandinavijos šalyse ir Olandijoje. EARSS 2006 m. ataskaitoje
pateiktos atsparumo tendencijos Europoje nedžiugina –
sukėlėjų atsparumas didėja [7]. Ypač sunkiai pavyksta stabilizuoti gramneigiamų bakterijų atsparumo augimą, pavyzdžiui, atsparių Escherichia coli paplitimas didėja visose
EARSS tinklo šalyse.
Analizuojant atsparumo problemas didžiausio dėmesio tradiciškai susilaukia labiausiai paplitę sukėlėjai, iš
kurių svarbiausias – auksinis stafilokokas (Staphylococcus
aureus). Šis vienas pagrindinių hospitalinių ir dažnas visuomenėje įgytų infekcijų sukėlėjas pademonstravo puikius gebėjimus pasipriešinti bet kokiems bandymams jį
suvaldyti, ir multirezistentiškų – meticilinui atsparių S. aureus padermių (MRSA) paplitimas daugelyje šalių tebedidėja. Pagal 31 Europos valstybės EARSS pateiktus duomenis, beveik ketvirtadalis iš kraujo išskiriamų S. aureus yra
atsparūs meticilinui (MRSA) ir daugiau nei pusėje Europos
šalių MRSA paplitimas viršija 25 proc. (1 pav.). Lietuvoje
MRSA paplitimas yra mažesnis už Europos vidurkį, tačiau
didesnis už daugelio kaimynių, išskyrus Latviją. Tikėtina,
kad didelės įtakos šio palankaus rodiklio išlaikymui turi
efektyvi infekcijų kontrolės veikla stacionarinėse asmens
sveikatos priežiūros įstaigose.
Atsparumo plitimo tendencijas Lietuvoje dar vertinti
sunku, nes EARSS tinkle Lietuva dalyvauja neseniai. Tačiau
analizuojant bakterijų atsparumą Baltijos jūros regione
džiugina tai, kad Lietuvoje kai kurių visuomenėje plintančių bakterijų (pvz., pneumokokų) atsparumas yra panašus
kaip Skandinavijos šalyse ir gerokai mažesnis už Europos
vidurkį. Tačiau neramina itin aukštas ligoninėse plintančių
sukėlėjų – Pseudomonas aeruginosa ir Klebsiella pneumoniae atsparumas, didesnis už ES vidurkį ir kelis kartus viršijantis Skandinavijos šalių rodiklius (2 pav.).
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vienas didžiausių Baltijos jūros regione ir viršija ES vidurkį
(3 pav.). Skandinavijos šalyse antibiotikų suvartojama mažiausiai, jose stebimas ir mažiausias bakterijų atsparumas.
Priešingai nei daugelyje kitų ES šalių, Skandinavijos šalyse
daugiausiai suvartojama penicilinų, ir didžiąją suvartojamų penicilinų dalį sudaro siauro veikimo spektro penicilinai. Tuo tarpu Lietuvoje bendras penicilinų suvartojimas
mažėja: 2006 m. – 15,1 VPD 1 000-iui gyventojų/dieną,
2007 m. – 13,89, 2008 m. – 13,07.
1 pav. Meticilinui atsparaus auksinio stafilokoko (MRSA) paplitimas
2008 m. skirtingose Europos šalyse (EARSS duomenys, skelbiami
http://www.earss.rivm.nl)

3 pav. Antibiotikų (ATC J01 klasės) suvartojimas (ambulatorinis ir
stacionarinis) Baltijos regione 2007 m. (ESAC duomenys, skelbiami
http://www.esac.ua.ac.be)
2 pav. Pseudomonas aeruginosa padermių atsparumas
antibiotikams Baltijos regione 2008 m. (EARSS duomenys,
skelbiami http://www.earss.rivm.nl)

Antibiotikų vartojimas
Ryšys tarp antibiotikų vartojimo ir antimikrobinio atsparumo yra sudėtingas ir įvairialypis, tačiau eksperimentiniais, klinikiniais ir populiaciniais tyrimais patvirtinta, kad
neteisingas ir gausus antibiotikų vartojimas populiacijoje
susijęs su didesniu atsparių bakterijų paplitimu [8].

Vertinant antibiotikų suvartojimo pokyčius 2006–
2008 m. matyti, kad antibiotikų suvartojimas Lietuvoje
didėja – nuo 22,65 VPD 1000-iui gyventojų/dieną 2006 m.
iki 25,10 – 2008 m. (4 pav.) Vertinant skirtingų antibiotikų
klasių suvartojimo tendencijas 2006–2008 m. matyti, kad
ypatingai auga plataus spektro antibiotikų – pavyzdžiui
daugiau nei tris kartus padidėjo cefalosporinų suvartojimas – nuo 0,87 VPD 1 000-iui gyventojų/dieną 2006 m. iki
3,19 VPD 1 000-iui gyventojų/dieną 2008 m.

Taigi sprendžiant AMR problemas kyla būtinybė stebėti ir nagrinėti antimikrobinių medžiagų skyrimą, vartojimą skirtingose institucijose, šalyse, regionuose. Tuo tikslu remiant ir finansuojant Europos Komisijai ES 2001 m.
sukrutas Europos antimikrobinių medžiagų suvartojimo
priežiūros tinklas (angl. European surveillance of antimicrobial consumption – ESAC).
ESAC duomenys rodo, kad antimikrobinių vaistų vartojimas Europoje labai skiriasi – svyruoja nuo 13 iki 34 vidutinių paros dozių (VPD) 1 000-iui gyventojų per dieną.
Nors Lietuva prie ESAC tinklo prisijungė 2003 m., tačiau pastoviai duomenis jam pradėjo teikti nuo 2006 m.
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos iš didmeninių įmonių surenkami duomenys apie Lietuvoje parduotus J01
klasės antimikrobinius preparatus tvarkomi ir ESAC tinklui
perduodami Higienos instituto. Nors jie dar pilnai neatitinka tinklo reikalavimų – negalima atskirti ambulatorinio
ir stacionarinio antibiotikų suvartojimo, tačiau jau galima
stebėti tam tikras tendencijas. Lyginant antibiotikų suvartojimą skirtingose ES šalyse matyti, kad Lietuvoje jis yra

4 pav. Bendras ir atskirų antibiotikų klasių suvartojimo dinamika
Lietuvoje 2006–2008 m. (ESAC duomenys, skelbiami
http://www.esac.ua.ac.be)

Viena iš neteisingo antibiotikų vartojimo formų – savigyda. Europos 19 šalių 2003 m. atliktas savigydos antibiotikais paplitimo tyrimas (angl. Self-Medication with Antibiotics and Resistance Levels in Europe, SAR) parodė, kad jos
paplitimas įvairiose Europos šalyse labai skiriasi. Tuomet
Lietuva išsiskyrė didžiausiu savigydos antibiotikais papliti-
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mu – net 22 proc. paštu vykdytoje apklausoje dalyvavusių
Lietuvos gyventojų nurodė bent kartą metuose antibiotikus vartoję savo nuožiūra [9]. Kadangi per pastaruosius
metus Lietuvos sveikatos sistemoje įvyko daug pokyčių,
įskaitant griežtesnę receptinių vaistų pardavimo kontrolę,
Higienos instituto su partneriais įgyvendintas programos
priemones, 2009 m. savigydos antibiotikais tyrimas buvo
pakartotas. Tyrimu nustatyta, kad savigydos paplitimas
jau nesiekė 8 proc. Nors sumažėjimas gan ryškus, tačiau
rezultatas dar netenkintinas – gyventojai antibiotikus
plačiai naudoja virusinių infekcijų gydymui (5 pav.). Gyventojų ketinimai vartoti antibiotikus buvo išreikšti dar
labiau – apie 30 proc. pažymėjo, jog vartotų šiuos vaistus
nesikonsultavę su gydytoju, esant reikalui, ir gripas buvo
viena iš dažniausiai minėtų infekcijų. Neabejotina, kad gyventojų nuomonę, požiūrį įtakoja ir medikų sprendimai.
Respondentų teigimu, gydytojai taip pat dažnai virusines
infekcijas gydo antibakteriniais vaistais. Tai patvirtina ir
anksčiau Higienos institute bei kitų tyrėjų atliktų tyrimų
duomenys [10].

grindžia antibiotikų vartojimo gerinimo poreikį įvairiuose
sektoriuose – pirminės sveikatos priežiūros grandyje, stacionaruose, visuomenėje, taip pat medikų ir visuomenės
švietimą.
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6. Smalininkų bendruomenės
iniciatyva apsirūpinti žaliąja
energija

5 pav. Negalavimai gydyti antibiotikais. Savigydos tyrimas,
2009 m. (neskelbti duomenys).

V. Stonienė

Apibendrinimas
Lietuvos prisijungimas prie europinių epidemiologinės priežiūros tinklų paskatino bakterijų atsparumo bei
antimikrobinių medžiagų suvartojimo stebėsenos kūrimąsi šalyje. Surinkta informacija patvirtina anksčiau atliktų tyrimų rezultatus ir diktuoja tolesnius antimikrobinio
atsparumo plitimo prevencijos veiksmus.
Bakterijų atsparumo duomenys rodo, kad ligoninių
aplinkoje plintančių bakterijų atsparumas yra didelis. Jau
yra padermės, kurios jautrios tik 1–2 gydymui galimų naudoti antibiotikų, tačiau jie yra ar labai, ar labiau toksiški.
Negalima palikti šių problemų sprendimo pačioms ligoninėms, būtini sprendimai valstybiniame lygyje, įskaitant
reikalingos infrastruktūros sukūrimą, apimančios konsultacinę mikrobiologinę, epidemiologinę bei infekcijų kontrolės pagalbą.
Aukštas antibakterinių vaistų suvartojimas ir tyrimais
nustatytas dažnas neteisingas vartojimas patvirtina, kad
antibiotikų vartojimo kultūra Lietuvoje ydinga. Tai pa-
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Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą sąlygoja gamtos
ar žmogaus sukurti procesai. Kaip žinia, visas organinis
ir neorganinis kuras susidarė iš augalų. Bėda ta, kad šimtus milijonų metų formavęsis kuras baigiamas sudeginti
per kelis šimtmečius, ko pasėkoje į atmosferą išmetama
daugybė tonų anglies dvideginio. Todėl iškastinio kuro
deginimas iš visų žmogaus veiklų daro pačią didžiausią
įtaką globalios temperatūros didėjimui ir klimato kaitai.
Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimas prisideda
prie klimato kaitos stabilizavimo ir yra viena iš darnios
visuomenės plėtros priemonių. Mums svarbu užtikrinti
žmonių gerovę ne tik dabartyje, bet ir nesumažinti jos
ateityje. Yra apskaičiuota, kad Žemės vėjo vidutinė energijos galia sudaro apie 2,7 trln. kW. Manoma, kad technologiškai iš šios galios galima panaudoti tik 40 mlrd. kW,
bet ir šis skaičius apie dešimt kartų viršija hidroenergetinį
planetos potencialą. Tai kodėl iš šio potencialo panaudojama vos 1/1000 dalis?
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2000–2004 m. vėjo jėgainių metinis prieaugis pasaulyje sudarė 28 % ir ši technologija yra antra sparčiausiai
besivystanti technologija. Vėjo energetika labiausiai naudojama Ispanijoje ir Vokietijoje, kiek mažiau – Indijoje, JAV
ir Italijoje. O kai kurios šalys, pavyzdžiui Rusija, Kinija, Brazilija šiuo metu tik pradeda ją įsisavinti.
Šiuo metu patraukliausios ir pigiausios yra mažosios
vėjo jėgainės, kurios dar vadinamos mikroelektrinėmis.
Pagrindiniai veiksniai, lemiantys vėjo energetikos pažangą, yra:
1. Energetikos decentralizavimas, įgalinantis užtikrinti
vartotojų nepriklausomybę nuo centralizuotos energetikos monopolijų diktato ir piktnaudžiavimo.
2. Tradicinės energetikos naudojamų kieto, skysto, dujinio kuro išteklių pasiekiamumo mažėjimas dėl augančių jų kainos ir politinės konjunktūros.
3. Vėjo energetikos prieinamumo didėjimas, kuriant vis
efektyvesnius vėjo elektrinių sprendimus, įgalinančius
mažinti jų gaminamos energijos savikainą.
4. Klimato kaitos mastas ir jos pasekmių suvokimas bei
pažangi Jungtinių Tautų ir ES politika atsinaujinančių
energijos šaltinių plėtros srityje.
5. Darnaus vystymosi metodologijos ir investicijų valdymo kultūros didėjimas, įgalinantis pasirinkti mažiau
rizikingas atsinaujinančios energetikos rūšis.
6. Mokslinių tyrimų ir plėtros įtraukimas į visas vėjo energetikos sektoriaus veiklos sritis.
Pasaulio vėjo energetikos plėtros tendencijos ir Europos Sąjungos politika yra palankios investicijoms į vėjo
elektrinių projektus. 2000–2003 metais buvo vykdoma
Jungtinių Tautų Baltijos šalių vėjo energetikos plėtros programa, kurios rengime greta Danijos Riso nacionalinės vėjo
energetikos laboratorijos dalyvavo Lietuvos energetikos
instituto ir Mokslinės inovacinės bendrovės „Eksponentė“
mokslininkai. Jie pagrindė anksčiau atliktų tyrimų prielaidas, kad Baltijos šalyse pakanka vėjo šiai energetikos šakai
plėtoti. Danijos Riso nacionalinės vėjo energetikos laboratorijos duomenimis vakarinė Lietuvos dalis patenka į antrąją pagal vėjo stiprumą zoną, kurioje yra puikios sąlygos
plėtoti vėjo energetiką. Techniniu ir ekonominiu požiūriu
Lietuvos pajūris, o ypač Kuršių Nerija, yra tinkama vieta
statyti didelės galios vėjo jėgaines, nes jose pagaminamos
energijos savikaina artima šiluminėse jėgainėse gaminamos energijos savikainai. Atsižvelgiant į pažengusių vėjo
energetikoje valstybių patirtį, galima konstatuoti, kad pramoninei t.y. vidutinės ir didelės galios vėjo elektrinei, mažiausias metinis vidutinis vėjo greitis turi būti ne mažesnis
nei 5–6 m/s. Esant mažesniam greičiui, didelės galios vėjo
jėgainių statyti neapsimoka. Nors kitose Lietuvos teritorijos vietose greitis yra mažesnis, bet tai netrukdo diegti ir
populiarinti mažos galios (kelių kilovatų) vėjo energetiką.
Ypatingai ant kalvų įrengtos vėjo elektrinės visada turėtų
darbo – juk tokios pat vėjo sąlygos yra Vokietijoje, kur vėjo
elektrinės plačiai sutinkamos toli nuo jūros. Būtent mažos
galios vėjo jėgainės labai padėtų išspręsti vienkiemių ir

nuošalių regionų elektrifikavimą, kur metinis elektros suvartojimas nėra didelis, o nuostoliai trasoje (ypač žemos
įtampos) dideli. Mažos galios elektrinės galėtų pasitarnauti sprendžiant buitinio apšvietimo ir nedidelės galios
įrenginių aptarnavimo klausimus. Skelbiama, kad tokias
vėjo elektrines statyti galima apie 70 % Lietuvos teritorijos. Ypatingai daug optimizmo davė Lietuvos vėjo atlaso
duomenys. Perskaičiuoti į 50 metrų aukštį, atsižvelgiant
į daugiamečius vėjo matavimus hidrometeorologinėse
stotyse 10 metrų aukštyje, tyrimo rezultatai buvo labai
pozityvūs. Vidutinis metinis vėjo greitis Kretingoje sudarė 6,8 m/s, Vilkyčiuose – 6,7 m/s, Tauragėje – 7,3 m/s. Vėjo
atlasas yra svari priemonė priimti strateginiams sprendimams dėl vėjo energetikos plėtojimo tikslingumo šalyje ir
atskiruose regionuose.
Tokios informacijos paskatintai Smalininkų bendruomenės tarybos narei Jolantai Bertašienei kilo idėja parašyti
projektą vėjo elektrinės statybai. Bendruomenė palankiai
priėmė šią idėją. Smalininkai – miestelis Jurbarko rajone
pasienyje su Kaliningrado sritim palei Nemuno krantą išsitęsęs daugiau kaip 3 kilometrus. Smalininkų seniūnijoje
gyvena 2400 gyventojų, iš kurių apie 600 sudaro vaikai
ir jaunimas iki 18 metų amžiaus, o tai padidintos rizikos
grupė. Čia veikia 3 mokyklos, yra keletas nedidelių medžio
perdirbimo įmonių, biblioteka, paštas, ambulatorija. Per
paskutinius 10 metų miestelio ribos labai išsiplėtė, atsirado
nauji gyvenami rajonai, tačiau kaip ir daugelyje nedidelių
miestelių viešoji infrastruktūra išliko nepakitusi – mažosios gatvelės neasfaltuotos, nėra šaligatvių, apšvietimo
sistema susidėvėjo, naujos gatvės liko tamsios, miestelio
parkai ir susibūrimo vietos taip pat neturi apšvietimo sistemos. Dėl neapšviestų gatvių, parkų ir susibūrimo vietų
gyvenimas miestelyje daugiausia vyksta šviesiu paros
metu, nes smalininkiečiai, ypač vyresnio amžiaus, tamsoje
jaučiasi nesaugūs.
Dar viena palanki aplinkybė tai miestelio bendruomenės aktyvumas. Smalininkų bendruomenės centras įsiregistravo 2003 m. gegužės 26 dieną. Bendruomenės centrui priklauso apie 36 smalininkiečiai, kurie užsiima aktyvia kultūrine, visuomenine veikla, siekdami pagerinti Smalininkų ir smalininkiečių gerbūvį. Miestelis nėra apmiręs,
jame gyvenimas nuolat verda: organizuojamos šventės,
parodos, koncertai, konkursai, aplinkos tvarkymo talkos ir
kitokie renginiai. Nuo pirmųjų įsikūrimo metų Smalininkų
bendruomenės centras ėmė aktyviai dalyvauti projektinėje veikloje. Galime pasidžiaugti, kad sekėsi kiekvienais
metais iš įvairių paramos fondų pritraukti lėšų. Nors pati
idėja atrodė nelabai reali, buvo nuspręsta teikti paraišką
Jungtinių tautų vystymo programos Pasaulio aplinkos
fondo Mažųjų projektų programai.
Norėdami atstovauti bendruomenę pirmiausia nutarėme atlikti apklausą, kurios tikslas išsiaiškinti smalininkiečių požiūrį į Smalininkų miestelio apšvietimo tinkamumą,
jo įtaką gyventojų saugumui, gyvenimo kokybei. Tam
naudota „Anketa Smalininkų bendruomenės nariams”.
Apklausos rezultatus apibendrino ir išvadas pateikė Smalininkų bendruomenės narė Ina Budrienė.
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Anketos pagalba apklausti 63 respondentai. Šia anketa norėta išsiaiškinti ne tik gyventojų požiūrį į apšvietimo
kokybę Smalininkuose, bet ir tai ar nuomonių skirtumams
dėl apšvietimo turėjo įtakos amžius, gyvenamoji vieta,
išsilavinimas, turima profesija. Visi respondentai buvo suskirstyti į grupes pagal amžių ir, susumavus anketų rezultatus galima daryti išvadas:
1. Apklausti 63 respondentai, iš jų 18 (28,6 %) vyrų ir 45
(71,4 %) moterys;
2. Dauguma (49 %) aktyviai išsakiusių savo nuomonę
apie apšvietimo kokybę miestelyje yra 36–55 m. amžiaus, t.y. darbingi, iniciatyvūs gyventojai.
3. Apšvietimo kokybė Smalininkuose rūpi ne tik miestelio gyventojams, bet ir jo apylinkėse gyvenantiems
žmonėms.
4. Aktyviausiai apklausoje dalyvavo, gyventojai, turintys
aukštąjį išsilavinimą (41 %) ir spec. vidurinį išsilavinimą (27 %).
5. Smalininkų apšvietimo sistema netenkina 96,8 % respondentų.
6. Apšvietimo sistemos gerinimą gyventojai įsivaizduoja taip: apšviesta didesnė teritorija ir yra daugiau
žibintų.
7. Dauguma miestelio gyventojų mano, kad sutvarkius
apšvietimą sumažės chuliganizmo atvejų.
8. Geras gatvių apšvietimas – nėra prabanga, tai – būtinybė.
9. Apšviesti reikia ne tik pagrindinę gatvę.
10. Sutvarkius apšvietimą, gyventojai aktyviau dalyvautų
miestelio gyvenime (renginiuose).
11. Dauguma gyventojų prisidėtų savo darbu apšvietimo
sistemos įrengimui organizuojamose talkose.
Apklausos rezultatai parodė, kad problema yra aktuali
visiems Smalininkų gyventojams.
2007 m. sausio mėnesį pateikta preliminari paraiška
PAF MPP dėl 250 kW vėjo elektrinės pastatymo Smalininkuose. Paraiškoje bendruomenė deklaravo tokius tikslus:
1. Vėjo energijos panaudojimas socialinės atskirties mažinimui ir bendruomeniškumo stiprinimui Smalininkuose.
2. Kuriant stiprius partnerystės tinklus tarp vietos valdžios, mokslo institucijų ir NVO, pritraukti ES struktūrinius fondus atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir regionų bei bendruomenių geresnių ekonominių sąlygų sudarymui.
Šio projekto metu buvo parengti dokumentai žemės
sklypo suformavimui, įteisinimui bei atliktas techninis projektavimas ir Smalininkuose pastatyta iki 250 kW galingumo vėjo jėgainė. Jėgainės pagaminta energija parduodama AB „VST“, o gautas pelnas skirtas Smalininkų bendruomenės centro stiprinimui, Smalininkų viešosios socialinės
infrastruktūros kūrimui – miestelio apšvietimo sistemos
natrio lempomis įrengimui, vaikų ir jaunimo ekologiniam
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ugdymui, socialinės atskirties mažinimui. Reinvestavimo
fonde kaupiami pinigai bus panaudoti pagal parengtą
veiklos planą. Viena iš projekto veiklų – vietos ir nacionalinės politikos įtakojimas – projekto konsultantai UAB „Eksponentė“ ir UAB „Vėjų spektras“ rengia ir teikia siūlymus
vyriausybei dėl esamos mažo galingumo (iki 250 kW) vėjo
elektrinių įrengimo tvarkos supaprastinimo, bei siūlymus
įstatymų ir reglamentuojančių taisyklių pakeitimams, apie
tai nuolat kalba spaudoje ir radijuje bei televizijoje, supažindindami visuomenę su neišnaudotomis galimybėmis.
Visos projekto išlaidos siekė 1 258 712 Lt.
Vėjo elektrinės įrengimo sąmatos suvestinė
Išlaidos

Vienetų
skaičius

Vieneto
kaina, Lt

Viso, Lt

Dalis, %

1258712 1258712

100

Visos išlaidos

1

Projektavimo darbai

1

74340

74340

5,9

Logistika, statyba ir
įrengimas

1

1140055

1140055

90,6

Organizavimas ir
ekspertavimas

1

44317

44317

3,5

Tokio pobūdžio bendruomeninis projektas Lietuvoje
parengtas pirmą kartą. Jis parodė, kaip vietos bendruomenės gali nesunkiai išspręsti savo problemas, jeigu sugeba tinkamai pasinaudoti aukštųjų technologijų ir paramos
fondų galimybėmis. Įvertindami savo pastangas ir sunkumus, kuriuos teko įveikti rekomenduotume pasinaudoti
mūsų patirtimi ir atkreipti dėmesį:
1. Jeigu statote VE pirmą kartą, samdykite konsultantus,
kurie turi tokių objektų statybos patirties.
2. Labai atidžiai suplanuokite veiklas, nieko nepraleiskite.
3. Kiekvienai veiklai suplanuokite laiką ir žinokite, kad
niekas nevyksta be trukdžių, todėl laiką planuokite su
„atsarga“.
4. Labai gerai suskaičiuokite pinigus. Numatykite 3–5 %
nenumatytoms išlaidoms, tokių dažniausiai atsiranda.
5. Jėgainę užsisakykite tik pradėję projektą, jėgainės gamyba truks apie du metus ir turėkite omenyje, kad užsisakius vėjo jėgainę gaminti pradės sumokėjus 25 %
jėgainės vertės.
6. Numatykite laiką deryboms su banku.
7. Ieškokite papildomo finansavimo galimybių.
8. Susiraskite gerą finansininką.
9. Laiku pateikite visas ataskaitas.
10. Primename, kad visi pirkimai vykdomi remiantis viešųjų pirkimų taisyklėmis.
11. Žinokite, kad pradėjus projektą dirbti reikės apie du
metus negailint savo laiko todėl labai svarbu gera komanda.

VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS AKTUALIOS PROBLEMOS

Greta socialinio efekto projektas duoda akivaizdžią
naudą gamtosaugos ir klimato kaitos požiūriais. Projektas
priskiriamas klimato kaitos mažinimo prioritetinei sričiai,
kurios vienas iš prioritetų yra socialinės-ekonominės atskirties mažinimas ir atsinaujinančių energijos šaltinių
panaudojimas, taip pat projektas prisideda prie aplinkos
apsaugos ir vietos socialinių-ekonominių problemų integruoto sprendimo, kuris patraukė ir sudomino vietinius
žmones bei pademonstravo kaip jie patys gali prisidėti
prie aplinkos išsaugojimo ir savo gyvenimo sąlygų gerinimo. Projektas paremtas darnaus vystymosi principų,
nustatytų Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029),
pritaikymu. Rastas kompromisas tarp aplinkosauginių,
ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis
galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neperžengiant leistinų poveikio aplinkai
ribų. Taip pat projektas įtakojo socialinių ir ekonominių

skirtumų tarp regionų ir regionų viduje mažinimą, išsaugant jų savitumą. Atsižvelgiant į tai, kad ekonominiai ir
socialiniai Lietuvos regionų skirtumai pastarąjį dešimtmetį ne tik nesumažėjo, bet gerokai padidėjo, regionų gyvenimo lygio skirtumo mažinimas išsaugant jų savitumą –
vienas Lietuvos darnaus vystymosi prioritetų. Projektas
paskatino bendradarbiavimą, partnerystę tarp valstybės
institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų – projekto įgyvendinimas buvo derinamas su Jurbarko rajono
savivaldybe ir Tauragės apskrities viršininko administracija (gaunami leidimai). Projekto socialinis ir ekonominis
poveikis pasireikš per keletą metų po jo pabaigos, kadangi projekto veiklos buvo skirtos infrastruktūros sukūrimui
ir plėtrai, lėšos bus investuojamos į savivaldybės objektus
(gatvių apšvietimo ir šaligatvių infrastruktūrą). Projekto
metu sutelktai dirbo seniūnija, mokyklos, Jurbarko savivaldybės administracija. Tai pavyzdys, kaip veikdami kartu
galime pasiekti puikių rezultatų.
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VII

APIBENDRINIMAS
Atsiliepiant į PSO metinį devizą, raginantį atkreipti
dėmesį į civilizacijos bei ryškiausiai ją apibūdinančio reiškinio, urbanizacijos įtaką žmonių sveikatai, leidinyje pateikiami Lietuvos mokslininkų ir įvairių sveikatos aplinkos
sričių specialistų parengti straipsniai šia tema. Pastaraisiais
metais sustiprėjusi šalies ekonomika buvo pastebima varomoji jėga urbanizuojant naujas teritorijas aplink miestus. Naujos planuojamos ūkinės veiklos neabejotinai didino apkrovą gamtiniams aplinkos komponentams (orui,
paviršiniams ir povandeniniams vandenims, dirvožemiui,
kraštovaizdžiui ir t. t.). Didėja triukšmo, išmetamų dujų,
ypač azoto dioksido tarša, kuri, kaip rodo tyrimai daugiausiai priklauso nuo sparčiai augančio automobilių skaičiaus.
Greta gerai žinomų ir mokslo ištyrinėtų aplinkos veiksnių,
darančių įtaką sveikatai, nuolatos atsiranda naujų ūkinės
veiklos rūšių, technologinių gamybos procesų, įrenginių
spinduliuojančių elektromagnetines bangas, cheminių
junginių ir kitokių naujų veiksnių, bloginančių aplinkos kokybę, kurių poveikis sveikatai mažai ištyrinėtas ir dar nėra
reguliuojamas. Siekiant sumažinti galimą sveikatos aplinkos kokybės pablogėjimo riziką, daliai didesnės apimties
ūkinių veiklų atliekamas poveikio gamtai vertinimas. Šis
skaičius kasmet didėja, tačiau vertinimas atliekamas tik
apie 7 proc. naujų ūkinių veiklų. 2008 metais iš atliktų 68
vertinimų, nustačius reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, 5 atvejais buvo neleista vykdyti planuotą ūkinę veiklą. Atliekant visuomenės sveikatai vertinimą specialistai
pasigenda epidemiologiniais tyrimais pagrįstų išvadų dėl
aplinkos ir sveikatos sąsajų. Remiantis šiais tyrimais būtų
galima vertinti aplinkos keliamą pavojų populiacijų grupėms (gyvenantiems ar dirbantiems užterštoje aplinkoje,
moksleiviams ir kt.) ir leistų patikimai įvertinti visuomenės
sveikatos pokyčius. Tai viena svarbiausių prevencinių priemonių, įgalinančių išvengti neigiamų aplinkos pokyčių.
Siekiant išsaugoti švarią ir sveiką aplinką, vis daugiau
atsakomybės tenka ūkio sektoriams dėl kurių plėtros rengiamos strategijos (energetikos strategija, atliekų tvarkymo strategija ir kt.). Kuriant tiek šalies ūkio šakų, tiek ir
atskirų įmonių veiklos plėtros strategijas, vis plačiau taikomi darnaus vystymosi principai. Nuo teritorijų planavimo
priklauso ne tik krašto tvarkymas, bet ir valstybinės bei
regioninės aplinkos politikos įgyvendinimas.
Teritorijų, ypač miestų ir gyvenviečių planavimas labai
svarbus įgyvendinant fizinio aktyvumo skatinimo strategiją. Nepakankamas fizinis aktyvumas siejasi su urbanizacijos plėtra ir yra viena pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų
sergamumo ir mirtingumo nuo šių ligų priežasčių, todėl
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pagrįstai vadinama civilizacijos rykšte. Lietuvos sveikatos
programoje buvo numatyta didinti šalies gyventojų fizinį
aktyvumą, įsipareigojant laisvalaikiu fiziškai aktyvių moksleivių skaičių padidinti 50 proc., o iki 65 metų amžiaus fiziškai pasyvių žmonių skaičių sumažinti 30 proc. Deja, šie
rodikliai iki 2010 m. nebuvo pasiekti, nes tokiems tikslams
pasiekti reikia nuoseklios ir ilgalaikės fizinio aktyvumo
skatinimo politikos visos šalies mastu. PSO duomenimis,
Lietuva yra tarp šalių, kurios dar nėra parengusios nacionalines nuostatas atspindinčių dokumentų gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo srityje. Valstybės, kurioms pavyko ilgam laikui padidinti savo gyventojų fizinį aktyvumą,
laikosi ekologinio požiūrio, kuris suprantamas kaip sveiko
gyvenimo būdo propagavimas ir politikos, skatinančios
reikiamus aplinkos, socialinius ir kultūros pokyčius, formavimas. Vienas pagrindinių veiksnių, garantuojančių su
sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo strategijų ir
programų sėkmę, yra tarpsektorinis bendradarbiavimas,
vietinių, nacionalinės ir globalios reikšmės programų kūrimas bei įvairių organizacijų narystė fizinio aktyvumo skatinimo tinkluose. Svarbia sveikatos skatinimo paradigma
turėtų būti teiginys, atitinkantis pagrindinį PSO fizinio aktyvumo skatinimo politikos principą – „Sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“. Todėl fizinio aktyvumo
programų tikslas negali būti nukreiptas tik į individualios
elgsenos keitimą, o turi būti skatinamas toks fizinis aktyvumas, kuriam nereikia papildomų laiko ir finansinių sąnaudų. PSO pabrėžia, jog ypač svarbu, kad fizinis aktyvumas būtų integruojamas į gyventojų kasdienybę, skatinamas neapmokestinamas fizinis aktyvumas gyvenamojoje
aplinkoje. Visuose regionuose turėtų kuo daugiau būti
rekreacinių įrenginių, skatinančių kasdienį gyventojų fizinį aktyvumą, už kurį nereikia papildomai mokėti (dviračių
takai, rekreacinės aikštelės, parkai). Miesto gyvenamosios
ir viešosios erdvės kokybė žymiai įtakoja žmonių psichologinę sveikatą, kurią formuoja asmeninis psichologinis
komfortas ir teigiama komunikacija bendruomenėje. Tuo
požiūriu ypatingai svarbi yra miesto viešųjų erdvių kokybė
ir jų funkcinis tinkamumas miestiečių bendravimui, poilsiui, saviraiškai ir kitokiai veiklai. Miesto estetinė kokybė,
patrauklumas ir tapatumo išsaugojimas, kuris tradiciškai
yra daugiausia architektų ir kitų menininkų rūpestis, yra
per mažai vertinamas visuomenės psichologinės sveikatos požiūriu ir turėtų daug labiau rūpėti viešojo sektoriaus
institucijoms ne tik dėl grynai estetinių, bet ir dėl visuomenės sveikatą įtakojančių priežasčių, turinčių ir gana
ženklią ekonominę išraišką. Su šia sritimi glaudžiai susiję
miesto aplinkos humanizavimo reikalai, būtinumas pritaiVII. APIBENDINIMAS

kyti miestų aplinką, viešuosius ir gyvenamuosius pastatus negalią turintiems žmonėms. Pastaraisiais metais itin
mažai įrengiama naujų ar kokybiškai sutvarkoma esamų
pėsčiųjų ir dviračių takų, skverų, parkų ir kitų miesto viešųjų erdvių. Dėl to judėjimas pėsčiomis ir dviračiais vis dar
yra sudėtingas ir nesaugus. Žmogui skirto takų tinklo ir
infrastruktūros elementų stoka yra kliūtis plėtotis miesto
rekreacijos sistemai. Tačiau vyksta plataus masto kelių ir
gatvių statyba, užimant laisvas miestų erdves, kurios galėtų būti naudojamos želdynams, žmonių susibūrimams,
bendravimui ir kitiems viešojo gyvenimo atvejams. Naujos susisiekimo arterijos ir naujos automobilių stovėjimo
aikštelės, ypač miestų centruose, ne palengvina automobilių spūstis, dėl kurių jos, neva, statomos, tačiau pritraukia
naujus automobilių srautus išplėstu gatvių tinklu į naujas
stovėjimo aikšteles. Taigi vietoje to, kad būtų išspręsta, automobilių grūsties problema tampa tik dar aštresnė ir vėl
užsukamas naujas gatvių statybos ratas. Dėl to pakyla oro
tarša ir padidėja miesto triukšmas, itin neigiamai veikiantys miestiečių sveikatą.
Pranešime taršai, kuri siejama su automobilių transportu, skirti du straipsniai. Atlikti tyrimai Kauno mieste parodė, kad moterų, gyvenančių skirtingose pagal triukšmo
intensyvumą zonose, kurį kelia automobilių transportas,
rizika susirgti padidinto kraujospūdžio liga ryškiai skiriasi.
Reprodukcinio amžiaus moterims hipertenzijos rizika turi
tendenciją didėti, didėjant triukšmo lygiui.
Tiriant azoto dioksido, kuris patenka į aplinką dirbant
vidaus degimo varikliams, įtaką sveikatai, nustatyta, kad
jo koncentracija ypač pavojinga nėščioms moterims. Mažos naujagimių kūno masės rizika didėjo, didėjant oro
taršai NO2. Motinoms, gyvenančioms vidutinės NO2 taršos
zonoje (10–20 μg/m3) rizika turi tendenciją didėti 61 %., o
didžiausios NO2 taršos zonoje (>20 μg/m3), rizika pagimdyti mažos kūno masės naujagimį buvo daugiau kaip 2
kartus didesnė nei gyvenančioms aplinkoje, kur vidutinis
metinis NO2 taršos lygis neviršija 10 μg/m3. Autoriai siūlo
vykdyti šių veiksnių intensyvumo stebėseną miestuose,
sudarant taršos žemėlapius ir, atsižvelgiant į šiuos duomenis, organizuoti transporto srautus ar projektuoti miesto
plėtrą.
Urbanizacija dėl savo neigiamo poveikio į aplinką turi
svarbios įtakos gyventojų sveikatai, tačiau iš kitos pusės –
tankiau apgyvendintose teritorijose gerėja sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas. Straipsnyje, kuris skirtas
palyginti kaimo ir moterų sergamumo ir mirtingumo rodiklius dėl gimdos kaklelio (GKV) ir krūties piktybinių navikų
(KPN), pateikiama 44 metų laikotarpio duomenų analizė.
Nors šalies miesto ir kaimo moterų mirtingumo rodikliai
keitėsi skirtingais tempai, tačiau kaimo moterų mirtingumas nuo GKV yra vis dar ženkliai aukštesnis negu miesto.
Reikšmingus rodiklių skirtumus straipsnio autoriai aiškina
blogesniu antrinės profilaktikos priemonių prieinamumu
kaime. Čia tolimesni atstumai iki medicinos įstaigų, netinkamas informuotumas apie problemos rimtumą, žemesnis kaimo moterų išsilavinimas bei mažesnės pajamos.

Abu analizuojami piktybiniai navikai priskirtini prie navikų
grupės, kurie lengvai prieinami diagnostikai. Deja gimdos
kaklelio vėžys bei krūties piktybiniai navikai užima pirmą ir
antrą vietas diagnozuojamų vėžio lokalizacijų struktūroje
bei yra vienos dažniausių mirties priežasčių moterų tarpe
visame pasaulyje. Lietuvoje mirtingumas nuo GKV yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje, o krūties piktybiniai navikai – dažniausia Lietuvos moterų mirties priežastis. Lietuvoje sergamumas gimdos kaklelio vėžiu ~ 25/100000.
T. y. apie šešis kartus blogesnis rodiklis negu Suomijoje,
kur šio susirgimo skryningas taikomas per 30 metų. Tuo
tarpu mirtingumas nuo KPN didesnis urbanizuotuose vietovėse, kur moterys yra labiau išsilavinusios, turi daugiau
pajamų, jų socioekonominė padėtis yra geresnė. Galime
numanyti, jog žinomi KPN rizikos veiksniai – krūties vėžys
šeimoje (mutavę genai slopintojai – BRCA1 ir BRCA2), vėlyvas gimdymas ar bevaikystė, hiperestrinizacija (ankstyva
menarche, vėlyva menopauzė), aplinkos faktoriai (jonizuojanti radiacija, ekspozicija chloruotiems pesticidams),
oralinių kontraceptikų vartojimas, pakeičiamoji hormonų terapija, trumpas kūdikio maitinimas – labiau paplitę
miesto moterų tarpe. Visi šie veiksniai susiję su hormoniniais (daugiausiai estrogenų) pokyčiais organizme, kurie
veikia krūtis nuo pat pirmųjų mėnesinių iki menopauzės.
Tačiau autoriai nurodo, kad reikalinga atlikti daugiau kokybiškų epidemiologinių tyrimų ieškant sąsajų tarp šių rizikos veiksnių ir mirtingumo nuo KPN tarp Lietuvos kaimo
ir miesto moterų. Siūloma, labiau atsižvelgiant į patyrusių
šalių patirtį ir rekomendacijas, tęsti profilaktinių programų
vykdymą, nuolat gerinant jų kokybę, didinant apimtis, prieinamumą, efektyvumą.
Greta ženklių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo skirtumų tebėra dideli socialinės pagalbos netolygumai, turintys įtakos gyvenimo kokybei. Kaip vieną iš galimų šių problemų sprendimo strategijų, siūloma vystyti
asmens namuose teikiamos kompleksinės socialinės globos, apimančios globą ir slaugą, paslaugas. Tačiau dabar
šių paslaugų teikimo organizavimą savivaldybėse įtakoja
bendradarbiavimo tarp savivaldybių ir pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų stoka, skirtingas pirminės sveikatos priežiūros ir socialinės globos paslaugas teikiančių institucijų
pavaldumas.
Leidinyje paliečiami ir kiti veiksniai panašiai įtakojantys
tiek miesto tiek kaimo gyventojų sveikatą ir labiau susiję
su bendru civilizacijos progresu. Tai informacinių technologijų plėtra ir darbo prie kompiuterio įtaka moksleiviams,
sparčiai augančio informacijos srauto ir kasmet didėjančių
krūvių, bei streso įtaka moksleivių ir mokytojų psichinei
sveikatai. Nustatyta, kad tik trečdalis mokinių mokykloje
jaučiasi saugūs. Didelė dalis mokytojų jaučiasi ,,perdegę”.
Net 42,2 proc. mokytojų moterų pareiškė abejones, jog
sulauks pensinio amžiaus. Paskutiniais metais Lietuvoje
išryškėjo kita labai svarbi ir iki tol netyrinėta problema. Tai
psichologinis smurtas darbe. Tik 2005 metais Lietuvoje atliktas pirmasis toks tyrimas, kuris įgalino šalies smurto darbe rodiklius pamatyti Europos kontekste. Deja, remiantis
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šio tyrimo rezultatais, esame tarp šalių, kurių darbuotojai
dažniausiai patiria žeminantį elgesį. Pripažįstant šios problemos išplitimą, straipsnio autorė siūlo problemą spręsti
atsižvelgiant į moksliniais tyrimais pagrįstas žinias ir deramą dėmesį skirti sveikos psichosocialinės darbo aplinkos
bei etiškų darbinių santykių ugdymui.
Visuomenės psichikos sveikatos būklę atspindi savižudybių rodikliai. Lietuva jau seniai Europoje išsiskiria didžiausiu savižudybių skaičiumi. Pažymėtina, kad iki karo
mūsų valstybėje savižudybių dažnis buvo tarp pačių mažiausių Europoje, tuo tarpu paskelbus nepriklausomybę,
pradėjo sparčiai didėti. Maksimumas pasiektas 2002 m. –
beveik 45 atvejų 100 tūkst. gyventojų. Nuo 2002 m. savižudybių skaičius stabilizavosi ir kelerius metus nuosekliai
mažėjo, tačiau 2008 m. vėl kiek padidėjo. 2008 metais
Lietuvoje nusižudė 1 111 žmonių, o 2009 – 1 135. Tačiau
šio rodiklio „sprogimo“ kaip kad pranašavo kai kurie ekspertai, siedami tai su šalies ekonomine krize, neįvyko. Ir
toliau išssiskiria ypač aukštas vyrų savižudybių dažnis. Lietuvoje vyrai žudosi beveik 6 kartus dažniau nei moterys.
Neabejotinai svarbiausia rizikos grupė – kaimo vyrai.
2002–2007 m. nuoseklus savižudybių dažnio mažėjimas,
specialistų nuomone sietinas su šiuo laikotarpiu pasireiškusiu ekonomikos augimu, gyvenimo kokybės gerėjimu,
optimistiškesniu požiūriu į ateitį. Kaip vienas iš svarbesnių
veiksnių nurodomas psichikos sveikatos priežiūros pagerėjimas.
Kitiems sveikatos rodikliams skiriamas pirmasis leidinio straipsnis, kuriame pristatoma Lietuvos gyventojų
sveikatos būklė, pasitelkiant pagal amžių standartizuotus
mirtingumo rodiklius. Analizuojama kaip kito mirtingumas Lietuvoje, Europos sąjungos šalyse bei Baltijos šalyse.
Šie rodikliai gana gerai atspindi ne tik objektyvius supančios aplinkos, bet ir subjektyvius organizacinius veiksnius,
tokius, kaip netinkamai organizuota medicininė pagalba
(įskaitant gydymą), prastas paslaugų prieinamumas, bei
prastai veikiančios pirminės ir antrinės profilaktikos priemonės.
Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje yra panaši kaip
ir Europos Sąjungos valstybėse. Dažniausia mirties priežastimi išlieka kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys (nelaimingi atsitikimai,
apsinuodijimai ir traumos). Baltijos šalių gyventojų bendrasis mirtingumas yra vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Standartizuoti bendro mirtingumo rodikliai Baltijos
valstybėse pusantro karto didesni nei Europos Sąjungos
valstybėse). Nors Lietuvoje 2008 m. standartizuotas bendrasis mirtingumas sumažėjo iki 1 033,2 100 000 gyventojų, vis tiek stipriai atsiliekama nuo Europos Sąjungos valstybių, kur 100 000 gyventojų teko 636,3 mirusieji. (Estijoje
893,1 100 000 gyventojų). Standartizuotas mirtingumas
nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje 2007 m. pradėjo
mažėti ir 2008 m. siekė 520,1 mirusiųjų 100 000 gyventojų.
Taip pat Lietuvoje nuo 2006 m. palaipsniui mažėja standartizuoti mirtingumo nuo išeminės širdies ligos rodikliai,
nors tebelieka aukščiausi tarp Europos Sąjungos valstybių.
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2008 m. Lietuvoje 100 000 gyventojų teko 321,3 mirusiojo, kai tuo tarpu Europos Sąjungoje – 91,8. (Estijoje – 224,4
mirusieji). Estijoje ir Europos Sąjungos valstybėse narėse
per 1991–2008 m. laikotarpį šis rodiklis sumažėjo perpus.
Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų ryškiausiai mažėja Estijoje, šiek tiek mažesniais tempais Latvijoje ir, jeigu
situacija nesikeis, panašu, jog artimiausiu metu Estijos populiacijos mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų pasieks
ES atitinkamus rodiklius. Deja, Lietuvoje per visą 18 metų
periodą mažėjimo nestebima ir atotrūkis nuo kitų analizuojamų šalių rodiklių vis didėja. Standartizuoti mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai Europos Sąjungos
valstybėse kasmet mažėjo ir 100 000 gyventojų tenka 174
mirusieji. Baltijos valstybėse pastaraisiais metais standartizuoti mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai buvo
panašūs ir šiek tiek sumažėjo: 2008 m. Lietuvoje 100 000
gyventojų teko 195 mirusieji nuo piktybinių navikų. Lietuvoje 2008 m. 16,7 proc. visų mirčių nuo piktybinių navikų
sudarė mirtys nuo trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių
navikų, 11,4 proc. – storosios ir tiesiosios žarnos, 9,3 proc. –
skrandžio, 7,4 proc. – krūties, 6,4 proc. – priešinės liaukos
piktybinių navikų. Lyginant su 2007 m., 2008 m. standartizuoto mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis Lietuvoje
sumažėjo trečdaliu – 100 000 gyventojų teko 16,8 mirusieji. Per 1991–2008 m. laikotarpį Lietuvoje šis rodiklis sumažėjo daugiau nei 50 proc. Estijoje sumažėjo iki 11,4.
Europos Sąjungos valstybėse matoma standartizuoto mirtingumo nuo su alkoholiu susijusių ligų rodiklių
mažėjimo dinamika, o Baltijos valstybės išsiskiria gerokai
aukštesniais rodikliais. Lietuvos populiacijos mirtingumas
nuo šio žalingo faktoriaus sąlygotų mirčių laikotarpyje
nuo 2004 iki 2007 metų netgi „šoktelėjo“ į viršų. Standartizuoti mirtingumo nuo su alkoholiu susijusių ligų Lietuvoje
sparčiausiai augo 1993–1994 m. ir tik 2008 m. Lietuvoje
rodiklis sumažėjo iki 182,3 mirusiojo 100 000 gyventojų.
Europos Sąjungos valstybių vidurkis – 63,2.
Standartizuoto mirtingumo nuo su rūkymu susijusių
ligų rodikliai Baltijos valstybėse, ypač Lietuvoje ir Latvijoje, dvigubai didesni už Europos Sąjungos valstybių vidurkį. Lietuvoje dėl šios priežasties 100 000 gyventojų teko
511,2 mirusieji, Europos Sąjungos valstybėse – 217,9.
Leidinyje pateiktas standartizuotų mirtingumo rodiklių palyginimas padeda išryškinti sveikatos netolygumus
tarp įvairių šalių. Be to, tai netiesiogiai padeda nušviesti,
kaip prieinamos sveikatos paslaugos vienoje ar kitoje šalyje, kaip veiksmingos skirtingose šalyse organizuojamos
pirminės ir antrinės profilaktikos priemonės. Įvertinant 18
metų mirtingumo nuo įvairių mirties priežasčių rodiklių
dinamiką, Lietuvoje, kitose Baltijos ir Europos sąjungos šalyse nustatyta, kad vis dar yra dideli mirtingumo skirtumai
ne tik tarp Baltijos ir Europos sąjungos valstybių bet ir tarp
pačių Baltijos šalių. Šiuo aspektu aiškiai teigiamai išsiskiria
Estijos populiacija, kurios absoliuti dauguma svarbių mirtingumo rodiklių ne tik mažesni už Lietuvos, bet ir turi mažėjimo tendencijas, labai panašias į analogiškas Europos
Sąjungos šalyse. Tai rodo, kad šios šalies sveikatos politika
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buvo kuriama ir vystoma nuosekliai, nesiblaškant, reguliariai vertinant jos efektyvumą. Gydytojų skaičius buvo
pastoviai mažinamas, lygiagrečiai dalį funkcijų pavedant
slaugytojoms. Pagrindinis tikslas buvo stacionarinę pagalbą sukoncentruoti į mažesnį ligoninių kiekį daugiau į jas
investuojant. Tai tik nedideli Estijos sveikatos reformos fragmentai, tačiau jie, kaip rodo mirtingumo rodiklių analizė,
jau davė vaisių. Ši informacija turėtų suteikti daugiau ryžto
įgyvendinant sveikatos priežiūros reformą Lietuvoje.
Įvertinant leidinyje pristatomą nepaprastai platų įvairių sveikatos aplinkos veiksnių, kurie urbanizacijos proce-

se sparčiai keičiasi ir įgyja naujas reikšmes spektrą, galima
konstatuoti, kad reikalingi gilesni moksliniai tyrimai, geresnė įvairių sektorių specialistų samprata ir atsakomybė
bei gerai koordinuojama efektyvi tarpsektorinė veikla.
Tokio požiūrio kontekste dar labiau išryškėja visų lygių visuomenės sveikatos priežiūros tarnybų svarba. Visuomenės sveikatos priežiūros pirminės grandies sustiprinimas
savivaldybių lygyje įsteigiant biurus dar tik formuojasi,
tačiau dėmesys jų kvalifikacijai ir pirmųjų metų patirties
apibendrinimas, kuris pateikiamas leidinyje, nuteikia optimistiškai.
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