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Lietuvos Respublikos 

Konstitucija 

 53 straipsnis 

 
 Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja 

medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.  

 Įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos 
pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo 
tvarką. 
Valstybė skatina visuomenės kūno kultūrą ir remia 
sportą. 
Valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką 
nuo kenksmingų poveikių. 
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Ar iš tiesų valstybė deramai 

rūpinasi Lietuvos žmonių 

sveikata? 
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Deramo rūpesčio žmonių sveikata 

prielaidos 

• Žmonių sveikatos būklės žinojimas 

• Prioritetinių problemų įvardijimas 

• Moksliškai pagrįstas sprendimų planas 

• Poveikio priemonių įgyvendinimas ir 

kontrolė 
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Žmonių sveikatos ir sistemos 

vertinimo įrankiai 

• Gyventojų pasitenkinimo sistema tyrimai dažnai 
subjektyvūs, labai priklausantys nuo 
susiformavusių lūkesčių (nepatartina kelti 
visuomenėje ažiotažo dėl protarpiais viešojoje 
erdvėje pasirodančių tyrimų rezultatų) 

 

• Objektyvūs sveikatos rodikliai 

 

• Sistemos vidinės būklės vertinimas, novatoriškų 
sprendimų diegimas, finansinių išteklių 
panaudojimas ir finansinių svertų efektyvumas 
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Pacientų  požiūris į sveikatos 

sistemą 

 • Gyventojai į sveikatos priežiūros įstaigas 

kreipiasi 22 mln. kartų per metus, išgydomų ligų 

sparčiai daugėja, o nepasitenkinimas - didėja 

•  SP kokybė vertinama neblogai (4 iš 5 balų) 

• Nemažai problemų įvardijama prieinamumo ir 

paslaugų vadybos srityse 

• Gausu netolygumų sveikatos santykiuose 

• Klesti negatyvumas ir depresinė nuotaika 

Pagal D. Jankauskienę 
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Objektyvūs šalies žmonių  

sveikatos rodikliai 

 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Objektyvūs rodikliai, atspindintys 

visuomenės sveikatą: 

 
 gyvenimo trukmės  

 mirtingumo ir sergamumo 

 demografiniai 

 

Pagrindiniai Lietuvos žmonių 

sveikatos rodikliai 
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Demografinė situacija Lietuvoje  

2001 – 2010 metais 
Demografiniai 

duomenys 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vidutinis metinis 

nuolatinių 

gyventojų 

skaičius, tūkst. 

3481,3 3469,1 3454,2 3435,6 3414,3 3394,1 3375,6 3358,2 3339,4 3245,0 

 

Gimstamumas 

1000 gyventojų 

9,1 8,6 8,9 8,8 8,9 9,2 9,6 10,5 11,0 10,8 
 

Mirtingumas 

1000  gyventojų 

11,6 11,8 11,9 12,0 12,8 13,2 13,5 13,1 12,6 12,8 
 

Natūralus 

gyventojų 

prieaugis 1000 

gyventojų 

-2,5 -3,2 -3,0 -3,2 -3,9 -4,0 - 3,9 -2,6 -1,6 -2,0 

Kūdikių 

mirtingumas  

1000 gyvų 

gimusiųjų 

7,8 7,86 6,75 7,88 6,85 6,8 5,9 4,9 5,0 4,3 

Vidutinė tikėtina 

gyvenimo 

trukmė, metai 

71,8 71,9 72,2 72,1 71,3 71,1 70.9 71,9 73,1  73,45 
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Demografiniai pokyčiai Lietuvoje 

 Jau daugelį metų gyventojų skaičius šalyje 
sistemingai mažėja.  
 Per 2010 m. metus jų sumažėjo dar 84,5 tūkstančiais.  

 2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno tik 3245,0 tūkst. 
gyventojų. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Europe_population_map_countries.PNG
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Vidutinės tikėtinos gyvenimo 

trukmės pokyčiai 

 Su mirtingumo rodikliais susijusi vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė, trumpėjusi paskutiniaisiais metais, 2010 metais vėl 
pailgėjo, pasiekdama 73,45. 
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Moterų ir vyrų vidutinės gyvenimo 

trukmės pokyčiai 

Vyrų   VGT  2010 m. taip pat padidėjo 

iki  67,98 m. ir yra didžiausia nuo  

1990 m. 

Moterų VGT 2010 m. padidėjo iki   

78,78 m. ir yra didžiausia nuo 1990 m. 
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Lietuva 

EU-27 
EU -15 

Vidutinės  tikėtinos gyvenimo trukmės 

skirtumo tarp moterų ir vyrų kaita  

Lietuvoje ir ES 

Šalt.: WHO/EURO HFA DB, 2011 

Metai 
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Susirūpinimą keliančių pagrindinių 

sveikatos rodiklių dinamika 

 

• Daugelį metų mažėjęs natūralus gyventojų prieaugis 
2007 m. buvo pasiekęs net -3,9/1000 gyventojų 

 

• 2010 m. šis rodiklis išliko neigiamas: -2,0/1000 
gyventojų (2009 m. buvo -1,6) 
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Gimstamumo pokyčiai Lietuvoje  

2001 – 2010 metais 
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      Gimstamumo kreivė banguojanti. 2009 m. užfiksuotas 
aukščiausias per pastarąjį dešimtmetį gimstamumo 
rodiklis, jis siekė 11 gyvų gimusiųjų, tenkančių 1000 
gyventojų, 2010 m. – 10,9.  
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Susirūpinimą keliančių pagrindinių 

sveikatos rodiklių dinamika 

• Dvejus metus mažėjęs mirtingumas - 2010 metais 
lyginant su 2009 metais (12,6 /1000 gyv.) - nežymiai 
padidėjo ir išliko aukštas:  12,8 /1000 gyv. 

 

• Nuo 2001 m. sistemingai didėjantis Lietuvos gyventojų 
mirtingumas 2007 m. buvo pasiekęs grėsmingiausią 
lygmenį – 13,5 /1000 gyv.  

Tai buvo pats blogiausias rodiklis nuo 1950 m.! 

 

 

  

 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Kūdikių mirtingumo pokyčiai 2003-2010 m. 

 • Kūdikių mirtingumas - visos asmens sveikatos priežiūros sistemos 
būklę labiausiai atspindintis rodiklis, įtrauktas į visus tarptautinio 
vertinimo kriterijus. 

• Prieš 20 metų Lietuvoje buvo suformuoti tik 2 perinatologiniai 
universitetiniai (Kauno ir Vilniaus) centrai, labai atsakingai vykdę 
pavestus uždavinius. 

• Tai galėtų tarnauti  gražiu pavyzdžiu, kaip užtikrinant kokybiškos 
pagalbos prieinamumą tik 2 šalies centruose  pasiekti puikūs 
rezultatai. 

• Stebint kūdikių mirtingumo dinamiką nuo 1991 m. jis nuolat mažėjo ir  
2010 m. yra pats mažiausias per šį laikotarpį -  4,3/1000 gyvų 
gimusiųjų! (Rodiklis pasiektas ir lenkia LSP numatytą 
įsipareigojimą beveik 2 kartus.) 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Kūdikių mirtingumas 1000 gyvų gimusiųjų

6,8 

7,9 

6,9 6,8 
5,9 

4,9 
4,3 5,0 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Išvengiamas mirtingumas 

 Tai mirtys nuo ligų, kurias sąlygojo nesamos ar neveiksmingos 
profilaktinės priemonės ir/ar nesavalaikė diagnostika, ir/ar 
neadekvatus gydymas. (D.Rutstein, JAV) 

 

Išvengiamo mirtingumo grupės: 

 
1. Mirtys dėl sveikatos politikos veiksmingumo stokos: 

 perspėjamos mirties priežastys - mirtys nuo ligų, kurioms galima 
užkirsti kelią prevencinėmis priemonėmis (mirtys dėl trachėjos, 
bronchų ir plaučių vėžio (5-64 m.), kepenų cirozės (15-64 m.) ir 
traumų, susijusių su transporto įvykiais (5-64 m.).  

 

2. Mirtys dėl sveikatos priežiūros veiksmingumo stokos: 
 mirtys nuo ligų, kurias galima pagydyti: tai ankstyvos mirtys nuo 

daugelio ūminių ir kai kurių lėtinių ligų. 

 

 Pagal prof. V.Grabauską 
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Išvengiamų mirčių situacija 

Lietuvoje 
 

• “Nebūtinos” mirtys Lietuvoje sudaro 26 % 

(10 tūkst. mirčių) 

• Dalis jų priskirtinos “išgydomų”, o didesnė 

pusė - “išvengiamų” klasei 

• Dinamikoje mirtingumas nuo “išgydomų” 

būklių mažėja, tačiau didėja mirtingumas 

nuo “išvengiamų” mirčių 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Aukštas išvengiamo mirtingumo 

rodiklis Lietuvoje 

 Atspindi sveikatos sistemos politikos  ir 

vadybos trūkumus, 

  o ne asmens sveikatos kokybės 

problemas. 
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Pasaulio banko vertinimas, 2009 m. gegužė 

 

• Lyginant Europos regiono šalis, stebimas Lietuvos sveikatos rodiklių 
atsilikimas nuo kitų šalių. 

 

• Gyvenimo trukmė, kuri buvo aukštesnė negu kitų Baltijos šalių, dabar yra 

 žemiausia regione. 

• Tuberkuliozės paplitimas yra 70 proc. aukštesnis negu naujųjų ES šalių 

 vidurkis. 

• Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų, o ypač nuo išeminės širdies ligos 

 yra didžiausias tarp regiono šalių. 

• Mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių taip pat stulbinamai aukštas, o ypač 

 yra didelis savižudybių skaičius - didžiausias tarp visų Europos ir Centrinės 

 Azijos šalių. 

• Alkoholio vartojimo sukeltas mirtingumas yra daugiau negu dvigubai didesnis 

 už naujųjų ES šalių vidurkį. 

• Rūkymo sukeltas mirtingumas taip pat yra didžiausias tarp kitų Europos šalių.  

• Mirtingumas nuo vėžio yra apie vidurkį. 

 

• Gimdyvių ir kūdikių mirtingumas yra truputį mažesnis. 

Sveikatos rodiklių palyginimas 
Europos regione 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Lietuvos sveikatos programos rezultatų 

vertinimas 
Tikslas Rezultatas 2010  (arba 2009) 

Prailginti vidutinę gyvenimo trukmę iki 73 m. Pasiektas (73,45 m.) 

Sumažinti mirtingumą nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų 30 proc. Pasiektas iš dalies (<25 proc.) 

Sumažinti jaunesnių nei 65 m. gyventojų mirtingumą nuo širdies ir 

kraujagyslių ligų 15 proc. 

Nepasiektas (<5,6 proc.) 

Sumažinti jaunesnių nei 65 m. gyventojų mirtingumą nuo piktybinių 

navikų 15 proc. 

Pasiektas iš dalies (<13 proc.) 

Sumažinti kūdikių mirtingumą 30 proc. Pasiektas ir lenkia 

įsipareigojimą beveik 2 

kartus  (4,3) 

Iki 2005 m. stabilizuoti ligotumą psichikos ligomis Nepasiektas >13 proc. 

(sergamumas 

stabilizuotas) 

Sumažinti savižudybių kiekį iki 25 atvejų 100000 gyventojų Nepasiektas (31,5) 

Sumažinti jaunesnių nei 65 metų žmonių mirtingumą nuo išeminės 

širdies ligos 15 proc. 

Pasiektas iš dalies (<11,8 

proc.) 

Sumažinti sergamumą tuberkulioze 30 proc. Pasiektas 

Sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio 15 proc. Nepasiektas (<5,8 proc.) 

Sumažinti sergamumą gimdos kaklelio vėžiu 15 proc. Nepasiektas 

Sumažinti vyrų mirtingumą nuo plaučių vėžio 15 proc. Pasiektas iš dalies (< 13 

proc.) 
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Lietuvos sveikatos programos 

1997-2010 m įvykdymas 

  

• Kai kurie programos rodikliai yra pasiekti. 

• Sveikatos rodiklių pokyčių tendencijos yra gana 

skirtingos. Tai lėmė nevienodas dėmesys ir 

rūpestis atskiroms sritims: 

– nuo asmens sveikatos priežiūros įtakos 

priklausantys rodikliai yra palyginti geri, 

– blogi rodikliai, kurie priklauso nuo sveikatos 

politikos (visuomenės sveikatos), kitų valstybės 

sektorių (ne sveikatos priežiūros) įtakos.  
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Sveikatos sistemos būklės 

vertinimas 
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PSO SVEIKATOS SISTEMOS  

APIBRĖŽIMAS 

Sveikatos sistema yra visų valstybės viešųjų ir privačių 

organizacijų, institucijų bei išteklių visuma, skirta sveikatos 

stiprinimui, išlaikymui ir atstatymui.  

 

 

Sveikatos sistema apima visas tiek asmens, tiek ir visuomenės  

tarnybas, o taip pat veiklą, įtakojančią šalies politiką bei kitų  

sektorių veiksmus, galinčius paveikti socialines, aplinkosaugines 

bei ekonomines sveikatos priežastis.      

  

Šalt.: PSO Europos regiono ministerinė konferencija 
“Sveikatos sistemos:   sveikata ir gerbūvis”, 2008 m. 
birželio 25-27, Talinas (prof. Vilius Grabauskas) 
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Sveikatą ir jos rodiklius 

 įtakojančių veiksnių santykis 
(PSO duomenų bazė) 

50%

10%

20%

20% Gyvensena

Aplinka

Paveldimumas

Sveikatos
priežiūra

Sveikatos politikos prioritetai turėtų būti pagrįsti 

sveikatą ir jos rodiklius įtakojančių veiksnių santykiu. 

 

Deja, Lietuvoje gyvensenos ugdymui praktiškai 

neskiriama dėmesio ir išteklių 
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Asmens sveikatos priežiūros 

sistema 
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Asmens sveikatos priežiūros 
sistemos teigiami aspektai  

• Tai patikimiausiai dirbanti ir daugiausiai 

dėmesio (ir kritikos) susilaukianti sveikatos 

sistemos dalis  

 

• Disponuoja gana gera infrastruktūra ir labai 

kvalifikuotais žmonių ištekliais (gydytojais, 

slaugytojomis, sveikatos priežiūros 

organizatoriais) 

 
•Sveikatos apsaugos ministerija sugeneravusi ir laikosi teisingos 

asmens sveikatos priežiūros strategijos (Seimo patvirtinti Sveikatos 

sistemos vystymo metmenys) 

•Vadovaujantis asmens sveikatos draudimo principu, Ligonių kasos 

gana objektyviai skirsto išteklius ir kompensuoja už suteiktas 

paslaugas  
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• Asmens sveikatos priežiūros sistema veikia didelės įtampos sąlygomis  

• Didėja gyventojų  poreikiai ir kyla neretai nepagrįsti reikalavimai 

• Dėl nepakankamo finansavimo ir atlygio už darbą senka žmogiškieji 
sveikatos sistemos ištekliai (medikų emigracija ir netolygus jų 
pasiskirstymas) 

• Dėl politikų ir visuomenės kišimosi nepavyksta optimizuoti asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų tinklo  

• Nepavyko perkelti didžiosios dalies problemų sprendimo  BPG institucijai  

• Numatomas paslaugų apmokėjimo pakeitimas pagal  DRG sistemą yra 

gana rimtas iššūkis paslaugų teikėjams  ir gali sukelti  tolygaus 

finansavimo pertrūkius bei krizinę situaciją 

• Negalima viltis, kad asmens sveikatos priežiūros sistema sugebės 
kompensuoti visuomenės sveikatos ir kitų sektorių neveiklumo sukeltas 
problemas 

Asmens sveikatos priežiūros 
sistemos problemos  
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

pertvarkos sunkumai 

 Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų 
pasipriešinimo, manipuliuojant  “pacientų korta”, įveliant vietos ir 
šalies politikus, pertvarka tampa labai sunkiu išbandymu ne tik 
Lietuvai, bet ir visoms pasaulio šalims: 

 JAV reforma visiškai įklimpusi, nežiūrint to, kad federaliniai politikai 
deda didžiules pastangas ir netgi JAV prezidentas metiniuose 
pranešimuose tam skiria daug dėmesio. 

 

 Kanadai, kuri sugebėjo įtikinti  sričių politikus nesikišti (Kvebeko 
provincija), sekasi kiek geriau. 

 

 Europoje pažangiausi ir toliausiai pažengę yra suomiai, tačiau ir jų 
progresą klampina  vietos savivaldų politikai. 
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

pertvarkos garantai 

• Reikia turėti aiškų planą, patvirtintą 
aukščiausiuose politikų sluoksniuose:  

 
– Estai (Tartu universitetas) tokį planą sukūrė, 

išdiskutavo per 3 metus ir patvirtino 2001 m.,  

 o iki 2003 m. įgyvendino didelę jo dalį. 

 

– LR Seimas tik 2011 m. patvirtino  Sveikatos 
sistemos  vystymo metmenis, kuriems, deja, dar 
toloka iki  tikrojo “master plan”.  
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

pertvarkos garantai 

• Politinė valia valstybės institucijose: 
– Pakankamai tvirta ir nuosekli pozicija LR Prezidento institucijoje 

bei LR Vyriausybėje. 

 

– Deja, kai kurie LR Seimo nariai neatsispiria pagundai 
manipuliuoti populistine sveikatos priežiūros korta ir ją 
panaudoti partiniams interesams 

 “Šaltasis karas” Santariškių miestelyje ir bandymai priimti specialų 
įstatymą išskirtinei gydymo įstaigai, tokiu būdu taranuojant bendrą 
sveikatos sistemą. 

 

– Savivaldybių politikai ignoruoja visos šalies sveikatos sistemos 
interesus 

• Klaipėdos 3 ligoninių “Gordijaus mazgas”, 

• Kauno ligoninių sujungimo peripetijos. 
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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
pertvarkos garantai 

– Estams tokį atvirą langą pavyko išlaikyti nuo 1990 iki 2003 
metų. 

– Latviai išnaudojo gana stiprios ekonominės krizės progą ir 
optimizavo asmens sveikatos priežiūros tinklą. 

– Lietuviai nesusikūrė “galimybių lango” ir pražiopsojo visas 
palankias  progas, todėl pas mus taip skausmingai vyksta šio 
sektoriaus pertvarka. 

Reikia sukurti ar išnaudoti 

“galimybės langą” 

(opportunity window): 
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Aplinkos įtaka sveikatai 

5010

20

20

Sveika ir saugi fizinė 

bei psichinė aplinka, 

sveikas maistas 20% 

įtakoja žmogaus 

sveikatą. 
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Saugaus maisto užtikrinimo 
problemos 

• Reikia pagirti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, kuri 
tapo ypač veikli ir sustiprino saugaus maisto kontrolę, daug 
dėmesio skirdama maisto užterštumui cheminiais junginiais: 

• herbicidų, pesticidų, repilentų likučiais augalininkystės 

produktuose, 

• antibiotikais, augimo hormonais gyvulininkystės 

produktuose, 

• padidinta legalių konservantų koncentracija maisto 

gaminiuose, 

• vandens užterštumui plastikiniuose buteliuose. 
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Sveiko maisto propagavimas 
 

• Šiandien viešojoje erdvėje daugiau diskutuojama apie 
genetiškai modifikuotų maisto produktų, kurių vartojimo 
neigiamo poveikio sveikatai neįrodyta, apribojimą  

 (šie apribojimai labiau susiję su Europos, Lietuvos žemės ūkio rinkos apsauga ir 
genofondo pokyčiais, bet ne su sveikata) 

 

• Valstybė teisės aktais ir finansiniais svertais  neskatina 
sveiko ar palankaus sveikatai maisto suvartojimas 
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Sveiko maisto propagavimas 
  

• Sveikintinos Seimo narių iniciatyvos: 
– apibrėžti “sveiko maisto“ sąvoką, 

 

– skatinti palankių sveikatai produktų (daržovių, vaisių, grūdinių gaminių, augalinių 
aliejų ir kt.) suvartojimą ir jų teisinę protekciją, 

 

– apriboti nepalankių sveikatai produktų (saldumynų, konditerijos gaminių, greito 
“negyvo maisto”, saldikliais konservuotų, Coca Colos ir į ją panašių gėrimų) 
suvartojimą, ribojant jų reklamą, o galbūt apmokestinant papildomu akcizu, 

 

– apriboti produktų, prisotintų skonio ir kvapo stiprikliais (E 621, mononatrio gliutamatu 
ir kitais), užmaskuojančiais nekokybišką maistą ir skatinančiais kuo gausesnį valgymą, 
vartojimą, tiesiogiai vedantį prie nutukimo. Galbūt galimi papildomi akcizai tokiam 
maistui apriboti. 

 

- propaguoti  sveiko  paprasto  (čiaupo) vandens, 

kuris yra saugus ir geros kokybės Vilniuje, Kaune ir 

daugelyje kitų gyvenviečių, vartojimą. 
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Traumatizmo keliuose  pokyčiai 

 Atrodžiusi beviltiška situacija transporto saugos srityje paskutiniaisiais metais 
stebuklingai gerėja  

 

• „Karo keliuose“ mastai pagal žuvusiųjų žmonių skaičių  
(pagal kuriuos Lietuva yra aiški Europos lyderė) 

  2010 m. lyginant su 2009 m. dar sumažėjo.  

 

• 2010 m. žuvo 300 žmonės, t.y. 70 žmonių arba 18,9 proc. mažiau nei 2009 m. 
Tai mažiausias Lietuvos keliuose žuvusiųjų skaičius nuo 1961-ųjų, kai žuvo 
353 žmonės. 

 

 
Ypač sumažėjo žūčių, įvykstančių dėl alkoholio 

vartojimo, skaičius :  

2011 m dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 

22,1 proc. mažiau nelaimių ir žuvo  

70 žmonių mažiau nei 2009 m. 
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Žuvę kelių eismo įvykiuose  

2003 – 2010 metais 

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys 
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Sužeista žmonių kelių eismo įvykiuose 

2003 – 2010 m.  

Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys 
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Saugios ir sveikos socialinės aplinkos 

užtikrinimas 

• Neįmanoma greitai pakeisti sveikatą įtakojančių socialinės 
aplinkos veiksnių: 
– materialinės gerovės visiems gyventojams užtikrinimo, 

– socialinės diferenciacijos, 

– socialinių garantijų stokos ir skurdo lygio, 

– išsilavinimo lygio, 

– gyvenamosios vietos (kaimo ir miesto) aplinkos.  

Bendra ekonominės ir 

socialinės šalies gerovės raida 

turės nemažos įtakos Lietuvos 

žmonių sveikatai. 
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Lietuvos  gyventojų  bendro  mirtingumo  skirtumas 

 tarp  universitetinį  ir  pradinį  išsilavinimą  turinčių 

 žmonių (universitetinio išsilavinimo grupės mirtingumas = 1) 
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Santykinė  nesusituokusiųjų mirties rizika Lietuvos  

populiacijoje lyginant su susituokusiais atskirose  

amžiaus grupėse (susituokusių = 1) 

AMŽIUS 

Šalt.: LSMU duomenų bazė 
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Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinės 

gyvenimo trukmės kaita 

o Miesto moterys  o  Miesto vyrai    o Kaimo moterys     o   Kaimo vyrai 

Šalt.: WHO/EURO HFA DB, 2011 

/100 000 
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Saugios ir sveikos psichinės aplinkos 

užtikrinimas 

• Lietuvoje ypač aktuali visuomenės psichikos sveikatos 
problema, lemianti: 

 
– didžiausią savižudybių skaičių Europoje, 

 

– vieną iš didžiausių Europoje nelaimingų ir patyčias patiriančių 
vaikų skaičių, 

 

– didelį  nedarnių šeimų, išsituokusių asmenų skaičių, 

 

– nepagarbos kitam asmeniui ir supratimo stoką, 

 

– aukštą neurozių ir kitų psichikos sutrikimų lygį. 
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Saugios ir sveikos psichinės aplinkos 

užtikrinimas 

• Negalima reikalauti iš Valstybės ir ją atstovaujančios valdžios pilnos 
atsakomybės už šalies socialinę ir ekonominę būklę, įtakojančią 
psichikos sveikatą. 

 

• Tačiau nebegalima pateisinti Valstybės institucijų neveiklumo, 
politinės valios ir drąsos trūkumo suvaldant visuomenės, ypač vaikų, 
psichiką žalojančius subjektyvius veiksnius, tai yra destrukcinę veiklą 
daugumos masinių informavimo priemonių, kurios be atsakomybės: 
– griauna  žmonių pasitikėjimą valstybe, visuomene, visomis institucijomis 

(politikais, vykdomąja valdžia, bažnyčia, medikais ir pan.), 

– devalvuoja  moralines vertybes, 

– iškreipia žmonių pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, grūsdamos blogas naujienas, 
smurtą, banalias demoralizuotas pramogines laidas, pigų užsienio šlamštą.
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Sveika gyvensena ir jos sąlygų 
suformavimas 

5010
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- Sveikatą žalojančių 

veiksnių pašalinimas 

 

- Fizinis aktyvumas 
 

- Subalansuota mityba 
 Tai 50 proc. lemia 

žmogaus sveikatos būklę. 

Trys veiklos kryptys: 
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Sveikatą žalojančių medžiagų  
pasiūlos apribojimas   

 Tai privalomas įpareigojimas kiekvienai valdžiai, kuri 
atstovauja Valstybę, deklaruojančią rūpinimąsi 
žmonių sveikata (LR Konstitucijos 53 str.) 

Reklamos, pardavimų laiko, vietos 

apribojimai, akcizai – tai įstatyminiai 

draudžiamieji instrumentai, kuriuos 

etiška valdžia privalo efektyviai 

išnaudoti, apsaugodama savo 

piliečius nuo sveikatą žalojančių 

medžiagų: alkoholio, tabako, 

narkotikų  paplitimo. 
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 Narkotikų kontrolės srityje: 
– oficiali vartojimo paplitimo statistika nėra bauginanti, tačiau 

atrodo, kad ji neatitinka realybės, ypač dėl marihuanos 
vartojimo jaunimo tarpe, 

– Lietuva dėl nekontroliuojamų prekursorių prekybos ir 
importo tapo viena iš sintetinių narkotikų gamybos lyderių 
regione, 

– iki šiol veikusio narkotikų kontrolės departamento pozicija 
buvo labiau kaip stebėtojo, o ne kaip veiksmingų kontrolės 
priemonių organizavimo ir visų atsakingų, pirmiausia jėgos 
institucijų telkimo ašimi, 

– optimistinės viltys atsiranda, apjungus alkoholio ir 
narkotikų kontrolės institucijas. 

Sveikatą žalojančių 
veiksnių aktualijos 

(narkotikai) 
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Sveikatą žalojančių veiksnių 

aktualijos (rūkymas) 

 Rūkymo įpročiai gana 

išplitę, tačiau tendencijos 

teigiamos po to,  

 kai Seime buvo priimtas 

rūkymo apribojimo 

viešosiose vietose 

įstatymas. 

 

http://g.zebra.lt/SCANPIX/Fotobankas/rukymas_aUfartas.jpg
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Sveikatą žalojančių veiksnių 

aktualijos (alkoholis) 

• Didžiuliai suvartojamo alkoholio kiekiai ir su tuo 
susijusios visuomenės socialinės ir sveikatos 
problemos įvardijamos kaip Lietuvos problema Nr.1 

 

• Kovos už alkoholio platinimo sumažinimą šalininkų 
daugėja: 
– Lietuvos žmonės turi būti dėkingi LR Prezidentei už 

principingą ir nuoseklią poziciją 

– Pozityvios Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatos 

– Principinga Seimo Sveikatos reikalų komiteto, ypač 
pirmininko, pozicija 

– Aktyvios, intelektualios ir išprususios nevyriausybinės 
organizacijos 

– Plačioji visuomenė (rinkėjai) vis labiau susivokia situacijoje 
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Sveikatą žalojančių veiksnių 

aktualijos (alkoholis) 

• Alkoholio platintojų pozicijos silpnėja: 

– Vis sunkiau pasiseka lobuoti Seimo narius, kurie 

priešrinkiminiame laikotarpyje vis labiau pradeda paisyti 

bendruomenės, visuomenės autoritetų ir kitų rinkėjus 

įtakojančių autoritetų nuostatų 

 

– Viešas diskusijas pralaimi ir nebeįtikina visuomenės 

demagoginiai, absurdiški teiginiai, kad “draudimais 

(įstatymais) nieko nepasieksi”, kad “reklama, kuriai 

išleidžiami didžiuliai pinigai, visiškai neįtakoja alkoholio 

pardavimo mastų” ir pan.  
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Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros 

įstaigose bent vieną kartą užregistruota diagnozė, susijusi su ūminiu 

alkoholio poveikiu, skaičius 2005-2010 m. 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Alkoholio 

toksinis 

poveikis 

(T51-T51.9) 

Abs. skaičius 2656 2834 2749 2434 1914 1866 

100 tūkst. 

gyventojų 
77,8 83,5 81,4 72,5 57,3 56,77 

Ūmi 

alkoholinė 

intoksikacija 

(F10.0) 

Abs. skaičius 504 347 394 380 238 309 

100 tūkst. 

gyventojų 
14,8 10,2 11,7 11,3 7,1 9,4 

Alkoholinės 

psichozės 

(F10.4-

F10.7) 

Abs. skaičius 3318 3787 4330 3826 3134 3115 

100 tūkst. 

gyventojų 
97,2 111,6 128,3 113,9 93,9 94,77 

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys 

Objektyvūs sveikatos rodikliai, atspindintys 

alkoholio reklamos apribojimo poveikį  
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Sveikos gyvensenos ugdymo 

nesėkmės –  

pasaulinės sveikatos priežiūros 

krizės priežastis  
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Pasaulinė sveikatos priežiūros 
krizė  

 Pagrindinė priežastis - neteisingai 
pasirinkta sveikatos saugos strategija: 
 Sistema orientuota į ligų gydymą:  

• Ji iki tam tikro lygio leidžia prailginti gyvenimo trukmę ir 
sumažinti mirštamumą nuo pagydomų (ypač ūminių) 
ligų.  

 Politika nepakankamai orientuota į ligų 
prevenciją: 

• Nesveikos gyvensenos sąlygotos lėtinės neinfekcinės 
(neišgydomos) ligos tapo skaudžiausia rykšte, 
reikalaujančia “liūto dalies”  - iki 80 % - sveikatos 
priežiūros sąnaudų: 

– vien diabeto ir metabolinio sindromo kontrolė reikalauja iki 
20 % sąnaudų, 

– vėžio kontrolė pareikalauja tik 5% sąnaudų. 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Globalios sveikatos priežiūros krizės 
ekonominės pasekmės  

• Ligų plitimas parankus medicinos pramonei, kuri 
sukuria naujas labai brangias technologijas ir siūlo 
jas įsigyti sveikatos priežiūros teikėjams, o pacientai 
vis labiau reikalauja, kad valstybė finansuotų šias 
technologijas jų gydymui, nežiūrint to, kad tapo ligoti 
dėl to, kad patys nesveikai gyvena. 

 

• Tai ypač išaugino sveikatos priežiūros kaštus. 

 

• Todėl daugelis valstybių nebepakelia tokios 
finansinės naštos ir desperatiškai ieško sprendimų, 
kaip suvaldyti šią krizę 

 (netgi JAV, kur sveikatos priežiūrai skiriama iki 17 proc. nuo 
BVP). 
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Sveika  gyvensena –  
pasaulio ekspertų įvardijamas 

prioritetas  

Pasaulio sveikatos organizacija perspėja: 
  

Jei žmonės: 

• laikytųsi taisyklingos mitybos principų  

• būtų fiziškai aktyvūs  

• nepiktnaudžiautų alkoholiu ir nerūkytų 

 

Galima  būtų išvengti: 

• 80 proc. kardiovaskulinių susirgimų 

• 90 proc. II -ojo tipo diabeto 

• 30 proc. onkologinių susirgimų 
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Pasaulinė sveikatos priežiūros krizė: 
sprendimo keliai  

• Pakeisti  sveikatos saugos strategiją: 

 Prioritetizuoti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją: 

• Tai leidžia iš esmės sumažinti sergamumą, 

ženkliai sumažinti mirtingumą bei prailginti 

gyvenimo trukmę. 

 

Sprendimo raktas – sveika gyvensena. 
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Naujoji Europos sveikatos politika 
Sveikata 2020 

 
The new European policy for health - HEALTH 2020: vision, 

values, main directions and approaches, WHO RC for Europe, 

61-st session, Baku, Azerbaijan, 12-15 Sept. 2011 

Atkartojant senųjų strategijų 

šūkius, vertybes ir pagrindines 

kryptis, šioje strategijoje, kaip ir 

anksčiau, kviečiama pagrindinį 

dėmesį sutelkti į ligų prevenciją. 
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Naujoji Europos sveikatos politika 

Sveikata 2020 

 
Šūkiai 

 
Būtinybė moksliškai žvelgti į problemų  atsiradimo esmę 

 

Priimti akivaizdžiai pagrįstus sprendimus, siekiant suvaldyti 

sveikatą  įtakojančius veiksnius 

 

Pajungti šiam tikslui visas visuomenės bei šalies 

socialinės-ekonominės sąrangos struktūras 

 

Tai reiškia visos šalies vyriausybės žinybų koordinuotą 

tarnystę sveikatos labui ir žmonių gerovei (a “whole-of-

government” approach) 
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Naujoji Europos sveikatos politika 

Sveikata 2020 

  

Tenka apgailestauti, kad PSO kaip visada vis tik nepateikia 

konkrečių “receptų”, kaip spręsti šias problemas.  

Gal dėl šių priežasčių PSO nėra užsitarnavusi deramo 

autoriteto. 

Todėl reikia pasidžiaugti, kad Lietuva 

šiemet SAM pastangomis galėjo 

sustiprinti PSO sprendžiančiąsias  

struktūras iškiliu tarptautiniu ekspertu 

prof.V. Grabausku. 
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Praktinio sveikos  gyvensenos 
įgyvendinimo problemos 

 Sveikai gyventi, atrodytų, yra paprasta, bet iš tiesų labai 

sudėtinga sveiką gyvenimo būdą įgyvendinti visuotinai. 

 Pasaulio ekspertai neretai diskutuoja, ar išvis įmanoma 

pasiekti, kad bent didžioji žmonių dalis gyventų sveikai.  

 Pastaruoju metu optimistų atsiranda daugiau - remiamasi 

didžia dalimi sėkmingu senuoju suomių FINBALT 

projektu. 

 Daugelyje pasaulio šalių įvairiausiomis inovatyviomis 

priemonėmis bandoma paveikti žmones, kad jie gyventų 

sveikai. 

 Deja, Lietuvoje apie naujas kitų šalių patirtis praktiškai 

nekalba ne tik už sveikatą atsakingi pareigūnai, bet netgi 

universitetų šviesuomenė. 
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Sveika gyvensena 
 Subalansuota mityba 

Ką daro kitos valstybės? 

Sveikos gyvensenos ugdymas: 

• Ugdymo metodikos  sukūrimas, atsižvelgiant į tautos tradicijas ir 

mentalitetą (užsakymai universitetams) 

• Naujoviškų moksliškai pagrįstų edukacinių programų diegimas visų lygių 

švietimo ir ugdymo įstaigose  

• Propagandiniai užsakymai žiniasklaidai 

• Specialių programų finansavimas, įtraukiant  kuo platesnį visuomenės 

ratą, pasitelkiant bendruomenių autoritetus 

Nepalankių sveikatai maisto produktų prieinamumo sunkinimas:  

 didinama kaina per akcizus, reklamos, pardavimų laiko, vietos ir 

 amžiaus apribojimai 

Efektyvus finansinis svertas - žymiai didesnis nesveiką gyvenimo 
 būdą besirenkančio žmogaus sveikatos draudimo mokestis 
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Fizinio 

aktyvumo 

skatinimas – 

viena iš 

labiausiai 

apleistų sričių  
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• Pagal Eurobarometro tyrimą: 

– 44 % lietuvių niekada nesimankština ir 

nesportuoja (Švedijoje - 6 %) 

– 14 % lietuvių neturi jokio fizinio aktyvumo 

(Švedijoje - 2 %) 

– Tik  12 % lietuvių yra fizinio aktyvumo sporto 

klubų nariais (Vokietijoje - 61 %) 

– Lietuvių moksleivių fizinio pasirengimo lygmuo yra 

vienas prasčiausių Europoje 

 
Eurobarometer 72.3. Special Eurobarometer 334: Sport and PA, March 2010 

 Fizinio aktyvumo lygis Lietuvoje 
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• Tradicinės fizinio lavinimo formos mokyklose 

nesuformuoja poreikio pakankamai judėti – o 

kartais net ir atgraso nuo jo 

• Susirūpinusios valstybės peržiūri jaunosios kartos 

fizinio ugdymo principus - akcentuojamas vidinės 

motyvacijos judėti formavimas 

• Nežiūrint daugkartinių NST raginimų, Lietuvoje “ledai” 

nepajudėjo  

 

Fizinio aktyvinimo politikos 
pamokos  



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Fizinio aktyvumo skatinimas 

mokykloje 
• Būtina iš esmės peržiūrėti mokymo programas, mažinant 

suteikiamų žinių krūvį ir užtikrinant pakankamą vaikų fizinį 

aktyvumą bei formuojant judėjimo įpročius ateities gyvenimui. 

• Būtina ieškoti ir kitų fizinio aktyvumo formų 

(pėsčiųjų ar dviračių žygių). 

• Mergaitėms, kurių prigimčiai nėra artimas 

varžybinis motyvas, organizuotinos joms labiau 

priimtinos estetiško fizinio aktyvumo formos, 

pvz., šokiai. 

• Gerai, kad atsisakyta fizinio lavinimo pažymio, 

bet mokytojas turėtų užtikrinti, kad visi 

moksleiviai ne tik pakankamai judėtų kiekvieną 

dieną, bet ir tam jaustų vidinį poreikį 
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• Klubinio  sporto (fitness, teniso ir kt.) formos 

nuolatiniam fiziniam aktyvumui palaikyti įtraukia 

tik labai mažą visuomenės dalį. 

 

 

 

 

 

 

 

• Naujosios fizinio aktyvinimo strategijos orientuotos į 

spontaninį fizinį aktyvumą. 

 

 

Fizinio aktyvinimo politikos pamokos  

Daugeliui susiformuoja ne 

vidinis poreikis kiek galima 

daugiau judėti dėl savo 

sveikatos, o tik įsipareigojimas 

“atidirbti sporto klube”. 
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Natūralaus, spontaniško fizinio 
aktyvumo formos 
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• Masiniai renginiai (bėgimai, slidžių žygiai, 
maudymasis žiemą) yra atraktyvūs ir sveikintini kaip 
stiprinantys motyvaciją, tačiau jie patraukia tik labai 
mažą visuomenės dalį, yra epizodiniai ir mažai 
efektyvūs. 

 

 

 

Fizinio aktyvinimo politikos pamokos  

Pagrindiniu Valstybės 
rūpesčiu  turi tapti apie 
80% nepakankamai 
judančių šalies žmonių. 
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• Iš skirtingų visuomenės sluoksnių (skirtingo amžiaus, 
socialinių, intelektualinių, pomėgių) suformuotos žmonių grupės, 
silpnai tarpusavyje motyvuotos tęsti bendrą veiklą, yra nepatvarios ir 
neilgaamžės.     

• “Pomėgių grupės” ( šeimos, draugų, kaimynų, bendradarbių 
rateliai)  yra patvaresnės, pasižymi stipria tarpusavio pagalba ištesėti 
savo pasiryžimus sveikai gyventi (analogija – anoniminių alkoholikų 
grupės) 
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• Žmogaus yra silpnas, kad vienas ištesėtų savo pasiryžimą fiziniam 

aktyvumui   

– Iš 100 žmonių, nusprendusių, kad reikėtų sportuoti, tik 20 nusiperka 

abonentus, aprangą, inventorių. Iš jų 80 proc. nustoja sportuoti per 

pirmuosius 2 mėnesius 

 

• Būtina nuolatinė pagalba - “Tu gali”- iš aplinkos 

– Šeimos, draugų, bendradarbių, darbdavio, bažnyčios,  visuomenės 

autoritetų   

– Pozityvūs pavyzdžiai ir psichologinės metodikos, mokslininkų 

patarimai ir pan. žiniasklaidoje 

– Šios įvairių lygių  pagalbos metodikos paruošimui ir palaikymui 

Valstybė turi numatyti finansinius išteklius  

 

 

Fizinio aktyvinimo politikos pamokos  
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• Darbdavio, kaip gana įtakingos institucijos, 
panaudojimas skatinti žmogų sveikai gyvensenai 
– Labai sparčiai plinta JAV, Japonijoje, Kinijoje ir kt.  

– Schema: 
• Darbdaviai sumokėdami pinigus užsako specialioms kompanijoms 

darbuotojų sveikatinimo programą 

• Dirbantieji bei jų šeimos nariai mokomi ir motyvuojami sveikai 
gyventi ir padėti vienas kitam, pasitelkiant psichologus  

• Kontroliuojami pagrindiniai sveikos gyvensenos rodikliai (svoris, 
fizinis aktyvumas, žalingų įpročių atsisakymas ir pan.) 

• Panaudojant žaidybinius elementus, darbuotojus, pasiekusius gerų 
rezultatų, darbdavys viešai giria, premijuoja ir pan. 

 

 

• Deja, Lietuvoje šioje srityje nieko nėra padaryta. 
Negana to, daugelis visuomenės sveikatos pareigūnų 
apie tai net nėra girdėję 

Fizinio aktyvinimo novatoriškumo 
pavyzdžiai  
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Žmonių sveikatai tarnaujančios 

infrastruktūros kūrimo prioritetai 

• Milijardą kainuosiantis Vilniaus taip 

vadinamasis  nacionalinis stadionas,  

tikrai nėra nacionalinis prioritetas 

stiprinant žmonių sveikatą, o yra 

skirtas gana pelningam  sporto ir 

pramogų verslui 

 

•Nacionalinį Valstybės susirūpinimą  turi kelti 

apverktina dviračių kelių  būklė : 

• Lietuvos dviračių takų ilgis yra dešimtis 

kartų trumpesnis už Skandinavijos, Olandijos 

ir kitų pažangių šalių takus. 

• Miestų gatvėse praktiškai nėra išskirtų 

dviračių juostų, todėl dviračiu važiuoti yra 

labai nesaugu. 
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2007             ES Baltoji Sporto knyga (DG EAC) 

2008  ES Fizinio aktyvumo gairės 

 

2011-03-03   Fizinio aktyvumo skatinimo Programa 2011-2012  

  (priimta Kūno kultūros ir sporto departamente) 

 

2011-03-24    Valstybinė  sporto plėtros strategija 2011-2020  

       (patvirtinta LR Seime) 

 

2011-03-30   Konferencija “Lietuvos  Sveikatą stiprinančio fizinio     

 aktyvumo strategija Europos kontekste” - rezoliucija 

 Europos ir Lietuvos teisiniai dokumentai 

Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo  

    (HEPA) srityje 
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• NST kartu su kitais konferencijos “Lietuvos  Sveikatą 

stiprinančio fizinio aktyvumo (SSFA) strategija Europos 

kontekste” organizatoriais išreiškė susirūpinimą dėl: 

 

– nepakankamos Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo plėtros LR 

Seimo ir Kūno kultūros ir sporto departamento priimtose 

Strategijoje ir Programoje, 

– užfiksuotos Aukšto sportinio meistriškumo  plėtros viršenybės prieš  

Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo vystymą, 

– SSFA koordinacijos ir įgyvendinimo perdavimo sporto  

institucijoms, kurios iki šiol neskyrė dėmesio ir finansavimo žmonių 

fiziniam aktyvumui skatinti. 

Nacionalinės konferencijos 
rezoliucijos akcentai 
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• Klaidingai suprasti ES politikos dokumentų pavadinimai (“Baltoji 

sporto knyga”) ir ES Fizinio aktyvumo gairių (2008-09-05) 4 

gairės interpretacija 

– 4 gairė  - <…> “Stiprinti ryšius tarp fizinio aktyvumo ir sporto strategijų” 

 

• Neįsigilinta į dokumentų, kuriuose akcentuojamas masinis 

sportas ir fizinis aktyvumas, bet ne aukšto meistriškumo 

prioritetas, esmę 

 

• Konferencija pakvietė rengėjus peržiūrėti teisinius dokumentus 

arba netgi tvirtinti dvi skirtingas strategijas:  

– sporto  

–  fizinio aktyvumo skatinimo 

 

 

Žmonių sveikatai nepalankių teisinių aktų 

įtvirtinimo Lietuvoje priežastys 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Aukšto sportinio meistriškumo ir 

masinio fizinio aktyvumo skirtumai 

 Fizinio aktyvumo esmė – sveikatą stiprinantis 

optimalus krūvis ir tausojantis organizmą krūvis 

 Aukšto sportinio meistriškumo 

siekimas, orientuotas į aukštus 

rezultatus, perkraunantis ir sekinantis 

organizmą, susijęs su dažnomis 

traumomis, yra sveikatą žalojantis 

procesas.  
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 Profesionalių sportininkų, 

pragyvenančių iš savo fizinio  

talento ir didžiulių darbo krūvių, 

yra nedaug. 

Aukšto sportinio meistriškumo ir 

masinio fizinio aktyvumo skirtumai 

 Fizinio aktyvumo dalyviai 

– turi būti visi Lietuvos 

žmonės, kurie juda, kad būtų 

sveiki ir galėtų produktyviai 

dirbti. 
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 Su verslu ir parodomuoju 

masiškumu susijęs sportas 

reikalauja didžiulių investicijų ir 

milžiniškų infrastruktūrų. 

Aukšto sportinio meistriškumo ir 

masinio fizinio aktyvumo skirtumai 

 Fizinis aktyvumas yra 

kiekvieno individo 

mėgstamas užsiėmimas, 

kuriam reikia minimalių 

investicijų. 
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Visuotinos sveikos gyvensenos 

realizavimo perspektyvos 

• Kiekvienai Valstybei tai vienas iš didžiausių 
iššūkių, nes: 
– draudiminiais instrumentais (įstatymais) negalima priversti 

žmonių taisyklingai bei saikingai maitintis ir daugiau judėti 

 

– Šį tikslą galima pasiekti tik ugdant kiekvieną asmenybę, tačiau 
ugdymo ir mokymo instrumentai yra daug mažiau efektyvūs 
negu draudiminė sistema 

 

– Reikia dar  “protingesnės valdžios”, kuri integruotų tiek 
vyriausybinių, tiek visuomeninių, bendruomeninių  institucijų, 
šeimos pastangas paveikti kiekvieną atskirą žmogų 

 

– Turi būti skirtos papildomos lėšos ir efektyvūs finansavimo 
svertai 
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Finansiniai svertai sveikatos 

sistemose 
• Sveikatos sistemos finansavimo apimtys  

• Deja, visuomeninis sveikatos sistemos finansavimas per   

valstybės biudžetą ir fondus Lietuvoje yra nepateisinamai 

mažas 
Išlaidų sveikatinimui ES šalyse palyginimas, 2008 m., EUROSTAT duomenys 
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Apskritimo dydis parodo 

visuomeninių išlaidų 

sveikatinimui dydį vienam 

gyventojui Eurais

Bulgarija (2007)

146,5 EUR

Latvija (2006)

265,9 EUR

© Sveikatos ekonomikos centras (SEC)

Rumunija

278,9 EUR

Lietuva

433,2 EUR

Lenkija

449,4 EUR

Vengrija

527,4 EUR

Estija

551,2 EUR

Čekija (2007)  

681,9 EUR

Suomija (2007)

1950,7 EUR

Slovėnija

1050,3 EUR

Ispanija

1492,7 EUR

Švedija

2610,8 EUR

Danija (2007)

3248,2 EUR

Belgija (2007)

2317,1 EUR

Austrija

2612,6 EUR

Prancūzija (2007)

2501,2 EUR

Vokietija

2392,4 EUR

Nyderlandai (2007)

2541,0 EUR

Lietuva 
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Finansiniai svertai sveikatos 

sistemose 

• Teisinga sveikatos sistemos finansavimo struktūra  ir 

prioritetai 

• Šalyse, kur valstybė mažiausiai kišasi į finansavimo sistemą,  

sveikatos sektoriuje didžiausi skirtumai tarp sąnaudų ir sistemos 

efektyvumo (JAV išleidžiama daugiausiai, o sveikatos sistemos 

efektyvumas vidutinis; Singapūras, kurio sveikatos sistema 

viena geriausių, išleidžia keletą kartų mažiau negu JAV) 

• Lietuvos žmonių sveikatos rodiklių dinamika  nekoreliuoja 

su visuomeninio finansavimo  (BVP dalis) pokyčiais  

Tai rodo neteisingą finansavimo svertų ir prioritetų 

pasirinkimą, ko gero susijusį su ypatingai menka 

visuomenės sveikatos finansavimo apimtimi ir neteisingu 

prioritetizavimu  
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Išlaidų sveikatai (BVP proc.) koreliacija su 

vidutine gyvenimo trukme 
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Lietuvoje 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Sveikatos sistemos būklės 

apibendrinimas 

• Asmens sveikatos priežiūros sistema dirba palyginti gerai. 

 Jos politika teisingai orientuota, turi patenkinamą Seime 

patvirtintą strategiją, Sveikatos apsaugos ministerija yra 

teisingame kelyje, bet pertvarka “buksuoja” dėl savivaldos 

politikų obstrukcijos, nepakankamai stabilių centrinės valdžios 

nuostatų, politinės valios ir ryžto stokos. 

 

• Visuomenės sveikatos sistemos būklė bloga. 

 Trūksta žinojimo, kaip suformuoti politiką, nepagrįsti prioritetai, 

nėra veikiančio strateginio dokumento (LSP terminas 

pasibaigė), nėra veiksmų plano paskirstant užduotis visoms  

valstybės institucijoms ir žinyboms, beveik nėra tarpsektorinio 

bendradarbiavimo, finansavimas praktiškai neskiriamas. 
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Nauja Lietuvos sveikatos programa – 

pagrindinis sveikatos politikos 

dokumentas  

• Nacionalinė sveikatos taryba prieš 2 metus inicijavo naujos LSP 

kūrimą ir Seimas priėmė nutarimą “Dėl LR LSP sukūrimo” 

• Beviltiškai užtrukęs programos parengimas: konkursą laimėjusi 

bendrovė netgi nepateikė diskusijai nei naujosios programos 

struktūros, nei pirminio varianto (išskyrus  senosios programos 

vertinimo ataskaitą) 

• NST susirūpinusi, kad ypatingos svarbos dokumentas, kuriame 

tikimasi ne tik siekių ir šūkių sąrašo, bet ir veiksmų plano, yra iki 

šiol nediskutuotas 

• Atsižvelgdama į tai, kad  pirminio varianto tobulinimui kitos 

šalys sugaišdavo daugiau kaip metus laiko (estai - virš 2 metų), 

NST ragina Seimą neskubėti priimti netobulos programos 
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Ottawa Charter for Health Promotion, 

1986 

Jos pagrindinis šūkis:  

Nuo vertinimų prie veiksmų 

 Deja, Lietuvoje sveikatos politiką galintys formuoti asmenys ir 

mokslininkai iki šiol užsiėmę įvairiausių sveikatos rodiklių 

vertinimu, įrodinėdami jau seniai pagrįstus dalykus (žalingų 

veiksnių įtaką žmonių sveikatai). Jie negauna užsakymų pateikti 

studijas apie įnovatyvių principų ir metodikų įdiegimo galimybes 

Lietuvoje, parengti moksliškai pagrįsto veiksmų plano.    

Šiemet  sukanka 25 metai, kai buvo priimtas pasaulio šalių 

raidai svarbus dokumentas  “OTAVOS CHARTIJA” 
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Ką daryti, kur investuoti  pirmiausiai? 

• Nors šiandien visi teigia, kad visuomenės sveikatos finansavimas yra 

labai mažas, niekas nepasakys, kokio finansavimo dydžio ir kuriose 

prioritetinėse srityse reikia. 

• Nors šiandien visi teigia, kad kiti valstybės sektoriai mažai įsitraukę į 

sveikatinimo veiklą, niekas Lietuvoje negali pateikti aiškių užduočių 

kitoms valstybės institucijoms, o juo labiau - tarpsektorinio 

bendradarbiavimo veiklos gairių. 

• Akivaizdžiai trūksta moksliškai pagrįsto visaapimančio generalinio plano 

(Master plan), kuriame ir turėtų būti nustatyti veiksmų ir finansavimo 

prioritetai. 

• Tokį planą Lietuvoje gali paruošti tik intelektualinį potencialą sukaupusios 

institucijos – universitetai (Estijoje užsakymą vykdė Tartu universitetas) 

 

• Pirmas Valstybės žingsnis turėtų būti - numatyti deramą 

finansavimą ir užsakyti  parengti veiksmų planą tokioje 

institucijoje, kuri yra pajėgi tai atlikti. 



   NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS   

Deramas Valstybės rūpestis 

Lietuvos žmonių sveikata 

• Išmintis ir žinojimas, ką padaryti, kad  

žmonės būtų sveikesni ir ilgiau gyventų 

 

• Reikalavimas, kad visos atsakingos 

valstybės institucijos ir patys žmonės vykdytų 

prievoles saugant ir prižiūrint sveikatą 

 

• Pakankamas ir prioritetus atitinkantis  

finansavimas  
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 Dėkoju šios kadencijos LR Seimui, 

įgyvendinusiam gal ne didelius, bet teigiamus 

poslinkius sveikatos sistemos tobulinime. 

Atskira padėka aktyviesiems 

Seimo nariams, ruošusiems 

įstatymų projektus ir visada 

balsavusiems už žmonių sveikatą 

saugančių ir stiprinančių įstatymų 

įtvirtinimą.  
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