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126

TURINYS

ĮVADAS
Džiaugiuosi, galėdamas skaitytojui pristatyti tryliktąjį Nacionalinės sveikatos tarybos metinį
pranešimą. Pagrindinė jo tema – ,,Lietuvos sveikatos programa: rezultatai ir išvados“. Dauguma
straipsnių skirti 2010 metų pabaigoje užbaigtos vykdyti Lietuvos sveikatos programos rezultatų
aptarimui. Nuo 1998 metų, kai buvo įsteigta Nacionalinė sveikatos taryba, Programai buvo skirtas
svarbiausias dėmesys ir kasdieninėje Tarybos veikloje. Praktiškai, taip ir nepradėjus dirbti Lietuvos
sveikatos reikalų komisijai prie Vyriausybės, Taryba buvo vienintelė institucija, per tuos dvylika metų
savo posėdžiuose sodindavusi prie apskrito stalo vykdytojus, ministerijų, valstybinių ir savivaldybių
institucijų atstovus, mokslininkus, specialistus ir visuomeninių organizacijų atstovus ir nuosekliai
analizavusi sveikatos programų įgyvendinimą. Taryba ne kartą informavo, kad svarbiausios prasto
vykdymo priežastys buvo ne tik nepakankamas programų finansavimas, bet ir prastas tarpsektorinės
veiklos koordinavimas, maža programų vykdytojų atsakomybė ir kontrolė. Lietuvos sveikatos politikos
įgyvendinimo klausimams Nacionalinė sveikatos taryba skiria jau antrąjį pranešimą. 2004 metų
pranešime buvo pateikti kai kurie tarpiniai asmens ir visuomenės sveikatos sektoriaus ir daugelio
siaurų sričių veiklos vertinimo rezultatai. Šiame pranešime daugiau orientuotasi į kitus ūkio sektorius,
siekta giliau paanalizuoti konkrečių Programos siekinių įgyvendinimą. Norėta labiau išryškinti
tarpsektorinio bendradarbiavimo problemas. Parengti straipsnius paprašyta daugelio ministerijų ir
žinybų, turėjusių įpareigojimus priemonių planuose. Kai kurių straipsnių autorių kolektyvai suburti
iš kelių ministerijų ir institucijų. Autorių buvo prašoma į nuveiktus darbus pažiūrėti savikritiškai
ir didžiausią dėmesį skirti priežastims, dėl kurių nebuvo kai kurie siekiniai įvykdyti. Norėdami dar
labiau išryškinti Programos uždavinių neįgyvendinimo priežastis, paprašėme kaip nepriklausomus
ekspertus apžvelgti problemas tose srityse dirbančius mokslininkus ir specialistus. Pranešime taip pat
pateikiama naujausia informacija apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę ir jos pokyčių vertinimas.
Šį kartą, atsižvelgdami į Lietuvos sveikatos programą, apžvelgiame platesnį laikotarpį – nuo 1998
metų. Įvertinus Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių dinamiką pirmosios Lietuvos sveikatos
programos periodu, matomos labai skirtingos tendencijos, tačiau pokyčiai didžiąja dalimi pozityvūs.
Integruotas gyventojų sveikatos rodiklis – vidutinė gyvenimo trukmė, vienas iš trijų pagrindinių
Lietuvos sveikatos programos tikslų, buvo pasiektas. Per 13 metų rodiklis išaugo 1,85 metų ir planuota
73 metų vidutinė gyvenimo trukmė pasiekta. Tiesa, augimo tempas 1,5–2 kartus buvo mažesnis
negu kitose ES šalyse per tą patį laikotarpį. Įdomu, kad didžiausias rodiklio augimo ,,šuolis“ – 2,2
metų įvyko per pastaruosius dvejus metus. Akivaizdu, kad jį labiausiai sąlygojo smarkiai tuo metu
sumažėjęs mirtingumas nuo išorinių priežasčių ir nuo širdies kraujagyslių ligų. Tai sutampa su
kitais duomenimis apie alkoholio vartojimo ir jo neigiamos įtakos sveikatai sumažėjimą. Rengiant
straipsnius, deja, dar nebuvo galimybės naudotis 2010 metų statistikos duomenimis, todėl galutinis
Programos vertinimas neįmanomas. Dar trūksta kai kurių išvadų ir apibendrinimų, bet Nacionalinė
sveikatos taryba kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, pasitelkusios ekspertus, metų pabaigoje
pristatys ne tik išsamų Programos įgyvendinimo vertinimą, bet ir pateiks svarstymui naujo periodo,
iki 2020 metų, Programos projektą.
Tikimės, kad šiame pranešime pateikta medžiaga bus ne tik įdomi ir vertinga įvairių sričių
specialistams bei politikams, dirbantiems sveikatinimo veikloje, bet ir prisidės prie to, kad būtų
išvengta klaidų rengiant naujo periodo Programos projektą.
Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos tarybos nariams už svarbią visuomeninę veiklą,
metinio pranešimo autoriams bei visiems kitiems, prisidėjusiems prie šio leidinio rengimo.

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
Prof. habil. dr. Juozas Pundzius
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

5

I. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA

Romualdas Gurevičius, Jonė Jaselionienė
Įvadas
Šiame NST metinio pranešimo skyriuje teikiama Lietuvos gyventojų kai kurių demografinių sveikatos rodiklių,
atspindinčių pagrindines šalies gyventojų sveikatos problemas bei jų priežastis, kaita per 1998–2010 m. laikotarpį. Skyriuje stengiamasi parodyti pagrindinių sveikatos ir
su ja susijusių rodiklių kitimus pirmosios Lietuvos sveikatos programos laikotarpiu, nesigilinant į vienos ar kitos
tendencijos priežastis. Išsami priežasčių, kurios galbūt
lėmė vieną ar kitą rodiklių tendenciją, efektyvumo analizė, ekspertų šiuo metu atliekama.
1998 m. patvirtinta Lietuvos sveikatos programa iškėlė
tikslus ir uždavinius, kuriuos vykdant buvo siekiama visapusiškai susikoncentruoti į Lietuvos gyventojų sveikatą.
Tarpinės ir preliminarios programos vertinimo analizės
atskleidė, kad kai kuriuos užsibrėžtus tikslus sėkmingai
pavyko pasiekti, kitų rezultatai, deja, nėra džiuginantys.
Nacionalinės sveikatos tarybos (NST) metiniuose pranešimuose buvo reguliariai teikiama Lietuvos gyventojų
sveikatos rodiklių analizė. Sveikatos rodiklių kaitos vertinimu įvairiais laikotarpiais nuolat siekta atkreipti dėmesį
į pagrindines šalies žmonių sveikatos problemas, jų atsiradimo priežastis bei galimus sprendimo būdus. Pagrindinis šios dalies tikslas – iš visų įmanomų šaltinių surinkti
duomenis apie pagrindinių rodiklių kaitą Lietuvos sveikatos programos gyvavimo laikotarpiu, kartu palengvinti sveikatos politikams postuluoti vieno ar kito pokyčio
galimas priežastis.
Lietuvos gyventojų lėtinių neinfekcinių ligų problemai nagrinėti panaudoti Lietuvos sveikatos informacijos centro, VU Onkologijos instituto, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto atliktų Suaugusių Lietuvos žmonių
gyvensenos tyrimų, Statistikos departamento, Pasaulio
sveikatos organizacijos bei EB statistikos tarnybos duomenys. 2010 m. duomenys yra išankstiniai ir gali keistis.

puliacijos. Nuo 1998 m. gyventojų skaičius sumažėjo beveik 8 proc., arba daugiau nei 250 tūkst. gyventojų. Vyrų
ir moterų dalis per pastarąjį dešimtmetį išliko nepakitusi.
Išankstiniais Statistikos departamento elektroninio surašymo ir apklausos duomenimis, 2011 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo 3 mln. 53,8 tūkst. nuolatinių gyventojų (1 mln.
407,9 tūkst. vyrų ir 1 mln. 645,9 tūkst. moterų). Mažėjantį
gyventojų skaičių lemia nuolatinė, ypač jaunimo ir darbingo amžiaus asmenų, emigracija, mažas gimstamumas ir palyginti aukštas mirtingumas.
2007 m. užfiksuotas didžiausias vis augusio mirtingumo rodiklis – 13,5 mirusiųjų 1000 gyventojų, nuo 2008 m.
mirtingumas sumažėjo (2008 m. – 13,1; 2009 m. – 12,6/
1000 gyv.), o 2010 m. mirtingumo rodiklis vėl šiek tiek
padidėjo (12,8/1000 gyv.) (2 pav.). Nuo 1998 m. mirtingumas padidėjo 3 proc. Tuo tarpu gimstamumo kreivė banguojanti – 1998–2005 m. rodiklis mažėjo, nuo
2006 m. pradėjo kilti ir 2010 m. 1000 gyventojų teko 10,9
gyvų naujagimių. 2009 m. užfiksuotas aukščiausias per
pastarąjį dešimtmetį gimstamumo rodiklis, jis siekė 11
gyvų naujagimių, tenkančių 1000 gyventojų, 2010 m. –
10,9. Natūralus gyventojų prieaugio rodiklis 1998 m. sudarė -1,1/1000 gyventojų. Nuo 2001 m. jis smarkiai krito
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mažėja (1 pav.). Išankstiniais duomenimis, 2010 m. Lietuvoje gyveno 3 mln. 286,8 tūkst. gyventojų, iš jų 67 proc.
mieste ir 33 proc. kaime. Kasmet, nors ir nežymiai, mažėja gyvenančių kaime ir daugėja gyvenančių mieste.
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ir tik nuo 2008 m. pradėjo didėti. Nepaisant to, gyventojų
prieaugis išlieka neigiamas ir 2010 m. 1000 gyventojų sudarė -1,9.
Gimstamumo ir mirtingumo skirtumai išryškėja tarp
miesto ir kaimo gyventojų (3 pav.). Iki tol mažėjęs, nuo
2003 m. mieste gimstamumas tolygiai augo (2010 m.
11,7/1000 gyv.), o kaime – didėjęs nuo 2007 m., 2010 m.
vėl sumažėjo iki 9,3/1000 gyv. 1998–2006 m. gimstamumo rodikliai kaime buvo didesni negu mieste. Nuo
1998 m. gimstamumo rodiklis mieste penktadaliu padidėjo, kaime – tiek pat sumažėjo. Mirtingumas mieste
iki 2007 m. didėjo (11,9/1000 gyv.), vėliau mažėjo. Kaime
mirtingumas 1998–2010 m. laikotarpiu išliko panašus.
Didžiausias mirtingumas užfiksuotas 2007 m. (16,8/1000
gyv.), nuo 2008 m. mažėjo ir 2010 m. 1000 gyventojų
teko 15,7 mirusiojo. Mirtingumo kaime rodikliai aukštesni dėl gyventojų amžiaus struktūros. 2009 m. kaime
gyveno 23 proc., mieste 20 proc. pagyvenusių (vyresnių
nei 60 metų) žmonių.
Svarbus demografinis rodiklis yra vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė (VGT), kuri Lietuvoje pamažu ilgėja – 2009 m. siekė 73,1 metų (4 pav.). Nuo 1998 m. VGT
pailgėjo 1,7 metų. Ilgėja ir vyrų, ir moterų VGT, bet moterų (78,6 metų) gyvenimo trukmė daugiau nei 11 metų
ilgesnė negu vyrų (67,5 metų). Per 1998–2009 m. laikotarpį moterų VGT pailgėjo 1,9 metų, vyrų – 1,5 metų.
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas

gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu
visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis
kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis. Vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė – vienas pagrindinių gyventojų sveikatos rodiklių, tiksliausiai parodantis gyventojų
mirtingumo skirtumus. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros, higienos,
mitybos, gyvenimo būdo, bet ir nuo ekonominių bei socialinių sąlygų. Miesto gyventojų VGT ilgesnė (74,2 metų)
negu kaimo (71,1 metų). Moterų VGT ilgesnė negu vyrų
ir mieste, ir kaime (5 pav.). Mieste gyvenančios moterys
gyvena 2 metais ilgiau (79,4 metų) nei kaime (77,2 metų),
gyvenančių mieste vyrų VGT pustrečių metų ilgesnė (68,5
metų) nei kaimo vyrų (65,9 metų). Per 1998–2009 m. laikotarpį kaime gyvenančių vyrų VGT pailgėjo beveik 2
metais, miesto vyrų – 1 metais. Miesto moterų VGT per
minėtą laikotarpį pailgėjo 2,6 metų, kaimo moterų – 1,9
metų.
2. SERGAMUMO KAI KURIOMIS LIGOMIS
DINAMIKA
2.1. Sergamumo diabetu pokyčiai Lietuvoje
1998–2010 m.
Sergamumas cukriniu diabetu kasmet įgauna vis didesnę „epidemijos“ grėsmę. 2010 m. „Sveidros“ duomenų bazėje užregistruota daugiau nei 76 tūkst. asmenų,
kuriems diagnozuotas cukrinis diabetas, 1000 gyventojų
tenka 23,2 asmens, sergančio cukriniu diabetu (6 pav.).
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6 pav. Cukriniu diabetu sergančių asmenų skaičiaus
pokyčiai 2001–2010 m.

7

Nuo 2001 m. sergančių cukriniu diabetu žmonių padvigubėjo (2001 m. užregistruota 38 tūkst. gyventojų, kuriems diagnozuotas cukrinis diabetas, 1000 gyv. teko 10,9
asmens).
Sergamumas cukriniu diabetu didėja visose amžiaus
grupėse (7 pav.). Per dešimtmetį susirgimų cukriniu diabetu skaičius tarp vaikų (0–17 metų) padidėjo daugiau
nei 60 proc. (2001 m. – 395, 2010 m. – 635 susirgimai),
tarp 18–44 m. amžiaus gyventojų – 50 proc. (2001 m. –
3604, 2010 m. – 5384 susirgimai), 45–64 m. metų –
90 proc. (2001 m. – 15 455, 2010 m. – 29 344 susirgimai).
Vyresniems nei 65 metų gyventojams 2010 m. užregistruota 2,2 karto daugiau susirgimų cukriniu diabetu
(40 414) nei 2001 m. (18 535 susirgimai). Užkirsti kelią
sergamumo plitimui ir komplikacijoms gali ankstyva
cukrinio diabeto diagnostika ir rizikos veiksnių kontrolė. Deja, iki šiol neturime sistemingos cukrinio diabeto
stebėsenos.
Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje nemažėja, bet galima pasidžiaugti, kad vis daugiau diagnozuojama ankstyvų piktybinių navikų stadijų, kol liga dar neįsisenėjusi ir gydymas yra efektyvus. Piktybiniai navikai vis
anksčiau diagnozuojami ir vyrams, ir moterims (8 pav.).
2010 m. diagnozuota daugiau nei pusė (54,7 proc.) I–II
stadijos piktybinių solidinių navikų, 1998 m. – 40,8 proc.
Ypač padidėjo anksti diagnozuojamų piktybinių so-

lidinių navikų dalis vyrams – 1998 m. diagnozuota
33,1 proc., 2010 m. – 48,2 proc., moterims – 1998 m. –
48,2 proc., 2010 m. – 61,5 proc. I–II stadijos piktybinių
navikų.
2.2. Sergamumo piktybiniais navikais pokyčiai
Lietuvoje 1998–2010 m.
Moterų sergamumas gimdos kaklelio vėžiu 1998–
2010 m. kito nežymiai: 1998 m. 100 000 moterų teko 23,8
sergančios gimdos kaklelio vėžiu, 2010 m. – 25,9 (9 pav.).
Didesnis sergamumas užregistruotas 2004–2008 m. laikotarpiu, o 2009 m. jis sumažėjo daugiau nei dešimtadaliu.
Sergamumas piktybine melanoma grėsmingai didėja. Per 1998–2010 m. laikotarpį melanomos atvejų
skaičius išaugo 53,2 proc. ir 2010 m. 100 000 gyventojų
teko 9,5 atvejo (1998 m. – 5,5 atvejo) (10 pav.). Piktybinė odos melanoma dažniau diagnozuojama moterims
nei vyrams. Išankstiniais duomenimis, 2010 m. 100 000
vyrų užregistruoti 6,9 atvejo, moterų – 11,4 melanomos
atvejo.
Sergamumo aktyvia tuberkulioze situacija Lietuvoje gerėja – vis mažiau užregistruojama naujų tuberkuliozės atvejų. Aktyviosios tuberkuliozės (be recidyvų)
atvejų skaičius per 1998–2010 m. laikotarpį sumažėjo
apie 44,3 proc. ir 2010 m. 100 000 gyventojų teko 47,9
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9 pav. Moterų sergamumo invaziniu gimdos kaklelio vėžiu
pokyčiai 1998–2010 m.
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8 pav. I–II stadijos piktybinių solidinių navikų dalies
pokyčiai 1998–2010 m.
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10 pav. Sergamumo piktybine odos melanoma pokyčiai
1998–2010 m.
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sergančiojo aktyviąja tuberkulioze (1998 m. – 79,6)
(11 pav.). 2003 m. ir 2005–2006 m. sergamumas tuberkulioze buvo nežymiai padidėjęs, o nuo 2006-ųjų kasmet mažėja.
2.3. Sergamumo tuberkulioze pokyčiai Lietuvoje
1998–2010 m.
Sergamumas atvira plaučių tuberkulioze 2005–
2006 m. įgavo didėjimo tendenciją, o nuo 2007 m. tolygiai mažėja: 1998 m. 100 000 gyventojų teko 37,6,

2006 m. – 46,2, 2010 m. – 34,6 atviros plaučių tuberkuliozės (su recidyvais) atvejo (12 pav.).
Bakteriologiškai patvirtintų tuberkuliozės atvejų
skaičius nuo 2006 m. mažėja, proporcingai kinta ir išgydytų atvejų skaičius (13 pav.). 1998 m. išgydytų bakteriologiškai patvirtintų tuberkuliozės atvejų dalis sudarė
68,9 proc., 2009 m. – 75 proc.
Sergamumas tuberkulioze mažėja ir miestuose, ir
rajonuose (14 pav.). 1998 m. 100 000 miesto gyventojų
teko 65,1 tuberkuliozės atvejo, 2010 m. – 37,6; 100 000
rajono gyventojų – atitinkamai 75,3 ir 51,5 tuberkuliozės
atvejo.
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2.4. Nelaimingi atsitikimai darbe
Nelaimingų atsitikimų darbe skaičius mažėjo nuo
2000 m. (2000 m. 100 000 darbuotojų teko 270, 2004 m. –
217 nelaimingų atsitikimų darbe) (15 pav.). 2005 ir
2006 m. fiksuotas šio rodiklio didėjimas (atitinkamai 274
ir 279 atvejai 100 000 darbuotojų). Nuo 2007 m. nelaimingų atsitikimų darbe atvejai nuolat mažėja – 2009 m.
100 000 darbuotojų teko 181 nelaimingas atsitikimas.
Per 1999–2009 m. laikotarpį nelaimingų atsitikimų darbe
rodiklis sumažėjo trečdaliu.

11 pav. Sergamumo aktyviąja tuberkulioze (be recidyvų)
pokyčiai 1998–2010 m.
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12 pav. Sergamumo atvira plaučių tuberkulioze
(su recidyvais) pokyčiai 1998–2010 m.
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14 pav. Sergamumo tuberkulioze pokyčiai miestuose ir
rajonuose 1998–2010 m.
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13 pav. Naujų bakteriologiškai patvirtintų tuberkuliozės
atvejų ir išgydytųjų skaičiaus pokyčiai 1998–2010 m.
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15 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus pokyčiai
1999–2009 m.

9

1999–2003 m. mirtinų nelaimingų atsitikimų skaičius
išaugo nuo 6,6 iki 9,4 atvejo 100 000 darbuotojų, nuo
2006 m. (8,4 atvejo 100 000 darbuotojų) mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius pradėjo mažėti, 2009 m.
100 000 darbuotojų teko 4,3 atvejo (16 pav.).
3. LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO DINAMIKA
3.1. Mirtingumo nuo širdies kraujagyslių ligų
dinamika Lietuvoje 1998–2010 m.
Širdies ir kraujagyslių ligos jau daugelį metų yra pagrindinė mirčių priežastis Lietuvoje. Nuo 2007 m. mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų standartizuotas rodiklis mažėja – 2006 m. 100 000 gyventojų teko
562,1 mirusiojo, 2009 m. – 496,8 (17 pav.). Sumažėjo ir
vyrų, ir moterų standartizuotas mirtingumo rodiklis,
bet mirtingumo lygis išlieka aukštas. Moterų standartizuotas mirtingumo rodiklis (1998 m. – 458,8, 2009 m. –
384,9/100 000 gyventojų) sumažėjo ženkliau negu vyrų
(1998 m. – 686, 2009 m. – 671,6/100 000 gyventojų). Vyrų
standartizuotas mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių
ligų rodiklis beveik dvigubai didesnis negu moterų.
Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuotas
mirtingumo nuo išeminės širdies ligos rodiklis 1998–
2009 m. laikotarpiu šiek tiek sumažėjo: 1998 m. 100 000

gyventojų teko 69,7, 2009 m. – 64,7 mirusiojo (18 pav.).
Vyrų standartizuoto mirtingumo rodiklis (1998 m. –
121,7, 2009 m. – 115,8/100 000 gyventojų) sumažėjo labiau negu moterų (1998 m. – 28, 2009 m. – 24,3/100 000
gyventojų).
Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodiklis sparčiai
augo nuo 2003 m. (100 000 gyventojų teko 128,1 mirusiojo) iki 2007 m. (100 000 gyventojų teko 154,8 mirusiojo) (19 pav.). 2009 m. standartizuotas mirtingumo
rodiklis sumažėjo iki 122,3 mirusiojo 100 000 gyventojų.
Mažiausias jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuotas mirtingumo rodiklis užfiksuotas 2000 m., kai
100 000 gyventojų teko 120,9 mirusiojo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų.
Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto
mirtingumo nuo galvos smegenų insulto rodiklis per
1998–2009 m. laikotarpį sumažėjo nuo 22,4 iki 18,4 mirusiojo 100 000 gyventojų (20 pav.). Žemiausias rodiklis
buvo 2008 m. – 100 000 gyventojų teko 18,1 mirusiojo.
Vyrų standartizuoto mirtingumo rodiklis (2009 m. – 27,8
mirusiojo 100 000 gyventojų) daugiau nei dvigubai didesnis negu moterų (2009 m. – 10,8 mirusiojo 100 000
gyventojų).
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18 pav. Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto
mirtingumo nuo išeminės širdies ligos rodiklio pokyčiai
1998–2009 m.
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17 pav. Standartizuoto mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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19 pav. Jaunesnių nei 65 metų gyventojų
standartizuoto mirtingumo nuo širdies
ir kraujagyslių ligų rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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20 pav. Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto
mirtingumo nuo galvos smegenų insulto rodiklio pokyčiai
1998–2009 m.

3.3. Mirtingumo nuo kvėpavimo ligų dinamika
Lietuvoje 1998–2010 m.
Standartizuoto mirtingumo nuo kvėpavimo ligų rodiklis per 1998–2009 m. laikotarpį sumažėjo nuo 42,7 iki
35,6 mirusiojo 100 000 gyventojų. Moterų standartizuotas mirtingumo rodiklis per minėtą laikotarpį praktiškai
nepakito, vyrų – sumažėjo nuo 80,4 (1998 m.) iki 69,5
(2009 m.) mirusiojo 100 000 gyventojų. Didžiausi rodikliai buvo 2007 m., 2008–2009 m. pastebėta rodiklio mažėjimo tendencija (24 pav.).
Vaikų iki 1 metų mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos
ligų per 1998–2009 m. sumažėjo trečdaliu. Mirtingumo
rodiklis nuo 1998 m. didėjo iki 2002 m. (nuo 45,9 iki 63,3
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21 pav. Standartizuoto moterų mirtingumo nuo krūties
vėžio rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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22 pav. Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto
mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklio pokyčiai
1998–2009 m.
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23 pav. Standartizuoto vyrų mirtingumo nuo trachėjos,
bronchų ir plaučių vėžio rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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3.2. Mirtingumo nuo kai kurių piktybinių navikų
dinamika Lietuvoje 1998–2010 m.
Mirtingumas nuo krūties vėžio yra dažniausia moterų mirčių nuo piktybinių navikų priežastis. Lyginant su
1998 m., 2009 m. standartizuotas mirtingumo nuo krūties piktybinių navikų rodiklis pakito nežymiai: 1998 m.
100 000 moterų teko 25, 2009 m. – 24,2 mirusiosios nuo
krūties vėžio (21 pav.). Didžiausias mirtingumo rodiklis
užfiksuotas 2003 m. – 27,2; mažiausias – 2006 m. – 21,1
mirusiosios 100 000 moterų.
Jaunesnių nei 65 metų gyventojų standartizuoto mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis 1999 m. pasiekęs
107,1 mirusiosios 100 000 gyventojų, 2000 m. pradėjo
mažėti nuo 103,3 iki 95,1 mirusiosios 100 000 gyventojų
(2005 m.) (22 pav.). 2006–2008 m. užfiksuotas nedidelis
rodiklio augimas, o 2009 m. standartizuotas mirtingumo
rodiklis sumažėjo iki 93,1 mirusiosios nuo piktybinių navikų 100 000 gyventojų.
Mirtingumas nuo trachėjos, bronchų ir plaučių vėžio
yra dažniausia vyrų mirties nuo piktybinių navikų priežastis. Per 1998–2009 m. laikotarpį standartizuotas mirtingumo nuo minėtų priežasčių rodiklis sumažėjo nuo
87,1 iki 73,2 mirusiojo 100 000 vyrų (23 pav.). Pastaraisiais metais užregistruotas mažiausias standartizuoto
vyrų mirtingumo nuo trachėjos, bronchų ir plaučių vėžio
rodiklis.
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24 pav. Standartizuoto mirtingumo nuo kvėpavimo
sistemos ligų rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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25 pav. Vaikų iki 1 metų mirtingumo nuo kvėpavimo
sistemos ligų rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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26 pav. Standartizuoto mirtingumo dėl išorinių priežasčių
rodiklio pokyčiai 1998–2009 m.
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3.4. Mirtingumo nuo išorinių priežasčių dinamika
Lietuvoje 1998–2010 m.
Išorinės mirties priežastys yra vienos dažniausių mirties priežasčių. Standartizuotas mirtingumo nuo išorinių
priežasčių rodiklis per 1998–2009 m. laikotarpį sumažėjo
nuo 152,7 iki 115,8 mirusiojo 100 000 gyventojų (26 pav.).
Kelerius pastaruosius metus standartizuoto mirtingumo
nuo išorinių priežasčių rodiklis mažėjo. Nuo 2005 m.
standartizuotas mirtingumo rodiklis sumažėjo ketvirtadaliu. Mažėjo tiek vyrų (1998 m. – 264,8, 2009 m. – 204,5
mirusiojo 100 000 gyventojų), tiek moterų (1998 m. –
58,7, 2009 m. – 41,6 mirusiosios 100 000 gyventojų) mirtingumo rodikliai.
Dažniausia vyrų mirties išorinė priežastis yra savižudybės. Nuo 1998 m. jų skaičius sumažėjo pusantro karto, tačiau vis tiek išlieka didelis – 1998 m. užregistruotos
1286, 2010 m. – 829 savižudybės (27 pav.). Moterų savižudybių skaičius per 1998–2010 m. laikotarpį taip pat
mažėjo nuo 268 iki 189 savižudybių atvejų. Mirčių dėl
transporto įvykių dinamika rodo intensyvesnį vyrų mirčių atvejų mažėjimą nuo 2008 m. (434 mirusieji), moterų – nuo 2007 m. (212 mirusiųjų). Mirusių dėl transporto
įvykių skaičius per 1998–2010 m. sumažėjo daugiau kaip
60 proc. Per 1998–2010 m. laikotarpį apie 23 proc. sumažėjo atsitiktinis vyrų apsinuodijimas alkoholiu, moterų –
apie 20 proc.
Standartizuoto mirtingumo dėl transporto įvykių
rodiklis 1998 m. siekė net 28 mirusiuosius 100 000 gyventojų (28 pav.). Vėliau šiek tiek sumažėjęs stabilizavosi
ir vidutiniškai 100 000 gyventojų teko 24 mirusieji dėl
transporto įvykių per metus. Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis sparčiau pradėjo mažėti 2008 m. ir 100 000 gyventojų teko16,8, 2009 m. – 12,8
mirusiojo. Vyrų standartizuotas mirtingumo rodiklis per
1998–2009 m. laikotarpį sumažėjo nuo 45,7 iki 21,7 mirusiojo 100 000 gyventojų, moterų – nuo 12,6 iki 5 mirusiųjų 100 000 gyventojų. Palyginus su 1998 m., standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis
sumažėjo dvigubai.
Kūdikių mirtingumas pastaraisiais metais mažėja. Per
1998–2010 m. laikotarpį mirusių kūdikių skaičius sumažėjo daugiau nei 55 proc. (arba 2,2 karto): 1998 m. 1 000
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27 pav. Mirčių dėl kai kurių išorinių priežasčių skaičiaus
pokyčiai 1998–2010 m. pagal lytį
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mirusio vaiko iki 1 metų 100 000 gimusių gyvų) (25 pav.).
Vėliau nežymiai svyravęs nuo 2006 m. rodiklis sparčiai
mažėjo (2008 m. – 17,1 mirusiojo 100 000 gyvų gimusių),
o 2009 m. rodiklis vėl šoktelėjo aukštyn ir 100 000 gyvų
gimusių teko 30 vaikų iki 1 metų, mirusių nuo kvėpavimo
sistemos ligų. Berniukų iki 1 metų mirtingumas nuo kvėpavimo sistemos ligų per 1998–2009 m. laikotarpį sumažėjo nuo 57,2 iki 21,3 mirusiojo 100 000 gimusių gyvų,
mergaičių padidėjo nuo 33,7 iki 39,l mirusiosios 100 000
gimusių gyvų.
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28 pav. Standartizuoto mirtingumo dėl transporto įvykių
rodiklio pokyčiai Lietuvoje 1998–2009 m.
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29 pav. Kūdikių mirtingumo pokyčiai Lietuvoje
1998–2010 m.

30 pav. Gyventojų aprūpinimo medicinos personalu
pokyčiai Lietuvoje 1998–2010 m.

gyvų gimusių kūdikių teko 9,2 mirę, o 2010 m. – 4,3
(29 pav.).
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31 pav. Gyventojų aprūpinimo gydytojais, odontologais
ir slaugytojais miestuose ir rajonuose pokyčiai Lietuvoje
1998–2010 m.
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32 pav. Gyventojų aprūpinimo gydytojais pokyčiai
1998–2010 m. pagal apskritis
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4. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IŠTEKLIŲ
IR LIGONINIŲ VEIKLOS POKYČIAI LIETUVOJE
1998–2010 M.
4.1. Pokyčiai sveikatos priežiūros išteklių srityje
Per 1998–2010 m. laikotarpį gyventojų aprūpinimo
medicinos personalu pokyčiai nebuvo labai ženklūs
(30 pav.). 1998 m. 10 000 gyventojų teko 39,5 gydytojo,
2010 m. – 40,7. Kiek labiau padidėjo odontologų skaičius – nuo 6,1 iki 7,8/10 000 gyventojų, farmacijos specialistų – nuo 6/10 000 gyventojų 1998 m. iki 8,9 2010 m.
Akušerių skaičius kito nedaug – nuo 2,4/10 000 gyventojų 1998 m. iki 2,2 2010 m. Slaugytojų skaičius sumažėjo
nuo 79,6/10 000 gyventojų 1999 m. iki 73,5 2010 m.
Šiek tiek ryškesni skirtumai pastebimi lyginant medicinos personalo pasiskirstymą miestuose ir rajonuose
(31 pav.). Gydytojų skaičius rajonuose, tenkantis 10 000
gyventojų, per 1998–2010 m. laikotarpį sumažėjo nuo
19 iki 17,4, miestuose – padidėjo nuo 51,5 iki 63,7.
Odontologų skaičius rajonuose kito nedaug – nuo 4,3
iki 4,8/10 000 gyventojų, miestuose padidėjo nuo 7,9 iki
10,3. Slaugytojų skaičius miestuose per 1999–2010 m.
laikotarpį sumažėjo nuo 98,8 iki 97,3/10 000 gyventojų,
labiau sumažėjo šalies rajonuose – nuo 60,6 iki 50,1.
Sparčiausiai gydytojų skaičius didėjo Kauno ir Vilniaus
apskrityse. Per 1998–2010 m. Kauno apskrityje gydytojų skaičius padidėjo nuo 42,1 iki 56,7, Vilniaus apskrityje – nuo 43,9 iki 50,2/10 000 gyventojų (32 pav.). Kitose
vietovėse rodiklis augo nežymiai, o Tauragės apskrityje
per minėtą laikotarpį sumažėjo nuo 17,6 iki 16 gydytojų
10 000 gyventojų.
Odontologų skaičius 1998–2010 m. didėjo visose, išskyrus Alytaus, apskrityse (33 pav.). Vilniaus apskrityje
odontologų skaičius padidėjo nuo 5,8 iki 8,3, Klaipėdos
apskrityje nuo 4,9 iki 7,1, Panevėžio apskrityje nuo 4,5
iki 6, Utenos apskrityje nuo 4,2 iki 5,5/10 000 gyventojų.
Alytaus apskrityje sumažėjo nuo 6,1 iki 5,5.

10 000 gyventojų

80

6

4

2

0
1998

1999 2000

2001

2002

2003

2004 2005

2006

2007

2008 2009

2010

Me t a i

33 pav. Gyventojų aprūpinimo odontologais pokyčiai
1998–2010 m. pagal apskritis
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34 pav. Gyventojų aprūpinimo slaugytojais pokyčiai
1999–2010 m. pagal apskritis
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36 pav. Hospitalizuotų ligonių skaičiaus pokyčiai
1998–2010 m.
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4.2. Pokyčiai stacionarinėje grandyje
Per 1998–2010 m. stacionarų veikla intensyvėjo: mažėjant lovų skaičiui, trumpėjo vidutinis gulėjimo laikas
ligoninėse, didėjo lovos apyvarta, sumažėjo lovos funkcionavimas. Stacionaro lovų skaičius tolygiai mažėjo nuo
1998 m. iki 2006 m. (35 pav.). 1998 m. stacionaro lovų,
į kurių skaičių įtrauktos ir slaugos lovos, skaičius siekė
daugiau nei 35 tūkst., 2006 m. – 27 tūkst. Nuo 2007 m.
stacionaro lovų, į kurių skaičių įtrauktos ir slaugos lovos,
skaičius vėl padidėjo ir 2010 m. 10 000 gyventojų teko
82,5 lovos. Stacionaro lovų be slaugos lovų ir aktyvaus
gydymo lovų skaičius mažėjo iki pat 2010 m. 1998 m.
10 000 gyventojų teko 90,7, 2010 m. – 68,3 lovos be
slaugos lovų ir atitinkamai 69,7 ir 50,3 aktyvaus gydymo
lovos. Aktyvaus gydymo lovos – tai lovos be slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos lovų.
Hospitalizuotų ligonių skaičius stacionaruose su
slaugos lovomis 1998–2006 m. svyravo nuo 252,1 iki
232,3/10 000 gyventojų, be slaugos lovų – nuo 242,1
iki 224,6 ir su aktyvaus gydymo lovomis – nuo 222,5 iki
207,1 (36 pav.). Nuo 2007 m. hospitalizuotų ligonių skaičius augo ir 2010 m., atitinkamai pagal lovų profilius,
10 000 gyventojų teko 249,0, 239,5 ir 221,7 hospitalizuoto ligonio.
Vidutinė gulėjimo trukmė per 1998–2010 m. laikotarpį
trumpėjo vidutiniškai 3 dienom (37 pav.). Stacionaruose
su slaugos lovomis nuo 11,8 iki 9,1 dienos, be slaugos
lovų – nuo 11,0 iki 7,6, su aktyvaus gydymo lovomis – nuo
9,0 iki 5,8 dienos. Labiausiai sutrumpėjo vidutinis gulėjimo laikas stacionaruose be slaugos lovų (3,4 dienomis).
Lovų apyvarta per 1998–2010 m. augo. Labiausiai didėjo aktyvaus gydymo lovų apyvarta nuo vidutiniškai
31,5 iki 44,7 ligonio per metus (38 pav.). Slaugos lovų
apyvarta didėjo nuo 25 iki 30,7 ligonio, stacionaro lovų
be slaugos lovų – nuo 26,4 iki 35,6 ligonio per metus.

35 pav. Stacionaro lovų skaičiaus pokyčiai
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37 pav. Vidutinio gulėjimo laiko pokyčiai įvairaus profilio
Lietuvos ligoninėse 1998–2010 m.
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Slaugytojų skaičius mažėjo visose apskrityse tolygiai
(34 pav.). Vilniaus apskrityje sumažėjo nuo 77,9 iki 74,8.
Kauno – nuo 83,9 iki 78,4, Klaipėdos – nuo 87,1 iki 77,8,
Šiaulių – nuo 73,4 iki 70,8 slaugytojo 10 000 gyventojų.
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38 pav. Lovos apyvartos pokyčiai įvairaus profilio Lietuvos
ligoninėse 1998–2010 m.
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4.3. Pokyčiai ambulatorinėje grandyje
Bendras ambulatorinių įstaigų skaičius Sveikatos apsaugos ministerijos sistemoje (be privačių įstaigų) per
1998–2010 m. laikotarpį praktiškai nepakito (42 pav.).
Šiek tiek sumažėjo poliklinikų (12 proc.), ambulatorijų
(22 proc.) skaičius, bet įsisteigė daugiau pirminės sveikatos priežiūros centrų (1998 m. – 64, 2010 m. – 91), šeimos
gydytojų kabinetų (1998 m. – -4, 2010 m. – 32), odontologijos įstaigų (1998 m. – 4, 2010 m. – 7).
Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius per
2005–2010 m. padvigubėjo – 2010 m. buvo 46 visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos (43 pav.). Didžiausią jų
dalį sudaro vis besikuriantys visuomenės sveikatos biurai savivaldybėse (2010 m. – 30 biurų) bei visuomenės
sveikatos centrai ir filialai (2010 m. 10 centrų ir 36 filialai).
Ypač daug tikimasi iš biurų, kurių veikla tampriai siejama
su bendruomenės sveikatos stebėsena, sveikatos ugdymo sritimi. Tai turėtų prisidėti prie bendruomenės sveikatos „raštingumo“ puoselėjimo.
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41 pav. Ligoninių skaičiaus dinamika pagal profilius
Lietuvoje 1998–2010 m.
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Absoliutus skaičius

Lovos funkcionavimo rodikliai mažėjo nuo 1999 iki
2003 m. (39 pav.). 2004–2005 m. šiek tiek padidėję, nuo
2006 m. tolygiai mažėjo. Slaugos lovų funkcionavimas,
1998 m. siekęs 294,2 dienos per metus, 2010 m. sumažėjo iki 280,2, aktyvaus gydymo lovų – nuo 284,1 iki 263,5
ir stacionaruose be slaugos lovų – nuo 290,5 iki 270,2
dienos per metus.
1998–2007 m. stacionaro letališkumas didėjo (40 pav.).
Tik 2008–2009 m. rodiklis šiek tiek krito. Didžiausias letališkumas fiksuojamas stacionaruose su slaugos lovomis.
1998 m. jis sudarė 1,7 proc., 2010 m. – 2,5 proc. Stacionaruose be slaugos lovų letališkumas per 1998–2010 m.
laikotarpį padidėjo nuo 1,3 iki 1,7 proc., stacionaruose su
aktyvaus gydymo lovomis – nuo 1,4 iki 1,8 proc.
Gydymo įstaigų skaičius nuo 1998 m. sumažėjo maždaug penktadaliu. Labiausiai sumažėjo slaugos ligoninių
skaičius – apie 28 proc., specializuotų ligoninių sumažėjo apie 26 proc., bendrojo pobūdžio ligoninių – 13 proc.
(41 pav.).
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42 pav. Ambulatorinių įstaigų skaičiaus pokyčiai
1998–2010 m.
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43 pav. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus
pokyčiai 1998–2010 m.
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44 pav. Rūkančių vyrų ir moterų dalies pokyčiai Lietuvoje
1998–2010 m.

5. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKA GYVENSENA –
POKYČIAI
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atlikto Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis,
rūkančių vyrų skaičius mažėja, o moterų išlieka panašus
(44 pav.). 1998 m. rūkė 49 proc. vyrų ir 13 proc. moterų,
2010 m. – 34 proc. vyrų ir 15 proc. moterų.
Nuo 2006 m. didėja metusiųjų rūkyti dalis (45 pav.).
1998 m. metusių rūkyti daugiau kaip prieš metus vyrų
dalis sudarė 9,4 proc., 2010 m. – 16,8 proc., moterų
1998 m. – 2,4 proc., 2010 m. – 8 proc.
2006 m. rūkančių moksleivių dalis, palyginti su
2002 m., sumažėjo (46 pav.). Rūkančių 11 metų berniukų
dalis sumažėjo nuo 5 proc. iki 3 proc., deja, 11 metų mergaičių padidėjo nuo 1 proc. iki 2 proc. 13 metų berniukų
dalis sumažėjo nuo 18 proc. iki 16 proc., mergaičių nuo
12 proc. iki 8 proc., penkiolikamečių rūkančių berniukų
sumažėjo nuo 47 proc. iki 34 proc., o mergaičių – nuo
30 proc. iki 27 proc.
Iki 2008 m. augo bent kartą per savaitę vartojusių
stiprių alkoholinių gėrimų moterų dalis, 2010 m., palyginus su 2008 m., tiek vyrų, tiek moterų dalis sumažėjo
(47 pav.). 1998 m. vyrai, bent kartą per savaitę vartoję
stiprių alkoholinių gėrimų, sudarė 27,1 proc., moterys –
6,8 proc., 2010 m. vyrai – 24 proc., moterys – 9 proc.
Vyrų, bent kartą per savaitę gėrusių alaus, dalis per
1998–2010 m. laikotarpį kito nuo 49 proc. iki 51 proc.,
moterų – nuo 13 proc. iki 12 proc. (48 pav.). Palyginti su
2008 m., 2010 m. gyventojų, bent kartą per savaitę gėrusių alaus, dalis sumažėjo.
Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis,
per 2001–2009 m. laikotarpį mažėjo užregistruotų vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų dėl psichoaktyviųjų
medžiagų vartojimo skaičius (49 pav.). 2001 m. 100 000
vaikų teko 12,6 atvejo, iš jų 21,4 berniukams ir 3,4 mergaitėms, 2009 m. – 2,6 atvejo, iš jų – 3,9 berniukams ir
1,3 mergaitėms. Miesto vaikams užregistruota daugiau
atvejų negu kaimo vaikams: 2001 m. 100 000 vaikų mieste teko 18,4, kaime – 2,0 sutrikimai, 2009 m. – mieste –
3,4, kaime – 1,3 sutrikimo.
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48 pav. Gyventojų, bent kartą per savaitę gėrusių alaus,
dalies pokyčiai Lietuvoje 1998–2010 m.
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49 pav. Užregistruotų vaikų psichikos ir elgesio sutrikimų
dėl psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pokyčiai Lietuvoje
2001–2009 m. pabaigoje

APIBENDRINIMAS
Įvertinus Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių dinamiką pirmosios Lietuvos sveikatos programos
periodu, matomos labai skirtingos tendencijos, tačiau
didele dalimi pozityvios. Daugelis Lietuvos sveikatos
programoje numatytų kiekybinių tikslų buvo pasiekta, pvz., Lietuvos gyventojų VGT pailginta nuo 71 iki 73
metų. Priemones šiam tikslui pasiekti (sveika gyvensena, kokybiška aplinka, tinkama sveikatos prižiūra)
galima gerinti ir tobulinti ir suprantama, jog tam reikia
dekadų.
Statistikos departamento duomenimis, jau daugelį
metų šalyje gyventojų skaičius mažėja. Aišku, demografinė situacija yra tampriai susijusi su socialiniais veiksniais,
gyventojų migracija, esamomis šalies ekonominėmis
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51 pav. Nusikalstamų veikų, susijusių su neteisėta
narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, pokyčiai
Lietuvoje 1998–2009 m.
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52 pav. Gyventojų, vartojančių augalinį aliejų, dalies
pokyčiai Lietuvoje 1998–2010 m.
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Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, susirgimų narkomanija kasmet sparčiai daugėja.
2000 m. 100 000 gyventojų teko 95,3 narkomanijos atvejo, 2010 m. dvigubai daugiau – 186,7 (50 pav.).
Policijos departamento duomenimis, didėjimo tendenciją turi ir nusikalstamų veikų, susijusių su narkotinių
ir psichotropinių medžiagų apyvarta, dinamika (51 pav.).
Nuo 1998 m. iki 2010 m. nusikaltimų skaičius išaugo daugiau nei 3 kartus.
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, per 1998–2010 m. laikotarpį gyventojų, vartojančių augalinį aliejų, dalis didėjo (52 pav.). 2010 m.,
palyginti su 2008 m., augalinį aliejų vartojančių moterų
ir vyrų dalis išliko panaši. 1998 m. augalinį aliejų vartojo
87 proc. moterų ir 74 proc. vyrų, 2010 m. – 93 proc. moterų ir 85 proc. vyrų.
Per 1998–2010 m. laikotarpį padidėjo vyrų ir moterų,
turinčių antsvorio, bei nutukusių vyrų ir moterų dalis
(53 pav.). 1998 m. turintys antsvorio vyrai sudarė 46 proc.,
moterys – 47 proc., 2010 m. vyrai sudarė 62 proc., moterys – 53 proc. Nutukę vyrai 1998 m. sudarė 10 proc.,
2010 m. – 20 proc., moterys – atitinkamai 17 proc. ir
22 proc. 2010 m., palyginti su 2008 m., padidėjo turinčių
antsvorio ir nutukusių gyventojų dalis.
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53 pav. Gyventojų, turinčių antsvorio, dalies ir nutukusių
gyventojų dalies pokyčiai Lietuvoje 1998–2010 m.

17

problemomis. Tai lėmė daugybė veiksnių, kurių dauguma su sveikatos sektoriumi nesusijusi.
Lietuvos sveikatos programos rengimas, kiekybinių
sveikatos siekinių suformulavimas buvo novatoriškas, rėmėsi tuometine šalies gyventojų sveikatos rodiklių analize bei galimos jų kaitos prognoze. Iš tiesų, įveikus 1990 m.
pagal daugelį sveikatos rodiklių atsiradusią krizę, kurios
viršūnė siekė 1994 metus, toliau buvo registruojami akivaizdžiai teigiami poslinkiai. Pavyzdžiui, standartizuoti
pagal amžių mirtingumo rodikliai praktiškai nuo visų pagrindinių mirties priežasčių Lietuvos populiacijoje tarp
1994 ir 2010 metų įspūdingai mažėjo (išskyrus mirtis dėl
piktybinių navikų moterų populiacijoje).
Gyventojų sveikatos būklę pasaulinėje praktikoje
priimta vertinti pagal gyventojų mirtingumo, vidutinės
gyvenimo trukmės, kūdikių mirtingumo rodiklius. Lietuvos gyventojų mirtingumo ir sergamumo struktūra
antroje XX amžiaus pusėje iš esmės atitiko išsivysčiusių
šalių rodiklius ir jų dinamikos tendencijas, tik smarkiai
vėlavo. Daugiausiai buvo fiksuojama mirčių dėl kraujotakos sistemos ligų, nedaug atsiliko mirčių dėl onkologinių
susirgimų skaičius. Specifinis buvusios sovietinės erdvės
bruožas – trečioje vietoje pagal mirčių skaičių fiksuotos
mirtys dėl išorinių mirties priežasčių.
Kūdikių mirtingumas – sveikatos priežiūros kokybės
rodiklis – buvo gana žemas ir palaipsniui artėjo prie Europos Sąjungos vidurkio. 1992 m. šį rodiklį pradėjus skaičiuoti pagal Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojamus kriterijus, 2001 m. jis buvo 16,2/1000 gyvų
gimusiųjų. Vėliau dėl sėkmingai vykdomos perinatologinės programos šis rodiklis palaipsniui mažėjo ir 2010 m.
buvo 4,3/1000 gyvų gimusiųjų. Pagal Lietuvos sveikatos
programą veikusių programų uždaviniai ir tikslai (pavyzdžiui: kūdikių mirtingumo mažinimas, astmos valdymas),
jeigu jų vykdymas buvo užtikrintas tinkamais resursais ir
racionaliu planavimu – įgyvendinti ir pasiekti.
Vertinant sveikatos išteklius, galima teigti, kad gydytojai Lietuvos regionuose pasiskirstę netolygiai. Miestuose
dirba didžioji visų gydytojų dalis – daugiau nei 73 proc.
Nuo 1997 iki 2009 metų išaugo 10 tūkst. miesto gyventojų tenkantis gydytojų skaičius (Kauno apskr. – daugiau nei
20 proc., Vilniaus apskr. ir Panevėžio apskr. – daugiau nei
10 proc.), o beveik visuose rajonuose (išskyrus Utenos apskritį) – sumažėjo. 2009 metais daugiausia gydytojų dirbo
Kauno (52,6/10 000 gyventojų) ir Vilniaus (49,1/10 000 gyventojų) apskrityse, o mažiausiai kaimo vietovėse – Telšių
(17,9/10 000 gyventojų), Tauragės (16,4/10 000 gyventojų)
ir Marijampolės (20,7/10 000 gyventojų) apskrityse. 10 tūkstančių gyventojų tenkantis gydytojų skaičius Kauno apskrityje daugiau nei tris kartus didesnis negu Telšių apskrityje.
Geografinis gydytojų skaičiaus pasiskirstymo netolygumas
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savivaldybėse dar didesnis. Sveikatos priežiūros reforma
kol kas nepaskatino tolygesnio medicinos personalo (gydytojų, slaugytojų) geografinio pasiskirstymo, vadinasi,
praktiškai nesprendė ir paslaugų prieinamumo netolygumo skirtinguose regionuose klausimų.
Mirtingumo, sergamumo ir invalidumo rodiklių (santykinis atvejų skaičius, jo kitimo tendencija ir prognozė):
absoliutinė reikšmė ir jų dinamika rodo, kad pagrindinės
probleminės sveikatos sritys išlieka šios – širdies kraujagyslių, onkologinės, virškinimo sistemos ligos, traumos dėl išorinių priežasčių. Mirtingumas nuo jų sudaro
90 proc. visų mirčių Lietuvoje – specialaus dėmesio reikalaujančios probleminės sveikatos sritys yra tuberkuliozė,
AIDS, pneumonija, diabetas, sušalimai, savižudybės, artritas. Lietuvos populiacijos senėjimas yra tik viena ir anaiptol ne svarbiausia didėjančio mirtingumo priežastis.
Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Pasaulio sveikatos organizacija, Pasaulio Bankas, daug kitų įvairiausių
tarptautinių iniciatyvinių grupių per paskutinius dvejus
metus ypač daug dėmesio kviečia skirti lėtinėms neinfekcinėms ligoms. Jų daromos žalos neįmanoma sumažinti be rimto valstybių politinio įsipareigojimo mobilizuoti visą šalies socialinę ir ekonominę sandarą savo
gyventojų sveikatos problemų sprendimui, ypač – tarpžinybiniam bendradarbiavimui sveikatos srityje.
Gerais norais pagrįsti, bet finansiškai neparemti ir realiais Lietuvos valstybės prioritetais netapę programų tikslai (pavyzdžiui, alkoholio vartojimo mažinimas) nebuvo
pasiekti. Turėtume suprasti, kad valstybės ir visuomenės
socialinės sandaros mobilizavimas ir orientacija į profilaktiką yra daug perspektyvesni už didžiules investicijas
į ligų gydymą, nes efektą pajunta ne vienas pacientas, o
didelės gyventojų grupės.
Ši investicija į sveikatą būtina ne tik Lietuvos žmonių
sveikatos gerinimui, bet ir tolesnei šalies socialinei ir ekonominei pažangai. Lietuvos sveikatos programa suvaidino svarbų vaidmenį integruojant sveikatos priežiūros
specialistų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir gyventojų pastangas sveikatos labui, nors, panašu, jog buvo
galima pasiekti ir daugiau, ypač suvienijant visuomenės
sveikatos ir asmens sveikatos specialistų jėgas bendrai
partnerystei Lietuvos gyventojų sveikatos labui.
Dėl didėjančio sergamumo, daugėjant ankstyvų mirčių, šalis dar daug praranda darbingo amžiaus žmonių. O
tai didžiuliai ekonominiai nuostoliai – nes nuo seniausių
laikų žinoma, jog sveikata – tai bet kokios šalies socialinis
kapitalas, nulemiantis jos pačios klestėjimą ir joje gyvenančios populiacijos gerovę. Šis dalykas buvo žinomas
ir pažymėtas prieš 400 metų – Prevention is so much better than healing, because it saves the labour of being sick
(Thomas Adams, 1618).
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I.2. SU ALKOHOLIO VARTOJIMU
SUSIJUSIOS NETEKTYS DĖL NELAIMINGŲ
ATSITIKIMŲ IR TRAUMŲ LIETUVOJE:
„BLAIVYBĖS METŲ 2008“ EFEKTAS
Skirmantė Starkuvienė, Aurelijus Veryga
Skirtingai nei manoma, alkoholio vartojimas sukelia
ne tik priklausomybę nuo alkoholio ir paliečia ne tik alkoholį nesaikingai vartojančią visuomenės grupę. Pasaulio
sveikatos organizacijos teigimu, alkoholis kartu su arterine hipertenzija ir rūkymu yra trys pagrindiniai rizikos
veiksniai, sukeliantys didžiausią ligų naštą Europos regione. Dėl alkoholio vartojimo ir su tuo susijusių traumų
dažniausiai nukenčia jauni žmonės. Tai susiję su dideliais
socialiniais ir ekonominiais nuostoliais valstybėms, kuriose alkoholio vartojimas itin paplitęs. Nors mirtingumo nuo nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų ir traumų
(NAAT) rodiklis Lietuvoje sumažėjo nuo 157,2/100 000
gyv. 2006 m. iki 124,8/100 000 gyv. 2009 m., tačiau išliko
vienas aukščiausių Europos Sąjungoje. Europos Komisijos užsakymu atlikta analizė parodė, kad 15-oje senųjų
ES valstybių iš alkoholio akcizų surenkamos pajamos yra
mažiausiai 5 kartus mažesnės nei dėl alkoholio vartojimo
patiriami nuostoliai.
Lietuva yra tarp daugiausia alkoholio vartojančių valstybių Europoje. Natūralu, kad intensyvus alkoholio vartojimas atsiliepia visuomenės saugumui, didina nelaimingų
atsitikimų ir mirčių skaičių. 1998 metais Seimui priėmus
Lietuvos sveikatos programą buvo užsibrėžtas tikslas sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimą 25 proc. Tačiau per
dešimtmetį nuo programos priėmimo alkoholio prekyba
buvo liberalizuota, leidžiant prekiauti alkoholiu visą parą,
degalinėse, sanatorijose, gyvenamuosiuose namuose. Iš
viso buvo išduota 16 000 mažmeninės prekybos licencijų. Sumažintas akcizas alkoholiniams gėrimams, nuolat
mažėjo santykinė alkoholio kaina, intensyviai plito alkoholinių gėrimų reklama. Alkoholio vartojimas iki 2007 m.
išaugo 130 proc. 2007 m. vien tik legaliai parduodamo
absoliutaus alkoholio kiekis, tenkantis vienam Lietuvos
gyventojui, pasiekė 14,3 litro. Toks vartojimas sukėlė su
alkoholio vartojimu susijusių socialinių, sveikatos, ekonominių ir teisinių problemų bangą. Viena iš tokių pasekmių buvo neblaivių vairuotojų sukelti eismo įvykiai.
Prieš 3 metus paskelbtas „karas keliuose“ atsirado kaip
atsakas į didelį atgarsį visuomenėje sukėlusius įvykius,
kai neblaivūs vairuotojai pražudė ištisas šeimas su mažamečiais vaikais.
Lietuvoje nelaimingi atsitikimai ir traumos yra pagrindinė darbingo amžiaus asmenų mirties priežastis.
2006–2009 m. labai pasikeitė mirčių nuo NAAT skaičius.
2006 m. Lietuvoje buvo užregistruota 4131 mirtis nuo
NAAT tarp 15–64 metų amžiaus gyventojų (3358 tarp
vyrų ir 773 tarp moterų), o 2009 m. šis skaičius sumažėNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

jo iki 3206 (2668 tarp vyrų ir 538 tarp moterų). Tarp šių
mirčių 2006 m. 3078 mirtys buvo susijusios su alkoholio
vartojimu (2595 tarp vyrų ir 483 tarp moterų), o 2009 m.
šis skaičius sumažėjo iki 2495 (2141 tarp vyrų ir 354 tarp
moterų). Alkoholiui priskiriama netekčių dėl traumų dalis buvo nustatyta remiantis Lietuvos teismo medicinos
autopsijų, atliktų 1985–2008 metais, analizės rezultatais.
Pagal Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą visiems
mirusiems nuo NAAT yra atliekama teismo medicinos
ekspertizė ir alkoholio koncentracijos kraujyje nustatymo tyrimai. Intoksikacija alkoholiu laikoma tais atvejais, kai alkoholio koncentracija kraujyje viršija 0,4 ‰.
Tarp visų teismo medicinos autopsijų, atliktų 15–64 m.
amžiaus mirusiems nuo NAAT asmenims, kuriems buvo
nustatyta intoksikacija alkoholiu, 60 proc. buvo nustatytas didesnis nei 2,5 ‰ girtumas. Iš visų atliktų autopsijų
NAAT atvejais, 2005 m. girtumas mirties metu buvo nustatytas 64,2 proc. mirusiųjų, o 2008 m. šis rodiklis sumažėjo iki 59,8 proc. (Benošis A. ir kt.).
15–64 m. amžiaus Lietuvos vyrų ir moterų mirtingumas nuo NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu, 2006–
2009 metais mažėjo (1 pav.). Gerokai sumažėjo mirtingumas nuo transporto traumų, susijusių su alkoholio
vartojimu – ir vyrų, ir moterų mirtingumas per tiriamąjį
laikotarpį sumažėjo beveik du kartus (2 pav.). Tuo tarpu
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vyrų savižudybių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodikliai turėjo tendenciją didėti, o moterų išliko stabilūs
(3 pav.).
Socialines ir ekonomines NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu, pasekmes gerai parodo prarastų potencialių gyvenimo metų (PPGM) rodiklis. Šis rodiklis geriau
atspindi netektis, nes darbingo amžiaus žmonių mirtys
turi didesnės įtakos PPGM rodikliui negu mirtingumui.
2006 m. 15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojai dėl NAAT,
susijusių su alkoholio vartojimu, prarado 64 548 potencialius gyvenimo metus (vyrai 55 264, moterys 9284).
2009 m. PPGM skaičius sumažėjo – 15–64 m. amžiaus
gyventojai dėl NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu,
prarado 52 972 potencialius gyvenimo metus (vyrai 46
208, moterys 6764).
Standartizuotas amžiaus atžvilgiu PPGM/100 000 gyv.
rodiklis 15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, mirusių nuo NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu, 2006–
2009 metais sumažėjo (1 lentelė). Labiausiai šis rodiklis
sumažėjo (net 51,2 proc.) dėl daug retesnių transporto traumų, susijusių su alkoholio vartojimu. Deja, vyrų
PPGM/100 000 gyv. nuo savižudybių, susijusių su alkoholio vartojimu, 2006–2009 metais turėjo tendenciją didėti.
1 lentelė. Lietuvos gyventojų (15–64 m. amžiaus)
standartizuoti amžiaus atžvilgiu prarasti potencialūs
gyvenimo metai (PPGM) dėl nelaimingų atsitikimų,
apsinuodijimų ir traumų, susijusių su alkoholio vartojimu
Mirties
priežastis
Visos
traumos

Transporto
traumos

Savižudybės
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Metai
2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009
2006
2007
2008
2009

PPGM/100 000 gyv.
vyrai
moterys abi lytys
4869,6
779,2
2772,5
4524,3
671,8
2554,3
3999,9
646,1
2284,9
4067,5
573,6
2285,6
826,1
197,6
509,9
834,7
144,1
487,5
550,3
111,1
329,8
425,4
74,1
248,6
932,5
83,3
498,9
1011,3
72,4
534,8
1133,8
88,7
603,9
1092,0
85,8
580,2

PPGM/100000 gyv. nuo visų NAAT, susijusių su alkoholio
vartojimu, buvo apie 7 kartus didesnis vyrų nei moterų,
nuo transporto traumų – apie 6 kartus, o nuo savižudybių – beveik 13 kartų.
Vienas miręs 15–64 m. amžiaus asmuo dėl NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu, 2009 m. prarado vidutiniškai 21,2 potencialius gyvenimo metus. Didžiausias (26,8
metų) vidutinis vieno 15–64 m. amžiaus mirusiojo prarastų potencialių gyvenimo metų skaičius buvo nustatytas pagal transporto traumas, susijusias su alkoholio vartojimu. Tai galima paaiškinti tuo, kad Lietuvos gyventojai
nuo šių traumų žūsta gana jauni. Dėl savižudybių, susijusių su alkoholio vartojimu, vidutinis vieno 15–64 m.
amžiaus mirusiojo PPGM skaičius buvo 23 metai. Vyrų ir
moterų vidutinis vieno mirusiojo nuo traumų, susijusių
su alkoholio vartojimu, PPGM skaičius iš esmės nesiskyrė. Nuo 2006 iki 2009 metų vidutinis vieno mirusiojo dėl
NAAT, susijusių su alkoholio vartojimu, PPGM skaičius
išliko panašus. Nors žūstančiųjų skaičius dėl traumų, susijusių su alkoholio vartojimu, 2006–2009 metais sumažėjo, bet išlikęs panašus vidutinis vieno mirusiojo PPGM
skaičius 2009 m. rodo, kad jie žuvo jaunesni.
15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę labiausiai trumpina nelaimingi atsitikimai ir traumos. Šios mirties priežastys tarp 15–64 m.
amžiaus Lietuvos gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo
trukmę 2006 m. sutrumpino vidutiniškai 1,53 metų, o
NAAT, susiję su alkoholio vartojimu, – 1,14 metų (2 lentelė). Visi NAAT, taip pat ir NAAT, susiję su alkoholio vartojimu, didesnės įtakos turėjo vyrų vidutinei tikėtinai
gyvenimo trukmei. Nuo 2006 m. NAAT, taip pat NAAT,
2 lentelė. 15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė (VGT) bei visų, ir su alkoholio
vartojimu, susijusių nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų
ir traumų įtaka vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei
Lytis ir
metai
Vyrai
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2007
2008
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Abi lytys
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susijusių su alkoholio vartojimu, įtaka vidutinei tikėtinai
gyvenimo trukmei sumažėjo.
Apibendrinimas
15–64 m. amžiaus Lietuvos gyventojų prarastų potencialių gyvenimo metų skaičius dėl nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų ir traumų, susijusių su alkoholio
vartojimu, ypač dėl transporto traumų, 2006–2009 metais sumažėjo. Taip pat sumažėjo traumų, susijusių su
alkoholio vartojimu, įtaka 15–64 m. amžiaus gyventojų
vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei. Deja, vyrų prarastų potencialių gyvenimo metų skaičius dėl savižudybių,
susijusių su alkoholio vartojimu, 2006–2009 metais turėjo tendenciją didėti. Vidutinis vieno 15–64 m. amžiaus
mirusiojo prarastų gyvenimo metų skaičius dėl traumų,
susijusių su alkoholio vartojimu, 2009 m. buvo 21,2 metų
ir išliko gana didelis.
Per tokį trumpą laikotarpį užfiksuoti reikšmingi teigiami netekčių dėl traumų pokyčiai rodo neabejotiną taikytų alkoholio kontrolės priemonių efektyvumą. Pasaulio
sveikatos organizacija nurodo, kad alkoholio prieinamumo mažinimas yra viena efektyviausių priemonių mažinant alkoholinių gėrimų vartojimą ir su tuo susijusių ligų
ir mirčių skaičių. Lietuvos Respublikos Seimo sprendimu
2008 metai buvo paskelbti „Blaivybės metais“. Jau 2008
metų pradžioje buvo priimti reikšmingi sprendimai, leidę pasiekti teigiamų pokyčių alkoholio vartojimo srityje.
Apribota alkoholinių gėrimų reklama, padidinti akcizai
alkoholiniams gėrimams ir dėl sunkmečio sumažėjusios
gyventojų pajamos lėmė reikšmingą santykinės alkoholinių gėrimų kainos didėjimą. Buvo apribota naktinė
prekyba alkoholiu, savivaldybėms suteikta galimybė
neišduoti prekybos alkoholiu licencijų. Sugriežtinta at-
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sakomybė už vairavimą išgėrus bei skirtos lėšos alkoholio vartojimo profilaktikai. Visos šios priemonės davė
rezultatų. Legaliai parduoto alkoholio kiekis nuo 14,3
litro absoliutaus alkoholio vienam gyventojui 2007 metais sumažėjo iki 10,8 litro 2009 metais. Tačiau, norint
išsaugoti alkoholio vartojimo mažėjimo dinamiką, būtina ir toliau įgyvendinti Pasaulio sveikatos organizacijos
rekomenduojamas mokslu pagrįstas alkoholio kontrolės
priemones. Jų įgyvendinimas turėtų tapti vienu esminių
Lietuvos sveikatos politikos prioritetų.
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II. ŽMOGAUS SVEIKATĄ VEIKIANČIOS APLINKOS POKYČIAI
ĮGYVENDINANT LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS SIEKINIUS
II.1. DEMOGRAFINIO NUOSMUKIO
DĖMENYS: AR TAI DEMOGRAFINĖS
DEPRESIJOS POŽYMIAI?*
Vlada Stankūnienė, Domantas Jasilionis
Spartūs, esminiai ir didžiuliai pagal mastus visų pagrindinių demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo, migracijos – pokyčiai, prasidėję Lietuvoje prieš
dvidešimt metų, tebesitęsia iki šiol. Daugumos šių demografinių procesų pasikeitimo pasekmės yra neigiamos ar
net labai neigiamos ir lemia spartų gyventojų skaičiaus
mažėjimą, demografinės pusiausvyros praradimą, visuomenės senėjimą. Kaip tai reikėtų vertinti demografijos
mokslo požiūriu?
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Lietuvos demografinės raidos kontūrai ir dabartinė
būklė
Mažėjantis gyventojų skaičius ir senstanti visuomenė
Per pastaruosius dvidešimt metų labai sumažėjo gyventojų skaičius ir „paseno“ gyventojų amžiaus struktūra
(1 pav.).
Gyventojų skaičius nuolat mažėja nuo 1992 m. ir pagal apimtis sugrįžo į praėjusio šimtmečio aštunto dešimtmečio vidurį. 2011 m. pradžioje Lietuvos gyventojų skaičius buvo maždaug toks, kaip prieš 45 metus (1975 m.
pradžioje – 3,29 mln.). Tačiau pagal 2011 m. gyventojų ir
būstų surašymo išankstinius duomenis, Lietuvos gyven* Straipsnis parengtas vykdant Nacionalinės programos „Socialiniai
iššūkiai nacionaliniam saugumui“ projektą SIN14.
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Naujų demografinių pokyčių nauji „vardai“
Apibendrindamas pastarųjų kelių dešimtmečių išsivysčiusių ir ypač pokomunistinių šalių, tarp jų ir Lietuvos,
demografinės raidos pasikeitimus demografijos mokslas
pasipildė naujais terminais: demografinė krizė, demografinis šokas, demografinė įgriūva, demografinė depresija, gimstamumo krizė, sveikatos krizė, mirtingumo
krizė ir pan. (Eberstadt, 1996; Dorbritz, 1996, 2008; Caseli
ir kt., 2002; Cornia ir kt., 2000; Jagielski, 1998; Marmot ir
kt., 2000; Mesle ir kt., 1999; Mesle, 1996; Morgan, 2003;
Stankūnienė, 1996). Šie terminai būtent ir įvardija ypač
neigiamus demografinių procesų pasikeitimus ir jų pasekmes, labiausiai besireiškiančias Rytų ir Vidurio Europoje. Dažniausiai naudojamas demografinės krizės terminas yra skolinys iš ekonomikos mokslo ir reiškia gilaus
nuosmukio būseną bei daugumos demografinių rodiklių
negatyvias tendencijas. Be to, jis leidžia apibūdinti ne tik
bendrą demografinę būklę, bet ir ją detalizuoti įvairių
demografinių procesų lygmeniu.
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Šaltiniai: Statistikos departamentas, įvairių metų
„Demografijos metraščio“ duomenys.

1 pav. Lietuvos gyventojų skaičius (mln.) ir amžiaus
struktūra (proc.) metų pradžioje

tojų skaičius yra dar gerokai mažesnis, nei buvo vertinama einamosios statistikos.
Labai sparčiai keitėsi gyventojų amžiaus struktūra.
Mažėjant gimstamumui, o kartu vaikų ir jaunimo, emigruojant jaunimui, greitai daugėja pagyvenusių ir senų
žmonių – vyksta spartus visuomenės senėjimas. Nuo šio
šimtmečio pradžios pagyvenusių žmonių (60 metų ir vyresnių) dalis yra didesnė nei vaikų (0–14 metų).
Demografinių procesų kitimas ir būklė
Per pastaruosius dvidešimt metų iš esmės pasikeitė
pagrindinių Lietuvos demografinių procesų – gimstamumo, mirtingumo, migracijos – raida ir dabartinė būklė
yra nepalanki ar net itin nepalanki ir populiacijos kitimui,
ir ekonominei bei socialinei raidai.
Lietuvos demografinių procesų raidą vertinant tarptautinio konteksto požiūriu atsiskleidžia skirtingos prasmės,
procesų problematiškumas ar net išskirtinumas. Nors dažniausiai visuomenės, viešosios politikos, tyrėjų dėmesio
susilaukia migracijos procesai ir gimstamumo kitimas,
tačiau pagal mirtingumo pasikeitimus ir lygį Lietuva yra
tarp šalių, kur mirtingumo lygis ir kitimas yra išskirtiniai –
neadekvatūs visuomenės išsivystymo lygiui. Todėl šioje
trumpoje Lietuvos demografinės raidos apžvalgoje mirtingumo vertinimui skiriama daugiausiai dėmesio.
Mirtingumo kitimas ir lygis – išimtinės reikšmės. Mirtingumas per visą pastarųjų dvidešimties metų laikotarpį Lietuvoje svyravo, bet išliko santykinai aukštas, tiek
žiūrint iš istorinės perspektyvos (vyrų net aukštesnis nei
prieš 50 metų), tiek ir lyginant su panašaus išsivystymo
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* Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, kuris rodo,
kiek vidutiniškai metų išgyvens kiekvienas gimęs ar sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamosios kartos gyvenimą
mirtingumo lygis kiekvienoje amžiaus grupėje išliks nepakitęs.
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sveikatos rizikos veiksnių paplitimo socioekonominė diferenciacija rodo, kad nemaža Lietuvos visuomenės dalis
neturi nei atitinkamų žinių apie sveikatą (kurios turėtų
būti prieinamos per kryptingas sveikatos prevencijos ir
ugdymo programas), nei materialių galimybių teikti pirmenybę sveikam gyvenimo būdui.
Trečia, Lietuvai iki šiol nepavyko pasiekti esminio lūžio
pertvarkant sveikatos priežiūros sistemą bei iki galo įgyvendinti efektyvias sveikatos politikos priemones. Šias
nesėkmes geriausiai iliustruoja 2000–2007 m. vyrų mirtingumo dėl ligų, kurias galima išgydyti, didėjimas bei
tris kartus išaugęs vyrų mirtingumas dėl kepenų ligų, susijusių su alkoholio vartojimu. Nepaisant 2008–2009 m.
priimtų antialkoholinių įstatymų teigiamo poveikio, vyrų
mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, ir išorinių mirties priežasčių išlieka vienas aukščiausių Europos Sąjungoje (3 pav.).
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Šaltiniai: Statistikos departamentas, įvairių metų duomenys.
The Human Mortality Database, 2001; WHO Health for All Database, 2011.

2 pav. Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė 1959–2009 m. ES šalių kontekste
(ES-12 – ES šalys nuo 2004 arba 2007 m.,
ES-15 – ES šalys iki 2004 m.)
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šalimis. Atitinkamai svyravo ir vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VTGT*). Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai/lygis ir visuomenės sveikata Lietuvoje, kaip ir visoje
posovietinėje erdvėje, yra išimtis iš žmonijos patirties mažinant mirtingumą, nes bendrosios visuomenės modernizacijos nelydi adekvatūs teigiami mirtingumo pokyčiai.
Staiga ir dideliu mastu mirtingumas buvo padidėjęs
1990–1994 m. – panašiai ar dar labiau negu sovietmečiu,
kai nuo septintojo dešimtmečio vidurio prasidėjo vyrų
mirtingumo didėjimas. Atitinkamai 1990–1994 m. vyrų
VTGT sutrumpėjo net 4,3, moterų – 1,5 metų. Vėliau penketą metų situacija gerėjo, ir gana smarkiai (VTGT vyrų
pailgėjo 4,2, moterų – 2,6 metų), bet VTGT vis tiek išliko
trumpesnė nei septintojo dešimtmečio viduryje. Ryškų
VTGT ilgėjimą 1995–2000 m. pakeitė stagnacija, svyravimai ir net situacijos pablogėjimas 2000–2007 m. Šiuo
laikotarpiu VTGT vėl trumpėjo (vyrų – beveik 2 metais,
moterų – nepakito).
2007–2009 m. situacija vėl gerėjo, bet nors vyrų ir
moterų VTGT rodikliai augo (atitinkamai 2,6 ir 1,4 metų),
vyrų VTGT išliko trumpiausia Europos Sąjungoje. 2009 m.
Lietuvos vyrų VTGT buvo 67,51 metų, o moterų – 78,56
metų. Lietuvos vyrai gyvena vidutiniškai 10 metų, o moterys beveik 5 metais trumpiau nei penkiolikoje ES šalių senbuvių. Šis atotrūkis akivaizdus lyginant Lietuvos
ir dvylikos naujųjų ES šalių vyrų VTGT rodiklius (apie 4
metus). Lietuva prarado ir beveik keturis dešimtmečius
išlaikytą VTGT pranašumą lyginant su Latvija ir Estija. Remiantis 2009 m. duomenimis, Lietuvos vyrų VTGT buvo
mažiausia iš trijų Baltijos šalių, o moterų – lenkė tik Latviją. Kalbant apie ilgalaikę raidą vyrų mirtingumo rodikliai
taip pat išlieka labai nepalankūs. 2009 m. vyrų VTGT buvo
trumpesnė nei XX a. septintojo dešimtmečio viduryje.
Prieštaringą pastarojo dešimtmečio Lietuvos gyventojų mirtingumo dinamiką lėmė kelios veiksnių grupės.
Pirma, palyginti aukštas bendras Lietuvos gyventojų
mirtingumo lygis yra sietinas su iš sovietmečio paveldėtu aukšto priešlaikinio mirtingumo modeliu: remiantis
2009 m. mirtingumo pagal amžių duomenimis, beveik
40 proc. gimusių vyrų nesulaukia 65 metų. Be to, daugelis gyventojų pensinio amžiaus sulaukia sergantys ar
turintys funkcinių sutrikimų, todėl Lietuvai būdingi vieni
žemiausių ES vidutinės tikėtinos sveiko gyvenimo trukmės rodikliai.
Antra, Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimai atskleidžia
itin nepalankią Lietuvos situaciją dėl daugelio sveikatos
rizikos veiksnių (nesaikingo alkoholio vartojimo, rūkymo,
menko fizinio aktyvumo, antsvorio, prastos psichikos
sveikatos) paplitimo (Grabauskas ir kt., 2007). Didelė šių

Šaltiniai: Statistikos departamentas, įvairių metų duomenys.;
The Human Mortality Database, 2001; WHO Health for All Database, 2011.

3 pav. Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo išorinių
ir su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių
(ES-12 – ES šalys nuo 2004 arba 2007 m.,
ES-15 – ES šalys iki 2004 m.)
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Ketvirta, Lietuvos gyventojų mirtingumo pokyčiai vyksta labai selektyviai – mirtingumo problemos „koncentruojasi“ tam tikrose socioekonominėse grupėse. Dar daugiau,
ši kai kurių visuomenės grupių sveikatos „atskirtis“ didėja
(Kalėdienė ir kiti, 2005; Jasilionis ir kiti, 2007). Pavyzdžiui,
trisdešimtmečių Lietuvos vyrų, turinčių aukštąjį išsilavinimą, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė daugiau nei
11 metų ilgesnė nei vyrų, turinčių žemesnį nei vidurinis
išsilavinimą (Jasilionis, Stankūnienė, Shkolnikov, 2006).
Naujausi duomenys taip pat atskleidė, kad suaugusių
vyrų, dirbančių žemės ūkyje, arba dirbančių nekvalifikuotą darbą darbininkų mirtingumas daugiau nei tris kartus
viršija nerankinį darbą dirbančių kvalifikuotų darbuotojų.
Kadangi padidėjusios mirtingumo rizikos gyventojų grupės sudaro gana didelę visų gyventojų dalį, labai nepalankūs šių gyventojų grupių mirtingumo rodikliai neigiamai
veikia ir visos populiacijos (visų Lietuvos gyventojų) vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius.
Ar tikrai gimstamumas toks mažas? Nuo paskutinio
XX a. dešimtmečio gimstamumas Lietuvoje labai mažėjo
ir dar tebėra žemas, nors pastaraisiais metais palengva didėjo. Daugiau nei dešimt metų (1991–2002) labai sparčiai
ir dideliu mastu mažėjęs gimstamumas (suminis gimstamumo rodiklis* sumažėjo nuo 2,03 iki 1,24) šio šimtmečio
pradžioje keletą metų (2002–2005) išliko labai žemas (SGR
buvo mažesnis nei 1,3 – vienas iš mažiausių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje). Vėliau (2006–2009 m.) gimstamumas
palengva didėjo (iki 1,55 2009 m.), pasiekė ES šalių vidurkį,
tačiau, prasidėjus ekonominei krizei, vėl pradėjo mažėti.
Jeigu gimstamumo lygį matuotume koreguotu suminio
gimstamumo rodikliu, kuris vertina ir pastaraisiais dviem
dešimtmečiais vykusį gimdymų atidėjimą vyresniam amžiui, matytume, kad gimstamumo lygis niekada nebuvo
pasiekęs tokių „žemumų“. Koreguotas suminis gimstamumo rodiklis rodo, kad nors gimstamumas smarkiai sumažėjo, tačiau išliko 1,6–1,8 vaiko vienai moteriai lygio.
Vertindami pastarųjų dvidešimt metų Lietuvos gimstamumo pokyčius kitų šalių kontekste matome, kad jie
yra panašūs ne tik į Rytų ir Vidurio Europos, bet ir Vakarų
šalyse vykstančius procesus. Iš esmės tik dėl papildomų
specifinių veiksnių gimstamumo mažėjimas Lietuvoje
buvo spartesnis ir didesnis.
Kaip rodo įvairūs tyrimai, prieš dvidešimt metų prasidėjusį labai spartų gimstamumo mažėjimą Lietuvoje, kaip
ir kitose Rytų ir Vidurio Europos šalyse, lėmė daug įvairių
tarpusavyje susipynusių veiksnių (ekonominių, socialinių,
kultūrinių, demografinių), skirtingų pagal pasireiškimo
laiką, trukmę, stiprumą. Tarp jų svarbiausi – beveik prieš
dvidešimt metų prasidėję šeimos transformacijos (šeimos
kūrimo ir vaikų gimdymo atidėjimo vyresniam amžiui)
veiksniai, jau ne vieną dešimtmetį būdingi Vakarų Euro* Suminis gimstamumo rodiklis (SGR) – vidutinis vaikų, kuriuos moteris
pagimdytų per visą savo gyvenimo reproduktyvų periodą, skaičius.
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4 pav. Lietuvos gimstamumo pokyčiai
(suminis gimstamumo rodiklis – SGR, vidutinis moters
amžius gimdant pirmą vaiką – VMAG1)

pos (ir ne tik) šalims, kurie lėmė, kad vaikų gimdymo atidėjimo pradžioje gimstamumo rodikliai sparčiai mažėjo,
o prasidėjus kompensaciniam periodui (Lietuvoje – šio
šimtmečio pradžioje), gimstamumas pradėjo didėti. Lietuvoje svarbūs buvo ir iki šiol dar tebejuntami paveldėti
veiksniai (būsto trūkumas ir pan.). Pirmaisiais pertvarkų
metais labai svarbūs buvo transformaciniai veiksniai (ūkio
nestabilumas ir nuosmukis, perėjimas prie rinkos santykių,
esminiai pokyčiai darbo rinkoje ir kt.), paveikę tiek gimstamumo mažėjimą, tiek ir gimdymų atidėjimą iki „geresnių
laikų“. Ekonominių krizių sunkumai taip pat neigiamai
veikia gimstamumą. Akivaizdu, reikšmingas gimstamumo mažėjimo veiksnys buvo ir tebėra intensyvi jaunimo
migracija (emigracija, cirkuliacinė migracija), išskirianti
šeimas ar vyresniam amžiui atitolinanti šeimos kūrimą,
vaikų auginimą. Be abejonės, šeimos politika galėtų būti
svarbus gimstamumo didinimo veiksnys, galintis amortizuoti kitų veiksnių neigiamą poveikį, jei būtų pasirenkami
situacijai adekvatūs prioritetai ir taiklios priemonės.
Emigruojanti Lietuva? Gausi ir šiuo metu dar intensyvėjanti gyventojų emigracija iš Lietuvos reiškiasi įvairaus
pobūdžio migracijos srautais. Deklaruota ir nedeklaruota (5 pav.), trumpalaikė ir ilgalaikė, pastovi ir cirkuliacinė
migracija per pastaruosius du dešimtmečius akumuliavo
labai didelės apimties gyventojų emigraciją (Statistikos
departamento duomenimis, 1990–2010 m. iš Lietuvos
emigravo per pusę milijono žmonių). Pagal intensyvumo
rodiklius, Lietuvos emigracijos mastai yra gerokai didesni
nei iš kitų Rytų ir Vidurio ES šalių. 2010 m. emigracijos rodikliai buvo ypač dideli – 83,2 tūkst. žmonių (Statistikos
departamento duomenys, 2011). Bet tai pirmiausia sietina su emigracijos deklaravimu dėl privalomo sveikatos
draudimo. Be to, reikia pripažinti, kad dėl migracijos srautų įvairovės ir nedeklaruotos migracijos apskaitos sudėtingumo, emigracijos apimtis mes žinome tik apytiksliai. Jau
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Šaltiniai: Statistikos departamentas, įvairių metų duomenys.

5 pav. Lietuvos gyventojų emigracija (tūkst. žmonių)

pagal išankstinius 2011 m. gyventojų ir būstų surašymo
rezultatus akivaizdu, jog emigracijos mastai yra gerokai
didesni, nei iki šiol statistiškai apskaičiuoti.
Veiksniai, lemiantys emigraciją, labai įvairūs ir reiškiasi
įvairiais lygmenimis (makro, meso, mikro, nacionaliniu ir
tarptautiniu). Tačiau įvairūs tyrimai rodo, kad svarbiausi
darbo migracijos veiksniai yra ekonominiai (Sipavičienė,
2006), veikiantys kaip išstumiantys (nedarbas, maži atlyginimai ir pan.) ir kaip pritraukiantys (galimybės gauti
didesnes pajamas ir pan.).
***
Pastaruosius dvidešimt metų Lietuvos demografiniai
procesai keitėsi labai sparčiai. Ženklų blogėjimą keitė kai
kurie „atokvėpio“ periodai, kurie, deja, padėties iš esmės
nepagerino. Visų demografinių procesų (gimstamumo,
mirtingumo, migracijos) būklė šiuo metu yra bloga, labai bloga ar net blogiausia lyginant su kitomis Europos
sąjungos šalimis, tarp jų ir su kaimyninėmis – Lenkija ir
ypač Estija. Atsižvelgiant į visų šių procesų negatyvias išraiškas, esamą būklę galima būtų įvardyti „demografine
depresija“, o dėl jos ypač sudėtingos ir ilgai trunkančios
situacijos – net „didžiąja demografine depresija“.
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II.2. SOCIALINIŲ POSLINKIŲ ĮTAKA
VISUOMENĖS SVEIKATAI IR SOCIALINIO
SEKTORIAUS VEIKLA, ĮGYVENDINANT
LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS
UŽDAVINIUS
Gražina Jalinskienė, Dalija Šeporaitienė
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Nuo pradėtos visuomenės sveikatos priežiūros teisinės reformos, kai Sveikatos apsaugos ministerija parengė visuomenės sveikatos reformos programą, praėjo
dvylika metų. Tai laikotarpis, kai Lietuva žengė socialinės
pažangos keliu, pasirinkdama Europos Sąjungos gerovės
valstybės kūrimo prioritetus: gerėjo žmonių gyvenimo
kokybė, didėjo gyventojų pajamos, išplėtotos socialinių paslaugų ir reabilitacijos sistemos, sustiprinta sauga
ir sveikata darbe, pradėta atsigręžti į šeimos vertybes ir
stiprinti bendruomenes ir nevyriausybinių organizacijų
sektorių. Socialinė pažanga turėjo ir, žiūrint į perspektyvą, turės teigiamą įtaką visuomenės sveikatai, kuri savo
ruožtu turi grįžtamąjį poveikį gyventojų socialiniams
poslinkiams – gyvenimo lygio ir kokybės kitimo tendencijoms.
Lietuvos skurdo ir socialinės atskirties rodikliai rodo,
kad ne visos gyventojų grupės vienodai pasinaudojo
ekonomikos pažanga. Ne visiems gyventojams pasisekė
pagerinti gyvenimo sąlygas, įgyti norimą išsilavinimą, pakankamai apmokamą darbą ar tinkamai pasirūpinti savo
sveikata. Yra pastebimas sveikatos būklės ir socialinių
veiksnių ryšys: žemesnio išsilavinimo, prastesnius darbus
turintys ar mažesnes pajamas gaunantys žmonės miršta
jaunesni. Aukščiausios ir žemiausios socioekonominių
grupių atstovų tikėtinos gyvenimo trukmės skirtumas –
10 metų vyrams, 6 metai moterims. Gyventojų pajamų ir
gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, 18 proc. žemiausias pajamas turintys Lietuvos gyventojai savo sveikatą
vertino kaip blogą ar labai blogą ir tik 6 proc. aukščiausias pajamas turinčių gyventojų analogiškai vertino savo
sveikatos būklę.
2008 m. antroje pusėje prasidėjęs ekonomikos nuosmukis pristabdė socialinės pažangos plėtrą, nes lėmė
nedarbo lygio, ilgalaikių bedarbių ir piniginės socialinės
paramos gavėjų skaičiaus augimą, skurdo ir socialinės atskirties didėjimo tendencijas, kurios, kaip buvo minėta,
daro neigiamą įtaką visuomenės sveikatai.
Pagrindiniams Lietuvos sveikatos programos tikslams – vidutinei gyvenimo trukmei, gyventojų mirtingumo mažinimui ir sveikatos santykių teisumui – įtaką
daro ne tik medicininių paslaugų prieinamumas, jų suteikimas laiku, kokybė, bet ir įvairūs socialiniai veiksniai
bei socialinės-ekonominės sąlygos: socialinės infrastruktūros išvystymo lygis, gyvenimo kokybė, užimtumo lygis,
skurdo ir socialinės atskirties lygis, socialinių problemų
mastas (alkoholizmas, narkomanija ir kt.).

1 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis tarsi atspindi galutinius įgyvendinamos socialinės politikos, taip
pat ir sveikatos apsaugos politikos pasiektus gyvenimo
sąlygų ir kokybės rezultatus. Lietuvos gyventojų vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė turi tendenciją didėti. Vertinant
ilgesnio laikotarpio duomenis, kyla klausimas, ar pakankamai aukšti tikėtinos gyvenimo trukmės augimo tempai, jei
didėja atotrūkis tarp Lietuvos ir ES-27 vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės. 2003 m. skirtumas tarp ES-27 ir Lietuvos vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės sudarė 8
metus, o 2008 metais šis skirtumas jau siekė 10 metų, atitinkamai moterų: 2003 m. – 3 metai, 2008 m. – 4,7 metų.
2008 m. vidutinė tikėtina Lietuvos vyrų gyvenimo trukmė buvo pati trumpiausia iš visų 27 valstybių narių –
66,29 metų, ilgiausią vidutinę tikėtiną vyrų gyvenimo
trukmę buvo pasiekusi Švedija – 79,19 metų. Lietuva
taip pat pasižymi didžiausiu skirtumu tarp vidutinės tikėtinos moterų ir vyrų gyvenimo trukmės. Lietuvoje moterys turi tikimybę vidutiniškai 11,34 metų ilgiau gyventi
nei vyrai. Vidutinis ES-27 tikėtinos gyvenimo trukmės
skirtumas tarp vyrų ir moterų – 6 metai. Mažiausias skirtumas tarp vyrų ir moterų tikėtinos gyvenimo trukmės,
kuri kinta tarp 4,04–4,77 metų, būdingas šioms valstybėms narėms: Nyderlandams, Švedijai, Jungtinei Karalystei, Danijai, Kiprui, Graikijai ir Airijai.
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Žvelgiant į Lietuvos moterų ir vyrų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius visų ES-27 valstybių
narių kontekste, negalima tvirtinti, kad Lietuva sėkmingai sprendžia sveikatos problemas, kurios tampriai susijusios su kitomis politikos sritimis, ypač socialine sritimi
plačiąja prasme, apimančia ne tik socialinę apsaugą, bet
ir švietimo, mokslo, kultūros, sporto bei kitas sritis. Aktyviai nesprendžiant skurdo ir socialinės atskirties problemų, didėja alkoholio, narkotikų, ar kitų psichotropinių
medžiagų vartotojų, t. y. ,,socialinių ligonių“, skaičius.
Spręsti šias problemas nepakanka vien socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos sistemos pastangų. Žvalgantis
į praeitį ir ateitį, vis didesnis dėmesys turėtų būti skiriamas prevencinėms priemonės ir aktyviam bendruomenės dalyvavimui, siekiant sėkmingai minimizuoti ,,socialinių ligonių“ skaičiaus augimo tendencijas.
Nesaikingu alkoholio vartojimu ypač išsiskiria kaimo
vyrai, tačiau pastaruoju metu didėja girtaujančių moterų
skaičius. Viena iš nesaikingo alkoholio vartojimo priežasčių – paveldimumas (apie 30 proc.). Nemažą įtaką alkoholio vartojimui turi kitos socialinės priežastys – laisvalaikio leidimo kultūra, švenčių tradicijos, gyvenimo aplinka.
Nemaža dalimi prie alkoholizmo plėtros prisideda liberalios alkoholio vartojimo politikos įgyvendinimas – reklama, patogus prieinamumas, įperkamumas. Besaikio
alkoholio vartojimo atgarsiai – sergančių alkoholine psichoze skaičius, besigydančių lėtinį alkoholizmą asmenų
skaičius, savižudybių skaičius, socialinės rizikos šeimų ir
jose augančių vaikų skaičius, kiekvienais metais netenkančių tėvų globos vaikų skaičius, vaikų, augančių vaikų
globos įstaigose, skaičius ir kiti alkoholio vartojimo pasekmes atspindintys skaičiai, kurie tiesiogiai daro neigiamą
įtaką visuomenės sveikatos būklei.
Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių vidutinis sveikatos lygis yra daug prastesnis nei vidutines ar
aukštesnes pajamas turinčių gyventojų grupių. Šį skirtumą lemia tokios priežastys kaip, blogos gyvenimo sąlygos, prasta mityba, sveikatos būklę lemianti elgsena, išsilavinimas, užsiėmimas, pajamos ir kitos. Nemaža dalimi
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žmogaus sveikatos lygį lemia valstybės sveikatos apsaugos politika, nuo kurios priklauso sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas, ligų profilaktikos ir prevencijos
lygis. Siekiant efektyviai mažinti sveikatos priežiūros skirtumus, būtina imtis ne tik sveikatos gerinimo, bet ir susijusių veiksmų švietimo, socialinėje ir ekonominėje srityje
bei atitinkamų priemonių, pritaikytų konkrečiai socialiai
pažeidžiamai gyventojų grupei.
Senstant visuomenei, bendrų sveikatos apsaugos ir
socialinės apsaugos sistemų sąlyčio taškų skaičius turi
tendenciją didėti. Formuojant ir įgyvendinant sveikatos
apsaugos politiką, neturi būti pasigendama visapusiško (holistinio) požiūrio ne tik į sergantį žmogų, bet ir į
sveikatos sistemą, kaip sudėtinę valstybės socialinės ir
ekonominės politikos dalį, lemiančią gyventojų socialinį saugumą. Europos Komisija skatina valstybes nares
integruoti sveikatos apsaugos politiką kaip socialinės
politikos sudėtinę dalį nacionalinės politikos kontekste.
Lietuva, kaip ir kitos valstybės narės, rengė nacionalinius
pranešimus apie socialinės apsaugos ir socialinės aprėpties strategijas, kuriose viena iš sudedamųjų dalių buvo
skiriama nacionalinės sveikatos priežiūros ir ilgalaikės
globos ir slaugos strategijai.
Nacionaliniame pranešime apie socialinės apsaugos
ir socialinės aprėpties strategijas 2008–2010 metams
nemažas dėmesys buvo skiriamas sveikatos apsaugai.
Nacionalinėje sveikatos ir ilgalaikės globos ir slaugos
27

politikos strategijoje buvo įvardyti pagrindiniai iššūkiai,
prioritetiniai tikslai ir uždaviniai, aprėpiantys sveikatos
priežiūrą, ilgalaikę globą ir slaugą. Strategijoje įvardytas
vienas iš siektinų sveikatos sistemos strateginių kiekybinių tikslų – didinti visų gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę nuo 72,06 metų 2004 m. iki 72,82 metų
2009 m. Faktiniai duomenys patvirtina, kad siekis buvo
sėkmingai įgyvendintas. 2009 m. Lietuvos gyventojų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 73,1 metų. Tačiau
lieka neįgyvendintas strategijoje įvardytas siekis – Lietuvos vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę priartinti prie
Europos Sąjungos vidurkio.
Nacionalinėje sveikatos ir ilgalaikės globos ir slaugos
politikos strategijoje pabrėžiama, kad, siekiant priartinti
Lietuvos gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę
prie ES-27 vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės, būtina
telkti ne tik sveikatos priežiūros sistemos, bet ir kitų valstybės sektorių pastangas gerinti gyventojų sveikatos lygį.
Sauga ir sveikata darbe
Sveikatos programoje tvirtinama, kad mažesnį gyventojų mirtingumą galima pasiekti sumažinus mirtingumą
nuo dažniausių mirties priežasčių – nelaimingų atsitikimų, traumų. Siekiant didinti išvengiamų profesinių ligų,
traumų ir mirčių skaičių, viena iš būtinų sąlygų – saugios
ir sveikos darbo sąlygos. Sėkmingas darbuotojų saugos
ir sveikatos politikos įgyvendinimas sudaro galimybę
gerinti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų
prevenciją ir sumažinti profesinę riziką visuose įmonių
veiklos etapuose. Darbdavys įpareigojamas sudaryti
kiekvienam darbuotojui saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, kurios
skiriamos darbuotojų gyvybei, darbingumui ir sveikatai
darbe išsaugoti, finansuoja darbdavys.
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinio reguliavimo sritis apima Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje
įtvirtintą nuostatą, jog ,,žmogus turi teisę turėti tinkamas,
saugias ir sveikas darbo sąlygas“. Svarią įtaką darbuotojų
saugos ir sveikatos teisiniam reglamentavimui turi Darbo
kodeksas, Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Vyriausybės nutarimai, socialinės apsaugos ir darbo ministro
arba socialinės apsaugos ir darbo ministro kartu su kitais
ministrais, sveikatos apsaugos ministro įsakymais patvirtinti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai. Nuosekliai
įgyvendinamos ES teisės aktų nuostatos – darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų sistema atitinka ES direktyvas,
išleisti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų taikymo
gerosios patirties vadovai, rengiami norminiai teisės aktai,
įgyvendinantys naujas ES direktyvas.
Darbuotojų saugos ir sveikatos valstybės politiką įgyvendina Socialinės apsaugos ir darbo ministerija drauge
su Sveikatos apsaugos ministerija. Aktyvia veikla priside28

da ir Valstybinė darbo inspekcija, kuri kontroliuoja, kaip
įmonėse laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, ir teikia pasiūlymus dėl jų
pakeitimų, papildymų ir tinkamų prevencijos priemonių
įgyvendinimo.
Lietuvos sveikatos programoje nelaimingi atsitikimai,
apsinuodijimai ir traumos įvardijami kaip „nacionalinė
nelaimė“. Nemaža dalis Sveikatos programoje įvardijamų
„nacionaline nelaime“ traumų, profesinių ligų, sunkių ir
mirtinų nelaimingų atsitikimų įvyksta darbe.
Profesinių ligų, traumų, sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų mažėjimo tendencijos buvo pasiektos
vykdant įvairias saugos ir sveikatos programas. Svarbią
reikšmę įveikiant traumatizmą darbe turėjo 2001–2004
metais vykdyta Lietuvos Respublikos valstybinė darbų
saugos ir sveikatos programa. Pagal šią programą priimti darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai, atitinkantys ES direktyvas. ES sugriežtinus galiojančių direktyvų
nuostatas, Lietuvoje buvo atlikti išsamūs tyrimai, kurių
metu išnagrinėtos direktyvų įgyvendinimo galimybės ir
jų poveikis nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevencijai. Remiantis šiais tyrimais priimti nauji teisės aktai, pasirūpinta reikalingomis organizacinėmis priemonėmis bei pagalba laboratorijoms, teikiančioms darbdaviams paslaugas, vertinant įvairių veiksnių pavojų darbo
vietose.
Vykdant programą Profesinių sveikatos pakenkimų
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prevencija ir saugos darbe gerinimas, pavyko sumažinti mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičių. Pagal šią
programą taip pat buvo parengtos ir išleistos metodinės
rekomendacijos darbuotojų apsaugai nuo triukšmo bei
vibracijos, atlikti svarbūs tyrimai.
Vis dar labai skaudi problema išlieka traumatizmas dėl
neblaivumo. Trečdalio mirtinų nelaimingų atsitikimų statybose priežastis tebėra neblaivumas, beveik pusė mirtinų nelaimingų atsitikimų autotransporto įmonėse įvyko
vairuotojams esant neblaiviems. Šiuo metu rengiamame
Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo projekte numatomos naujos nuostatos, skirtos nelaimingų
atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, darbo
drausmės gerinimui.
Geriau rūpintis sauga darbe skatina ir nuo 2006 metų
įsigaliojusi nelaimingų atsitikimų darbe draudimo įmokų
diferencijavimo tvarka. Prevencijai taip pat pasitarnavo
specialiai tam tikslui pradėtos skirti socialinio draudimo
nuo nelaimingų atsitikimų darbe lėšos. Įgyvendinti prevencines priemones įmonėms buvo skirta 2 mln. litų.
Nors valstybė skiria nemažai dėmesio saugos darbe
būklei gerinti, tačiau darbų saugos teisės aktų pažeidimų
nemažėja. Nuo 2009 metų vidurio pradėta įgyvendinti Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–
2012 metų strategija. 2010 metais buvo įgyvendinamos
priemonės, numatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos
2009–2012 metų strategijos įgyvendinimo 2009–2010
metų priemonių plane. Įgyvendinant priemonę „Stiprinti
ir plėtoti darbuotojų saugos ir sveikatos politiką“, 2010 m.
atlikta apklausa dėl potencialiai pavojingų įrenginių atnaujinimo galimybės mažose ir vidutinėse įmonėse. Atlikta analitinė studija „Profesinių ligų diagnostikos problemos Lietuvoje“. Studijos ataskaita paskelbta Higienos
instituto svetainėje www.hi.lt. Parengtos rekomendacijos, kaip valdyti psichologinį smurtą darbo vietose, apie
kurias kalbama minėtoje Higienos instituto svetainėje.
Įgyvendinant priemonę „Tobulinti švietimo, mokymo,
atestavimo, informavimo ir darbuotojų instruktavimo
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais sistemą“, parengtas rekomendacijų darbdaviams, kaip organizuoti
saugaus darbo iniciatyvų dieną įmonėje, projektas. Suinteresuotoms institucijoms teikta informacija saugaus
transporto naudojimo klausimais. Pagal asociacijos „Linava“ prašymą buvo parengta ir pateikta informacija
dėl socialinių nuostatų taikymo kelių transporte siekiant
parengti atitinkamą leidinį, skirtą transporto įmonėms ir
jų darbuotojams darbo ir poilsio režimo apskaitos klausimais. Buvo platinami Europos saugos ir sveikatos darbe
agentūros parengti prevencijos filmukai ,,Napo“.
Įgyvendinamos saugos ir sveikatos darbe politikos
priemonės mažino susirgusių profesinėmis ligomis dirbančiųjų skaičių, sunkių ir mirtinų atsitikimų skaičių ir
darė teigiamą įtaką siekiamiems Lietuvos sveikatos proNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

gramoje numatytiems tikslams įgyvendinti.
Neįgaliųjų integracija
Senstant visuomenei neįgaliųjų medicininė, socialinė,
profesinė reabilitacija tampa vis aktualesnė problema.
2002 m. neįgaliųjų skaičius sudarė 6,4 proc. bendro gyventojų skaičiaus, o 2010 m. neįgaliųjų skaičius jau viršijo
8 proc. bendro gyventojų skaičiaus.
Statistiniai duomenys atspindi neįgaliųjų skaičiaus ir
jų dalies, sudarančios bendro gyventojų skaičiaus dalį,
augimo tendencijas ir dar spartesnius augimo tempus,
lyginant su vidutiniu sąlyginiu darbuotojų skaičiumi.
Ekonominio nuosmukio metu išryškėja neigiamos kitimo tendencijos, nes darbo rinkoje, augant nedarbo
lygiui, mažėja dirbančiųjų skaičius, lemiantis spartesnį
neįgaliųjų dalies didėjimą, lyginant su dirbančiųjų skaičiumi.
Sąlyginai nedidelė darbingo amžiaus neįgaliųjų dalis aktyviai dalyvauja darbo rinkoje. 2010 m. tik 18 proc.
(44,8 tūkst.) neįgaliųjų dirbo, nors didžiąją dalį neįgaliųjų
skaičiaus sudaro darbingo amžiaus asmenys – 68 proc.,
pensinio amžiaus – 26 proc., vaikai – 6 proc. Siekiant suaktyvinti darbingo amžiaus neįgaliųjų integraciją į darbo
rinką ir į visuomenės gyvenimą yra įgyvendinamos įvairios programos. Viena svarbiausių – Nacionalinė žmonių
su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programa. Šioje programoje išskirtos septynios prioritetinės
sritys – reabilitacija (profesinė, psichosocialinė, savaran15737
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8 pav. Neįgaliųjų skaičiaus pasiskirstymas ir dinamika
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29

kiško gyvenimo įgūdžių ugdymas), socialinės paslaugos,
aplinkos prieinamumas, ugdymas, užimtumas, visuomenės švietimas, kultūra, sportas, poilsis. Programą įgyvendina ir koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Departamentas kiekvienais metais skelbia konkursą Neįgaliųjų
socialinės integracijos programos projektams atrinkti.
Įgyvendinamuose projektuose dalyvauja ir naudą gauna
daugiau nei 70 tūkst. negalią turinčių asmenų. Didžiausias dėmesys yra skiriamas žmonių su fizine negalia socialinei integracijai.
Neįgaliųjų socialinė integracija ir gyvenimo kokybė
gerinama įgyvendinant Gyventojų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis programą. Lietuvoje veikia
10 Techninės pagalbos neįgaliesiems centro prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos regioninių skyrių.
Centro regioninių skyrių įkūrimas pagreitino techninės
pagalbos priemonių gavimą, sutrumpino atstumus ir
pagerino galimybes bendrauti Centro regioninių skyrių
specialistams su regioninių įstaigų gydytojais, socialiniais darbuotojais ir kvalifikuotai parinkti bei pritaikyti
techninės pagalbos priemones.
Ne visas neįgaliesiems teikiamas techninės pagalbos
priemones būtų galima efektyviai panaudoti, jei nebūtų įgyvendinama Būsto pritaikymo žmonėms su negalia
2007–2011 m. programa. Įgyvendinant programą yra
siekiama sudaryti sąlygas neįgaliesiems laisviau judėti,
aktyviai dalyvauti ugdymo, profesijos įgijimo procese,
darbo rinkoje ir visuomeniniame gyvenime. Įgyvendinant programą, vidutiniškai kiekvienais metais pritaikoma apie 250 būstų žmonėms su negalia.
Įgyvendinama neįgaliųjų socialinės integracijos politika ir įvairios jos priemonės teigiamai veikia neįgaliųjų
gyvenimo sąlygas ir kokybę, mažina socialinę atskirtį ir
daro teigiamą įtaką jų sveikatai.
Socialinės paslaugos
Teikiamų socialinių paslaugų neįgaliesiems, senyvo
amžiaus ar socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams
socialinių paslaugų kokybė, prieinamumas, savalaikiškumas daro teigiamą įtaką jų sveikatai. Šiuo metu pagrindinis vaidmuo ir atsakomybė organizuojant ir teikiant
socialines paslaugas tenka savivaldybėms. Kiekvienais
metais pastebimas augantis poreikis socialinėms paslaugoms, kurį lemia ne tik senstanti visuomenė, neįgaliųjų
skaičiaus augimas, bet ir nemažas socialinės rizikos šeimų ir jose augančių vaikų skaičius, netekusių tėvų globos vaikų skaičius.
Lietuvoje veikia daugiau nei 700 socialinių paslaugų
įstaigų, socialines paslaugas teikia apie 8 tūkst. socialinį
darbą dirbančių asmenų, iš jų – 3 tūkst. socialinių darbuotojų. 2010 m. pradžioje socialinės paslaugos buvo
teikiamos 259 tūkst. įvairių socialinių paslaugų grupių
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gavėjams. Didžiausia socialinių paslaugų dalis – 80 proc.
teikiama dienos centruose ir teikiant bendras socialines
paslaugas (maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais daiktais, asmens higienos paslaugų, transporto organizavimas). Namuose socialines paslaugas gavo
10 proc. socialinių paslaugų gavėjų.
Vienas iš prioritetinių sveikatos priežiūros ir ilgalaikės
globos ir slaugos uždavinių – prieinamumo naudotis
paslaugomis užtikrinimas, kad tokių paslaugų poreikis
netaptų skurdo ir finansinės priklausomybės priežastimi.
Ilgėjant gyvenimo trukmei, daugėja lėtinių ligų ir ilgalaikės negalios atvejų skaičius, lemiantis augantį ilgalaikės
priežiūros poreikį. Vienas iš efektyvios ilgalaikės priežiūros iššūkių – integruotų sveikatos priežiūros ir socialinių
paslaugų sistemos sukūrimas ir jos racionalus funkcionavimas. Siekiama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir jų
pritaikymą prie kintančių visuomenės ir atskirų jos grupių
poreikių, vystant prevencinių priemonių tinklą, sukuriant
paslaugų kokybės standartus ir jų priežiūros sistemą.
Žmonių globos ir slaugos sistemas siekiama organizuoti laikantis pagrindinio principo – sudaryti galimybę
žmogui kuo ilgiau gyventi savo namuose. 2009 m. pabaigoje pagalbos ir socialinės globos paslaugas asmens namuose teikė 1708 socialiniai darbuotojai, jų padėjėjai ir
lankomosios priežiūros darbuotojai, kurie suteikė pagalbos ir socialinės globos namuose paslaugas 13,6 tūkst.
asmenų. Daugumą pagalbos ir socialinės globos namuose paslaugų gavėjų sudarė senyvo amžiaus asmenys, apie
penktadalį šių paslaugų gavėjų sudarė darbingo amžiaus
asmenys su negalia ir 2 proc. – vaikai su negalia.
Plečiant socialinių paslaugų tinklą ir siekiant patenkinti augantį socialinių paslaugų poreikį, vis didesnis vaidmuo bus skiriamas nevyriausybinėms organizacijoms,
bendruomenėms. 15-osios Vyriausybės programoje numatyta plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, kurias
teikiant kuo aktyviau galėtų dalyvauti bendruomenės ir
nevyriausybinės organizacijos.
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10 pav. Socialinių paslaugų gavėjai, 2010 m. pradžia
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11 pav. Socialinės pagalbos ir globos namuose gavėjai

Šeimos aplinka
Sveikata labai glaudžiai susijusi su namų aplinkos
saugumu ir kokybe, šeimos įgūdžiais saugoti sveikatą ir
vengti rizikingo sveikatai gyvenimo būdo. Pokyčiai, vykę
praeitą dešimtmetį, – gimstamumo mažėjimas, intensyvi
emigracija, šeimų nestabilumas, gyventojų senėjimas –
kelia naujus socialinius iššūkius šeimos statusui. Vykstant
permainoms visuomenėje, šeima – pamatinis socialinis
institutas – patiria pokyčius. Šių dienų šeimos pokyčius
liudija: šeimos narių teritorinio mobilumo didėjimas, nepilnų šeimų gausėjimas, dažnos skyrybos, prasta partnerių tarpusavio santykių kokybė, pasitaikantis smurtas ir
prievarta prieš partnerį ir vaikus. Mažėja tradicinių šeimų,
daugėja šeimų, kuriamų neregistruojant santuokos, gausėja nepilnų šeimų, daugėja nesusituokusių asmenų nesantuokinių vaikų skaičius. Jaunimas, taikydamasis prie
naujų sąlygų, neskuba kurti šeimos, pirma nori įsitvirtinti
profesinėje veikloje ir sukurti šeimai gyventi ir vaikams
ugdyti tinkamas sąlygas. Šeimoje vis vėliau gimsta pirmieji vaikai.
Skatinant valstybės, savivaldybių ir visuomenės bendradarbiavimą, sprendžiant šeimų gerovės užtikrinimo
klausimus, šalyje skatinama pozityviosios tėvystės raiška
šeimoje bei visuomenėje, propaguojamas vaikų auklėjimas be smurto. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
organizavo tarptautinę konferenciją tema „Mikro ir makro aplinkos įtaka pozityvios tėvystės raiškai: geroji praktika, tarptautinė patirtis“. Konferencijoje savo patirtimi
dalinosi ekspertai iš Olandijos ir Norvegijos. Buvo organizuojami seminarai, konferencijos, skatinantys tarpinstitucinį bendradarbiavimą, teikiant kompleksines paslaugas šeimoms, auginančioms ikimokyklinio amžiaus
vaikus.
Kuriant šeimai palankią aplinką aktyviai prisideda savivaldybės. Šeimai palankios aplinkos kūrimo projektuose
dalyvauja 35 savivaldybės. Nevyriausybinės organizacijos taip pat aktyviai dalyvauja šeimos gerovės kūrimo srityje, jos rengia projektus. Konkursui iš viso buvo pateikti
36 projektai, kuriuose numatoma vykdyti veiklą šeimos
gerovės srityje, kuriant teisines, socialines, ekonomines
sąlygas, stiprinančias šeimas, užtikrinančias visavertį jų
funkcionavimą.
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

Skatinant bendruomenės ir institucijų bendrą atsakomybę už vaikų ugdymą, rengiama ir žiniasklaidoje
skleidžiama informacija, formuojanti teigiamą požiūrį į
santuoką ir vaikus auginančias šeimas. Žiniasklaidoje pateikiama informacija ir apie piniginės paramos šeimoms,
socialinių paslaugų pokyčius bei aktualijas. Socialinės
apsaugos ir darbo ministerija per BNS, ELTA skleidžia informaciją apie nevyriausybines organizacijas, dirbančias
šeimos gerovės srityje. Nevyriausybinės organizacijos
skatina savarankiškas ir gyvybingas šeimas puoselėti tarpusavio pagalbą ir atsakomybę, užtikrinti saugią kartų
kaitą, kurti naujas teisines, socialines ir ekonomines sąlygas, užtikrinančias visavertį šeimų funkcionavimą.
Siekdama atskleisti šeimos svarbą visuomenėje,
2010 m. ministerija trečią kartą organizavo Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje,
veiklos projektų atrankos konkursą, kurio metu buvo
pateikti 99 projektai. Nuspręsta iš dalies finansuoti 15
projektų (planuota 12). Projektų įgyvendinimo metu
buvo siekiama stiprinti šeimas ir užtikrinti visavertį šeimų funkcionavimą, teikiamos kompleksinės paslaugos:
individualios psichologinės, socialinės, teisinės konsultacijos, pilietinio dvasinio-psichologinio ugdymo grupių užsiėmimai sutuoktiniams, paskaitos sužadėtiniams,
tėvystės įgūdžių formavimas, susitikimai-popietės su
šeimomis. 2010 metais penkiolikos projektų vykdytojai
organizavo 2877 įvairaus profilio renginius šeimoms, kuriuose dalyvavo 15 309 asmenys. Renginiuose dalyvavo
7536 šeimos, iš jų 5107 sužadėtiniai. 2263 renginiai buvo
skirti pasirengti šeimai pagal sužadėtinių ir besilaukiančių tėvų programas.
Siekiant gerosios praktikos sklaidos ir skaidrumo, vyko
specialūs įgyvendintų projektų pristatymai visuomenei
ir žiniasklaidai, apie projektus taip pat skelbiama www.
socmin.lt. 2010 m. buvo tęsiamos įvairios veiklos, skirtos
šeimos vertei atskleisti, šeimos ir darbo įsipareigojimams
derinti, kitiems šeimai aktualiems klausimams aptarti.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija tęsia Šeimos
ambasadorių projektą. Skelbiamos naujos šeimos Šeimų
ambasadoriais. Šeimos ambasadoriai – tai darnios ir visuomeniškos šeimos, kurios savo gyvenimu bei darbais
skleidžia žinią apie šeimos vertę ir reikšmę asmeniui bei
visuomenei, pasisako žiniasklaidoje. 2010 metų pabaigoje Kauno rotušėje vyko Šeimos ambasadorių susitikimas. Jo metu šios šeimos dalinosi savo patirtimi, ieškota
idėjų, kokiais dar būdais būtų galima dirbti šeimų labui,
stiprinti visuomenėje teigiamą požiūrį į šeimą bei šeimos
vertybes ir jos sklaidą.
Organizuotas konkursas „Darni šeima 2010“. Konkursas rengiamas siekiant paskatinti, atrasti ir visuomenei
pristatyti darnias šeimas, kurios savo aplinkoje yra gražūs šeimos vertybių puoselėjimo pavyzdžiai. 2010 metais konkurse dalyvavo 37 šeimos iš visos Lietuvos. Šei31

mos pretendavo į vieną iš penkių galimų nominacijų „Už
šeimos tradicijų puoselėjimą“, „Už kartų santarvę“, „Už
bendruomeniškumą“, „Už globą ir rūpestį silpniausiais
šeimos nariais“, „Už kūrybingumą, vienijantį šeimą“.
Bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu surengtas seminaras „Kaip suderinti darbą ir šeimą?“
Renginio metu darbdavių, darbuotojų, nevyriausybinių
organizacijų, mokslo bei valdžios atstovai išsakė savo pozicijas ir poreikius bei ieškojo galimų sprendimų. Seminare pristatyti gerosios praktikos pavyzdžiai – Europos
socialinio fondo lėšomis finansuojami projektai šeimos
ir darbo įsipareigojimams derinti.
Siekiant išklausyti, suteikti galimybę visuomenei
išsakyti skirtingus požiūrius, argumentuotą ir kompetentingą nuomonę aktualiais klausimais, 2010 m. vyko
debatų ciklas „Šeima – visuomenė – valstybė“ šeimai ir
šeimos politikai aktualiais klausimais. Debatų susitikimai
vyko šiomis temomis: „Darbas užgožia šeimą. Ir nieko
čia nepadarysi“, „Ar visuomenė gali apsieiti be santuokos?“, „Geriems santykiams didelių pastangų nereikia“,
„Valstybė per daug kišasi į šeimos reikalus“ (vaizdo įrašai
skelbiami www.socmin.lt). Debatų dalyviai, įvairių sričių
specialistai (teisininkai, mokslininkai, ekonomistai, psichologai, filosofai, verslininkai ir kt.), sąlyginai pasidalinę į dvi skirtingas pozicijas – tuos, kurie pritaria, ir tuos,
kurie prieštarauja debatų temai – teiginiui, argumentais
stengėsi apginti savo palaikomą poziciją ir įtikinti žiūrovus. Po kiekvienų debatų publikuoti straipsniai su pagrindinėmis įžvalgomis, diskutuota tema dienraštyje „15
minučių“, apibendrinantis straipsnis paskelbtas „Lietuvos
žiniose“. Žiūrovai pageidavo, kad tokie vieši debatai, kuriuose nagrinėjami šeimai svarbūs klausimai, būtų rengiami ir ateityje.
Lygios teisės ir pareigos šeimoje ir viešajame
gyvenime
Kuriant šeimos gerovę, ir jai palankią aplinką, buvo
siekiama vyrų ir moterų lygių teisių, pareigų tiek šeimoje, tiek ir viešojo gyvenimo srityse. Įgyvendinant šį siekį
EB iniciatyvos EQUAL teminio tinklo „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo tobulinimas“ valdymo grupė parengė darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo modelio
metmenis. Šie metmenys buvo rekomenduoti naudoti
rengiant projektus pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę. Įgyvendinant
šią priemonę remiami projektai, kuriais siekiama skatinti
šeimai palankių darboviečių kūrimąsi, užtikrinant kokybišką ir visavertį darbuotojų dalyvavimą darbo rinkoje,
jų kvalifikaciją atitinkantį darbą, suderintą su visaverčiu
šeimos gyvenimu.
2009 m. kovo 9 d. buvo patvirtintas finansavimo sąlygų aprašas pagal priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Šios priemonės tikslas – sudaryti
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palankias sąlygas darbingo amžiaus, ekonomiškai aktyviems asmenims, derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus,
skatinti šeimai palankių darboviečių kūrimąsi. Finansuotinos veiklos, šeimai palankios darbovietės kūrimo
skatinimas; darbdavių – darbuotojų atstovų (profesinės
sąjungos, darbo tarybos) ir/ar savivaldybių atstovų švietimas, mokymai ir konsultacijos (įskaitant teisines) apima
šias sritis: šeimai palankių priemonių pasirinkimas ir taikymas, lanksčios darbo organizavimo formos ir jų taikymas, kolektyvinės darbo sutarties sudarymas, palankaus
požiūrio į šeimą ir šeimos įsipareigojimus formavimas
darbovietėje; darbuotojų mokymai, informavimas ir konsultavimas apie šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimo
priemones, šeimos įsipareigojimų pasidalijimo, įskaitant
vaiko priežiūros atostogas, skatinimo priemones (švietimas, informavimas, konsultavimas). Pagal priemonę
„Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ atrinkta finansuoti 19 projektų, kurių vertė sudarė 48,6 mln. litų.
Vėliau finansavimas skirtas dar 4 projektams, buvusiems
rezerviniame sąraše. Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų
išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Šeimos ir
darbo įsipareigojimų derinimas“, finansuojamą Europos
socialinio fondo lėšomis, pasirašytos 23 projektų finansavimo ir administravimo sutartys bendrai 54,4 mln. litų
sumai.
Apie moterų ir vyrų įsipareigojimus šeimoje bei vaiko
priežiūros atostogų galimybes nuolat informuojama visuomenė. 2008 metams skirtos lėšos nukreiptos Europos
socialinio fondo projektų daliniam finansavimui pagal
priemonę ,,Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“.
Šeimų skurdo ir socialinės atskirties mažinimas
Skatinant ugdyti šeimos narių gebėjimus įveikti psichologines ir socialines problemas, papildomai buvo
įsteigti socialinių darbuotojų etatai rizikos šeimoms socialinės priežiūros paslaugoms teikti, parengtos kvalifikacijos tobulinimo programos specialistams, dirbantiems
socialinį darbą su šeima. Įgyvendinant Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtros 2007–2009 m. programą
buvo finansuojami socialinių paslaugų plėtros projektai,
kuriuos vykdė 44 savivaldybės.
Mažinant šeimų skurdą ir socialinę atskirtį, įgyvendinamos Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo
nuostatos. Nuo 2008 m. sausio 1 d. buvo įgyvendinta
Išmokų vaikams įstatymo nuostata – mokėti išmoką vaikui, visoms šeimoms, auginančioms vaikus iki 18 metų ar
vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo
mokyklose, o nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d. įgyvendinant
Išmokų vaikams įstatymo pakeitimus – išmoka turi būti
mokama ir asmenims, besimokantiems profesinio lavinimo mokyklose, bet ne ilgiau, kol jiems sukanka 21 metai. Dėl ekonominės krizės nustatyta, kad nuo 2009 m.
kovo 1 d. šeimose, auginančiose 1 ar 2 vaikus, vaikams
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nuo 3 metų išmoką mokama, vertinant šeimos pajamas,
tai yra, kai šeimos pajamos kiekvienam šeimos nariui
per mėnesį neviršija 3-jų valstybės remiamų pajamų dydžių –1050 litų.
Kalbant apie studentų socialinę padėtį būtina atskirti du aspektus: paramą ir socialines lengvatas. Paramos
studentams sistemą sudaro valstybės remiamų paskolų
studentams sistema, socialinės ir skatinamosios stipendijos, finansinė parama neįgaliesiems studentams. Studentams Lietuvoje taikomos šios specialiosios socialinės lengvatos: transporto lengvatos, gyventojų pajamų
mokesčio (GPM) lengvata, leidžianti susigrąžinti dalį už
studijas sumokėtų lėšų, studentų draudimas privalomu
draudimu.
2009 m. Švietimo ir mokslo ministerija parengė Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą ir inicijavo
keletą studentų socialines sąlygas reglamentuojančių
poįstatyminių teisės aktų: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr. 1801 „Dėl
socialinių stipendijų aukštųjų mokyklų studentams skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d.
nutarimas Nr. 480 „Dėl valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo
ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 23 d. nutarimas
Nr. 1187 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m.
rugpjūčio 29 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems
aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“
pakeitimo. Aprašas nustato išmokų dydžius šių studentų
specialiesiems poreikiams tenkinti bei studijų išlaidoms
iš dalies kompensuoti.
Atsižvelgiant į pastaraisiais metais išaugusį poreikį
skolintis lėšų studijoms 2009 m. buvo sukurta valstybės
remiamų paskolų studentams sistema. Pasinaudodami
šia sistema studentai gali gauti valstybės remiamas paskolas susimokėti už studijas, gyvenimo išlaidoms padengti, taip pat dalinėms studijoms užsienyje – pagal
tarptautines sutartis ir susitarimus. Šias paskolas savo
lėšomis studentams teikia kredito įstaigos. Paskolos dydis priklauso nuo paskolos rūšies. Už studentų paimtas
paskolas garantuoja valstybė, todėl studentui imant
paskolą nereikia užstatyti turto ar turėti laiduojantį asmenį. Valstybės garantija reiškia ir tai, kad studentas už
paimtą paskolą moka mažesnes, nei rinkos nustatytos,
palūkanas.
Svarbūs paramos studentams elementai yra stipendijos. Pagal Mokslo ir studijų įstatymą nuo 2010 metų
valstybės biudžeto lėšos skatinamosioms ir socialinėms
stipendijoms planuojamos atskirai. Socialinės stipendijos studentams yra reglamentuotos Vyriausybės nutarimu. Socialinės stipendijos dydis yra 3 BSI, o tai yra 390
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litų per mėnesį. Stipendija skiriama 1 semestrui, įskaitant
atostogų laikotarpį. Pažymėtina, kad net ir sunkmečiu šią
paramos rūšį studentams pavyko išsaugoti nepakitusią,
be to, atkreiptinas dėmesys į aplinkybę, kad net ir turėdamas 1 akademinę skolą studentas nepraranda teisės į
socialinę stipendiją. Socialines stipendijas administruoja
Valstybinis studijų fondas.
Skatinamosios stipendijos geriausiems studentams
skiriamos iš aukštosioms mokykloms skirtų lėšų, atsižvelgiant į studijų rezultatus ar kitus akademinius laimėjimus – per metus vienam studentui po 2,5 BSI, šiuo
metu tai sudaro 325 litus.
Priimtas Mokslo ir studijų įstatymas įteisino naujas
studijų formas (nuolatinę ir ištęstinę). Švietimo ir mokslo
ministerija siekia, kad PSD valstybės lėšomis būtų mokamas už visus studentus be jokių išimčių, t. y. nepriklausomai kokioje pakopoje ar kokia studijų forma jie studijuoja.
Siekiant sumažinti pajamų diferenciaciją tarp atskirų
gyventojų grupių ir sušvelninti vartojimo prekių ir paslaugų kainų augimo įtaką, dėl objektyvių priežasčių nepakankamai pajamų gaunantiems gyventojams buvo
didinamas valstybės remiamos pajamos. Nuo 2008 m.
pradžios valstybės remiamų pajamų dydį – 285 litus,
nuo rugpjūčio 1 d. pakeitė 23 proc. padidintas valstybės
remiamų pajamų dydis – 350 litų vienam asmeniui per
mėnesį. Nepaisant 2009–2010 m. finansinių sunkumų,
valstybės remiamos pajamos nebuvo mažinamos.
2008 m. gruodžio 23 d. priimtos Lietuvos Respublikos
gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisos, pagal
kurias tėvams (įtėviams), auginantiems vaikus (įvaikius)
iki 18 m., taip pat vyresniems, jeigu jie mokosi dieninėse
bendrojo lavinimo mokyklose, už kiekvieną auginamą
vaiką (įvaikį) padidintas papildomas neapmokestinamasis pajamų dydis, kuris lygus 100 litų už pirmą ir po 200
litų už kiekvieną paskesnį vaiką.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo nuostata, kad tuo
atveju, jei vidutinis mėnesinis kompensuojamasis uždarbis motinystės pašalpai apskaičiuoti yra mažesnis
už nėštumo ir gimdymo pradžios mėnesį galiojusių
Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų einamųjų
metų draudžiamųjų pajamų trečdalį (iki šios datos buvo
ketvirtadalis), motinystės socialinio draudimo pašalpos
skaičiuojamos taikant pastarąjį dydį. Tuo atveju, kai apdraustajam gimsta du ir daugiau vaikų ir jis yra šių vaikų
priežiūros atostogose, motinystės (tėvystės) pašalpa didinama atsižvelgiant į vienu metu gimusių vaikų skaičių
(gimus dvynukams – 2 kartus, gimus trynukams – 3 kartus).
2008 m. rugsėjo 29 d. Seimas priėmė Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams
namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo 4, 6, 8, 10,
11, 12 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 111
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straipsniu Įstatymą, kuriame nustatyta šeimoms, auginančioms tris ir daugiau vaikų (įvaikių), nuo 10 iki 20
procentų padidinti subsidijos dalį valstybės remiamo
būsto kredito daliai ar jo likučiui apmokėti. Taip pat nepasiturinčioms šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į
socialinį būstą, įrašytiems į savivaldybės sudaromus socialinio būsto sąrašus, išdėstytos nuomos mokesčio dalies kompensavimo sąlygos ir tvarka. 2008 m. gruodžio
22 d. dėl finansinės krizės minėtos nuostatos panaikintos. 2009–2010 m. dėl ekonominės krizės priemonė nebuvo vykdyta. Aplinkos ministerija šią priemonę numato
įgyvendinti 2011 metais.
Vaikų priežiūra ir ugdymas
Gerinant vaikų priežiūros ir ugdymo paslaugas, užtikrinant jų saugumą buvo įgyvendinama 2007–2013 m.
sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto
priemonė „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ – „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“. Pasirašytos 88
finansavimo (už 59 mln. litų, iš jų 49,8 mln. ES SF lėšos ir
9 mln. savivaldybių skirtos lėšos) sutartys. Parengta Lietuvos higienos norma – „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio
ir(ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Įsteigta 200 ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo etatų (skirta 2 mln. litų), įsteigti
62 švietimo pagalbos specialistų etatai (skirta 647 tūkst.
litų). Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme
priešmokyklinis ugdymas įteisintas kaip savarankiška savivaldybės funkcija. Atliktas tyrimas „Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas“ (118,8
tūkst. litų). Organizuoti vadybos mokymai ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančių įstaigų
vadovams. Jose dalyvavo 128 vadovai (625,9 tūkst. litų),
šią priemonę vykdė 47 savivaldybės. Parengtos metodinės rekomendacijos nevalstybiniams ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programų teikėjams (47 tūkst.
litų). Nupirktas leidinys „Informavimas apie ikimokyklinį,
priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą“, nupirkta
kvalifikacinė programa ir vykdyti lopšelių auklėtojų mokymai, parengta ir išleista metodinė priemonė lopšelių
grupių auklėtojams (60 tūkst. litų). Parengtas Pavyzdinių
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo stebėsenos rodiklių savivaldybėse projektas (10 tūkst. litų).
Vaikų socializacijos programoms remti 2008 m. buvo
organizuoti pilietinio ir tautinio ugdymo konkursai. Inicijuotas ir pradėtas įgyvendinti ES SF lėšomis finansuojamas projektas „Neformaliojo švietimo paslaugų rėmimo
sistemos sukūrimas savivaldybėse“.
Užtikrinant vaikų saugumą ir įgyvendinant Vaikų išlaikymo įstatymą, nuo 2008 m. sausio 1 d. įsteigtas Vaikų
išlaikymo fondas, kurį administravo Garantinio ir vaikų
išlaikymo fondų administracija prie Socialinės apsaugos
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ir darbo ministerijos fondo. Per 2008 m. išmokas iš Vaikų
išlaikymo fondo gavo apie 13,6 tūkst. vaikų. 2009 metais
atlikta Vaikų išlaikymo fondo įstatymo stebėsena ir parengta pažyma, kuri apie 2010 m. pateikta Teisingumo
ministerijai. Per 2008–2009 m. gauta 25 540 prašymų
išmokai iš Fondo gauti. Vidutinis metinis išmokų gavėjų
skaičius – apie 20 tūkst. vaikų. Išmokoms mokėti 2008 m.
buvo panaudota 14, 9 mln. litų. 2009 m. – 33, 4 mln. litų.
2010 m. išmokas iš Vaikų išlaikymo fondo gavo 21 248
vaikai. Išmokoms iš Vaikų išlaikymo fondo panaudota 39,
4 mln. litų valstybės biudžeto asignavimų.
Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 22 d. priimtas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18(1), 19 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI929, pagal kurį turinčiam teisę gauti ligos pašalpą – motinai (tėvui), įmotei (įtėviui), prižiūrinčiam vaiką, kurio
priežiūrai suteiktos nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros atostogos, kitam asmeniui, pašalpa iš Valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama nuo
pirmosios vaiko priežiūros dienos, bet ne ilgiau kaip 14
kalendorinių dienų. Ligos pašalpa šiuo laikotarpiu mokama, jeigu asmuo, kuriam suteiktos nėštumo ir gimdymo
ar vaiko priežiūros atostogos, dėl savo ligos ar traumos
negali šio vaiko prižiūrėti. Taip pat, jei asmenys yra iki 26
metų ir neturi reikalaujamo ligos ir motinystės socialinio
draudimo stažo, jo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais mokėsi nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų,
profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų dieniniuose skyriuose ir pertrauka nuo mokslo pabaigos (pagal mokslo
baigimą įrodantį dokumentą), kol jie tapo apdraustaisiais
asmenimis, neviršija 3 mėnesių.
Nuo 2008 m. sausio 1 d. tėvai (įtėviai), auginantys vaiką iki 3 metų, arba asmuo, nustatyta tvarka paskirtas vaiko globėju ir auginantis vaiką iki 3 metų, draudžiami visa
valstybinio socialinio draudimo pensija ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis nedarbo draudimu
nuo minimalios mėnesinės algos dydžio. Dėl ekonominio sunkmečio 2009–2010 m. priemonė nevykdyta.
Šeimos užimtumas ir profesinė veikla
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo
nuostatas dėl motinystės (tėvystės) socialinio draudimo
pašalpos dalies mokėjimo dirbantiems tėvams, auginantiems vaikus iki 1,5 metų, buvo priimti Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pakeitimai, nors 2009–
2010 metais dėl krizės nebuvo vykdomi.
Pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programą „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“, kuri finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis, pasirašytos 23 projektų sutartys bendrai 54,4 mln.
litų sumai.
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Gerinant sveikatos priežiūros paslaugas ir racionalų
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)
biudžeto lėšų naudojimą, siekiama užtikrinti būtinąsias
geros kokybės medicininės reabilitacijos paslaugas, jų
tinkamą organizavimą ir prieinamumą, skatinama paslaugų plėtra. Ambulatorinės grandies (taip pat ir ambulatorinės reabilitacijos) plėtrai rengti strateginiai projektai finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų
lėšomis. Nuo 2009 m. šios lėšos pradėtos išmokėti. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų grandies
plėtrai numatyta skirti apie 137 mln. litų. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos skirtos maždaug 50 asmens
sveikatos priežiūros įstaigų teikti arba plėsti jau teikiamų
paslaugų apimtis visų amžiaus grupių žmonėms. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų kiekis kasmet didėja. Lyginant 2005 m. ir 2009 m., šių paslaugų padaugėjo nuo
12,2 procento iki 30,2 procento, o lėšų, skirtų šioms paslaugoms apmokėti, kiekis – nuo 5,5 procento padidėjo
iki 13,8 procento. 2010 metais suaugusiųjų medicininės
reabilitacijos išlaidoms kompensuoti iš PSDF biudžeto
buvo skirta 118 mln. 887 tūkst. litų.
Nuo 2008 m. yra įteisintos ir apibrėžtos slaugos paslaugos namuose. Šių paslaugų poreikio didėjimą lemia
gyventojų senėjimas. Vykdant sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizaciją mažėja stacionarinių lovų skaičius,
trumpėja gydymo laikas ligoninėse. Atsižvelgiant į minėtą situaciją ir į slaugytojų trūkumą bei nevienodą jų pasiskirstymą Lietuvos rajonuose, nuo 2009 m. pradžios suteikta teisė slaugos paslaugas pacientų namuose teikti ir
bendrosios praktikos slaugytojams. Per 2009 m. slaugos
paslaugų buvo suteikta 228 831 asmeniui, už 5,86 mln.
litų iš PSDF biudžeto lėšų. Slaugos namuose paslaugas
gavo 28 679 asmenys.
2009 m. pradžioje išplėsta personalo grupė, teikianti
procedūrų paslaugas (kraujo paėmimo, pragulų priežiūros, lašelinės infuzijos) pacientams namuose. Minėtas
paslaugas gali gauti asmenys, sulaukę senatvės pensijos
amžiaus, kuriems teisės aktų tvarka nustatyti dideli specialieji poreikiai. 2010 m. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija patvirtino Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos senų, vienišų žmonių priežiūros ir pagalbos jų namuose 2010–2012 metų programą. Šios programos priemonėms įgyvendinti buvo skirta 313 tūkst.
litų iš valstybės biudžeto. Namuose numatoma suteikti
slaugos paslaugas 500 žmonių. Ligoniams bus teikiama
nuolatinė kompleksinė priežiūra ir pagalba.
Pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“, kuri finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, 2009 m. pasirašytos sutartys su organizacijomis, teikiančiomis paslaugas neįgaliesiems ar senyvo amžiaus žmonėms, aplinkos infrastruktūros plėtrai. Įgyvendinta 20 projektų. Bendra sutarčių
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suma – 33,4 mln. litų. 2009 m. gruodžio mėn. patvirtintas
minėtos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašas, skirtas antrajam priemonės etapui įgyvendinti, pasirašyta 15 antrojo etapo sutarčių.
Socialinės globos paslaugų asmenims su sunkia negalia savivaldybėse teikimui užtikrinti 2010 m. buvo skirtos
valstybės biudžeto tikslinės dotacijos lėšos (2010 m. – 36
mln. litų, 2009 m. – 30,7 mln. litų, 2008 m. – 24, 4 mln.
litų).
Įgyvendinamuose projektuose iki 2011 metų pradžios
dalyvavo daugiau kaip 900 žmonių. Planuojama, kad iš
viso iki projektų pabaigos į veiklą bus įtraukta daugiau
kaip 4,8 tūkstančio asmenų. Iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos 88 procentai visų dalyvavusių projektuose asmenų išliko savo darbo vietose, net 13 procentų įsidarbino.
Iki 2011 m. projektų vykdytojams išmokėta 14,8 milijono litų, iš kurių deklaruotinomis Europos Komisijai
lėšomis pripažinta 9 milijonai litų. Priemonę vykdant dalyvavo 51 savivaldybė.
Šeimai palankios aplinkos kūrimas
Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendinimo 2008–2010 metų
priemonių plane numatyta siekti, kad kiekviena šeima,
norinti vaikų, galėtų jų turėti, todėl buvo rengiamos ir
įgyvendinamos įvaikinimo sistemos tobulinimo priemonės. Valstybės vaiko tiesių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
kartu su JAV asociacija CWLA pasirašė sutartį, pagal kurią
Lietuva tapo oficialia PRIDE programos licencijos turėtoja. Lietuvai suteikta išimtinė teisė naudoti šią mokymų
programą, rengiant ir įvertinant būsimas įtėvių ir globėjų
šeimas, taip pat teikiant kvalifikuotą pagalbą jau įvaikinusioms ir globojančioms vaikus šeimoms. Įgyvendinant
bendrą globėjų (rūpintojų) ir įtėvių programą, buvo sudaryta ir patvirtinta darbo grupė programai adaptuoti
Lietuvoje. Parengta ir išleista metodinė medžiaga mokytojams ir mokymų dalyviams. Organizuotas „Projektų dėl
globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos,
konsultavimo ir pagalbos jiems teikimo paslaugų atrankos“ konkursas. Atrinkti ir finansuoti įstaigų ir organizacijų, dirbančių šioje srityje, projektai. Patvirtintas Asmenų,
siekiančių įgyti teisę vykdyti pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką, patikrinimas, atestacijos tvarkos
aprašas. 2008 m. gruodžio 2 d. buvo patvirtinta atestacijos komisija. Tobulinant įvaikinimo sistemą 2009 m. gegužės 20 d. patvirtinta nauja Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo redakcija ir nauja Įtėvių
pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo
redakcija.
Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos šeimos gerovės įgyvendinimo 2008–2010 metų
priemonių plane siekiama mažinti rizikingo seksualinio
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elgesio keliamą pavojų reprodukcinei visuomenės sveikatai ir vaisingumui. Uždavinio įgyvendinimui numatyta
iš dalies finansuoti šiuos ir prekybos žmonėmis bei prostitucijos aukų gražinimo į visuomenę, jų socialinei psichologinei paramai skirtus projektus. Švietimo ir mokslo
ministerija patvirtino „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos įgyvendinimo priemonių planą“. Ministerija taip pat užsakė Vilniaus pedagoginiam universitetui atlikti tyrimą „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo
programos įgyvendinimo galimybės“. Parengta ir akredituota kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams.
2008–2009 m. bendruosiuose ugdymo planuose buvo
numatyta vykdyti Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo
programą. Švietimo ir mokslo ministerija skyrė Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrui lėšų rengimo
šeimai ir lytiškumo ugdymo programos vykdymui ir jos
priemonių įgyvendinimui. Pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą mokytojams organizuoti seminarai „Integruotas rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymas“
Rokiškyje, Utenoje, Ukmergėje, Klaipėdoje, Telšiuose.
Prie minėtų priemonių įgyvendinimo prisidėjo ir
tai, kad įgyvendinant Prekybos žmonėmis prevencijos ir kontrolės 2005–2008 m. programos 12 priemonę,
2008 m. skelbtas atviras projektų konkursas ir atrinkta
15 projektų, kurie buvo finansuoti iš dalies. Paramą gavo
107 prekybos žmonėmis aukos. 2010 m. paremti 5 projektai. Socialinė pagalba buvo suteikta 118 tikslinės grupės atstovų, iš kurių 64 buvo esamos ir 54 potencialios
prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukos. Iš
gavusiųjų pagalbą įsidarbino 16 asmenų. 2010 m. projektų vykdytojai vykdė trijų rūšių veiklas: teikė tiesiogines konsultacijas rūpimais klausimais; teikė materialinį
aprūpinimą būtiniausiais daiktais, maisto produktais.
Vykdė švietėjišką prevencinę veiklą, informacijos sklaidą
„Neparduok savęs“, inicijavo konferenciją „Prekyba žmonėmis ir žmogaus teisės“.
Apibendrinimas
Žvelgiant į socialinių poslinkių tendencijas per Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo laikotarpį, kuris
prasidėjo 1998 m., galima būtų pastebėti socialinių poslinkių dvejopą įtaką programoje įvardytų siektinų tikslų
įgyvendinimui. Teigiamus pokyčius gyventojų sveikatai
lėmė vidutinis Lietuvos gyventojų gyvenimo lygio augimas, materialinio nepritekliaus mažėjimo tendencijos
ir gyvenimo sąlygų gerėjimas. Prie sveikatos apsaugos
stiprinimo teigiamai prisidėjo įgyvendinama socialinė
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politika tokiose srityse kaip sauga ir sveikata darbe, neįgaliųjų socialinė integracija, socialinių paslaugų plėtra,
šeimos statuso stiprinimas.
Neigiamą poveikį siekiamiems sveikatos programos
tikslams: vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei, sveikatos
santykių teisumui ir gyvenimo kokybės pagerinimui, turėjo gilėjanti gyventojų socialinė nelygybė. Lietuva priskirtina prie ES-27 valstybių narių, turinčių didžiausius
pajamų nelygybės rodiklius ir jų didėjimo tendencijas.
Kas penktas Lietuvos gyventojas patiria skurdo riziką,
kas antras bedarbis, kas trečias kaimo gyventojas ar daugiavaikė šeima ir kas ketvirtas 65 metų ar vyresnis asmuo
patiria skurdo riziką. Asmenys, patiriantys skurdo riziką,
neturi galimybės skirti pakankamai pajamų kokybiškų
gyvenimo sąlygų sudarymui ir sveikatos gerinimui.
Santykinai nemažą gyventojų dalį sudaro socialinės
rizikos gyventojų grupės, kurių gyvenimo būdas trikdo sveikatą (alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių
medžiagų vartojimas). Apie 700 socialinių darbuotojų
pastangos nukreiptos keisti socialinės rizikos šeimų gyvenimo prioritetus ir sumažinti socialinę riziką šiose šeimose augantiems vaikams, ribojant gaunamų socialinių
pašalpų naudojimą ne pagal paskirtį ir įtraukiant šiuos
vaikus į dienos centrų veiklą. Nors socialinės rizikos šeimų skaičius mažėja, tačiau 2010 m. 4 proc. vaikų augo
socialinės rizikos šeimose, kuriose gyvenimo sąlygos
lemia, jog tampama ,,socialiniais ligoniais“. Socialinio aspekto trūkumas įvairiose įgyvendinamos politikos srityse daro neigiamą įtaką siekiamiems sveikatos apsaugos
politikos tikslams.
Didėjant vyresnio amžiaus gyventojų skaičiui, didėja
ekonominio sveikatos priežiūros paslaugų aspekto svarba, kurią lemia ilgėjantis dalyvavimo darbo rinkoje gyvenimo tarpsnis ir augantis ilgalaikės globos ir slaugos
paslaugų poreikis. Lietuva patiria senstančios visuomenės problemas ir intensyvios ekonominės emigracijos
neigiamas socialines ekonomines pasekmes, lemiančias
darbingo amžiaus ilginimą. Lietuvos vyrų tikėtina gyvenimo trukmė 2008 m. buvo pati mažiausia tarp ES-27
valstybių narių – 66,29 metų (kaime – 64,07 metų) ir net
10 metų buvo trumpesnė nei ES-27 vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – 76, 37 metų. Siekiant priartėti prie ES27 vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės vien sveikatos
priežiūros sistemos pastangų nepakanka. Būtina sutelkti
socialinės politikos ir kitų valstybės sektorių pastangas
ir efektyviai koordinuoti įgyvendinamos politikos priemones.
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II.3. SAUGI GYVENAMOJI APLINKA –
SVARBI PRIELAIDA GERAI VISUOMENĖS
SVEIKATAI
Mindaugas Gudas, Dalia Aidukaitė, Elena Auglienė,
Aurelija Bajoraitienė, Agnė Janonytė, Violeta Juozefaitė,
Ingrida Kavaliauskienė, Donatas Perkauskas,
Audronė Pumputytė, Nijolė Remeikaitė-Nikienė,
Agnė Slabadaitė, Zita Šilienė
Sveikata yra vienas pagrindinių visuomenės gerovės indikatorių. Yra daug veiksnių, nulemiančių žmonių
sveikatos būklę, iš kurių švari, saugi aplinka yra vienas
svarbiausių. Tarp esminių aplinkos komponentų, kurių
kokybė daro didžiausią įtaką fizinei ir psichinei sveikatai, paminėtinas oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį
geriame, kuriame maudomės, prie kurio ilsimės ir kurio
naudojame gyvosios gamtos išteklius (pavyzdžiui, žuvis). Švariai ir saugiai aplinkai taip pat svarbu, kad žmogaus veikloje susidarančios atliekos būtų surenkamos ir
tinkamai tvarkomos. Galiausiai žmogaus ūkinėje veikloje
yra labai daug pagaminama ir sunaudojama įvairiausių
gamtoje natūraliai nerandamų cheminių medžiagų, kurios minimaliomis sąnaudomis suteikia gaminiams vartotojų pageidaujamas savybes, tačiau nemaža jų dalis
yra labai pavojingos žmonių sveikatai ir gamtai, todėl labai svarbu stebėti ir reguliuoti tokių medžiagų gamybą,
judėjimą bei naudojimą.
Oro kokybė ir jos valdymas
Siekiant nustatyti oro, kaip ir kitų aplinkos komponentų, kokybės gerinimo tikslus arba sužinoti, kokia
mūsų padėtis nustatytų tikslų atžvilgiu, kaip ji kinta
laikui bėgant, kokių turime problemų, kokių tiktų imtis
priemonių, koks bus poveikis jas įgyvendinus. Taip pat
reikalingi oro, vandens ir kitų aplinkos komponentų
kokybės tyrimų duomenys. Tokių duomenų surinkimo
poreikis patenkinamas vykdant Valstybinį aplinkos monitoringą. Iki 2001-ųjų metų pabaigos Lietuvoje miestų
oro kokybės tyrimai buvo atliekami rankiniu būdu. Lietuvai apsisprendus siekti narystės Europos Sąjungoje
(toliau – ES), iškilo būtinybė modernizuoti iki tol veikusią
oro monitoringo sistemą, oro kokybės vertinimui taikyti
visoje Europos Sąjungoje galiojančius kriterijus ir metodus. Oro, kaip ir kitų aplinkos sričių, monitoringo vykdymo, monitoringo sistemos plėtra ir modernizavimas
įrašyti ir Lietuvos sveikatos programos 1998–2010 m.
(toliau – Programa) viename iš perspektyvinių uždavinių
„vykdyti aplinkos ir gyventojų sveikatos monitoringą“.
Modernizuota oro kokybės vertinimo sistema veikia nuo
2003 m. Siekiant įvertinti, kokiu oru kvėpuoja dauguma
Lietuvos žmonių, oro kokybės tyrimai atliekami didžiausiuose šalies miestuose ir tokiuose pramonės centruose,
kaip Kėdainiai, Jonava, Mažeikiai, Naujoji Akmenė, kur
įsikūrę stambūs pramonės objektai. Šiuo metu Lietuvos
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valstybinio oro monitoringo tinklą sudaro 14 miestų oro
kokybės tyrimo stočių ir 4 foninio oro monitoringo stotys, įrengtos neurbanizuotose teritorijose, atokiau nuo
bet kokių taršos šaltinių. Įvertinant tai, kad atmosferos
oras – labai dinamiška sistema ir daugelį parametrų
būtina matuoti nenutrūkstamai, oro kokybės tyrimams
naudojami automatiniai matavimo prietaisai, matavimų
rezultatai, panaudojant informacines technologijas, pateikiami visuomenei artimu realiam laiku Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – AAA) interneto tinklalapyje
http://stoteles.gamta.lt. Dalis parametrų yra įvertinami
neautomatiniais metodais. Miestų oro kokybes tyrimų
stotyse matuojama koncentracija teršalų, kurių dėl žmonių ūkinės veiklos į aplinkos orą patenka daugiausia ir
kurių vertinimą aplinkos ore reglamentuoja teisės aktai,
galiojantys visoje ES. Apibendrinta informacija apie pagrindinius oro kokybės tyrimų rodiklius bei jų vertinimą
pateikiama AAA tinklalapio informacijos apie orą skiltyje
http://www.oras.gamta.lt.
Tyrimų duomenys rodo, kad, nors pagal daugelį
parametrų oro kokybės normos 2003–2010 m. nebuvo viršijamos, vis dėlto tam tikrų oro kokybės problemų būta. Opiausios problemos susijusios su kietųjų
dalelių iki 10 mikronų (KD10) ir azoto dioksido (NO2)
koncentracija. Didžiausias oro užterštumas pastebėtas 2003–2004 m., kai vidutinė metinė KD10 ir NO2
koncentracija Vilniuje ir Šiauliuose intensyvaus transporto eismo vietose viršijo Lietuvos ir ES teisės aktuose nustatytą metinę ribinę vertę (40 μg/m3). 2003 m.
septyniuose šalies miestuose vidutinė paros KD10
koncentracija viršijo paros ribinę vertę (50 μg/m3)
daugiau negu leistinas 35 dienas per kalendorinius metus. Vilniuje prie intensyvaus eismo gatvių KD10 koncentracijos paros ribinės vertės viršijimai pastebėti net 118
dienų, kituose didžiuosiuose miestuose ir pramonės
centruose – nuo 38 iki 46 dienų. Vėlesniais metais KD10
koncentracijos vidurkis bei paros ribinės vertės viršijimų
skaičius nuolat mažėjo: nuo 2005 m. nei vienoje tyrimų stotyje neviršyta metinė ribinė KD10 vertė, o 2008 ir
2009 m. nei vienoje stotyje neviršytas ir leidžiamas paros
ribinės vertės viršijimų skaičius. Tačiau neramina tai, kad
2009–2010 m. pastebima KD10 koncentracijos aplinkos
ore didėjimo tendencija, o keturiuose šalies miestuose
(Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose) 2010 m. vėl užfiksuotas didesnis, nei leidžiama, dienų, kuriomis viršyta
KD10 paros ribinė vertė, skaičius (1 lentelė). Epizodiškai
KD10 Vilniuje paros ribinę vertę viršijo 2–3 kartus, Kaune – beveik 3 kartus, Šiauliuose – daugiau kaip 3,5 karto.
Didžiausią įtaką KD10 koncentracijai aplinkos ore daro
transporto priemonių išmetimos medžiagos, nepakankamai kruopščiai valomose gatvėse ir jų aplinkoje keliamos
dulkės (dažniausiai pavasarį), kurą deginančių įrenginių
keliama tarša (žiemą), žolės ir atliekų deginimas miestų
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1 lentelė. Dienų skaičius per metus, kai vidutinė paros KD10 koncentracija
aplinkos ore viršijo paros ribinę vertę
Oro kokybės tyrimų stoties
pavadinimas

Metai
2006
2007
9
21

2003

2004

2005
19

Vilnius, Lazdynai

17

19

13

11

Vilnius, Žirmūnai

118

85

46

65

Vilnius, Senamiestis

Vilnius, Savanorių pr.
Vilnius, Žvėrynas

96

74

38

26

Kaunas, Petrašiūnai

44

53

56

54

2008
5

2009
11

2010
41

8

5

10

18

45

30

18

23

20

10

20

35

44

19

Kaunas, Noreikiškės
Klaipėda, Centras

32

15

Klaipėda, Šilutės pl.
Klaipėda, Vakarinė d.

32

41

16

29

43

32

9

9

27

32

7

22

14

8

32

22

46

81

Šiauliai

64

46

27

39

18

11

32

51

Panevėžys, Centras

45

37

42

26

26

16

27

43

Mažeikiai

13

20

9

13

7

9

9

25

Naujoji Akmenė

18

8

13

13

7

5

7

14

Jonava

41

21

23

19

14

8

24

34

Kėdainiai

38

40

33

22

12

5

27

34

prieigose, užterštų oro masių pernaša iš kitų regionų.
Reikšmingą įtaką kietųjų dalelių kiekiui aplinkos ore turi
ir oro sąlygos. Viena iš priežasčių, kodėl 2003–2008 m.
užfiksuotas šių dalelių koncentracijos mažėjimas, buvo
palankios meteorologinės sąlygos – lietingos vasaros ir
švelnios, be didesnių šalčių žiemos. Aukštesnį oro užterštumo lygį 2009–2010 m. daugiausia lėmė dėl sugrįžusių
šalčių žiemos mėnesiais suintensyvėjusi šiluminės energijos gamyba ir dėl to padidėjęs iš centralizuoto šildymo
energetikos įmonių ir individualių namų šildymo įrenginių išmestas teršalų kiekis. Be to, įtakos galėjo turėti ir
Ignalinos atominės elektrinės uždarymas, kai didesnis
krūvis gaminant energiją teko labiau taršioms miestų šiluminėms elektrinėms, dėl pabrangusios elektros dalies
gyventojų savo būstų šildymui pasirinktas pigesnis, tačiau daugiau teršalų išmetantis kuras ar net atliekos.
Negalima neatkreipti dėmesio ir į faktą, kad didėja
aplinkos oro užterštumas ir benzo(a)pirenu – policikliniu
aromatiniu angliavandeniliu, susidarančiu nevisiško kuro
degimo procesų metu, t. y. deginant kurą (o blogiausia –
atliekas) gyvenamiesiems namams šildyti ir naudojant
iškastinį kurą (degalus) transporto priemonėms. Vilniuje,
Kaune ir Šiauliuose šio teršalo koncentracijos 2010 metų
vidurkis viršijo 2012 m. sausio 1 d. įsigaliosiančią siektiną
vertę (1 μg/m3).
Paanalizavus oro kokybę lemiančius išmetamų teršalų kiekius iš pagrindinių ūkinės veiklos sektorių matyti,
kad bendras išmetamas į atmosferą teršalų (anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), sieros dioksido (SO2),
lakiųjų organinių junginių (LOJ) ir kietųjų dalelių (KD))
kiekis energetikos, pramonės ir transporto sektoriuose
nuo 2000 iki 2009 m. nežymiai sumažėjo, o kitimo ten38
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dencijos šiuo laikotarpiu atspindėjo pagrindinius šalies
ekonomikos vystymosi etapus (įstojimą į ES ir atitinkamų
reikalavimų laikytis oro taršai mažinti laikymosi pradžią,
ekonominę krizę) (1 pav.). Didžiausią dalį bendro išmetamų teršalų kiekio sudaro energetikos ir transporto sektorių išmetimai (atitinkamai 42 ir 40 proc. per visą nagrinėjamą laikotarpį), o pramonės išmetamų teršalų dalis
tesudaro apie 20 proc. Nuo 2008 m. taršos lyderiu tapo
transportas – nuolatos augantis ekonomikos sektorius,
kuriame sunkiausia pritaikyti aplinkos taršą mažinančias
priemones. Tačiau Lietuva iki šiol neviršijo 2007 m. sausio
7 d. Europos Parlamento ir Tarybos (toliau – EP ir T) direktyvoje 2001/81/EB dėl tam tikrų į atmosferą išmetamų
teršalų nacionalinių ribų (toliau – NEL direktyva) 2010 ir
vėlesniems metams jai nustatytų nacionalinių SO2, NOX,
LOJ ir amoniako (NH3) emisijos limitų.
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Siekiant pagerinti oro kokybę ir įgyvendinti atitinkamą dalį Lietuvos sveikatos programos strateginio tikslo
„atmosferos ir patalpų oro kokybė turi nekelti grėsmės
visuomenės sveikatai“, buvo vadovaujamasi oro kokybės
tikslus ir kitus reikalavimus nustatančios 1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyvos 1996/62/EB dėl aplinkos oro
kokybės vertinimo ir valdymo ir jos dukterinių direktyvų
atskiriems oro teršalams, vėliau – 2008 m. gegužės 21 d.
EP ir T direktyvos 2008/50/EB dėl aplinkos oro kokybės ir
švaresnio oro Europoje pagrindu parengtų nacionalinių
teisės aktų nuostatomis. Išmetamų į orą teršalų mažinimo srityje vadovautasi 1979 m. Jungtinių Tautų Tolimųjų oro teršalų pernašų konvencijos ir jos protokolų, NEL
direktyvos, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
(toliau – TIPK) leidimų išdavimą, didelių kurą deginančių
įrenginių eksploatavimą, atliekų deginimą, LOJ išsiskyrimą iš benzino saugojimo ir paskirstymo bei naudojant
tirpiklius valdymą, planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimą reglamentuojančių direktyvų pagrindu parengtų nacionalinių teisės aktų reikalavimais.
Pagal minėtų aplinkos oro kokybę reglamentuojančių
dokumentų reikalavimus siekiant tinkamai valdyti aplinkos oro kokybę visoje Lietuvos teritorijoje, kad nebūtų
viršijamos ribinės ar kitos pagal ES reikalavimus aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro nustatytos
aplinkos oro užterštumo vertės, 2010 m. pakoreguotu
Aplinkos oro apsaugos įstatymu kiekvienai savivaldybei nustatyta pareiga nuo 2011 m. sausio 1 d. turėti su
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro paskirta
kompetentinga institucija ir kitomis suinteresuotomis
valstybės institucijomis suderintą, patvirtintą, viešai paskelbtą Aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos
įgyvendinimo priemonių planą (toliau – Planas), juos
įgyvendinti ir skelbti visuomenei informaciją apie įgyvendinimo pažangą. Nuo šiol, jeigu savivaldybės teritorijoje kažkuriais metais bus viršyta bent viena oro kokybės
norma, ne vėliau kaip per 6 ateinančių kalendorinių metų
mėnesius savivaldybė turės patikslinti Planą ir numatyti
papildomas priemones aplinkos oro užterštumo lygiui
iki nustatytų normų sumažinti ir toliau mažinti. Negalima teigti, kad iki minėtų Aplinkos oro apsaugos įstatymo
nuostatų priėmimo savivaldybės nedirbo aplinkos oro
kokybės gerinimo srityje, tačiau ir Aplinkos ministerijai,
nustačius neatitiktis oro kokybės normoms, retsykiais
tekdavo paraginti imtis priemonių oro būklei gerinti. Kai
kuriose savivaldybėse oro kokybę bandyta pagerinti didesnį dėmesį skiriant gatvių priežiūrai, transporto srautų
reguliavimui. Šios priemonės prisidėjo prie KD10 koncentracijos mažėjimo tendencijos 2003–2008 m. Tačiau
Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose savivaldybių ir
aplinkosaugininkų pastangų, matyt, nepakako – 2010 m.
jų teritorijose KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę daugiau negu leistinas 35 dienas. Dėl šios situacijos
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pagerinimo ir reikalavimus atitinkančios aplinkos oro
kokybės užtikrinimo labai didelės viltys dedamos į minėtų 2010 m. patvirtintų Planų veiksmingą įgyvendinimą
2011 m. ir vėliau.
Programos vykdymo laikotarpiu taip pat buvo patobulinta teisinė visuomenės, suinteresuotų institucijų ir
įstaigų informavimo apie aplinkos oro užterštumo lygius
ir visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtus aplinkos oro apsaugai, sistema.
Savivaldybėms, kurių teritorijoje viršijamos arba kyla
grėsmė viršyti aplinkos oro kokybės normas, įstatymu suteikta teisė priimti sprendimus dėl transporto priemonių
eismo tose teritorijose laikino apribojimo arba uždraudimo. Sankcijoms už savivaldybių pagal įstatymo priimtų
sprendimų nevykdymą nustatyti parengtas ir pateiktas
Lietuvos Respublikos Seimui Administracinių teisės pažeidimų kodekso pakeitimo projektas. Baigta kurti teisinė sistema aplinkos oro taršos, susidarius nepalankioms
teršalų išsisklaidymo sąlygoms (toliau – NTIS), valdymui:
nustatyti NTIS nustatymo kriterijai, įstatymo nustatytos
ūkio subjektų ir aplinkosaugininkų pareigos susidarius ir
pasibaigus NTIS, patvirtintas savivaldybių, ūkio subjektų
ir visuomenės informavimą apie NTIS reglamentuojantis
įsakymas.
Mažinti oro taršą buvo siekiama ir koreguojant įmonėms išduotus TIPK leidimus. Ankstesniais metais kasmet būdavo koreguojama 5–10 leidimų, o 2010 m., atsižvelgiant į masines protesto akcijas prieš intensyvųjį
kiaulių auginimą, buvo koreguoti 34 leidimai intensyviai
kiaulininkystei. Priemonės, numatytos koreguotuose leidimuose, sudarė sąlygas iš kiaulių auginimo kompleksų
išmetamą NH3 kiekį sumažinti 3 kartus, nežymiai sumažinti kvapų poveikį. Kvapų problema šioje ūkinės veiklos
srityje išlieka labai aktuali, visuomenės neigiama reakcija dėl kiaulių auginimo kompleksų skleidžiamų kvapų
nemažėja, o ir NH3 kiekiui NEL direktyvoje nustatytas
nacionalinis limitas numatomas griežtinti: ES mastu iki
2020 m. numatyta NH3 kiekį sumažinti 27 proc. lyginant
su 2000 m. išmestu kiekiu.
Įgyvendinant Programos artimesnįjį uždavinį „parengti ir pradėti įgyvendinti transporto keliamos oro taršos ir avarijų bei traumų pavojaus mažinimo programas“,
be anksčiau minėtų priemonių, dalis veiksmų nukreipta į lokalų lygmenį, iš kurių paminėtini Aplinkos ministerijos ir Susisiekimo ministerijos pastangomis priimti
sprendimai dėl 2007–2013 m. ES struktūrinės 75 mln. Lt
paramos skyrimo švaraus viešojo transporto (troleibusų
ar dujomis, elektra ar hibridiniais varikliais varomų autobusų), diegimui ir jo patrauklumo skatinimui Vilniaus,
Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose. Už
priemonės „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, kurios remiama veikla yra ir miesto viešųjų
dviračių sistemų (angl. Bike sharing) įrengimas, laikiklių,
39

stoginių, apsaugos priemonių, aikštelių, takų įrengimas
ir rekonstrukcija, dviračių įsigijimas, automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelių, skirtų persėsti į viešojo transporto priemones (angl. Park&Ride ir Bike&Ride), įrengimas, įgyvendinimą atsakinga Susisiekimo ministerija, o
priemonės įgyvendinančioji institucija yra Transporto
investicijų direkcija.
Apibendrinant, Lietuvos sveikatos programos uždaviniai dėl prielaidų automobilių transporto taršos mažinimo ir prielaidų alternatyvioms transporto priemonėms
skatinti, dėl transporto keliamos taršos mažinimo programų parengimo bei aplinkos oro monitoringo vykdymo
buvo įgyvendinami. Tačiau transportas dar gali ilgai kelti
problemų oro kokybei, kadangi Lietuvoje yra ganėtinai
senas privačių automobilių parkas, pasižymintis didesne
tarša. Nors Lietuva iki šiol neviršijo NEL direktyvoje 2010
ir vėlesniems metams jai nustatytų nacionalinių emisijos
limitų, tačiau nepavyko iki galo įgyvendinti Programos
tikslo dalies „atmosferos <…> oro kokybė turi nekelti
grėsmės visuomenės sveikatai“ – nuo 2004 m. nuolat
gerėjusi ir 2008–2009 m. nustatytas normas atitikusi oro
kokybė 2010 m. vėl pablogėjo ir nebeatitiko KD10 koncentracijai nustatytų ribinių verčių. Manytina, kad viena
iš ilgalaikių ir nelengvai sprendžiamų problemų yra nemažoje dalyje namų ūkių įrengti kieto kuro katilai ir kietosiomis dalelėmis orą teršiančio pigesnio kietojo kuro
(durpių briketų, malkų, akmens anglies ir kt.) ar net atliekų naudojimas.
Vandens būklė ir jos valdymas
Įgyvendinant Programos uždavinį „vykdyti aplinkos ir
gyventojų sveikatos monitoringą“ bei kitų nacionalinių
ir tarptautinių teisės aktų reikalavimus, programos laikotarpiu buvo vykdomas ir tobulinamas valstybinis monitoringas vandens telkiniuose. Iki 2005 m. vidutiniškai
kasmet valstybinis monitoringas buvo vykdomas apie
100 upių vietų, 13 ežerų, Kauno mariose ir Baltijos jūroje,
tačiau monitoringo vietos daugiausia buvo orientuotos į
miestų įtakos įvertinimą ir tarpvalstybines vandens teršalų pernašas. 2005–2010 metų monitoringo programa
buvo gerokai išplėsta ir vandens telkinių tyrimai buvo
atliekami 954 upėse, 252 ežeruose ir tvenkiniuose, Baltijos jūroje – 22 vietose, Kuršių mariose – 12 vietų, iš kurių apie 50 upių vietų ir 9 ežeruose monitoringas buvo
vykdomas kasmet, o kituose vandens telkiniuose – kartą per 3 arba 6 metus. Monitoringo tinklas jau apėmė ir
skirtingų tipų ūkinės veiklos paveiktas, ir žmogaus veiklos nepaveiktas (etalonines) vandens telkinių vietas.
2005–2010 m. monitoringo programoje padaugėjo tiriamų pavojingų cheminių medžiagų, taip pat buvo labai
išplėsti biologinių kokybės elementų, apimančių visus
pagrindinius vandens telkinių ekosistemų komponentus, tyrimai.
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Vadovaujantis Vandens įstatymo, poįstatyminių aktų,
Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB (toliau – BVPD) ir Aplinkos kokybės standartų direktyvos
2008/105/EB nuostatomis buvo sukurta nauja vandens
būklės vertinimo sistema ir kriterijai, pagal kuriuos, panaudojant valstybinio monitoringo duomenis, nuo šiol
vertinama vandens telkinių būklė. Šios vertinimo sistemos esmė ta, kad vertinama visos vandens telkinio
ekosistemos sveikata (būklė): fizikiniai ir cheminiai, hidromorfologiniai, biologiniai rodikliai. Pastarieji rodikliai
šioje sistemoje svarbiausi.
Suformavus naują vandens būklės vertinimo sistemą bei atitinkamai patobulinus valstybinio monitoringo programos vandens dalį tapo įmanoma visapusiškai
įvertinti esamą šalies vandens telkinių būklę bei nustatyti vandensaugos problemas juose. Monitoringo rezultatai rodo, kad 2005–2009 m. laikotarpiu vidutiniškai 41
proc. upių vandens telkinių ekologinė būklė buvo labai
gera ir gera, 50 proc. – vidutinė ir 9 proc. – bloga ir labai
bloga, 68 proc. ežerų ir tvenkinių ekologinė būklė buvo
labai gera ir gera, 26 proc. – vidutinė ir 6 proc. – bloga ir
labai bloga. Nė vienas Baltijos jūros priekrantės ir tarpinių vandenų telkinys 2005–2009 m. laikotarpiu neatitiko
geros ekologinės būklės reikalavimų ir buvo vidutinės ar
blogos (marių centrinėje dalyje) ekologinės būklės.
Geriausia upių ekologinė būklė pastebėta mažiausiai
žmogaus veiklos paveiktuose rytų, pietryčių ir vakarų
Lietuvos rajonuose (Minijos, Jūros, Žeimenos, Šventosios
ir Merkio pabaseiniuose). Daugiausia vandens kokybės
problemų paviršiniuose vandens telkiniuose nustatyta
šiaurės, vidurio ir pietvakarių (Mūšos, Lielupės mažųjų
intakų, Nevėžio, Dubysos ir Šešupės pabaseiniuose) Lietuvos intensyvaus žemės ūkio lygumų rajonuose. Įvertinus žmogaus ūkinės veiklos įtaką, nustatyta, kad šiuo
metu dėl perteklinio ir netinkamo organinių bei mineralinių trąšų naudojimo, netinkamai įrengtų mėšlidžių ir
kitų veiklų pasklidoji žemės ūkio tarša yra svarbiausias
veiksnys, darantis reikšmingiausią poveikį vandens telkinių ekologinei būklei. Žemės ūkis yra pagrindinis nitratų
azoto taršos šaltinis, todėl šiuose regionuose nitratų koncentracijos yra aukštos. Problemos mastą parodo faktas,
kad dėl pasklidosios taršos pagal bendrą azotą (taip pat
ir nitratinį) Lietuvoje geros ekologinės būklės kriterijų
dėl pasklidosios taršos neatitinka 287 paviršiniai vandens telkiniai iš 1177 (25 proc.). Su pasklidąja tarša labai
siejasi ir geros būklės kriterijų neatitinkanti Baltijos jūros priekrantės ir Kuršių marių būklė, nors nemažą įtaką
daro ir fosforo prietaka su Nemuno vandenimis bei antrinė tarša iš dugno nuosėdų. Pertekliniai azoto ir fosforo
kiekiai skatina vandens telkinių eutrofikaciją – užaugimą
aukštesniais augalais, o Kuršių marių bei kai kurių ežerų atveju – ir intensyvų vandens žydėjimą šiltuoju metų
laiku. Esant tam tikroms klimato sąlygoms (pavyzdžiui,
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aukštai temperatūrai, ramiems orams), mariose pradeda
gaišti žuvys, atsiranda kitokių intensyviai eutrofikacijai
būdingų reiškinių, kuriuos sukelia trumpalaikis deguonies stygius. Todėl eutrofikacija yra opiausia Kuršių marių
problema, kuri taip pat tiesiogiai turi įtakos bedeguoninių zonų Baltijos jūroje atsiradimui.
Kitas istoriškai svarbus vandens telkinių būklei turintis įtakos veiksnys yra sutelktoji tarša, daugiausiai į
vandens telkinius patenkanti su miestų nuotekomis.
Sutelktoji tarša labiausiai pasireiškia per didelius išleidžiamus organikos (išreikšto per biocheminį deguonies
suvartojimą per 7 paras – BDS7), bendro fosforo kiekius
(P), taip pat pasižymi ir pavojingų cheminių medžiagų
išmetimais. Vertinant pagal BDS7 ir P, šiuo metu sutelktoji tarša nėra pagrindinė vandensaugos problema. Tai
rodo faktas, kad iš 1177 upių vandens telkinių dėl sutelktosios taršos geros būklės kriterijų pagal BDS7 neatitinka
10, o pagal P – tik 2 vandens telkiniai. Daugeliu atvejų
upių atkarpos, kuriose šiuo metu vandens kokybės parametrai viršija slenkstines geros ekologinės būklės vertes, yra nedidelės. Tai dažniausiai upių aukštupiai arba
upių atkarpos, kuriose sausuoju sezonu žymiai sumažėja nuotėkis – čia susidaro menkos išleidžiamų nuotekų
praskiedimo galimybės, ypač jeigu nuotekos patenka
iš didesnių gyvenviečių. Kiek kitokia situacija pavojingų cheminių medžiagų atžvilgiu. 2005–2010 m. atlikta
dalies į ES direktyvų sąrašus įtrauktų pavojingų vandens
aplinkai ir žmonių sveikatai medžiagų, kurios anksčiau
netirtos dėl nepakankamų laboratorinių pajėgumų, tyrimai, siekiant patikrinti, ar šios medžiagos nepatenka
į Lietuvos vandens telkinius. Nustatyta, kad daugelyje
miestų nuotekų bei upėse, žemiau jų, yra vienokių ar
kitokių anksčiau netirtų pavojingų medžiagų, o kai kurioms jų taikomos kokybės normos smarkiai viršijamos.
Kol kas nėra žinomi tikslūs šių medžiagų patekimo į
miestų nuotekas šaltiniai.
Išanalizavus paviršinių vandens telkinių užterštumo
pokyčius 1998–2010 m. laikotarpiu nustatyta, kad BDS7
ir P kiekiai, patenkantys į Baltijos jūrą, nuolat mažėjo
(neigiamas trendas), o N kiekiai išliko nepakitę (2 pav.). N
pernešami kiekiai labai priklauso nuo metų vandeningumo (išsiplovimo iš dirvų), bet kadangi ryškių vandeningumo pokyčių tendencijų nefiksuota, N kiekių stabilumas rodo, kad nėra išspręsta pasklidosios taršos iš žemės
ūkio problema. Tuo tarpu ryški BDS7 ir P kiekių mažėjimo
tendencija yra susijusi su labai pagerėjusiu miesto nuotekų išvalymu. 2010 m. išvalytų iki nustatytų normų nuotekų kiekis pasiekė aukštą – 90,6 proc. ribą. 2000 m. jis
siekė tik 14,1 proc. (3 pav.). Dėl didėjančio nuotekų valymo įrenginių išvalymo efektyvumo 2010 metais, lyginant
su 1998 metais, BDS7, bendrojo azoto ir bendrojo fosforo
teršalų išleidimas į paviršinius vandenis sumažėjo atitinkamai 6,8, 2,4 ir 4,7 karto (4 pav.).
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Spartų nuotekų valymo gerėjimą lėmė labiausiai investicijoms imlių Miestų nuotekų valymo direktyvoje
91/271/EEB nustatytų priemonių įgyvendinimas. Pagal
šią direktyvą iki 2009 m. gruodžio 31 d. Lietuva buvo įsipareigojusi surinkti ir tinkamai valyti nuotekas aglomeracijose, turinčiose daugiau nei 2000 gyventojų ekvivalento. Iš viso 1998–2010 metais Lietuvoje modernizuoti
(rekonstruoti) 34 nuotekų valymo įrenginiai (NVĮ), kurių
vertė – 463 913 302,41 Lt, pastatyti nauji 9 NVĮ, kurių vertė – 96 338 176,41 Lt.
Siekiant spręsti kitas su nuotekų tvarkymu susijusias
problemas bei pagerinti gyventojų aprūpinimą kokybiškomis geriamo vandens tiekimo paslaugomis, buvo
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parengta ir 2005 m. patvirtinta Vandentvarkos ūkio plėtros strategija, kuri nustatė ilgalaikius vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugų politikos formavimo tikslus ir prioritetus. Vėliau, 2006 m., priimtas LR geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas, kuris
nustato geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo valstybinio valdymo ir reguliavimo pagrindus ir reglamentuoja vandens tiekėjų ir abonentų (vartotojų) teisinius santykius, bei kiti lydintieji teisės aktai. Be teisinių
priemonių, Sveikatos programos laikotarpiu buvo modernizuojamos ir plečiamos geriamojo vandens tiekimo
sistemos. Iš viso į geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų
tvarkymą 2000–2006 ir 2007–2013 metų finansiniais laikotarpiais investuota apie 2,9 mlrd. litų Europos Sąjungos paramos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto
lėšų.
Siekiant spręsti pavojingų medžiagų vandens aplinkoje mažinimo problemas 2004 m. buvo parengta Vandenų
taršos pavojingomis medžiagomis mažinimo programa.
Baltijos jūros taršos pavojingomis medžiagomis, maistmedžiagėmis bei kitų jūros vandensaugos problemų
sprendimui Helsinkio konvencijos šalys 2007 m. parengė bendrą strateginį dokumentą – Baltijos jūros veiksmų
planą. Įgyvendinant šį planą bei naująją Jūrų strategijos
pagrindų direktyvą 2008/56/EB jūrų būklei pagerinti,
2010 m. buvo parengti nacionaliniai šio plano įgyvendinimo dokumentai – Baltijos jūros aplinkos apsaugos
strategija bei Baltijos jūros aplinkos apsaugos strategijos
įgyvendinimo priemonių 2010–2015 metų planas. Perteklinio maistmedžiagių kiekio mariose problemą bandyta
spręsti pagal 2006 metais parengtą ir iki 2010 m. galiojusią Kuršių marių vandens kokybės gerinimo programą.
Siekiant mažinti paviršinių ir požeminių vandenų taršą maistingosiomis medžiagomis iš žemės ūkio šaltinių
ir įgyvendinant 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyvą
91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš
žemės ūkio šaltinių, LR žemės ūkio ministras kartu su LR
aplinkos ministru 2008 m. patvirtino Vandenų taršos iš
žemės ūkio šaltinių mažinimo programą.
Labai svarbūs vandens sričiai buvo darbai, susiję su
pagrindinio vandens apsaugos politiką ES nustatančio
dokumento – Bendrosios vandens politikos direktyvos
2000/60/EB įgyvendinimu. BVPD įvedė sisteminį-kompleksinį požiūrį į vandens problemų analizę ir sprendimą, analizuojant įvairių priemonių rinkinius jų sąnaudų
ir efektyvumo atžvilgiu bei vandens telkinius tvarkant
ir saugant ne pagal administracines, bet pagal hidrologiškai apibrėžtas natūralias upių baseinų ribas. Įgyvendinant šią direktyvą pradžioje buvo sukurta administracinė baseinų pagrindu veikianti vandens valdymo sistema – Lietuvos teritorija padalinta į 4 upių baseinų rajonus (toliau – UBR) bei paskirtos atsakingos institucijos
už atskiras įgyvendinimo sritis. Šiuose UBR išanalizuotos
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paviršinių ir požeminių vandens telkinių vandensaugos
problemos, jų priežastys bei parengti LR Vyriausybės nutarimu patvirtinti 4 (Nemuno, Ventos, Lielupės ir Dauguvos) UBR valdymo planai ir priemonių programos šioms
problemoms spręsti – iki 2015 m. pasiekti nusistatytus
vandensaugos tikslus. Priemonės skirtos pasklidosios
žemės ūkio ir sutelktosios taršos mažinimo, pavojingų
medžiagų ir kitų problemų sprendimui.
Apibendrinant, Lietuvos sveikatos programos tikslai ir
uždaviniai, susiję su vandens kokybės gerinimu, monitoringu ir kitais vandensaugos aspektais, buvo sėkmingai
vykdomi, tačiau kol kas liko ne iki galo išspręstos žemės
ūkio taršos ir tam tikrų pavojingų medžiagų vandenyje
problemos. Nors nuveikta nemažai praktinių darbų nuotekų valymo ir geriamo vandens tiekimo sistemų vystymo srityse, nemažai parengta ir teisinių dokumentų, nustatančių tikslus, uždavinius ir priemones ateičiai, todėl
jų teigiamas poveikis pasijus vėliau. Ypač svarbūs yra UBR
valdymo planai ir priemonių programos, kurių įgyvendinimas leis pasiekti 2015 m. nustatytus vandensaugos
tikslus. Šie dokumentai bus atnaujinami kas šešerius metus, t. y. 2015, 2021 m. ir t. t. Jų galutinis tikslas – vėliausiai
iki 2027 m. visuose šalies paviršiniuose ir požeminiuose
vandens telkiniuose pasiekti BVPD reikalaujamą „gerą“
būklę. Baltijos jūros apsaugai bus svarbūs Baltijos jūros
aplinkos apsaugos strategijos įgyvendinimo priemonių
plano įgyvendinimo rezultatai, taip pat 2015 m. planuojamos parengti priemonės jūros būklei gerinti pagal Jūrų
strategijos pagrindų direktyvos reikalavimus. Pavojingų
medžiagų srityje didžiausias dėmesys bus skiriamas jų
šaltinių paieškai ir atitinkamų priemonių parengimui.
Pagrindinis tikslas vandentvarkos srityje yra pasiekti, kad
iki 2015 m. ne mažiau kaip 95 proc. šalies gyventojų gautų kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, todėl lėšos šiam tikslui jau skiriamos ir 300–2000
GE gyvenvietėms.
Atliekų tvarkymas
Įgyvendinant Lietuvos sveikatos programos uždavinius, skirtus užtikrinti saugų aplinkai ir žmogaus sveikatai atliekų tvarkymą ir suprojektuoti bei pastatyti
nepavojingų atliekų sąvartynus bei įgyvendinti kituose
teisiniuose dokumentuose atliekų tvarkymo sektoriui
nustatytus tikslus, 1998–2010 metais atliekų tvarkymo
srityje atlikta daug labai svarbių darbų: sukurta atliekų
tvarkymo teisinė bazė, perkeltos ir įgyvendinamos Europos Sąjungos atliekų tvarkymo direktyvų, sprendimų,
reglamentų nuostatos, teisės aktuose nustatytos atliekų
tvarkymo sistemos dalyvių pareigos ir teisės, kuriama
atliekų tvarkymo sistemai būtina infrastruktūra.
Šiuo laikotarpiu vykdyta ir toliau vykdoma komunalinių atliekų tvarkymo valdymo reforma. Nuo 2009 m.
liepos mėnesio nepavojingosios atliekos šalinamos ES
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reikalavimus atitinkančiuose sąvartynuose, daugiau nei
90 proc. Lietuvos gyventojų suteikiama komunalinių
atliekų tvarkymo paslauga. Naudojant ES paramą pirmajame komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimo
etape padaryta ypač daug:
– pastatyta ir įrengta 11 modernių regioninių nepavojingų atliekų sąvartynų;
– nuo 2009 m. liepos mėn. uždraustas atliekų šalinimas reikalavimų neatitinkančiuose sąvartynuose;
– uždaryti ir baigiami sutvarkyti 800 senųjų sąvartynų,
šiukšlynų, atliekomis užterštų teritorijų;
– baigiamos statyti didžiųjų atliekų surinkimo aikštelės, kurios po kelias (atsižvelgiant į gyventojų skaičių) turi
veikti kiekvienoje savivaldybėje;
– baigiamos statyti žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelės;
– gyventojai ir įmonės aprūpinami antrinių žaliavų rūšiavimo konteineriais.
Programos vykdymo laikotarpiu buvo kuriami ir pavojingų atliekų tvarkymo pajėgumai, kurie toliau vystomi
ir šiuo metu. Veikia pavojingųjų atliekų tvarkymo įmonė
Vilniuje, kuri turi filialus Alytuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
Nafta ir jos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymas atliekamas specialiose įmonėse. Išspręsta
iš praeities paveldėtų pesticidų atliekų problema, visas
šias atliekas išvežus tvarkyti į užsienį. Naudojant ES lėšas
pastatytas vienintelis šalyje pavojingų atliekų deginimo
įrenginys (Šiaulių r.).
Siekiant toliau tobulinti komunalinių atliekų tvarkymo
sistemą, 2010 metais priimti sprendimai dėl ES paramos
antrajam komunalinių atliekų tvarkymo sistemos kūrimo
etapui, kurį užbaigus bus:
– sumažintas sąvartynuose šalinamas biologiškai skaidžių atliekų kiekis – 50 proc. 2013 metais; 75 proc. 2020
metais;
– sukurta biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo (surinkimo, kompostavimo, biodujų išgavimo, kitokio atliekų
naudojimo energijai gauti) infrastruktūra, skatinamas šių
atliekų individualus kompostavimas;
– užtikrintas 50 proc. komunalinių atliekų perdirbimas
ar kitoks panaudojimas, skatinamas atliekų rūšiavimas.
Siekiant toliau didinti pavojingų atliekų tvarkymo pajėgumus numatyta įrengti pavojingų atliekų sąvartyną.
Apibendrinant, Lietuvos sveikatos programos uždaviniai dėl saugaus aplinkai ir žmogaus sveikatai atliekų
tvarkymo bei dėl nepavojingų atliekų sąvartynų įrengimo buvo įgyvendinami sėkmingai. Problema išlieka komunalinių atliekų šalinimas sąvartynuose, kasmet apie
90 proc. šių atliekų patenka į sąvartynus. Situacija keisis,
kadangi siekiant sukurti racionalią atliekų tvarkymo sistemą suplanuotos priemonės ir numatyti veiksmai, skiriama Europos Sąjungos struktūrinė parama ir valstybės
biudžeto lėšos komunalinių atliekų tvarkymo infrastrukNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

tūrai sukurti. Įgyvendinus numatytas atliekų tvarkymo
sistemos plėtros priemones, padidės perdirbamų atliekų
kiekis, apie 2/3 sumažės sąvartynuose šalinamų atliekų
kiekis. Manome, kad iki 2013 metų pavyks sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių biologiškai skaidžių
atliekų kiekį 50 proc., kaip nustatyta Europos Sąjungos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
Pavojingų cheminių medžiagų valdymas
1998–2010 metais sukurta ir įgyvendinama cheminių
medžiagų valdymo administracinė ir teisinė sistema, siekianti užtikrinti subalansuotą ir saugų cheminių medžiagų naudojimą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinanti mažiau pavojingų pakaitalų naudojimą, siekiant sumažinti
cheminių medžiagų keliamą riziką ir neigiamą poveikį
žmogaus sveikatai ir aplinkai. Ši sistema pradėta kurti
1998 metais. 2000 metais priėmus pirmąją LR cheminių
medžiagų ir preparatų įstatymo redakciją, buvo paskirtos atsakingos institucijos, aiškiai apibrėžiant jų funkcijas, bei nustatyti bendrieji cheminių medžiagų tiekimo
rinkai ir naudojimo reikalavimai. Priėmus nemažai poįstatyminių teisės aktų, nustatyti reikalavimai cheminių
medžiagų ir preparatų tiekimui rinkai, saugojimui, prekybai, informacijos apie importuojamas (eksportuojamas)
pavojingas chemines medžiagas apsikeitimui su kitomis
šalimis, klasifikavimui, ženklinimui ir pakavimui, saugos
duomenų lapų sudarymui, keliamos rizikos aplinkai ir
žmogaus sveikatai įvertinimui, taip pat sudaryti uždraustų ir ribojamų tiekti rinkai ir naudoti pavojingų cheminių
medžiagų sąrašai ir apibrėžtos tokių medžiagų naudojimo sąlygos, nustatyti reikalavimai informacijos apie
Lietuvoje gaminamas, importuojamas, naudojamas,
platinamas ir eksportuojamas chemines medžiagas ir
preparatus centralizuotam kaupimui, paskirstymui ir kt.
Įgyvendinant visus minėtus teisės aktus, sukurta cheminių medžiagų saugos informacijos platinimo/perdavimo
sistema. Vadinasi, cheminių medžiagų ir preparatų naudotojai informaciją apie cheminių medžiagų ir preparatų
savybes, jų galimą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai bei
rizikos veiksnius gauna iš pirminių tiekėjų (gamintojų,
importuotojų, platintojų), kurie ženklina chemines medžiagas ir preparatus pagal jų klasifikaciją bei parengia ir
nustatyta tvarka pateikia saugos duomenų lapus. Sukurta speciali informacinė cheminių medžiagų ir preparatų
duomenų bazė, šiuo metu administruojama Aplinkos
apsaugos agentūros, į kurią cheminių medžiagų ir preparatų gamintojai, importuotojai, tolesni naudotojai,
platintojai, eksportuotojai privalo teikti duomenis apie
šių medžiagų ir preparatų savybes, galimą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai. Duomenų bazė leidžia sekti
cheminių medžiagų ir preparatų srautus Lietuvoje, taip
suteikti informaciją apie šias medžiagas įvairiems jų naudotojams, kontrolės institucijoms ir kt. Kasmet į duome43

nų bazę pateikiama vis daugiau informacijos, joje iš viso
jau yra sukaupta duomenų apie 869 chemines medžiagas ir 9079 preparatus, gautus iš 897 duomenų teikėjų
(5 pav.).
2004 metais, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare,
dar labiau sugriežtėjo cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimai, kai kurie ES teisės aktai pradėjo galioti tiesiogiai Lietuvoje. Cheminių medžiagų srities reglamentavimas nuolat tobulinamas, nes atsiranda naujų mokslinių
žinių apie cheminių medžiagų savybes ir jų neigiamą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, taikytinas rizikos mažinimo priemones. Todėl 2006 m. po ilgų derybų buvo
priimtas ir 2007 metais įsigaliojo kompleksinis Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006
dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (toliau – REACH reglamentas), kuris
dar vadinamas Naująja cheminių medžiagų tvarkymo
politika. Šiuo nauju teisės aktu siekiama dar labiau padidinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, užtikrinant saugos informacijos perdavimą per visą cheminių
medžiagų tiekimo grandinę, įskaitant ir buitinius vartotojus. REACH reglamentas įpareigoja ūkio subjektus
surinkti ir įvertinti informaciją apie gaminamas, importuojamas, naudojamas chemines medžiagas ir ją panaudoti tų medžiagų sukeliamos rizikos žmonių sveikatai ir
aplinkai valdymui bei jos mažinimo priemonių nustatymui ir taikymui, užtikrinti saugos informacijos perdavimą visoje cheminių medžiagų tiekimo grandinėje. Tiekti
rinkai chemines medžiagas leidžiama tik įrodžius, kad
jos yra saugios.
Atskirai paminėtina nacionalinė Patvariųjų organinių teršalų (POT) tvarkymo 2006–2015 metų programa,
kuri 2010 metais atnaujinta (dabar galioja POT tvarkymo
2010–2015 metų programa). Ši Programa ne tik įgyvendina tarptautinius ypač didelį neigiamą poveikį žmonių
sveikatai ir aplinkai turinčių bei ilgai aplinkoje nesuyrančių POT tvarkymo reikalavimus, bet ir numato konkrečias
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priemones, skirtas mažinti naudojamų POT ir jų atliekų
keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, gauti informacijos apie POT paplitimą aplinkoje, biotoje, maisto
produktuose ir atlikti stebėseną, skleisti visuomenei ir
kitoms suinteresuotoms grupėms žinias apie POT, jų susidarymo prevenciją, maisto taršą POT, užterštas teritorijas, jų tvarkymą ir kt.
Sėkmingam cheminių medžiagų valdymui užtikrinti
labai svarbus efektyvus tarpžinybinis bendradarbiavimas visais lygiais (ministerijų, įgyvendinančių ir valstybinę kontrolę vykdančių institucijų). Šis bendradarbiavimas vyksta, tačiau tenka pripažinti, kad dar pasitaiko
tarpinstitucinio bendradarbiavimo stokos, jis ne visada
efektyvus. Iš problemų paminėtinas nepakankamas veiklos finansavimas, žmogiškųjų išteklių trūkumas. Taip pat
tenka pripažinti, kad pramonė labai skeptiškai sutinka
naujus reikalavimus, skirtus pagerinti žmonių ir aplinkos
apsaugos lygį – tai reikalauja didelių pastangų iš atsakingų valstybės institucijų specialistų aiškinant naujoves ir
praktinius taikymo ypatumus, jų teikiamą naudą, organizuojant seminarus, rengiant informacinę medžiagą ir
kt. Vien 2007 m. Aplinkos apsaugos agentūroje įsteigta
pagalbos tarnyba REACH reglamento bei Klasifikavimo,
ženklinimo ir pakavimo reglamento (EB) Nr. 1272/2008
įgyvendinimo klausimais per 2007–2010 m. laikotarpį
suteikė apie 1400 konsultacijų, suorganizavo 19 informacinių seminarų chemijos pramonės įmonių atstovams ir valstybinėms institucijoms, parengė ir išplatino
12 straipsnių, 12 naujienlaiškių, 11 informacinių lankstinukų. Įmonių informuotumą apie cheminių medžiagų
tvarkymo reikalavimus didino ir nuolatinė kontrolė. Bendrai, tiek pastovi įmonių informavimo apie reikalavimus
veikla, tiek nuolatinė kontrolė lėmė, kad sumažėjo pažeidimų (6 pav.). Tai rodo, kad nors dar yra nemažai problemų ir iššūkių, Lietuvos sveikatos programos uždavinys
„įgyvendinti pavojingų cheminių medžiagų valdymo
sistemą“ įgyvendinamas sėkmingai.
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II.4. GYVENTOJŲ SVEIKATOS GERINIMAS
IR MAISTO SAUGOS UŽTIKRINIMAS,
ĮGYVENDINANT VALSTYBINĖS MAISTO
IR MITYBOS STRATEGIJOS PRIEMONES
Ieva Gudanavičienė, Roma Bartkevičiūtė,
Aurika Banienė, Daiva Švelnienė
Įvadas
Šiandien vienareikšmiškai pripažįstama, kad netinkama mityba, riebus, daug sočiųjų riebalų rūgščių ir cholesterolio turintis maistas, nutukimas, mažas fizinis aktyvumas, rūkymas, nuolatinė nervinė įtampa vis dažniau
tampa lėtinių neinfekcinių ligų, ypač kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų, sudarančių didžiausią Lietuvos
gyventojų mirtingumo dalį, įprastais rizikos veiksniais.
Be to, visame pasaulyje didėjant aplinkos taršai, pastaraisiais dešimtmečiais ypač daug dėmesio kreipiama į
maisto produktų saugos bei kokybės užtikrinimą, taip
pat į maisto produktų ženklinimą kaip į vieną svarbiausių būdų pateikti vartotojams aiškią ir suprantamą informaciją apie maisto produktus, siekiant suteikti jiems
žinių, padedančių pasirinkti tinkamus maisto produktus,
užtikrinti tinkamą ir sveiką gyventojų mitybą bei gerą
sveikatą.
Siekdama palaikyti ir gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą bei įgyvendinti vieną iš Lietuvos sveikatos programos tikslų – „Iki 2010 m. sumažinti energijos, gaunamos
riebalų sąskaita, dalį iki 30 proc. bei energijos, gaunamos
iš sočiųjų riebiųjų rūgščių, dalį iki 14 proc. Užtikrinti maisto saugumą“, Lietuvos Vyriausybė 2003 m. spalio 23 d.
nutarimu Nr. 1325 patvirtino Valstybinę maisto ir mitybos strategiją ir jos įgyvendinimo priemonių 2003–2010
metų planą (Žin., 2003, Nr. 101-4556). Strategijoje iškelti
pagrindiniai uždaviniai – optimizuoti maisto saugą ir gyventojų mitybą, siekiant saugoti žmonių sveikatą ir gerinti gyvenimo kokybę.
Maisto saugos užtikrinimas
Apžvelgiant pasiektus rezultatus maisto produktų
saugos užtikrinimo ir mitybos gerinimo srityje, svarbu
paminėti, kad 2003–2010 m. maisto ir mitybos srities
Lietuvos teisės aktai buvo suderinti su ES teisės aktais.
Šis darbas sėkmingai tebevyksta ir šiuo metu.
Valstybinę maisto saugos ir kokybės kontrolę teisės
aktų nustatyta tvarka vykdo Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – VMVT). Nuo 2010 m., siekdama
optimizuoti atliekamos priežiūros funkcijas, VMVT aktyviai bendradarbiauja su Lietuvos metrologijos inspekcija, Valstybine ne maisto produktų inspekcija, Valstybine
augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos.
Kasmet VMVT gauna 2500–3000 vartotojų skundų, iš
kurių apie 45 proc. yra pagrįsti. Europos Komisijai, per
RASFF sistemą, VMVT kasmet išsiunčia po 30–45 skubius
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pranešimus dėl nesaugaus maisto. Nuo 2008 m. VMVT,
pasitelkusi rizikos vertinimą bei siekdama sumažinti
administracinę naštą ūkio subjektams, atsisakė kai kurių nebūtinų patikrinimų. Suskirsčius maisto tvarkymo
subjektus į padidintos rizikos, vidutinės rizikos ir mažos
rizikos grupes, valstybinės maisto kontrolės dažnumas
vykdomas atsižvelgiant į subjektų riziką. VMVT interneto tinklalapyje skelbiamas nesąžiningų maisto tvarkymo subjektų sąrašas ir tai labai padeda sudrausminti
maisto tvarkymo įmones. VMVT interneto tinklalapyje
vartotojams taip pat nuolat skelbiama informacija apie
šiurkščiausius pažeidimus, nustatomus maisto tvarkymo
subjektų patikrinimo metu (maisto tvarkymo įmonėse,
prekybos įmonėse, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse).
Nuo 2003 m. vykdomi tiekiamo geriamojo vandens
patvirtinamieji tyrimai. Kasmet atliekama iki 1500 šių
tyrimų, teisės aktų reikalavimų neatitinka maždaug 95–
280 tyrimų, t. y. 6–19 proc. visų tirtų mėginių. Vartotojų skundų dėl vandens kokybės pagrįstumas yra vienas
didžiausių, lyginant su skundais dėl maisto produktų ir
paslaugų. 2003–2010 m. geriamojo vandens tiekimas
buvo sustabdytas 59 atvejais, gerokai viršijus leidžiamą
bendrosios geležies kiekį. Taip pat kasmet atliekama iki
300 šachtinių šulinių geriamojo vandens tyrimų. 2010 m.
atlikus 2600 tyrimų, teisės aktų reikalavimų neatitiko
855: cheminė tarša nustatyta 37 proc. šių mėginių (nitratai – 213, nitritai – 23, kitos cheminės medžiagos – 36
atvejais), mikrobiologinė tarša nustatyta 87 proc. tirtų
mėginių. Nustačiusi, kad geriamasis vanduo nesaugus,
teritorinė VMVT informuoja vartotojus, savivaldos instituciją ir teritorinį visuomenės sveikatos centrą. Vartotojai
informuojami apie priemones, užtikrinančias geriamojo
vandens saugą ir kokybę.
Užtikrinant vartotojų teisę pasirinkti saugius ir sveikos mitybos reikalavimus atitinkančius maisto produktus, VMVT vykdo valstybinę maisto kontrolę. Kasmet
nustatoma iki 2000–2300 ženklinimo reikalavimų pažeidimų. Visais išaiškintais atvejais teritorinės VMVT
pažeidėjams nurodo sutvarkyti gaminamos produkcijos ženklinimą pagal teisės aktų reikalavimus, kad
nebūtų klaidinamas vartotojas. Gamintojai įspėjami
dėl vartotojų klaidinimo, jeigu neteisingai nurodomas
tinkamumo vartoti terminas, maisto produktų sudėtis,
nenurodoma kilmės šalis, kai ženklinimas nepateikiamas lietuvių kalba ar ne visa reikalinga informacija pateikiama vartotojui, kai etiketėse rašoma: „natūralus“,
„ekologiškas“, „be E“ ir kt.
Šiuo metu Europos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, visuotinai pripažįstama, kad maisto produktų ženklinimas
gali būti veiksminga informacijos teikimo priemonė,
kuria sudaroma galimybė gyventojams rinktis sveikatai
palankesnius, jų mitybos poreikius atitinkančius maisto
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Nuo 2007 m. VMVT pradėjo vykdyti akrilamido maisto
produktuose tyrimus. Kasmet ištiriama iki 40 mėginių,
nustatomos akrilamido vertės svyruoja nuo 30 iki 910
μg/kg. Taip pat kasmet ištiriama 60–453 maisto mėginių
dėl genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), iš
jų maisto produkto sudėtyje viršijančių 0,9 proc. GMO
kiekį nustatoma 1–17 mėginių. Kasmet ištiriama ir iki 10
ekologinių maisto produktų.
Tiek Europos Sąjungoje, tiek Lietuvoje nuo 2000 m. didėjo ekologinės gamybos plotai: 2009 m. Lietuvoje buvo
sertifikuotas 135 tūkst. ha plotas, o 2010 m. – 149 tūkst.
ha plotas, t. y. 10 proc. didesnis nei 2009 m. Tai susiję ir
su ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų paklausos
didėjimu bei išaugusiais vartotojų lūkesčiais gauti įvairesnių ekologiškų produktų.
Kaip matyti iš 1 paveikslo, jau trečius metus iš eilės
mažėja sertifikuotų ūkių skaičius. 2009 m. sumažėjo 126
ūkiais, o 2010 m. – 11 ūkių, todėl galima manyti, kad einama prie stabilizacijos ekologinio ūkininkavimo srityje.
Nepaisant mažėjančio ekologinių ūkių skaičiaus, sertifikuojami plotai metai iš metų didėja ir toliau.
2010 m. sertifikavimo įstaigai „Ekoagros“ buvo pateiktos 2753 paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą, tarp
kurių – 249 paraiškos, pateiktos naujų pareiškėjų. Apibendrinus sertifikavimo darbų rezultatus 2010 m. buvo
sertifikuoti 2668 ekologinės gamybos ūkiai, iš kurių 15
ekologinės akvakultūros ūkių.
Lietuvoje ekologiškų produktų kasmet užauginama
ir perdirbama vis daugiau. 2009 m. sertifikuota 59 ekologiškos produkcijos perdirbimo įmonės (iš jų naujai
sertifikuotos 24 perdirbimo įmonės), o 2010 m. – 80 perdirbimo įmonių (sertifikuotas žuvies perdirbimas, duonos gamyba, pieno perdirbimas, viešasis maitinimas ir
kitos veiklos), t. y. 12 proc. daugiau nei 2009 m. Išaugo
ekologinės produkcijos perdirbimas ir ūkininkų ūkiuose.
2010 m. duomenimis, ūkio subjektų, perdirbančių ekologišką produkciją savo ūkiuose, buvo 17, o 2009 m. jų
buvo tik 14. Tokios augimo tendencijos turėtų išlikti ir
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produktus. Todėl ir vienas iš Europos Komisijos visuomenės sveikatos srities prioritetų yra skatinti gyventojus sveikiau maitintis, sudarant geresnes sąlygas rinktis
tinkamus maisto produktus, t. y. siekti, kad maisto produktų etiketėse būtų pateikiama aiški, tiksli ir tinkama
informacija, kuri galėtų padėti vartotojams suprasti, ką
jie iš tiesų perka ir valgo. Neaiškios ir klaidinančios etiketės arba etiketės, kuriose teikiama nebūtina informacija,
kartais, užuot padėjusios, gali vartotojus netgi klaidinti.
Be to, dažnai svarbiausia informacija etiketėse užrašoma
labai mažomis raidėmis, paslepiama arba užgožiama
rinkodaros šūkiais ir pan. Jau parengtas naujo Europinio
teisės akto projektas, kurį rengiant aktyviai dalyvauja ir
Lietuvos atstovai ir kuriuo bus siekiama užtikrinti, kad
maisto produktų etiketėse esminė informacija būtų kuo
aiškesnė ir suprantamesnė.
Tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek 2007 m. Lietuvoje atliktų tyrimų apie vartotojų nuomonę dėl produktų
ženklinimo duomenimis, dauguma vartotojų mano, kad
šiuolaikinės maisto produktų etiketės neaiškios arba jose
teikiama per daug informacijos, iš kurios sunku atsirinkti svarbiausią. Nustatyta, kad tik kas ketvirtas Lietuvos
gyventojas atsakė, kad visada aiškiai perskaito maisto
produktų etiketėse pateikiamą informaciją, dauguma
apklaustųjų pageidavo, kad būtų pagerintas maisto produktų etikečių įskaitomumas, ir daugiau kaip pusė jų
mano, kad tai būtų galima pasiekti nustačius minimalų
šrifto dydį, o pagrindinės priežastys, trukdančios suprasti maisto produktų ženklinime pateikiamą informaciją,
vartotojų nuomone, yra neaiškių sutrumpinimų ir neaiškių terminų vartojimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad, remiantis Lietuvoje atlikto tyrimo duomenimis, galima teigti, jog daugumai
vartotojų maisto produktų ženklinimo informacija nėra
svarbus informacijos apie mitybą šaltinis, be to, tik kiek
daugiau negu pusė Lietuvos vartotojų pageidauja maistingumo ženklinimo informacijos, būtent, kuri kartu su
tinkamu vartotojų švietimu suteikia galimybę pasirinkti
sveikai mitybai tinkamus maisto produktus. Kadangi,
atliktų faktiškos mitybos tyrimų duomenimis, Lietuvos
gyventojai suvartoja per daug maistinių medžiagų, galinčių turėti įtakos lėtinių neinfekcinių ligų vystymuisi,
būtina ir toliau skatinti juos domėtis tuo, ką jie perka ir
valgo bei mokyti teisingai suprasti informaciją apie maistą ir atskirų maistinių medžiagų indėlio svarbą jų mitybai
bei ligų rizikai mažinti.
Nuo 2003 m. VMVT vykdo augalinių ir gyvūninių maisto produktų taršos stebėsenos programą. Kasmet ištiriama 250–750 vaisių, daržovių, uogų mėginių, iš jų teisės
aktų reikalavų neatitiko 0,9–1,9 proc. Gyvūninių maisto
produktų kasmet ištiriama 3900–4300 mėginių, neatitinkančių teisės aktų reikalavimų nustatoma 0,12–1,0 proc.
ištirtų mėginių.
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ateityje. Taip pat dėl išaugusios paklausos turėtų padidėti ir ekologiškų maisto produktų įvairovė.
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės
sveikatos instituto atlikto Vilniaus gyventojų ekologiškų
maisto produktų vartojimo ir požiūrio į juos tyrimo duomenimis, ekologiškus maisto produktus bent kartą yra
vartoję 82,1 proc. Vilniaus gyventojų. Moterys statistiškai reikšmingai dažniau negu vyrai vartoja ekologiškas
daržoves. Nors nemažai gyventojų vartoja ekologiškus
maisto produktus, tačiau šiuos produktus jie vartoja
gana retai: 37,2 proc. apklaustųjų juos vartoja 2−3 kartus per savaitę, o kiti − dar rečiau. Pagrindinės priežastys,
lemiančios ekologiškų produktų vartojimą, apklaustųjų
nuomone, yra šių produktų saugumas (27,3 proc.), sveikumas (90 proc.), skanumas (38,9 proc.) ir kitos priežastys
(3,6 proc.).
Pastebėtina, kad ekologiškus žemės ūkio ir maisto
produktus vartotojas gali lengvai atpažinti pagal specifines nuorodas. Visus tiekiamus rinkai ekologinio žemės
ūkio gamybos reikalavimus atitinkančius ir sertifikuotus
ekologiškus produktus, skirtus žmonių maistui arba ūkinių gyvūnų pašarui, privaloma ženklinti:

Nuo 2010 m. sausio
1 d. prekių ženklu
„Ekologinis žemės ūkis“

kuriuose auga augalai ir ganosi gyvuliai, iki taršos šaltinių; ribojamas mineralinių trąšų, pesticidų, veterinarinių
vaistų naudojimo kiekis, dažnumas ir laikas; perdirbant
nenaudojami sintetiniai maisto priedai), maistingumu
(yra šviežesni, taikomi ekstensyvūs auginimo, gamybos
bei maistingumą išsaugojantys perdirbimo būdai, yra
didesnis natūralios ląstelienos, mineralų, vitaminų, polifenolių bei kitų biologiškai vertingų medžiagų kiekis
ar sumažinta energinė vertė, riebalų, sočiųjų riebalinių
rūgščių, druskos, cukraus kiekis) ir pagaminti tausojant
aplinką (taikomos aplinką saugojančios technologijos,
pagal apskaičiuotus augalams būtinų maisto medžiagų
balansus naudojamas tik minimalus trąšų kiekis, būtinas
visavertei augalų vegetacijai, maksimaliai panaudojamos gamybos atliekos). IKP yra sertifikuojami siekiant,
kad būtų patvirtinta atitiktis kokybės reikalavimams.
Nepriklausoma sertifikavimo įstaiga vykdo jų gamybos
priežiūrą. 2010 m., lyginant su 2009 m., 2,5 karto padidėjo IKP gamintojų skaičius ir buvo išplėstas produkcijos
asortimentas – be medaus ir bičių produktų, sertifikuota
įvairių daržovių, vaisių ir uogų.
IKP yra ženklinami specialiu ženklu „Kokybė“.

Nuo 2010 m. liepos 1 d. ir ES
ekologinės gamybos logotipu
bei nurodyti sertifikavimo
įstaigos kodą ir žaliavos
užauginimo vietą

Informacija apie IKP skelbiama interneto tinklalapiuose: www.zum.lt, www.maistokokybe.lt ir www.ekoagros.lt.

EKOLOGINIS
ÞEMËS ÛKIS

LT-EKO-001
ES žemės ūkis

Informacija apie ekologiškus produktus ir apie tai,
kaip ekologinis ūkininkavimas prisideda prie mūsų gamtos išteklių apsaugos, biologinės įvairovės, gyvūnų gerovės ir kaip jis padeda kaimo plėtrai yra skelbiama Europos Komisijos interneto tinklalapyje http://ec.europa.
eu/agriculture/organic/home_lt. Ši svetainė yra pirminis
informacijos apie visus ES ekologinio ūkininkavimo
politikos aspektus, naujienas ir artimiausius renginius,
šaltinis. Taip pat informacija apie ekologiškus produktus
skelbiama interneto tinklalapiuose: www.zum.lt, www.
ekoagros.lt ir www.aplinka.lt.
Siekiant sudaryti galimybes gamintojams gaminti
ir vieningai ženklinti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir
maisto produktus (toliau – IKP), o vartotojui – galimybę
pasirinkti ir atpažinti juos rinkoje, 2008 m. patvirtinti IKP
gamybos, sertifikavimo, priežiūros ir ženklinimo reikalavimai. IKP savo kokybe pranoksta įprastinius produktus,
nes pasižymi natūralumu (ribojamas atstumas nuo laukų,
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Lietuvos gyventojų mitybos gerinimas
Siekiant saugoti žmonių sveikatą ir gerinti gyvenimo
kokybę daug nuveikta Lietuvos gyventojų mitybos gerinimo srityje, pirmiausiai pradedant nuo pačių mažiausiųjų.
Šiandien neginčytina, kad žindymas – vienintelis teisingas kūdikių maitinimo būdas, visiškai patenkinantis
pirmo pusmečio kūdikio poreikius, nulemiantis normalų jų augimą ir vystymąsi bei padedantis pamatus vaiko
dvasinei, psichinei ir fizinei sveikatai. Kūdikių žindymas
būtinas kūdikiui ir labai svarbus motinos sveikatai, be to,
įrodyta, kad suaugusieji, teisingai maitinti kūdikystėje,
rečiau serga lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (kraujotakos sistemos ligomis, cukriniu diabetu ir kt.).
Siekiant skatinti kūdikių žindymą ir plėsti Naujagimiams palankių ligoninių (toliau – NPL) tinklą Lietuvoje
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-613 ,,Dėl stacionarių asmens sveikatos priežiūros įstaigų vertinimo pagal naujagimiams palankios
ligoninės reikalavimus laikinųjų taisyklių patvirtinimo“
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(Žin., 2004, Nr. 135-4905) patvirtinti reikalavimai gimdymo stacionarams, norintiems tapti NPL. Minėtos taisyklės
parengtos vadovaujantis tarptautiniais Pasaulio sveikatos organizacijos ir Jungtinių Tautų vaikų fondo Naujagimiams palankios ligoninės reikalavimais. Lietuvoje yra
septynios NPL vardą turinčios ligoninės, kuriuose gimsta
daugiau nei 30 proc. visų naujagimių.
Parengti ir sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V-612 patvirtinti ,,Sveikatos priežiūros įstaigose taikomi Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso reikalavimai“. Šių reikalavimų
diegimas sveikatos priežiūros įstaigose padeda užtikrinti
kūdikių ir mažų vaikų žindymo apsaugą, rėmimą ir skatinimą bei kūdikių žindymo skatinimo iniciatyvų Lietuvoje
įgyvendinimą.
Atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje iki 6 mėnesių
amžiaus kūdikius žindo tik kiek daugiau kaip kas trečia,
o iki 12 mėn. amžiaus – maždaug kas dešimta mama. Lyginant 2005 m. tyrimo duomenis su analogiško tyrimo
1993 m. duomenimis galima pasidžiaugti, kad motinų,
žindančių kūdikius iki 6 mėn. amžiaus, skaičius padidėjo
nuo 11,1 proc. iki 30,5 proc., o motinų, žindančių kūdikius iki 12 mėn. amžiaus, skaičius padidėjo nuo 1,0 proc.
iki 10,8 proc., ir nors žindymo trukmė ir dažnumas didėja,
tačiau dar atsilieka nuo kai kurių kitų Europos šalių, kuriose (pvz., Norvegijoje, Švedijoje, Italijoje) 60−80 proc.
motinų žindo kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus. Todėl, be
abejonės, ir toliau būtina įvairiomis iniciatyvomis skatinti žindymą ir formuoti palankų visuomenės požiūrį į jį
siekti, kad kuo daugiau motinų ir kuo ilgiau žindytų savo
kūdikius.
Iki šiol Lietuvoje nebuvo atliktas išsamus ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos tyrimas, todėl sunku iki galo
įvertinti ikimokyklinio amžiaus vaikų mitybos tendencijas. Toks tyrimas bus atliekamas 2011–2012 m., įgyvendinant Vaikų sveikatos stiprinimo 2008–2012 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836, priemones.
Ir ikimokyklinio amžiaus, ir mokyklinio amžiaus vaikai
dažniausiai valgo tai, ką valgo visa šeima, todėl vaikų ir
suaugusiųjų mitybos problemos išlieka labai panašios:
vaikai per mažai vartoja vaisių ir daržovių, grūdinių
produktų, per daug riebalų ir cukraus, užkandžiauja
saldžiai, mėgsta greitai pagamintą maistą, nesilaiko mitybos režimo ir pan. Todėl siekdamas užtikrinti sveikatai
palankų mokinių maitinimą bendrojo lavinimo mokyklose sveikatos apsaugos ministras 2010 m. liepos 19 d.
įsakymu Nr. V-645 patvirtino „Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašą“ (Žin., 2010, Nr. 89-4735), kuriuo uždrausta mokinių
maitinimui tiekti kai kuriuos sveikatai nepalankius maisto produktus, kaip bulvių traškučius, saldainius, maisto
produktus su konservantais, saldikliais bei aromato ir
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skonio stiprikliais, gazuotus bei energinius gėrimus ir kt.
Siekiant suteikti mokiniams žinių apie mitybos ir fizinio
aktyvumo naudą, 2007 m. parengta metodinė medžiaga mokytojams, kuri padėtų suteikti mokiniams žinių
fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos temomis, ir kad tai
peraugtų į kasdienį įprastą bei visapusį gyvenimo būdą,
vienodai apimantį mitybos ir fizinio aktyvumo įpročius
sveikatos gerinimo labui. Nuo 2004 m. Lietuvos mokyklos dalyvauja Europos Sąjungos pieno vartojimo skatinimo bei nuo 2009 m. − ES finansuojamose vaisių, daržovių vartojimo skatinimo programose, kurios skatina
vaikus vartoti pieno produktus bei vaisius ir daržoves;
plečiamas sveikatą stiprinančių mokyklų, kuriose sveika
mityba yra vienas iš pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių, tinklas ir pan.
Nuo 1997 m. kas penkeri metai vykdomi Lietuvos
suaugusių gyventojų faktiškos mitybos bei mitybos ir
gyvensenos įpročių tyrimai. Atliktų tyrimų duomenimis
(1997, 2002, 2007), tenka pripažinti, kad gyventojai ir
toliau nepakankamai vartoja šviežių daržovių bei vaisių,
grūdinių produktų, žuvies ir jos produktų bei tradiciškai
per daug vartoja mėsos ir mėsos produktų. Lietuvos gyventojų maisto racione pastebimas riebalų perteklius
(riebalinės kilmės kalorijos sudaro net 43,2 proc. paros
raciono energinės vertės) ir angliavandenių trūkumas
(angliavandenių kilmės kalorijos sudaro tik 41,1 proc. raciono energinės vertės); mažiau negu rekomenduojama
su maistu gaunama skaidulinių medžiagų ir per daug
cholesterolio bei natrio, ir šios tendencijos išlieka per
visą pastarąjį dešimtmetį.
Suaugusių Lietuvos gyventojų mityba nesubalansuota: per daug vartojama riebalų, ypač – sočiųjų riebalų
rūgščių, taip pat – cholesterolio, cukraus. Moterys nepakankamai vartoja vitaminų D, B1, PP, B12, vyrai – vitamino,
B12. Ir moterys, ir vyrai per daug vartoja natrio ir nepakankamai kalcio, jodo (1 lentelė).
Jodo stokos pavojus Lietuvoje įrodytas tyrimais. Vienas efektyviausių pasaulyje patikrintų būdų užtikrinti
pakankamą jodo kiekį organizme – kokybiškos joduotos valgomosios druskos vartojimas. Atsižvelgiant į tai
ir saugant gyventojų sveikatą, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministras 2004 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. V-255 patvirtino Lietuvos higienos normos
HN 15:2003 „Maisto higiena“ (Žin., 2003, Nr. 70-3205) 16
punkto pakeitimą, kuriuo nustatoma, kad „mažmeninės
prekybos parduotuvių maisto skyriuose parduodama, o
viešojo maitinimo bei duonos gamybos įmonėse vartojama tik joduota valgomoji druska, turinti 20–40 mg/kg
jodo“. Šis pakeitimas įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d.
Lietuvos suaugusių gyventojų faktiškos mitybos bei
mitybos ir gyvensenos įpročių tyrimo metu (2007 m.) nustatyta, kad juoduotą druską vartoja 67,7 proc. Lietuvos
gyventojų. Pastebėta, kad moterys statistiškai reikšmin-
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1 lentelė. Lietuvos gyventojų vidutiniai energijos ir kai kurių maistinių medžiagų
paros suvartojimo kiekiai 1997 ir 2007 m.
Vidutiniai kiekiai per parą
Energija ir maistinės medžiagos

1997 m.
(n=2182)

2007 m.
(n=1936)

Rekomenduojama
paros norma

Energija (kJ)

9238,5

8659,4

-

Energija (kcal)

2253,3

2068,2

-

Baltymų tiekiamos energijos dalis (proc.)

13,7

16,6

-

Angliavandenių tiekiamos energijos dalis (proc.),
iš viso

41,0

41,1

-

-

12,6

-

Skaidulinės medžiagos (g)

16,2

17,9

-

Riebalų tiekiamos energijos dalis (proc.), iš viso

44,0

43,2

-

-

13,1

-

-

16,3

-

iš jų: cukrus

iš jų: sočiosios riebalų rūgštys (RR)
mononesočiosios RR
polinesočiosios RR
Cholesterolis (mg)
Alkoholio tiekiamos energijos dalis (proc.)

-

8,8

-

340,0

388,6

-

1,2

0,7

-

Vitaminai:
A (RE mg)

0,4

1,1

0,8

β-karotenas (mg)

2,6

3,2

-

D (μg)

-

4,9

5,0

E (mg)

-

14,3

10,0

Tiaminas (vit. B1) (mg)

1,3

1,3

1,5

Riboflavinas (vit. B2) (mg)

1,5

1,5

1,5

Niacinas (mg NE)

22,9

15,7

17,2

Vitaminas B6 (mg)

-

1,6

1,24

Folatai (μg)

-

284,2

300

Kobalaminas (μg)

-

1,4

3,0

124,2

67,6

60,0

Natris (g)

4,3

3,5

1,5

Kalis (g)

4,6

2,9

2,5

Kalcis (mg)

821,2

734,6

1066

Fosforas (mg)

1334,1

1196,7

900

Magnis (mg)

429,8

302,5

300

Geležis (mg)

21,3

11,8

12,0

Cinkas (mg)

-

11,1

12,0

Jodas (μg)

-

56,5

150,0

Varis (mg)

-

1,6

-

Manganas (mg)

-

4,3

-

Askorbo rūgštis (vit. C) (mg)
Mineralinės medžiagos:

gai dažniau vartoja joduotą druską nei vyrai. 2007 m.,
lyginant su 1997 bei 2002 metais, juoduotos druskos
vartojimas išaugo. 1997 m. net 87 proc. respondentų nurodė nevartojantys druskos su mineralais ir vos 4,7 proc.
teigė, jog vartoja tokią druską, o 2002 m. vartojančių
joduotą druską gyventojų skaičius išaugo iki 44,6 proc.
(52,5 proc. moterų ir 36,7 proc. vyrų). Galima teigti, jog
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programų, skirtų jodo deficitui mažinti, priemonių įgyvendinimas buvo efektyvus.
Nors pastaruoju metu visose šalyse itin skatinama vartoti kuo mažiau valgomosios (nors ir joduotos) druskos,
galinčios didinti hipertoninės ligos riziką, per dešimtmetį nedaug kito valgomosios druskos vartojimo dažnumas: 2007 m. niekada nesūdo valgydami jau pagamintų
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patiekalų 40,7 proc. respondentų (1997 m. – 47,2 proc.),
truputį, jei maistas nepakankamai sūrus, sūdo 52,3 proc.
ir beveik visada, net neragaudami, sūdo 6,6 proc. respondentų (1997 m. – 7,0 proc.). Vyrai dažniau negu moterys
sūdo maistą ir paragavę, ir jo neragaudami.
Šiuo metu jau neabejojama, kad nutukimas – svarbus
rizikos veiksnys kraujotakos sistemos bei kitoms lėtinėms
neinfekcinėms ligoms atsirasti, o Europos kovos su nutukimu chartijoje pažymima, kad antsvoris ir nutukimas
sudaro vieną iš rimčiausių 21 amžiaus iššūkių visuomenės sveikatai. Ši problema neaplenkia ir Lietuvos. Todėl,
matyt, dar nėra pasiektas vienas iš Valstybinės maisto ir
mitybos strategijos siekių, kad suaugusių Lietuvos gyventojų vidutinis kūno masės indeksas (toliau – KMI) sudarytų apie 21 kg/m2, nes šiuo metu vidutinis Lietuvos
gyventojų KMI yra 25,6 kg/m2 (Europos šalyse jis svyruoja
nuo 22,9 iki 28,6). Vertinant Lietuvos gyventojų KMI pasiskirstymą, galima teigti, kad 2007 m. atliktų faktiškos mitybos tyrimų duomenimis, normalų kūno svorį turėjo tik
kiek mažiau kaip pusė gyventojų (45,8 proc.), o daugiau
kaip trečdalis (38,6 proc.) respondentų turėjo antsvorį ir
13,5 proc. buvo nutukę, iš jų 11,3 proc. vyrų ir 15,2 proc.
moterų, todėl lėtinių neinfekcinių ligų plitimo rizika ir toliau išlieka didelė. Per pastarąjį dešimtmetį visose vyrų
amžiaus grupėse, ypač vyresnių nei 35 m. amžiaus, pastebimai sumažėjo normalaus svorio asmenų ir padidėjo
turinčių antsvorį; didėjant amžiui, nutukusių vyrų, kaip ir
moterų, daugėja. Analizuojant nutukimo paplitimą tarp
įvairaus amžiaus grupių respondenčių moterų, nustatyta, kad 2007 m. daugiausia nutukusių buvo 50–64 m.
moterų – 26,8 proc.; o jaunesnių (19–34 m. amžiaus) moterų grupėje nutukusių respondenčių sumažėjo ir šiek
tiek padaugėjo turinčių antsvorį, o normalų kūno svorį
turinčių šios amžiaus grupės respondenčių moterų procentas per paskutinį dešimtmetį išliko praktiškai nepakitęs, tačiau didėjant amžiui, normalų kūno svorį turinčių
moterų taip pat mažėja. Galime pasidžiaugti nebent tuo,
kad nutukusių respondentų vyrų ir moterų Lietuvoje mažiau negu kai kuriose Europos Sąjungos šalyse (Graikija,
Kipras, Anglija, Čekija ir kt.).
Apibendrinimas
Siekiant užtikrinti maisto produktų saugą ir kokybę
teisės aktų nustatyta tvarka vykdoma valstybinė maisto
saugos ir kokybės kontrolė. Neatitiktys maisto saugos
reikalavimams nustatomos iki 10 proc. tirtų atvejų. Nuo
2008 m. VMVT, pasitelkusi rizikos vertinimą bei atsisakiusi kai kurių nebūtinų patikrinimų, mažina administracinę
naštą ūkio subjektams; VMVT internetiniame tinklalapyje skelbiamas nesąžiningų maisto tvarkymo subjektų sąrašas. Tai padeda sudrausminti maisto tvarkymo įmones;
VMVT internetiniame tinklalapyje vartotojams taip pat
nuolat skelbiama informacija apie šiurkščiausius pažeidi50

mus, nustatomus maisto tvarkymo subjektų patikrinimo
metu.
Kasmet nustatoma iki 2000–2300 maisto ženklinimo
reikalavimų pažeidimų, o Lietuvoje atliktų tyrimų apie
vartotojų nuomonę dėl produktų ženklinimo duomenimis, dauguma vartotojų mano, kad šiuolaikinės maisto
produktų etiketės neaiškios arba jose teikiama per daug
informacijos, iš kurios sunku atsirinkti svarbiausią, todėl
būtina ir toliau skatinti gyventojus domėtis tuo, ką jie
perka ir valgo bei mokyti teisingai suprasti informaciją
apie maistą ir atskirų maistinių medžiagų svarbą jų mitybai bei ligų rizikos mažinimui.
Lietuvoje didėja ekologinės gamybos plotai ir ekologiškų produktų kasmet užauginama ir perdirbama vis
daugiau. Skaičiuojama, kad tokios augimo tendencijos
turėtų išlikti ir ateityje ir tai susiję su ekologiškų žemės
ūkio ir maisto produktų paklausos didėjimu bei išaugusiais vartotojų lūkesčiais gauti įvairesnių ekologiškų produktų. Siekiant sudaryti galimybes gamintojams gaminti
ir vieningai ženklinti išskirtinės kokybės žemės ūkio ir
maisto produktus, o vartotojui galimybę pasirinkti ir
atpažinti juos rinkoje, yra patvirtinti išskirtinės kokybės
gamybos, sertifikavimo, priežiūros ir ženklinimo reikalavimai.
Siekiant saugoti žmonių sveikatą ir gerinti gyvenimo
kokybę vykdomos įvairios priemonės Lietuvos gyventojų
mitybos gerinimo srityje, pirmiausia užtikrinant kūdikių
ir mažų vaikų žindymo apsaugą, rėmimą ir skatinimą bei
įgyvendinant kūdikių žindymo skatinimo iniciatyvas Lietuvoje. Tačiau, atliktų tyrimų duomenimis, Lietuvoje iki
6 mėnesių amžiaus kūdikius žindo tik kiek daugiau kaip
kas trečia, o iki 12 mėn. amžiaus – maždaug kas dešimta
mama, todėl toliau išlieka būtinybė įvairiomis iniciatyvomis skatinti žindymą ir formuoti palankų visuomenės
požiūrį į jį bei siekti, kad kuo daugiau motinų ir kuo ilgiau
žindytų savo kūdikius.
Siekiant rengti ir efektyviau diegti priemones ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų mitybos korekcijai
ir gerinimui, būtina atlikti ikimokyklinio amžiaus vaikų
mitybos tyrimus, gerinti ir tobulinti mokinių maitinimo
bendrojo lavinimo mokyklose organizavimą; ugdyti ir
mokyti vaikus sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo; skatinti juos vartoti vaisius ir daržoves bei pieno produktus; plėsti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą ir kt.
Vertinant Lietuvos gyventojų mitybą, tenka pripažinti, kad suaugusių gyventojų mityba nesubalansuota:
gyventojai nepakankamai vartoja šviežių daržovių bei
vaisių, grūdinių produktų, žuvies ir jos produktų bei tradiciškai per daug vartoja mėsos ir mėsos produktų; daug
vartojama riebalų, ypač – sočiųjų riebalų rūgščių, mažiau,
negu rekomenduojama, su maistu gaunama skaidulinių
medžiagų ir per daug cholesterolio bei natrio, ir šios tendencijos išlieka per visą pastarąjį dešimtmetį. Nustatyta,

II. ŽMOGAUS SVEIKATĄ VEIKIANČIOS APLINKOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS SIEKINIUS

kad tik mažiau kaip pusės Lietuvos gyventojų normalus
kūno svoris; daugiau kaip trečdalis turi antsvorio ir kas
septintas, aštuntas gyventojas yra nutukęs, todėl lėtinių
neinfekcinių ligų plitimo rizika ir toliau išlieka didelė.
Taigi galima teigti, kad išlieka labai svarbus uždavinys,
kurį taip pat kelia Pasaulio sveikatos organizacija ir Europos Sąjungos atsakingos institucijos: mokyti visuomenę
sveikos mitybos principų, didinti supratimą apie suvartojamo maisto įtaką sveikatai. Kitas ne mažiau svarbus
uždavinys – toliau dirbti, užtikrinant vartotojų teisę pasirinkti saugius ir sveikos mitybos reikalavimus atitinkančius maisto produktus.
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II.5. SVEIKOS MITYBOS UŽTIKRINIMAS IR
TEISINGŲ MITYBOS ĮGŪDŽIŲ MOKYMAS
MOKYKLOJE
Roma Bartkevičiūtė, Ieva Gudanavičienė,
Aurika Banienė, Emilija Bugailiškienė,
Jurgita Nemanienė, Daiva Švelnienė
Įvadas
Vaikų mityba – visuomenės sveikatos tema, kuriai būtina skirti ypatingą dėmesį, nes tai viena jautriausių mūsų
visuomenės grupių. Vaikai ne visada gali patys rinktis ir
spręsti, kuo ir kaip maitintis, todėl yra labiausiai pažeidžiami. Įrodyta, kad sveiki mitybos įpročiai susiformuoja
jau vaikystėje, todėl ypač svarbu juos diegti ir formuoti
kuo ankstesniame amžiuje.
2009 m. atliktų tyrimų duomenimis, nustatyta, kad
vaikų mitybai pirmiausia turi įtakos tėvų žinios apie sveiką mitybą, todėl būtent tėvai turi suprasti sveikos mitybos svarbą ir tokioje šeimoje augantys vaikai vėliau patys
sugebės pasirinkti sveikus ir naudingus produktus bei
patiekalus. Be abejo, svarbus vaidmuo tenka ir mokytojams, kurie kaip ir tėvai turėtų mokyti ir aiškinti vaikams,
kokį maistą reikia valgyti, koks maistas yra sveikas, kad
sveikas maistas gali ir turi būti sotus, įvairus ir skanus.
Dažniausiai vaikai valgo tą, ką valgo visa šeima, todėl
vaikų ir suaugusiųjų mitybos problemos išlieka labai panašios: per mažai vartojama vaisių ir daržovių, grūdinių
produktų, per daug riebalų ir cukraus. Vaikai užkandžiauja saldžiai, mėgsta greitai pagamintą maistą, nesilaiko
mitybos režimo ir pan. Tai patvirtina ir 2005–2010 metais Lietuvoje atliktų mokinių mitybos tyrimų rezultatai,
kurie rodo, kad mokinių mityba nėra pakankamai sveika
ir tinkama, nesilaikoma maitinimosi režimo, jiems dar
trūksta žinių apie maisto produktų maistinę vertę, maisto priedus, jų vartojimo riziką ir kt.
Sveikos mitybos užtikrinimas mokykloje
Suprantama, kad tinkamą vaikų maitinimą mokyklose
gali užtikrinti tik bendros valstybinių institucijų, atsakingų už vaikų maitinimo organizavimą, bei mokyklų bendruomenių pastangos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo II skirsnio 6 straipsnio
3 punktu bei Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo
36 straipsnio 10 dalimi, moksleivių maitinimo paslaugų
tiekimas ikimokyklinio ugdymo bei bendrojo lavinimo
įstaigose yra savarankiškoji savivaldybės funkcija, todėl
savivaldybių tarybų uždavinys yra užtikrinti, kad mokiniai
mokyklose būtų maitinami tinkamu ir saugiu maistu ir
gautų organizmui reikiamą maistinių medžiagų kiekį, užtikrinantį vaiko organizmo fiziologinius poreikius. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija privalo rūpintis socialiai
remtinų moksleivių mityba, organizuodama nemokamą
maitinimą mažas pajamas gaunančių šeimų vaikams.
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Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau –
VMVT) duomenimis, šiuo metu moksleiviams visose mokyklose sudarytos sąlygos gauti karšto maisto: 2010 m.
visose 1319 mokyklų mokiniai gavo karšto maisto, iš jų
91 proc. (arba 1200) mokyklų mokiniai yra maitinami
įrengtuose mokyklų maisto tvarkymo skyriuose, 78 proc.
(arba 1037) mokyklų maisto tvarkymo skyriuose maistas
mokiniams gaminamas iš žaliavų, 5 proc. (arba 66) mokyklų maistas mokiniams gaminamas iš pusgaminių ir
17 proc. (arba 224) mokyklų maistas pristatomas termosais, nes šiose mokyklose nėra sąlygų maistą mokiniams
gaminti vietoje. Vis dar išlieka opi problema, kad 19 mokyklų (1 proc.) nėra sąlygų maistą gaminti vietoje ir šių
mokyklų mokiniai maitinami kitose maitinimo įmonėse:
po 2 mokyklas Šilutės, Rokiškio, Tauragės rajonuose, po 1
mokyklą Lazdijų, Kauno, Kaišiadorių, Klaipėdos, Marijampolės, Pasvalio, Kelmės, Pakruojo, Telšių, Plungės, Molėtų
rajonuose, Panevėžyje ir Šiauliuose.
Siekiant užtikrinti sveikatai palankų mokinių maitinimą bendrojo lavinimo mokyklose, sveikatos apsaugos
ministras 2010 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-645 patvirtino „Mokinių maitinimo organizavimo bendrojo lavinimo
mokyklose tvarkos aprašą“ (toliau – Aprašas) (Žin., 2010,
Nr. 89-4735). Šiuo Aprašu uždrausta mokinių maitinimui
tiekti bulvių traškučius, kitus riebaluose virtus gaminius,
saldainius, šokoladą ir jo gaminius, konditerijos ir kitus
gaminius su šokoladu ar kremu, maisto produktus su
kai kuriais maisto priedais (Aprašo 3 priede nurodytais
dažikliais, konservantais, saldikliais bei aromato ir skonio
stiprikliais), gazuotus gėrimus, energinius gėrimus, gėrimus ir maisto produktus, pagamintus (arba kurių sudėtyje yra) kavamedžio pupelių kavos ar jų ekstrakto, sultinių
koncentratus, rūkytą žuvį, konservuotus mėsos ir žuvies
gaminius (išskyrus vasaros stovyklų metu ar sudarant
maisto paketus į namus); mechaniškai atskirtą mėsą ir
jos gaminius, maistą, pagamintą iš genetiškai modifikuotų organizmų (toliau – GMO), arba maistą, į kurio sudėtį
įeina GMO. Aprašas sukėlė visuomenėje daug diskusijų
dėl kai kurių maisto produktų ir kai kurių maisto priedų
įtraukimo į jį. Todėl Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) ir jai pavaldžių įstaigų specialistai dalyvavo
apskričių seminaruose, kuriuose buvo išaiškinti Aprašo
parengimo motyvai ir principai.
Dažikliai į Tvarkos aprašo 3 priedo sąrašą įtraukti, atsižvelgiant į 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008 dėl maisto
priedų (OL 2008, L354, p.16) 24 straipsnį, kuris nustato
kad maisto produktai, kurių sudėtyje yra šio reglamento
V priede išvardytų dažiklių, turi būti ženklinami papildoma informacija „gali neigiamai paveikti vaikų aktyvumą
ir dėmesį“. Kadangi išvardytieji dažikliai gali neigiamai
paveikti vaikų aktyvumą ir dėmesį, todėl yra nepateisinamas tokių maisto produktų tiekimas mokinių maitinimui
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bendrojo lavinimo mokyklose, kur įmanoma įsigyti tik
tų maisto produktų, kurie yra siūlomi, ir mokiniai neturi
kito pasirinkimo. Saldikliai į minėtą sąrašą įtraukti kaip
draudžiami todėl, kad augančiam organizmui reikalinga
energija, kurią teikia angliavandeniai, baltymai ir riebalai, o saldikliai, nors pasižymi saldžiu skoniu, energijos
nesuteikia ir negali tenkinti vaikų fiziologinių maisto medžiagų ir energijos poreikių. Be to, nustatyta, kad saldžių
maisto produktų, neužtikrinančių pakankamo energijos
poreikio, vartojimas skatina vaikų pripratimą prie saldaus
skonio bei gausesnį saldžių maisto produktų vartojimą,
kas vėlesniame amžiuje gali būti viršsvorio ir nutukimo
atsiradimo priežastis. Kaip žinoma, konservantai – tai
medžiagos, kurios pailgina maisto produktų galiojimo
terminą ir apsaugo juos nuo mikroorganizmų sukeliamo
gedimo ir (arba) patogeninių mikroorganizmų dauginimosi. Bendrojo lavinimo mokyklose maistas yra gaminamas ir tiekiamas kiekvieną dieną, nes mokiniai turi būti
maitinami šviežiu maistu, kuris turi biologiškai vertingų
augančiam organizmui būtinų maisto medžiagų, todėl
ilginti maisto produktų galiojimo terminą ir apsaugoti
nuo mikroorganizmo sukeliamo gedimo nėra poreikio.
Aromato ir skonio stiprikliai – medžiagos, sustiprinančios maisto produkto skonį ir (arba) aromatą. Maisto produktų su šiais maisto priedais vartojimas taip pat skatina
gausesnį maisto produktų vartojimą bei pripratimą prie
stipresnio aromato ir skonio. Tai ateityje taip pat gali skatinti antsvorio ir nutukimo vystymąsi.
Atkreiptinas dėmesys, kad Aprašu draudžiami ne
maisto priedai, o produktai su išvardytais maisto priedais, jei jie tiekiami mokiniams maitinti. Atsižvelgiant į
padidėjusį vaikų organizmo jautrumą, lyginant su suaugusiųjų, sparčiai plintančias alergijas, kitus vaikų sveikatos sutrikimus bei siekiant gerinti vaikų sveikatą, minėtu
Aprašu, pagal teisės aktų įgaliojimus, buvo siekta nustatyti vaikų maitinimo reikalavimus, kurie būtų aukštesni
negu minimalūs. SAM artimiausiu metu ketina nustatyti
panašius reikalavimus ir kitoms vaikų ugdymo įstaigoms.
Apžvelgiant problemas, su kuriomis susidurta įgyvendinant Aprašą, pirmiausiai reikėtų paminėti sveiko maitinimosi bei sveikatai palankaus maisto gaminimo motyvacijos trūkumą, pvz., SAM yra sulaukusi kai kurių bendrojo
lavinimo mokyklų bendruomenių peticijų dėl šokolado
ir kavos draudimo ir pan. Kita vertus, VMVT duomenimis,
pakilus maisto kainoms, ikimokyklinio ugdymo įstaigose, mokyklose, ligoninėse susidarė sudėtinga maitinimo
organizavimo situacija, nes šio tipo įstaigos ne visada pajėgia nusipirkti biologiškai vertingų maisto produktų, todėl jų maisto racione trūksta šviežių vaisių, daržovių, taip
pat neįperkami ekologiški ir išskirtinės kokybės maisto
produktai.
Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM) nuo 2004 m.
įgyvendina programą „Pienas vaikams“, kurios pagrindi-
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niai tikslai – formuoti teisingos ir sveikos vaikų mitybos
įpročius bei skatinti didesnį pieno vartojimą vidaus rinkoje. Pagal šią programą kiekvienam vaikui, reguliariai
lankančiam vaikų ugdymo ar bendrojo lavinimo mokyklą, kiekvieną dieną gali būti skiriama ne daugiau kaip
po 250 ml pieno ar atitinkamai kito remiamo pieno gaminio (kefyro, rūgpienio, jogurto, varškės, sūrio). Skiriant
Europos Sąjungos (toliau – ES) ir nacionalinę paramą,
darželinukams ir pradinukams pieno ar kito gaminio
porcija kasdien tiekiama nemokamai, kiti moksleiviai jų
gali nusipirkti pigiau. Deja, vyresni nei 4 klasės moksleiviai pigesnio pieno mokykloje beveik neperka, todėl realiai pieną geria tik nemokamai pieno porciją gaunantys
mažieji vartotojai.
Aktyviausiai programoje „Pienas vaikams“ dalyvauja
Vilniaus ir Kauno miestai, Panevėžio, Kauno ir Mažeikių
rajonai. Mažiau aktyvios Marijampolės, Utenos, Tauragės
apskritys. Šiuo metu patvirtinti 262 pareiškėjai – pieno
ir jo gaminių tiekėjai (darželiai, mokyklos, valgyklos, pieno perdirbimo įmonės, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys),
kurie apima daugiau kaip 88 tūkst. vaikų iš 641 švietimo
įstaigos. Deja, dalis darželių ir mokyklų programoje dalyvauja tik epizodiškai. Taigi dar ne visuose miestuose ir
rajonuose ši programa sulaukė didelio populiarumo.
Didžiausią įtaką sprendimui įsijungti į programą „Pienas vaikams“ ar jos suaktyvinimui gali daryti švietimo
įstaigų vadovai ar jų steigėjai (savivaldybių administracijos). Pagrindinės priežastys, kodėl programos mastas
nėra didelis, yra tos, kad švietimo įstaigos nenori imtis
papildomo darbo, o maitinimo įstaigos nenori papildomos administravimo naštos (reikia tvarkyti apskaitos
registrą, nurodant, kiek išdalinta pieno gaminių, pildyti
paramos prašymus ir pan.); dalies švietimo įstaigų vadovų nuomonė yra ta, kad pieno vaikai nemėgsta ir todėl
negeria ir pan.
Programoje „Pienas vaikams“ numatyti mitybos gerinimo ir švietėjiški aspektai, todėl ji padeda kovoti su vaikų nutukimu bei gauti vaikams svarbiausių jų augimui
bei sveikatai reikalingų maistinių medžiagų. Švietimo ir
mokslo ministerija (toliau – ŠMM) kartu su Kauno technologijos universiteto Maisto institutu parengė, išleido
ir išplatino plakatus, skirtus skatinti pieno ir jo produktų

vartojimą vaikų ugdymo įstaigose, taip pat kartu su VĮ
Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (toliau – VĮ LŽŪMPRRA) organizavo seminarus tema „Paramos už pieną ir jo produktus, suvartotus
ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo mokyklose,
administravimo tvarka“, kuriuose dalyvavo darbuotojai,
atsakingi už vaikų maitinimo organizavimą ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose.
Darželiuose ir mokyklose, kurioms tiekiami remiami pieno gaminiai, yra iškabinami plakatai, informuojantys, kad
darželis ar mokykla dalyvauja šioje programoje ir vaikai,
lankantys šią ugdymo įstaigą, kiekvieną dieną gali gauti
stiklinę pieno (ar kito remiamo pieno gaminio) nemokamai. Plakatų tikslas – informuoti ir dar kartą priminti
vaikams, tėveliams ir kitiems mokyklos lankytojams apie
pieno ir pieno gaminių vartojimo naudą vaikų augimui,
sveikatai bei skatinti pieno gaminių vartojimą mokyklose. Prie minėtos programos sklaidos, be abejo, prisideda ŠMM informacinis leidinys „Švietimo naujienos“, kurį
gauna kiekviena mokykla.
Nuo 2009 m. ŽŪM įgyvendina Vaisių vartojimo skatinimo mokyklose programą, pagal kurią remiamas vaisių
ir daržovių produktų tiekimas vaikams mokyklose – taip
siekiama sudaryti sąlygas pradinių klasių mokiniams valgyti vaisius ir daržoves bendraamžių aplinkoje. Šia programa siekiama ne tik padidinti vaisių ir daržovių vartojimą šiandien, bet ir formuoti ateities vartotoją, skiepyti
supratimą apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdyti sveiko maitinimosi įpročius, mažinti nutukimo riziką. Vaisių vartojimo skatinimo
mokyklose programa skirta 1–4 klasių mokiniams. Vaikui
nemokamai tris kartus per savaitę gali būti skiriama vienas iš šių produktų – obuolys, morka, kriaušė, bananas ar
citrusų vaisius.
2010/2011 mokslo metais dalyvaujančių šioje programoje skaičius išaugo beveik dvigubai – dalyvauja 392
mokyklos bei 3 vaikų globos namai, kuriuose vaisius ir
daržoves nemokamai gauna apie 41 tūkst. pradinių klasių mokinių (atitinkamai 2009/2010 mokslo metais nemokamai vaisius ir daržoves gavo tik 20,2 tūkst. vaikų).
Ši programa populiarinama įvairiose žiniasklaidos priemonėse; visi pradinukai mokyklose gavo Sveikatos mo-

1 lentelė. Programos „Pienas vaikams“ įgyvendinimas 2004–2010 metais
Rodikliai
Vaikų, dalyvaujančių
programoje, skaičius
Vaikams išdalytų pieno
produktų kiekis, t
(pieno išraiška)
Skirta paramos
(ES ir nacionalinės lėšos),
mln. Lt

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.
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34000

40000

47320

50000
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88420

1,7

237,1

654,2

761,8

800,0
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1302,0

0,019

0,063

1,237

1,506

1,856

2,420

3,43
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kymo ir ligų prevencijos centro kartu su SAM, ŽŪM ir VĮ
LŽŪMPRRA parengtą informacinę medžiagą apie vaisių
ir daržovių svarbą ir kt. Tikimasi, kad šios programos populiarumas ateityje augs, nes vaikams, besimokantiems
šioje programoje dalyvaujančiose mokyklose, valgyti
vaisius tikrai patinka.
Teisingų mitybos įgūdžių mokymas mokykloje
Plečiamas sveikatą stiprinančių mokyklų, kuriose
sveika mityba yra vienas iš pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių, tinklas. Mokyklos, siekiančios tapti sveikatą
stiprinančiomis mokyklomis ar norinčios tęsti sveikatą
stiprinančios mokyklos veiklą, rengia penkerių metų
sveikatos stiprinimo programas, kuriose sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos sritis, tarp jų svarbi vieta
skiriama sveikai mitybai. Be to, sveikatą stiprinančios
mokyklos siekia sukurti saugią, sveiką, higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką ir tam tikslui pasiekti, šalia kitų, planuoja priemones sveikos mitybos
organizavimui ir geriamojo vandens prieinamumui
užtikrinti. Tokiose mokyklose daugėja mokytojų, vaikų,
tėvų ir kitų, kurie domisi sveikos mitybos klausimais, o
sveikatos priežiūros specialistai bei mokytojai glaudžiau
bendradarbiauja su mokinių tėvais, daugiau mokinių dalyvauja popamokinėje veikloje, daugiau laiko skiriama
sveikai mitybai bei fizinio aktyvumo skatinimui, todėl
formuojasi sveikesnių mitybos įpročių tendencija. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, kaip pagrindinė sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą koordinuojanti
institucija, ir toliau daugiausia dėmesio skiria ugdymo
įstaigose dirbančių specialistų kompetencijų didinimui.
Remiantis bendradarbiavimo sutartimis su teritoriniais
švietimo centrais, parengtos 4 seminarų programos ir
2007–2011 m. pravesta 30 (6 akad. val.) išvažiuojamųjų
seminarų sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimo, vertinimo ir gerosios patirties klausimais. Juose
dalyvavo apie 900 bendrojo lavinimo mokyklose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir kt. dirbančių specialistų.
Sveikatą stiprinančių mokyklų veikla ypatinga ir svarbi
tuo, kad tai savanoriška veikla, todėl labai svarbus ir ministerijų (SAM, ŠMM), ir savivaldybių moralinis palaikymas bei finansinis paskatinimas.
Siekiant ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo
lavinimo mokyklose į bendrąjį ugdymą integruoti sveikos gyvensenos ir sveikos mitybos mokymą, švietimo ir
mokslo ministro įsakymais patvirtintose Bendrosiose ugdymo programose buvo peržiūrėtas programų turinys,
konkretizuota apimtis bei pakoreguotas dalykų turinys.
Bendruosiuose ugdymo planuose sudarytos galimybės
sveikos gyvensenos pagrindų mokytis kaip pasirenkamojo dalyko arba gamtamokslinio ugdymo modulio.
Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu V-269 patvirtintose atnaujintose vidurinio ugdymo
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bendrosiose programose daug dėmesio skiriama sveikos gyvensenos žinių, supratimo, gebėjimų ir nuostatų
ugdymui artimuose šiai sričiai dalykuose. Išskirta atskira
biologijos ugdymo sritis „Žmogaus sveikata“, pabrėžiant
šios srities svarbą. Tinkama žmogaus mityba, organizmo
energijos poreikiai sietini su organizmo metabolizmo
procesu bei skirtumais, priklausomai nuo amžiaus ir fizinio aktyvumo. Kritiškas vertinimas maiste esančių maisto priedų, žymimų raide E, poveikis sveikatai, sveikos ir
racionalios mitybos reikšmė žmogaus fizinei ir dvasinei
gyvenimo kokybei, badavimo, anoreksijos ir kitų mitybos
sutrikimų pavyzdžių nagrinėjimas ir kitos aktualios problematikos įtrauktos tiek į bendrojo, tiek ir į išplėstinio
kurso žmogaus sveikatos veiklos sritį. Kūno kultūros vidurinio ugdymo programoje, kaip ir pagrindinio, taip pat
išskirta atskira veiklos sritis – sveika gyvensena (pagrindiniai sveikos gyvensenos principai, fizinis aktyvumas,
svorio reguliavimo principai ir pan.). Sveikos mitybos
ir gyvensenos moduliai įtraukti į kolegijose vykdomas
Bendrosios praktikos slaugos studijų programas.
Sveiko maisto vartojimas, teisingos informacijos platinimas bei teisingas maisto ženklinimas (ypač genetiškai
pakeistų produktų) ir praktinis mokymasis gaminti sveiką maistą gali apsaugoti kiekvieno žmogaus ir jo šeimos
sveikatą. Todėl ugdydama sveikos gyvensenos nuostatas
mokyklų bendruomenė savarankiškai sprendžia, kokius
vadovėlius ir metodinę medžiagą naudoti ugdymui, atsižvelgia į kai kurių tyrimų rezultatus, pvz., 2007 m. ŠMM
užsakymu atlikto tyrimo „Sveikos gyvensenos ugdymas
mokyklose“, kurio sudedamoji sveikos gyvensenos dalis – reguliari mityba. Atnaujinant bendrąsias programas
ir peržiūrint ugdymo turinį, atsižvelgiama į šiuolaikines
problemas, aktualijas, į mokytojų, mokslininkų nuomonę, į tarptautinius bei nacionalinius tyrimus.
2007 metais parengtos ir išleistos metodinės rekomendacijos mokytojams „Sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo
ugdymas mokykloje“, kurios padės mokytojams suteikti
mokiniams žinių, lavinti jų supratimą apie sveiką mitybą
ir fizinį aktyvumą, kad visa tai peraugtų į kasdienį įprastą bei visapusį sveiko gyvenimo būdą. Ugdant mokinių
sveikos mitybos įgūdžius, mokyklose mokiniams taip pat
aiškinama apie jodo trūkumo pavojų, kaip svarbu vartoti tik joduotą druską, suteikiama vaikams galimybė patiems atlikti druskos tyrimus pagal paprastas metodikas
ir kt. Švietimo ir mokslo ministerija taip pat organizuoja
konferencijas, parodas, forumus, akcijas, konkursus pedagogams, psichologinių pedagoginių tarnybų darbuotojams, savivaldybių administracijų švietimo padalinių ir
mokyklų vadovams ir kitus renginius, kuriuose nagrinėjamos įvairios temos apie sveiką mitybą. 2011 m. Lietuvos mokyklose pradinių klasių moksleiviams vedamos
integruotos teorinės ir praktinės pamokos pagal sveikos
mitybos projektą „Supervaikai“.

II. ŽMOGAUS SVEIKATĄ VEIKIANČIOS APLINKOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS SIEKINIUS

Apibendrinimas
Siekiant užtikrinti sveikatai palankų mokinių maitinimą bei teisingų mitybos įgūdžių ugdymą ir formavimą
mokyklose, parengti mokinių maitinimą reglamentuojantys teisės aktai ir uždrausta mokinių maitinimui tiekti kai kuriuos sveikatai nepalankius maisto produktus.
Bendromis įvairių institucijų pastangomis įgyvendinama
nemažai kitų priemonių. Šiuo metu visose mokyklose
moksleiviams sudarytos sąlygos gauti karšto maisto.
Lietuvos mokyklos dalyvauja pieno ir vaisių bei daržovių vartojimo skatinimo programose. Plečiamas sveikatą
stiprinančių mokyklų, kuriose sveika mityba yra vienas
iš pagrindinių veiklos vertinimo rodiklių, tinklas. Sveikos mitybos ir gyvensenos temos įtrauktos į mokyklų
bendrojo ir išplėstinio kurso žmogaus sveikatos veiklos
srities programas bei į kolegijose vykdomas Bendrosios
praktikos slaugos studijų programas. Rengiamos metodinės rekomendacijos apie sveiką mitybą, organizuojamos konferencijos, seminarai specialistams, mokiniams,
visuomenei ir kt.
Nors ir imtasi priemonių, Lietuvos kaip ir daugelio
kitų Europos šalių mokyklinio amžiaus vaikų mityba vis
dar yra palanki lėtinių ligų atsiradimui, todėl būtina ją
koreguoti mokant sveikos mitybos įpročių, užtikrinant
sveikatai palankų mokinių maitinimą bendrojo lavinimo
mokyklose, sudarant vaikams sąlygas su saugiu ir kokybišku maistu gauti jų organizmo fiziologinius poreikius
atitinkančių maistinių medžiagų ir energijos bei apsaugant nuo ligų, kurioms pagrindas gali būti ,,padėtas“ jau
vaikystėje ir paauglystėje.
Kad kuo daugiau mokinių suprastų sveikos mitybos
naudą bei sveikai maitintųsi ir būtų sveiki, būtina ir toliau
stiprinti mokyklose mokinių, mokytojų ir tėvų mokymą
apie sveiką mitybą ir sveiką gyvenseną.
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II.6. „TATULOS“ KRYPTIS – REALYBĖ AR
UTOPIJA?
Almonas Gutkauskas
Jeigu iki 2008 metų Lietuvoje būdavo kalbama apie
ekologinę gamybą, apie ekologiškus maisto produktus – buvo aišku, kad kalbama apie Tatulos programos
iniciatyvą. 2007 metais Tatulos programa paminėjo savo
veiklos dvidešimtmetį, kai buvo pradėta plataus užmojo
Lietuvos ūkio pertvarka į ekologinį, pradedant nuo „pilotinės“, gamtosauginiu požiūriu jautrios agrarinės teritorijos – Šiaurės Lietuvos karsto regiono. Iki 2000 metų Tatulos programos (iki 1997 m. – fondas „Tatula“) pagrindiniai
atlikti darbai (ekologinės gamybos ūkių, ekologinių įmonių steigimas; eksperimentinių nuotekų valymo įrenginių bei mėšlidžių statyba; mokslo tiriamieji darbai, ekologinio mokymo bei švietimo programos ir kt., taip pat
ekologiškų maisto produktų vartotojų, t. y. visuomenės
ugdymo darbai) ne rečiau kaip kartą per mėnesį buvo
skelbiami Lietuvos radijo laidoje „Gimtoji žemė“. Vos ne
visos Tatulos programos ekologiškų gėrybių mugės, kurios rengiamos jau 17 metų, būdavo rodomos ir Lietuvos
televizijos laidoje „Panorama“ bei kitur. Tad dalis Lietuvos
visuomenės, taip pat dalis gamybinio, mokslo, politinio
elito apie vykdomą Lietuvos ūkio pertvarką į ekologinį
ūkį gerai žinojo. Beveik kiekvieną didesnį Tatulos programos renginį aplankydavo ir šalies aukščiausieji vadovai, garbūs užsienio svečiai (lankėsi ir princas Čarlzas, o
Švedijos karalius Karlas Gustavas XVI Tatulos programos
vadovą buvo pasikvietęs į koliokviumą savo vasaros rezidencijoje prie Stokholmo). O nauja karta apie tai beveik
nėra girdėjusi. Todėl Lietuvoje bet kas gali lengvai apsiskelbti pradėjęs ekologijos erą.
Prieš porą metų politikų valia buvo pakelta uždanga
ūkiams steigti vadinamuosius ūkininkų turgelius (ekologinės gamybos ūkiuose pagal Tatulos programą tai buvo
atlikta prieš 17 metų) Vilniuje ir ne tik Vilniuje (nors sostinėje tų ūkių vis dėlto menkas procentas, o iš tikrųjų daugiau uždarosios akcinės bendrovės, perpardavėjai, tarp
jų ir tokie, kurių šeimininkas pirkėjui visiškai nėra aiškus).
Visa šalies žiniasklaida informavo apie prasidėjusią naują
„ekologinę“ erą Lietuvoje. Nors dalis žmonių gana greitai
pastebėjo tarsi klastą, – kad eilinį kartą, panašiai kaip ir
telefoninių sukčių, buvo tarsi apgauti. Deja, dar nemaža
dalis žmonių ir iki šiol yra tos „akcijos“ įkaitai. Blogai ir tai,
kad kai žmogus jau perpranta tą „ekologiją“ chemizuotų
ūkių turgeliuose, – jis jau nebetiki ir ekologinėmis mugėmis. Ne kartą esame paaiškinę, kad Lietuvoje, pavyzdžiui,
natūralių maisto produktų iš viso nėra, jie neparduodami (tam turi būti aprobuotos ir paskelbtos atitinkamos
taisyklės, joms akredituota sertifikavimo įstaiga, kuri sertifikuoja visą produkto kilmės atitiktį toms taisyklėms).
Tad kyla klausimas, ar Lietuvoje bus vystoma vadinamoji
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„Tatulos“ kryptis, ar turėsime ekologinį klestintį kraštą, ar
vystysime intensyvią pramoninę chemizuotą Lietuvą?
Vadinamąja „Tatulos“ kryptimi einama palaipsniui,
kaip minėta, jau 24 metai. Pertvarkydami šalies žemės
ūkį į ekologinį, siekėme lūžio iki 2010 m. Tai konkrečiais
rodikliais įtvirtinome parengtose penkiose strategijose.
Štai galima žvilgtelti į Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos įgyvendinimo nacionalinę strategiją – pastebėsime, kad valstybėje bandėme įtvirtinti „Tatulos“ kryptį. Strategijose užsibrėžti rodikliai yra įvykdyti
ir viršyti. Būtų galima išskirti šias pagrindines veiklas:
– nuo 1993 metų įmonės dalininkams tiesiogiai teikta
visokeriopa parama ūkių bei įmonių pertvarkai į ekologinį bei tausojamąjį ūkininkavimą, įvairios dotacijos bei
tiesioginės išmokos, 1993–1997 m. – ilgalaikės neprocentinės paskolos, iki 2009 m. – trumpalaikės neprocentinės paskolos);
– 1993–1996 metais inicijuota ir nuo 1997 metų pasiekta, kad parama būtų skiriama visos šalies ekologinės
gamybos ūkiams (kompensacinės išmokos ir kt.), o nuo
2004 m. – ES; 1993–1996 m. vykdytos ekologinio švietimo, mokymo, gamtos aplinkos stebėsenos programos,
eksperimentinių nuotekų valymo įrenginių, mėšlidžių
statybos;
– įvairiomis priemonėmis ugdomas ekologiškų produktų vartotojas – pagrindinis Lietuvos ūkio pertvarkos
variklis. Taip pat dalyvaujama rengiamose tarptautinėse
(BioFach, „Žalioji savaitė“, AgroBalt) bei šalies parodose
ir mugėse, propaguojant ekologiškus produktus ir pertvarką į ekologinį ūkininkavimą bei gamybą;
– 1995 metais kartu UAB „Alinarta“ sukurtas ir užpatentuotas Lietuvos ekologinio žemės ūkio ženklas, kurio
visos teisės neatlygintinai perduotos Žemės ūkio ministerijai;

EKOLOGINIS
ÞEMËS ÛKIS

– 1996–1997 metais aktyviai dalyvauta parengiant
išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų (IKP)
sistemą, taisykles, specifikacijas, sertifikavimo sistemą.
Taip pat patentuotas ženklas KOKYBĖ (sukurtas kartu su
UAB „Alinarta“), kurio visos teisės neatlygintinai perduotos Žemės ūkio ministerijai. Prieš tai, Tatulos programa
inicijavo ir parengė Tausojamojo žemės ūkio taisykles
(IKP atitikmuo), sertifikavimo sistemą;
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– patentuotas ženklas „Natūralus lietuviškas produktas“ (sukurtas kartu su UAB „Alinarta“) ir organizuotas šių
maisto produktų sertifikavimas bei realizavimas;
– nuo 1995 metų kovo mėnesio Tatulos programai priklauso interneto svetainė www.organic.lt (ta pati – www.
tatulos-programa.lt);
– pagal paraišką ir sutartį su Žemės ūkio ministerija
1997 metais Lietuvoje inicijuota nauja tradicija – „Pažangiausio ekologinio ūkio“ konkursas (nuo 2008 m. jo
organizavimą perėmė pati ŽŪM). Nuo 1997 metų daug
funkcijų (mokslo, švietimo, mokymo, nuotekų valymo
įrenginių statybos ir kt.) perėmė Žemės ūkio, Aplinkos
ministerijos. O investicijoms organizuoti, vykdyti, vėliau
prie ministerijų buvo sukurtos specialios agentūros.
Tad Tatulos programa tolesnėje savo veikloje esminį
dėmesį skiria pagrindiniam plėtros garantui – visuomenės, ypač valdymo, mokslo, mokymo institucijų, ugdymui. Manome, kad šiuo metu efektyviausia priemonė
yra nuolatinės ekologiškų gėrybių mugės, kurias jau
rengiame 17 metų. Daug dėmesio skiriame įteisintai
lobistinei veiklai, ekologiniam žemės ūkiui – esame Žemės ūkio ministerijos socialiniai partneriai. Dalyvaujame įvairiose darbo grupėse. Vykdome plačią visuomeninę veiklą.
Galima drąsiai teigti, kad Tatulos programa savo užsibrėžtus tikslus įgyvendino. Ekologinio žemės ūkio plėtra, kaip ir planavome, jau apima visą šalį. 1996–1997 m.
situacija buvo subrandinta visiškai taip, kad jau buvo
galima šalyje pradėti galingą plėtros etapą, pertvarkant
Lietuvos ūkį į ekologinį, sukuriant šimtus tūkstančių
darbo vietų tiek mieste, tiek kaime, išvystant smulkų ir
vidutinį šeimos ūkį, kuris stambėtų kooperuodamasis,
sukuriant valstybėje viduriniąją klasę. Daug dėjome
pastangų, kad tokia valia paimtų viršų. Tai, kad galingai
išsivystė kita, Lietuvai labai nenaudinga, intensyvaus
pramoninio chemizuoto ūkio kryptis, manau, esame
kalti mes visi, Lietuvos piliečiai. Gal todėl taip sunkiai,
braškėdamas rieda ir Lietuvos ūkio pertvarkos į ekologiją vežimas „Tatulos“ kryptimi. Stambusis šalies verslas
nėra tuo suinteresuotas. Pelnas ir socialinė atsakomybė – niekaip nesusiejami dalykai. Šiandienos visuomenei, kaip jau minėta, – svarbu tik kaina. Manau, kad atitinkama sveikatos apsaugos politika galėtų būti ta jėga,
kuri ir galėtų, ir turėtų mums visiems padėti išeiti iš to
nelemto užburto rato. Vartotojas, kasdien balsuodamas
pinigine, stebuklus gali, – jis tik šito dar nesuvokia. Nes
jau ir tai, ką pastaraisiais metais vartotojas suvokė (turint omenyje maisto priedus, GMO ir panašiai), – manau,
kad maisto gamintojus, tiekėjus ir pardavėjus ne juokais
sujudino.
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II.7. ALKOHOLIO VARTOJIMO IR
SU JUO SUSIJUSIŲ SVEIKATOS IR
SOCIALINIŲ RODIKLIŲ TENDENCIJOS BEI
PERSPEKTYVOS

suvartojimo lygis išliko labai aukštas ir labai nutolęs nuo
siektinų 7 litrų absoliutaus alkoholio vienam gyventojui
per metus.
Vertinant atskirų alkoholinių gėrimų grupių pardavimo pokyčius galima pastebėti, kad 2010 metais ir toliau
mažėjo tik stipriųjų alkoholinių gėrimų ir alkoholinių
kokteilių pardavimas. Fermentuotų gėrimų bei vyno
grupių pardavimas išaugo, bet nepasiekė kritinio 2007
metų lygio. O alaus pardavimai išaugo ir net pralenkė
2007 metų lygį.
Alkoholinių gėrimų vartojimo struktūra reikšmingai
keitėsi per visą 1994–2010 metų stebėjimo laikotarpį.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos tyrimų
instituto Lėtinių ligų profilaktikos laboratorijos atliekama FINBALT studija parodė, kad 20–64 metų amžiaus
Lietuvos vyrų ir moterų grupėse smarkiai išaugo alaus
vartojimas. Bent kartą savaitėje vartojančių alų vyrų dalis išaugo nuo 33,5 proc. 1994 metais iki 61 proc. 2010
metais. Moterų grupėje alaus vartojimas atitinkamai išaugo nuo 8,3 iki 37,2 proc. (2 pav.) Nepaisant alkoholinių
gėrimų rūšių persiskirstymo, šis alkoholinių gėrimų rūšių
vartojimo dažnis neatspindi suvartojamo alkoholinių
gėrimų kiekio, kuris epidemiologiniuose tyrimuose itin
sunkiai įvertinamas. Tačiau atsižvelgiant į alkoholinių gėrimų pardavimą nekyla abejonių, jog teiginiai, kad alkoholinių gėrimų vartojimo struktūros pokyčiai, kurių metu
stiprieji gėrimai pakeičiami silpnesniais, duos pozityvių
sveikatos rezultatų, yra pagrįsti tik lobistinių vienos ar ki-

Aurelijus Veryga, Gražina Belian, Mindaugas Štelemėkas
Kaip vertintina šiandienos alkoholio vartojimo
situacija
Lietuvoje nuo 1998 m. alkoholio vartojimas ir su juo
susijusios pasekmės kasmet nuosekliai augo. Narkotikų,
tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenimis, 2007 m. vien legaliai parduoto absoliutaus alkoholio
kiekis, tenkantis vienam gyventojui per metus, pasiekė
14,5 litro. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja
šalims neperžengti 7 litrų ribos. Vis dėlto 2008 m. įgyvendinus dalį efektyvių alkoholio kontrolės priemonių – apribojus alkoholio reklamą, pakėlus akcizo mokestį, panaikinus lengvatas smulkiesiems aludariams, sugriežtinus
vairavimo išgėrus kontrolę, dėl ekonominio sunkmečio
sumažėjus gyventojų pajamoms ir išaugus santykinei
alkoholinių gėrimų kainai, o 2009 m. sutrumpinus prekybos laiką, situacija ėmė pamažu gerėti. 2008 m. absoliutaus alkoholio kiekis, tenkantis vienam gyventojui
per metus, sumažėjo iki 12,8 l, 2009 m. – 10,9 l, o 2010
metais jau užfiksuotas nežymus pardavimo augimas iki
11,3 l. Galima teigti, kad 2008 metais prasidėjęs alkoholinių gėrimų vartojimo mažėjimas stabilizavosi. Nepaisant
to, kad vartojimas sumažėjo, vien tik legalaus alkoholio
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1 pav. Absoliutaus alkoholio kiekis (litrais), tenkantis vienam gyventojui per metus, atsižvelgiant į alkoholinių gėrimų rūšį

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

57




"!!

#! !" &! ' 





" &!' 

 








 



 


%!#""! $%!

#!






 







)"* %!(

)"* %! (

% (

%  (

*p<0,05 lyginant su 2010 metais

2 pav. Vyrų ir moterų, vartojusių įvairius alkoholinius
gėrimus ar jų kombinacijas, dalis (proc.) 1994–2010 metais

tos alkoholio pramonės grupių interesais. Iki 2007 metų
smarkiai augo bendras alkoholinių gėrimų vartojimas,
vadinasi, gyventojai nepradėjo vietoj 1 litro degtinės
vartoti 1 litrą alaus. Nepaisant to, kad daugiau vartojama silpnų alkoholinių gėrimų, juos vartojant gaunamas
beveik tas pats alkoholio kiekis, tik valstybė patiria didesnius nuostolius, nes lengvi alkoholiniai gėrimai yra menkiau apmokestinti.
Kadangi, vertinant alkoholinių gėrimų pardavimus,
bendras alkoholio kiekis išliko daug mažesnis nei 2007
metais, išliko ir sveikatos rodiklių gerėjimo tendencijos. Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis,
2010 m. 798 asmenys pirmą kartą kreipėsi į gydymo įstaigas dėl alkoholinės psichozės ir 1,1 tūkst. – dėl lėtinio
alkoholizmo, tai atitinkamai 37 ir 152 asmenimis mažiau
nei 2009 m. 2010 m. pabaigoje gydymo įstaigų įskaitoje
buvo 55,3 tūkst. lėtiniu alkoholizmu sergančių asmenų.
Palyginti su 2009 m., jų skaičius sumažėjo. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, praėjusiais metais dėl alkoholio vartojimo mirė 962 žmonės,
arba 57 žmonėmis mažiau nei 2009 m. Dažniausia šių
mirčių priežastis buvo alkoholinė kepenų liga (46 proc.),
atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (32 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (13,5 proc.). Palyginti su 2009 m.,
mirusiųjų dėl atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu sumažėjo dešimtadaliu.
Praėjusių 7 metų perspektyva vertinant alkoholio
žalą (PYLL analizė)
Pasaulio sveikatos organizacijos Lietuvos biuro užsakymu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkai atliko Lietuvos gyventojų prarastų potencialių gyvenimo metų (PYLL) tyrimą. Šio tyrimo tikslas – įvertinti
vien tik su alkoholio vartojimu susijusių mirčių valstybei
padarytą žalą 2003–2009 m. Atliktas tyrimas atskleidė,
kad per 7 metus Lietuva prarado 211,585 šalies gyventojų gyvenimo metus. Daugiausiai gyvenimo metų prarado Šalčininkų, Ukmergės, Trakų, Švenčionių ir Pagėgių
savivaldybių gyventojai.
Išanalizavus šių metų Lietuvos gyventojų mirtingumo
rodiklius nuo ligų, 100 proc. atsirandančių tik dėl alkoho58

lio vartojimo, taip pat pastebimi pastarųjų metų teigiami
epidemiologiniai pokyčiai. Teigiami visuomenės sveikatos rodiklių pokyčiai išryškėjo kaip tik tuo metu, kai buvo
smarkiai sugriežtinta alkoholio kontrolė.
Remiantis tarptautine ligų klasifikavimo sistema, vien
dėl alkoholio vartojimo atsirandančioms ligoms, sukeliančioms mirtingumą, priskiriama 13 ligų ar ligų grupių.
Atliekant tik alkoholio sąlygojamo mirtingumo analizę
Lietuvoje, buvo remtasi Lietuvoje registruojamomis 9
ligomis ar jų grupėmis, kurias sudaro: psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, alkoholio sukelta nervų
sistemos degeneracija, alkoholinė polineuropatija, alkoholinė kardiomiopatija, alkoholinis gastritas, alkoholinė
kepenų liga, lėtinis alkoholinis pankreatitas, atsitiktinis
apsinuodijimas alkoholiu bei jo poveikis, apsinuodijimas
alkoholiu bei jo poveikis.
Svarbu pabrėžti, kad dar didesnė dalis ligų ar mirčių
dėl įvairių priežasčių yra iš dalies sąlygojamos alkoholio
vartojimo. Tokioms ligų ar mirčių priežasčių grupėms
priskiriama dauguma širdies ir kraujagyslių ligų, nemaža
dalis onkologinių susirgimų, nelaimingi atsitikimai kelyje
ar vandenyje, patiriant traumas ar užpuolimus, bei traumos dėl šalčio poveikio ar gaisrų.
Tyrimo duomenys atskleidė, kad 2003 m. iš viso buvo
prarasta 25 740 potencialių gyvenimo metų, o 2007 m. –
prarasti 40 655 gyvenimo metai. Pradėjus mažėti mirtingumui, 2009 metais tik dėl alkoholio sąlygoto mirtingumo buvo prarasta 22 700 gyvenimo metų, t. y. potencialus prarastų gyvenimo metų skaičius per 2007–2009
metus sumažėjo 1,79 karto. Iš viso per 7 metus tik dėl
alkoholio kaltės buvo prarasti 211 585 gyvenimo metai.
Paaiškėjo, kad Lietuvoje didžiausias tik alkoholio nulemtas mirtingumas yra 45–59 metų amžiaus grupėje, jis sudaro apie 50 proc. alkoholio sąlygotų mirčių. Daugiausiai
tokių mirčių sukelia kepenų cirozė, atsitiktiniai apsinuodijimai namuose, alkoholinė kardiomiopatija ir alkoholinė kepenų liga.
Lyginant Lietuvos savivaldybes, daugiausiai gyvenimo metų prarado Šalčininkų, Ukmergės, Trakų, Švenčionių ir Pagėgių savivaldybių gyventojai. Svarbu pabrėžti,
kad nors Rytų Lietuvoje buvo didesnis prarastų gyvenimo metų rodiklis, nuo 2007 iki 2009 metų ir šiose savivaldybėse užfiksuoti teigiami pokyčiai. Nuo 2007 iki 2009
metų pastebimas akivaizdus prarastų potencialių gyvenimo metų sumažėjimas, sietinas su pradėtomis taikyti
efektyviomis alkoholio kontrolės priemonėmis.
Atsižvelgiant į 2008 m. vidutinį darbo užmokestį skaičiuojama, kad dėl alkoholio vartojimo sukeltų mirčių
prarastas šalies produktyvumas Lietuvai jau po vienerių
metų atsieina beveik 33 milijonus litų. Iki pensinio amžiaus galėję dirbti asmenys, kurie mirė 2008 m., atneštų
daugiau nei 321 milijoną litų uždarbio ir įplaukų į biudžetą.
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Šie duomenys tik dar kartą pagrindžia šalyje pradėtų
taikyti alkoholio kontrolės priemonių naudą. Nepaisant
netolygumų, visose Lietuvos savivaldybėse, net ir pačiose problemiškiausiose vietovėse, pastebėti teigiami sveikatos ir prarastų gyvenimo metų rodikliai (3 pav.).
Naujausios alkoholio kontrolės politikos iniciatyvos
Pasaulio ekspertams nekyla abejonių, kad alkoholis
yra vienas pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų ir išorinių
mirties priežasčių rizikos veiksnių. 2010 metais Pasaulio
sveikatos organizacija paskelbė Visuotinę žalingo alkoholio vartojimo mažinimo strategiją. Tai yra istorinis dokumentas alkoholio kontrolės istorijoje, kadangi dėl jo
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3 pav. Prarastų gyvenimo metų pokyčiai Lietuvoje
2007–2009 m. (standartizuota 100 tūkst. gyv.)
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pavyko susitarti visoms PSO šalims narėms 2010 metais
vykusioje 63-iojoje Pasaulio sveikatos asamblėjoje. Strategijoje įvardijamos pagrindinės efektyvios alkoholio
kontrolės priemonės, tarp kurių, be lyderystės formuojant sveikatos politiką, sveikatos sektoriaus atsako bei
bendruomenės įtraukimo, įvardijamos ir nuolat Lietuvos
politikų kritikuojamos alkoholinių gėrimų apmokestinimo, alkoholinių gėrimų prieinamumo bei alkoholinių
gėrimų rinkodaros kontrolės priemonės.
Nepaisant tarptautinių dokumentų bei Lietuvoje gerėjančių su alkoholio vartojimu susijusių sveikatos rodiklių, per pastaruosius metus netrūko iniciatyvų, kuriomis
buvo ar tebėra siekiama sušvelninti alkoholio kontrolės
politiką ir padidinti alkoholinių gėrimų vartojimą. Per
pastaruosius dvejus metus Lietuvos Respublikos Seime
buvo siekiama sumažinti akcizą stipriems alkoholiniams
gėrimams, pailginti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką, įteisinti naminės degtinės gamybą. Seimo sprendimu
atidėtas nuo 2010 metų numatytas draudimas prekiauti alkoholiniais gėrimais kioskuose. Iki šiol tęsiasi svarstymai dėl grupės narių siūlymų nuo 2012 metų sausio
mėnesio panaikinti turintį įsigalioti alkoholinių gėrimų
reklamos draudimą.
Labai svarbu paminėti, kad svarstant šiuos sprendimus
beveik niekuomet neatsižvelgima į visuomenės sveikatos
specialistų ar mokslininkų rekomendacijas. Pagrindiniu
kriterijumi laikoma verslo pažanga ir akcizų surinkimas
į valstybės biudžetą. Mokslininkų, teisininkų ir sveikatos
specialistų parengtos Alkoholio kontrolės įstatymo bei
kitų teisės aktų pataisos jau 2 metai nesulaukia svarstymo
parlamente. Priėmus šias pataisas būtų sugriežtinta atsakomybė už alkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams, alkoholio prekyba būtų leidžiama tik specializuotose parduotuvėse ir kt. Be abejo, esama ir kitų teigiamų
iniciatyvų. Yra siūloma įkurti fondą, į kurį psichoaktyvių
medžiagų vartojimo prevencijai kasmet būtų pervedami
2 proc. iš prekybos tabako ir alkoholio gaminiais surenkamų akcizų, siūloma įvesti alkoholinių gėrimų ženklinimą
įspėjamaisiais užrašais ir kt. Į alkoholio kontrolės politikos
formavimą ir visuomenės sveikatos interesų atstovavimą
įsitraukia vis daugiau visuomeninių judėjimų. Tai rodo,
kad visuomenė yra neabejinga sveikatos problemoms.
Rekomendacijos tolimesnei alkoholio kontrolei
2011 metų pradžioje Maskvoje vykusioje Pasaulio
sveikatos organizacijos organizuotoje lėtinių neinfekcinių ligų konferencijoje, greta kitų rizikos veiksnių kontrolės, buvo aptariamas ir alkoholinių gėrimų vartojimo mažinimas. Susirinkę ekspertai įvardijo pagrindines mokslu
pagrįstas ir ekonomiškai efektyviausias alkoholio kontrolės priemones:
t BLDJ[PBMLPIPMJOJBNTHǕSJNBNTEJEJOJNBT
t BMLPIPMJOJǽHǕSJNǽQSJFJOBNVNPNBäJOJNBT
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t WJTBQVTJTBMLPIPMJOJǽHǕSJNǽSFLMBNPTESBVEJNBT
Nors Lietuvoje ir pastebimi teigiami taikytos alkoholio
kontrolės politikos rezultatai, negalima užsimiršti, reikia
ir toliau diegti alkoholio kontrolės priemones. Šaliai atsigaunant po ekonominio sunkmečio ir pradėjus augti
gyventojų pajamoms, pradės mažėti santykinė alkoholinių gėrimų kaina – tai neabejotinai padidins alkoholinių
gėrimų prieinamumą. Todėl turi būti priimti sprendimai,
kurie indeksuotų alkoholinių gėrimų akcizą atsižvelgiant
į gyventojų pajamų augimą ir infliaciją. Tik taip bus galima išlaikyti dabartinį santykinį alkoholinių gėrimų kainų
lygį. Neabejotina, kad šios priemonės turi būti diegiamos
kartu su priemonėmis, kurios leistų efektyviai mažinti
nelegalią prekybą alkoholio ir tabako gaminiais. Būtina
aktyviau į tokią kontrolę įtraukti visuomenę, maksimaliai
apsaugoti gyventojus nuo galimo nusikalstamų grupių
poveikio. Tam pasitarnautų Seime svarstomas pranešėjų
apsaugos įstatymas. Taip pat turi būti didinamas pasitikėjimas policija ir gyventojų bendradarbiavimas su vietos pareigūnais.
Lietuvoje alkoholio kontrolės politika turi tapti nuolatinės ir sistemingos sveikatos politikos dalimi, todėl
būtina, kad su alkoholio vartojimo prevencija susiję tikslai būtų numatyti naujai rengiamoje Lietuvos sveikatos
programoje.
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II.8. VALSTYBĖS ALKOHOLIO IR TABAKO
KONTROLĖS PROGRAMŲ VYKDYMO
PATIRTIES ANALIZĖ IR EFEKTYVIŲ
PRIEMONIŲ, ORIENTUOTŲ Į REZULTATĄ,
SIŪLYMAI
Lina Bartaševičiūtė, Birutė Janutėnienė,
Algimantas Šimaitis, Danguolė Šulienė,
Gelena Krivelienė
Alkoholio ir tabako kontrolės politika Lietuvoje pradėta vykdyti priėmus Alkoholio kontrolės įstatymą ir
Tabako kontrolės įstatymą, Valstybės alkoholio kontrolės
programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės
1999 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 212 (Žin., 1999, Nr. 21603), Valstybės tabako kontrolės programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d.
nutarimu Nr. 954 (Žin., 1998, Nr. 69-2010), taip pat Blaivybės metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 19 (Žin., 2008,
Nr. 8-277). Šiose programose numatyti tikslai rėmėsi
Lietuvos sveikatos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833
(Žin., 1998, Nr. 64-1842), tikslais – iki 2010 metų alkoholio
vartojimą sumažinti 25 proc., vyrų ir moterų rūkymo paplitimą – 10 proc., vaikų ir paauglių rūkymą – 10 proc.
Valstybės alkoholio programos priemonėmis buvo
siekiama įgyvendinti valstybės alkoholio kontrolės principus, apibrėžtus Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo – mokesčiais mažinti alkoholinių gėrimų
prieinamumą, remti laisvos nuo alkoholio gyvenamosios
ir socialinės aplinkos formavimą ir kitus.
Statistikos departamento duomenimis, alkoholinių
gėrimų suvartojimas, nuo 1999 m. nuolat augęs, 2008 m.
stabilizavosi, o ir 2009 m. lyginant su 2008 m. sumažėjo
18 proc.: 1999 m. vienam Lietuvos gyventojui teko 9,5 litro absoliutaus (100 proc.) alkoholio, 2007 m. ir 2008 m. –
po 11,4 litro, 2009 m. – 10,9 litro. Taigi alkoholio vartojimo sumažinti 25 proc. nepavyko. Tačiau išryškėjo tam
tikri teigiami poslinkiai.
Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. dėl
alkoholio vartojimo mirė 1019 žmonių – 456 žmonėmis
mažiau nei 2008 m. Dažniausia šių mirčių priežastis buvo
alkoholinė kepenų liga (46,6 proc.), atsitiktinis apsinuodijimas alkoholiu (33,8 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija
(12,6 proc.). Palyginti su 2008 m., mirusiųjų nuo alkoholinės kardiomiopatijos skaičius sumažėjo 1,8 karto, nuo alkoholinės kepenų ligos – beveik trečdaliu, dėl atsitiktinio
apsinuodijimo alkoholiu – ketvirtadaliu.
Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis,
2009 m. dėl alkoholinės psichozės į gydymo įstaigas pirmą kartą kreipėsi 835 asmenys, tai 382 asmenimis mažiau nei 2008 m. 2009 m. pabaigoje alkoholine psichoze
sirgo 3,5 tūkst. asmenų.
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1 pav. Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais,
vartojant alkoholį

Ligotumas psichikos ir elgesio sutrikimais, vartojant alkoholį (F10) nuo 1998 m. iki 2010 m. sumažėjo 11,2 proc.
(225,1 atv./100 000 gyv.), o sergamumas net 69,6 proc.
(131,8 atv. / 100 000 gyv.). Ligotumas alkoholinėmis psichozėmis (F10.4-F10.7) nuo 1998 m. iki 2010 m. išaugo
42,8 proc. (43,6 atv. / 100 000 gyv.), tačiau sergamumas
(kuris rodo naujų atvejų atsiradimo tendenciją), sumažėjo net 21,1 proc. (6,5 atv. / 100 000 gyv.). Taigi standartizuoti statistiniai duomenys rodo, kad per 11 programos
įgyvendinimo metų alkoholio vartojimo žalos pasekmės
sveikatai buvo pakankamai gerai valdomos. Valstybinio
psichikos sveikatos centro specialistai teigia, kad bendro
ligotumo F10 rodiklių kitimas rodo bendrą alkoholio žalos sveikatai mažėjimą, bei ligotumo alkoholinėmis psichozėmis padidėjimas rodo medicininių paslaugų ūmių
būklių atvejais teikimo kokybės gerėjimą.
Vienas iš Valstybės alkoholio kontrolės programos
tikslų buvo rūpintis, kad mažėtų žūvančiųjų eismo įvykiuose dėl alkoholio vartojimo, su alkoholio vartojimu
susijusių transporto traumų, nusikaltimų, kuriuos padaro
apsvaigę nuo alkoholio asmenys.
Lyginant šios programos įgyvendinimo laikotarpio
statistinius duomenis apie eismo įvykius dėl neblaivių
eismo dalyvių kaltės ir nusikalstamas veikas, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys, pastebimos tiek minėtų eismo įvykių, tiek nusikalstamų veikų
skaičiaus mažėjimo tendencijos.
Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis,
2010 m., lyginant su 2000 m., žuvusiųjų eismo įvykiuose dėl neblaivių vairuotojų kaltės skaičius sumažėjo 2,5
karto, sužeistųjų skaičius – 3,5 karto (2 pav.). Daug įtakos
tam turėjo nuo 2008 m. sausio 1 d. sugriežtinta Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekse
nustatyta atsakomybė už vairavimą neblaiviems, taip pat
ir aktyvesnė socialinė reklama, visuomenės švietimas bei
policijos įstaigų darbas.
Per dešimtmetį panašiai sumažėjo ir nukentėjusiųjų
eismo įvykiuose dėl neblaivių pėsčiųjų ir dviratininkų
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/
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Sužeista

2 pav. Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenys apie
eismo įvykius dėl neblaivių vairuotojų kaltės ir juose
žuvusius bei sužeistus žmones (1998–2010 m.)
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3 pav. Duomenys apie ištirtas nusikalstamas veikas, kurių
padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys

kaltės: 2010 m., lyginant su 2000 m., žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius eismo įvykiuose dėl neblaivių pėsčiųjų
kaltės sumažėjo 3 kartus, eismo įvykiuose dėl neblaivių
dviratininkų kaltės – 2 kartus.
Lyginant 2004–2010 metų laikotarpio* Informatikos
ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
statistinius duomenis apie ištirtas nusikalstamas veikas,
kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys,
matyti, kad šių nusikalstamų veikų mažėja nuo 2007
metų (3 pav.) – 2010 m. tokių nusikalstamų veikų išaiškinta 23,7 proc. mažiau negu 2006 m. Šį mažėjimą labiausiai lėmė vagysčių, plėšimų ir kelių transporto eismo
saugumo taisyklių pažeidimų skaičiaus mažėjimas.
Minėtu laikotarpiu sumažėjo ir išaiškintų nužudymų,
neatsargių gyvybės atėmimo bei nusikaltimų žmogaus
sveikatai atvejų, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys, skaičius: 2010 m. tokių nužudymų ir
neatsargių gyvybės atėmimo atvejų išaiškinta 19,3 proc.
mažiau negu 2004 m., nusikaltimų žmogaus sveikatai –
8,8 proc. mažiau, iš jų sunkių sveikatos sutrikdymų –
19,5 proc. mažiau. Tuo tarpu viešosios tvarkos pažeidimų, kurių padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asme* Lyginami trumpesnio laikotarpio duomenys, nes nuo 2003 m.
gegužės 1 d. įsigaliojus naujiesiems Baudžiamajam ir Baudžiamojo
proceso kodeksams, pasikeitė ir nusikalstamų veikų sąvokos, ir jų
registravimo ir apskaitos tvarka.
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4 pav. Duomenys apie ištirtas nusikalstamas veikas, kurių
padarymu įtariami (kaltinami) neblaivūs asmenys, pagal
nusikalstamų veikų rūšis

nys, skaičius pakito labai nežymiai, o turto sunaikinimo
ar sugadinimo atvejų net padaugėjo (4 pav.).
2007 m. atliktas Lietuvos gyventojų žalingo alkoholio
vartojimo ir jo įtakos visuomenės sveikatai tyrimas parodė,
kad 16,3 proc. Lietuvos gyventojų alkoholį vartoja žalingai. AUDIT testo rezultatų duomenimis, atskirose amžiaus
grupėse pagal lytį daugiausiai žalingai alkoholį vartojančių moterų yra 25–34 metų amžiaus grupėje (9,9 proc.),
vyrų – 35–44 metų amžiaus grupėje yra 41,5 proc.
2008 m. atlikto Lietuvos gyventojų nuostatų alkoholio vartojimo atžvilgiu reprezentatyvaus tyrimo duomenimis, beveik 80 proc. Lietuvos gyventojų pritaria nuostatai, kad alkoholio Lietuvoje vartojama per daug ir per
dažnai, kad saikingas alkoholio vartojimas neturi būti
kasdienio gyvenimo dalis. Tyrimas atskleidė ir pagrindines alkoholio nevartojimo priežastis: sveikatos problemos, finansinės galimybės nusipirkti, netinkamas pavyzdys vaikams. Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 18 proc. iki
60 proc. Lietuvos gyventojų įvairių asmeninių, religinių
ir kitų švenčių metu, tradicinių ritualų metu bei svečiuose renkasi vartoti nealkoholinius gėrimus. Šis tyrimas
taip pat parodė, kad 53,1 proc. Lietuvos gyventojų pasisako už alkoholio pardavimo uždraudimą degalinėse ir
60,6 proc. – kioskuose.
2007 m. atlikto Alkoholio reklamos intensyvumo bei
gyventojų požiūrio į alkoholio reklamą tyrimo duomenimis, 47 proc. apklaustų Lietuvos gyventojų pritarė
alkoholinių gėrimų reklamos draudimui, 30,7 proc. nepritarė, 22,3 proc. apklaustųjų minėtu klausimu nuomonės neišreiškė. Tokie tyrimo duomenys rodo po truputį
besikeičiantį požiūrį ne tik į alkoholio vartojimą, bet ir jo
vartojimo tradicijas.
Reikėtų pažymėti, kad 2008 m. įsigalioję alkoholio
prekybos ir reklamos apribojimai padėjo sumažinti nesavalaikių mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu, skaičių,
sergamumą alkoholinėmis psichozėmis, pagerinti kitus
visuomenės sveikatos rodiklius.
Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą nuo 2009 m. sausio 1 d. alkoholio reklama uždrausta Lietuvos Respubli62

kos jurisdikcijai priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose programose nuo 6 val. iki 23 val.
Nuo 2012 m. sausio 1 d. Lietuvoje turėtų įsigalioti visų
formų alkoholio reklamos visose visuomenės informavimo priemonėse draudimas.
Tobulinant teisinę bazę, didelis dėmesys buvo skiriamas priemonėms, padedančioms mažinti alkoholio vartojimą, prieinamumą nepilnamečiams, taip pat užkirsti
kelią neteisėtai alkoholio produktų prekybai. Alkoholio
kontrolės įstatyme buvo uždrausta realizuoti alkoholio
produktus, neturint juridinę galią turinčių privalomų
įsigijimo arba gabenimo dokumentų egzemplioriaus
prekybos (sandėliavimo) vietoje, sugriežtinta alkoholio
produktų gamybos licencijų išdavimo tvarka ir nustatyta, kad licencijos gaminti alkoholio produktus neišduodamos naujai įsteigtoms įmonėms, jeigu jų steigėjai arba
administracijos vadovai yra buvę įmonių, kurioms buvo
panaikintas licencijų galiojimas už alkoholio produktų
kontrabandą, alkoholinių gėrimų be banderolių ir falsifikuotų alkoholio produktų neteisėtą laikymą, gabenimą,
realizavimą, steigėjai ar vadovai. Patikslintos nuostatos,
reglamentuojančios ekonomines sankcijas: priklausomai
nuo pažeidimo pobūdžio nustatytos konkrečios diferencijuotos baudos ir terminas, per kurį padaryti pažeidimai
laikomi pakartotinais; sugriežtinta atsakomybė už alkoholinių gėrimų pardavimą nepilnamečiams – įmonėms,
pardavusioms alkoholinių gėrimų nepilnamečiams, už
pakartotinį pažeidimą skiriama ne tik bauda, bet ir vieneriems metams panaikinamas licencijos galiojimas toje
vietoje, kurioje buvo nustatytas pažeidimas.
Siekiant užkirsti kelią nelegaliai alkoholinių gėrimų
prekybai, buvo patvirtintos fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų laikymo ir gabenimo taisyklės,
kuriose nustatyti šiems asmenims leidžiamų laikyti iš trečiųjų šalių įvežtų alkoholinių gėrimų kiekio apribojimai
bei draudimai.
Valstybės tabako kontrolės programos priemonės
buvo skirtos įgyvendinti valstybės tabako kontrolės
principams, apibrėžtiems Lietuvos Respublikos tabako
kontrolės įstatymo – ginti žmogaus teises į gyvenimą
be rūkymo, ginti nerūkančiųjų teises į aplinką be tabako
dūmų, mokesčiais mažinti rūkalų prieinamumą, drausti
tabako gaminių reklamą, jų realizavimo ir vartojimo rėmimą, didinti visuomenės informuotumą apie rūkalų
vartojimo daromą socialinę ir ekonominę žalą sveikatai,
skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti.
Siekiant Valstybės tabako kontrolės programos tikslo – mažinti rūkymo paplitimą, jo socialinę ekonominę
žalą sveikatai, parengta apie 20 teisės aktų projektų, įgyvendintos tabako gaminių rinkos kontrolės priemonės,
vykdoma rūkymo prevencija, rūkantieji buvo skatinami
mesti rūkyti, buvo siekta suteikti daugiau žinių rūkymo
prevenciją vykdantiems specialistams, atlikti rūkymo pli-
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timo ir tabako gaminių žalos žmonių sveikatai tyrimai. Ją
įgyvendinti ėmėsi 14 institucijų.
Per Valstybės tabako kontrolės programos įgyvendinimo laikotarpį Lietuvoje buvo uždrausta tabako gaminių
reklama, įskaitant prekių ženklo reklamą prekybos tabako gaminiais vietose, tabako gaminių pardavimų skatinimas ir rėmimas, prekyba tabako gaminiais naudojantis
ryšio priemonėmis; tabako gaminiams uždrausta taikyti
nuolaidas, teikti juos vartotojams nemokamai, gaminti
ir parduoti žaislus, maisto ir kitas prekes, kurių dizainas
imituoja tabako gaminius, parduoti cigaretes, cigariles
ir papirosus vienetais ir mažesniais negu 20 vienetų pakeliais; parduoti ar kitaip perduoti tabako gaminius nepilnamečiams, uždrausta prekiauti oraliniam vartojimui
skirtu bei uostomuoju tabaku ir kt.
Priėmus Tabako kontrolės įstatymo pataisas, buvo nustatyti griežtesni reikalavimai tabako gaminiams: iki 10
mg sumažintas Lietuvos Respublikoje parduodamuose,
taip pat iš jos eksportuojamuose tabako gaminiuose leidžiamų dervų kiekis, apribotas anglies monoksido (iki 10
mg) ir nikotino (iki 1 mg) kiekis, reglamentuoti šių medžiagų patikros metodai, įvestos tabako gaminių gamintojų ir importuotojų ataskaitos apie jų teikiamų į rinką
tabako gaminių sudedamąsias dalis, nustatyti nauji tabako gaminių ženklinimo reikalavimai (patvirtinti nauji
ant tabako gaminių pakuočių pateikiami įspėjamieji užrašai, padidintas privalomas jiems skirti plotas, uždrausti
vartotojus klaidinantys užrašai „mažai dervų“, „lengvos“,
„švelnios“ ir pan., įvestas tabako gaminių partijos žymėjimas, leidžiantis nustatyti tabako gaminių pagaminimo
vietą ir laiką ir pan.).
Siekiant mažinti tabako vartojimą ir kurti aplinką be
dūmų, 2007 metais buvo uždrausta rūkyti restoranuose, kavinėse, baruose, interneto kavinėse, kitose viešojo
maitinimo įstaigose, klubuose, diskotekose.
Kovojant su tabako gaminių kontrabanda ir nelegalia
prekyba, nustatyti fiziniams asmenims leidžiamų laikyti
iš trečiųjų šalių įvežtų tabako gaminių kiekio apribojimai
bei draudimai.
2004 m., vadovaujantis PSO Europos tabako kontrolės
strategija, parengtas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1167 (Žin., 2004,
Nr. 140-5115) patvirtintas Valstybės tabako kontrolės
programos įgyvendinimo 2004–2006 m. priemonių
planas, kuriuo buvo siekiama saugoti nerūkančiuosius
nuo pasyviojo rūkymo, ginti jų teises į aplinką be tabako
dūmų, drausti tabako gaminių vartojimo skatinimą, skatinti rūkančiuosius mesti rūkyti ir teikti jiems pagalbą.
Vykdant rūkymo prevenciją per visą programos įgyvendinimo laikotarpį buvo siekiama visuomenėje formuoti požiūrį, kad rūkymas yra socialiai nepriimtina
visuomenėje elgesio norma. Rengiant Pasaulio dienos
be tabako kampanijas siekta įtraukti visos Lietuvos gyNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

ventojus, pagal PSO rekomendacijas parenkant vis kitą
temą renginiams, leidiniams, konkursams, informacijai
per žiniasklaidos priemones. Šešerius metus (2001–
2006) gegužės mėnesį Vabalninke, Biržų rajone, buvo
remiamas moksleivių teatrų festivalis „Laimingas vaikų
juokas“, skirtas tikslinei vaikų ir jaunimo grupei. Kasmetiniai Pasaulio dienos be tabako renginiai buvo organizuojami apskričių centruose, stengiantis į juos įtraukti
kuo daugiau sveikatos priežiūros ir ugdymo įstaigų.
Penkerius metus (2005–2009) organizuotas konkursas
„Nerūkanti klasė“.
Nuo 2005 m. veikė nemokama telefono linija, kuria
buvo konsultuojami norintys mesti rūkyti žmonės, organizuoti specialistų mokymai, 2002, 2006, 2008 m. organizuoti konkursai bendruomenių rūkymo prevencijos
projektams remti.
2008 m. Vilniuje vyko tarptautinė konferencija „Tabako ir alkoholio kontrolė – prioritetai Baltijos sveikatos politikoje“, suvienijusi apie 150 Lietuvos Respublikos Seimo
narių, ministerijų, universitetų, valstybinių institucijų,
įstaigų ir organizacijų, įgyvendinančių sveikatos politiką, bei visuomeninių organizacijų, sveikatos priežiūros ir
ugdymo specialistų, nevyriausybinių organizacijų narių
atstovų, sutarusių glaudžiau bendradarbiauti vykdant
rūkymo paplitimo prevenciją Lietuvoje.
Programos priemonių įgyvendinimo rezultatus galima būtų vertinti remiantis Kauno medicinos universiteto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas)
atliktų Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimų
duomenimis: 1998 metais kasdien rūkė 49 proc. 20–
64 m. amžiaus vyrų ir 13 proc. 20–64 m. amžiaus moterų, 2000 m. – atitinkamai 52 ir 16 proc., 2006 m. – 43
ir 15 proc., 2008 m. – 39 ir 14 proc. Taigi vyrų rūkymo
paplitimas sumažėjo daugiau kaip 10 proc., o moterų –
stabilizavosi. Metusiųjų rūkyti skaičius nuo 1994 m. iki
2008 m. padidėjo: vyrų nuo 12 iki 19 proc., moterų – nuo
3 iki 8 proc.
Įgyvendindama Valstybės alkoholio kontrolės ir Valstybės tabako kontrolės programas Švietimo ir mokslo
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Metusių rūkyti –
Moretys

29,9%

25,6%
16,4%

12,9%

12,4%

16,1%

12,1%

15,2%

13,7%

12,6%

11,1%

10,4%

7,2%
2,5%

31,3%

30,6%

28,4%

28,6%

10%
0%

Kasdien rūkančių –
Moretys

15,1%

14,6%

17,4%

Metusių rūkyti –
Vyrai

14,9%

4,6%

4,2%

5,7%

5,6%

7,9%

8,6%

4,1%
1996 m.

1998 m.

2000 m.

2002 m.

2004 m.

2006 m.

2008 m.

5 pav. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos
tyrimas
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ministerija alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių
medžiagų vartojimo prevencijos programoms skyrė dėmesio organizuodama mokymus, rengdama programas,
metodines rekomendacijas ir vaizdinę bei informacinę
medžiagą šalies mokykloms. Į šią veiklą buvo įtraukti savivaldybių administracijų švietimo centrai, mokinių savivaldos institucijos ir asociacijos, dirbančios mokyklose.
Prevencinis darbas mokyklose organizuotas 2 kryptimis: per pamokas – prevencinę medžiagą integruojant į
mokomųjų dalykų turinį, ir popamokinėje veikloje – užsiėmimų būreliuose metu, klasės valandėlėse, turistinių
išvykų, žygių kitų renginių bei akcijų metu. 2003 m. ir
2007 m. ESPAD tyrimų duomenys parodė, kad mokyklose vykdoma prevencinė veikla davė teigiamų rezultatų.
Šalies mokyklose daugiausia buvo dirbta bendrosios
prevencijos srityje ir labai nedidelę dalį sudarė ankstyvoji
intervencija – priemonės, kurios ugdo sąmoningą atsisakymą rūkyti, asmens apsisprendimą nevartoti alkoholio
ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, kai jis jau bandė jas
vartoti. Didžiausias dėmesys šalies mokyklose skiriamas
pirminei prevencijai – priemonėms, kuriomis siekiama
susilpninti arba visiškai pašalinti socialinės rizikos veiksnių poveikį mokinių nuostatoms psichiką veikiančių medžiagų atžvilgiu ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius
bei atsparumą neigiamiems reiškiniams. Regionuose
dirba 89 sveikatos ugdymo konsultantai, mokyklose –
per 1200 socialinių pedagogų ir per 300 psichologų. Nuo
2006 m. rugsėjo 1 d. mokyklose diegiama „Alkoholio,
tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo
prevencijos programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu
Nr. ISAK-497. Programos tikslas – ugdyti jaunimo supratimą apie neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką
veikiančių medžiagų poveikį sveikatai, skatinti saugoti
sveikatą, suteikti informacijos apie pagalbos galimybes.
Ši programa įgyvendinama visose Lietuvos mokyklose
ir ikimokyklinėse ugdymo įstaigose, kiekvienais mokslo
metais užsiėmimams skiriant ne mažiau kaip 5–6 val.
Daugiau nei 10 metų visos švietimo įstaigos, vykdydamos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
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2000 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. 1087, į ugdymo įstaigų prevencinio darbo planų priemones įtraukia žinias
apie alkoholį, tabaką, jų vartojimo žalą sveikatai, siekia
sukurti sveikatai palankią aplinką, ugdo sveikos gyvensenos nuostatas. Prevencijos klausimai dažniausiai įtraukiami į etikos, dailės, tikybos, biologijos, chemijos, istorijos mokomųjų dalykų programas. Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministras 2002 m. liepos 5 d. pasirašė įsakymą Nr. 1275 „Dėl tabako, alkoholio, narkotikų ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
švietimo įstaigose“, kuriame pavedė švietimo įstaigų vadovams į aktyvią prevencijos veiklą įtraukti pačius moksleivius ir jų tėvus. 2006 m. parengta ir išleista mokytojo
knyga „Metodinės rekomendacijos alkoholio tabako ir
kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos
programai įgyvendinti“.
Įgyvendindami Valstybės alkoholio kontrolės programos 2001–2003 metų priemones, Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerija ir Valstybės psichikos sveikatos centras sudarė sutartį, kuria į Alkoholio, narkotikų
ir tabako vartojimo prevencijos programos mokyklose
įgyvendinimą įtraukė ir nevyriausybines organizacijas.
Prevencinė veikla vyko ir mokinių atostogų metu. Vaikų
ir mokinių stacionariose stovyklose „Sveika gyvensena –
gyvenimo būdas nuo vaikystės“ renginių metu dalyvaudavo visuomenės sveikatos specialistai. Mokiniai sužinojo apie sveiką mitybą, tabako ir alkoholio vartojimo
pasekmes.
Įvertinę 12 metų patirtį rengiant ir įgyvendinant atskiras Valstybės alkoholio ir Valstybės tabako programas,
manome, kad priemonės, kuriomis siekiama sumažinti
alkoholio vartojimą ir rūkymą, turėtų būti integruojamos
į institucijų strateginius planus, o visa ankstyvosios prevencijos veikla – nukreipta į priemones, kuriomis siekiama ugdyti mąstančią, priimti sprendimus ir įvertinti jų
pasekmes gebančią asmenybę. Prevencinės priemonės
turėtų apimti visų socialinių ir visų amžiaus grupių asmenis nuo gimimo iki vėlyvos senatvės ir kiekvienam šalies
piliečiui suteikti plačias saviraiškos galimybes bei sudaryti sąlygas visapusiškai tobulėti.
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II.9. RŪKYMAS, ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ IR
NARKOTIKŲ VARTOJIMAS PAAUGLYSTĖJE
Apolinaras Zaborskis
Įvadas
Paauglystė yra vienas sudėtingiausių vaiko raidos etapų – jos laikotarpiu dažniausiai pradedama eksperimentuoti psichoaktyviomis medžiagomis – tabaku, alkoholiu,
lakiosiomis medžiagomis ir narkotikais, – kurios veikia
žmogaus psichiką, sutrikdo elgesį ir gali sukelti psichinę
ar fizinę priklausomybę. Tam tinkamas sąlygas gali sukurti socialinė aplinka, asmens savybės, biologiniai ir kiti
veiksniai. Šios socialinės problemos suvokimas, pasirengimas ją identifikuoti ir spręsti turi būti svarbus sveikatos
ir ugdymo specialistų bei šeimos uždavinys (1, 2).
Tai, kad psichoaktyvių medžiagų vartojimo problema
egzistuoja ir tarp mūsų šalies paauglių, rodo šalies mokyklose, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių mokyklų,
vykdomas Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamas tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas (Health Behaviour in School-aged
Children – HBSC) (2). Vykdant šį tyrimą kas ketveri metai
tuo pačiu metu pagal vieningą metodiką atliekama reprezentatyvių 11, 13 ir 15 metų mokinių grupių apklausa
(3). Lietuvoje tokia apklausa pirmą kartą atlikta 1994 m.
kovo–balandžio mėn.) (N=5428). Vėliau tuo pačiu metų
laiku atliktos dar keturios mokinių apklausos: 1998 m.
(N=4513), 2002 m. (N=5645), 2006 m. (N=5632) ir 2010 m.
(N=5338).
Apklausų duomenys leidžia spręsti apie jaunų žmonių
rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo mastą bei jo pokyčius 1994–2010 m. Šiame darbe taip pat atkreipėme dėmesį į socialinius skirtumus,
atsiradusius dėl skirtingos gyvenamosios vietos (gyvena
mieste ar kaime), šeimos sudėties (gyvena su abiem biologiniais tėvais ar pažeista šeimos struktūra) bei šeimos
turtinės gerovės, kurią tiriamieji vertino savo nuožiūra
(gyvena neturtingoje, vidutiniškai turtingoje ar turtingoje šeimoje). Duomenys apie narkotinių medžiagų vartojimą pateikiami tik tarp 15 metų paauglių.

RŪKYMAS
Paauglystės metais bandžiusių rūkyti mokinių skaičius
sparčiai auga: būdami vienuolikos metų kas trečias berniukas ir kas penkta šešta mergaitė, o sulaukus penkiolikos metų – daugiau nei trys ketvirtadaliai abiejų lyčių
paauglių prisipažįsta, kad jau yra bandę rūkyti. Amžius,
kada buvo surūkyta „pirmoji cigaretė“, nuo 1994 m. sumažėjo vieneriais metais, o tarp mergaičių – dar daugiau
(1 lentelė).
Kai kurie mokiniai prisipažino, kad ir dabar rūko (kiekvieną dieną, kartą per savaitę arba rečiau nei kartą per
savaitę). Pastarosios apklausos (2010 m.) duomenimis,
tokių buvo 5,2 proc. 11-os metų berniukų ir vos vienas
procentas mergaičių, tačiau 13 metų amžiaus rūkančiais
save laikė jau 16,5 proc. berniukų ir 11,2 proc. mergaičių,
15 metų amžiaus – beveik kas antras (43,0 proc.) berniukas ir kas trečia (33,3 proc.) mergaitė (1 lentelė).
1 pav. pateikti rūkymo paplitimo tarp šalies paauglių
pokyčiai per pastaruosius 16 metų. 1994 m. rūkančių
11–15 metų amžiaus berniukų buvo tik 11,3 proc., o mergaičių – 3,6 proc. Tokių mokinių dalis sparčiai didėjo iki
2002 m. ir tarp berniukų pasiekė 23,6 proc., o tarp mergaičių – 14,6 proc. 2006 m. buvo nustatytas reikšmingai
sumažėjęs rūkančiųjų procentas, tačiau pastarojo tyrimo,
atlikto 2010 m., duomenimis, rūkančių mokinių dalis vėl
pasiekė 2002 m. lygį: rūkė 21,2 proc. berniukų ir 15,0 proc.
mergaičių (1 pav.). Rūkymo paplitimo tarp paauglių sumažėjimas 2006 m. buvo siejamas su padidintomis valstybės pastangomis tabako kontrolės srityje (reklamos ir
rūkymo viešose vietose uždraudimas, įspėjamųjų užrašų
ant cigarečių pakuočių spausdinimas ir kt.) (4). Deja, kaip
matome, pastaruoju metu šios pastangos jau nebeužtikrina reikiamos jaunų žmonių rūkymo kontrolės.
Pirmaisiais tyrimų metais (1994 m.) rūkančių berniukų
dažniau buvo sutinkama kaime nei mieste (atitinkamai
13,9 proc. ir 9,5 proc.; P<0,001), bet vėliau šis skirtumas
išnyko. Rūkančių mergaičių dalis visą laiką buvo smarkiai
(apie 1,3 karto) didesnė tarp miestiečių.
Paauglių rūkymo įpročių paplitimas labai susijęs su
šeimos socialine padėtimi: dažniau rūkė paaugliai, au-

1 lentelė. Amžius, kai pusė tiriamųjų prisipažįsta pirmą kartą surūkę cigaretę, pasijutę apsvaigę nuo alkoholio,
pagal tyrimo metus
1994 m.

1998 m.

2002 m.

2006 m.

2010 m.

11,36

11,50

12,15

12,47

14,28

12,98

13,46

13,26

12,96

13,00

13,85

13,62

Surūkyta pirmoji cigaretė:
Berniukai
Mergaitės

13,42
Vyresnės nei 15
metų*

Pirmą kartą pasijusta apsvaigus nuo alkoholio:
Berniukai
Mergaitės

14,97
Vyresnės nei 15
metų*

14,07
Vyresnės nei 15
metų*

* Tiksliai neįvertinta, nes bandžiusių rūkyti penkiolikmečių buvo mažiau kaip 50 proc.
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0
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Berniukai
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1 pav. Rūkančių berniukų ir mergaičių dalies (proc.) kitimas
1994–2010 metais

2002

Berniukai

2006

2010

Mergaitės

2 pav. Reguliariai (nors kartą per savaitę) vartojančių
alkoholinius gėrimus berniukų ir mergaičių dalies (proc.)
kitimas 1994–2010 metais

gantys pažeistos struktūros šeimose (tokiose šeimose
paprastai nebuvo biologinio vaiko tėvo), bei paaugliai,
laikantys savo šeimas mažiau turtingomis.

Proc.
30

ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ VARTOJIMAS
Domėjomės, ar dažnai paaugliai geria įvairius alkoholinius gėrimus: a) alų; b) vyną; c) degtinę, brendį,
viskį, trauktinę ar kt.; d) šampaną; e) alkoholinius kokteilius („alkopopsus“, pvz., „Sidrą“, „Mix“, „Fizz“), ar daug
yra tokių paauglių, kurie geria bet kurių šių gėrimų
reguliariai („kiekvieną dieną“ arba „kiekvieną savaitę“)
(5). Tokių asmenų procento pokytis 1994–2010 m., atsižvelgiant į tiriamųjų lytį, pateiktas 2 pav. Kaip matome,
pastarosios apklausos metu (2010 m.) reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus prisipažino maždaug kas
dešimtas tiriamasis (12,9 proc. berniukų ir 8,1mergaičių, P<0,001). Tai kur kas didesnė dalis nei buvo prieš
dešimt ar daugiau metų.
Tiriamuoju laikotarpiu reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus procentas ypač sparčiai augo tarp penkiolikmečių. 1994 m. šis rodiklis buvo 13,6 proc. tarp berniukų
ir 5,5 proc. tarp mergaičių. 2010 m. šis rodiklis tarp berniukų buvo beveik du kartus didesnis (25,2 proc.), o tarp
mergaičių – daugiau nei tris kartus didesnis (16,9 proc.)
nei 1994 m.
Tyrimai rodo, kad kinta ne tik alkoholinių gėrimų
vartojimo dažnis, bet ir vartojamų gėrimų rūšys. Alus –
vienas populiariausių paauglių vartojamų alkoholinių
gėrimų, tačiau, kaip rodo mūsų vykdytos apklausos,
pastaruoju metu paaugliai jo vartoja rečiau nei prieš
dešimtmetį (3 pav.). Deja, vietoj jo paskutiniais metais
ypač išaugo vadinamųjų „alkopopsų“ vartojimas – pastarosios apklausos duomenimis, juos reguliariai vartojo
13,1 proc. penkiolikmečių berniukų ir tiek pat mergaičių.
Mūsų tyrimo duomenys sutampa su Statistikos departamento duomenimis, kuriuose sidras ir alkoholiniai kok-
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Mergaitės

26,7
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19,6
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15,9
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10,2
8,1

5

5,6

4,7

6,8

0
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Berniukai

2006

2010

Mergaitės

3 pav. Nors kartą per savaitę geriančių alų penkiolikmečių
dalies (proc.) kitimas 1994–2010 metais

teiliai nurodomi kaip pagrindiniai 15–24 metų jaunimo
vartojami gėrimai (14).
Nesaikingą alkoholinių gėrimų vartojimą lydi apsvaigimas. Pastarosios mokinių apklausos, atliktos Lietuvos
mokyklose 2002, 2006 ir 2010 m., parodė, kad girtumo
jausmą du ir daugiau kartų gyvenime prisipažino patyrę
apie 30 proc. berniukų ir 20 proc. mergaičių. Šie rodikliai
daug didesni už 1994 ir 1998 m. duomenis. Tai rodo, jog
alkoholiniais gėrimais svaiginasi vis daugiau paauglių
(4 pav.).
Mūsų tyrimo duomenys rodo, kad girtumo reiškiniai
dažni ir tarp paauglių. Iš apklausose dalyvavusių mokinių apie 20 proc. berniukų ir 10 proc. mergaičių prisipažino, jog būdami tik 11 metų nors kartą buvę apsvaigę
nuo alkoholio. 13 metų paauglių, buvusių apsvaigusių
nuo alkoholio, skaičius didesnis. Kai kuriems iš jų tai nutiko ne pirmą kartą, ir tokių atvejų paplitimas tarp abiejų lyčių paauglių sparčiai didėjo tyrimo laikotarpiu (žr. 1
lentelę).
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4 pav. Berniukų ir mergaičių, prisipažinusių, kad
gyvenime buvo apsvaigę nuo alkoholio 2–3 ar daugiau
kartų, dalies (proc.) kitimas 1994–2010 metais

5 pav. Penkiolikmečių berniukų ir mergaičių,
prisipažinusių, kad nors kartą gyvenime vartojo kokius
nors narkotikus, dalis (proc.) 2002, 2006 ir 2010 metais

Dar daugiau girtavimo atvejų ir dar ryškesni šio įpročio paplitimo pokyčiai tiriamuoju laikotarpiu pastebėti
tarp penkiolikmečių. Šioje amžiaus grupėje nors kartą
apsvaigusių nuo alkoholio berniukų procentas padidėjo
1,5 karto – nuo 50,3 iki 77,2 proc., bet pastaraisiais metais
rodiklio augimas tarp berniukų nebuvo toks spartus kaip
tarp mergaičių, tarp kurių atitinkamas rodiklis padidėjo
beveik dukart – nuo 38,1 iki 72,9 proc. Dėl šio proceso
smarkiai sumažėjo girtavimo skirtumas tarp paauglių
lyčių.
Paaugliai, gyvenantys pažeistos struktūros šeimose,
kaip ir rūkymo atveju, buvo linkę išgėrinėti ir svaigintis
alkoholiu dažniau negu paaugliai, gyvenantys kartu su
abiem biologiniais tėvais. Didesnė reguliariai vartojančių alkoholinius gėrimus paauglių dalis buvo išaiškinta
tarp labiau pasiturinčių ir mieste gyvenančių šeimų, tuo
tarpu paauglių, buvusių apsvaigusių nuo alkoholio kelis kartus, dalis buvo didesnė tarp mažiau pasiturinčių
šeimų ir nesiskyrė tarp mieste ir kaime gyvenančių paauglių.

būt neturėdami galimybės įsigyti tikrų narkotikų, yra
bandę uostyti įvairias lakiąsias medžiagas (klijus, tirpiklius). Mūsų tyrimo duomenimis, tokių penkiolikmečių
yra apie 5 proc.
Epidemiologinių tyrimų duomenys rodo, kad socialiniai veiksniai ypač daug lemia, kodėl paaugliai pradeda
eksperimentuoti narkotikais [CIT]. Atlikto tyrimo duomenimis, mieste gyvenantys paaugliai turėjo daugiau galimybių vartoti narkotikus nei jų bendraamžiai, gyvenantys kaime (atitinkamai 28,1 proc. ir 18,5 proc. (P<0,001)
tarp berniukų bei 16,9 proc. ir 8,0 proc., (P<0,001) tarp
mergaičių), o paaugliai, gyvenantys pažeistos struktūros
šeimose, – dažniau nei paaugliai, gyvenantys su abiem
tėvais (atitinkamai 28,1 proc. ir 22,6 proc. (P<0,001) tarp
berniukų bei 20,9 proc. ir 14,1 proc., (P<0,001) tarp mergaičių). Išbandyti narkotikus dažniau buvo linkę labiau
pasiturinčių šeimų vaikai.

Nelegalių narkotinių medžiagų vartojimas
Remiantis mūsų tyrimo duomenimis, Lietuvos mokyklose nelegalių narkotinių medžiagų vartojimo problema darosi vis aktualesnė. Pastaruoju metu narkotikų jau
yra išbandęs kas trečias (33,5 proc.) penkiolikos metų
berniukas ir kas penkta (18,4 proc.) to paties amžiaus
mergaitė. Tai daug daugiau nei 2002 m., kada vykdant
tyrimą pradėta domėtis šia problema (5 pav.).
Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos valstybių, populiariausi nelegalūs narkotikais išlieka kanapių produktai.
Tarp 2010 m. apklausoje dalyvavusių devintokų šios rūšies narkotikų prisipažino nors kartą gyvenime vartoję
28,6 proc. berniukų ir 13,4 proc. mergaičių. Iš jų 19,4 proc.
berniukų ir 8,6 proc. mergaičių nurodė, kad narkotikus
vartojo per pastaruosius 12 mėnesių. Kiti paaugliai, galNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

Apibendrinimas
Atliktas tyrimas rodo, kad rūkymo, alkoholinių gėrimų
ir nelegalių narkotikų vartojimo problema tarp mūsų šalies paauglių gilėja. Tarptautinių tyrimų duomenys liudija, kad panaši situacija būdinga ir daugeliui kitų Europos
šalių (1, 2). Lietuva kol kas dar priklauso šalių grupei, kuriose mergaitės psichotropinių medžiagų vartoja rečiau
už berniukus, tačiau pastarųjų metų tyrimai rodo, kad
ir mūsų šalyje skirtumai tarp lyčių nyksta. Nagrinėjama
problema yra susijusi su socialiniais veiksniais. Psichotropinių medžiagų vartojimo plitimui itin didelę riziką kelia
didėjantis šeimų, kuriose paaugliai auga be tėvo arba
motinos, skaičius. Turtinė šeimos padėtis taip pat sąlygoja problemos gilumą: rūkymas ir reguliarus alkoholinių
gėrimų vartojimas būdingesnis mažiau pasiturinčių šeimų vaikams, o svaiginimasis alkoholiu ir nelegaliais narkotikais tampa dažnesnis tarp labiau pasiturinčių šeimų
paauglių.
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Akivaizdu, kad neįmanoma suvaldyti plintančio tarp
jaunų žmonių rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotikų
vartojimo, jeigu atsakomybė už šios problemos sprendimą priskiriama tik šeimai, sveikatos priežiūros ar švietimo
sektoriams. Problema privalo būti pripažinta valstybiniu /
vyriausybiniu mastu, ir jos sprendimui panaudotos kompleksinės priemonės, tarp jų ir įstatyminės, teisinės, socialinės bei ekonominės. Galima prognozuoti, kad neradus priemonių situacijai suvaldyti, dėl psichotropinių
medžiagų vartojimo atsirandančios socialinės ir sveikatos augančios kartos problemos Lietuvos visuomenei ir
valstybei vis daugiau kainuos.
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II.10. MOKINIŲ RŪKYMAS LIETUVOJE
30 METŲ LAIKOTARPIU
Antanas Goštautas
Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų numatyta dešimčia procentų sumažinti rūkymo paplitimą tarp
suaugusių vyrų ir moterų, taip pat – tarp vaikų ir paauglių. Tai turėjo prisidėti prie visų lėtinių rūkymo sukeliamų ligų ir nesavalaikės mirties rizikos sumažinimo.
Šių siekinių kontekste išanalizavome mokinių rūkymo
paplitimo ir kontroliuojamų rūkymo profilaktikos tyrimų
duomenis iki Lietuvos sveikatos programos paskelbimo
ir jos vykdymo laikotarpiu.
Epidemiologiniai rūkymo paplitimo tyrimai Lietuvoje,
pradėti 1972 metais vykdant PSO vadovaujamas sveikatos ir širdies ligų profilaktikos programas tuometiniame
Kauno Medicinos institute.
Vykdant šiuos tyrimus medicinos psichologijos ir sociologinių tyrimų laboratorijoje parengta vertinamoji
klasės atstovų apklausos metodika mokinių rūkymo
paplitimui ir jo kitimams nustatyti miesto, rajono ir Respublikos lygmeniu. Kartotiniai mokinių rūkymo paplitimo tyrimai padėjo nustatyti kainų padidinimo poveikį
rūkymo paplitimui.1980 metais padidinus kainas tabako
gaminiams, 1981/82 mokslo metais iki 20 proc. sumažėjo mokinių, ypač abiturientų, rūkymas. Ja naudojantis
1980 metais nustatėme mokinių rūkymo paplitimo ypatybes Šiaulių, Panevėžio ir 5 rajonų, dalyvaujančių PSO
integruotos lėtinių ligų profilaktikos programoje, mokyklose.
Rūkančių berniukų procentas visose klasėse rastas
didesnis negu rūkančių mergaičių. Visu mokyklos laikotarpiu, nuo 5 klasės pereinant į aukštesnę klasę, iki
baigiamosios klasės didėjo rūkančių mokinių procentas.
Baigiamojoje klasėje mokinių rūkymo paplitimas tampa
panašus į suaugusių gyventojų rūkymą. Šiais tyrimais
patvirtinome, jog rūkymo prevencijos priemonių taikymą dera pradėti pradinėse klasėse. Psichologinės rūkymo profilaktikos priemonių parengimui ir jų taikymo
veiksmingumui nustatyti 1986–1990 metų laikotarpiu
medicininės psichologijos ir sociologinių tyrimų laboratorijoje suplanavome ir įgyvendinome mokslinio tyrimo projektą. Psichologinį poveikį grindėme mokymo
teorija, neigiamo požiūrio į rūkymą formavimu aktyviai
įtraukiant mokinius į mokomąją veiklą, derinant mokymo priemones su atitinkamo mokinių amžiaus tarpsnio
psichologija. Pasirinktuose Jonavos ir Biržų rajonuose
atlikome foninius visų mokyklų mokinių rūkymo paplitimo tyrimus, apklausėme pradinių klasių mokinių tėvus. Į projektą buvo įtraukti visi 2400 Jonavos aktyvaus
poveikio rajono mokyklų pradinių klasių mokiniai ir 120
mokytojų – klasių vadovų. Tuo pat metu Biržų pasyvaus
stebėjimo rajone atlikti vertinamieji mokinių rūkymo
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paplitimo tyrimai. Psichologinio poveikio metodai buvo
nukreipti į neigiamo požiūrio į rūkymą emocinio komponento formavimą, keliant pasibjaurėjimą tabako dūmais, nuorūkomis, mažinanant cigarečių patrauklumą,
skatinant savarankiškai atsisakyti siūlomos cigaretės.
Profilaktinis darbas vyko klasėse su klasių vadovų pagalba. Sudėtingesniuose užsiėmimuose dalyvavo mokslines temas tyrinėjantys laboratorijos bendradarbiai ir
studentai psichologai. Taikant šias priemones Jonavos
rajono mokyklų pradinėse klasėse pavyko 50 proc. sumažinti į rūkymą įsitraukiančių 5–6 klasių mokinių. Biržų rajone rūkymo paplitimo pokyčių tyrimo laikotarpiu
neįvyko. Šie darbai patvirtino psichologinės rūkymo
profilaktikos veiksmingumą pradinėse klasėse, buvo teigiamai įvertinti PSO ekspertų ir sudarė pamatą 12 metų
mokinių rūkymo profilaktikos programai. 1992 metais,
remiama PSO, SAM mokslo taryba patvirtino šią vieną
iš 5 to meto buvusių nacionalinių programų, skirtų padėti mokiniams susiformuoti neigiamą požiūrį į rūkymą,
nepradėti rūkyti, neatnaujinti rūkymo ar mesti rūkius.
Tais pačiais metais Lietuvą reprezentuojančių mokyklų
atrankoje buvo nustatytas foninis mokinių rūkymo paplitimas – svarbus rodiklis programos efektyvumui įvertinti. Programos apimtis – visų Lietuvos mokyklų mokiniai. Jos įgyvendinimas pradedamas pirmaisiais metais,
profilaktines mokymo priemones taikant visiems pirmos
klasės mokiniams. Vėliau kasmet į projektą įjungiama
nauja klasė, tęsiant profilaktinį darbą ankstesnėje klasėje spiralės principu.
Metodai
Programos metodai buvo parengti pilotiniuose mokinių tyrimuose, vykdytuose Medicininės psichologijos laboratorijoje nuo 1980 metų. Pagrindą metodų rengimui
sudarė amžiaus tarpsnių psichologija, mokymo teorija,
įgyvendinama per praktinę veiklą, padedančią vaikams
susiformuoti teigiamą požiūrį į nerūkymą, atsisakymą
siūlymui rūkyti ir rūkymo metimą (nutraukimą). Programai vaikų dailininkė Giedrė Gučaitė paruošė specialias
temines spalvinamų piešinių knygeles apie rūkymą, alkoholį ir kitokių priklausomybę sukeliančių medžiagų
vartojimą, suderintas su pradinių klasių mokinių amžiaus
tarpsnių ypatybėms. Spalvinga didaktinė medžiaga apie
rūkymo žalą padeda diskutuoti su mokiniais, vertinti jų
atsakymus. Užsiėmimas su spalvinga atmintine apie rūkymą vyksta 5–6 klasėse. Metodika diskusijai „Rūkymo
draugai ir priešai“ vesti, sąvokų formavimo užsiėmimas,
Horno testas apie rūkymą savęs pažinimui ir savo elgesio įvertinimui (8–9 klasės). Nuo 1993 metų 10–11 klasių
mokinius Kardiologijos institute supažindinome su intensyvaus profilaktinio mokymo vasaros stovyklose projektu, žinomu „Sniego gniūžtės“ pavadinimu. Jį pradėjome vykdyti nuo 1994 metų Kauno miesto mokyklose.
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Vyresniųjų klasių mokiniams buvo paruošti užsiėmimai,
padedantys savarankiškai spręsti, formuoti sąvokas, diskutuoti grupėje, vesti profilaktinį užsiėmimą su jaunesniais mokiniais.
Atsakingiems už profilaktiką mokyklų atstovams buvo
rengiami išvažiuojamieji seminarai, kuriuos vedė programos vadovas A. Goštautas ir psichologė I. Pilkauskienė.
Jų metu buvo dalijama mokymo medžiaga, iš anksto paruošta kiekvienos klasės vadovui pagal mokinių
skaičių, rekomendacijos profilaktiniam ir mokomajam
užsiėmimui vesti ir klausimai klasės vadovui apie vestą
užsiėmimą bei mokinių aktyvumą. 1993 m. Programos
profilaktinėmis priemonėmis apimta 100 615 mokinių,
1994 m. – 154 066.
1994 m. SAM finansinė parama programai buvo įšaldyta. Buvo vykdomi atskiri SAM, Kauno savivaldybės
palaikomi projektai, vedamos mokinių diskusijų grupės,
organizuojami „Sniego gniūžtės“ mokymai vasaros stovyklose. Programos metodologija 1995/96 buvo pritaikyta 18 mokyklų – tarptautinio sveikų mokyklų projekto
dalyvių. Projekte dalyvavo 1300 mokinių nuo 1 iki 12 klasės. Tai padėjo įtvirtinti psichologinių profilaktikos priemonių taikymą visu mokymosi mokykloje laikotarpiu.
1996 metais rūkymo profilaktikos mokymo priemonių padauginimą apmokėjo vienas iš Nyderlandų bendradarbiaujančių fondų Centrinei ir Rytų Europai – HET
R. C. Maagdenhuis fondas. Tai sudarė galimybę atnaujinti
bendradarbiavimą su 45 švietimo skyriais visoje Lietuvoje. Diegiant rūkymo profilaktikos priemones pirmų antrų
ir trečių klasių mokiniams atsiliepimus atsiuntė 3500
pradinių klasių mokytojų, o jų vestuose užsiėmimuose
dalyvavo 58 546 mokiniai. Daugelis mokytojų ir tėvų
teigiamai vertino mokomąją profilaktinę medžiagą ir
profilaktinių užsiėmimų reikalingumą mokykloje.
Tęstiniai darbai
Nacionalinė 12 metų mokinių rūkymo programa Lietuvos lygmeniu nebuvo atnaujinta. Tačiau 1998 metais
gydytojo R. Žeko iniciatyvos dėka užsimezgė bendradarbiavimas tarp Kardiologijos instituto ir Kauno rajono
savivaldybės. Buvo tęsiama keletas rūkymo profilaktikos
programos komponentų pradinių ir vyresnių klasių mokiniams, ypač intensyvus profilaktinis mokymas mokinių
vasaros stovyklose –„Sniego gniūžtė“. Nuo 2002 metų į
kasmetinį projekto vykdymą įsijungė naujai susikūrusi
Lietuvos sveikatos psichologų sąjunga. Pakeitus darbo
vietą, projekto vadovai A. Goštautas, I. Pilkauskienė toliau
vykdė rūkymo profilaktinius projektus, koordinuojamus
KRS gydytojo R. Žeko, Lietuvos sveikatos psichologų
sąjungos. Kasmetiniuose projektuose, remiamuose Kauno rajono savivaldybės, pradėjo aktyviai dalyvauti VDU
tuometinės psichologijos katedros studentai – bakalaurai ir sveikatos psichologijos studijų magistrantai.
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1 lentelė. 7–9 klasių mokinių rūkymo ypatybės Lietuvos
atrankose 2001–2009 m.
Tiriamųjų atsakymai
(proc.)
Rūkymo ypatybės
Lytis
2001 2005 2009
B
82,8
80,0 80,4
Bent kartą rūkė cigaretes
M
68,1
65,6 67,6
B
37,6
33,8 34,4
Pastarąjį mėnesį rūkė
cigaretes
M
29,6
25,9 27,1
B
61,7
56,8 58,4
Bent vienas iš tėvų namuose
rūko
M
64,1
59,2 62,1
B
69,2
63,8 66,5
Viešose vietose būna šalia
rūkančių
M
64,2
65,1 63,3
B
64,0
63,6 67,7
Mano, kad reikia uždrausti
rūkymą viešose vietose
M
65,4
68,4 78,1
B
38,4
34,3 51,3
Diskutavo mokykloje pamokų
metu apie rūkymo pavojus
M
35,7
35,5 56,5
Parduotos cigaretės
B
58,2
50,7 53,5
neatsižvelgiant į rūkančiųjų
M
77,6
61,0 64,8
amžių

Nuo 2008 metų profilaktiniai mokymai vasaros stovyklose vyko pagal NVO – Lietuvos sveikatos psichologų
sąjungos ir SNOS programas, juose praktikos metu aktyviai dalyvavo VDU socialinio darbo studentai.
Nuo 2001 metų Lietuva SAM iniciatyva įsijungė į
tarptautinę pasaulio jaunimo tabako vartojimo tyrimo
programą (GYTS), kuri buvo kartojama 2004/5 ir 2009
metais (Koordinatorius Lietuvoje – prof. A. Goštautas).
Pirmoje lentelėje pateiktos 7 mokinių rūkymo charakteristikos, nustatytos vykdant GYTS apklausą.
Iš lentelės matyti, jog 2009 metais pagausėjo mokinių
atsakymų apie būtinumą drausti rūkymą viešose vietose,
padaugėjo diskusijų klasėje apie rūkymo pavojus. Tačiau
rūkymo paplitimo rodikliai 2001–2009 m. laikotarpiu nepasikeitė.
Šitaip įsigijome ir aprobavome tarptautinę, standartinę metodiką, specialiai pritaikytą vertinti mokinių rūkymo paplitimo kitimus, leidžiančią palyginti mokinių
rūkymo tyrimus ir profilaktinio poveikio efektyvumą su
daugiau negu 100 pasaulio šalių. Naudojant GYTS metodiką Kauno rajone patvirtintas 2002–2005 metais vykdytų profilaktinių priemonių efektyvumas – Kauno rajono
mokyklose šiuo laikotarpiu sumažėjo rūkančių mokinių
ir pasikeitė jų požiūris į rūkymą – žr. 2 lentelę. Tuo tarpu
Lietuvoje, vertinant mokinius pagal tą pačią GYTS metodiką 2001, 2005 ir 2009 metais mokinių rūkymo paplitimas nepasikeitė.
Iš lentelės matyti, kad 2005 metais įvyko teigiamų poslinkių visose 7 Kauno rajono mokyklų mokinių rūkymo
charakteristikose, nustatytose pagal GYTS metodiką.
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2 lentelė. 7–9 klasių mokinių rūkymo ypatybės Kauno
rajono mokyklose 2002–2005 m.
Tiriamųjų atsakymai (proc.)
Rūkymo ypatybės
Lytis
2002 2003 2004 2005
Bent kartą rūkė cigaretes B
82,3 78,3 72,3 71,3
M
63,0 62,6 51,7 51,6
Pastarąjį mėnesį rūkė
B
42,7 35,9 26,6 21,0
cigaretes
M
26,2 23,9 15,1 13,6
Bent vienas iš tėvų
B
58,9 59,8 54,9 51,8
namuose rūko
M
63,4 61,8 58,0 54,5
Viešose vietose būna
B
68,9 65,4 56,7 51,6
šalia rūkančių
M
64,2 60,4 56,9 50,7
Mano, kad reikia uždrausti B
62,1 61,7 67,1 71,2
rūkymą viešose vietose
M
70,7 69,3 73,5 14,6
Diskutavo mokykloje
B
33,6 32,1 37,3 45,1
pamokų metu apie
M
30,9 28,4 32,6 34,6
rūkymo pavojus
Buvo parduotos cigaretės B
55,7 53,3 44,4 46,4
neatsižvelgiant į
M
60,7 59,3 61,0 65,8
rūkančiųjų amžių

Apibendrinant galima pasakyti, kad nepavyko pasiekti Lietuvos sveikatos programoje numatyto iki 2010
metų mokinių rūkymo sumažėjimo. Tad šiuo metu mokinių rūkymo profilaktinių priemonių reikalingumas
bei mokslo tyrimų, numatytų Konvencijoje, aktualumas
nesumažėjo. Tačiau aptariamuoju laikotarpiu Lietuvoje susidarė naujos profilaktinio darbo galimybės: visoje
Lietuvos teritorijoje įsikūrė visuomenės sveikatos biurai,
pajėgūs vykdyti profilaktinį darbą. Kita vertus, aprobuota tarptautinė profilaktinio darbo efektyvumo įvertinimo
metodika GYTS. Atnaujintas Narkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas. Visa tai sudaro galimybę atnaujinti ilgalaikę Lietuvos mokinių rūkymo profilaktikos
programą.
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II.11. TUBERKULIOZĖS PROBLEMA –
NAUJI IŠŠŪKIAI
Edita Davidavičienė
Naujasis tūkstantmetis suteikia unikalią galimybę pagerinti sveikatą ir gerovę. Naujos technologijos, geresnė komunikacija, siekis vykdyti socialinę ir ekonominę
reformą suteikia sveikatos priežiūros gerinimo galimybių. Sveikatą įtakoja socialinės ir ekonominės sąlygos,
kuriomis mes gyvename. Ir atvirkščiai – sveikata vaidina
svarbų vaidmenį socialinei ir ekonominei gerovei. Todėl
sveikata ir ekonominis klestėjimas yra vienas nuo kito
priklausomi. Teisingos investicijos gali sustiprinti sveikatą ir ekonomiką, pagerinti žmonių gyvenimo kokybę.
Sveikata – universali vertybė ir prigimtinė žmogaus
teisė. Ji yra esminis ekonomikos plėtros tikslas, resursai,
kuriuos reikia puoselėti. Sveiki žmonės yra produktyvesni, jų socialiniai poreikiai mažesni, jie turi daugiau galimybių dalyvauti socialiniame ir politiniame gyvenime.
Investicija į sveikatą yra investicija į ekonominį ir socialinį klestėjimą.
Visuomenės sveikatos sistemos plėtojimo kryptys,
vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
principais, yra siekimas gyventojų sveikatos ir gyvenimo kokybės gerėjimo. Tuberkuliozė (TB) – pavojinga visuomenei infekcinė liga. 1993 metais PSO, įvertindama
grėsmingai blogėjančią tuberkuliozės epidemiologinę
situaciją pasaulyje, tuberkuliozę paskelbė prioritetine
problema ir ėmėsi konkrečių veiksmų. 1994 metais PSO
pasiūlė kovos su tuberkulioze strategiją „DOTS – directly
observed treatment short course – tiesiogiai stebimas gydymas, trumpas kursas prižiūrint medicinos personalui“
(1, 2, 3, 4). Ši tuberkuliozės kontrolės strategija yra pripažinta viena iš PSO efektyviausių ir ekonomiškiausių strategijų kovoje su tuberkulioze.
DOTS sudaro penki pagrindiniai elementai:
1. Vyriausybės parama tuberkuliozės programai.
2. Naujai susirgusiųjų tuberkulioze išaiškinimas ligoniui kreipiantis į gydytoją dėl nusiskundimų (pasyvus
išaiškinimas).
3. Tiesiogiai stebimas gydymas prižiūrint medicinos
personalui.
4. Reguliarus nepertraukiamas aprūpinimas vaistais
nuo tuberkuliozės, perkant centralizuotu būdu, vaistų
resursai turi būti nemažesni kaip 6 mėnesiams.
5. Naujai išaiškintų ligonių registravimas, jų stebėjimas
gydymo eigoje iki visiško pasveikimo, gydymo rezultatų
kohortinė analizė.
2006–2015 metų pasauliniame plane „Sustabdyti tuberkuliozę“ DOTS papildyta 6 strateginiais svarbiais elementais (10, 11).
Todėl būtina ir šiandien įvertinti visuomenės sveikatos priežiūrą, sutelkti įvairių institucijų, bendruomenių,
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šeimos ir jos narių individualias pastangas įgyvendinant
ir plėtojant šiuolaikinę tuberkuliozės kontrolės strategiją
DOTS(5.7).
Tuberkuliozė išlieka viena aktualiausių visuomenės
sveikatos problemų. Tai – infekcinis susirgimas. Pagrindinis infekcijos šaltinis yra asmuo ar ligonis, sergantis atvira plaučių tuberkulioze, iš kurio organizmo kosint, čiaudint, kalbant sklinda tuberkuliozės mikobakterijos (TM).
Oro lašeliniu būdu TM patenka į aplinką. Artimai ir ilgai
kontaktuojant su sergančiu atvira plaučių tuberkulioze
asmeniu yra galimybė ir tikimybė užsikrėsti bei susirgti
šia liga. Sukėlėjas yra nematomas, bet labai klastingas.
Pasaulyje dar ir šiandien kas 20 sekundžių nuo tuberkuliozės miršta vienas žmogus, kasmet suserga apie 8 mln.
pasaulio gyventojų. Pastaraisiais metais tuberkuliozės
kontrolės priemonių efektyvumą blogina atsparios tuberkuliozės plitimas. Tuberkuliozė išlieka grėsmingas
visuomenės sveikatos iššūkis. Būtina mobilizuoti visus
žmogiškuosius, mokslinius ir finansinius resursus tam,
kad sustiprintume TB kontrolės bei prevencijos priemones. PSO rekomenduota tuberkuliozės kontrolės strategija DOTS Lietuvoje pradėta igyvendinti 1998 metais (pilotiniai tyrimai), 2005 metais DOTS strategijos elementai
įgyvendinti visos šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
Lietuvoje 1990–1998 metais sergamumas tuberkulioze padidėjo daugiau nei dvigubai: nuo 39,7/100 000
gyv. (abs. Sk.1471) 1990 metais iki 85,4/100 000 gyv.
(abs. sk. 3176), 1990 metais plaučių tuberkulioze sirgo
28,6/100 000 gyv. (abs. sk. 1065), 1998 metais plaučių
tuberkulioze susirgo 73,2/100 000 gyv. (abs. sk. 2712),
apie 50 proc. sirgusių plaučių tuberkulioze rasta tuberkuliozės mikobakterijų (TM). Ypač didelį nerimą kėlė
vaikų sergamumo tuberkulioze didėjimas. 1990 metais
vaikų, susirgusių tuberkulioze, buvo 9,4/100 000 (abs. sk.
79 vaikai), 1998 metais – 21,8/100 000 vaikų (abs. sk. 167
vaikai), t. y. padidėjo 2,5 (25).
Įvertinus nepalankią tuberkuliozės epidemiologinę
situaciją dėl didėjančio tuberkuliozes sergamumo nuo
1990 metų, 1997–2010 metų Lietuvos sveikatos programoje įvardyti tuberkuliozės stabilizacijos tikslai:
1. iki 2005 metų stabilizuoti sergamumą TB, t. y. neleisti sergamumui šia liga pasiekti epidemijos lygio –
100/100 000 gyventojų;
2. iki 2010 metų sumažinti sergamumą TB 30 procentų;
3. išaiškinti 70 procentų naujai susirgusiųjų TB ir 85
procentus jų pagydyti.
Numatyti tikslai, jų įgyvendinimas nuosekliai išdėstyti Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programose
1998–2000 m.; 2001–2005 m.; 2006–2010; 2011–2014 m.
(15, 16, 17, 18). Programose akcentuoti pagrindiniai tuberkuliozės kontrolės prioritetai, įvardytos tuberkulio71

zės kontrolės priemonės ir jų įgyvendinimas: sumažinti
sergamumą, mirtingumą nuo tuberkuliozės, sumažinti
vaikų sergamumą tuberkulioze, apsaugoti visuomenę
nuo tuberkuliozės užkrato plitimo, sumažinti galimybes
atsparumo vaistams atsiradimui. PSO strateginiuose dokumentuose rekomenduoja imtis visų galimų priemonių
DOTS įgyvendinti, būtinas jos palaikymas, stiprinimas,
nes tai efektyviausia tuberkuliozės kontrolės strategija
(7, 8, 9, 10, 13).
Numatyti tuberkuliozės kontrolės prioritetai:
t BOLTUJ ǠUBSUJ JS EJBHOP[VPUJ OBVKVT QMBVǏJǽ UVCFSLVliozės atvejus, ne mažiau kaip 70 proc. patvirtinti bakteriologiškai;
t TJFLUJQSPDBUWJSPTQMBVǏJǽUVCFSLVMJP[ǕTJÝHJKJNP
Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtame Pasauliniame plane„Sustabdyti tuberkuliozę“ 2006–2015 metais
numatytos ambicingos kovos su tuberkulioze kontrolės
veiksmų kryptys, keliami aukšti tikslai ir uždaviniai. Rengiant Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programas
2007–2010; 2011–2014 m. (17, 18) atsižvelgta į PSO Pasaulinio plano „Sustabdyti tuberkuliozę“ rekomendacijas
2006–2015 metams. Lietuvos 2007–2010 metų sveikatos
programoje numatytų tikslų įgyvendinimo vertinimas
yra siejamas su konkrečiai atliktais darbais ir gautais rezultatais, kurie buvo pasiekti įgyvendinus tuberkuliozės
profilaktikos ir kontrolės programose numatytas šiuolaikines tuberkuliozės kontrolės priemones.
Siekiant apsaugoti visuomenę nuo tuberkuliozės atlikti konkretūs darbai (21):
I. Kasmet BCG vakcina vakcinuoti naujagimiai ir kūdikiai (95–98 proc.).
II. Kiekvienais metais asmens sveikatos priežiūros įstaigose atliekami tuberkulino mėginiai 7 metų amžiaus
ir rizikos grupių vaikams, siekiant pagerinti tuberkuliozės
profilaktiką:
1. neskiepytiems nuo tuberkuliozės;
2. bendraujantiems su sergančiais tuberkulioze šeimoje,
kolektyve;
3. dažnai sergantiems viršutinių kvėpavimo takų ligomis;
4. sergantiems lėtinėmis ligomis;
5. gydomiems kortikosteroidais;
6. infekuotiems žmogaus imunodeficito viruso bei kitos
imunodeficitinės būklės asmenims;
7. iš socialiai problemiškų šeimų;
8. gyvenantiems sutrikusio vystimosi kūdikių namuose,
vaikų globos namuose, internatuose, pensionatuose,
9. migrantams iš šalių, kuriose didelis sergamumas tuberkulioze (daugiau nei 50/100 000 gyventojų).
III. Atliekami gyventojų profilaktiniai sveikatos tikrinimai dėl tuberkuliozės dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose
leidžiama dirbti asmenims, tik iš anksto pasitikrinusiems
ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą. Sveikatos
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tikrinimas dėl tuberkuliozės yra atliekamas šaukiamojo
amžiaus jaunuoliams bei laisvės atėmimo vietose. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose ambulatorines ar stacionarines vaikų ar suaugusiųjų tuberkuliozės ar pulmonologijos asmens sveikatos priežiūros
paslaugas (22, 23), atliekami tuberkulioze sergantiems
asmenims profilaktiniai tyrimai dėl žmogaus imunodeficito viruso infekcijos (ŽIV).
IV. Šalies gyventojai nuolat informuojami per žiniasklaidos priemones apie tuberkuliozės epidemiologinę
situaciją, apie vykdomas profilaktines priemones, apie
tuberkuliozės atsiradimo priežastis, tuberkuliozės diagnostiką ir gydymo galimybes.
Pasaulinė tuberkuliozės diena, kovo 24-oji, minima
laikraščiuose ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
V. Siekiant geresnių tuberkuliozės diagnostikos ir
gydymo rezultatų, organizuojami mokymai (seminarai, konferencijos) bendrosios praktikos gydytojams,
terapeutams, gydytojams pulmonologams ir kitų sričių
gydytojams specialistams įvairiais tuberkuliozės klausimais: anksti įtarti tuberkuliozę, laiku ją diagnozuoti, panaudojant turimas šiuolaikines tuberkuliozės diagnostikos technologijas, šiuolaikinės tuberkuliozės kontrolės
strategija, DOTS samprata, tuberkuliozės epidemiologija, tuberkuliozės bakteriologinės diagnostikos reikšmė,
šiuolaikinis tuberkuliozės gydymas, gydymo etapiškumas, gydymo režimai, gydymo išeitys, tuberkuliozės
atvejo valdymo svarba, atsparumo vaistams atsiradimo
priežastys, šiuolaikinis požiūris į infekcijos kontrolę, jos
reikšmė saugant visuomenę nuo tuberkuliozės infekcijos
plitimo. Sėkmingai plėtota tuberkuliozės kontrolės priemonių integracija pirminės asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, nes įtarti tuberkuliozę yra bendrosios praktikos
gydytojų prerogatyva. Tuo tikslu įkurta 14 mikroskopijos
centrų rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti ZiehlNeelsen dažymo būdu. Įtarus tuberkuliozę bei atlikus
būtinus tyrimus dėl tuberkuliozės, asmuo siunčiamas
gydytojo specialisto konsultacijai. Diagnozavus tuberkuliozę, ligonis gydomas specializuotoje gydymo įstaigoje,
vadovaujantis PSO tuberkuliozės gydymo rekomendacijomis. Gydytojams specialistams – pulmonologams bei
gydytojams, teikiantiems tuberkuliozės paslaugas, taip
pat organizuoti mokymo seminarai tuberkuliozės kontrolės, infekcijos kontrolės, tuberkuliozės gydymo aspektų ir atvejo valdymo klausimais. Būtina siekti, kad ligonis
baigtų visą gydymo kursą. Šiuo atveju labai svarbus yra
ligonio skatinimas – socialinė parama arba ligonio motyvacija. Tuo siekiama, kad ligonis baigtų visą gydymo
kursą. Ambulatoriniame gydymo etape skiriama socialinė parama ligoniams, kurių gydymą tiesiogiai stebi
medicinos personalas. Tai suteikia galimybę sumažinti
nutraukto gydymo atvejų skaičių. Nutrauktas gydymas
įtakoja atspariosios tuberkuliozės atsiradimą.
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Naujai išaiškinto plaučių TB ligonio (TM +) sėkmingas išgydymas yra geriausia profilaktika, užkertanti TM
plitimą ir apsauganti visuomenę nuo tuberkuliozės užkrato. Todėl būtina siekti, kad naujai išaiškinti plaučių
TB ligoniai, ypač išskiriantys TM, baigtų visą gydymo
kursą, prižiūrimi medicinos personalo, ir būtų sėkmingai išgydyti (3, 4, 10). Tai realiai padėtų pagerinti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją. Lietuva priklauso 18
Europos šalių, kuriose yra aukštas sergamumas tuberkulioze (25).
Aktualūs tuberkuliozės klausimai ir problemos buvo
analizuojamos mokymo seminaruose, skirtuose bendrosios praktikos slaugytojoms bei ligoniams. Ligonių,
sergančių TB, ir jų šeimos narių mokymui įsteigta 17 mokymo kabinetų asmens sveikatos priežiūros įstaigose,
teikiančiose tuberkuliozės gydymo paslaugas.
VI. Reorganizuotos bakteriologinės laboratorijos, jos
aprūpintos reikalinga įranga. Lietuvoje šiuo metu funkcionuoja 5 bakteriologijos laboratorijos, kuriose atliekami
pasėliai ir TM jautrumo testai I eilės vaistams nuo tuberkuliozės. TM jautrumo testai II eilės vaistams atliekami tik
dviejose bakteriologinėse laboratorijose. Bakteriologinėse laboratorijose yra vykdoma išorinė ir vidinė kokybės kontrolė.
Tuberkuliozės įstaigos aprūpintos būtina radiologine
įranga.
PSO duomenimis, įvairiose šalyse, taip pat ir Lietuvoje, atsparios tuberkuliozės paplitimas tarp naujai diagnozuotų tuberkuliozės atvejų svyruoja nuo 1 iki 14
procentų. Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja
šalyse, kuriose tarp naujai diagnozuotų, negydytų dauginio atsparumo vaistams TB atvejų (DAV TB) paplitimas
yra didesnis nei 3 procentai, organizuoti specifinį atspariosios tuberkuliozės valdymą. Lietuvoje DAV TB tarp
naujai išaiškintų ligonių svyruoja nuo 9 iki10 procentų.
Lietuva pagal dauginio atsparumo paplitimą priklauso
27 pasaulio šalims, kuriose aukštas DAV TB paplitimas
(6, 8, 13, 14, 24, 25). Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas bei įvertinus aukštą atsparios ir dauginio atsparumo
vaistams tuberkuliozės paplitimo rodiklį tarp naujai išaiškintų ligonių bei tarp pakartotinai susirgusių asmenų,
parengta atsparios tuberkuliozės kontrolės strategija.
Tikslas – sumažinti atsparios ir DAV tuberkuliozės paplitimą, apsaugoti visuomenę nuo atsparios tuberkuliozės
infekcijos plitimo, taikyti šiuolaikines tuberkuliozės kontrolės priemones, DOTS, papildytą dar 6 konceptualiais
elementais, įgyvendinti nepertraukiamą aprūpinimą
pirmos ir antros eilės vaistais nuo tuberkuliozės, greitai
ir efektyviai atlikti tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo
pirmos ir antros eilės vaistams nuo tuberkuliozės tyrimus. Ligonius, sergančius atsparia tuberkulioze ir DAV
TB, numatyta gydyti specializuotuose skyriuose. Atsparios tuberkuliozės atsiradimo priežastys yra nulemtos
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žmogiškojo faktoriaus – neteisingas gydymas, ligonio,
sergančio jautria tuberkulioze, pertraukiamas gydymas,
sutrikęs aprūpinimas pirmos eilės vaistais, neužtikrintas
tiesiogiai stebimas gydymas prižiūrint medicinos personalui. Atsparia tuberkulioze sergantys ligoniai yra gydomi iki 18 mėnesių, o DAV TB ligoniai – 24 mėnesius ir
daugiau, gydymas yra brangus, gydymo rezultatai DAV
TB ligonių ne visada sėkmingi. Pastaruoju metu išryškėjo
ypač atspari tuberkuliozės forma – XDR TB. Šios tuberkuliozės formos gydymas yra labai komplikuotas ir sudėtingas, gydymo kursas labai ilgas, trunka ilgiau nei 24
mėnesius.
Tuberkuliozės kontrolės strategijoje numatytos veiklos kryptys yra įgyvendintos:
t HSFJUBJJSFGFLUZWJBJBUMJFLBNJUVCFSLVMJP[ǕTNJLPCBLterijų jautrumo pirmos ir antros eilės vaistams nuo
tuberkuliozės tyrimai. Šiuo metu yra naudojami molekulinės diagnostikos metodai. Naudojant pastarąjį
diagnostikos metodą, nustatyti TM atsparumą pagrindiniams vaistams Izoniazidui ir/ar Rifampicinui galima
labai greitai (iki 2 val.);
t ǠHZWFOEJOUJ JOEJWJEVBMǼT HZEZNP SFäJNBJ  BUTJäWFMgiant į TM jautrumo vaistams nuo tuberuliozės rezultatus;
t MJHPOJBJ TFSHBOUZTBUTQBSJBUVCFSLVMJP[FJS%"75# ZSB
gydomi specializuotuose tuberkuliozės skyriuose.
VI. Įgyvendinta tuberkuliozės stebėsena (monitoringas), kuri yra pagrįsta tuberkuliozės registro veiklos
krypčių stiprinimu, vadovaujantis PSO tuberkuliozės
registracijos ir stebėsenos rekomendacijomis (2, 3, 4, 8,
10, 12). Tuberkuliozės registras yra vienas iš penkių DOTS
strategijos elementų, t. y. standartizuotas tuberkuliozės
registravimo ir pranešimų sistemos įdiegimas asmens
sveikatos priežiūros įstaigose. (2, 3) PSO paskelbtame pasauliniame „Sustabdyti tuberkuliozę“ strategijų veiksmų
plane 2006–2015 m. tuberkuliozės stebėsenai skiriamas
ypatingas dėmesys. Standartizuota tuberkuliozės registravimo ir pranešimų sistema suteikia galimybę vertinti
TB ligonio gydymo kokybę, gydymo rezultatus, gydymo
išeitis bei įvertinti tuberkuliozės epidemiologinę situaciją šalyje ir suteikia objektyvią galimybę teikti konkrečius
pasiūlymus tuberkuliozės kontrolės efektyvumo pagerinimui (2, 3, 19, 20, 25). Tuberkuliozės registro duomenų
bazėje yra renkama, kaupiama, analizuojama, sisteminama informacija apie naujai susirgusius ir anksčiau sirgusius tuberkulioze asmenis, apie tuberkuliozės mikobakterijų jautrumą vaistams nuo tuberkuliozės. Palaikomas
glaudus ryšys su bakteriologinėmis laboratorijomis – šitaip vyksta naujo atvejo išaiškinimo ir registracijos kontrolė. Informacija gaunama iš gydytojų pulmonologų ir
kitų specialybių gydytojų, kurie pildo specialias registro
formas (8 tuberkuliozės registro formos, patvirtintos
sveikatos apsaugos ministro įsakymais). Informacinėje
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duomenų sistemoje funkcionuoja programos naujai išaiškintiems, pakartotinai susirgusiems tuberkulioze ir
sergantiems atsparia tuberkulioze. Tuberkuliozės registre surinkti duomenys yra objektyvūs, pagal juos galima
įvertinti tuberkuliozės kontrolės priemonių ir tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programų įgyvendinimo
efektyvumą. Tuberkuliozės registro naudojamos registracijos formos yra suderintos ir atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos reikalavimus (19, 20), parengti tuberkuliozės epidemiologiniai rodikliai yra teikiami Sveikatos
apsaugos ministerijai, Higienos institutui, Pasaulio sveikatos organizacijai, Europos užkrečiamų ligų kontrolės
centrui bei asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir kitoms tarptautinėms įstaigoms.
Teikiamos tuberkuliozės duomenų lentelės (25).
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tendencijos.
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Lyginat 1998 m. ir 2010 m. užregistruotus tuberkuliozės atvejus, tuberkuliozės atvejų sumažėjo 44 proc.
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Lyginat 1998 m. ir 2010 m. užregistruotus naujus plaučių tuberkuliozės atvejus, naujų plaučių tuberkuliozės
atvejų sumažėjo apie 40 proc.
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5 pav. Bakteriologinis plaučių tuberkuliozės patvirtinimas
(proc.). Nauji atvejai

Naujų plaučių tyberkuliozės atvejų bakteriologinis patvirtinimas nuo 52,3 proc. (1998 m.) padidėjo iki
74,7 proc. (2008 m.) ir 2010 m. siekė 70,9 proc.
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Būtina siekti geresnių gydymo rezultatų. Būtina pasiekti, kad būtų išgydyta ne mažiau kaip 85 proc. ligonių.
Per 1998–2010 laikotarpį buvo vykdomi šie projektai:
1. 2000–2002 m. vykdytas Šiaurės šalių NO-TB – BALTIC
projektas (Danija, Švedija, Islandija, Norvegija, Suomija)
padėjo įgyvendinti, stiprinti ir išplėtoti DOTS strategijos
principus, tuberkuliozės kontrolės priemones asmens
sveikatos priežiūros įstaigose. Įgyvendinus tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programos NO-TB – BALTIC
projektą pavyko pasiekti tuberkuliozės epidemiologinių
rodiklių stabilizaciją (lentelė).
2. 2002 m. vykdytas projektas – TM atsparumo vaistams nuo tuberkuliozės paplitimas Lietuvoje (JAV metodinis vadovavimas). Pirmą kartą buvo nustatyta atsparios tuberkuliozės DAV TB paplitimas ir galima grėsmė
tuberkuliozės kontrolės priemonių efektyvumui siekiant
tuberkuliozės epidemiologinių rodiklių gerėjimo tendencijų.
3. TASK FORCE projektas (Norvegija, Islandija, 2003–
2004 m.) – didžiausias dėmesys skirtas tuberkuliozės
profilaktikos ir kontrolės programų jgyvendinimui, plėtojimui ir stiprinimui.
4. Lietuvos ir Tarptautinio Rotary projekto parama
Valstybinei Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programai.
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6 pav. Mirė nuo tuberkuliozės (absoliutus skaičius)

Mirties atvejų nuo tuberkuliozės ženklaii sumažėjo
per 1998–2010 m. (nuo 437 iki 196).
51,5
51

50,9
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42,6

46,1
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7 pav. DAV-TB paplitimas Lietuvoje (proc.)

IŠVADOS
1. Nuosekliai ir kryptingai įgyvendinant, plėtojant ir
stiprinant Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotą šiuolaikinę kovos su tuberkulioze kontrolės strategiją,

Dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozė – pastebimi paplitimo didėjimo požymiai.

1 lentelė. Plaučių TB gydymo rezultatai (be DAV-TB). Nauji atvejai
1998

2003

2004

Abs.
sk.

Abs.
proc.
proc.
sk.

Abs.
sk.

1. Sėkmingas
gydymas

1619

73,1

1450

83,0

2. Gydymas
nutrauktas

340

15,3

102

3. Gydymas
nesėkmingas

51

2,3

4. Mirė

206

5. Išvyko
6. Gydymą
tęsia
Iš viso

2005

proc.

Abs.
sk.

1285

83,3

5,8

80

30

1,7

9,3

144

-

-

2216

2006

proc.

Abs.
sk .

1326

81,7

5,2

122

24

1,6

8,2

135

22

1,3

-

-

100

1748

2007

proc.

Abs.
sk.

1347

81,3

7,5

121

29

1,8

8,7

132

19

1,2

-

-

100

1543

2008

proc.

Abs.
sk.

1281

81,3

7,3

113

18

1,1

8,1

167

15

0,9

-

-

100

1624

2009

proc.

Abs.
sk.

proc.

1214

80,0

1091

82,0

7,1

137

9,1

104

7,8

14

0,9

20

1,3

16

1,2

10,1

162

10,3

141

9,3

119

8,9

3

0,2

6

0,4

5

0,3

1

0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100

1656

100

1576

100

1517

100

1331

100
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Lietuvos sveikatos programoje išdėstyti tikslai yra įgyvendinti: iki 2005 m. stabilizuotas sergamumas tuberkulioze. Svarbu pažymėti, kad liga nepasiekė epidemijai
būdingo rodiklio – 100/100 000 gyventojų, ir dar labai
svarbu tai, kad naujai užregistruotų plaučių tuberkulioze
sergančiųjų skaičius turi tendenciją mažėti (absoliučiais
skaičiais ir 100 000 gyventojų – žr. lenteles).
2. Įgyvendintos šiuolaikinės tuberkuliozės diagnostikos priemonės, tarp jų ir molekulinės biologijos tyrimai.
3. Plaučių tuberkuliozės bakteriologinis patvirtinimas
siekia 70 procentų.
4. Gydymo kokybė yra svarbus tuberkuliozės kontrolės strategijos prioritetas, PSO rekomenduoja sėkmingai
išgydyti 85 procentus naujai išaiškintų plaučių tuberkuliozės atvejų. Vis dėlto šio rodiklio pasiekti nepavyko ir
dėl objektyvių priežasčių.
5. Aprūpinimas vaistais nuo tuberkuliozės buvo su
protrūkiais. Tuberkulioze sergantis ligonis, besigydantis
ambulatoriškai, turi mokėti priemoką už kompensuojamus vaistus nuo tuberkuliozės. Tai neskatina ligonio
užbaigti visą gydymo kursą ir pasiekti gerų gydymo rezultatų.
6. Nepalanki dauginio atsparumo vaistams tuberkuliozės epidemiologinė situacija turi neigiamos įtakos tuberkuliozės kontrolės priemonių efektyvumui.
7. Mirties nuo tuberkuliozės atvejų skaičius sumažėjo
per 1998–2010 m.
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II.12. VALSTYBINĖ TUBERKULIOZĖS
PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS
PROGRAMA KASDIENYBĖJE
Vita Globytė
Tuberkuliozė – tai viena iš pavojingiausių infekcinių
ligų, kurios sukėlėjas kaip barometras pajaučia menkiausią imuniteto pokytį žmogaus organizme ir jam sumažėjus sukelia ligą. Tai labai svarbi problema Lietuvoje,
atspindinti ir socialinę brandą.
1 lentelė. Sergamumo pokyčiai per 50 metų
100 000 gyv.
Metai
Šiauliai
Lietuva
1960
435
245
1975
49
57
1985
32
34
1998
72
85
2010
30
58

Matome, kokių pokyčių įvyko nuo 1960 m. Šiauliuose
sergamumas sumažėjo 14,5, Lietuvoje 4,6 karto. Akivaizdžiai pastebime, kaip politinės ir socialinės permainos
didina tuberkuliozės atvejų skaičių.
Nežiūrint pasiektų rezultatų, naujai susirgę ir recidyvai savo skaičiumi viršija sergamumą Vakarų Europos
šalyse.
2007 m. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Europos regioninis biuras priskyrė Lietuvą labiausiai pažeistoms šalims tuberkuliozės atžvilgiu Europoje. Daugiau
paplitusi tuberkuliozė Europoje yra tik Rumunijoje. Toks
sergamumas tuberkulioze sukelia baimę visiems: mūsų
šalies gyventojams, europiečiams ir atvykstantiems turistams, tuo labiau kad efektyvios vakcinos, kuri apsaugotų nuo susirgimo, nėra.

Kokių priemonių ėmėmės, kad pagerintume rodiklius? PSO nuomone, geriausias metodas yra tiesiogiai
kontroliuojamo gydymo strategija. Ši programa vykdoma Lietuvoje nuo 1999 m. Pradžioje pilotiniuose rajonuose: Kelmės, Varėnos, Kaišiadorių, o nuo 2007 m. šiuo
principu dirbame visoje Lietuvoje. Kaip tai atrodo provincijos gydytojų akimis, peržiūrint pagrindinius strategijos momentus:
1. Valstybės pagalba sudarytai tuberkuliozės programai vykdyti.
Šiuo klausimu daug nuveikta, nupirktos ankstyvos
diagnostikos priemonės Vilniui ir Kaunui. Į šias laboratorijas reikėjo vežti tyrimus iš visos Lietuvos, bet dėl logistikos problemų ankstyvos diagnostikos priemonės buvo
taikomos ne visada. Ligos diagnostika pasiliko vietos ligoninėse ir vėl atsparios tuberkuliozės nustatymas vietoj
2 valandų užtrukdavo 1,5–2 mėnesius. Susidarė galimybė plisti atspariai tuberkuliozei. Teko įsigyti Klaipėdoje ir
Šiauliuose MGIT ir GeneXpert aparatus.
2. Reguliari centralizuota aprūpinimo vaistais sistema.
Būtina šiuo klausimu apžvelgti stacionarinę ir ambulatorinę grandis. Visur yra trūkumų apsirūpinant medikamentais. Centralizuotas specifinių medikamentų pirkimas buvo vykdytas tik 2008 metais. Per tą laiką pirkti
vaistai baigėsi. Medikamentus teikiančios firmos nesuinteresuotos įvežti specifinių medikamentų tuberkuliozei
gydyti, todėl jie tampa labai brangūs. Su pertraukomis
buvo tiekiami pirazinamidas, peteha, nebuvo cycloserino, vietoj jo buvo siūlomas terizidonas, kurį laiką trūko
PASR‘Na. Esant tiekimo trukdžiams, bet siekiant nenutraukti gydymo, būtina sukaupti medikamentų atsargas
4–5 mėnesiams. Įvykus restruktūrizacijai, kada praradome juridinio asmens statusą, reikia dažnai steigėjams

2 lentelė. Kainų ir priemokų lentelė
Firminis vaisto pavadinimas

Visa kaina (Lt)

Bazinė kaina (Lt)

Priemoka (Lt)

Biodacyna 1g/4ml
1 mėn. gydymo kursas

10,49
314,70

8,70
261,00

1,79
53,70

EMBFatol 0,4 N100

29,90

22,94

Iki 2010-12-11 – 1,59
Nuo 2010-12-11 – 6,96

Isozid 100mg N100
Isoniazid 300 mg visai
nekompensuojamas, jo nėra
Lietuvoje

23,04

20,52

2,52

Zanocin 0,2 N10
1 mėn. gydymo kursas

17,72
212,64

14,71
176,52

Iki 2010-12-11 – priemokos nebuvo
Nuo 2010-12-11– 3,0
Nuo 2010-12-11– 36,12

Pyrazinamid 0,5 N100

34,15

30,62

3,53

Peteha 0,25 N100

83,70

80,47

3,23

Benemycin 0,3 N100

50,01

45,97

4,04

Benemycin 0,15 N100

38,84

22,98

15,86
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įrodinėti, kam reikalingi tokie medikamentų kiekiai, nes
tokiu būdu įšaldomos lėšos.
Ambulatorinė gydymo grandis nukenčia dar labiau,
nes negalime tęsti gydymo dėl medikamentų trūkumo.
Gydymą tęsti namuose sergantiems atsparia vaistams
tuberkulioze reikia 1,5–2 metus, o medikamentų nėra.
Vaistinėse nėra cycloserino, PASR‘NA, o terizidonas, kanamicinas – nekompensuojami. Kaip žinoma, visame
pasaulyje tuberkuliozė gydoma nemokamai, o Lietuvoje,
nors medikamentai kompensuojami 100 procentų, bet
priemokos, ypač paskutiniais metais, padidėjo.
Lietuva vienintelė iš viso Pabaltijo nepasinaudojo
„Green Light“ komiteto sutikimu parduoti šiuos medikamentus ypač žemomis kainomis. Šalis sutaupytų kiekvienais metais daugiau nei 600 000 dolerių. Šiuo metu išėję
iš stacionarų ligoniai dėl medikamentų stokos negali
tinkamai gydytis. Netinkamas gydymas didina ligonių,
sergančių DAV (dauginis atsparumas vaistams), skaičių,
didėja recidyvų. Vienintelė išeitis – centralizuotas nepertraukiamas aprūpinimas būtiniausiais medikamentais ir
stacionare, ir ambulatoriniame gydymo etape.
3. Skiriamo trumpalaikio gydymo kurso tiesioginis
medicinos darbuotojų stebėjimas ir kontrolė.
Vienintelė priemonė tuberkuliozės sustabdymui yra
židinio eliminavimas, t. y. ligonio išgydymas. Siekiant
šio rezultato, pacientas turi gydytis kantriai ir atsakingai. Vienas svarbiausių DOTS (angliškai Directly Observed Treatment Short course) reikalavimų – viso gydymo
kurso metu kiekviena vaisto dozė turi būti suvartojama
medikų akivaizdoje. Norint, kad viskas vyktų sklandžiai,
reikėjo motyvuoti ne tik pacientus, bet ir personalą. Būtinas buvo mokymas. Pirmiausia Šiauliuose pradėjome
nuo personalo mokymo. Pradžioje, padedant Norvegijos širdies ir plaučių asociacijai, 40 ligoninės specialistų
buvo apmokyti bendravimo meno. Ligoninėje įsteigtas
mokymo kabinetas, kuriame dirba bendrosios praktikos
slaugytoja, aktyviai užsiimanti su pacientais, taikanti
įvairius mokymui skirtus metodus. Ji prižiūri interneto
puslapį bei atsakinėja į gyventojų ir pacientų klausimus

virtualioje erdvėje. Veikia savipagalbos grupių užsiėmimai. Darbas šioje srityje motyvuoja pacientus gydymuisi.
Bendravimo įgūdžių taikymas visuose gydymo etapuose
mums padeda organizuoti darbą ir pasiekti gerus rezultatus. DOTS teigiami rezultatai yra, kai išgydomi 85 proc.
išaiškintų. Naudojantis visomis šiomis priemonėmis, tuberkuliozės išgydymo rodiklis Šiauliuose yra dažnai geresnis, pvz., 2009 m. siekė 90 proc. (Lietuvoje 83,7 proc.).
Nežiūrint mūsų pastangų kiekvienais metais atsiranda
ligonių, kurie nesupranta ilgalaikio gydymo būtinumo.
Didžiausią epidemiologinį pavojų sudaro nutraukusieji
gydymą ir gydymo nesėkmės. Tenka pritaikyti Lietuvos
Respublikos užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą dėl būtinojo hospitalizavimo ir izoliavimo
viešojoje įstaigoje Alytaus tuberkuliozės ligoninėje. Šis
procesas labai sudėtingas, gydantis pulmonologas daugumoje rajonų ir miestų kviečiamas eiti į teismą. Reikia
užtrukti nemažai laiko norint įrodyti sergančio ir pavojingo asmens aplinkiniams būtinumą gydytis. Reikėtų
šį procesą supaprastinti, pasinaudojant kitų specialistų
(psichiatrų) patirtimi.
4. Naujų tuberkuliozės atvejų nustatymas pasyviuoju
metodu (kai pacientas dėl savo negalavimų kreipiasi į
gydytoją).
Išanalizavome 2010 m. naujai išaiškintų ligonių socialinę būklę Šiaulių rajone. Iš jų nedirbantys sudarė
81,5 proc., 74 proc. sergančiųjų – labai dažnai vartojantys
alkoholį ir, nors turėjo pasirinkę šeimos gydytoją, medicinos pagalbos nesikreipė, nes galvojo, kad už patikrinimą
ir gydymą reikia mokėti. Į specializuotas gydymo įstaigas
patenka ligoniai, sergantys išplitusiomis formomis, dalis jų miršta tik pradėjus gydymą. Pavyzdžiui, iš 2009 m.
naujai išaiškintų ir recidyvų pirmaisiais gydymo metais,
net mėnesiais, Šiaulių mieste mirė 3, Lietuvoje – 147. Šie
ligoniai kenčia namuose, į gydymo įstaigas patys nesikreipia. Ilgą laiką būdami namuose jie šia liga užkrečia
aplinkinius. Negalime reikalauti, kad visus ligos atvejus
išaiškintų vien medikai. Turime patirties, kad savo bendruomenės narių sveikata gali pasirūpinti pati bendruo-

3 lentelė. Gydymo rezultatai (nauji atvejai ir recidyvai) 2009 m.
Gydymo rezultatai

Lietuva

Sėkmingas
gydymas

Gydymą
nutraukė

Ligonis
mirė

Gydymas
nesėkmingas

Ligonis
išvyko

Tęsia
gydymą

IŠ VISO

1395

135

147

20

2

-

1699

Vilnius

152

9

13

7

2

-

183

Kaunas

154

9

8

1

-

-

172

Klaipėda

79

9

4

3

-

-

95

Šiauliai

36

1

3

-

-

-

40

Panevėžys

49

1

9

2

-

-

61

Šiaulių apskritis

149

3

17

1

-

-

170
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menė. Jos nariai žino sergančius, pasirūpina jų pristatymu į gydymo įstaigas, o vėliau užsiima ir visais bendravusiais su sergančiais asmenimis, t. y. kontaktų tikrinimu.
Šitaip kaime susirgus vienam, kryptingai išaiškinami visi
sergantys. Be to, reikėtų šeimos gydytojus paskatinti materialiai ne tik už išaiškinimą, bet ir už ambulatorinio gydymo kontrolę ir sėkmingą gydymo baigimą.
Būtina pažymėti savivaldybių programų ir labdaros
indėlį kontroliuojamo gydymo užtikrinimui. Tik iš šio šaltinio galima primokėti už medikamentus bei kompensuoti transporto išlaidas ambulatorinio gydymo etape.
Reiktų pasiekti, kad ambulatoriškai gydantis medikamentai ligoniui nekainuotų visai.
Džiaugiamės, kad nuveikta daug. Galime drąsiai įvardinti teigiamus poslinkius ir pasakyti, kad programos
veiksmingos.
Pagrindinis trūkumas šiuo metu išlieka medikamentai. Nebus pastovaus aprūpinimo medikamentais, nebus
efektyvaus gydymo užbaigimo. Galima daryti prielaidą,
kad nepasikeitus sąlygoms atsparios tuberkuliozės kiekis didės ir toliau.
Būtina galvoti apie naujų specialistų ruošimą. Mūsų
gydytojų amžiaus vidurkis – 61 metai, todėl ta problema
išlieka iki šiol labai aktuali.
Šiame etape siektina, kad Lietuvoje būtų atsakingas
asmuo, turintis įgaliojimus ir valią iškilusioms problemoms spręsti.
Galime padaryti išvadą, kad DOTS strategija yra efektyvi, bet reikia įveikti trūkumus, pasitaikančius visose
grandyse, ir sergamumas tikrai gerokai sumažės, nebus
DAV grėsmės. Pulmonologai, dirbantys su ligoniais, sergančiais tuberkulioze, įdeda daug jėgų, norėdami apsaugoti visuomenę nuo infekcijos plitimo. Taigi, būkime
pilietiški visi, suvienykime savo pastangas tiek medikai,
tiek visuomenė. Tada kartu galėsime pasidžiaugti pasiektais rezultatais.
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II.13. FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO
POLITIKA LIETUVOJE: KAS PRISIIMS
ATSAKOMYBĘ PO KITO DEŠIMTMEČIO?
Rasa Jankauskienė
Lietuvos sveikatos programos, patvirtintos LR Seimo
1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833, pagrindiniai
tikslai ateinančiam dešimtmečiui buvo gyventojų mirtingumo mažinimas, vidutinės gyvenimo trukmės ilginimas,
gyvenimo kokybės gerinimas. Šių tikslų buvo numatoma
siekti per įvairių atsakingų institucijų bendradarbiavimą, sąlygų sveikai gyvensenai sudarymą, kuriant sveiką
aplinką, sveikatos sistemos plėtojimą, apimant sveikatos
stiprinimą, taip pat vykdant pirminę, antrinę ir tretinę
prevenciją. Vienas iš pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų
rizikos veiksnių yra fizinis aktyvumas. Fizinis aktyvumas –
tai kūno judesiai, dėl kurių daugiau, negu esant ramybės
būsenos, padidėja energijos išeikvojimas (Caspersen et
al., 1985). Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų
buvo numatyta laisvalaikiu fiziškai aktyvių moksleivių
skaičių padidinti 50 proc., o jaunesnių nei 65 m. laisvalaikiu fiziškai pasyvių asmenų skaičių sumažinti 30 proc.
Šie ambicingi tikslai nebuvo pasiekti, kadangi jiems realizuoti reikėjo nuoseklios ir ilgalaikės nacionalinės fizinio
aktyvumo skatinimo strategijos arba nacionalinės strateginės programos.
1998 metais konstatuota, kad Lietuvos ikimokyklinio
ir jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų optimalią rekomenduojamą fizinio aktyvumo normą (3–4 val. kasdien)
pasiekia vos 9–16 proc. vaikų. Deja, praėjus dešimtmečiui, šeimų apklausos rodo, kad maždaug 40 proc. darželinio mažiaus vaikų mankštinimosi dažnis yra nepakankamas (Petrauskienė et al., 2007).
Mūsų šalyje, kaip ir visame pasaulyje, vaikams tampa
būdingas sėslus gyvenimo būdas. Nepakankamas fizinis
aktyvumas (mažiau negu 7 dienos per savaitę) yra būdingas 73 proc. berniukų ir 80 proc. mergaičių vienuolikmečių amžiaus grupėje, 78 proc. berniukų ir 87 proc.
mergaičių 13 metų amžiaus grupėje, 81 proc. berniukų
ir 87 proc. mergaičių 15 metų amžiaus grupėje (Tarptautinio moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo 2005–
2006 metų duomenys). Sportuojančių ir besimankštinančių rečiau negu du kartus per savaitę moksleivių skaičius
11–15 metų amžiaus grupėje nuo 1994 metų nesikeičia
ir išlieka 27 proc. tarp berniukų bei 54,4 proc. tarp mergaičių. Lyginant su kitomis šalimis, šis skaičius yra didelis (Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas,
2008). 2005 metų Kūno kultūros ir sporto departamento
prie LR Vyriausybės užsakymu Lietuvos kūno kultūros
akademijos atliktoje studijoje „Lietuvos didžiųjų miestų
vidurinių mokyklų mokinių fizinio aktyvumo tyrimas“
nustatyta, kad tik 9,8 proc. mergaičių ir 18,6 proc. berniukų, gyvenančių didžiuosiuose miestuose, fizinis ak79

tyvumas atitinka PSO rekomenduojamas normas. 2006
metų Švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu atliktoje
studijoje „11–12 klasių mokinių sveikata ir jos pokyčiai
per penkerius metus“ nustatyta, kad vyresnių klasių
moksleivių fizinis aktyvumas mažėja. Palyginti su 2000
metais, mokinių fizinis aktyvumas sumažėjo 20 proc. Net
20 proc. mokinių pripažino, kad beveik niekada nesimankština, tarp jų buvo daugiau mergaičių.
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis (Kauno medicinos universiteto 1994–2006
metų duomenys), pastaraisiais metais Lietuvoje laisvalaikiu bent 30 min. keturias ir daugiau dienų per savaitę
besimankštinančių žmonių skaičius mažėja: 2004 metais
mankštinosi 27 proc. moterų ir 30 proc. vyrų, 2006 metais – tik 23 proc. vyrų ir tiek pat moterų, o 2008 metais –
vos 22 proc. moterų ir tik 20 proc. vyrų. To paties tyrimo
duomenimis, du kartus per savaitę taip, kad padažnėtų
kvėpavimas ir suprakaituotų, 1998 ir 2002 metais mankštinosi tik 37 proc. 15–24 metų asmenų, o, pvz., Suomijoje
šioje amžiaus grupėje – 65 proc.; 25–34 metų amžiaus
asmenų grupėje du kartus per savaitę mankštinosi tik
30 proc. asmenų, Suomijoje – 60 proc.; 55–64 metų amžiaus grupėje mankštinosi 35 proc. asmenų, Suomijoje –
70 proc. 2006 metais laisvalaikiu taip, kad padažnėtų
kvėpavimas ir suprakaituotų, kasdien mankštinosi tik
15,7 proc. dalyvavusiųjų tyrime. Šie rodikliai negali būti
laikomi fiziniu aktyvumu, nes mankštinimasis yra tik fizinio aktyvumo dalis.
Šalis neturi oficialios statistikos apie vyresnio amžiaus
žmonių ir senjorų (65 metų ir vyresni) fizinį aktyvumą.
Eurobarometro 2008 metų duomenimis, tik 15 proc. senjorų (≥ 70 metų) nuolat užsiima fiziniu aktyvumu (važiavimu dviračiu, darbu sode, ėjimu, šokiais ir kt.), o ES 27
šalių vidurkis šioje amžiaus grupėje siekia 31 proc. 55–69
metų amžiaus grupėje šalyje fiziniu aktyvumu užsiima
tik 28 proc. vyrų ir 16 proc. moterų, o ES-27 vidurkis siekia atitinkamai 39 proc. ir 38 proc.
Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų buvo teigiama, kad siekiant skatinti fizinio aktyvumo prieinamumą visiems gyventojų sluoksniams, reikia skatinti judėjimą „Sportas visiems“. Deja, „Sporto visiems“ judėjimas,
nors ir gali reikšmingai prisidėti skatinant gyventojų fizinį aktyvumą, vis dėlto, remiantis PSO rekomendacijomis,
vienas negali spręsti fizinio aktyvumo skatinimo problemos. Šioje srityje turi būti užtikrintas sveikatos, švietimo,
aplinkos, finansų, ūkio ir kitų ministerijų tarpžinybinis
bendradarbiavimas. Dėl labai riboto finansavimo sporto
visiems veikla apsiribodavo renginių organizavimu, kurie įtraukdavo apytiksliai 6–10 proc. visų šalies gyventojų
(Lietuvos sporto statistikos metraštis, 2006). Nors praeito
dešimtmečio programoje buvo numatyta stiprinti žinybų bendradarbiavimą fizinio aktyvumo skatinimo srityje,
tačiau nebuvo sukurta teisinė ir valdymo sistema, kuri
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turėjo užtikrinti tokio bendradarbiavimo būtinybę, koordinavimą ir atsakomybę.
Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų buvo
numatyta Lietuvos gyventojų fizinei veiklai vertinti ir
stebėti panaudoti nacionalinių moksleivių ir suaugusių
gyventojų atsitiktinių atrankų nacionalinių tyrimų duomenis, fizinės veiklos vertinimui naudoti tarptautiniu lygiu pripažintas PSO metodikas. Įgyvendinant šį uždavinį
Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas buvo tiriamas kaip
sudėtinė gyvensenos dalis, atliekant biomedicininės srities ir sociologinius požiūrio į kūno kultūrą tyrimus. Fizinio aktyvumo klausimyno integravimas į gyvensenos
anketas reiškia, kad naudojami tiksliai fizinio aktyvumo
neatspindintys instrumentai, o fizinio aktyvumo sąvoka
dažnai susiaurinama tik iki mankštinimosi. Galima konstatuoti, kad nėra atlikta nė vieno nacionalinio biomedicinos srities suaugusiųjų šalies gyventojų populiacinio
tyrimo, kuriame pagrindinis tyrimo objektas būtų fizinis
aktyvumas. Nesukurta Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo stebėsenos (monitoringo) sistema, o atskirais atvejais, dėl skirtingų fizinio aktyvumo tyrimo instrumentų
ir tyrimų pobūdžio, gautus duomenis sunku interpretuoti ir lyginti su kitų šalių gyventojų fizinio aktyvumo
rodikliais. Todėl, siekiant įvertinti Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo efektyvumą, būtina pradėti fizinį
aktyvumą reprezentatyviose imtyse tirti tarptautiniu
mastu unifikuotais moksliškai pagrįstais fizinio aktyvumo nustatymo instrumentais, tokiais kaip International
Questionnaire of Physical Activity (www.ipaq/ki/se).
Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų nebuvo užsiminta apie valstybės ir savivaldybių atsakomybę
užtikrinant fiziniam aktyvumui palankias sąlygas. PSO
rekomenduoja, kad norint efektyviai ir ilgam laikui padidinti šalies gyventojų fizinį aktyvumą, būtina skatinti ne
tik mankštinimąsi, kuris laikomas natūralaus fizinio aktyvumo pakaitalu, bet skatinti spontanišką fizinį aktyvumą,
realizuojamą gyvenamoje aplinkoje, tokį kaip važiavimas
dviračiu, vaikščiojimas parke, važinėjimasis riedučiais,
aplinkos tvarkymas, vaikams ir jaunimui – naudojimasis
riedlentėmis, žaidimų aikštelėmis, slidinėjimas, čiuožimas ir t. t. (Martin, 2006). Toks požiūris užtikrinta fizinio
aktyvumo prieinamumą visoms socialinėms grupėms,
nes laiko sąnaudos ir finansinės išlaidos yra daug mažesnės nei naudojantis sveikatingumo centrų paslaugomis.
Tačiau šiai PSO rekomendacijai įvykdyti reikia fiziniam
aktyvumui draugiškos aplinkos pokyčių. Šio dalyko labiausiai buvo pasigendama per pastarąjį dešimtmetį –
sutvarkytų vaikų žaidimų aikštelių, dviračių takų, parkų,
žaliųjų zonų, savivaldybių dotuojamų ir vidutinėms šeimoms prieinamų santykinai pigių sveikatingumo centrų
paslaugų.
2002 metais prie LR vidaus reikalų ministerijos įkurta
Nacionalinė kūno kultūros ir sporto taryba (2002 m. ge-

II. ŽMOGAUS SVEIKATĄ VEIKIANČIOS APLINKOS POKYČIAI ĮGYVENDINANT LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMOS SIEKINIUS

gužės 13 d. LR Vyriausybės nutarimas Nr. 666; Žin., 2002,
Nr. 48-1865). Ši taryba pagal jos veiklos reglamente numatytas kompetencijas nekoordinuoja bendradarbiavimo tarp sporto veiklą vykdančių institucijų. Kadangi ji yra
tik patariamojo pobūdžio, iš esmės minėto bendradarbiavimo rezultatų niekas nekoordinuoja, nekontroliuoja
ir už juos neatsako. Lietuva iki 2011 metų kovo mėnesio
neturėjo jokio strateginio dokumento, kuris nubrėžtų
tolesnes gaires, kaip skatinti su sveikata susijusį fizinį aktyvumą. 2011 metų kovo mėnesį Seimo patvirtina Valstybinė sporto strategija savo tikslais ir uždaviniais gaires
lyg ir nubrėžia, bet numatomos priemonės vis tiek labiau
sietinos su didžiojo sporto, o ne su sveikata susijusio fizinio aktyvumo, plėtra. Maža to, LR sporto įstatyme nėra
ne tik užuominų apie su sveikata susijusio fizinio aktyvumo plėtojimą, nėra net fizinio aktyvumo sąvokos, o fizinis
aktyvumas mokyklose siekiamas įtvirtinti prievartinėmis
priemonėmis. Tai prieštarauja įrodymais grįstam mokslui
ir praktikai. Būtina LR kūno kultūros ir sporto įstatyme
numatyti savivaldybių ir kitų institucijų atsakomybę už
gyventojų fizinio aktyvumo sąlygų sudarymą, įvesti su
sveikata susijusio fizinio aktyvumo sampratą.
Lietuvos sveikatos programoje iki 2010 metų ir Kūno
kultūros ir sporto įstatyme numatytas ambicingas uždavinys siekti, kad visose mokymo įstaigose vyktų ne mažiau kaip trys kūno kultūros pamokos per savaitę, taip ir
liko nepasiektas dėl keleto priežasčių. Pirmiausiai, mokyklų sprendimų priėmėjai bei mokyklų bendruomenės
nelaiko kūno kultūros dalyko lygiaverčiu kitiems bendrojo lavinimo dalykams. Antra vertus, kūno kultūros pamoka į tvarkaraščius turi būti integruojama skirtingai negu
teoriniai dalykai – daugelyje Vakarų valstybių moksleivių
higiena laikoma kūno kultūros pamokos dalimi (ši dalis
trunka 30–45 min.), nes siekiant entuziastingo mokinių
dalyvavimo kūno kultūros pamokose, būtina daryti ilgesnes, mažiausiai 20–45 min. pertraukas, per kurias
mokiniai galėtų atsipalaiduoti, suspėtų atsigerti, nusiprausti ir pasiruošti kitai pamokai. Trečia, neretai urbanizuotų regionų mokyklos nėra pasirengusios turėti trijų
kūno kultūros pamokų dėl inventoriaus, infrastruktūros
ir žmogiškųjų išteklių stokos. Tad siekiant kūno kultūros
pamokų kokybės, būtina remtis tarptautine patirtimi
bei mokslu grįsta praktika ir peržiūrėti kūno kultūros integravimo į mokyklų tvarkaraščius tvarką bei higienos
normas, reikalauti, kad mokyklos pasinaudotų ES struktūrinių fondų galimybėmis atnaujindamos savo fizinio
aktyvumo infrastruktūrą.
2008 m. ES rekomendacijose fiziniam aktyvumui skatinti (EU Physical Activity Guidelines) daug dėmesio skiriama žmogiškųjų išteklių fizinio aktyvumo plėtrai. Lietuvos
sveikatos programoje iki 2010 metų buvo numatyta paruošti ir įdiegti naują specialistų, taikančių fizinius pratimus asmens ir visuomenės sveikatai stiprinti, rengimo
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programą. ES gairėse numatomos penkios pagrindinės
fizinio aktyvumo politikos realizavimo sritys – sporto,
sveikatos, ugdymo, mobilumo ir paslaugų senjorams.
Visose šiose srityse Lietuvoje reikalingi žmogiškieji ištekliai. Sveikatos srityje LKKA rengiami su sveikata susijusio fizinio aktyvumo specialistai, visuomenės sveikatos
bakalaurai (studijų programa „Sveikata ir fizinis aktyvumas“), kurių pagrindinis tikslas, dirbant savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, – užtikrinti bendruomenių
fizinio aktyvumo stebėseną, rengti bendruomenių sveikatos stiprinimo projektus ir teikti juos savivaldybėms
finansuoti, spausti savivaldybių sprendimų priėmėjus
dėl fiziniam aktyvumui palankios aplinkos užtikrinimo,
vykdyti intervencines programas fizinio aktyvumo skatinimo srityje ir kt. Šie specialistai, veikdami populiacijos
lygmeniu, turėtų užtikrinti bendruomenių sveikatos raštingumą fizinio aktyvumo srityje, visuomenėje formuoti
fizinio aktyvumo ir fizinio aktyvumo paslaugų poreikį,
šviesti bendruomenes ir spausti savivaldybių sprendimų
priėmėjus.
Tolesnė grandis turėtų būti ugdymas, kadangi gyvensenos pokyčiai glaudžiai siejasi su asmens identiteto
pokyčiais. Šioje srityje turi efektyviai dirbti LKKA rengiami kūno kultūros mokytojai (edukologijos bakalaurai),
kurių pagrindinis tikslas – formuoti jaunų žmonių viso
gyvenimo fizinio aktyvumo poreikį. Nuo 2013 metų
rudens LKKA pradės įgyvendinti tarptautinę bakalauro
studijų programą European Bachelor of Physical Activity and Lifestyle Counselling (projekto Nr. 510029-LLP1-2010-1-NL-ERASMUS-ECDSP) ir rengs specialistus,
dirbsiančius individualiai arba su mažomis grupėmis.
Šių specialistų kompetencijos siejamos su pagalba asmeniui ar grupei, siekiant pozityvių sveikatai elgesio
pokyčių, ypač fizinio aktyvumo srityje. Jie turėtų padėti
asmeniui keisti elgesį, užtikrintų paramą keičiant elgesį, suteiktų asmeniui reikalingų žinių ir įgūdžių. LKKA
rengiami su sveikata susijusio fizinio aktyvumo specialistai (visuomenės sveikatos bakalaurai) įsidarbina ir
švietimo įstaigose. Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistės/ai mokyklose dirbdamos/i sveikatos
stiprinimo darbą, turėtų žinoti savo mokyklų mokinių
fizinį aktyvumą, apie tai informuoti mokyklų bendruomenes ir rengti fizinį aktyvumą skatinančias programas,
vertinti jų efektyvumą. Šalies mokyklose būtina pradėti vykdyti nuoseklų sveikatos ugdymo kursą, įtraukiant
temas apie fizinį aktyvumą, susijusį su sveikata. Būtina
pradėti tirti moksleivių sveikatos žinių ir įgūdžių lygmenį įvairiuose ugdymo etapuose. Deja, LKKA atsisakė
toliau rengti sveikatos ugdymo srities specialistus (edukologijos bakalaurus) dėl nepakankamo jų užsakomojo
poreikio darbo rinkoje. Tokių specialistų poreikis šalies
mokyklose yra akivaizdus, pabrėžiant tęstinės mokymo
linijos svarbą ugdymo proceso grandinėje, pradedant
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nuo žinių teikimo ir baigiant įgūdžių formavimu. Integruotas sveikatos ugdymas, realizuojamas švietimo įstaigose, neužtikrina sveikatos įgūdžių, kurie yra elgsenos pagrindas, susiformavimo.
Sporto srityje LKKA jau nuo 2004 metų rengia su sveikata susijusio fizinio aktyvumo trenerius (sporto bakalaurus). Šie specialistai turi užtikrinti kokybines paslaugas fizinio aktyvumo srityje – gebėti įvertinti asmens
sveikatos būklę, testuoti ir vertinti įvairaus amžiaus žmonių fizinį pajėgumą, skirti fizinį krūvį, vesti įvairias pratybas. LKKA dalyvaujant projekte „Europos akreditacija su
sveikata susijusio fizinio aktyvumo sektoriuje“ (European
Accreditation Fitness, EAFitness), šalis turės prieigą prie
Europos su sveikata susijusio fizinio aktyvumo instruktorių registro (European Register of Exercise Professionals,
EREPS, http://www.ereps.eu/), šalyje jau pradėti rengti
pirmieji tarptautinio lygmens instruktorių mokymo ir
akreditavimo kursai, kuriuos veda LKKA lektoriai.
Šalies sporto politika ilgą laiką buvo orientuota į pasiekimų sporto puoselėjimą, deja, nepriklausomybės
metu šis požiūris mažai tepasikeitė. Nors savo veiklą
pradėjo „Sporto visiems“ judėjimas, Lietuvos sveikuolių
asociacija, tačiau jie vieni nebuvo pajėgūs išspręsti visos
šalies fizinio aktyvumo skatinimo problemos. Deja, net
ir praėjus dviem nepriklausomybės dešimtmečiams, nacionalinio lygmens sprendimų priėmėjams nėra iki galo
aišku, kuo su sveikata susijęs fizinis aktyvumas skiriasi
nuo sportavimo ar net pasiekimų sporto. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, fizinis aktyvumas
realizuojamas keturiose srityse: laisvalaikio, profesinėje,
namų ruošos ir mobilumo. Deja, šalyje fizinis aktyvumas
dažnai tapatinamas su sportavimu dėl sportinių rezultatų arba tik mankštinimusi sveikatingumo klubuose. Tai
nėra teisinga, nes mankštinimasis yra laikomas natūralaus fizinio aktyvumo pakaitalu.
2007 metais LR Vyriausybė sudarė darbo grupę, kuri
turėjo parengti „Valstybinę kūno kultūros ir sporto strategiją 2008–2020 metams“. Kadangi šioje darbo grupėje
nebuvo nė vieno su sveikata susijusio fizinio aktyvumo
specialisto ar mokslininko, darbo grupė nesidomėjo PSO
ar ES rekomendacijomis, su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimo tinklo (Health Enhancing Physical Activity Promotion, HEPA, WHO) rekomendacijomis tokių
nacionalinių projektų rengėjams. 2007 metų gruodžio
mėnesį Kūno kultūros ir sporto departamento prie LR Vyriausybės užsakymu Lietuvos kūno kultūros akademijos
mokslininkų grupė buvo paprašyta parengti „Lietuvos
sporto visiems strategiją 2008–2020 metams“. Pradėjus
analizuoti ES valstybių patirtį fizinio aktyvumo skatinimo srityje bei mokslinę literatūrą, vis labiau aiškėjo, kad
valstybė eina ne tuo keliu – „Sporto visiems“ judėjimas
nė vienoje valstybėje neišsprendė fizinio pasyvumo problemos. Atvirkščiai – daugybė dokumentų ir mokslinių
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tyrimų rodė, kad šalyse, kuriose fizinis aktyvumas buvo
efektyviai padidintas ir toks išliko ilgą laiką, pvz., Nyderlanduose, Skandinavijos šalyse, visa šalies sporto politika
jau kelis dešimtmečius buvo orientuojama į su sveikata
susijusio fizinio aktyvumo skatinimą, pradedant nuo fizinio aktyvumo sąlygų gyventojams sudarymo, už kurį
atsakingos daugelis ministerijų, skatinant spontanišką
natūralų fizinį aktyvumą, tokį kaip važiavimas dviračiu,
ėjimas, rekreaciniai užsiėmimai parkuose, žaidimų aikštelių plėtra, fizinio aktyvumo skatinimo programos įvairių amžiaus grupių žmonėms. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijose valstybėms, kurios siekia
padidinti savo šalies gyventojų fizinį aktyvumą, teigiama,
kad fizinio aktyvumo pasirinkimas turi atspindėti vieną
pagrindinių Otavos chartijos teiginių – „sveikas pasirinkimas turi būti lengvas pasirinkimas“ (A Guide for Population-based Approaches to Increasing Levels of Physical Activity, 2007). Aukštą atletinį identitetą turi labai nedidelė
populiacijos dalis, be to, tyrimai atskleidžia, kad kas antras žmogus, pradėjęs mankštintis sveikatingumo centre, meta tai daryti per pirmąjį pusmetį (Berger, Pargman,
Weinberg, 2002). Todėl PSO rekomenduoja, kad fizinis
aktyvumas į gyventojų kasdienybę būtų integruojamas
taip, kad būtų „lengva, natūralu ir trokštama jį pasirinkti“,
t. y. rekomenduoja sudaryti palankias sąlygas natūraliam
fiziniam žmonių aktyvumui jų gyvenamoje aplinkoje –
rūpintis žaliaisiais plotais, žaidimų aikštelėmis, dviračių
takais, čiuožyklomis ir kt. fizinį aktyvumą skatinančiais
įrenginiais.
Remdamiesi daugybe mokslinių šaltinių ir išanalizavę
PSO rekomendacijas bei gerąją ES patirtį, LKKA mokslininkai vietoj „sporto visiems“ plėtros strategijos parengė
„Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo strategiją 2008–2020 metams“. Ši strategija buvo svarstyta ir
jai buvo pritarta trijuose Seimo komitetuose, t. y. Jaunimo ir sporto reikalų komitete (2008 m.), Sveikatos reikalų (2010 m.), Švietimo ir mokslo komitete (2010 m.). Visi
komitetai pritarė tokios strategijos reikalingumui. LKKA
mokslininkai laikėsi nuomonės, kad šalis turi turėti du
atskirus dokumentus – su sveikata susijusio fizinio aktyvumo strategiją ir nacionalinę programą didžiajam sportui vystyti. Tai buvo ypač svarbu pereinamuoju laikotarpiu, kai pasiekimų sportas daugelio žmonių, taip pat ir
svarbių sprendimų priėmėjų, buvo painiojamas su fiziniu
aktyvumu, dažnai viską paslepiant po žodžiu „kūno kultūra“, o pagrindinį finansavimą skiriant pasiekimų sportui, kaip ir buvo elgiamasi pastaruosius du dešimtmečius. 2011 metų balandžio mėnesį Seimas nutarė pritarti
Valstybinei sporto strategijai, parengtai LR Vyriausybės
sudarytos darbo grupės, kurios tikslai ir uždaviniai lyg ir
atspindi visos šalies gyventojų poreikius, bet savo priemonėmis vėl iš esmės siekia remti išskirtinai pasiekimų
sportą. Dviejų visiškai priešingų reiškinių (sveikatingu-
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mo ir pasiekimų sporto) suplakimas į vieną iš esmės reiškia, kad tam tikrai sričiai bus skiriamas mažesnis dėmesys, nes bendras finansavimas visada sudarys konfliktinę
situaciją, kokią patiria ir kitos šalys, neturinčios atskirų
dokumentų.
Taigi apibendrinant galima teigti, kad šalis turi visas
galimybes skatinti gyventojų fizinį aktyvumą remdamasi
PSO ir ES rekomendacijomis, tačiau būtina užtikrinti, kad
šių rekomendacijų būtų laikomasi, o ne išradinėjamas
naujas „lietuviškas dviratis“ tiek įgyvendinant nacionalinę strategiją, tiek kuriant ar koreguojant sporto srities
įstatymus. Šalies politikai, fizinio aktyvumo skatinimo
srities nacionalinių darbo grupių nariai ir vadovai turi
aktyviai dalyvauti PSO rengiamuose fizinio aktyvumo
skatinimo renginiuose ir prisiimti visą socialinę ir teisinę atsakomybę už fizinio aktyvumo skatinimo politikos
formavimą ir jos pasekmes. Priešingu atveju, mokesčių
mokėtojų lėšos bus švaistomos, tikrinant fizinio aktyvumo skatinimo modelius, kurie neparemti nei tarptautinio
lygio mokslu, nei PSO ar ES praktika.
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II.14. LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIS
AKTYVUMAS IR JO SKATINIMAS
Tatjana Zabolotnaja
Fizinis aktyvumas, sveika mityba − veiksmingiausias
būdas puoselėti sveikatą, protinę pusiausvyrą ir bendrą
savijautą. Šiuolaikinėje visuomenėje, kurioje dėl informacinių technologijų, transporto priemonių bei urbanizacijos yra dirbtinai suvaržomas fiziologiškai būtinas fizinis
krūvis – reguliarūs fiziniai pratimai ir judėjimas, sveiko
gyvenimo įgūdžiai yra būtini.
Pastaruoju metu yra priimta ir patvirtinta daug tarptautinių dokumentų, skatinančių šalių vyriausybes atkreipti dėmesį į fizinio aktyvumo naudą gyventojų sveikatai.
Remiantis 2007 m. Europos Komisijos patvirtinta Baltąja knyga dėl sporto, fizinio aktyvumo trūkumas didina
riziką atsirasti antsvoriui, nutukimui ir kitoms lėtinėms
sveikatos problemoms, pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių
ligoms, diabetui ir kitoms ligoms, kurios blogina gyvenimo kokybę, kelia pavojų gyvybei ir yra didelė našta sveikatos apsaugos biudžetui bei ekonomikai.
2009 m. parengtos „Nutukimo prevencijos darbo vietoje gairės“ (GPOW), kurias rengiant dalyvavo 11 Europos
Sąjungos šalių, tarp jų ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos atstovai. Remiantis šiose gairėse
pateikta informacija, nutukimas vis labiau plinta pasaulyje ir išsivysčiusiose šalyse jau yra pasiekęs epidemijos
mastą. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, apie
1,6 mlrd. paauglių ir suaugusiųjų turi antsvorį ir ne mažiau kaip 400 milijonų suaugusiųjų yra nutukę. Antsvoris
ir nutukimas pavojingais tempais plinta ir Europoje. Apie
27 proc. vyrų bei 38 proc. moterų yra nutukę. Nerimą kelia duomenys iš kai kurių Europos šalių, kur nutukimas ir
antsvoris tarp vyrų siekia net 67 proc. Ypač tuo pasižymi
Graikija, Malta, Italija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Airija,
Suomija, Vokietija. Lietuvoje turinčių antsvorį ir nutukusių gyventojų grupė taip pat sudaro daugiau nei pusę
gyventojų. Nutukimas yra viena iš rimčiausių problemų
visuomenės sveikatai. Jis didina pavojų susirgti lėtinėmis
širdies ir kraujagyslių ligomis (infarktas, insultas), 2-ojo
tipo cukriniu diabetu, tam tikromis vėžio rūšimis, sąnarių ir kitomis ligomis. Nutukimas visada būna susijęs su
aukštu kraujospūdžiu, padidėjusiu cholesterolio kiekiu
kraujyje, diabetu ir sutrikusiu gliukozės toleravimu. Šiuo
metu visų išvardytų ligų paplitimas, kartu su nutukimu,
didėja ir sudaro didžiausią naštą sveikatos apsaugai ir tai
yra pagrindinė padidėjusio mirtingumo priežastis Europoje bei visame pasaulyje. Nutukimo poveikio sveikatai
sąnaudos pasiglemžia daug mokesčių mokėtojų pinigų.
Europos ekonomikos išlaidos, susijusios su nutukimu,
sveikatos apsaugai 2002 m. sudarė 32,8 milijardo eurų.
Nutukimo ir su juo susijusios komplikacijos Europos
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Sąjungoje 2025 m. gali sudaryti apie 6 proc. tiesioginių
sveikatos apsaugos biudžeto išlaidų, be to, netiesioginių
nuostolių dėl nedarbingumo, invalidumo, priešlaikinių
mirčių ir pan. Nustatyta, kad pagrindinės svorio augimo priežastys yra vis didėjantis energijos, gaunamos su
maistu ir gėrimais, kiekis bei nuosekliai mažėjantis gyventojų fizinis aktyvumas. Vis daugiau gyventojų, ypač
vaikų, užuot užsiimę fizine veikla, sėdi prie televizoriaus
ar kompiuterio. Tam ypač turėjo įtakos interneto plėtra,
nes beveik visą informaciją, visas paslaugas, pramogas
ir darbus galima atlikti internetu, neišeinant iš namų ar
darbo vietos. Nepaisant to, kas dieną vis tiek būtina bent
30 minučių intensyviai pajudėti arba bent jau sparčiai
pavaikščioti, atitinkamai ribojant ir su mityba gaunamą
kalorijų skaičių.
Europos Komisijos Baltojoje knygoje „Europos strategija su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti“ pabrėžiama, kad šalys privalo
imtis veiksmų, užkertančių kelią fizinio aktyvumo mažėjimui.
Lietuvos 1997–2010 metų sveikatos programoje iškeltas tikslas iki 2010 m. laisvalaikiu fiziškai aktyvių moksleivių skaičių padidinti 50 proc., o jaunesnių nei 65 metų
laisvalaikiu fiziškai pasyvių asmenų skaičių sumažinti
30 proc. Remiantis šiuo tikslu ir kitomis vyriausybinių
programų nuostatomis, buvo siekiama paskatinti šalies
visuomenę būti fiziškai aktyvesnę.
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vykdė nemažai programų bei
priemonių, skatinančių ne tik vaikų ir jaunimo fizinį aktyvumą, bet ir vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą į kūno
kultūros veiklą. 2001 m. ši institucija, siekdama išaiškinti
šalies gyventojų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, organizavo sociologinį tyrimą. Šiuo tyrimu pirmą kartą nustatyta, kad 31 proc. apklaustųjų mankštinasi ir sportuoja
savarankiškai. O 87 proc. visų apklaustųjų teigiamai vertina kūno kultūros ir sporto naudą stiprinant sveikatą,
gerinant fizines galias ir darbingumą. Taip pat šio tyrimo
metu paaiškėjo, kad visiškai nesimankština ir nesportuoja 52,4 proc. gyventojų. Iš jų net 15,5 proc. nesportuoja
dėl silpnos sveikatos.
2007 metais Kūno kultūros ir sporto departamentas
dar kartą atliko „Lietuvos 7–80 m. amžiaus gyventojų
požiūrio į kūno kultūros pratybas, sportą ir sportavimo
įpročių“ tyrimą. Remiantis šiuo tyrimu, pagrindinė sporto teikiama nauda, apklaustųjų nuomone, buvo fizinės
ir psichinės sveikatos gerinimas (21,2 proc.) ir fizinio
pasirengimo gerinimas (20,2 proc.). 12,4 proc. respondentų teigė, kad pagrindinė sporto teikiama nauda yra
maloniai praleistas laikas, 11,4 proc. – atsipalaidavimas.
Tačiau sportuojančiųjų ir nesportuojančiųjų skaičius per
septynerius metus nepakito, nesimankština ir nelanko
jokių fizinio aktyvumo pratybų 51,6 proc. gyventojų. Ne-
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pasikeitė ir besimankštinančių savarankiškai (32,1 proc.)
dalis. Savarankiškai mankštinasi beveik trečdalis šalies
gyventojų, organizuotus sporto užsiėmimus lanko kas
šeštas.
Pagrindinė priežastis, dėl kurios apklaustieji nesportuoja – noro, energijos, valios stoka (30,2 proc.). Šiek tiek
daugiau nei ketvirtadalis (26,1 proc.) nesportuoja dėl
didelių darbo, mokslo krūvių. Silpna sveikata yra kliūtis
sportuoti 15,8 proc. gyventojų. O besimankštinantys
susiduria su sporto inventoriaus ir sporto įrenginių trūkumu, taip pat su sunkumais derinant sportą su darbu,
mokslais.
2010 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu
buvo atlikta Lietuvos gyventojų apklausa apie fizinį aktyvumą pagal tarptautinį klausimyną GPAQ. Tyrimas
atskleidė, kad daugiau nei pusė (56,5 proc.) Lietuvos
gyventojų save priskiria aukšto fizinio aktyvumo grupei, įskaitant judėjimą laisvalaikiu, ėjimą ar važiavimą
dviračiu bei profesinį fizinį aktyvumą darbe. Vidutinio
ir žemo fizinio aktyvumo kategorijoms priklausančių
žmonių skaičius yra panašus, vidutinio – 21 proc., o
žemo – 22,5 proc. Lietuvos gyventojai bet kokio tipo
fizinei veiklai per dieną skiria vidutiniškai 236 minutes.
Taip pat yra pastebėta, kad vyresnių Lietuvos gyventojų
darbas / kasdienė veikla su fiziniu aktyvumu yra susijusi
mažiau nei jaunesnių. Vidutiniškai 15–44 metų amžiaus
respondentai per dieną su darbu susijusiai veiklai skiria
170 minučių, tuo tarpu vyresni, 45–74 metų amžiaus –
151 minutę. Apklausos metu buvo teirautasi, kiek laiko
per dieną asmenys eina pėsti (arba važiuoja dviračiu) nepertraukiamai mažiausiai 10 minučių, siekdami nuvykti
iš vienos vietos į kitą. Apklausa parodė, kad vidutiniškai
respondentai ėjimui pėsčiomis ar važiavimui dviračiu
skiria 1 valandą per dieną. Čia labiau išsiskiria moterys,
kurios ėjimui pėsčiomis (važiavimui dviračiu) per dieną
skiria vidutiniškai 19 minučių daugiau nei vyrai, taip pat
žemesnio už aukštąjį išsilavinimo Lietuvos gyventojai,
kurie ėjimui pėsčiomis skiria 15 minučių daugiau nei
respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą. Vaikščiojimą pėsčiomis ar važiavimą dviračiu rečiau propaguoja
vyresni respondentai, taip pat tie Lietuvos gyventojai,
kurie gyvena kaime, bei vyrai ir žemesnį nei aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai. Respondentams buvo
užduotas klausimas, ar jie laisvalaikiu užsiima didelio /
vidutinio intensyvumo fizine veikla, pavyzdžiui, sportuoja, aktyviai leidžia laisvalaikį ir pan. Labai ar vidutiniškai
intensyvia fizine veikla laisvalaikiu užsiima maždaug kas
ketvirtas Lietuvos gyventojas. Laisvalaikį pasyviau leidžia vyresnio amžiaus (45–74 metų) žmonės (84,5 proc.),
moterys (80,4 proc.) ir žemesnį nei aukštąjį išsilavinimą
turintys respondentai (76,1 proc.). Taip pat buvo užduotas klausimas, kiek laiko asmenys kasdien praleidžia sėdėdami (darbe, prie televizoriaus, kompiuterio, skaitydaNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

mi, megzdami ir pan.). Rezultatai atskleidė, kad Lietuvos
gyventojai kas dieną sėdi apie 5 valandas (296 minutes).
Daugiausiai laiko sėdėdami praleidžia aukštesnį išsilavinimą turintys respondentai, kurie dirba protinį darbą ir
pagrindinė jų darbo priemonė yra kompiuteris.
Taip pat svarbu paminėti, jog Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto Medicinos akademijos hab. dr. profesorius Apolinaras Zaborskis kartu su Visuomenės sveikatos fakulteto magistrantu Arvydu Raskilu atliko tyrimą
„Lietuvos mokinių fizinio aktyvumo pokyčiai 1994–2010
metais“, kuriuo buvo siekiama įvertinti Lietuvos mokinių
fizinio aktyvumo pokyčius 1994–2010 metais atsižvelgiant į lytį, amžių, gyvenamąją vietą ir šeimos turtinę
padėtį. Tyrimui reikalingi duomenys buvo surinkti remiantis tarptautinės studijos „Mokyklinio amžiaus vaikų
gyvensenos ir sveikatos tyrimas – HBSC“ metodologija
ir anonimine anketa. Šiam tyrimui buvo panaudoti 11,
13 ir 15 metų mokinių apklausų duomenys. Apibendrinę apklausų duomenis, autoriai pastebi, kad mergaitės
lyginant su berniukais rečiau ir trumpiau mankštinosi
ir sportavo, nustatyta, kad pakankamai fiziškai aktyvių
berniukų dalis buvo 45,2 proc., o mergaičių 20,2 proc.
Taip pat šio tyrimo metu analizuota, kaip per pastaruosius 16 metų keitėsi mokinių fizinis aktyvumas. Berniukų
didžiausias fizinis aktyvumas buvo 1998 m. – 49,8 proc.,
vėliau jis nuolat mažėjo ir 2010 m. pakankamai fiziškai
aktyvių berniukų buvo 39,5 proc. Mergaičių fizinis aktyvumas kito nežymiai, bet, 2010 m. duomenimis, taip
pat sumažėjo. Autoriai savo tyrime pastebi, kad mieste
gyvenantys mokiniai mankštinosi ir sportavo reguliariau negu jų bendraamžiai, gyvenantys kaime. Taip pat
nepilnų šeimų vaikai, palyginti su vaikais, gyvenančiais
su abiem tėvais, kiek rečiau reguliariai mankštinosi ir
sportavo. Dar vienas socialinis veiksnys, nulemiantis fizinį aktyvumą tarp mokinių, yra šeimos socialinė padėtis.
Autoriai pastebėjo, kad pakankamai fiziškai aktyvių mokinių dalis, nepriklausomai nuo lyties, buvo didesnė tarp
labiau pasiturinčių šeimų vaikų.
Remiantis visais pirma minėtais tyrimais, galima pastebėti, kad Lietuvos gyventojai nėra pakankamai fiziškai aktyvūs, o šiuolaikiniai gyvenimo tempai, nejudrus
gyvenimo būdas yra svarbus rizikos veiksnys žmogaus
sveikatai.
Atsakingos valstybės institucijos, spręsdamos šią problemą, imasi veiksmų, kuriais šalies gyventojai būtų skatinami būti fiziškai aktyvūs.
Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 3 d. generalinio
direktoriaus įsakymu V-72 patvirtino „Lietuvos gyventojų
2011–2012 metų fizinio aktyvumo skatinimo programą“.
Jos pagrindinis tikslas – ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką
visuomenę, sąmoningai suvokiančią sveikos gyvensenos
svarbą, ir sukurti produktyvią fizinio ugdymo aplinką.
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2006 m. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija, Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu,
Lietuvos olimpine akademija inicijavo, o Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras vykdo kasmetinį Lietuvos
mokinių olimpinį festivalį, kuriame kiekvienais metais
dalyvauja apie 200 tūkstančių mokinių. Nuo 2008 m.
Lietuvos studentų sporto asociacija pradėjo organizuoti
studentų olimpinius festivalius ir universiadas, kurių tikslas yra paskatinti šalies aukštųjų mokyklų bendruomenę
daugiau dėmesio skirti studentų fiziniam aktyvumui,
sveikai gyvensenai. Taip pat, siekiant paspartinti sporto
visiems plėtrą šalies regionuose, 2008 metais Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Lietuvos „Sportas visiems“ asociacija inicijavo Lietuvos seniūnijų sporto žaidynes, kuriose dalyvavo visos savivaldybės. Šiose
žaidynėse dalyvavo daugiau negu 20 tūkstančių sporto
mėgėjų.
Svarbu paminėti, kad prie fizinio aktyvumo skatinimo
prisideda ir sporto federacijos. Štai nuo 2004 m. Lietuvos futbolo federacija vykdo programą „Sugrąžinkime
vaikus į stadionus“. Pagrindinis šios programos tikslas yra
įtraukti daugiau žmonių į fiziškai aktyvią veiklą bei supažindinti su naujomis fizinio lavinimo formomis. Kasmet
dalyvaujančių vaikų skaičius šioje programoje didėja, o
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pastaraisiais metais į aktyvią fizinę veiklą buvo įtraukti
net 22 tūkstančiai vaikų.
Siekiant stiprinti gyventojų sveikatą savivaldybės teritorijose, buvo įkurti Visuomenės sveikatos biurai, kurių šiuo metu jau yra 32. Biurai aktyviai veikia sveikatos
stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos klausimais. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai aktyviai
organizuoja įvairius renginius, seminarus, mokymus vietos gyventojams. 2010 m. fizinio aktyvumo srityje buvo
surengta daugiau kaip 4 tūkstančiai renginių, išleista ir
išplatinta per 16 tūkstančių įvairių leidinių.
Atsižvelgiant į pirma minėtas priemones, galima teigti, kad fizinio aktyvumo skatinimui šalyje yra skiriama
gana daug dėmesio ir stengiamasi pritraukti kuo daugiau
žmonių į įvairias fizinio aktyvumo skatinimo veiklas.
Taip pat remiantis tarptautiniais dokumentais, ypač
Baltąja knyga dėl sporto, PSO priimtais nutarimais dėl
fizinio aktyvumo skatinimo politikos, Parmos deklaracijoje rekomenduotomis fizinio aktyvumo skatinimo galimybėmis, svarbu ne tik Sveikatos apsaugos ministerijai,
Kūno kultūros ir sporto departamentui prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės dalyvauti gyventojų fizinio aktyvumo skatinimo veikloje – į šią veiklą aktyviai turėtų
įsitraukti ir kitos valstybės institucijos.
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III. ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS
INDĖLIS Į PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
III.1. DĖL VALSTYBINĖS VĖŽIO
PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2003–
2010 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
ANALIZĖS
Audronė Mazurkienė, Birutė Kavaliauskienė
Bendrosios nuostatos
Lietuvoje, kaip ir daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių,
onkologinės ligos yra prioritetinė sveikatos problema.
Piktybinių navikų daugėja visose pasaulio šalyse. Kasmet
pasaulyje užregistruojama 10 mln. naujų piktybinių navikų atvejų, nuo šios ligos miršta apie 6 milijonai žmonių.
Lietuvoje kasmet suserga apie 16 000 žmonių.
Sveikatos ekspertai teigia, kad fatališkų vėžio pasekmių galima išvengti, jį laiku diagnozavus ir pradėjus
gydyti. Vienas iš būdų, kaip tai padaryti, yra pirminė profilaktika – labai svarbu ugdyti sveiką visuomenę, propaguoti sveiką gyvenseną, kalbėti apie rūkymo žalą, taisyklingą mitybą, kenksmingus profesinius veiksnius. Tarptautinis vėžio tyrimų centras užregistravo 100 aplinkoje
esančių veiksnių, kurie gali sukelti piktybinius navikus –
tai cheminiai, fiziniai, biologiniai veiksniai. Įrodyta, kad
mirtingumą nuo vėžio išsivysčiusiose šalyse lemia šios
priežastys: rūkymas – 29–31 proc., mityba – 20–50 proc.,
alkoholis – 4–8 proc., profesija – 2–4 proc., farmacijos
produktai – mažiau kaip 1 proc., elektromagnetinė spinduliuotė – 5–7 proc., aplinkos užterštumas (vanduo, oras,
maistas) – 1–5 proc., fizinio aktyvumo stoka – 1–2 proc.,
infekcija (virusai, bakterijos, parazitai) – 10–20 proc., reprodukciniai hormonai – 10–20 proc.
Situacijos analizė
Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje daugelį metų
nesikeičia ir yra panaši į Europos Sąjungos šalių. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis,
pirmąją vietą mirties priežasčių struktūroje užima mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kuris 2010 m.
sudarė 56,1 proc., atitinkamai II vietą – mirtingumas nuo
piktybinių navikų (19,3 proc.) ir III vietą lemia išorinės
mirties priežastys (9,6 proc.). Piktybinių navikų nulemto
mirtingumo rodikliai tiek Lietuvoje, tiek ES (po 2004 m.)
yra panašūs. Standartizuotas vyrų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis Lietuvoje 1,3 karto viršija ES šalių
narių vidurkį, o moterų – tolygus šių šalių vidurkiui.
Pateiktoje lentelėje lyginami sergamumo piktybiniais
navikais ir mirtingumo nuo jų pokyčiai. Sergamumas piktybiniais navikais 2003 m. buvo 15 103 atvejai ir palaipsniui didėjo. 2008 metais pasiekė 18 230 atvejų. 2009 meNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/
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tais sumažėjo iki 16 603 (patikslintų 2010 m. duomenų
dar nėra). Mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo piktybinių
navikų išliko panašaus lygio iki 2008 m., o nuo 2009 m.
sumažėjo iki 8130, 2010 m. – 8110. 2010 m. didžiausias
mirtingumas tarp vyrų buvo nuo plaučių vėžio (24 proc.),
toliau – nuo priešinės liaukos vėžio (12,6 proc.), skrandžio
vėžio (12,1 proc.). 2010 m. tarp moterų vyravo mirtingumas nuo krūties vėžio (16,3 proc.), toliau – nuo kiaušidžių
vėžio (8,1 proc.) ir storosios žarnos vėžio (7,9 proc.).
Programoje numatytų priemonių įgyvendinimo
analizė
Atsižvelgdama į Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m.
gruodžio 10 d. nutarimu Nr. 1593 (Žin., 2003, Nr. 1175348) patvirtino Valstybinę vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programą. Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programos vykdymui skirta 15 028 tūkst. litų.
Pirminė vėžio profilaktika – Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programos įgyvendinimo pirminės vėžio profilaktikos priemonės pagrindiniai vykdytojai buvo Vilniaus universitetas ir Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas. Lėšų poreikis šios priemonės vykdymui numatytas 1 mln. 674,3 tūkst. litų, skirta – 90 tūkst. litų. Už skirtas lėšas imtasi šių priemonių:
parengta ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta atrankinė patikros dėl gimdos kaklelio patologijos
atlikimo metodika, vykdyta agitacinė veikla, skatinanti
moteris dalyvauti programoje, dalyvauta televizijos ir
radijo laidose, parengti ir gydymo įstaigoms išdalinti
plakatai gimdos kaklelio ir krūties vėžio patikros tema,
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dalyvauta konferencijose, organizuotos onkologijos
dienos rajonuose ir savivaldybėse, bendradarbiauta su
visuomeninėmis organizacijomis, išleistas vadovėlis šeimos gydytojams onkologine tematika. Nors ir trūko lėšų
programai, minėtos įstaigos ir toliau vykdė profilaktines
priemones, išleido informacines knygeles apie vėžio profilaktiką, bendradarbiavo su visuomenės sveikatos biurais, dalyvavo parodoje „BaltMedica“ ir t. t.
Tyrimai rodo, kad tabakas ir alkoholis skatina daugelio
lokalizacijų navikų vystymąsi, todėl Sveikatos apsaugos
ministerija (toliau – SAM) nuosekliai siekė įgyvendinti
vykdomą Valstybės tabako kontrolės (1998–2010) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.
liepos 30 d. nutarimu Nr. 954 (Žin., 1998, Nr. 69-2010), ir
Valstybės alkoholio kontrolės (1999–2011) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 212 (Žin., 1999, Nr. 21-603).
Tabako kontrolės Lietuvoje politika pradėta vykdyti
priėmus Tabako kontrolės įstatymą ir Valstybės tabako
kontrolės programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 954 (Žin.,
1998, Nr. 69-2010). Programos siekis rėmėsi Lietuvos sveikatos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo
1998 m. liepos 2 d. nutarimu Nr. VIII-833 (Žin., 1998, Nr. 641842), tikslais – rūkymo paplitimą sumažinti 10 proc.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas atliktų suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimų duomenimis,
nustatė, kad 1998 m. kasdien rūkė 49 proc. 20–64 m. amžiaus vyrų ir 13 proc. 20–64 m. amžiaus moterų, 2000 m. –
atitinkamai 52 ir 16 proc., 2006 m. – 43 ir 15 proc.,
2008 m. – 39 ir 14 proc. Taigi vyrų rūkymo paplitimas sumažėjo daugiau kaip 10 proc., o moterų – stabilizavosi.
Metusiųjų rūkyti skaičius nuo 1994 m. iki 2008 m. padidėjo: vyrų nuo 12 iki 19 proc., moterų – nuo 3 iki 8 proc.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atlikto suaugusių
Lietuvos žmonių gyvensenos 2008 m. tyrimo duomenimis, per praėjusius 12 mėnesių tik kas 4-am 20–64 m. amžiaus kasdien rūkančiam vyrui ir kas 5-ai šio amžiaus moteriai gydytojas ir (ar) odontologas patarė mesti rūkyti.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2009 m., kaip ir 2008 m., nustatyta 1,7 tūkst. naujų su rūkymu susijusių susirgimų piktybiniais navikais.
Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. nuo su
rūkymu susijusių piktybinių navikų mirė 1638 asmenys,
tai 21 daugiau nei 2008 metais.
Darbai, atlikti Lietuvoje:
1. Lietuva ratifikavo Pasaulio sveikatos organizacijos
Tabako kontrolės pagrindų konvenciją.
2. Padidėjo tabako gaminių kainos. Tabako gaminių
mažmeninės kainos 2007 m., palyginti su 2006 m., padidėjo 5,2 proc., 2008 m., palyginti su 2007 m., – 21,6 proc.,
2009 m., palyginti su 2008 m., – 26,1 proc. 2009 m. cigarečių kainų didėjimą lėmė du kartus didinti akcizo ir
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pridėtinės vertės mokesčio tarifai. 2009 m., palyginti su
2008 m., daugiausia (35,1 proc.) pabrango pigiausių cigarečių kainų segmentui priklausančios cigaretės su filtru.
3. Pagal Tabako kontrolės įstatymą nuo 2007 m. sausio 1 d. draudžiama rūkyti (vartoti tabako gaminius) restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo maitinimo
įstaigose, klubuose, diskotekose.
Norime pažymėti, kad lėšų Tabako kontrolės programos įgyvendinimui 2009 ir 2010 metais nebuvo skirta.
Įgyvendinant 2003 m. gruodžio 2 d. Europos Sąjungos
rekomendacijas ir Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programos nuostatas, pradėtos
vykdyti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finansuojamos onkologinių susirgimų prevencijos
ir profilaktikos programos.
Programos įgyvendinimo 2 priemonėje numatyta vykdyti atrankinę patikrą dėl gimdos kaklelio ir krūties vėžio.
Patikrą 2003–2005 metais planuota vykdyti Vilniaus ir
Kauno regionuose. Siekiant kuo greičiau pradėti vykdyti šias svarbias vėžio prevencijos programas, pasirinktas
netradicinis jų vykdymo modelis. Prevencinių programų
vykdymas buvo integruotas į asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sistemą. Pacientų informavimą ir
pirminių patikros tyrimų atlikimą numatyta teikti pirminės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PASP) įstaigose. Nustačius patologinius mėginius, toliau šie pacientai
buvo siunčiami specialisto ištyrimui. PASP įstaigoms
sumokama iš PSDF biudžeto lėšų už kiekvieną suteiktą
prevencinės programos paslaugą. Be to, aktyviau prevencines programas vykdančios PASP įstaigos turi galimybę dažniau nustatyti ankstyvųjų stadijų onkologinius
susirgimus, taigi ir gauti papildomų lėšų už skatinamąsias ankstyvosios piktybinių navikų diagnostikos paslaugas. Nuo 2008 m. PSDF biudžeto lėšos už gerus darbo
rezultatus PASP įstaigoms mokamos diferencijuotai. Du
iš gerų darbo rezultatų rodiklių siejami su prevencinių
programų vykdymo intensyvumu. Tos PASP įstaigos, kuriose patikrinama daugiau prisirašiusiųjų pacientų, dėl
gimdos kaklelio ir priešinės liaukos vėžio gauna daugiau
PSDF biudžeto lėšų.
PSDF biudžete lėšos prevencinių programų išlaidoms
apmokėti numatomos atskirai, t. y. užtikrinama, kad šios
lėšos bus panaudojamos išskirtinai prevencinėms programoms, o ne kitų paslaugų išlaidoms apmokėti. Šių
lėšų kiekis buvo planuojamas atsižvelgiant į asmenų,
galinčių dalyvauti prevencinėje programoje, skaičių (t. y.
tikslinės populiacijos dydį). Šiuo metu Lietuvoje yra vykdomos keturios ankstyvosios vėžio diagnostikos programos, trys iš jų (gimdos kaklelio, krūties ir storosios žarnos
vėžio prevencijos programos) parengtos atsižvelgiant į
Europos Komisijos patvirtintas rekomendacijas.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo
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fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa, patvirtinta
sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 (Žin., 2004, Nr. 104-3856), 2004 metais pradėta vykdyti nacionaliniu mastu. Iš pradžių buvo numatyta galimybė 30–60 metų amžiaus moterims kas trejus
metus nemokamai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio.
2008 m. pradėta patikra moterims nuo 25 metų, taip pat
numatytas apmokėjimas už gimdos kaklelio biopsijos
paėmimo ir biopsijos medžiagos ištyrimo paslaugas.
Šios paslaugos teikiamos toms moterims, kurioms atrankinio citologinio tyrimo metu buvo įtarta onkologinė
liga. Pažymėtina, kad pacientės gana vangiai dalyvavo
programose, taigi, buvo panaudotos ne visos numatytos
PSDF biudžeto lėšos.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programa patvirtinta 2005 m. rugsėjo 23 d.
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-729 (Žin.,
2005, Nr. 117-4249) ir pradėta vykdyti šalies mastu 2005
metais. Informavimo paslauga ir atrankinis mamografinis tyrimas iš PSDF biudžeto apmokamas 50–69 metų
moterims kas dvejus metus.
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Teigiami sergamumo krūties vėžiu pokyčiai išryškėjo
ne taip greitai, kaip gimdos kaklelio vėžio atveju. Pirmaisiais prevencinės programos vykdymo metais nežymiai
padidėjo išaiškintų ankstyvųjų krūties vėžio atvejų ir tik
2008–2009 m. iš esmės nustatyta mažiau vėlyvųjų stadijų.
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Pradėjus vykdyti šią prevencijos programą labai greitai pasikeitė sergamumo gimdos kaklelio vėžiu struktūra.
Iki 2004 m. vyravo sergamumas invaziniu vėžiu. Pradėjus
vykdyti programą 2004 m. iš karto padaugėjo išaiškintų ankstyvųjų ikivėžinių (in situ) susirgimų atvejų, o nuo
2007 m. stabiliai vyrauja vis dažniau išaiškinami gimdos
kaklelio in situ atvejai, kurie yra visiškai pagydomi.

1000
800
600
400
200
0

2004

2005

2006

I-II stadijos atvejai

2007

2008

2009

III-IV stadijos atvejai

5 pav. Sergamumo krūties vėžiu struktūros pokyčiai
2004–2009 metais (atvejų skaičius pateiktas eliminavus
nepatikslintas stadijas). Prevencinė programa pradėta
2005 metais

700
600
500
400
300
200
100
0
2002 2003 2004

2005 2006 2007

Invazinis Ca

2008 2009

In situ

3 pav. Sergamumo gimdos kaklelio vėžiu struktūros
pokyčiai 2002–2009 metais. Prevencinė programa
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa patvirtinta 2005 m. gruodžio 14 d.
sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-973 (Žin.,
2005, Nr. 152-5617). Programoje numatytos paslaugų išlaidos vyrams nuo 50 iki 75 metų ir vyrams nuo 45 metų,
jei jų broliai ar tėvai sirgo priešinės liaukos vėžiu, buvo
apmokamos kasmet, bet atsižvelgus į gydytojų specialistų rekomendacijas nuo 2009 metų liepos mėnesio
paslaugos teikiamos ne dažniau kaip kartą per dvejus
metus.
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6 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos finansavimas iš PSDF biudžeto
2006–2010 metais

Esminiai teigiami sergamumo priešinės liaukos vėžiu
pokyčiai pastebėti tik pastaraisiais metais. Aktyviai pradėjus tikrinti vyrus dėl priešinės liaukos vėžio ypač daug
diagnozuota vėlyvųjų stadijų atvejų, bet nuo 2009 m.
stebima jų mažėjimo tendencija.
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2008 m. Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu
Mokymų, tyrimų ir vystymo centras atliko studiją „Lietuvoje teikiamų onkologijos paslaugų infrastruktūros
tyrimas“. Jos rezultatai parodė, kad apie 20–25 proc.
populiacijos nežino apie vėžio prevencijos programas.
Vadinasi, kai kurie pacientai, net ir žinodami apie šalies
mastu vykdomas vėžio prevencines programas, jose nedalyvauja. Nereguliarus pacientų dalyvavimas prevencinėse programose, taip pat per maža patikros aprėptis
yra pagrindinės priežastys, dėl kurių sergamumo vėžiu
pokyčiai pastebėti tik po kelių prevencinių programų
vykdymo metų.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa patvirtinta sveikatos apsaugos
ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508 (Žin.,
2009, Nr. 79-3321), vykdoma kaip pilotinis projektas
Vilniaus ir Kauno apskrityse. Jos paslaugos kas dvejus
metus teikiamos 50–74 metų asmenims. Per pirmuosius
dvejus vykdymo metus šioje programoje dalyvavo 125
tūkst. asmenų, t. y. apie trečdalis tikslinės populiacijos.
Kadangi programa vykdoma tik dvejus metus ir kaip pilotinis projektas, tai kol kas anksti vertinti jos įtaką sergamumo struktūrai.
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Pažymėtina, kad dalis asmenų, turinčių teisę dalyvauti
PSDF biudžeto lėšomis finansuojamose vėžinių susirgimų prevencijos programose, tikrinasi nereguliariai, dažniausiai – tik 1 kartą (1 lentelė).
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8 pav. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos finansavimas iš PSDF biudžeto
2009–2010 metais

Apibendrinant vėžio prevencijos programų vykdymo eigą, reikėtų pastebėti, kad jų vykdymui pasirinktas

1 lentelė
Tikslinės
populiacijos
dydis

Dalyvavo
programoje
1 kartą

Dalyvavo
programoje 2
kartus

Dalyvavo
programoje 3
kartus ir daugiau

Gimdos kaklelio vėžio
prevencijos programa

820 tūkst.

332,1 tūkst.

149,2 tūkst.

17,5 tūkst.

Krūties vėžio prevencijos
programa

420 tūkst.

133,6 tūkst.

52,2 tūkst.

4,7 tūkst.

Priešinės liaukos vėžio
prevencijos programa

630 tūkst.

148 tūkst.

84,5 tūkst.

58,6 tūkst.

Programos pavadinimas
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modelis turi ir kai kurių trūkumų. Prevencinių programų
organizavimas per PASP įstaigas leido greitai pradėti jų
vykdymą neskiriant papildomo laiko, lėšų ir žmogiškųjų išteklių prevencijos centrų kūrimui. Pagrindinė programų vykdymo našta tenka PASP įstaigoms. Jos turi
galimybę užsidirbti papildomų lėšų iš PSDF biudžeto,
tačiau skiria mažiau dėmesio aktyviam pacientų kvietimui dalyvauti prevencinėse programose, nepakankamai
analizuoja programų vykdymo eigos rezultatus. Programų valdymui ir organizavimui atskirai lėšų neskiriama, šį
darbą atlieka tarpinstitucinės programų administravimo
grupės be atskiro atlygio. Pirmieji teigiami prevencinių
programų rezultatai jau yra, todėl dabar reikėtų tobulinti
jų valdymą ir organizavimą, sisteminti programų vykdymo duomenis, sieti juos su sergamumo ir mirtingumo
pokyčiais. Tai geriausiai galėtų atlikti specializuoti prevenciniai centrai.
Vykdant antrinę ir tretinę vėžio profilaktiką, svarbu
ligų diagnostika, diferencinė diagnostika, tinkamas ligonių gydymas. Onkologinėmis ligomis sergantys ligoniai
gydomi specializuotose ir daugiaprofilinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir stambiuose mokslinę veiklą ir
studijų programas vykdančiuose centruose, turinčiuose
šiuolaikiškus techninius bei kvalifikuotus žmogiškuosius
išteklius šiems susirgimams diagnozuoti ir gydyti.
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) atliko 2003–2010 m. onkologiniams ligoniams suteiktų ambulatorinių ir stacionarinių
paslaugų analizę.
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9 pav. Onkologiniams ligoniams suteiktų ambulatorinių
ir stacionarinių paslaugų analizė

Onkologiniams ligoniams suteiktų ambulatorinių,
dienos stacionaro ir stacionarinių paslaugų skaičius
paslaugų išlaidoms apmokėti nuolat augo. 2006 m. patvirtinta nauja paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto
lėšomis tvarka, numatanti palankesnes ekonomiškai
efektyviomis formomis (ambulatorinių paslaugų, dienos
stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo, priėmimo skubiosios pagalbos ir trumpalaikio gydymo) teikiamų paslaugų apmokėjimo sąlygas. Akivaizdu, kad nuo 2007 m.
NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams žymiai
daugiau paslaugų suteikta ambulatorinėmis ir dienos
stacionaro sąlygomis, t. y. minimaliai atitraukiant juos iš
įprastos socialinės aplinkos.
Siekiant įgyvendinti Programos nuostatas ir užtikrinti
paliatyviosios pagalbos paslaugų sunkiai sergantiems
pacientams prieinamumą ir kokybę, sveikatos apsaugos ministro 2007-01-11 įsakymu Nr. V-14 (Žin., 2007,
Nr. 7-290) įteisintas paliatyviosios pagalbos organizavimas ir teikimas Lietuvoje. Paliatyviosios pagalbos paslaugas teikia ne mažesnė kaip 3 paliatyviosios pagalbos
specialistų komanda, kurią sudaro: gydytojas, slaugytojas ir socialinis darbuotojas. Esant poreikiui ligonį gali
konsultuoti psichologas ar psichoterapeutas ir pageidaujant ligoniui ir/ar jo artimiesiems – dvasinės misijos
grupė: kapelionas ir dvasiniai asistentai.
Siekdamas pagerinti paslaugų prieinamumą, gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę, į
ligonio ir jo artimųjų pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formą: stacionare, dienos stacionare arba ambulatorinėmis sąlygomis. Teikiamų paslaugų apmokėjimas diferencijuotas, parengta ir
patvirtinta 14 kainų pagal paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo formas.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos pradėtos teikti nuo
2008 m. birželio 1 dienos, pradėjus jas finansuoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau –
PSDF) lėšų. Paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtojimo
pokytis akivaizdus ir apimtys auga kasmet: 2008 metais
šių paslaugų buvo suteikta už 1 mln. 949 tūkst. Lt, 2009
metais – už 4 mln. 636 tūkst. Lt., 2010 metais – už 5mln.
487 tūkst. litų.
2010 m. faktinės PSDF biudžeto išlaidos vaistams
ir medicinos pagalbos priemonėms iš viso sudarė
653,3 mln. litų, t. y. 43 mln. Lt mažiau nei 2009 metais
(696,2 mln. litų). Lygindami PSDF biudžeto išlaidų priešnavikiniams vaistams (antineoplastiniams vaistams ir
imunomoduliatoriams) pasiskirstymą 2005–2010 m.,
pažymime, kad 2005–2009 m. PSDF biudžeto išlaidos
priešnavikiniams vaistams didėjo, o 2010 m. (palyginti su
2009 m.) sumažėjo 6,3 procento. 2010 m. PSDF biudžeto
išlaidos priešnavikiniams vaistams sudarė 111,4 mln. Lt,
2009 m. – 118,9 mln. Lt, 2008 m. – 112,8 mln. Lt,
2007 m. – 97,6 mln. Lt, 2006 m. – 80,3 mln. Lt, o 2005 m. –
61,0 mln. litų. 2010 metais šiems vaistams buvo išrašyta
141,7 tūkst. receptų, 2009 m. – 137,9 tūkst., 2008 m. –
134,9 tūkst., 2007 m. – 123,5 tūkst., 2006 m. – 107,1 tūkst.,
2005 m. – 99,1 tūkstančio.
Didžiausios PSDF biudžeto išlaidos teko imunostimuliantams (2010 m. – 47,9 mln. Lt, 2009 m. –
48,6 mln. Lt, 2008 m. – 38,9 mln. Lt) ir hormonams
(2010 m. – 32,0 mln. Lt, 2009 m. – 35,9 mln. Lt, 2008 m. –
36,6 mln. Lt). Nemažai PSDF biudžeto išlaidų buvo skiria91

ma antineoplastiniams vaistams (2010 m. – 23,5 mln. Lt,
2009 m. – 25,6 mln. Lt, 2008 m. – 27,8 mln. Lt). Mažiausiai
PSDF biudžeto lėšų buvo išleista imunosupresantų, priskiriamų priešnavikinių vaistų grupei, įsigijimo išlaidoms
kompensuoti (2010 m. – 7,9 mln. Lt, 2009 m. – 8,7 mln. Lt,
2008 m. – 9,5 mln. Lt). 2010 m. PSDF biudžeto išlaidų sumažėjimą reikėtų sieti su mažesne vieno recepto kaina,
nes bendras receptų kiekis padidėjo.
VLK duomenimis, centralizuotai perkamiems onkochemoterapijai skirtiems vaistams ir radioizotopams bei
kobalto šaltiniams skirtos PSDF biudžeto lėšos 2003–
2010 m. išaugo nuo 6,95 mln. Lt iki 64,22 mln. litų.
Dėl vėžio registro nuostatų – Įgyvendinant Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų
programos įgyvendinimo priemonių plane įrašytą
3 priemonę – parengti ir patvirtinti Vėžio registro nuostatus, teikiame informaciją dėl šios priemonės vykdymo. Informuojame, kad vykdymas pagal informacinėms
duomenų sistemoms keliamus reikalavimus gali būti
siejamas su E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacine sistema (toliau – eSPBI IS),
vadovaujantis E. sveikatos 2009–2015 metų plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-151
(Žin., 2010, Nr. 23-1079), Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-294
,,Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio“ (Žin.,
2011, Nr. 38-1834), Valstybės informacinių sistemų steigimo ir įteisinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 19 d. nutarimu Nr. 451 (Žin., 2004, Nr. 58-2061), Bendraisiais elektroninės informacijos saugos valstybės institucijų ir įstaigų informacinėse sistemose reikalavimais, patvirtintais
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d.
nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2007, Nr. 491891), Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms, patvirtintais
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus
2008 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1T-71(1.12) (Žin.,
2008, Nr. 135-5298), Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 1244488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės
apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22804), bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais saugų
elektroninės informacijos tvarkymą, saugojimą bei sunaikinimą.
Pažymėtina, kad eSPBI IS numatyta ligų posistemė,
kurioje bus kaupiami klinikiniai duomenys apie įvairias
ligas, kurių stebėsena numatyta teisės aktuose. Šiuo
metu eSPBI IS nuostatai yra parengti ir derinami su atitinkamomis institucijomis. Numatyta šios informacinės
sistemos nuostatus patvirtinti iki š. m. gegužės 30 d.
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Įvertinus tai, kas anksčiau buvo išdėstyta, steigti atskirą žinybinį Vėžio registrą šiuo metu nėra tikslinga.
Dėl onkologijos studijų programos – įgyvendinant
Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010
metų programos 4 priemonę, konstatuojame, kad Lietuvos sveikatos mokslų universitete ir Vilniaus universiteto Medicinos fakultete ikidiplominės, podiplominės ir
tęstinės onkologijos studijų programos yra suderintos
atsižvelgiant į Europos Sąjungos rekomendacijas ir minimalius 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento tarybos
direktyvos 2005/36/EB reikalavimus.
Dėl Programai skirtų investicinių lėšų panaudojimo – Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–
2010 metų programoje (toliau – Programa) numatytos
5 priemonės – aprūpinti onkologinę pagalbą teikiančias įstaigas šiuolaikine diagnostikos, radioterapijos ir
chirurgine technika – numatytas lėšų poreikis – 86 mln.
860 tūkst. litų. Faktiškai lėšų skirta – 21 mln. 528 tūkst.
litų. Tai sudaro 24,8 proc. viso lėšų poreikio įgyvendinant
šią priemonę.
Teikiame informaciją apie Valstybinei vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programai skirtas ir
panaudotas investicines lėšas (2 lentelė).
Iš lentelėje pateiktų duomenų matome, kad investicinės lėšos panaudotos taip:
1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikoms: 2004–2008 linijiniams greitintuvams įsigyti (t. p. filialui Onkologijos ligoninei);
2. Šiaulių ligoninei: 2003 m. endokavitaliniam davikliui
su priedu biopsijoms ir kapnografui; 2008 m. gydymo
planavimo ir duomenų bazės sistemai įsigyti (linijiniam
greitintuvui);
3. Klaipėdos universitetinei ligoninei: 2007–2008 m.
linijiniam greitintuvui įsigyti;
4. Vilniaus universiteto Onkologijos institutui: 2003–
2004 m. brachiterapijos aparatui įsigyti; 2004–2008 m.
linijiniams greitintuvams įsigyti.
Nuo 2009 m. priemonė pradėta finansuoti ES paramos lėšomis.
Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama įgyvendinti 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos
30 d. sprendimu Nr. K(2007) 3738, 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo
ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1-SAM-04-V
„Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ (toliau – Priemonė) ir užtikrinti, kad būtų
efektyviai panaudotos Lietuvos sveikatos sektoriui skiriamos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos lėšos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-799 (Žin., 2007,
Nr. 106-4354) patvirtino Sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013
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2 lentelė

Metai

Sveikatos
apsaugos
ministro
įsakymas
skirti lėšas

2010
2009

2008

2008-03-17
Nr. V-202
2008-04-16
Nr. V-301
2008-10-20
Nr. V-1001

Poreikis,
tūkst. Lt

Skirta
lėšų,
tūkst.
Lt

Dalis
proc.

6 032,90
4 215,90

0
0

0
0

14504,9

5000,0

34 proc.

Įstaigos, kurioms skirtos
lėšos, tūkst. Lt

KMUK – 660,0

2 nauji linijiniai greitintuvai KMUK ir
KMUK Onkologijos ligoninei; Įmoka
už greitintuvą

VUOI – 1000,0

Įmoka už greitintuvą

Klaipėdos universitetinė
ligoninė – 1340,0

1 linijinis greitintuvas

Šiaulių ligoninė – 2000,0
KMUK – 3573,0

2007-04-12
Nr. V-260
2007-06-08
Nr. V-466

16152,1

2006

2006-06-13
Nr. V-483

13 093,9

4 647,0

2005

2005-11-09
Nr. V-859

15 135,9

3 850,0

2004-11-30
Nr. V-847

17 193,9

2007

2004

6000,0

1 500,0

37 proc.

IŠ VISO

2003-05-16
Nr. V-289

Įmoka už greitintuvą
Įmoka už greitintuvą

KMUK – 1 925

Įmoka už greitintuvą

VUOI – 1925

Įmoka už greitintuvą
Brachiterapijos aparatas (996,5 tūkst.
Lt) ir 250 tūkst. Lt pradinė įmoka už
greitintuvą
Pradinė įmoka už greitintuvą
Pradinė įmoka už brachiterapijos
aparatą
Endokavitalinis daviklis su priedu
biopsijoms ir kapnografas

25 proc.

9 proc.

VUOI – 1246,50

VUOI – 486
531,0

531,0

100 proc.
Šiaulių ligoninei – 45

86 860,5

21 528

Gydymo planavimo sistemos ir
duomenų bazės įsigijimas
2 nauji linijiniai greitintuvai KMUK ir
KMUK Onkologijos ligoninei; Įmoka
už greitintuvą
Įmoka už greitintuvą

VUOI – 1276,5
Klaipėdos universitetinė
ligoninė – 1150,50
KMUK – 2 323,5
35,5 proc.
VUOI – 2 323,5

KMUK – 253,5
2003

Lėšų paskirtis

Įmoka už greitintuvą

24,8 proc.

metų programą (toliau – Programa). Viena iš šios programos įgyvendinimo krypčių yra ankstyvoji onkologinių ligų diagnostika ir visavertis gydymas. Programos
ankstyvosios onkologinių ligų diagnostikos ir visaverčio
gydymo krypties tikslas – sumažinti gyventojų mirtingumą ir neįgalumą nuo onkologinių ligų, investuojant Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir valstybės
biudžeto lėšas į onkologinę pagalbą teikiančių sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūrą. Šios programos krypties
įgyvendinimas iki 2013 metų sudarys prielaidas užtikrinti kompleksinę onkologinių ligų diagnostiką, aprūpinant
būtina šiuolaikine diagnostikos įranga.
Siekiant Programoje iškeltų tikslų numatoma gerinti
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą –
investuoti į sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros
modernizavimą ir šiuolaikinių technologijų diegimą, taip
sumažinant sergamumą pagrindinėmis neinfekcinėmis
ligomis bei mirtingumą nuo jų. Programoje numatomos
keturios programos įgyvendinimo kryptys, iš kurių viena – ankstyvoji onkologinių susirgimų diagnostika ir viNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

savertis gydymas.
Šios Programos krypties įgyvendinimas sudarė prielaidas efektyviau įgyvendinti vėžio kontrolės priemones,
numatytas Valstybinėje vėžio profilaktikos ir kontrolės
2003–2010 metų programoje.
Šios Priemonės įgyvendinimui iš viso skirta 147 258
824 Lt suma, iš kurios 125 170 000 Lt yra ES struktūrinių
fondų lėšos ir 22 088 824 Lt – Valstybės biudžeto lėšos.
Kadangi daugelyje Europos Sąjungos šalių stebima
bendra tendencija onkologijos srityje – koncentruoti onkologinių ligų diagnostiką ir gydymą ligoninėse ir
stambiuose mokslinę veiklą ir studijų programas vykdančiuose centruose, turinčiuose šiuolaikiškus techninius bei kvalifikuotus žmogiškuosius išteklius šiems
susirgimams diagnozuoti ir gydyti, todėl ir šioje Programoje kaip pagrindiniai minėtos krypties vykdytojai
numatytos šios sveikatos priežiūros įstaigos: Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikos, Vilniaus
universiteto Onkologijos institutas, Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikos, Vaikų ligoninė VšĮ Vilniaus
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universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas, Šiaulių
ligoninė, Panevėžio ligoninė, Klaipėdos universitetinė
ligoninė bei SAM.
Nuo Priemonės įgyvendinimo pradžios jau yra pasirašytos 8 projektų finansavimo ir administravimo sutartys,
kurių suma 130 270 552 Lt.
Investicijos nukreiptos šioms veikloms įgyvendinti:
– įsigyti onkologinių susirgimų diagnostikos įrangos;
– įsigyti onkologinių susirgimų chemoterapiniam,
chirurginiam ir spinduliniam gydymui reikalingoss įrangos;
– modernizuoti sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą – statinių, patalpų, susijusių su onkologinių paslaugų teikimu, statybai, remontui, rekonstrukcijai.
Šiuo metu yra sudaryti 110 358 000 litų vertės Priemonės valstybės projektų sąrašai, patvirtinti Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1107 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos VP3-2.1-SAM-04-V
,,Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“
(kartu su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1231). Likusi
paramos dalis, skirta Priemonei įgyvendinti, šiuo metu
planuojama (3 lentelė).
Jau yra išmokėta 74 068 254,99 Lt Europos Sąjungos
paramos ir valstybės biudžeto lėšų, už kurias sveikatos
priežiūros įstaigos įsigijo šią medicinos įrangą – 3 linijinius greitintuvus, skaitmeninių mamografijos aparatų,

kompiuterinių tomografų, skaitmeninių rentgeno aparatų, magnetinio rezonanso tomografų, SPECT/CT aparatų,
echoskopų ir kt. bei atliko patalpų remonto/rekonstrukcijos darbus.
Siekdamos pagerinti ankstyvą krūties vėžio diagnostiką bei paslaugos prieinamumą rajonuose, analoginius
mamografus įsigijo Marijampolės ligoninė, Tauragės ligoninė ir Regioninė Telšių ligoninė, kurios partnerio teisėmis dalyvavo įgyvendinant projektus. Ateityje mamografą įsigys ir Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė.
Taip pat, siekiant užtikrinti SAM numatomų Europos
Sąjungos struktūrinės paramos investicijų į sveikatos
priežiūros įstaigų infrastruktūrą suderinamumą su žmogiškaisiais ištekliais, 2008 m. balandžio 25 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-334 patvirtinta „Sveikatos
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo
nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programa“, pagal kurią mokymuose dalyvauja
ne tik specializuotą onkologinę pagalbą teikiančių įstaigų specialistai, bet ir šeimos gydytojai. Numatyta, kad
navikų įtarimo, dalyvavimo gyventojų atrankinės patikros programose, žinių apie šalutinius specifinio gydymo
reiškinius, paliatyviosios pagalbos ir skausmo gydymo
mokymuose per 2009–2013 metus dalyvaus 150 šeimos
gydytojų. Iš viso 540 šios srities specialistų mokymui skirtas apie 4,1 mln. Lt finansavimas.
Įgyvendinus suplanuotus projektus numatoma, kad
onkologinių susirgimų diagnostikos ir gydymo kokybė
bei prieinamumas pagerės 53 100 pacientų per metus.

3 lentelė
Eil.
Nr.

Įgyvendinamos veiklos

Projekto vertė

1.

Vilniaus universiteto Onkologijos
institutas, projekto partneris –
Tauragės ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas;
– patalpų renovacija;
– mamografas VšĮ Tauragės ligoninei

34 130 000 Lt

2.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Kauno klinikos, projekto partneris –
Marijampolės ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas;
– patalpų remontas ir rekonstrukcija;
– mamografas Marijampolės ligoninei

32 224 000 Lt

3.

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos, projekto partneris –
Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas;
– patalpų įrengimas ir rekonstrukcija;
– mamografas Alytaus apskrities
S. Kudirkos ligoninei

14 500 000 Lt

4.

Klaipėdos universitetinė ligoninė, projekto
partneris –
Regioninė Telšių ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas;
– patalpų rekonstrukcija;
– mamografas Regioninei Telšių ligoninei

13 130 000 Lt

5.

Vaikų ligoninė VšĮ Vilniaus universiteto
ligoninės Santariškių klinikų filialas

– medicininės įrangos įsigijimas

3 524 000 Lt

6.

Šiaulių ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas

6 500 000 Lt

7.

Panevėžio ligoninė

– medicininės įrangos įsigijimas;
– patalpų remontas

6 350 000 Lt

Iš viso
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Projekto vykdytojas

110 358 000 Lt
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Pastaruoju metu teikiama finansinė parama iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, siekiančioms pradėti teikti arba plėtoti
paliatyviosios pagalbos teikimą. Įrangos, finansuojamos
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, sąrašas
yra nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. V-1125 „Dėl
projektų finansavimo sąlygų aprašo pagal 2007–2013
metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2008,
Nr. 141-5581) 5 priede.
Europos Komisijos iniciatyva dirba darbo grupė partnerystei kovai su vėžiu vystyti. Šioje darbo grupėje dirba
ir Lietuvos atstovai. Europos Sąjungos valstybės, tarp jų
ir Lietuva, iki 2013 metų pabaigos numato parengti nacionalinius vėžio kontrolės planus.
Išvados ir pasiūlymai
1. Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–
2010 metų programos finansavimas buvo nepakankamas, nuo 2009 metų ši programa pradėta finansuoti ES
paramos lėšomis.
2. Mirties priežasčių struktūra Lietuvoje daugelį metų
nesikeičia ir yra panaši į Europos Sąjungos šalių.
3. Programos vykdymo laikotarpiu stabilizavosi sergamumo ir mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai ir
pastebėta nežymi jų mažėjimo tendencija.
4. Gerinti programų organizavimą ir valdymą, siekiant,
kad būtų panaudotos visos PSDF biudžeto lėšos, skiriamos prevencinių programų vykdymui.
5. Programos vykdymo laikotarpiu buvo daugiau suteikiama paslaugų onkologinėmis ligomis sergantiems
pacientams ir daugiau lėšų skirta kompensuojamiems ir
centralizuotai perkamiems vaistams.
6. Patvirtinus naują paslaugų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis tvarką, numatančią palankesnes ekonomiškai efektyviomis formomis teikiamų paslaugų apmokėjimo sąlygas, onkologinėmis ligomis sergantiems
pacientams buvo suteikta daug daugiau paslaugų ambulatorinėmis ir dienos stacionaro sąlygomis.

NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

III.2. VALSTYBINĖS TRAUMATIZMO
PROFILAKTIKOS 2000–2010 METŲ
PROGRAMOS VYKDYMO PAMOKOS
Ramunė Meižienė, Remigijus Prochorskas
Nelaimingi atsitikimai, apsinuodijimai ir traumos Lietuvos sveikatos programoje 1997–2010 (toliau – LSP)
buvo įvardyti Lietuvos nacionaline nelaime, nes mirtingumas dėl šių priežasčių buvo didelis ir toliau sparčiai
didėjo. Mirties priežasčių struktūroje nelaimingi atsitikimai ir traumos prieš 13 metų, taip pat kaip ir pastaraisiais
metais, užėmė trečiąją vietą po širdies kraujagyslių ligų
bei piktybinių navikų. Vienas iš LSP numatytų tikslų – iki
2010 m. sumažinti traumatizmo atvejų, neįgalumo ir mirtingumo dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų skaičių 30
procentų, – šiandienos žvilgsniu buvo gana ambicingas.
Mirtingumo nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų sumažinimo aspektu LSP užsibrėžtą tikslą per 12 šios programos įgyvendinimo metų pavyko pasiekti tik iš dalies
(1 pav.).
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1 pav. Lietuvos sveikatos programos įsipareigojimo ir
faktinio mirtingumo dėl išorinių priežasčių dinamikos
palyginimas. Šaltiniai: Statistikos departamentas,
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
(http://www.lsic.lt/)

Europos sužalojimų prevencijos ir saugos stiprinimo
asociacijos (EuroSafe) duomenimis, ES dėl tyčinių ar netyčinių sužalojimų kas 2 minutes žūsta po 1 žmogų. Visų
ES 27 šalių mastu tai sudaro ketvirtį milijono gyvybių
kasmet.
Vertinant mirčių dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų
dinamiką, 2000 metais mirtingumas dėl išorinių priežasčių visose trijose Baltijos šalyse buvo beveik vienodas,
tačiau vėliau mirtingumas Latvijoje ir Estijoje sparčiai
mažėjo, o Lietuvoje beveik nekito iki 2007 metų ir tik
2008–2009 metais pastebėtas ženklesnis mažėjimas,
kuris gali būti priskirtinas priimtų eismo saugumo didinimo priemonių ir sumažėjusio alkoholio prieinamumo
efektui. Standartizuoto mirtingumo rodiklio (SMR) poky95

tis 1999–2009 m. Lietuvoje nuo visų išorinių priežasčių
sudarė 22,7 proc. (nuo 149,82 iki 115,83 / 100000 gyv.)
(2 pav.).

Apžvelgę mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklius
skirtinguose Lietuvos regionuose, galime daryti išvadą,
kad daugiausiai žmonių dėl šių priežasčių miršta pietrytinėje šalies dalyje (4 pav.).
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2 pav. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių Lietuvoje,
lyginant su kaimyninėmis šalimis ir ES vidurkiu
(100 000 gyventojų)

Šaltinis – Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklių duomenų bazė MRDB
(http://naujas.kmu.lt/index.php?cid=4008)

4 pav. Mirtingumas nuo išorinių priežasčių Lietuvos
rajonuose (2005–2009 m. vidurkis)

Analizuojant LSP įgyvendinimo laikotarpiu mirtingumo dėl išorinių priežasčių Lietuvoje 1998–2009 m.
rodiklius, ryškiausiai kito mirtingumas dėl eismo įvykių
metu patirtų sužalojimų (nuo 2007 m. iki 2009 m. rodiklis sumažėjo perpus). Savižudybių skaičius mažėjo nuo
2000 m. iki 2007 m., o vėliau iki 2009 m. paaugo. Gerokai
sumažėjo atsitiktinių apsinuodijimų, kurių didžiąją dalį
sudarė apsinuodijimai alkoholiu. Sumažėjo ir kitų nelaimingų atsitikimų rodikliai. Kadangi labiausiai mažėjo
mirtingumas dėl eismo įvykių, kitų traumų dalis visų išorinių mirties priežasčių struktūroje santykinai šiek tiek
padidėjo (3 pav.).

Lyginant mirtingumo nuo ligų, sietinų su alkoholio
vartojimu (alkoholinė kepenų liga, apsinuodijimai alkoholiu ir kt.), ir mirčių nuo išorinių priežasčių rodiklius,
pastebimos panašios tendencijos. Tai leidžia įžvelgti tų
pačių veiksnių įtaką šioms mirtims: nuo 2008 metų pastebimas tiek mirčių nuo alkoholio, tiek ir dėl visų išorinių
priežasčių rodiklių mažėjimas (5 pav.).
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5 pav. Mirčių dėl išorinių priežasčių ir alkoholio sąlygotų
mirčių tendencijos
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Šaltinis – PSO Europos regiono biuras,
Europos mirtingumo duomenų bazė MDB, Kopenhaga, Danija
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases)

3 pav. Mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodikliai
Lietuvoje 1998–2009 m. (pagal priežastis, 100 000 gyv.)
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Lyginant sergamumo rodiklius visoje Lietuvos teritorijoje, užregistruoto traumų, apsinuodijimų ar kitų išorinių
priežasčių padarinių lygis daug didesnis Vilniaus apskrityje negu kitose apskrityse. Be to, jis nuolat augo ir tik
2009 metais sumažėjo, o nacionaliniu mastu mažėjimo
tendencijos jau buvo matomos 2006 m.
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6 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma,
apsinuodijimas ar kiti išorinių priežasčių padariniai
(S00-T98), skaičius 1000 gyventojų
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7 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma,
apsinuodijimas ar kt. išorinių priežasčių padariniai
(S00-T98), skaičius 1000 gyv., 2009 m.

Lyginant su kitomis ES šalimis, hospitalizacijų dėl traumų, apsinuodijimų ar kitų išorinių priežasčių padarinių
skaičius Lietuvoje yra gana didelis. Daugiau hospitalizacijų tenka tik Latvijos Respublikai. Vis dėlto Lietuvoje nuo
2002 metų šis rodiklis tolygiai mažėjo (8 pav.).
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Šaltinis – PSO Europos regiono biuras, Europos hospitalinio sergamumo duomenų
bazė HMDB, Kopenhaga, Danija
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/data-and-evidence/databases)

8 pav. Hospitalizacijų dėl traumų, apsinuodijimų ar kitų
išorinių priežasčių padarinių skaičius 1000 gyventojų
(ICD-10 kodai S00-T99)

Padėdama siekti LSP užsibrėžto tikslo dėl traumatizmo mažinimo šalyje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
patvirtino 2 valstybines programas: Valstybinę traumaNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

tizmo profilaktikos 2000–2010 m. programą, koordinuojamą Sveikatos apsaugos ministerijos, ir Valstybinę saugaus eismo automobilių keliais 2002–2004 m., vėliau –
2005–2010 m. programą, koordinuojamą Susisiekimo
ministerijos.
Valstybinė traumatizmo profilaktikos 2000–2010 m.
programa (toliau – Traumatizmo profilaktikos programa)
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.
balandžio 14 d. nutarimu Nr. 423. Programoje numatyta sutelkti valstybės ir savivaldybių institucijų pastangas
traumatizmo problemai spręsti. Programos tikslas atitiko
Lietuvos sveikatos programos nuostatą iki 2010 metų 30
procentų sumažinti traumatizmą, neįgalumą ir mirtingumą dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų.
Traumatizmo profilaktikos programa buvo vykdoma
trimis etapais. Pirmajame programos įgyvendinimo etape 2000–2004 metais efektyvių sprendimų buvo ieškoma
įvairiuose sektoriuose: įgyvendinant programą dalyvavo
Švietimo ir mokslo, Susisiekimo, Žemės ūkio, Krašto apsaugos ministerijos. Sveikatos apsaugos sektoriaus vykdytos priemonės iš esmės buvo nukreiptos į mirties bei
neįgalumo profilaktiką, stiprinant specializuotas traumų
pasekmių gydymo bazes. 2002 metais patvirtinus Valstybinę saugaus eismo programą, eismo įvykiuose patiriamų traumų prevencijos priemonės buvo perkeltos
į pastarąją. Nuo 2006 metų Traumatizmo profilaktikos
programa buvo parengta atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos Regiono komiteto 2005 m. rugsėjo
22 d. rezoliucijos RC55/R9 „Dėl traumų prevencijos PSO
Europos regione“ rekomendacijas ir į 2007 m. gegužės
31 d. Europos Tarybos rekomendaciją dėl traumų prevencijos ir saugos skatinimo. Antruoju programos įgyvendinimo etapu 2006–2007 metais daugiau dėmesio ir
lėšų buvo skirta sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių sveikatos ir krašto apsaugos sistemose, ikistacionarinės ir stacionarinės pagalbos teikimo mokymui. Trečiajame etape 2008–2010 metais sumažėjo institucijų, vykdančių programą, skaičius – tarp programos vykdytojų,
be Sveikatos apsaugos ministerijos, liko tik Švietimo ir
mokslo bei Žemės ūkio ministerijos. Pastaroji vykdė vos
vieną programos priemonę. Traumatizmo profilaktika
2008–2010 metų etapu nukreipta pirminės prevencijos linkme: nuspręsta skirti dėmesį tyčinių ir netyčinių
traumų informacijos ir stebėsenos sveikatos priežiūros
įstaigose sutvarkymui, įvedant traumų ir nelaimingų atsitikimų išorinių priežasčių kodus pagal Tarptautinį ligų
klasifikatorių (TLK-10) Privalomojo sveikatos draudimo
fondo informacinėje sistemoje SVEIDRA. Taip pat buvo
numatytos priemonės, skirtos didžiausių traumų rizikos
grupių – vaikų ir pagyvenusių žmonių traumatizmui sumažinti, apsinuodijimų prevencijai ir kontrolei stiprinti.
Reikia pažymėti, kad, neskyrus numatyto finansavimo, liko neįgyvendinta ar nevisiškai įgyvendinta didelė
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dalis Traumatizmo profilaktikos programos priemonių.
2006–2007 metais programai numatytos lėšos buvo skirtos tik 4-ioms iš 23-jų priemonių, dar 9 priemonės buvo
įgyvendintos iš dalies. 2008–2010 metų etape finansavimas Traumatizmo profilaktikos programai, jai nepatekus į prioritetinių programų sąrašą, visai nebuvo skirtas,
todėl 14 iš 22-jų programoje numatytų priemonių buvo
įgyvendinta iš dalies, dažniausiai joms priskiriant labiausiai pagal turinį tinkančius institucijų nuveiktus darbus.
Neskyrus lėšų, nebuvo įsteigtas traumų informacijos ir
prevencijos koordinavimo padalinys, nesukurta interneto svetainė apsinuodijimų klausimais, kuri būtų vertinga
tiek specialistams, tiek ir visuomenei, dalis kitų numatytų darbų taip ir liko neįgyvendinta. Dėl neadekvataus
finansavimo, tam tikro vykdančių žinybų „nuskurdimo“,
Traumatizmo profilaktikos programa nebuvo iki galo
įgyvendinta.
Matant pagerėjusius rezultatus – sumažėjusį Lietuvos
gyventojų mirtingumą dėl traumų, sumažėjusį sergamumą bei hospitalizacijų dėl traumų skaičių, turime pripažinti, kad, be vykdytų Traumatizmo profilaktikos programos priemonių, tai lėmė sėkmingas Valstybinės saugaus
eismo automobilių keliais 2005–2010 metų programos
vykdymas bei kitos Sveikatos apsaugos sektoriaus ir kitų
žinybų kompleksiškai įgyvendintos priemonės nacionaliniu bei savivaldybių lygmeniu.
Reikšmingą indėlį sprendžiant traumų prevencijos
problemas sudarė galimybė panaudoti šiam tikslui Europos Sąjungos paramos fondų lėšas. Pasirinkus traumų
ir nelaimingų atsitikimų prevenciją vienu iš prioritetų
panaudojant Europos Sąjungos paramos fondų 2007–
2013 m. lėšas, šiuo metu vykdomos programos, kurių
siekis – sukurti traumų stebėsenos sistemą, pagalbos
traumų atveju sistemą, apimančią ikihospitalinę, hospitalinę pagalbą bei reabilitaciją ir jungiančią greitosios
pagalbos, gydymo įstaigų bei dirbančių specialistų resursus.
t 4FSHBNVNPJSNJSUJOHVNPOVPQBHSJOEJOJǽOFJOGFLcinių ligų mažinimo 2007–2013 m. programoje, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio
9 d. įsakymu Nr. V-799, numačius 3 lygių traumos
centrų skaičių ir išdėstymą šalies teritorijoje, modernizuojama šių sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūra ir diegiamos šiuolaikinės technologijos. Pagalbos
nukentėjusiesiems nuo traumų sistema vystoma taip,
kad nukentėjusysis per pirmą valandą po įvykio, priklausomai nuo traumos sunkumo, iš įvykio vietos
patektų į reikiamo lygio traumos centrą, kuriame jam
būtų suteikta adekvati pagalba. Šiuo metu projektai
įgyvendinami 10-yje šalies ligoninių.
t 4WFJLBUPTTQFDJBMJTUǽ QSJTJEFEBOǏJǽQSJFTFSHBNVNP
ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programoje, patvirtin98

toje sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio
25 d. įsakymu Nr. V-334, numatyta specialistams, teikiantiems pagalbą traumos atvejais, suteikti kvalifikaciją per standartizuotus mokymo kursus (ATLS, ACLS,
PHTLS, PALS ir kt.), visuomenės sveikatos specialistus
mokyti traumatizmo prevencijos.
t 4WFJLBUPT QSJFäJǼSPT TJTUFNPT SFGPSNPT UǗTUJOVNP 
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo
programoje, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-160, numatyta sukurti traumų stebėsenos sistemą, kuri yra būtina nustatant traumatizmo prevencijos prioritetus,
norint valdyti traumų ir nelaimingų atsitikimų rizikos
veiksnius bei vertinti taikomų traumatizmo prevencijos priemonių efektyvumą.
Išvados
Įvertinus mirčių dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų
poslinkius pagal priežastis 1999 ir 2009 metais, akivaizdu, kad, sumažėjus mirčių dėl kelių eismo įvykių skaičiui,
didesnė dalis tenka kitoms atsitiktinėms traumoms (dėl
nukritimų, nudegimų, paskendimų) ir apsinuodijimams
(9 pav.).
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44,12

Lietuva, 1999
9,14

Kelių eismo įvykiai
Kitos atsitiktinės traumos
ir apsinuodijimai

9,82

4,85

Savižudybės
Žmogžudystės
Kitos išorinės priežastys

27,17

49,01

Šaltinis – Statistikos departamentas (http://www.stat.gov.lt/lt/)

9 pav. Mirčių dėl išorinių priežasčių Lietuvoje 1999 ir 2009
metais skaičius (proc.)
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Detaliau nagrinėjant mirtis dėl atsitiktinių traumų
2009 metais (9 pav.), galima pastebėti, kad gana didelę
jų dalį sudaro mirtys nuo atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu. Kitos priežastys, tokios kaip sušalimai, užspringimas skrandžio turiniu, mirtys dėl gaisrų, dažnai taip pat
būna susijusios su alkoholiu.

Kiti atsitiktiniai
nelaimingi įvykiai
14 proc.

Kelių
transporto
įvykiai
11 proc.

Atsitiktinis
apsinuodijimas
alkoholiu
9 proc.

Atsitiktiniai
nukritimai
15 proc.

Intensyvaus
natūralaus šalčio
poveikis
14 proc.

Atsitiktiniai
paskendimai
12 proc.

Intensyvaus
natūralaus šalčio
poveikis
14 proc.

Skrandžio
turinio ar
Dūmų, maisto
gaisro
įkvėpimas
ir
7 proc.
liepsnos
poveikis
4 proc.

Šaltinis – Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklių duomenų bazė (MRDB).

10 pav. Mirtys dėl atsitiktinių nelaimingų įvykių pagal
priežastis Lietuvoje 2009 m. (proc.)

Tai skatina išnaudoti galimybes ir sutelkti pajėgas
svarbiems darbams kitą dešimtmetį tiek vykdant tiesiogines gyventojų apsaugojimo nuo traumų ir nelaimingų
atsitikimų priemones, tiek ir aktyviai stiprinant alkoholio
vartojimo mažinimo politiką.
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III.3. VALSTYBINĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLĖTROS
SAVIVALDYBĖSE 2007–2010 METŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR JOS
POVEIKIO VERTINIMAS
Vytautas Jurkuvėnas, Rasa Povilanskienė
Valstybine visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 m. programa (toliau – Programa)
siekiama plėtoti savivaldybėse visuomenės sveikatos
priežiūrą – visumą organizacinių, teisinių, ekonominių,
techninių, socialinių ir medicinos priemonių, padedančių atlikti ligų ir traumų profilaktiką, saugoti ir stiprinti
visuomenės sveikatą, gerinančių visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą bendruomenėse, taip
pat skatinančių valstybės ir savivaldybių institucijų partnerystę, bendruomenės dalyvavimą sprendžiant sveikos gyvensenos klausimus. Tai tarpinstitucinė programa, kurioje numatytus tikslus ir uždavinius įgyvendina
Sveikatos apsaugos ministerija kartu su savivaldybėmis,
Lietuvos savivaldybių asociacija, Švietimo ir mokslo ministerija [1, 2].
Planuojama, kad, įgyvendinus programą, bus sudarytos prielaidos geresnei visuomenės sveikatos priežiūrai
savivaldybėse, bus geriau koordinuojama įvairių gyventojų grupių, o ypač vaikų ir jaunimo, sveikatos priežiūra,
pagerės bendruomenės narių įtraukimas į sveikatinimo
procesą, o efektyvus konkrečių teritorijų visuomenės
sveikatos problemų sprendimas leis sumažinti regioninius sveikatos skirtumus [3].
Šiame straipsnyje pateikiami programos 2007–2009
metų priemonių įgyvendinimo ir jos poveikio vertinimo
rezultatai.
Vertinant programoje numatytų priemonių įgyvendinamumą, remtasi Sveikatos apsaugos ministerijos, koordinuojančios institucijos, programos priemonių įgyvendinimo ataskaitomis, priemonių atlikimą patvirtinančiais
dokumentais, rastais prieinamose interneto duomenų
bazėse. Priemonė buvo vertinama Įvykdyta, kai ji buvo
įvykdyta laiku arba vėluojant ne daugiau nei 2 mėn.;
Įvykdyta, bet vėluota – kai buvo vėluojama nuo 2 mėnesių
iki 1 metų; Neįvykdyta – kai neįvykdyta arba nėra informacijos; Nevisiškai įvykdyta – kai priemonė buvo vykdoma,
tačiau įvykdyta ne iki galo.
Galimas programos poveikis buvo vertinamas atliekant Kėdainių rajono, Šiaulių miesto ir Vilniaus miesto savivaldybių gyventojų žinių, požiūrio, supratimo bei elgsenos tyrimą apklausiant. Savivaldybės pasirinktos atsižvelgiant į jų visuomenės sveikatos biurų (toliau – VSB)
įsteigimo datą, darant loginę prielaidą, kad tiriamieji rodikliai susiję su VSB veiklos trukme (pvz., ilgiau veikiant
VSB gerėja žinios ir pan.). Šiaulių miesto savivaldybės
VSB įsteigtas 2006 m., Kėdainių savivaldybės – 2007 m. ir
99

Vilniaus m. savivaldybės – 2008 m. II pusmetį. Apklausiamieji gyventojai (18–69 m.) buvo atrinkti įvertinant savivaldybės gyventojų pasiskirstymą, apklausiant miesto ir
kaimo seniūnijų gyventojus.
Programos priemonių įgyvendinamumo vertinimas
Programoje buvo iškelti 4 uždaviniai ir numatytos 24
priemonės jiems įgyvendinti. Pirmam uždaviniui pasiekti buvo numatytos 2 priemonės, antram uždaviniui – 4,
trečiam – 12, ketvirtam – 6. Beveik visos programoje
numatytos 2007–2009 m. priemonės buvo įvykdytos,
tačiau dalis jų ne iki galo arba pavėluotai. Kai kuriais
atvejais priemonės buvo žymimos kaip neįgyvendintos
dėl informacijos trūkumo apie jų įgyvendinamumą. Iš
38 priemonių, kurios buvo numatytos įgyvendinti per
2007–2009 m. laikotarpį, neįvykdytos buvo tik 2, ne iki
galo įvykdytos 4 priemonės, o 1 priemonės vykdymas
vėlavo. Priemonės, kurios buvo ne iki galo įvykdytos arba
jų vykdymas vėlavo, buvo priskiriamos prie įvykdytų.
Programos 2007–2009 m. įgyvendinimo poveikio
vertinimas
Siekiant išsiaiškinti Valstybinės visuomenės sveikatos
priežiūros plėtros savivaldybėse 2007–2010 metų programos poveikį, buvo atliktas gyventojų žinių, požiūrio
ir elgsenos tyrimas Vilniaus mieste, Kėdainių rajono bei
Šiaulių miesto savivaldybėse, kurios skirtingu laiku įsijungė į programą ir įkūrė VSB (atitinkamai 2008, 2007 ir
2006 metais).
Kėdainių rajone buvo apklausta 372 gyventojai
(93 proc. atsako dažnis), Šiaulių mieste – 354 (88,5 proc.
atsako dažnis), Vilniuje anketas užpildė 285 respondentai (71 proc. atsako dažnis). Iš viso apklausti 1086 18–69
metų amžiaus Vilniaus miesto, Šiaulių miesto ir Kėdainių
rajono gyventojai, iš jų 354 vyrai (32,6 proc.) ir 732 moterys (67,4 proc.).
Gyventojų žinių vertinimas
Žinoma, jog didžiausią įtaką sveikatai turi genetiniai ir
biologiniai veiksniai (20 proc.), aplinkos veiksniai (20 proc.),
sveikatos priežiūra (10 proc.) ir gyvenimo būdas (50 proc.)
[4]. Apklausos rezultatai parodė, kad teisingai atsakiusių
Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus miestų gyventojų procentas buvo reikšmingai skirtingas, o geriausias žinias
demonstravo kėdainiškiai (p<0,000) (1 pav.).
Vertinant gyventojų žinias taip pat buvo vertinama, ar
gyventojai skiria terminus „asmens sveikatos priežiūra“
ir „visuomenės sveikatos priežiūra“. Skirtumas tarp šių
terminų yra aiškus maždaug kas trečiam Kėdainių rajono
(32,6 proc.) ir Šiaulių miesto (32,7 proc.) gyventojui ir kas
šeštam (16 proc.) vilniečiui (p≤0,05).
Žmogaus sveikata 50 proc. priklauso nuo gyvenimo
būdo, o labiausiai ji kenčia nuo nesveikos mitybos, rū100
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Vilniaus m.

Kėdainių raj.

Šiaulių m.

1 pav. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
gyventojų dalis, teisingai įvardijusi sveikatos
priklausomybę nuo gyvenimo būdo, genetinių
ir aplinkos veiksnių bei sveikatos priežiūros

kymo, alkoholio vartojimo, fizinės veiklos trūkumo ir užteršto oro [5, 6]. Svarbiausias veiksnys, turintis įtakos mirtingumui, vilniečių nuomone, yra rūkymas (29,5 proc.),
o kėdainiečiai ir šiauliečiai pažymėjo, kad svarbiausias
rizikos veiksnys – nesaikingas alkoholio vartojimas (atitinkamai 31,4 ir 30,5 proc.). Nesubalansuota mityba neminima kaip svarbiausia ar labai svarbi priežastis.
Remiantis tyrimo duomenimis, daugiau nei pusė Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojų (atitinkamai
73,4 proc. ir 69,8 proc.) jaučiasi turintys pakankamai žinių
apie sveiką gyvenseną ir tik šiek tiek daugiau nei pusė
apklaustų vilniečių mano, jog žinių apie sveiką gyvenseną jiems pakanka (2 pav.).
Viena iš programos veiklų buvo siekiama skleisti informaciją apie savivaldybių visuomenės sveikatos biurus.
Tyrimo rezultatai atskleidė, jog apie 60 proc. Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto respondentų yra girdėję apie savivaldybės visuomenės sveikatos biurą, o tai keturis kartus
daugiau nei Vilniaus miesto respondentų (14,7 proc.). Be
to, kėdainiečiai bei šiauliečiai dažniau teigė žiną, kokią
veiklą vykdo VSB (1 lentelė).
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73.4
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69.8

Vilniaus m.

Kėdainių raj.

Šiaulių m.
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30.2
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26.6
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0
Pakanka

Nepakanka

Ar pakanka žinių apie sveiką gyvenseną?

2 pav. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
gyventojų nuomonė apie sveikos gyvensenos žinių
pakankamumą
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1 lentelė. Gyventojų žinios apie visuomenės sveikatos
biurą, procentais

Proc.
77.1

80

72.2
68.3

Lyginamas dydis

Kėdainių r. Šiaulių m. Vilniaus m.

70

Vilniaus m.

Kėdainių raj.

Šiaulių m.

60

Yra girdėję apie VSB

62,1

60,3

14,7

Žino, kokią veiklą
vykdo VSB

69,8

69,4

17,9

50
40
30

18.7

Kėdainių rajono gyventojai labai tiksliai nurodė biurų
veiklos kryptis, o Šiaulių miesto gyventojai buvo „toliau“
nuo tikrosios veiklos. Jie taip pat mano, kad biuras atlieka
kontrolinę funkciją, pvz., „kontroliuoja higienos reikalavimų laikymąsi“. Kėdainių r., Šiaulių ir Vilniaus m. gyventojų žinių tyrimas parodė, kad tose savivaldybėse, kuriose
savivaldybių VS biurai įsikūrė anksčiau ir kurios turi didesnę dalyvavimo programoje patirtį, gyventojai geriau
supranta skirtumą tarp asmens ir visuomenės sveikatos,
tiksliau įvardija sveikatą lemiančius veiksnius, dažniau
jaučiasi turį pakankamai žinių apie sveiką gyvenseną ir
yra girdėję ir žino, kokią veiklą vykdo VSB.

20.2
18.4

13*
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7.6

4.5

10
0
Taip

Ne

Nežinau

Ar reikalingi vieši sveikatinimo mokymai?

3 pav. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
gyventojų nuomonė apie viešų sveikatinimo
mokymų poreikį
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82.5
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78.8

80

Vilniaus m.

Kėdainių raj.

Šiaulių m.

70
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Gyventojų nuomonės ir požiūrio vertinimas
Gyventojų buvo klausiama ar jų mieste, rajone reikalingi vieši sveikatinimo mokymai (kursai, seminarai) ir
vieši sveikatinimo renginiai (akcijos, mankštos, žygiai), ar
jie jaučia pokyčius įsteigus VSB, ar VSB veikla turi įtakos
jų asmeninei sveikatai, VSB vykdoma veikla yra efektyvi,
pakankama, ar savivaldybės vykdo efektyvią visuomenės sveikatos priežiūrą.
Išaiškėjo, kad maždaug vienodai dažnai Šiaulių miesto ir Kėdainių rajono respondentai pasisakė už viešų
sveikatinimo mokymų ir renginių reikalingumą. Vilniečiai išreiškė mažesnį mokymų, bet didesnį sveikatinimo
renginių poreikį (3 ir 4 pav.)
Daugiau nei 3/4 Kėdainių rajono ir 2/3 Šiaulių miesto
respondentų yra patenkinti sveikatos ugdymu, mokymu
ir švietimu mieste, o tokių vilniečių buvo mažiau nei pusė
(p ≤ 0,05) (5 pav.).
Nepatenkinti vykdoma sveikatos ugdymo, mokymo,
švietimo veikla vilniečiai nurodė, kad toks darbas mieste
apskritai nevykdomas (pvz., „niekas nevyksta“, „jokio švietimo nėra“, „tokia veikla nematoma“ ir pan.), o Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojai sakė, kad tokios veiklos
per mažai ar ji vyksta netinkamu laiku (pvz., „seminarai
vyksta darbo metu“, „per mažai informacijos“, „per mažai
renginių“, „galėtų būti daugiau“ ir pan.). Šiaulių miesto
gyventojai taip pat pažymi, jog „negauna informacijos iš
šeimos gydytojo“, „galėtų būti efektyvesnė“.
Į klausimą „Ar jaučiate pokyčius įsteigus VSB?“ teigiamai
atsakė 27,3 proc. Kėdainių rajono, 22 proc. Šiaulių miesto
ir vos 3 proc. Vilniaus miesto gyventojų (p<0,05). Didesnė dalis apklaustųjų visose trijose savivaldybėse nežino
(„nepajuto“), ar pokyčiai įvyko (45–55 proc.).
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Ar reikalingi vieši sveikatinimo renginiai?

4 pav. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
gyventojų nuomonės apie viešų sveikatinimo
renginių poreikį
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Kėdainių raj.
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5 pav. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
gyventojų nuomonė dėl sveikatos ugdymo,
mokymo ir švietimo

Kėdainių rajono gyventojai dažniau nei šiauliečiai (atitinkamai 41,5 proc. ir 28,2 proc.) mano, kad VSB veikla turi
įtakos jų asmeninei sveikatai. Taip manančių tarp apklaustų Vilniaus miesto gyventojų nebuvo (p≤0,05). Kėdainiškiai dažniau nei šiauliečiai ir vilniečiai sutinka, kad VSB vei101

kla turi įtakos jų miesto ar rajono bendruomenės sveikatai
(atitinkamai 61,7, proc., 45,5 proc. ir 11,8 proc., p≤0,05).
Kėdainių rajono gyventojai dažniau yra linkę sutikti,
jog savivaldybės VSB vykdoma veikla yra efektyvi, pakankama, kad savivaldybės vykdo efektyvią visuomenės sveikatos priežiūrą. Šiaulių miesto respondentai labiau linkę
sutikti, kad biurų vykdoma veikla yra svarbi ir visuomenės
sveikatos priežiūrą turėtų vykdyti ir savivaldybė, ir visuomenės sveikatos biuras. Vilniaus miesto gyventojai nemano, jog VSB vykdoma veikla yra svarbi ar pakankama.
Apibendrinant gyventojų nuomonės ir požiūrio į VSB
vykdomą veiklą, teikiamų paslaugų kokybę, VSB veiklos
daromą įtaką, galima daryti prielaidą ar net teigti, kad, skirtingai nuo vilniečių, Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojai jau pajuto teigiamus VSB veiklos rezultatus. Išaiškėję pastarųjų dviejų savivaldybių gyventojų nuomonių
skirtumai gali liudyti apie skirtingą VSB veiklos kokybę.
Gyventojų elgsenos vertinimas
Apklausos metu buvo bandyta išsiaiškinti respondentų elgesį vertinant jų dalyvavimą organizuojamuose VS
sveikatinimo renginiuose, taip pat pastangas keisti rizikingą sveikatai elgesį.
Tyrimo rezultatai rodo: rūkymas, nesubalansuota mityba, nesaikingas alkoholio vartojimas ir fizinio aktyvumo stoka yra labiausiai paplitę tarp vilniečių (6 pav.).
Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad per pastaruosius
porą metų sveikatos mokymuose (paskaitose, seminaruose, kursuose) bei viešuose sveikatinimo renginiuose
(akcijose, mankštose, žygiuose, estafetėse) dalyvavo vos
7–9 proc. apklaustų vilniečių, 3–4 kartus daugiau Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto apklaustųjų (2 lentelė). Pažymėtina, kad net 46,3 proc. renginiuose nedalyvavusių
vilniečių norėtų juose dalyvauti, bet apie juos nėra girdėję, o 37,1 proc. nedalyvavusių kėdainiškių norėtų dalyvauti, bet neturi tam laiko.
Tyrimo rezultatai atskleidė, kad rūkymas, nesubalansuota mityba, nesaikingas alkoholio vartojimas ir fizinio
aktyvumo stoka yra labiausiai paplitę tarp apklaustų vilniečių (6 pav.).
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6 pav. Sveikatos rizikos veiksnių paplitimas tarp
Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus gyventojų

102

Sveikatos
mokymai

Vieši sveikatinimo
renginiai

39

21,7

Šiaulių m.

38

19,3

Vilniaus m.

9,5

7,8

p<0,000

p<0,000

Savivaldybė
Kėdainių r.

p

Keisti savo mitybos įpročius dažniau bandė daugiau nei pusė apklaustų Kėdainių rajono gyventojų
(53,9 proc.) ir šiek tiek daugiau nei trečdalis Vilniaus miesto (37,5 proc.) bei Šiaulių miesto (37,3 proc.) gyventojų.
Daugiau apklaustų vilniečių (64,6 proc.) nei kėdainiškių
(45,5 proc.) ar šiauliečių (35,7 proc.) bandė atsikratyti
įpročio rūkyti.
Siekdami apibendrinti žinių, nuomonių ir požiūrių
bei elgesio skirtumus tarp dalyvavusių Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse
2007–2010 metų programoje apklaustų asmenų, sudarėme lentelę, kurioje kiekvienu atveju geriausia rezultatą parodžiusiai savivaldybei buvo suteikiamas 1 balas,
o blogiausiai – 3. Didžiausiu rizikos elgesiu pasižymėjo Vilniaus miesto, kiek mažesne – Kėdainių rajono ir
mažiausia Šiaulių miesto savivaldybės respondentai.
Geriausias sveikatos žinias demonstravo ir geriausiai
savivaldybių VSB veiklą vertino Kėdainių, kiek blogesnes – Šiaulių miesto ir silpniausias – Vilniaus miesto savivaldybės respondentai. Asmeniškai dažniau dalyvavo
sveikatinimo veiklose bei dėjo pastangas pakeisti sveikatai žalingus įpročius Kėdainių, kiek blogesnes – Šiaulių miesto ir silpniausias – Vilniaus miesto savivaldybės
respondentai (3 lentelė).
Apibendrinant Kėdainių rajono, Vilniaus ir Šiaulių
miestų savivaldybės apklausos rezultatus, galima teigti,
kad gauti duomenys patvirtina prielaidą, kad vykdytos
programos priemonės ir VSB veikla teigiamai prisideda
prie gyventojų sveikatos ir VSB veiklos prasmingumo
supratimo bei sveikatai rizikingo elgesio keitimo. Pasitvirtino prielaida, kad anksčiau įsteigti VSB dalyvaudami programoje pasiekė daugiau. Tačiau dalyvavimas
programoje ir ankstesnė VSB įsteigimo data neužtikrina
geriausio rezultato, nes tai, be abejonės, susiję su organizuojamų veiklų kiekybe ir kokybe.
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2 lentelė. Kėdainių rajono, Šiaulių ir Vilniaus
miestų gyventojų dalyvavimas pastarųjų 2 metų
renginiuose (proc.)

Išvados
1. Programos priemonių įgyvendinamumas siekia
95 proc.
2. Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojai turi daugiau ir tikslesnių sveikatos žinių nei vilniečiai bei aiškesnį visuomenės sveikatos suvokimą.
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3 lentelė. Bendras Kėdainių rajono, Vilniaus ir Šiaulių miestų savivaldybių gyventojų sveikatos žinių,
nuomonės ir požiūrio į VSB veiklą bei sveikatos elgesio vertinimas balais
Vertinamas dydis
VSB įsteigimo metai
1. Sveikatos rizikos elgesio veiksniai (1 – labiausiai paplitę)
Nesubalansuotai maitinasi
Daugiausiai rūko
Nesaikingai vartoja alkoholį
Mažas fizinis aktyvumas
Sveikatos rizikos elgesio bendras balas
2. Sveikatos žinios (1 – geriausios)**
Žinios apie įtaką sveikatai darančius veiksnius
Terminų „asmens sveikatos priežiūra“ ir „visuomenės sveikatos priežiūra“
skirtumo aiškumas
Turi pakankamai žinių apie sveiką gyvenseną
Sveikatos žinių bendras balas
3. VSB veikla (1 – daugiausia teigiamų atsakymų)
Yra girdėję apie VSB
Žino, kokią veiklą vykdo VSB
Patenkinti sveikatos ugdymu, mokymu ir švietimu
Jaučia pokyčius įsteigus VSB
VSB veikla turi įtakos jų asmeninei sveikatai
VSB veikla turi įtakos bendruomenės sveikatai
VSB veiklos bendras balas
4. Asmeninis elgesys (1 – daugiausia pastangų)
Dalyvavo sveikatos mokymuose bei sveikatinimo renginiuose
Bandė keisti mitybos įpročius
Bandė atsikratyti įpročio rūkyti
Elgesio bendras balas
Bendras žinių, VSB veiklos vertinimo ir asmeninių pastangų balas (2+3+4)

3. Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojai labiau patenkinti savivaldybėje vykdomu sveikatos ugdymu,
mokymu, švietimu bei jaučia žymiai didesnę biuro
įtaką asmeninei ir bendruomenės sveikatai nei Vilniaus miesto gyventojai.
4. Daugiau Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto gyventojų
dalyvavo sveikatinimo mokymuose ir viešuose sveikatinimo renginiuose nei Vilniaus miesto gyventojų.
5. Kėdainių rajono gyventojai aktyviau dalyvavo sveikatinimo veiklose ir mėgino keisti savo sveikatai rizikingą elgesį nei Vilniaus ir Šiaulių gyventojai.
6. Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros
savivaldybėse 2007–2010 m. programos įgyvendinimas turėjo teigiamos įtakos gyventojų nuomonei
ir elgsenai, bet programos poveikis labiau jaučiamas
Kėdainių rajono ir Šiaulių miesto savivaldybėse nei
Vilniaus miesto savivaldybėje.
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savivaldybėse 2007–2010 metų programa (Žin., 2007,
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2008 m. ataskaita, 2009.
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Situacija
Per pastaruosius 13 metų Lietuvos gyvenime įvyko
daug didelių pokyčių: šalis atgavo Nepriklausomybę,
tapo NATO ir ES nare, Lietuvos žmonės laisvai keliauja
po pasaulį, o žmonės iš tolimų šalių atranda Lietuvą. Demokratėjimo procesai palietė visas valstybės gyvenimo
sritis, atnešė naujų, neįprastų reiškinių, atskleidė naujas
tendencijas. Neaplenkė demokratėjimo procesai ir didelės grupės Lietuvos gyventojų, kenčiančių nuo psichikos
sutrikimų: sumažėjo atskirtis, pakito psichikos sveikatos
priežiūros įstaigos, kad ir pamažu, bet keitėsi požiūris į
psichikos sutrikimų turinčius asmenis, nors iki šiol jie dar
tebenešioja ligonio ženklą – stigmą.
Psichikos sveikata pripažįstama svarbiausia XXI
amžiaus visuomenės sveikatos sritimi. Šių sutrikimų
našta visuomenei nuolat auga. Psichikos sveikata priklauso ne tik nuo individo asmeninių įgimtų ir įgytų
savybių, bet ir nuo aplinkos veiksnių, pasireiškiančių ir
šeimoje, ir gatvėje, mokykloje ar darbo vietoje. Asmens
ir visuomenės psichikos sveikatą gali teigiamai ar neigiamai veikti visų lygių valdžios priimami sprendimai,
visuomenės nuostatos. Nuo to, kokia bus kiekvieno
piliečio ir visos visuomenės psichikos sveikata, labai
priklauso kiekvienos valstybės ekonominė ir socialinė
gerovė bei plėtra. Geros psichikos sveikatos individai
sukuria gerą psichikos sveikatą turinčią bendruomenę
ir visuomenę. Sveikos bendruomenės ir visuomenės
pasižymi dideliu socialiniu kapitalu ir žemu socialinės
patologijos lygiu, mažesniais savižudybių, prievartos ar
kitokio destrukcinio elgesio, nukreipto į save ar į kitus,
rodikliais. Geros psichikos sveikatos bendruomenė ar
visuomenė tolerantiškesnė pažeidžiamoms gyventojų
grupėms, jose didesnė socialinė integracija.
Lietuva nemažai pasiekė gerindama asmens psichikos sveikatos priežiūrą: kuriami psichikos sveikatos centrai, teikiantys pirminės psichikos sveikatos
priežiūros paslaugas savivaldybėse, steigiami psichiatrijos skyriai bendraprofilinėse ligoninėse. Ligoniams
tapo prieinami moderniausi naujos kartos vaistai. Vis
dėlto Lietuva ir toliau lieka tarp valstybių, pasižyminčių
itin prastais visuomenės psichikos sveikatos rodikliais.
Paradoksalu, bet gerėjant asmens psichikos sveikatos priežiūrai, visuomenės psichikos sveikata blogėja.
Tokį reiškinį lemia sudėtingas kompleksas priežasčių.
Pernelyg medikalizuota psichikos sveikatos priežiūra
pagerina konkretaus individo psichikos sveikatą ir
funkcionavimą visuomenėje, bet nelemia geros psichikos sveikatos bendruomenės lygiu. Lietuvoje tebėra labai aukštas savižudybių rodiklis, didelis žmogžudysčių ir
smurtinių nusikaltimų skaičius, gausėja sunkių smurtinių
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nusikaltimų, padaromų nepilnamečių asmenų, ypač
aukšti alkoholio sunaudojimu vienam žmogui rodikliai. Alkoholį ir narkotikus vartoja vis daugiau vaikų
ir paauglių, plinta naujos priklausomybės ir elgesio
sutrikimų formos – azartiniai lošimai, priklausomybė nuo
interneto, mobiliųjų telefonų, kompiuterinių žaidimų.
Apklausų duomenimis, Lietuvos vaikai – nelaimingiausi
Europoje, tarp jų labiausiai paplitusios patyčios. Ilgėjant
vidutinei gyvenimo trukmei bei ilginant ikipensinį amžių,
visuomenės psichikos sveikatos stiprinimui iškyla naujų
iššūkių. Būtina pradėti aktyviai dirbti saugant ir stiprinant pagyvenusių žmonių psichikos sveikatą. Taip pat
labai svarbu kurti ir diegti psichikos sveikatos stiprinimo
ir psichikos sutrikimų prevencijos programas darbo vietose. Psichikos ir elgesio sutrikimai tampa vieni iš pačių
svarbiausių sveikatos sutrikimų, vertinant ekonominę ir
socialinę naštą visuomenei. PSO duomenimis, pasaulyje
121 mln. žmonių kenčia nuo depresijos, 70 mln. turi
priklausomybę nuo alkoholio, 24 mln. serga šizofrenija,
37 mln. – demencija. Per pastaruosius metus sergamumas psichikos ligomis Lietuvoje didėjo (1 pav.).
Valstybinis psichikos sveikatos centras analizuoja duomenis apie Lietuvos gyventojų psichikos sveikatą pagal
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų metines ataskaitas (išskyrus priklausomybes, t. y. tuos
atvejus, kai asmuo kreipėsi į psichiatrijos įstaigą ir buvo
gydomas ambulatoriškai ar stacionare). 1998 metais
šalyje buvo nustatyta 2170,1 / 100 tūkst. gyventojų psichikos sutrikimų turinčių ir pas specialistus besigydančių asmenų, o 2010 metais šis skaičius pasiekė 3085,8 /
100 tūkst. gyventojų.
Nagrinėjant sutrikimų struktūrą, išlieka ta pati tendencija – psichikos sutrikimų nuo 2004 m. užfiksuojama
vis daugiau, tačiau ryškėja nevienodi įvairių sutrikimų
atvejų skaičiaus kitimo tempai (2 pav.).
Šizofrenija, šizotipiniu bei kliedesiniais sutrikimais sergančių asmenų skaičius nuo 2003 metų nuolat nežymiai
augo. Labiausiai išaugo nuotaikos (afektinių) sutrikimų
skaičius – 2000 metais afektiniai sutrikimai sudarė 428,5
atvejo 100 tūkst. gyventojų, o 2010 metais šis skaičius
šoktelėjo beveik dvigubai: iki 801,3 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tikėtina, kad afektinių sutrikimų skaičiaus augiAtvejų skaičius 100 tūkst.gyventojų

III.4. PSICHIKOS SVEIKATA
Ona Davidonienė, Rolanda Adlienė

3200

3085,8

3000

2884,9

2800
2600
2400

2710,9

2696,5

2756,1

2649,0
2717,0
2287,5

2947,3
2803,2

2717,0

2408,6

2200
2000

2170,1

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1 pav. Sergančiųjų psichikos sutrikimais skaičius
1998–2010 m. 100 tūkst. gyventojų metų pabaigoje
(Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenys)

III. ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS INDĖLIS Į PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
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2 pav. Sergančiųjų psichikos ligomis skaičius
2000–2010 m. 100 tūkst. Lietuvos gyventojų
metų pabaigoje

mą lėmė pagerėjusi diagnostika, gausėjantis bendrosios
praktikos gydytojų skaičius bei jų aktyvesnis bendradarbiavimas su psichikos sveikatos centrais. Iš kitos pusės,
visuomenės išsisluoksniavimas, socialinis nesaugumas,
bedarbystė, daugialypiai pokyčiai ne visuomet teigiamai
veikia dalies žmonių psichikos sveikatą. Jų pasekmė –
,,socialinės“ depresijos, nors tokio termino ir nėra oficialioje terminijoje.
Mažai kito skaičius atvejų, kai asmenims buvo diagnozuotas protinis atsilikimas. Tikėtina, kad dalis nesunkų
protinį atsilikimą turinčių asmenų sėkmingai adaptavosi
ir dirba mažai kvalifikuotą darbą; dalis asmenų papildė
valkataujančių, socialiai apleistų asmenų grupę ir į gydymo įstaigas nesikreipia. Yra mokyklinio amžiaus asmenų, kurie nelanko mokyklos, todėl apie jų išsivystymo
laipsnį sunku spręsti – jis visuomet atrodo didesnis dėl
socialinio bei pedagoginio apleistumo. Be to, šalyje vyko
ir tebevyksta sudėtingi demografiniai pokyčiai: mažėja
gyventojų skaičius, gimstamumas, vidutinė gyvenimo
trukmė, didėja mirtingumas.
Nuo 2000 metų laipsniškai didėjo organinių ir simptominių psichikos sutrikimų. 2000 metais šių sutrikimų

skaičius 100 tūkst. gyventojų siekė 374,1, o 2010 metais
jų padaugėjo iki 579,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų. Tokį
reiškinį lemia santykinis Lietuvos gyventojų senėjimas
(didelę dalį organinės etiologijos psichikos sutrikimų
lemia ateroskleroziniai pokyčiai galvos smegenų kraujagyslėse, atrofiniai susirgimai bei sunkios somatinės
ligos). Be to, pagerėjusi diagnostika, nauji, modernūs
tyrimo metodai (kompiuterinė, magnetinio rezonanso
tomografijos ir kt.) leidžia greičiau ir tiksliau diagnozuoti
organinius pokyčius galvos smegenyse.
Neurozinių, stresinių ir somatoforminių sutrikimų rodikliai kito nežymiai. Tikėtina, kad dalis šio tipo sutrikimų
atsidūrė afektinių sutrikimų grupėje: jų klinikinė diferenciacija buvo gana problemiška. Kita vertus, nemažai pacientų dėl šių sutrikimų gydosi pas šeimos gydytojus ar
kitus specialistus.
Tarp psichikos ligų aktuali alkoholizmo problema.
Ankstyvos mirtys, lėtinis alkoholizmas, alkoholinė psichozė, kepenų cirozė, nelaimingi atsitikimai, traumos,
savižudybės – tai su pertekliniu alkoholio vartojimu
susijusios pasekmės. Didžiausia problema Lietuvoje
yra dažnas stiprių alkoholinių gėrimų vartojimas dideliais kiekiais. Pats intensyviausias gėrimo laikotarpis yra
produktyviausias žmogaus gyvenimo periodas (20–40
metų). Nustatyta, kad augant pajamoms ir mažėjant alkoholinių gėrimų kainoms, didėja alkoholio prieinamumas ir vartojimas (nuo 1998 metų alkoholio suvartojimas
mūsų šalyje išaugo 12,5 proc.). Lietuvoje alkoholio kiekis, tenkantis vienam gyventojui, yra vienas didžiausių.
1995–1999 metais vienas gyventojas per metus sunaudojo apie 9 litrus, bet vėliau šis rodiklis augo ir 2008 metais suvartojome 11,4 litro gryno spirito (2009 m. – 10,9
litro, 2000 m. – 9,9 litro). ES vidurkis yra apie 9 litrai.
Alkoholio vartojimo augimas didina psichozių riziką.
Nuo 2008 metų užfiksuotas staigus alkoholinių psichozių kritimas, kuriam įtakos galėjo turėti efektyvi socialinė
reklama bei ekonominė alkoholio vartojimo prevencija
(3 pav.). Tyrimų duomenimis įrodyta, kad alkoholio daromą žalą efektyviai sumažina alkoholio rinkos reguliavimo politika, t. y. akcizų alkoholiui didinimas, prekybos
alkoholiu laiko ribojimas.

3 pav. 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
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Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys gauti iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenų bazės.
Pastaraisiais metais daugelyje ES šalių su pertekliniu
alkoholio vartojimu susijusių mirčių skaičius mažėja, Lietuvoje šis skaičius iki 2007 metų sparčiai augęs, pradėjo
mažėti (4 pav.). Mirčių skaičiaus mažėjimui, be socialinės
ir ekonominės prevencijos priemonių, įtaką daro ir pagerėjusi narkologinė ir reanimacinė pagalba alkoholinių
psichozių ištiktiems asmenims.
Šalyse, kuriose vykdoma aktyvi alkoholio vartojimo
mažinimo politika (Švedija, Norvegija ir kitos), sergamumas alkoholinėmis psichozėmis neregistruojamas. Lietuvoje tik 2008 metais pastebėta, kad alkoholinių psichozių sumažėjo, bet šis rodiklis vis tiek išlieka labai aukštas.
Nors Lietuvoje mažėja stipriųjų alkoholinių gėrimų gamyba bei pardavimas, bet didėja silpnųjų.
Vienas iš svarbių visuomenės psichikos sveikatos rodiklių – savižudybės. Nuo 2002 iki 2008 metų savižudybių
dažnis Lietuvoje nuosekliai mažėjo visuose visuomenės
sluoksniuose bei amžiaus grupėse (5 pav.) ir jeigu ne ekonominis sunkmetis, tikėtina, kad jų būtų mažėję ir toliau.
2002–2007 metais buvo užfiksuotas didžiausias ekonomikos augimas, gyvenimo kokybės gerėjimas, optimistiškas
požiūris į ateitį. Be to, šiuo laikotarpiu Lietuvoje pradėjo
aktyviai veikti savivaldybių psichikos sveikatos centrai,
kuriuose dirba tarpdisciplininės komandos, sprendžiančios įvairias pacientams iškylančias problemas. Dėl to
labai pagerėjo psichikos sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumas, užtikrinta kur kas kokybiškesnė psichikos
sveikatos priežiūra. Ir šie du veiksniai buvo vieni iš svarbiausių veiksnių, lėmusių savižudybių dažnio mažėjimą.
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© Valstybinis psichikos sveikatos centras.
Statistikos departamento prie LR Vyriausybės duomenys

5 pav. Savižudybių dažnis Lietuvoje 1930–1940
ir 1986–2010* metais 100 tūkst. gyventojų
* Išankstiniai duomenys (rodikliai, skaičiuoti imant gyventojų skaičių 2010 m. pradžioje)
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Ekonomė krizė palietė didžiąją dalį Lietuvos šeimų.
Augant bedarbystei (neretas reiškinys, kai šeimoje bedarbiais tapo abu tėvai), skurdui, baimei, kad gali būti
prarastas vienintelis turimas būstas, didėjo ir depresija,
pasimetimas, įtampa, baimė, irzlumas, netolerancija,
agresija tarpusavio santykiuose. Visa tai neabejotinai
atsiliepė arba persikėlė ir vaikams. Atsirado ir vis didėja grupė vaikų, kurių vienas arba ir abu tėvai išvykę uždarbiauti į užsienį, o vaikai palikti seneliams, draugams,
giminaičiams arba apskritai vieni. Daugelis specialistų
pranašavo, kad tokiomis aplinkybėmis sulauksime savižudybių protrūkio, tačiau to neįvyko ir savižudybių
skaičius 2009 metais lyginant su 2008-aisiais padidėjo tik
24 atvejais (t. y. 2 proc.). Galbūt taip atsitiko todėl, kad
esant stresinei, įtemptai situacijai žmonės vis dėlto labai
dažnai mobilizuojasi, susikaupia ir bando ieškoti sprendimų. Ir tik tokiai situacijai užsitęsus ilgą laiką – dekompensuojasi. Labai svarbu suprasti, kad savižudybės nėra
tik medicinos problema. Padidėjusi savižudybių rizika
yra susijusi su socialinės ir 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) bei masiškai išplitęs alkoholio vartojimas ir
nesaikingas girtavimas.
Veiksmai
1996 metais pradėjo kurtis pirmieji psichikos sveikatos centrai, o 2010 metais jų jau buvo 97 (6 pav.). Šių centrų veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą,
mažinti sergamumą bei mirtingumą, organizuojant ir
teikiant specializuotą bei kvalifikuotą pirminę psichiatrijos pagalbą.
Siekiant didinti psichikos sveikatos priežiūros specialistų profesinę kvalifikaciją, formuoti komandinio
darbo įgūdžius, mokant dirbti su psichikos sveikatos
problemų turinčiais asmenimis, 2008 metų balandžio
25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. V-334 patvirtintos Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo
programos priemonės. Šiomis priemonėmis siekiama
užtikrinti Sveikatos apsaugos ministerijos numatomų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos investicijų į
sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą suderinamumą su žmogiškaisiais ištekliais ir pasiekti sergamumo ir
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo
rodiklius, numatytus 2007–2013 metams. Šio projekto
mokymuose jau dalyvavo beveik 800 psichikos sveikatos
specialistų, kuriems įgytos žinios padės tinkamai diagnozuoti, atpažinti ligą ir laiku kvalifikuotai suteikti pagalbą
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psichikos sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms,
efektyviai dirbti komandoje, bendradarbiauti kartu su
kitų sričių specialistais, pasidalyti patirtimi su užsienio
kolegomis. Projektu siekiama didinti sveikatos įstaigų
darbuotojų užimtumą, mažinti socialinę atskirtį, mažinti
regionų išsivystymo lygio skirtumus.
Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymu
Nr. V-891 patvirtinta programa „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio
31 d. įsakymo Nr. V-802 „Dėl strateginio sveikatos priežiūros ir farmacijos žmonių išteklių planavimo Lietuvoje
2003–2020 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin.,
2005, Nr. 140-5048). Vykdant šios programos priemones
buvo atlikti pilotiniai tyrimai, padedantys nustatyti sveikatos priežiūros specialistų pasiūlą ir poreikį apskrityse
ir rajonuose, atsižvelgiant į gyventojų skaičiaus prognozes, sergamumo, mirtingumo rodiklius bei pagrindines
sveikatos sistemos reformos kryptis. Taip pat parengtos
pirminėje sveikatos priežiūros grandyje dirbančių specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo prognozės ir rekomendacijos, atsižvelgiant į antrojo sveikatos priežiūros
įstaigų restruktūrizacijos etapo tikslus ir uždavinius bei
pirminės sveikatos priežiūros plėtros koncepciją, parengtas sveikatos specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo
modelis ir prognozės, atsižvelgiant į sveikatos priežiūros
sektoriaus reformą.
1999 metais pradėta vykdyti Valstybinė psichikos ligų
profilaktikos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. 1441.
Siekiant gerinti visuomenės psichikos sveikatą ir užkirsti kelią savižudybių skaičiaus augimui, šioje programoje
buvo numatytos priemonės, skirtos programų padidėjusios savižudybės rizikos asmenų grupių sudarymui ir
vykdymui, taip pat specialistų mokymui, šviečiamųjų radijo ir televizijos laidų rengimui. Valstybinė psichikos ligų
profilaktikos programa buvo vykdoma iki 2009 metų,
kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu Nr. 645
patvirtino Valstybinę psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010 metų programą.

2003 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 451 patvirtinta Savižudybių prevencijos 2003–2005 metų programa. Šios programos įgyvendinimo priemonės buvo organizuojamos keliomis
kryptimis: informacijos teikimas ir visuomenės nuostatų
keitimas, pagalba rizikos grupėms ir asmenims, moksliniai tyrimai ir analizė, kurių tikslas – nustatyti prevencinių priemonių poreikį ir veiksmingumą, pagrįsti jų
pasirinkimą, ieškoti naujų prevencijos būdų. Programą
vykdė Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Vidaus reikalų ministerija, Ūkio ministerija, Krašto apsaugos ministerija, Vilniaus universitetas, Kauno medicinos
universitetas, vietos savivaldos institucijos, psichikos
sveikatos priežiūros įstaigos ir kt. Remiantis užsienio šalių patirtimi, sėkminga savižudybių prevencija įmanoma
tuomet, kai vykdomos valstybinės prevencinės programos, kurių įgyvendinimo priemonės skiriamos ne tik
psichikos ir elgesio sutrikimų prevencijai, paplitusių savižudybės būdų kontrolei, sveikatos priežiūros specialistų
mokymui, bet ir skiriamas dėmesys visuomenės požiūrio
bei elgesio pokyčių formavimui. Svarbu pabrėžti, kad savižudybių mažėjimas – tai ilgas, kryptingas ir sudėtingas
procesas, reikalaujantis nuolatinio įvairių institucijų bendradarbiavimo ir koordinuotos veiklos, švietėjiško darbo,
taip pat ir tam tikro laiko, kad visuomenė spėtų įsisavinti
kitokias vertybes, kitokius problemų sprendimo būdus,
išmoktų ieškoti išeities iš beviltiškų situacijų. Tenka tik
apgailestauti, kad šios programos buvo labai menkai ir
nenuosekliai finansuojamos.
2007 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimui
patvirtinus Psichikos sveikatos strategiją, parengta Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo 2008–2010
metų programa, kurios tikslas – sukurti Lietuvos Respublikoje tokią psichikos sveikatos priežiūros sistemą,
kuri padėtų veiksmingai ir racionaliai, vadovaujantis
šiuolaikinėmis mokslo žiniomis ir vertybėmis, stiprinti visuomenės psichikos sveikatą, teikti visapusišką pagalbą
psichikos ir elgesio sutrikimų turintiems asmenims bei jų
šeimoms. Šiam tikslui įgyvendinti skirtos priemonės numatytos ir Valstybiniame psichikos sveikatos strategijos

6 pav. Psichikos sveikatos centrai, jų specialistai (sausio 1 diena)
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62

64

65

73

72

85

90

90
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Suaugusiųjų psichiatras

160,7

166,9

165,3

182,0

183,7

193,3

198,89

174,6

180,0

Vaikų psichiatras

40,3

39,3

37,5

39,0

38,8

38,8

40,7

36,3

36,3

Slaugos specialistai

207,8

207,8

211,8

216,9

212,1

220,6

219,5

199,1

201,6

Socialiniai darbuotojai

139,4

144,8

149,3

160,6

164,1

165,7

165,63

149,3

156,4

Psichologai

80,9

92,1

95,7

108,9

108,0

109,5

113,77

108,7

104,4

Psichiatrijos
specialistų užimti
etatai

Psichikos sveikatos centrai
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įgyvendinimo 2011–2013 metų programos projekte. Tačiau ir vėl pagrindinė programos priemonių įgyvendinimo problema buvo neužtikrintas finansavimas. Psichikos
sveikatos strategijos tikslas įgyvendinamas ne tik pagal
šią strategijos įgyvendinimo programą, bet ir pagal daug
kitų programų, pagal atskiras jose numatytas priemones, pvz.: Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos
2010–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 850
(Žin., 2002, Nr. 57-2335; 2010, Nr. 29-1345), Nacionalinė
narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010–
2016 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Seimo 2010 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. XI-1078 (Žin.,
2010, Nr. 132-6720), Vaikų sveikatos stiprinimo 2008–
2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. 836
(Žin., 2008, Nr. 104-3979), Vaiko gerovės valstybės politikos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012
metų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin., 2005,
Nr. 25-802), Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-799 (Žin., 2007,
Nr. 106-4354), Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, skatinimo programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2009 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. V-318 (Žin., 2009,
Nr. 50-2018), Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
našlaičiams ir tėvų globos netekusiems vaikams (sveikiems – iki 3 metų, sutrikusios raidos – iki 7 metų amžiaus) 2010–2012 metų programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos
27 d. įsakymu Nr. V-667 (Žin., 2010, Nr. 92-4881), Nacionalinės demografinės (gyventojų) politikos strategijos
šeimos gerovės srityje įgyvendinimo 2011–2013 metų
priemonių planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. sausio 27 d.
nutarimu Nr. A1-44 (Žin., 2011, Nr. 16-778), Jaunimo politikos plėtros savivaldybėse 2010–2012 metų programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2010 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A1-234
(Žin., 2010, Nr. 70-3476), Nacionalinė smurto prieš vaikus
prevencijos ir pagalbos vaikams 2011–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. A1-2,
(Žin., 2011, Nr. 2-81), Nevyriausybinio sektoriaus plėtros
2011–2013 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. A1-64 (Žin., 2011, Nr. 17-814), Vaikų
ir jaunimo socializacijos programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010 m. spalio
11 d. nutarimu Nr. V-1715 (Žin., 2010, Nr. 123-6311).
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2007–2009 m. buvo vykdomas Europos Komisijos finansuotas projektas „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata
padidėjusioje Europos Sąjungoje: veiksmingų politikų ir
strategijų plėtra“, kuriuo siekiama parengti veiksmingos
vaikų ir paauglių psichikos sveikatos politikos ir praktikų
ES šalyse narėse, rekomendacijų ir gairių sąrašą. Projekto idėja vadovaujasi mintimi, kad naujosios ES narės privalo imtis aktyvios veiklos, siekdamos vaikų ir paauglių
psichikos sveikatos suvokimo skatinimo, naudodamosi
tampriu bendradarbiavimu tarp naujų ES šalių bei patirtimi, sukaupta senosiose šalyse narėse. Pagrindinis
projekto tikslas buvo ne gauti naujų mokslinių faktų ar
dokumentas pagrįsti geriausias praktikas, bet dalintis
patirtimi su ES šalimis narėmis, priimti iššūkius ir atrasti naujų galimybių, kad būtų aktyviau gerinama psichikos sveikata ir kuriama vaikų gerovė. Projekte dalyvavo
šios Europos Sąjungos šalys – Austrija, Belgija, Bulgarija,
Graikija, Ispanija, Jungtinė Karalystė, Latvija, Lenkija, Lietuva, Norvegija, Slovėnija, Suomija, Vengrija, Vokietija.
Vykdant projektą atsižvelgta į Pasaulio sveikatos organizacijos Europos ministrų konferencijoje, skirtoje psichikos sveikatos temai, patvirtintą deklaraciją ir veiksmų
planą.
Keletą paskutinių metų Sveikatos apsaugos ministerija, siekdama visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo, remia nevyriausybinių organizacijų veiklą. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2009 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-318 patvirtino Nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje,
skatinimo programą, kuria siekiama skatinti nevyriausybines organizacijas aktyviai dalyvauti formuojant bei
įgyvendinant sveikatos politiką, gerinant visuomenės
informuotumą, skleidžiant informaciją apie sveiką gyvenseną, profilaktines programas ir kitas su sveikatinimu susijusias sritis. Viena iš prioritetinių sričių – psichikos sveikatos stiprinimas ir savižudybių bei smurto
prevencija. Tačiau finansinis rėmimas yra nepastovus ir
labai ribotas. Dėl to nėra užtikrinamas šių įstaigų veiklos
tęstinumas. Trūksta aktyvesnio bendruomenės įsitraukimo, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo formuojant sveikatos politiką, o bendradarbiavimas apsiriboja
tik finansiniu rėmimu.
Psichikos sveikatos paslaugos turi būti nukreiptos
į vartotoją, kad jis taptų kuo savarankiškesnis ir dalyvautų visuomenės gyvenime. Todėl psichikos sveikatos
priežiūros paslaugos turi būti teikiamos kuo mažiau
ribojančioje aplinkoje. Žmonių, sergančių psichikos ligomis, gydymas turi vykti žmogui gyvenant namuose
arba kiek galima namams artimesnėje aplinkoje. Specializuotų ilgalaikės socialinės globos įstaigų paslaugos
gali būti teikiamos esant ypatingai sunkiems atvejams,
kai kompleksinės pastangos teikti pagalbą bendruomenėje yra nesėkmingos. Plečiant psichikos sveikatos
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paslaugas, siekiant tenkinti pacientų poreikiams pritaikytą paslaugų sistemą, įkurti 9 dienos centrai. Dienos
centras – tarpinė grandis tarp stacionaro ir ambulatorinio gydymo – tai dalinė hospitalizacija. Jame pacientai
dieną aktyviai gydomi psichotropiniais medikamentais,
jiems taikomos psichiatrinės reabilitacijos priemonės,
psichoterapija ir kitos paslaugos (meno terapija, muzikos terapija, užimtumo terapija ir pan.), bet nakčiai
grįžta namo. Šiuo metu dienos stacionarai steigiami tik
prie psichiatrijos stacionarų. Dienos centrų misija – priartinti paslaugas vartotojams, pagerinti jų prieinamumą, plėsti bendruomenines paslaugas bei taupyti lėšas,
mažinti stacionarinio gydymo poreikį. Sergamumo ir
mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo 2007–2013 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
spalio 9 d. įsakymu Nr. V-799, yra numatytos 2007–2013
metams Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšos,
kurios bus skiriamos 5-ių diferencijuotų kompleksinės
pagalbos vaikui ir šeimai centrų įkūrimui, daugiau kaip
20 psichiatrijos dienos stacionarų (centrų), 5 krizių intervencijos centrų įkūrimui, psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų stebėsenos užtikrinimo infrastruktūros modernizavimui. Šiuose centruose bus sukoncentruotas
lanksčių paslaugų kompleksas, kartu bus siekiama užtikrinti mobilumą, kad specialistai ir komandos galėtų
pasiekti turinčias problemų šeimas. Taip pat bus plečiamos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
paslaugos, didinama jų apimtis, kuriamos bendruomeninės paslaugos, kurios bus alternatyva kūdikių namų ir
kitų nuolatinės vaikų globos institucijoms. Šis modernių
psichosocialinių paslaugų kompleksas būtinas gydant
ūmius psichikos sveikatos sutrikimus ir užkertant kelią
jų peraugimui į skaudžias socializacijos nesėkmes (savižudybės ir bandymai žudytis, nusikalstamumas, priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų).
Tokie reiškiniai, kaip smurtas, agresija, susvetimėjimas, patyčios, agresyvūs tarpusavio santykių sprendimo
būdai šeimoje ir už jos ribų (priešiškumas tarp atskirų
visuomenės grupių, jaunimo grupių konfliktai, „karas keliuose“, nuolatinis socialinio nesaugumo jausmas ir t. t.),
atspindi bendrą visų mūsų dvasinę būklę. Tai labai sudėtingas kompleksas biologinių, psichologinių ir socialinių
veiksnių, turinčių gilumines susijusias tarpusavyje priežastis, veikiančių atskirų asmenų grupių ir visos visuomenės psichikos sveikatą. Psichikos sutrikimų 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, nevyriausybinės organizacijos bei
žiniasklaida.
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Apibendrinimas ir rekomendacijos
1. Siekiant geresnės Lietuvos žmonių psichikos sveikatos, reikėtų tam skirti daugiau dėmesio, gerinti psichikos ligų ir savižudybių prevenciją, skatinti ir remti savanorystės judėjimą, didinti nevyriausybinių organizacijų
įtraukimą į nacionalinį sveikatos uždavinių sprendimą.
Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komitetas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija turėtų toliau stiprinti politinę valią ir
skirti daug dėmesio alkoholio ir tabako kontrolės teisės
aktų griežtinimui ir modernių psichikos sveikatos bendruomeninių paslaugų plėtrai bei jų vykdymo priežiūrai, laikytis tarptautinių įsipareigojimų, skirti reikiamą,
nuoseklų prevencinių programų, pripažintų prioritetinėmis, finansavimą. Valstybinė sveikatos reikalų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės turėtų svarstyti
ir užtikrinti tarpinstitucinį ir tarpžinybinį bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą, siekiant numatyti priemones bedarbystės, socialinių-ekonominių skirtumų,
skurdo mažinimui socialiai pažeidžiamose šeimose bei
tarp rizikos grupių asmenų, stebėti atsakingų institucijų
ir žinybų įsipareigojimų vykdymo efektyvumą, įgyvendinant psichikos ligų ir savižudybių prevencijos priemones.
2. Sveikatos apsaugos ministerija turėtų skatinti ir
plėsti modernias bendruomeninio lygio psichikos sveikatos paslaugas, ypač atkreipdama dėmesį į psichologinės pagalbos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų
plėtrą, atlikti valstybinių prevencinių programų vertinimą, atsižvelgdama į juose numatytų priemonių rezultatus ir svarbą, atsisakyti neprioritetinių programų bei
priemonių dubliavimosi, skatinti visuomenės sveikatos
biurų veiklą psichikos sutrikimų prevencijos srityje, taip
pat įteisinti visų specialistų, dirbančių psichikos sveikatos priežiūros sektoriuje, licencijavimą. Ilgėjant gyventojų gyvenimo trukmei bei ikipensiniam amžiui, reikėtų
atkreipti dėmesį į gausėjančias pagyvenusių žmonių psichikos sveikatos problemas, kartu su kitomis žinybomis
kurti ir diegti psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos
ligų prevencijos programas darbo vietose.
3. Švietimo ir mokslo ministerija mokyklose turėtų
vykdyti tiktai efektyvias, moksliškai pagrįstas ir patikrintas prevencines programas, orientuodamasi į ilgalaikes
prevencijos programas, daugiau dėmesio skirti gyvenimo įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymui, jaunuolių
rengimui gyventi visuomenėje. Reikėtų plačiau diegti
socialinio emocinio ugdymo programas, užtikrinti mokyklose dirbančių specialistų pasirengimą dirbti vaikų
psichologinių problemų atpažinimo, psichikos sutrikimų
ir savižudybių prevencijos srityje, įtraukiant į komandinį
darbą mokyklų visuomenės sveikatos specialistus.
4. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ypač daug
dėmesio reikėtų skirti prevenciniam darbui socialinės
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rizikos šeimose, imtis visų įmanomų priemonių siekiant
mažinti skurdą, nedarbo lygį, ypač kaimo vietovėse, taip
pat plėsti socialinės reabilitacijos paslaugų tinklą. Bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija – plėsti
reabilitacijos paslaugas asmenims, sergantiems priklausomybės, psichikos ligomis, bei jų šeimos nariams.
5. Žurnalistų etikos komisija turėtų atkreipti dėmesį
į žiniasklaidos priemonėse vis dar pasitaikančius šiurkščius etikos pažeidimus aprašant savižudybes arba psichikos ligomis sergančių asmenų padarytas nusikalstamas veikas bei jų aplinkybes ir rekomenduoti, kad prie
kiekvienos publikacijos apie konkrečią savižudybę būtų
skelbiama bent trumpa informacija, kurioje būtų nurodyta, kad, esant bet kokioms aplinkybėms ar situacijoms,
pasitraukimas iš gyvenimo nėra teisingas ir vienintelis
galimas sprendimas, kad visada galima rasti ir kitokių
sprendimo būdų bei priemonių. Pravartu nurodyti, kur
pats žmogus ar jo artimieji gali kreiptis atsiradus tokioms
mintims.
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III.5. KAI KURIOS NEREALIZUOTOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS
GALIMYBĖS ĮGYVENDINANT LIETUVOS
SVEIKATOS PROGRAMĄ
Romualdas Žekas, Antanas Goštautas
Lietuvos nepriklausomybės išvakarėse ir pirmaisiais
atkurtos valstybės gyvavimo metais, kai formavosi nacionalinė sveikatos politika, medicininės bendruomenės
lyderystė buvo pastebima ir itin svarbi. Lietuvos gydytojų sąjungos atkuriamasis suvažiavimas (1989 m.) savo
rezoliucijomis įpareigojo medicininę bendruomenę parengti Nacionalinę sveikatos koncepciją, kuri buvo sukurta ir Lietuvos Respublikos Aukščiausiojoje Taryboje –
Atkuriamajame Seime 1991 m. spalio 30 d. patvirtinta.
Nacionalinė sveikatos koncepcija nustatė pagrindinius
nacionalinės sveikatos politikos principus ir sudarė prielaidas rengti socialines programas, tarp jų ir Lietuvos
sveikatos programą. Taip prasidėjo naujas sveikatos politikos etapas. Lietuvos sveikatos programa buvo pirmasis
sveikatos politikos dokumentas, kuriame pabandyta, be
sveikatos priežiūros sistemos (toliau – SPS), įpareigoti ir
į visuomenės sveikatos rodiklių gerinimą įtraukti kitus
ūkio sektorius bei visas socialines ekonomines struktūras. Tačiau aktyvus medicininės bendruomenės dalyvavimas kuriant Programą matyt nulėmė tai, kad sveikatos
sektoriui, SPS, čia buvo skirtas bene didžiausias dėmesys.
Programoje atsispindėjo svarbiausios koncepcijos nuostatos – prioritetinis dėmesys ligų profilaktikai, o ne vien
kovai su pasekmėmis. Sveikatos išsaugojimas, jos stiprinimas bei ligų profilaktika Nacionalinėje sveikatos koncepcijoje įvardyta kaip pagrindinė sveikatos sistemos
plėtojimo strateginė kryptis, kuri vėliau tapo daugelio
Programos tikslų ir siekinių įgyvendinimo ašimi. Ši strateginė kryptis išlaikyta keliolikoje vėliau priimtų valstybinių sveikatos programų, skirtų Lietuvos sveikatos programos siekiniams įgyvendinti, priemonių planuose ir tapo
sveikatos priežiūros sektoriaus įpareigojimų pagrindas.
Todėl galima teigti, kad Lietuvos sveikatos programa,
sukonstruota pagal nacionalinės sveikatos koncepcijos
principus ir plačiai apimanti kitus ūkio sektorius, turinčius įtakos žmonių sveikatai, buvo modernus sveikatos
politikos dokumentas, atitinkantis PSO koncepciją.
Lietuvos sveikatos programa iškėlė tris pagrindinius
tikslus: gyventojų mirtingumo mažinimas ir vidutinės gyvenimo trukmės ilginimas, sveikatos santykių teisumas ir
gyvenimo kokybės pagerinimas. Pagrindiniams tikslams
pasiekti Programa numatė 5 bendruosius ir 27 specialiuosius tikslus, kuriems įgyvendinti buvo suformuluota
30 uždavinių. Tarp prioritetinių prieš 15 metų kurtos Programos uždavinių yra tabako ir alkoholio vartojimo mažinimas, sveikos mitybos užtikrinimas ir fizinio aktyvumo
didinimas, atitinkantys sveikatos apsaugojimo ir jos stiNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

prinimo bei ligų profilaktikos tikslus. Beje, ir šiandien šie
strateginės krypties pagrindiniai keturi veiksniai, turintys
pačią didžiausią įtaką žmonių sveikatai, yra svarbūs ir išskirti paskutinėje PSO 2010 metų ataskaitoje.
Straipsnio autoriai siūlo paanalizuoti sveikatos sektoriaus veiklą įgyvendinant šią strateginę profilaktikos
kryptį. Nepretenduodami vertinti viso sveikatos sektoriaus indėlio į kovą, nukreiptą į pagrindinių rizikos veiksnių įtakos mažinimą, norime atkreipti dėmesį tik į labai
siaurą sritį, nepelnytai liekančią už dėmesio ribų, t. y. į
kitokį negu medicinos išsilavinimą turinčių specialistų –
psichologų ir socialinių darbuotojų, tiesiogiai dirbančių
su pacientais, nepakankamai išnaudotas profesines galimybes įgyvendinant programą. Esame įsitikinę, kad
šie specialistai, dirbantys pirminės sveikatos priežiūros
centruose, psichikos sveikatos centruose, yra pasirengę
ir turėjo visas galimybes daug efektyviau prisidėti nemedikamentiniais metodais prie minėtų elgesio ir socialinės
rizikos veiksnių mažinimo.
Norint teisingai įvertinti šių specialistų veiklos svarbą ir vietą visoje sistemoje, reikėtų šiek tiek grįžti prie
šiuolaikinės sveikatos ir ligos sampratos, kuri, kaip ir ligų
prevencija, diagnostika, gydymas ir sergančiųjų reabilitacija, atitinka biologinių ir psichologinių bei socialinių
tarpusavyje susijusių reiškinių biopsichosocialinį modelį (Engel, 1976). Šį kompleksinį modelį atitinka Lietuvos
sveikatos politika, juo remiantis suformuluoti sveikatos
priežiūros tikslai, kuriuos, be ligų gydymo, sudaro ir gyventojų sveikatos apsauga, sveikatos stiprinimas ir pažeistos, nusilpusios sveikatos gerinimas. Tai stipriai siejasi su asmens sveikatos savikontrolės ugdymu, sveikatos
mokymu, sveiką gyvenseną skatinančių sąlygų sudarymu, teigiamo požiūrio į savo sveikatą ugdymu ir sveikos
gyvensenos palaikymu. Kita vertus, psichologinių, elgesio, socialinių, ekologinių rizikos faktorių mažinimas ir
jų pašalinimas tai – lėtinių ligų profilaktikos pagrindas.
Sveikatos sitiprinimo ir palaikymo siekiniai geriausiai
įgyvendinami remiantis sveikatos psichologija. Tuo tarpu ligų diagnostika, gydymas, slauga, ligos pasekmių
šalinimas, kam didžiausią dėmesį ir lėšas skiria visa SPS,
tiesiogiai siejasi su tradiciniais biomedicinos siekiniais.
Šią sveikatos priežiūros sistemos dalį daugiausiai įgyvendina gydytojai, įskaitant psichiatrus ir psichoterapeutus.
Prisideda slaugytojai, medicinos psichologai, socialiniai
darbuotojai ir kiti specialistai.
Sveikatos psichologija nuo 1978 m., kai ji tapo Amerikos psichologų asociacijos atskiru daliniu, įvairiose
šalyse suprantama labai panašiai. Tai specifinis psichologijos mokslo, mokymo, ir profesinės veiklos, žinių ir
metodų taikymas sveikatos priežiūros sistemoje: ,,sveikatos stiprinimo, palaikymo, ligų prevencijos ir gydymo,
diagnostinių ligos ir sveikatos bei susijusios disfunkcijos
koreliantų nustatymo, sveikatos priežiūros sistemos ana111

lizės, pagerinimo ir politikos formavimo srityse‘‘ (Matarazzo J. D., 1982). Tai visiškai atitinka SPS misiją. Sveikatos
psichologija remiasi biopsichosocialiniu susietų sveikatos ir ligos reiškinių modeliu ir yra orientuota į mokslu
grindžiamą praktiką. Europoje sveikatos psichologai susibūrę į atskirą draugiją (EHPS). Kasmetinės jų organizuojamos mokslinės konferencijos iš įvairių šalių pritraukia
iki tūkstančio pranešėjų.
Lietuvoje mokslinis pamatas sveikatos psichologijai
paklotas 1972–2002 metais, vykdant tarptautines sveikatos ir širdies profilaktikos programas medicinos psichologijos ir sociologinių tyrimų laboratorijoje tuometiniame
Kardiologijos institute. Juo remiantis parengta mokymo
programa, kuri 1998 m. buvo įgyvendinta Vytauto Didžiojo universitete ir akredituota kaip sveikatos psichologijos
magistro studijų programa. Iki dabar šią programą baigė
ir magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo apie 300 dieninių ir
tęstinių studijų absolventų. 2002 metais įkurta Lietuvos
sveikatos psichologų sąjunga aktyviai dalyvauja kasmetinėse EHPS konferencijose. Vienas jos tikslų – sveikatos
psichologijos integracija į Lietuvos SPS.
Psichologijos magistro studijų programos vykdomos
pagal LR švietimo ir mokslo įstatymą, akreditacijos reikalavimus ir tarptautines konvencijas bei universiteto
paskirtį – studijas ir mokslą. Nepriklausomai nuo baigtos
studijų programos turinio visi, sėkmingai baigę dvejų
metų magistro studijas ir apgynę diplominį darbą, įgyja
magistro kvalifikacinį laipsnį. Pagal Dublino konvenciją
įgyja mokslo tyrėjo kvalifikaciją. Daugelyje Europos šalių psichologas, įgijęs magistro laipsnį, siekia aukštesnio
profesionalaus klinikinio, sveikatos ar kitokio specialisto
lygio. Todėl jis turi atlikti ne mažiau kaip 12 mėnesių trukmės praktiką atitinkamo profilio internatūroje, prižiūrimas profesionalaus supervizoriaus, išlaikyti egzaminą
ir gauti valstybės leidimą – licenciją profesinei veiklai.
Šiandien Lietuvoje psichologas, baigęs bet kurią magistro studijų programą, pagal darbo įstatymus gali įsidarbinti ten, kur yra laisva psichologo, taip pat ir medicinos
psichologo darbo vieta. Tačiau SPS misiją labiau atitinka
psichologai, kurie magistro kvalifikacinį laipsnį įgijo pabaigę ir apgynę diplominį darbą pagal sveikatos (VDU)
ar klinikinės psichologijos (VU) studijų programas.
Visų didžiųjų šalių: JAV, Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir kitų nacionalinės psichologų organizacijos turi klinikinės ir sveikatos psichologijos skyrius, o profesionali
praktika, kelios valstybės pripažintos veiklos sritys yra
licencijuojamos valstybės. Viena iš tokių yra veikla SPS.
Psichologo veiklą SPS medicinos psichologo darbo
vietoje apibrėžia pavyzdiniai psichikos sveikatos centro
įstatai ir veiklos aprašymas, pareigybės instrukcijos darbo vietose ir kitos vidaus darbo taisyklės. Čia kyla klausimas dėl medicinos psichologo veiklos ir SPS misijos (žr.
aukščiau) suderinamumo. Galima medicinos psichologo
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veiklą traktuoti kaip nesusijusią su SPS misija. Tokiu atveju jo paslaugos gali būti labai įvairios, bendro pobūdžio,
kurias psichologas gali teikti bet kurioje kitoje darbo
vietoje, nebūtinai SPS institucijoje. Kartais tokia situacija gali tenkinti ir tiesioginį darbdavį ir psichologą, ir net
pacientą, kuris ne visada įsigilina į specialisto veiklą. Kita
vertus, psichologo teikiamos paslaugos galėtų tiesiogiai
atitikti SPS misiją, kaip yra sveikatos psichologijos atveju (žr. apibrėžimą). Tokiu atveju medicinos psichologo
veikla papildo kitų specialistų veiklą dirbant komandinį
darbą, atitinka aukštus, įstatymo numatytus profesinius
reikalavimus SPS specialistų darbui ir jų teikiamų paslaugų kokybei. Sveikatos psichologijos integracija į SPS
reikštų profesinių reikalavimų, darbo užduočių sukonkretinimą ir paslaugų teikimą, suderinus su SPS misija,
remiantis tarpdisciplinarinės komandos ir partnerystės
principais. Profesionalizacija reikštų specialių žinių, mokėjimų ir įgūdžių įgijimą pouniversitetinės praktikos (12
mėn. trukmės internatūros) metu, nuolatinį kvalifikacijos
kėlimą, numatytą sveikatos priežiūros įstatymų, siekiant
medicinos psichologo veiklos licencijavimo vyriausybės
institucijoje.
Įgyvendinant sveikatos veiklą sveikatos priežiūros sistemoje iškyla spręstinų klausimų.
Atskirų specialistų pareigybių aprašai turėtų atitikti
anksčiau minėtus sveikatos priežiūros ir programos siekius ir būti suderinti tarpusavyje.
Sveikatos priežiūros įstatymuose, kurie daugiau pritaikyti gydytojams arba specialistams, turintiems medicininį išsilavinimą, reikėtų patikslinti jų galiojimą medicinos
psichologams, socialiniams darbuotojams ir kitiems nemedicininio profilio specialistams, tiesiogiai dirbantiems
su pacientu ir taikantiems paciento įvertinimo ir poveikio
jam metodus. Įstatymuose numatyta, kad visos diagnostinės ir gydymo priemonės turi būti aprobuotos SAM.
Derėtų suvienodinti ir tarp ministerijų suderinti specialistų kvalifikacijos kėlimo reikalavimus ir kvalifikacijos
pripažinimą.
Biomedicininės etikos įstatymas yra tiesiogiai sutelktas ties medicinos intervencijomis. Neaišku, kaip
tai siejasi su psichoterapija, psichologinėmis poveikio
priemonėmis. Paciento žalos atlyginimo įstatymas siejamas su gydytojo darbu ir neaišku, kokia atsakomybę
turi medicinos psichologai arba socialiniai darbuotojai.
Kaip bendrieji nemedicininių profesijų etikos kodeksai
dera su biomedicininės etikos ir įstatymuose numatytais
reikalavimais specialistams, dirbantiems sveikatos priežiūros sistemoje. Sveikatos priežiūros įstatymuose tik
gydytojams aiškiai suformuluoti profesiniai reikalavimai
teikiamų paslaugų kokybei, gydymo ir vertinimo metodams. Neaišku, ar jų turi laikytis medicinos psichologai ir
socialiniai darbuotojai. Kita vertus, į sveikatos priežiūros
sistemą ateina dirbti nemedicininio profilio specialistai:
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psichologai, baigę bakalauro, magistro ar daktaro programą, socialiniai darbuotojai – „generalistai“. Jie specialiai neparuošti darbui sveikatos priežiūros sistemoje.
Pavyzdžiui, psichologijoje yra bent 10 šį lygį atitinkančių
magistro studijų programų: verslo, sporto, organizacinės
psichologijos ir kitų. Jie visi pagal darbo įstatymus turi
teisę įsidarbinti medicinos psichologais sveikatos priežiūros sistemoje, tačiau, manome, kad tik dvi – sveikatos
ir klinikinės psichologijos magistro studijų programos
pagal turinį atitinka sveikatos priežiūros sistemą. Daugelyje Europos valstybių ir profesinių organizacijų specialistams, ateinantiems dirbti į SPS, keliami papildomi
reikalavimai. Baigę magistro studijas, jie privalo atlikti
mažiausiai 12 mėnesių specializuotą specialistų prižiūrimą praktiką ir įgyti valstybės leidimą užsiimti profesine
veikla sveikatos priežiūros sistemoje.
SPS nemedicininio profilio specialistai pirmiausia
reikalingi spręsti žmonių sveikatos stiprinimo ir nemedicininės ligų profilaktikos uždavinius, padėti pašalinti
psichologines ir socialines ligų sukeltas pasekmes. Tokiu
atveju dera unifikuoti ir įstatymo nustatyta tvarka saugoti psichologinio ištyrimo konsultavimo ir psichologinio
poveikio procedūrų dokumentus.
Remiantis sveikatos priežiūros sistemos įstatymais,
turėtų būti taikomi tiktai tie psichologinės terapijos, psichologinio poveikio ir psichologinio įvertinimo metodai,
kurie yra aprobuoti Sveikatos apsaugos ministerijoje ir
užtikrina aukščiausią įstatymų pacientui garantuojamą
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.
Apibendrinant galima pasakyti, kad mūsų aptariamame labai siaurame SPS veiklos bare, kuriame dirba nemedicininio išsilavinimo specialistai, buvo galima nuveikti
daugiau, įgyvendinant sveikatos stiprinimo ir ligų profilaktikos rizikos veiksnių mažinimo siekinius. Pirmiausia
nepakankamai praktikoje panaudojama įgyta mokslinė
sveikatos psichologų kvalifikacija, leidžianti jiems prisidėti prie lėtinių ligų psichologinių, elgesio, socialinių,
ekologinių rizikos faktorių mažinimo (lėtinių ligų profilaktikos).
Reikia tikėtis, kad ateityje geresnis universitete įgytų
mokslo kvalifikacijų panaudojimas, šių specialistų užduočių suderinimas su SPS misija, praktikos organizavimas ir
galimybės kelti kvalifikaciją numatymas bei privalomas
medicinos psichologo veiklos licencijavimas daugiau
prisidės prie sveikatos paslaugų gyventojams gerinimo
ir sėkmingesnio 2011–2020 metų Lietuvos sveikatos
programos tikslų įgyvendinimo.
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III.6. SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ
PLĖTRA LIETUVOJE
Dalia Sabaliauskienė
Europos Taryba, Europos Bendrija, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuras 1992 m. bendromis pastangomis pradėjo kurti sveikatą stiprinančių
mokyklų tinklą Europoje. 1993 m. Lietuva buvo oficialiai
priimta į šį tinklą ir 16 mūsų šalies bendrojo lavinimo mokyklų tapo Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo
narėmis. Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros
svarba akcentuojama ir Lietuvos sveikatos programoje
1997–2010 m.
Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo tąsa yra
nuo 2007 m. veikiantis „Mokyklos – europiečių sveikatai“ (MES) tinklas (angliškai – Schools for Health in Europe network (SHE network). Jo tikslas – padidinti dėmesį
sveikatos klausimams mokyklose ir juos integruoti į visą
ugdymo procesą. Šiuo metu tarptautiniame tinkle yra 46
šalys, tarp jų ir Lietuva, kurios sveikatą stiprinančių mokyklų tikle yra apie 290 (arba daugiau nei 14 proc.) įvairių
šalies ugdymo įstaigų. Lietuvos atstovė dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo tarptautinio planavimo
komiteto ir mokslinės grupės veikloje.
Sveikatą stiprinanti mokykla (SSM) – tai mokykla, kurios visa bendruomenė, vadovaudamasi išsikeltais uždaviniais ir ilgalaike veiklos programa, siekia stiprinti mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę bei dvasinę sveikatą, kurdama palankią sveikatai fizinę ir psichosocialinę
aplinką. Šiose mokyklose vykdoma ilgalaikė ir kryptinga
sveikatos stiprinimo veikla, sveikatos temos integruotos
į visą ugdymo procesą. Daugėja mokytojų, vaikų, tėvų
ir kitų asmenų kompetencija sveikatos klausimais. Sveikatos priežiūros specialistai ir mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su mokiniais, jų tėvais, daugiau mokinių
dalyvauja popamokinėje sveikatos stiprinimo veikloje,
daugiau laiko jie skiria fizinei veiklai, rečiau vartoja stiprius alkoholinius gėrimus, stebima sveikesnių mitybos
įpročių formavimosi tendencija. Mokyklos turi nusistovėjusias sveikatos stiprinimo, sveikatos ugdymo tradicijas:
rengia kasmetinius renginius, sveikatos dienas, įvairias
iškylas, konkursus, fizinio aktyvumo renginius, parodas.
Jos bendradarbiauja vietos lygmeniu, tarp rajonų.
2007 m. laikomi nauju Lietuvos SSM veiklos etapu.
Bendru Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymu patvirtintas Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašas (Žin., 2007,
Nr. 91-3656). Jame nustatyta vaikų ugdymo įstaigų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarka,
veiklos sritys bei kriterijai. Veiklai koordinuoti sudaryta
tarpžinybinė Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija. Vadovaudamosi naująja
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tvarka, nuo 2007 m. ilgalaikes (5 m.) sveikatos stiprinimo programas parengė 106 šalies ugdymo įstaigos: 50
ikimokyklinio ugdymo įstaigų; 55 bendrojo lavinimo
mokyklos, 1 aukštoji mokykla. Nuo 2007 m. SSM, prieš
rengdamos naujas programas, atlieka veiklos įvertinimą
(vidaus auditą).
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, kaip pagrindinė sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą koordinuojanti institucija, ir toliau didžiausią dėmesį skiria ugdymo
įstaigose dirbančių specialistų kompetencijų didinimui.
Apie SSM veiklą ir plėtrą vien 2010–2011 m. skaityta 14
pranešimų įvairiose šalyje vykusiose konferencijose, seminaruose. Pagal bendradarbiavimo sutartis su teritoriniais švietimo centrais parengtos 4 seminarų programos
ir 2007–2011 m. surengti 32 (6 akad. val.) išvažiuojamieji
seminarai sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimo, vertinimo ir gerosios patirties ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose klausimais,
kurie dažniausiai vyko nutolusiuose nuo didžiųjų šalies
miestų regionuose. Juose dalyvavo apie tūkstantį specialistų, dirbančių su vaikais.
Šių seminarų programos parengtos vadovaujantis
originaliomis metodinėmis rekomendacijomis, tokiomis kaip ,,Vaikų sveikatingumo programų rengima“
(2006 m.), „Sveikatos stiprinimas mokyklose“ (2008 m.),
„Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodikliai ir jų taikymas“ (2007 m.), bendrojo lavinimo mokykloms ir analogiškos metodinės rekomendacijos ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo rodiklių ir
jų taikymo ikimokyklinio ugdymo mokyklose“ (2011 m.),
skirtos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų
specialistams (2011 m.), bei ,,Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos vertinimo praktinis vadovas“ – pagalbinė
priemonė, susidedanti iš klausimyno ir anketų mokyklų
bendruomenės nariams, padedanti mokykloms atlikti
sveikatos stiprinimo veiklos įsivertinimą pagal anksčiau
minėtas metodines rekomendacijas. Galiausiai (2011 m.)
parengtos ir pristatytos visuomenei ,,Savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos stiprinimo politikos ir strategijos
vertinimo“ metodinės rekomendacijos, kurių paskirtis – nustatyti savivaldybės vykdomos vaikų sveikatos
stiprinimo politikos ir strategijos vertinimo rodiklius ir jų
taikymo bendruosius principus. Taigi sudaryta galimybė
įvertinti sveikatą stiprinančių mokyklų pasiekimus savivaldybės lygmeniu.
Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tarptautinis
planavimo komitetas, teigiamai vertindamas Lietuvos
institucijų vykdomą veiklą Europos sveikatą stiprinančių
mokyklų tinkle, išreiškė pageidavimą, kad 2009 m. Europos konferencija sveikatą stiprinančių mokyklų tema
vyktų Lietuvoje (Planavimo komiteto 2007 m. rugsėjo
1–2 d. posėdžio protokolas). Todėl 2009 m. birželio 15–
17 d. Lietuvai teko garbė organizuoti trečiąją Europos
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konferenciją sveikatos stiprinimo mokyklose klausimais
,,Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“. Konferencija
buvo skirta sveikatos stiprinimo geros patirties sklaidai
mokslo, politikos ir praktikos aspektais, sveikatos stiprinimo veiklos integravimui į kitų sektorių veiklą, išryškinant
savivaldybių lygmenį. Šiai konferencijai buvo parengta
gerosios patirties knyga lietuvių kalba ,,Pedagoginė patirtis – vaikų sveikatos ugdymo pagrindas“ (17 autorių iš
Lietuvos) ir gerosios patirties knyga anglų kalba ,,Better
schools through health: learning from practice“ (9 autoriai iš Lietuvos). Konferencijoje dalyvavo 31 Europos ir
pasaulio šalių atstovas bei Lietuvos specialistai ir 7 Europos šalių mokiniai, kurie turėjo savo programą ir parengė pasiūlymus Vilniaus rezoliucijai, numačiusiai gaires
sveikatos stiprinimui mokyklos, savivaldybės, nacionaliniu lygmeniu. 2009 m. birželio 18 d. įvyko Nacionalinė
konferencijos diena. Joje buvo išsakytos praktikų mintys
apie regioninio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo stiprinimą ir įvairiapusės paramos šioms mokykloms būtinumą.
Įgyvendinant Vilniaus rezoliucijos nuostatas, 2011 m.
pradėta aktyvinti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą ir
plėtrą savivaldybių lygmeniu. Šių metų vasario–gegužės
mėnesiais Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro
įniciatyva įvyko 4 regioniniai seminarai diskusijos, kuriose pranešinus skaitė SAM, SMLPC specialistai, aktyviausi, daugiausiai nuveikę 20-ies SSM atstovai, visuomenės
sveikatos biurų specialistai. Renginiai vyko Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Marijampolėje. Juose dalyvavo daugiau nei 270 įvairių specialistų. Šių susitikimų tikslas –
supažindinti visuomenės sveikatos biurų, kurių viena iš
funkcijų yra vaikų ir jaunimo visuomenės sveikatos priežiūra, specialistus su sveikatą stiprinančių mokyklų samprata, veikla, šių mokyklų ilgamete gerąja patirtimi bei
aptarti švietimo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimo
galimybes savivaldybių lygmeniu. Manome, kad šalies
visuomenės sveikatos biurai taps sveikatą stiprinančias
mokyklas telkiančiomis, palaikančiomis ir jų plėtrą skatinančiomis institucijomis regionuose.
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainėje yra atskiras sveikatą stiprinančių mokyklų
puslapis, kuriame gausu įvairios metodinės medžiagos
ne tik sveikatą stiprinančių mokyklų kūrimo, veiklos planavimo, vertinimo ir ktitomis temomis, bet ir daug SSM
gerosios patirties pavyzdžių, kurie kaupiami nuolat.
SSM specialistai pažymi, kad metodinės ir konsultacinės pagalbos iš atitinkamų SAM struktūrų, koordinuojančių jų veiklą, gauna pakankamai ir ji prieinama. Vis
dėlto sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas neapima visų
savivaldybių, veikla vystoma ugdymo įstaigose dirbančių šios srities entuziastų dėka, jiems trūksta įvairiapusės
savivaldybės paramos ir dar didesnio švietimo sektoriaus
palaikymo.

III. ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS INDĖLIS Į PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

III.7. NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS
INDĖLIS VERTINANT LIETUVOS SVEIKATOS
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ
Romualdas Žekas, Ilona Večkienė
Lietuvos sveikatos programa kaip ilgalaikė nacionalinės sveikatos sistemos plėtros strategija buvo reikšminga
ne vien kaip 1991 m. Seimo patvirtintą Nacionalinę sveikatos koncepciją detalizuojantis dokumentas, bet ir kaip
tokių strategijų rengimo pavyzdys kitiems sektoriams.
Pažymėtina, kad Seimo 2002 m. patvirtintoje ilgalaikėje
valstybės raidos strategijoje numatytos sveikatos sistemos raidos kryptys atitinka Lietuvos sveikatos programą.
Lietuvos sveikatos programos tikslai ir uždaviniai atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos strategijos „Sveikata
visiems – 21 amžiuje“ ir ES Visuomenės sveikatos ir vartotojų apsaugos 2007–2013 m. strategijos pagrindinius
principus.
Lietuvos sveikatos programa, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d., tapo pagrindiniu
politiniu Lietuvos sveikatos dokumentu. Pirmą kartą šiame dokumente buvo nurodyti kiekybiniai tikslai, kuriuos
užsibrėžta pasiekti iki 2010 metų. Išskirti bendrieji ir specialieji tikslai, įsipareigota atlikti tarpinį ir galutinį programos vertinimą. Dalis Lietuvos sveikatos programos
nuostatų buvo įgyvendinami tvirtinant specialias sveikatos programas Seimo arba Vyriausybės nutarimais.
Nacionalinė sveikatos taryba dvylika metų nuosekliai
analizavo ir vertino valstybinių programų įgyvendinimo
eigą. Taryba buvo bene vienintelė institucija, kuri tuo užsiėmė. Valstybinė sveikatos reikalų komisija, atskaitinga
Vyriausybei, nors teisiškai tebeveikia, tačiau per dvidešimt metų vos du kartus susirinko į posėdžius. Nacionalinė sveikatos taryba, Seimo įsteigta ir jam atskaitinga institucija, įgyvendindama jai keliamus tikslus ir uždavinius,
į savo posėdžius kvietė visų valstybinių sveikatos programų atsakingus vykdytojus. Atvirai reiškė savo nuomonę
įvairiais sveikatos politikos formavimo ir jos įgyvendinimo klausimais. Visi Tarybos organizuoti posėdžiai buvo
tarpžinybiniai. Taryboje dirba daug žinomų mokslininkų,
visuomenės sveikatos specialistų ir pripažintų visuomenės veikėjų, todėl joje visuomet buvo aukštas mokslo
potencialas. Nacionalinė sveikatos taryba turi galimybę
į savo veiklą įtraukti žinomiausius įvairių sričių ekspertus
ir tuo naudodamasi stengėsi atlikti kiek įmanoma gilesnes nagrinėjamų klausimų analizes bei pateikti moksliškai pagrįstas išvadas ir rekomendacijas. Visų sprendimų
ir pokyčių vertinimas visuomenės sveikatos požiūriu liko
pagrindinis Tarybos principas. Keliasdešimtyje Tarybos
posėdžių ir konferencijų priimta ir išsiųsta šimtai išvadų
ir rekomendacijų įvairiausioms institucijoms: Seimui ir
Vyriausybei, mokslo įstaigoms, savivaldybėmis, visuomeninėmis organizacijomis. Šiuose dokumentuose ne
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tik išryškinamos sveikatos problemos ir jų priežastys, bet
ir pateikti siūlymai joms spręsti. Parengta ir išspausdinta
dvylika Metinių pranešimų – sveikatos raportų, skirtų politikams, sveikatos organizatoriams, įvairių sektorių specialistams ir visuomenei. Kasmetiniai Tarybos pranešimai
Seimo plenariniuose posėdžiuose daug prisidėjo prie to,
kad Lietuvoje būtų formuojama moderni visuomenės
sveikatos samprata. Apžvelgiant Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą bei Programos siekinius turėjusių
įgyvendinti keliolikos valstybinių sveikatos programų
analizės duomenis, aiškiai matyti Tarybos deklaruotas
visuomenės sveikatos prioritetas.
Lietuvos sveikatos programos 1998–2010 metų įgyvendinimo rezultatų preliminarus vertinimas rodo, kad
daugelis užsibrėžtų siekinių nebuvo pasiekti daugiausiai
dėl to, kad nebuvo tinkamo sveikatos priežiūros ir kitų
ūkio sektorių indėlio. Visuomenės sveikatos sektorius neturėjo reikiamų galių, o verslo interesai akivaizdžiai dominavo prieš visuomenės sveikatos interesą sprendžiant
klausimus visais lygiais.
Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija ir Nacionalinė sveikatos taryba, pasitelkusios ekspertus, atlieka šios
Programos vykdymo vertinimą ir rengia Programos projektą naujam 2011–2020 metų laikotarpiui. Taryba turi
tvirtas nuostatas dėl platesnio kitų sektorių įtraukimo į
naujos Programos įgyvendinimą ir didesnės atsakomybės numatymo už sveikatinimo veiklą. Tokį požiūrį suformavo dvylikos metų Tarybos patirtis nuosekliai analizuojant ir vertinant valstybinių programų įgyvendinimo
eigą.
LR Seimas, įgyvendindamas Lietuvos sveikatos programą, priėmė beveik visus pagrindinius sveikatos politiką reglamentuojančius įstatymus arba anksčiau priimtų
įstatymų esmines pataisas, kurios suderintos su ES teisės
normomis. Tai – Sveikatos sistemos, Sveikatos priežiūros
įstaigų, Sveikatos draudimo, Visuomenės sveikatos priežiūros, Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo),
Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės,
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo, Alkoholio
kontrolės, Tabako kontrolės, Narkotinių ir psichotropinių
medžiagų kontrolės, Psichikos sveikatos, Maisto, Biomedicininių tyrimų etikos, Odontologinės priežiūros, Gydytojo medicinos praktikos, Slaugos praktikos, Triukšmo
valdymo ir kiti svarbūs įstatymai. Dalis Lietuvos sveikatos programos nuostatų buvo įgyvendinami tvirtinant
specialias sveikatos programas Seimo arba Vyriausybės
nutarimais.
Nacionalinė sveikatos taryba ne kartą konstatavo ir
pažymėjo, kad tokias visuomenės sveikatos problemas
kaip traumatizmas, didelis savižudybių skaičius, pernelyg didelis tabako gaminių vartojimas, narkomanijos
plitimas, moksleivių sveikatos problemos, kenksmingų aplinkos veiksnių kontrolė ir kitas galima spręsti tik
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bendromis Nacionalinės sveikatos tarybos, Sveikatos
apsaugos ministerijos ir kitų ministerijų bei žinybų pastangomis. Po 2004 metų Nacionalinės sveikatos tarybos
metinio pranešimo, skirto Lietuvos sveikatos programos
įgyvendinimo pasiekimams ir problemoms aptarti, Seimas priėmė rezoliuciją „Dėl Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo“. Joje akcentuojamos tos Lietuvos
sveikatos politikos kryptys ir darbai, kuriuos būtina atlikti
siekiant toliau įgyvendinti Lietuvos sveikatos programą.
Ypač akcentuojamas tarpžinybinio bendradarbiavimo
būtinumas – ne vien Sveikatos apsaugos ministerija ar
Seimo Sveikatos reikalų komitetas, bet ir kiti Seimo komitetai, kitos ministerijos ir žinybos, visuomenė raginamos aktyviai spręsti visuomenės sveikatos klausimus.
Nacionalinė sveikatos taryba savo posėdžiuose ne
kartą akcentavo, kad nepakankamai dėmesio skiriama
savivaldybių bendruomenės sveikatos taryboms, kurioms numatytas labai svarbus tarpininko vaidmuo tarp
plačiosios visuomenės ir sveikatos valdymo sprendimus
priimančiųjų savivaldybės institucijų. Bendruomenės aktyvinimą, jos įtraukimą į sveikatos klausimų sprendimą
ir efektyvių priemonių įgyvendinimą savivaldybės lygmeniu taryba visuomet laikė savo pirmaeiliu uždaviniu.
2001–2002 metais Nacionalinė sveikatos taryba parengė
ir, parėmus Atviros Lietuvos fondui, kartu su Sveikatos
apsaugos ministerija, Lietuvos savivaldybių asociacija ir
Kauno medicinos universitetu įgyvendino projektus „Nacionalinės sveikatos tarybos parama, formuojant sveikatos politiką apskrityse ir savivaldybėse“, bei ,,Žmogiškųjų
resursų, žinių ir įgūdžių formavimas naujosios visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimui nacionaliniu ir
regioniniu mastu“. Seminarai įvyko Panevėžio, Alytaus
ir Telšių apskrityse. Panašus projektas buvo pakartotas
2006 metais Utenos ir Vilniaus apskrityse. Projektų patirtis parodė, kad yra didelis atotrūkis tarp nacionalinės
sveikatos politikos formuotojų ir jos įgyvendintojų. Lietuvos visuomenė menkai asocijuota, o jos įtraukimas į
sveikatos sprendimų priėmimą dažnai tik formalus. Siekdama aktyvinti bendruomenės dalyvavimą, Taryba inicijavo ir 2006 m. gruodžio 1 d. įsteigė savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų asociaciją. Asociacijai iškelti
uždaviniai stiprinti bendradarbiavimą tarp Nacionalinės
sveikatos tarybos ir savivaldybių, daugiau dėmesio skiriant nacionalinių sveikatos programų įgyvendinimo savivaldybėse problemoms; teikti paramą savivaldybėms,
prisidedant prie savivaldybių politikų naujos visuomenės sveikatos politikos sampratos ugdymo.
Kasmet Taryba, dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovams,
savivaldybių politikams, bendruomenių sveikatos tarybų pirmininkams, savivaldybių gydytojams, visuomenės
sveikatos biurų atstovams ir kitiems atstovams, išvažiuojamuosiuose posėdžiuose svarsto bendruomenių svei116

katos tarybų vaidmens, priimant sprendimus sveikatos
klausimais, didinimo galimybes, bendradarbiavimo plėtros ir patirties sklaidos perspektyvas. Deja, kaip parodė
Nacionalinės sveikatos tarybos kartu su Kauno medicinos universitetu atliktas bendruomenių sveikatos tarybų
veiklos 1997–2007 m. tyrimas, ryšys tarp bendruomenių
ir politikų yra nepakankamas: nesidomima bendruomenės sveikatos tarybų veikla, nesirūpinama jos narių sveikatos politikos sampratos ugdymu, nepakankami ryšiai
su Nacionaline sveikatos taryba. Tyrimas atskleidė ir kitą
problemą – daugelyje savivaldybių šios tarybos pasyvios, jų veikla formali, neįsiklausoma į tarybų nuomonę,
jos nėra įtraukiamos į sveikatos bei socialinių problemų
sprendimą, politikos formavimą savivaldybėse. Jaučiamas didelis atotrūkis tarp nacionalinės sveikatos politikos formuotojų ir jos vartotojų bendruomenėje. Taryba
siūlė LR Seimo Sveikatos reikalų komitetui išnagrinėti
savivaldybių institucijų įgaliojimus sveikatinimo srityje ir
galbūt inicijuoti LR sveikatos sistemos įstatymo pataisas,
suteikiančias savivaldybių bendruomenės sveikatos taryboms didesnius įgaliojimus priimant sprendimus sveikatos klausimais.
Taryba ne kartą atkreipė dėmesį į tai, kad modernios
visuomenės sveikatos sistemos trūkumas yra viena iš
sveikatos sektoriaus problemų. Gerai vykdoma infekcinių ligų kontrolė, atliekami dideli darbai mitybos ir kitose srityse, bet modernios visuomenės sveikatos sistemos, kuri telktų aplink save kitus sektorius, koordinuotų
jų veiksmus, ypač kovojant su lėtinėmis neinfekcinėmis
ligomis, atliktų poveikio sveikatai vertinimą, vykdytų
sveikatos programų savivaldybėse stebėseną, trūksta.
Taryba, akcentuodama nepakankamą visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus vaidmenį ir pabrėždama šio
sektoriaus svarbą, reikalavo geresnio jo finansavimo ir
didesnių įgaliojimų ginant visuomenės sveikatos interesą, taip pat – aktyvesnių, labiau koordinuotų veiklų. Taryba sveikino prieš penketą–šešetą metų pradėtus steigti
savivaldybėse visuomenės sveikatos biurus, prie kurių
steigimo ir pati yra prisidėjusi, tačiau 2011 metais, analizuodama įsikūrusių visuomenės sveikatos biurų veiklą,
pažymėjo, kad visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus indėlis, įgyvendinant Lietuvos sveikatos programos
siekius ir valstybinių sveikatos programų uždavinius, dar
nebuvo pakankamas: nepakankamai koordinuota tarpsektorinė veikla. Trūko vieningo metodinio vadovavimo
ir kitų sektorių įtraukimo į Programos vykdymą bei geresnės paties visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus
atsiskaitomybės ir kontrolės. Pažymėta, kad biurai neturi konkrečių, griežtai apibrėžtų savo veiklos strateginių
planų su aiškiai įvardintais prioritetais ir matuojamais
struktūros, proceso ir rezultato rodikliais. Bandymas vertinti anksčiausiai įsikūrusių biurų veiklos efektyvumą ir
veiksmingumą pagal jų ,,girdimumą“ ir ,,žinomumą“ la-
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bai abejotinas ir visai netinkamas galvojant apie realius
gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius. Dabartinė biurų
veikla parodė, kad mažai į visuomenės sveikatos veiklą
įtraukiamos asmens pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo, socialinės apsaugos ir kitos savivaldybės
institucijos, skyriai, bendruomenė ir visuomeninės organizacijos. Dažnai tiesiog dubliuojamas jų darbas.
Nacionalinė sveikatos taryba konstatavo, kad dabartinė visuomenės sveikatos priežiūros sistema turi tam
tikras būtiniausias infrastruktūros, organizacines ir profesinės kompetencijos prielaidas. Rengiamasi naujo periodo Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimui, tačiau
reikalingas geresnis savivaldybių visuomenės sveikatos
biurų veiklos koordinavimas ir metodinis vadovavimas,
nustatant pagrindinius jų veiklos prioritetus, parengiant
biurų veiklos efektyvumo vertinimo rodiklius ir vykdant
veiklos kontrolę. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija turėtų skatinti asociacijos narius glaudžiau
bendradarbiauti su kitais sektoriais, aktyvinti bendruomenę bei didesnį dėmesį skirti gerosios Lietuvos ir užsienio šalių patirties ir veiksmingų mokslinių projektų rezultatų sklaidai tarp savivaldybių visuomenės sveikatos
biurų.
Tarybos posėdžiuose ne kartą buvo pabrėžta, kad būtina siekti ir efektyvesnio lėšų naudojimo. Netoleruotina,
kai nepanaudojamos sveikatos programoms skirtos lėšos arba jų skiriama akivaizdžiai per mažai programoje
numatytiems tikslams įgyvendinti. Turi būti aiškūs valstybinių sveikatos programų ir investicijų šioje srityje prioritetai ir užtikrintas reikiamas tokių prioritetinių programų
finansavimas bei tęstinumas, o ne kelios dešimtys mažai
finansuojamų, trumpalaikių sveikatos programų, kurias
kartais sunku pavadinti programomis. Taip pat turėtų
būti nustatytas privalomas periodinis programų vykdytojų atsiskaitymas Sveikatos apsaugos ministerijai apie
įgyvendinimo rezultatus, siejant juos su finansavimu.
Analizuodama pirminės sveikatos priežiūros grandies
veiklą, taryba ne kartą pažymėjo, kad šeimos gydytojo
institucijos plėtra nepakankama, o jos veikla vis dar nepajėgi ženkliau ,,nukrauti“ aukštesnius paslaugų lygius.
Miestuose neatskirti pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros lygiai trukdo šeimos gydytojams tobulinti savo
praktinius sugebėjimus ir imtis platesnių funkcijų. Plėsti
kompetencijos ribas neskatina ir dabartinė paslaugų finansavimo tvarka. ,,Kapitacinio“ mokesčio dalies dominavimas PSP paslaugų finansavimo modelyje neskatina
prevencinio ir profilaktinio šios grandies darbo. Todėl
PSP, o kartu ir visos sveikatos riežiūros sistemos indėlis
į Lietuvos sveikatos programos siekinių įgyvendinimą
nepakankamas. Nei sveikatos priežiūros įstaigos, nei patys medikai nelaiko savo tiesiogine užduotimi mažinti
rūkymo, alkoholio vartojimo paplitimą, konsultuoti teisingos mitybos klausimais ar skatinti fizinį aktyvumą, t. y.
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apsaugoti pacientą nuo svarbiausių ir labiausiai sveikatą
veikiančių rizikos veiksnių.
Nacionalinė sveikatos taryba, nagrinėdama vaikų ir
moksleivių sveikatos problemas, ne kartą pažymėjo, kad
ypatingai svarbus sveikos gyvensenos ugdymas šiame
amžiaus tarpsnyje. Priekaištaudama švietimo sistemai už
pernelyg didelį dėmesį faktologinių žinių pateikimui, Taryba pasigedo nuoseklaus ir efektyvaus ugdymo sveikatos klausimais. Daugeliui moksleivių nesuformuojamos
neigiamos nuostatos dėl žalingų sveikatai medžiagų
vartojimo, neįgyjami psichologinio bendravimo ir pasirengimo gyvenimui įgūdžiai. Iš dalies dėl šių priežasčių
nepasiektas Programos siekinys sumažinti 10 proc. vaikų
ir paauglių rūkymą.
Programoje numatyti uždaviniai padidinti visuomenės fizinį aktyvumą, deja, nebuvo pasiekti. Nacionalinė
sveikatos taryba, įvertindama fizinio aktyvumo svarbą
žmonių sveikatai, 2009 metais posėdyje, o 2011 metais
kartu su Lietuvos fizinio aktyvumo ir sveikatos asociacija
surengtoje konferencijoje svarstė fizinio aktyvumo skatinimo problemas Lietuvoje. Taryba palaiko PSO fizinio
aktyvumo skatinimo koncepciją, kuri siūlo planuojant
gyvenviečių ir miestų aplinką, projektuojant pėsčiųjų,
dviračių takus ir tinkamai organizuojant transporto sistemą, sudaryti sąlygas žmonėms būti aktyvesniems be
specialių pastangų. Tokia strategija nutaikyta į visą bendruomenę, todėl turi akivaizdžios įtakos sveikatai. Deja,
tebevyrauja primityvi samprata, kad sporto renginiai
ar vienkartinės bendruomenės šventės gali atstoti reikalingą sveikatai fizinį aktyvumą. Politikai, vadovaudamiesi tokia logika, pasirinko sporto plėtros strategiją, o
visuomenės sveikatos biurai savo veiklą taip pat daugiau
orientuoja į mažaverčius visos visuomenės sveikatos požiūriu grupinius fizinio aktyvumo užsiėmimus.
Apibendrinant galima teigti, jog pavyko pasiekti ne
visus užsibrėžtus tikslus. Nors Lietuvoje viešėję Pasaulio
sveikatos organizacijos (PSO) ekspertai pažymėjo, kad
1997–2010 m. Lietuvos sveikatos programa yra reikšmingas pavyzdys ir kitoms Europos valstybėms, nes šalies laimėjimai akivaizdūs – gerėjo kūdikių mirtingumo
ir mirtingumo nuo traumų, eismo nelaimių rodikliai, pailgėjo vidutinė gyvenimo trukmė nuo 71,2 iki 73 metų,
teigiami alkoholio ir tabako vartojimo griežtesnės politikos rezultatai, įkurti visuomenės sveikatos biurai, ypač
veiksmingos, PSO nuomone, savivaldos lygiu veikiančios
prevencijos vykdymo ir organizavimo institucijos. Tačiau
susirūpinimą kelia daugelis blogėjančių sveikatos rodiklių, kurie 1995–2000 metais turėjo tendenciją gerėti.
Vienas labiausiai neraminančių reiškinių – sveikatos netolygumų didėjimas, nepakankamas savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros efektyvumas,
prioriteto teikimas ligų gydymui ir sveikatos priežiūros
įstaigų infrastruktūros gerinimo priemonėms, skiriant
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nepakankamai dėmesio ir investicijų ligų profilaktikai,
be kurios negalima sumažinti sergamumo ir mirtingumo
rodiklių. Todėl akivaizdu, kad sveikatos politikos formavimas, strateginių sprendimų priėmimas, prioritetų nustatymas turi būti grindžiamas šiuolaikiškomis mokslo
įrodytomis koncepcijomis, tarptautiniu patyrimu. PSO
ekspertai taip pat pažymėjo, kad, kuriant naują Lietuvos
sveikatos programą 2011–2020 m., svarbu išanalizuoti
tai, kas jau nuveikta, ištirti sveikatos sistemos pokyčių
įtaką visuomenės sveikatai, siekti, kad sveikata taptų ne
vien sveikatos apsaugos, bet ir kitų valstybės sektorių
rūpesčiu. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti nuolatiniams ryšiams su visuomene palaikyti, formuojant jos teigiamas
sveiko gyvenimo nuostatas. Tai vienos iš aiškesnių gairių
tolesnei Nacionalinės sveikatos tarybos veiklai. Tikimės,
kad sistemingas Tarybos darbas analizuojant ir vertinant
Lietuvos žmonių sveikatos problemas neabejotinai pasitarnaus šių problemų sprendimui.

III.8. PRIELAIDOS NAUJAI LIETUVOS
SVEIKATOS PROGRAMAI PARENGTI
Irena Misevičienė
Lietuvos kaip ir daugelio Europos sąjungos (ES) šalių
sveikatos politika formuojama remiantis pagrindinėmis
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos Komisijos (EK) politinių dokumentų nuostatomis. Viename
iš svarbiausių Lietuvos sveikatos politikos dokumentų
Lietuvos sveikatos programoje (LSP) buvo suformuluoti
šalies sveikatos politikos tikslai iki 2010 m., todėl būtina
parengti naują LSP.
EK regiono šalių vyriausybėms parengė naująją Europos sveikatos strategiją „Kartu sveikatos labui – strateginis požiūris Europai 2008–2013 m.“ (1). Kodėl Europa rengė naują sveikatos politikos dokumentą ir ar dokumento
prielaidos tinka ir Lietuvai? Ar nebūtų racionalu vadovautis EK parengtu dokumentu sudarant naują LSP? Šių
klausimų atsakymus verta paanalizuoti.
Iššūkiai sveikatos sistemai
Europos ekspertai atkreipė dėmesį į kelis grėsmingus
iššūkius sveikatos sistemai. Pirmiausia – demografiniai
pokyčiai ir gyventojų senėjimas. Dėl to daugėja lėtinių
ligų, didėja krūvis sveikatos priežiūros įstaigoms. Siekiant remti sveiką senėjimą, nepakanka stiprinti sveikatą
visą gyvenimą, pradedant nuo vaikystės, bet būtina kovoti su sveikatos netolygumais, susijusiais su socialiniais,
ekonominiais ir aplinkos veiksniais. Pastarieji veiksniai
glaudžiai siejasi su EK visuotiniu strateginiu Europos
Bendrijos uždaviniu – solidarumu. Antra – pandemijos,
fiziniai ir biologiniai incidentai ir bioterorizmas, sudarantys didžiulę grėsmę sveikatai. Klimato pokyčiai dažnai tampa naujų infekcinių ligų priežastimi. Todėl visos
Europos Bendrijos vaidmuo – koordinuoti veiksmus ir
staigiai reaguoti į grėsmes sveikatai bei padėti mažiau
išsivysčiusioms šalims spręsti problemas. Tai siejasi su
kitu EK strateginiu uždaviniu – saugumu. Trečia – naujų technologijų plėtra sveikatos priežiūros srityje, nulėmusi didžiulę jos evoliuciją ir pakeitusi perspėjimą dėl
ligų, jų profilaktiką ir gydymą. Tai naujų informacinių
technologijų diegimas, genomika, biotechnologijos ir
nanotechnologijos. Visa tai susiję su dar vienu EK uždaviniu – suklestėjimu, užtikrinančiu Europai konkurencingą ir tvarią ateitį.
Po ilgų diskusijų Europos ekspertai nusprendė, kad
spręsti iškilusius iššūkius sveikatai racionalu integruojant sveikatos klausimus į visą EK politiką, siekiant sumažinti sveikatos netolygumus ir užimant svarbią poziciją,
sprendžiant sveikatos problemas globaliai, akcentuojant
sveikatos stiprinimą ir gerinant informaciją sveikatos
klausimais.

118

III. ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SEKTORIAUS INDĖLIS Į PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

Naujos Europos sveikatos strategijos principai
Minėtų iššūkių sprendimui buvo pasiūlytos veiksmų
kryptys bei numatyti keturi naujos sveikatos strategijos
principai:
1) bendromis sveikatos vertybėmis pagrįsta strategija;
2) sveikata yra didžiausias turtas;
3) sveikatos aspektai visose politikos srityse;
4) ES įtakos sprendžiant sveikatos problemas pasauliniu mastu stiprinimas.
Kiekvieno iš išvardytų strategijos principų esmę galima nusakyti trumpai. Pirmas principas – tai bendromis
sveikatos vertybėmis pagrįsta strategija. Bendros vertybės – tokios kaip visuotinumas, galimybė naudotis
geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugomis, teisingumas ir solidarumas, aktualus tampantis piliečių įtraukimas priimant sprendimus (teisės, gebėjimai, įskaitant
sveikatos raštingumą), sveikatos skirtumų mažinimas,
o svarbiausia, kad sveikatos politika būtų grindžiama
geriausiais moksliniais įrodymais. Antras principas – tai
suvokimas, kad sveikata yra didžiausias turtas. Neginčijama, kad sveiki gyventojai – ekonomikos produktyvumo
ir gerovės prielaida, o sveikatai išleisti pinigai nėra vien
išlaidos – tai investicija. Būtinas supratimas, kad sveikatos sektorius yra svarbus darbo vietų ir mokymo požiūriu. Trečias principas – sveikatos aspektai visose politikos
srityse. Svarbiausia – regioninė ir aplinkosaugos politika, tabako apmokestinimas, vaistų ir maisto produktų
reguliavimas, gyvūnų sveikatos problemų sprendimas.
Ketvirtas principas – ES įtakos sprendžiant sveikatos problemas pasauliniu mastu stiprinimas, tai globalizacija ir
ES patirties ir žinių sklaida, tarptautiniai susitarimai (PSO
tabako kontrolės pagrindų konvencija, Pasaulio bankas,
Jungtinių Tautų institucijos). Pirmuosius tris principus racionalu taikyti ir LSP.
Naujos Europos sveikatos strategijos uždaviniai
Naujoji Europos sveikatos strategija iškėlė tris spręstinus uždavinius, siekiant puoselėti gerą sveikatą, apsaugoti gyventojus nuo grėsmių ir palaikyti tvarumą, t. y.:
1) puoselėti gerą sveikatą senėjančioje Europoje;
2) apsaugoti piliečius nuo grėsmių sveikatai;
3) remti dinamiškas sveikatos sistemas ir technologijas.
Pirmojo uždavinio svarbą lemia tai, kad, mažėjant
gimstamumui ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, iki
2050 metų Europoje vyresni nei 65 m. asmenys sudarys
apie 70 procentų gyventojų. Tai ne tik pareikalaus didesnių sveikatos priežiūros paslaugų apimčių, bet sumažės
ir darbingo amžiaus žmonių, o tai turės pasekmių šalių
ekonomikai. Todėl sveikas senėjimas turėtų būti užtikrinamas stiprinant sveikatą visą gyvenimą ir gerinant ligų
profilaktiką. Pirmiausia reikėtų spręsti mitybos, fizinio
aktyvumo, alkoholio, tabako, vaistų vartojimo, aplinkos
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rizikos, traumatizmo keliuose ir nelaimingų atsitikimų
namuose problemas. Puoselėjant gerą sveikatą senėjančioje Europoje siūloma imtis tokių veiksmų:
– stiprinti senų ir dirbančių žmonių, vaikų ir paauglių
sveikatą;
– plėtoti veiklas, kovojant su sveikatai įtakos turinčiais
veiksniais, kaip tabakas, alkoholis, mityba, psichinė sveikata, bei plačiąja prasme sveikatą nulemiančiais aplinkos
ir socioekonominiais veiksniais;
– parengti naujas rekomendacijas vėžio patikroms bei
stiprinti bendradarbiavimą tarp Europos šalių, kovojant
su retomis ligomis;
– įgyvendinti susitarimus dėl organų donorystės ir
transplantacijos.
Antrasis uždavinys yra tiesiogiai susijęs su EK įsipareigojimu apsaugoti žmonių sveikatą. Veikla Europos
lygmeniu apima ir mokslinį rizikos sveikatai įvertinimą
ir visapusišką pasirengimą kovoti ir duoti atitinkamą atsaką epidemijoms ir bioterorizmui. Šioje srityje veiksmai
susiję ir su pasirengimu kovoti su specifinėmis ligomis ar
aplinkybėmis, ištikus nelaimingiems atsitikimams ar pakenkimams, dirbančiųjų saugumo gerinimu, taip pat su
maisto saugumu ir vartotojų apsauga. Sprendžiant piliečių apsaugos nuo grėsmių sveikatai problemas, būtina
ne tik sustiprinti grėsmių apimčių vertinimą ir atsaką į
jas, bet ir peržiūrėti Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro kompetencijas. Taip pat svarbi sritis – įvertinti
sveikatos aspektus, susijusius su klimato kaita.
Trečiasis uždavinys yra susijęs su sveikatos sistema,
nes jo esmė – ne tik spręsti senėjančių populiacijų sveikatos problemas ir tenkinti gyventojų lūkesčius – čia
susiduriama ir su pacientų bei sveikatos darbuotojų mobilumu. Naujos technologijos daro revoliuciją sveikatos
apsaugoje ir prisideda prie jų tolesnio tvarumo. E-sveikata, genomika ir biotechnologijos gali pagerinti profilaktiką, ligų gydymo procesą ir labiau nukreipti paslaugų
teikimą nuo ligoninės prie pirminės sveikatos priežiūros
bei profilaktikos. Vis dėlto naujas technologijas būtina
teisingai įvertinti, ypač jų efektyvumą bei sveikatos darbuotojų mokymą ir kartu šių technologijų panaudojimo
galimybes. Taigi dinamiškų sveikatos sistemų ir technologijų rėmimas turi būti vykdomas taip, kad sveikatos
priežiūros tarnybos teiktų saugias, aukštos kokybės ir
efektyvias paslaugas.
Analizuojant trečiojo Europos sveikatos strategijos
uždavinio „Sveikatos sistemų ir technologijų rėmimas“
sprendimo būdus ir veiklas, verta prisiminti ir paties termino „sveikatos sistemos“ sampratą, jų veiklas ir paanalizuoti kelis PSO dokumentus, detaliau nagrinėjančius
šią problemą. Prieš dešimtmetį PSO metinėje ataskaitoje
buvo pateiktas sveikatos sistemos apibrėžimas, nurodantis, jog „sveikatos sistemą sudaro visos organizacijos,
žmonės ir veiklos, kurių pirmaeilis tikslas stiprinti, gerinti
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ar palaikyti sveikatą“ (2). Europos lygmeniu prieš dvejus
metus sveikatos sistemos buvo detaliai išanalizuotos Europos sveikatos ministrų konferencijoje „Sveikatos sistemos sveikatai ir gerovei“, įvykusioje 2008 m. birželio 27 d.
Taline (3). Šios konferencijos metu buvo priimta Talino
chartija, kurioje nurodoma, kad „Sveikatos sistema – tai
visuma viešų ir privačių organizacijų, institucijų ir išteklių, skirtų pagerinti, palaikyti ir atgauti sveikatą“. Taip
pat šioje chartijoje akcentuojama, kad yra svarbūs trys
su sveikatos sistema susiję aspektai. Pirmasis aspektas –
tai, kad sveikatos sistema apima asmens ir visuomenės
tarnybas ir veiklas, kad turi įtakos politikai ir kitų sektorių
veiksmams, veikia socialinius, aplinkos ir ekonominius
sveikatą nulemiančius veiksnius. Antrasis aspektas – kad
sveikatos sistema yra daugiau nei sveikatos priežiūra, nes
apima ligų profilaktiką, sveikatos stiprinimą ir pastangas
paveikti kitų sektorių politiką, sprendžiant sveikatos problemas. Trečiasis aspektas – sveikatos sistema privalo demonstruoti gerą veiklą.
O ką reiškia „demonstruoti gerą veiklą“? Į šį klausimą
taip pat galima rasti atsakymą PSO dokumentuose. Viename iš naujausių PSO paskelbtų dokumentų (4) yra išdėstyti šeši gerai funkcionuojančios sveikatos sistemos
komponentai:
1) gera sveikatos priežiūra – tokia, kuri teikia efektyvią, saugią, kokybišką asmens ir visuomenės priežiūrą
tiems, kuriems jos reikia ir kada reikia, minimaliai eikvodama lėšas;
2) gerai dirbantis sveikatos personalas – toks, kuris
atsižvelgia į poreikius, yra sąžiningas ir efektyvus, siekia geriausių galimų rezultatų pagal turimus išteklius ir
aplinkybes (t. y. pakanka personalo, jis teisingai paskirstytas, kompetentingas, rūpestingas ir produktyvus);
3) gerai funkcionuojanti sveikatos informacijos sistema – tokia, kuri užtikrina produktyvumą, analizę, sklaidą ir panaudojimą savalaikės, patikimos informacijos
apie sveikatai turinčius įtakos veiksnius, sveikatos sistemos veiklą ir gyventojų sveikatą;
4) būtini medicinos produktai, vakcinos ir technologijos – jų gamyba, analizė, sklaida, užtikrinta kokybė,
saugumas, efektas ir efektyvumas, vadovavimasis mokslu pagrįstomis žiniomis apie jų efektyvumą;
5) geras sveikatos finansavimas – gero sveikatos finansavimo sistema pritraukia tinkamas lėšas, lemiančias
galimybę žmonėms naudotis reikalingomis paslaugomis, apsaugančiomis nuo finansinių nelaimių ar nuskurdimo dėl būtino mokėjimo už sveikatos paslaugas. Tokia
sistema skatina ir paslaugų teikėjus ir gavėjus elgtis efektyviai;
6) lyderystė ir vadyba – apima strateginės politikos
valdymo struktūros egzistavimą ir yra susieta su efektyviu vadovavimu, koalicijų, įstatyminės bazės kūrimu, atsižvelgimu į sistemos struktūrą bei atskaitomybę.
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Rengiant nacionalinius sveikatos politikos dokumentus pirmiausia reikėtų laikytis teisingos sveikatos sistemos, apimančios ne vien sveikatos priežiūros sistemos
įstaigas ir tarnybas, bet visa tai, kas susiję su sveikatos
gerinimu ir palaikymu, sampratos. Gerai funkcionuojančios sveikatos sistemos veiklos užtikrinimas galėtų tapti
naujos Lietuvos sveikatos programos pagrindu. Taigi visi
pagrindiniai Europos sveikatos programos uždaviniai ir
būdai juos spręsti galėtų būti taikomi ir Lietuvai bei atsispindėti naujoje LSP.
Esama situacija Lietuvoje ir pasiūlymai geram
sveikatos sistemos funkcionavimui
Vertinant esamą situaciją Lietuvoje, galima teigti, kad
sveikatos sistema funkcionuoja nepakankamai efektyviai
ir teigiami gyventojų sveikatos rodiklių pokyčiai nepasiekiami dėl šių priežasčių:
– nenuoseklios, neturinčios tęstinumo sveikatos politikos, kuri nelaikoma lygiaverte sudėtine valstybės socialinės ir ekonominės politikos dalimi;
– nesprendžiamų sveikatos socialinių netolygumų;
– ūkio ir kitų sektorių plėtros įtakos visuomenės sveikatai nevertinimo;
– neskiriamo realaus prioriteto sveikatos stiprinimui ir
ligų profilaktikai, ypač vaikystėje ir paauglystėje;
– neefektyvios sveikatos priežiūros organizavimo sistemos;
– tarpžinybinio bendradarbiavimo stokos.
Orientuodamasi į esamas Lietuvos gyventojų sveikatos problemas bei visos Europos gyventojams iškylančias
grėsmes, naujoji LSP turėtų numatyti strategines sveikatos sistemos pokyčių kryptis ir sveikatos sistema turėtų
reaguoti į šiuos visuomenės poreikius ir lūkesčius:
– gerintų individų, šeimų ir bendruomenių sveikatą;
– apgintų visuomenę nuo galimų grėsmių sveikatai;
– apsaugotų visuomenę nuo finansinių padarinių susirgus;
– suteiktų tinkamą, prieinamą, į žmogų orientuotą
sveikatos priežiūrą;
– sudarytų galimybes žmonėms dalyvauti priimant
sprendimus, kurie turi poveikį jų sveikatai ar sveikatos
sistemai.
Racionalu pasinaudoti PSO rekomendacijomis, ką ir
kaip reikėtų keisti, kad sveikatos sistema funkcionuotų
gerai ir pateisintų anksčiau išvardytus visuomenės lūkesčius. Buvo minėta, kad gerą sveikatos sistemos funkcionavimą nulemia šeši jos komponentai, todėl tikslinga
būtų LSP numatyti atskirus uždavinius kiekvieno sveikatos sistemos komponento veiklai pagerinti.
Lyderystė ir vadyba
Būtina, kad sveikatos politikai prisiimtų atsakomybę
už viso sveikatos sektoriaus valdymą ir spręstų esamas
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problemas bei prisiimtų iššūkį iškilus reikalui perspėti
dėl nenumatytų atvejų ir nelaimių. Turėtų būti teisingai
ir viešai apibrėžiami aukščiausi sveikatos politikos tikslai
(sveikatos teisumas, dėmesys žmogui, protinga visuomenės sveikatos politika, efektyvi ir atsakinga vadyba),
strategijos, būtų sudaromi jų įgyvendinimo planai. Visos
vykdomos veiklos turėtų būti efektyviai reglamentuojamos rengiant įsakymus, nuostatus, rekomendacijas, paremtas teisės aktais ir nurodymais veiklai, bei būtų vykdoma veiksmingo dialogo politika su kitais sektoriais.
Sveikatos informacinės sistemos
Būtina siekti, kad informacija apie iššūkius, susijusius
su sveikata, bei aplinką (politinę, socialinę, ekonominę, fizinę), kurioje funkcionuoja sveikatos sistema, būtų savalaikė ir gera. Neapsiriboti tik oficialia statistika, bet atlikti
gyventojų apklausas ir epidemiologinius tyrimus. Sveikatos sistemos finansavimo analizė turėtų apimti sveikatos
priežiūros įstaigų finansavimą, kliūtis patekti į sveikatos
priežiūros įstaigas neturtingoms ir pažeidžiamms visuomenės grupėms. Taip pat turėtų būti vertinami sveikatos
sektoriaus žmogiškųjų išteklių pokyčiai ir poreikis, vaistų prieinamumas ir panaudojimas, technologijų tinkamumo panaudojimas ir adekvatumas infrastruktūroms.
Būtinas sveikatos priežiūros prieinamumo ir teikiamų
paslaugų kokybės vertinimas.
Sveikatos finansavimas
Būtina įdiegti pakankamo finansavimo sveikatai surinkimo sistemą ir turėti finansavimo sistemą, jungiančią
finansinius išteklius tarp visų gyventojų grupių, kad jos
pasidalintų finansines rizikas. Turėtų būti įdiegta tokia finansavimo valdymo sistema, kuri būtų paremta teisiniu,
finansiniu auditu, viešomis ataskaitomis apie išlaidas ir
aiškiomis finansų panaudojimo taisyklėmis.
Žmogiškieji ištekliai
Būtina siekti pakankamo skaičiaus personalo, adekvataus santykio tarp jo skaičiaus, įvairovės ir kompetencijų.
Turėtų būti diegiamos apmokėjimo už darbą sistemos,
skatinančios priimtinas iniciatyvas, ir parengti žmogiškųjų išteklių reguliavimo mechanizmai, užtikrinantys platų
jų išsidėstymą ir pasiskirstymą, atsižvelgiant į poreikius.
Reiktų sukurti su darbo specifika susijusias normas ir paramos sistemas, gerinančias darbo aplinką, bei siekti bendradarbiavimo su visais partneriais, susijusiais su sveikatos problemų sprendimu (sveikatos personalo patarėjai,
dotuojančios institucijos, organizacijos – pacientų, darbdavių, visuomenės ir kt. – privatus sektorius ir pan.).
Būtini medicinos produktai ir technologijos
Įteisinti medicinos produktų, pardavimo ir saugumo
kontrolės sistemą, paremtą teisės aktais, griežtos kontroNACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS /2011/

lės mechanizmais ir atsakingomis už produktų kokybę
įstaigomis. Būtina siekti, kad būtų parengti nacionalinių
medicinos produktų, diagnostinių procedūrų ir gydymo
protokolai, nustatyti standartai įvairių sveikatos priežiūros
lygių įrangai, garantuojantys įsigijimą, apmokėjimą ir mokymą. Reikėtų turėti tokią tiekimo ir aprūpinimo sistemą,
kuri užtikrintų visuotinį būtiniausių medicinos produktų
ir technologijų prieinamumą per valstybinius ir privačius
kanalus, atkreipti dėmesį į neturtingų ir pažeidžiamų
žmonių grupes. Pravartu sukurti nacionalinę medicinos
produktų prieinamumo ir kainų stebėsenos sistemą bei
nacionalinę racionalaus vaistų išrašymo sistemą.
Sveikatos priežiūra
Būtina plėtoti netoli nuo paciento gyvenamos vietos
esančias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, remiamas specializuotomis ir ligoninės teikiamomis paslaugomis. Reikėtų siekti naudą nešančio paslaugų paketo teikimo, apimančio visapusiškas ir integruotas klinikines ir
visuomenės sveikatos poveikio priemones, kurios taptų
atsaku į visas visuomenės sveikatos problemas, įskaitant
ir Tūkstantmečio plėtros tikslus, t. y. kovoti su skurdu ir
badu, pasiekti visuotinį pradinį išsimokslinimą, propaguoti lyčių lygybę ir suteikti daugiau galių moterims,
sumažinti vaikų mirtingumą, kovoti su AIDS, maliarija
ir kt. ligomis, užtikrinti aplinkos tvarumą ir vystyti globalinę partnerystę plėtrai (5). Parengti standartus, normas, rekomendacijas, užtikrinančias į žmogų nukreiptų
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, jų kokybę,
saugumą, efektyvumą, integralumą ir tęstinumą. Būtina
sukurti sveikatos paslaugų teikėjų atskaitomybės dėl teikiamų paslaugų prieinamumo ir kokybės mechanizmus,
įsiklausant į paciento nuomonę.
Europos sveikatos programa
Lietuvos gyventojų pagrindinės sveikatos problemos
nežymiai skiriasi nuo kitų Europos šalių, tik kai kurių iš
jų apimtys yra didesnės, pvz., sergamumas vėžiu, širdies
ir kraujagyslių sistemos ligomis ar nelaimingų atsitikimų
skaičius. Todėl rengiant LSP pravartu atsižvelgti ne tik į
Europos sveikatos strategiją, bet pasinaudoti ir Europos
sveikatos programos (ESP) nuostatomis, kurios labiausiai
susijusios su visuomenės sveikatos stiprinimu (6). Europos Parlamentas, tvirtindamas ESP, nurodė, kad pagrindinis šios programos tikslas – papildyti, padėti ir patobulinti ES šalių politikas ir prisidėti prie Europos Sąjungos
didesnio solidarumo ir gerovės, apsaugant ir stiprinant
žmogaus sveikatą ir saugumą bei gerinant visuomenės
sveikatą. ES sveikatos programa 2008–2013 metams iškėlė tris pagrindinius uždavinius:
1. Pagerinti gyventojų sveikatos saugumą. Šį uždavinį
spręsti siūloma apsaugojant gyventojus nuo fizinių, cheminių, biologinių (ir bioterorizmas) grėsmių sveikatai.
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Taip pat pagerinti gyventojų saugumą, užtikrinant aukštos kokybės ir saugią sveikatos priežiūrą.
2. Stiprinti sveikatą ir sumažinti sveikatos netolygumus. Šį uždavinį siūloma spręsti stengiantis paveikti
pagrindinius veiksnius – mitybą, fizinį aktyvumą, vaistų
vartojimą, lytinę sveikatą, ypač mokymo įstaigose ir darbovietėse, bei vykdyti dažniausių ligų profilaktiką, suteikiant pridėtinę naudą visuomenei ir atkreipiant dėmesį į
lytiškumą, vaikų sveikatą ir retas ligas. Ypač svarbus sveikos gyvensenos propagavimas ir sveikatos netolygumų
mažinimas, didinant sveikos gyvenimo trukmės metų
skaičių ir propaguojant sveiką senėjimą. Būtina stiprinti
ir gerinti fizinę ir psichinę sveikatą bei reaguoti į socialinius ir aplinkos veiksnius, turinčius įtakos sveikatai.
3. Kurti ir skleisti žinias apie sveikatą. Šio uždavinio
sėkmingam sprendimui svarbu keistis žiniomis ir gera
praktika sveikatos klausimais bei remti Europos referentinius tinklus. Ypač svarbu tikslingai panaudoti sveikatos
informaciją, t. y. ją rinkti, analizuoti ir skleisti, orientuojantis į stebėsenos sistemą su tinkamais rodikliais. Informaciją gyventojams galima skleisti per Sveikatos portalą
(Sveikata – ES), konferencijas ir reguliarias ataskaitas apie
sveikatos būklę Europos Sąjungoje.
Svarbu pažymėti ir tai, kad naujoji PSO regioninio biuro direktorė dr. Z. Jakab XIV PSO vykdomojo komiteto
sesijoje (7) įvardijo veiklos prioritetus, labai glaudžiai susijusius su ESP uždaviniais. ES sveikatos sistemų veiklose
turėtų būti kreipiamas dėmesys į šiuos prioritetus:
– ekstremalios situacijos ir visuomenės sveikatos krizės;
– lėtinės neinfekcinės ligos – ŠKSL, vėžys, LOPL, diabetas sudaro 86 proc. mirtingumo ir 77 proc. sergamumo;
– profilaktika, sveikatos stiprinimas, kai visuomenės
sveikatos tarnybų veikla nukreipiama į septynių rizikos
veiksnių (hipertenzija, hiperglikemija, antsvoris, fizinis
pasyvumas, hipercholesterolemija, rūkymas, nesaikingas
alkoholio vartojimas) pašalinimą, dėl to galima 60 proc.
sumažinti su neįgalumu susijusių metų skaičių;
– sveikatos priežiūros finansavimas;
– žmogiškieji ištekliai ir migracijos pokyčiai;
– sveikatos technologijų ir vaistų kokybės gerinimas.
Dr. Z. Jakab atkreipė dėmesį į tai, kad PSO Europos regioninis biuras ypač daug dėmesio skirs visuomenės sveikatos stiprinimui ir ypač lėtinių ligų kontrolei. Todėl ir LSP
šių problemų sprendimui turėtų būti skiriama derama vieta. Įvertinant tai, kad LSP rengimo procesas užtruko ir realu, kad ji bus tvirtinama tik 2011 metų pabaigoje, galbūt
vertėtų detaliau susipažinti su naujai ruošiamos naujos
Europos sveikatos politikos dokumentu „SVEIKATA 2020“.
Dr. Z. Jakab aukšto lygio konsultacijoje lėtinių ligų kontrolės problemoms aptarti (8) teigė, kad „SVEIKATA 2020“ –
naujoji Europos sveikatos politika „Geresnė sveikata Europai prisitaikant prie besikeičiančios aplinkos“, kuri bus
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parengta dalyvaujant visoms Europos šalims, įvairiems
sektoriams ir partneriams. Taip pat buvo akcentuota, kad
naujosios sveikatos politikos dokumentas remsis Europos
studijos apie socialinių veiksnių įtaką sveikatai rezultatais,
ypač didelį vaidmenį skiriant tolesniam visuomenės sveikatos sistemų vystymui bei jų funkcijų plėtrai, stiprinant
visuomenės sveikatą. „SVEIKATA 2020“ dokumente bus
aiškiau nusakytos visuomenės sveikatos ir sveikatos priežiūros sistemų sąsajos, atkreiptas dėmesys į sveikatą, kaip
į tą sritį, kurios problemų sprendimas turėtų tapti vyriausybių veiklos prioritetu, o sveikatos ministerija turėtų tapti lyderiu organizuojant sveikatos problemų sprendimą
bei įtraukiant į šią veiklą ir kitus sektorius. Naujoji Europos
sveikatos politika turėtų inspiruoti visų Europos šalių vyriausybes atnaujinti nacionalinius sveikatos politikos dokumentus, todėl rengiant naująją LSP vertėtų atsižvelgti į
pagrindines „SVEIKATA 2020“ nuostatas.
Suprantama, kad tokių politinių strateginių dokumentų kaip LSP parengimas turėtų būti vertinamas ne tik kaip
veiksmų, kaip siekti aukščiausio tikslo – geresnės Lietuvos žmonių sveikatos, numatymas. Kiekvienas politikas,
administratorius ir sveikatos sistemoje dirbantis asmuo
jame turėtų atrasti kasdienei praktikai naudingų dalykų.
Ar galima būtų anksčiau pasiūlytas PSO ir EK politinių
dokumentų nuostatas ne tik įtraukti į naują LSP, bet ir
pritaikyti praktikoje? O gal kai kurios iš nuostatų jau taikomos?
Tarptautinis sveikatą stiprinančių ligoninių ir
sveikatos priežiūros įstaigų tinklas
PSO yra inicijavusi daug įvairių visuomenės sveikatą
stiprinančių projektų, tačiau tarptautinio Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) ir sveikatos priežiūros įstaigų
tinklo vykdoma veikla gali būti puikus pavyzdys, kad
SSL tinkle dalyvaujančios ligoninės vykdomomis veiklomis atitinka PSO suformuluotus gerai funkcionuojančios
sveikatos sistemos reikalavimus. Tarptautiniai SSL tinklo
pirmieji sveikatą stiprinantys projektai ligoninėse prasidėjo 1989 m., o pastaruoju metu tinklas jungia per 750
ligoninių iš 34 Europos, Amerikos, Azijos šalių bei Australijos (9). Kodėl tiek daug ligoninių dalyvauja SSL tinkle,
kokia dalyvavimo projekte nauda? Ilgametė projekto
patirtis rodo, kad dalyvaujančios projekte ligoninės turi
naudos keliais aspektais (10). Pirmiausia – laimi pacientai
ir jų organizacijos, nes: a) SSL svarbiausi yra pacientų (ir
jų artimųjų) poreikiai, atsižvelgiama į poreikius ir vykdomas priemones, bendravimą ir teikiamą informaciją; b)
SSL sukuria didesnes galimybes ryžtis patiems prižiūrėti
savo sveikatą ir kartu gerina gyvenimo kokybę būnant
ligoninėje; c) SSL siekia geresnės sveikatos priežiūros
kokybės bei užtikrina sveikatos rezultatų stabilumą. Antra – laimi ligoninės personalas, nes: a) SSL siekia toliau
plėtoti ligoninių vadybą ir organizaciją kaip visumą, tai-
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gi taip pat dėmesys yra skiriamas ir visiems personalo
darbuotojams, be to, ligoninės personalas turi naudos iš
sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo strategijos; b) klinikinis personalas (gydytojai, slaugytojos, kiti sveikatos
specialistai) gauna naudos iš valdymo, kuris orientuojamas į sveikatos rezultatus, į susijusią su sveikata gyvenimo kokybę, į pacientų pasitenkinimą ir sveikatos raštingumą bei laikosi sveikatos stiprinimo principų, kaip savo
nustatytų standartų, ir visa tai palaiko pusiausvyrą tarp
darbuotojų pastangų ir atlygio už jas; c) higienos, profesinės sveikatos, sveikatos mokymo bei kiti specialistai gali
gauti naudos iš SSL tobulindami struktūras ir procesus
savo pagrindiniams uždaviniams spręsti bei gali pasiekti
geresnių rezultatų. Trečia – laimi ligoninės administracija, nes orientavimasis į sveikatą ir sveikatos stiprinimas
yra ypač svarbūs, kadangi jie padeda: a) kurti ligoninės
tarnybų strategijas ir procesus sveikatos pagerinimui, didinti efektyvumą ir produktyvumą, suteikti investuotoms
lėšoms didesnę vertę; b) sumažinti darbuotojų kaitą dėl
kuriamų darbo vietų su labiau subalansuota pusiausvyra
tarp darbuotojų pastangų ir atlygio už jas; c) kelti sveikatos priežiūros institucijų ir kaip paslaugų teikėjų, ir kaip
darbo vietų reputaciją; d) stiprinti ligoninių poziciją konkurencinėje sveikatos rinkoje; e) padėti kokybės vadybai
pasipelnyti iš SSL, tobulinant struktūrų, procesų kokybę
ir rezultatus, nes tai yra reikalinga, norint sveikatos stiprinimą padaryti kokybės kriterijumi. Ketvirta – laimi visuomenė, kadangi SSL sudaro svarbią aplinką, reikalingą
sveikatos stiprinimo veikloms, nes: a) tokios institucijos
yra vienintelės, kurių aiškus tikslas yra sveikatos gerinimas; b) jos turi daug reikalingų žinių apie sveikatai turinčius įtakos veiksnius, ko neturi jokia kita institucija; c)
palaiko kontaktą su daugeliu žmonių (pacientais, lankytojais, darbuotojais); d) turi didelį autoritetą tarp žmonių;
e) suteikia žmonėms galimybę keisti savo gyvenseną; f)
SSL yra kompetentingos mokyti ir teikti informaciją apie
sveikatą; g) teisingai veikdamos jos turi didelį potencialą
sumažinti išvengiamą riziką pacientų ir darbuotojų sveikatai; h) SSL yra didelės ekonominės potencijos objektai.
Penkta – laimi sveikatos politikai, kurie gauna naudos iš
SSL projekto įgyvendinimo dėl jo indėlio į asmens ir visuomenės sveikatos gerinimą, o jų supratimas apie SSL,
kaip asmens ir visuomenės sveikatos stiprinimo reformą
bei plėtros strategiją (pagal Otavos Chartiją reikalingas
sveikatos tarnybų reorientavimas, PSO, 1986) ir sudaro
projekto įgyvendinimui teisinį bei ekonominį pagrindą.
Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių asociacija
(LSSLA)
Lietuvoje PSO koordinuojamas tarptautinis Sveikatą
stiprinančių ligoninių projektas pradėtas 1994 m. Pirmąja
SSL tapo Kauno klinikos, o 1994 m. devynios ligoninės
susijungė į Lietuvos SSL tinklą ir po dešimties metų (2005)
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buvo įkurta Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių asociacija. LSSLA jungia penkiolika įvairaus lygio ir profilio
ligoninių. LSSLA sudėtyje esančios ligoninės vadovaujasi
PSO suformuluota sveikatos stiprinimo koncepcija ir jos
įgyvendinimu ligoninėse (10). Ar Lietuvos SSL, įgyvendindamos sveikatos stiprinimo projektus, atitinka PSO
iškeltus gerai funkcionuojančiai sveikatos sistemai keliamus šešis reikalavimus? Į šį klausimą galima atsakyti išvardijant vykdomas veiklas ir parodant jų atitiktį kiekvienam iš šešių anksčiau išvardytų PSO keliamų reikalavimų
gerai funkcionuojančiai sveikatos sistemai. Pirmasis reikalavimas „Gera sveikatos priežiūra“ atsispindi viename
iš pagrindinių LSSLA tikslų – pagerinti ligoninėse teikiamų paslaugų kokybę, santykius tarp ligoninės personalo
ir pacientų bei bendruomenės ir sudaryti sąlygas, tenkinančias ligoninės darbuotojus, pacientus ir jų artimuosius. Iš daugiau nei penkiasdešimties Lietuvos SSL vykdomų projektų trečdalio projektų veiklos tiesiogiai susijusios su paslaugų kokybės gerinimu. Kiekvienoje iš LSSLA
dalyvaujančių ligoninių yra vykdomas vienas projektas ar
keli projektai, netiesiogiai susiję su teikiamų paslaugų kokybe, saugumu bei efektyvumu, stengiantis minimaliai
eikvoti lėšas. Antrojo reikalavimo „Gerai dirbantis sveikatos personalas“ atitiktį PSO pagrindžia tai, kad LSSLA išskirtinai didelis dėmesys yra skiriamas personalo darbo
sąlygų gerinimui, jų saugumo darbe užtikrinimui, santykių tarp įvairių medicinos personalo grupių gerinimui,
kvalifikacijos kėlimui ir skatinimui. Šių pastangų akivaizdus rezultatas, kad beveik pusė vykdomų projektų yra
skiriami gydytojų ir slaugytojų darbo aplinkos bei jų sveikatos stiprinimui. Trečiasis reikalavimas „Gerai funkcionuojanti sveikatos informacijos sistema“ LSSLA ligoninėse turi savitą bruožą – per daugelį veiklos metų susiformavusios tradicijos atlikti įvairias pacientų, medicinos
personalo, vadovų apklausas leidžia kasmetinių nacionalinių konferencijų metu pristatyti patikimą sveikatos informaciją apie LSSLA tinkle vykdomų veiklų veiksmingumą. Pacientų nuomonių tyrimais pasinaudojama paslaugų teikimo organizacinių aspektų gerinimui bei pacientų
pastebėtų trūkumų šalinimui. Svarbu pažymėti ir tai, kad
surinktų sveikatos informacijos duomenų pagrindu yra
rengiami pranešimai tarptautinėms SSL konferencijoms
užsienyje bei Lietuvoje. Kasmet LSSLA konferencijų medžiaga išleidžiama spausdintomis knygelėmis ir dalijama
visiems konferencijų dalyviams (vidutiniškai konferencijose dalyvauja 150–200 LSSLA ligoninių darbuotojų). Prie
sveikatos informacijos pagrįstumo ir duomenų sklaidos
gerokai prisideda ir parašytos daktaro disertacijos, pvz.,
dr. R. Giedrikaitės disertacinis darbas „Pacientų teisių raiškos įvertinimas per gydytojo ir paciento santykius asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, dr. D. Zagurskienės
disertacinis darbas „Pacientų sveikatos raštingumo vertinimas“. Šie moksliniai darbai turėjo didžiulę praktinę nau123

dą tiek paslaugų kokybės gerinimui, tiek sveikatos stiprinimo sampratos ligoninėse plėtrai. Vis didėja skaičius SSL
darbuotojų, studijuojančių visuomenės sveikatos vadybą
(tęstinės studijos), o magistrų diplominių darbų rezultatais pagrįstos rekomendacijos taip pat diegiamos SSL tinklo ligoninėse. Ketvirtasis reikalavimas „Būtini medicinos
produktai, vakcinos ir technologijos“ tiesiogine prasme
lyg ir būtų nesuderinamas su SSL koncepcija, tačiau kalbant apie technologijas, galima konstatuoti kad PSO
„Sveikatos stiprinimo standartų“ (11), kaip sveikatos stiprinimo technologijos taikymas ir jų sėkmingo įgyvendinimo galimybių įvertinimas, jau atliktas LSSLA. Pirmieji
šių sveikatos stiprinimo standartų įvertinimo rezultatai
buvo aptarti XIV LSSLA konferencijoje Šilutėje (12). Bandomojo tyrimo pirminės analizės rezultatai parodė, kad
tik dalies medicinos personalo nuostatos teigiamos, diegiant sveikatos stiprinimo veiklas. Dar stokojama informacijos, žinių, lėšų ir kokybės kontrolės stebėsenos sistemos, taikant sveikatos stiprinimo standartus ligoninėje.
Šių standartų taikymas ligoninėje yra inovatyvi sveikatos
technologija ir pirmieji tyrimo duomenys taip pat parodė, kad siekiant efektyvaus šių standartų diegimo praktikoje būtina gera vadyba, personalo žinios ir gebėjimai,
tarpusavio susikalbėjimas tiek tarp personalo, tiek tarp
personalo ir pacientų. Penktasis reikalavimas „Geras sveikatos finansavimas“, t. y. kai gero finansavimo sistema
pritraukia tinkamas lėšas, galima taip pat rasti daug gerų
pavyzdžių SSL projektuose ir jų veikloje. Svarbu pažymėti
tai, kad pirmiausia SSL yra plačiai vystomos veiklos, kurios iš pradžių neturi arba turi nedidelę finansinę paskatą,
bet panaudojant tarptautinio bendradarbiavimo patirtį
ir diegiant geros praktikos projektus tai ligoninėms finansiškai atsiperka per efektyviau teikiamas paslaugas, infrastruktūros palaikymo kaštų sumažėjimą. Tokie akivaizdūs pavyzdžiai yra ligoninėse, vykdančiose projektus
„Ekonomiška ligoninė“. Kaip pavyzdį netiesioginės finansinės investicijos ir jos grąžą per geresnio lygio teikiamas
paslaugas verta paminėti ir Lietuvos SSL medicinos personalo (gydytojų ir slaugytojų) aktyvų dalyvavimą tarptautinėse SSL konferencijose. Pristatydami savo patirtį
stendiniuose pranešimuose ar skaitydami pranešimus
bei aktyviai dalyvaudami konferencijų sekcijų darbe, Lietuvos gydytojai ir slaugytojos (vidutiniškai 10–15 asmenų) pagilina žinias sveikatos stiprinimo srityje bei gauna
naujų idėjų ir pasiūlymų geros praktikos sveikatos projektams diegti Lietuvos ligoninėse. Šeštojo reikalavimo
„Lyderystė ir vadyba“ atitiktį LSSLA esančioms ligoninė
nesunku įvertinti pristatant pačią tarptautinio projekto
istorinę raidą bei atskirų projektų ar technologijų (pvz.,
„Sveikatos stiprinimo standartai“) įdiegimą ir darbo organizacijos vertinimą. Vien pats faktas, kad įsijungimas į SSL
nėra masinis reiškinys, rodo tai, kad tik tos ligoninės, kaip
organizacijos, jungiasi į LSSLA tuo atveju, jei jose yra ly124

deris, suprantantis SSL projekto naudą ir puikus vadovas
šių projekto veiklų įgyvendinimui. Dažniausiai LSSLA narių projekto lyderis ir ligoninės vadovas yra tas pats asmuo. Taip pat yra pavyzdžių, kai projekto lyderis yra projekto koordinatorius ligoninėje. LSSLA ilgametė patirtis
rodo, kad tarp asociacijos ligoninių yra susiformavusios
skirtingos tradicijos sveikatos stiprinimo veiklų įgyvendinimui ligoninėse. Vienose ligoninėse tai daugiau slaugytojų – lyderių iniciatyvos, kitose – gydytojų, nors pastarųjų palyginti mažiau. Atlikto bandomojo tyrimo rezultatai
apie sveikatos stiprinimo standartų diegimą ligoninėje
atskleidė ir vadybinių sprendimų spragas ligoninėse. Apklausus trijų naujai įsijungusių į asociaciją ligoninių medicinos personalą, buvo nustatyta, kad tik pusė viso personalo žinojo apie vykdomą projektą ir tik kas penktas
manė, jog sveikatos stiprinimo veiklos taikomos pacientams. Medicinos personalo informuotumas apie vykdomas sveikatos stiprinimo veiklas buvo aukštas tuose padaliniuose, kuriuose buvo vykdomi konkretūs sveikatos
stiprinimo projektai. Taip pat pastebėta, kad tiek gydytojai, tiek slaugytojai administratoriai geriau informuoti
apie SSL projekto veiklas ir palankiau nusiteikę vykdyti
projektą, tačiau beveik pusė manė, kad reikalingos papildomos žinios, ir tik kas penktas – kad reikalingas papildomas darbo užmokestis. Taigi šeštojo reikalavimo atitiktis
minėtu požiūriu kol kas nėra visiška, bet atliekami vertinimai tiek visų ligoninių atžvilgiu, tiek kiekvienoje atskirai
didina administracijos sampratą apie geros vadybos
principų taikymo veiksmingumą bendriems ligoninės
veiklos rezultatams. Vertinant lyderystės ir vadybos reikalavimo atitiktį, verta paminėti ir tas LSSLA veiklas, kurios
turi įtakos ir nacionalinei sveikatos politikai. Kaip nuoseklios slaugos politikos plėtros pavyzdį galima paminėti
LSSLA iniciatyva pradėtas organizuoti nacionalines slaugytojų konferencijas. Šiose konferencijose, susibūrus
praktikos, akademinės bendruomenės ir mokslo atstovams, priimamos rezoliucijos bei rengiami konceptualūs
dokumentai. LSSLA iniciatyva suorganizuotoje IX Nacionalinėje slaugytojų konferencijoje atnaujintos Lietuvos
slaugos politikos gairės ir priimtas naujas dokumentas
„Lietuvos slaugos studijų, mokslo ir praktikos plėtros
2010–2015 metams kryptys“ (12). Šis dokumentas – tai
strateginis slaugos politikos plėtros dokumentas ir jame
išdėstytos nuostatos gali būti panaudotos naujoje LSP.
Dažnai yra keliamas klausimas, ar LSSLA tinkle esančios ligoninės funkcionuoja geriau nei kitos? Vienareikšmio atsakymo negali būti, nes viskas priklauso nuo to,
kokius pasirinktume vertinimo kriterijus. Tačiau vertinant naujai PSO suformuluotas gerai funkcionuojančios
sveikatos sistemos nuostatas ir darant prielaidą, kad SSL
veiklos yra susijusios ne tik su ligoninės kaip organizacijos sudėtinėmis dalimis, įskaitant personalą, pacientus ir
infrastruktūrą, bet ir su ligoninės kaip organizacijos įtaka
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bendruomenei to regiono, kuriame ji yra, galima konstatuoti, kad sveikatą stiprinančios ligoninės atitinka visus šešis reikalavimus, keliamus gerai funkcionuojančiai
sveikatos sistemai.
Svarbu paminėti ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu sudarytos darbo grupės parengtą dokumentą „Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2010–2015 m. metmenų projektas“. Nors šis projektas buvo įvardytas kaip strateginis sveikatos sistemos plėtros dokumentas, kuriam
buvo pritarta Vyriausybės posėdyje, tačiau svarstant šį
dokumentą Nacionalinės sveikatos tarybos posėdyje
buvo atkreiptas dėmesys į keletą trūkumų. Pirmiausia,
kaip strateginis dokumentas, jis per didelės apimties, labai painiai tekste suformuluotos pagrindinės sveikatos
sistemos plėtros kryptys ir veiksmai, pasikartojantys skirtingose dokumento dalyse, diskutuotina išdėstytų prioritetų seka. Antra, kaip silpniausią dokumento bruožą
reikėtų įvardyti tai, kad viena iš esminių nurodytų nuostatų – „pacientas yra svarbiausias sveikatos sistemoje“ –
yra neteisinga, nes sveikatos sistema – „tai visuma viešų
ir privačių organizacijų, institucijų ir išteklių, skirtų pagerinti, palaikyti ir atstatyti sveikatą“ (Talino chartija), tad
jos centre turi būti žmogus, o ne „asmuo, kuris naudojasi
sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis“,
kaip rašoma dokumente. Neteisingas akcentas labai susiaurina tikrąją dokumento paskirtį – numatyti sveikatos
sistemos plėtros kryptis ir veiksmus, kurių pagrindinis
tikslas – geresnė visų Lietuvos žmonių sveikata. Nepaisant nurodytų trūkumų, dalis parengto dokumento
nuostatų galėtų būti perkeltos į naująją LSP, o daugelis
jų galėtų pasitarnauti vėliau rengiamam LSP priemonių
įgyvendinimo planui.
Atsižvelgiant į tai, kad Lietuva per pastarąjį dvidešimtmetį turi sukaupusi daug patirties tiek formuojant
sveikatos politiką, tiek pertvarkant sveikatos priežiūros
įstaigas, diegiant profilaktines dažniausių lėtinių ligų
programas, sveikatos stiprinimo projektus tarp vaikų,
jaunimo, įvairių socialinių grupių ar sergančiųjų specifinėmis ligomis bei turi didelį mokslinį potencialą, patyrusių sveikatos politikų, administratorių ir praktikų, stiprių
nevyriausybinių organizacijų, yra visos sąlygos, vadovaujantis plačiomis konsultacijomis ir ankstesnės LSP tikslų
pasiekimo vertinimo rezultatais, parengti naują LSP.
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APIBENDRINIMAS
Apžvelgus pirmojo sveikatos politikos kompleksinio
dokumento Lietuvos sveikatos programos (toliau – Programa) įgyvendinimo įvairius aspektus per ilgesnį laikotarpį, galima įsitikinti kokios sudėtingos priežastys turėjo
įtakos siekiant užsibrėžtų tikslų. Straipsnių autoriai ir jų
kolektyvai, kartais atstovaujantys ir kelioms ministerijoms ar žinyboms, buvo paprašyti pateikti ne tik įvairių
sveikatos sistemos ir kitų sektorių, turinčių įtakos gyventojų sveikatos būklei, pokyčius, bet ir paieškoti atsakymų
apie priežastis, dėl kurių nebuvo įvykdyti Programos
iškelti tikslai ir uždaviniai. Tai ypač svarbu šiandien, rengiant kito, 2011–2020 metų, laikotarpio naują Programą.
Tarpinė analizė, pristatyta 2004 metų Metiniame
pranešime, ir šiandien pateikiama preliminari visos
Programos vertinimo analizė atskleidė, kad kai kuriuos
užsibrėžtus tikslus sėkmingai pavyko pasiekti, o kitų
rezultatai, deja, nėra džiuginantys. Reikia pasidžiaugti,
kad integruotas gyventojų sveikatos rodiklis – vidutinė
gyvenimo trukmė (VGT), vienas iš trijų pagrindinių Lietuvos sveikatos programos tikslų, buvo pasiektas. VGT priklauso ne tik nuo sveikatos priežiūros, higienos, mitybos,
gyvenimo būdo, bet ir nuo ekonominių bei socialinių
sąlygų. Tai, kad miesto gyventojų, tiek vyrų tiek moterų
VGT ilgesnė negu kaimo gyventojų ir kad tarp moterų ir
vyrų rodiklių tebeišlieka didžiulis skirtumas, tik patvirtina, jog dauguma šio rodiklio priežasčių yra už sveikatos
priežiūros sektoriaus ribų. Nors per 13 metų rodiklis išaugo 1,85 metų ir planuota 73 metų vidutinė gyvenimo
trukmė pasiekta (73,1 metų – 2009 m.), augimo tempas
per tą patį laikotarpį buvo 1,5–2 kartus mažesnis negu
kitose ES šalyse. Įdomu, kad didžiausias rodiklio augimo
,,šuolis“ – 2,2 metų įvyko per pastaruosius dvejus metus.
Akivaizdu, kad daugiausia įtakos jam turėjo ryškiai tuo
metu sumažėjęs mirtingumas nuo išorinių priežasčių ir
nuo širdies kraujagyslių ligų. Tai sutampa su kitais Pranešime pateiktais duomenimis apie alkoholio vartojimo ir
jo neigiamos įtakos sveikatai sumažėjimą. Mirčių keliuose sumažėjimas, pripažįstant didelį eismą kontroliuojančių institucijų ir jų socialinės reklamos indėlį, labai glaudžiai siejasi ir su griežtesne pastarųjų trejų metų alkoholio kontrolės politika. Mirtingumo rodiklis nuo eismo
įvykių metu patirtų sužalojimų nuo 2007 m. iki 2009 m.
sumažėjo dvigubai. Žuvusių transporto įvykiuose asmenų skaičius nuo 877 atvejų 2007 metais sumažėjo iki
372 atvejų 2010 metais. Vienas iš Programoje numatytų
tikslų – iki 2010 m. sumažinti traumatizmo atvejų, neįgalumo ir mirtingumo dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų
skaičių 30 procentų, – šiandienos žvilgsniu buvo gana
ambicingas. Mirtingumą nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų sumažinti, kaip buvo užsibrėžta Programoje, per
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12 metų pavyko pasiekti tik iš dalies. Mirties priežasčių
struktūroje nelaimingi atsitikimai ir traumos, kaip ir prieš
13 metų, tebeužima trečiąją vietą po širdies kraujagyslių
ligų bei piktybinių navikų. 2000 metais mirtingumas dėl
išorinių priežasčių visose trijose Baltijos šalyse buvo beveik vienodas, tačiau vėliau mirtingumas Latvijoje ir Estijoje sparčiai mažėjo, o Lietuvoje beveik nekito iki 2007
metų ir tik 2008–2009 metais pastebėtas akivaizdesnis
mažėjimas, kuris gali būti priskirtinas priimtų eismo saugumo didinimo priemonių ir sumažėjusio alkoholio prieinamumo efektui. Standartizuoto mirtingumo rodiklio
pokytis 1999–2009 m. Lietuvoje nuo visų išorinių priežasčių sudarė 22,7 proc. (nuo 149,82 iki 115,83/100 000
gyv.). Lygindami mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklius skirtinguose Lietuvos regionuose, matome, kad
daugiausiai žmonių dėl šių priežasčių miršta pietrytinėje
šalies dalyje. Lygindami mirtingumo nuo ligų, sietinų su
alkoholio vartojimu (alkoholine kepenų liga, apsinuodijimai alkoholiu ir kt.), ir mirčių dėl išorinių priežasčių rodiklius, pastebėtos panašios tendencijos. Nuo 2008 metų
pastebėtas akivaizdus mirčių nuo alkoholio ir visų išorinių mirties priežasčių rodiklių mažėjimas. PSO užsakymu
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų atliktas tyrimas apie Lietuvos gyventojų vien tik dėl alkoholio vartojimo prarastus potencialaus gyvenimo metus
2003–2009 metų laikotarpiu šiuos duomenis papildo.
Per šiuos 7 metus Lietuva prarado 211 585 šalies gyventojų gyvenimo metus. Didžiausias mirtingumas buvo
45–59 metų gyventojų amžiaus grupėje ir daugiausiai
dėl to nukentėjo Šalčininkų, Ukmergės, Trakų, Švenčionių ir Pagėgių savivaldybių gyventojai. Blogiausi buvo
2007 metai, per kuriuos prarasti 40 655 potencialaus
gyvenimo metai, o pradedant 2008 metais nuostoliai
pradėjo mažėti ir per paskutinius trejus metus jie sumažėjo net 1,79 karto. Vien dėl sumažėjusio traumatizmo
2008–2010 metų laikotarpiu išsaugota dešimtys tūkstančių gyvybės metų: 2008 m. – 8310, 2009 m. – 12 600,
2010 m. – 15 150. Pavertus tai finansine išraiška (neprarastas BVP, neišleista socialinėms invalidumo pensijoms
ir sužeistųjų gydymui) susidaro šimtamilijoninės sutaupytos šalies biudžeto lėšos (tūkst. Lt.): 2008 m. – 603 490,
2009 m. – 941 254, 2010 m. – 1 058 870. Tai dar vienas
moksliškai pagrįstas įrodymas, kad sugriežtėjusi ir efektyvesnė pastarųjų metų alkoholio politika pasiteisino ir
davė apčiuopiamų rezultatų ne tik žmonių sveikatai, bet
ir visai ekonomikai.
Analizuojant kitų ūkio sektorių įnašą į Programos ir
ypač į daugumos valstybinių tarpsektorinių sveikatos
programų, turėjusių konkrečius priemonių planus užsibrėžtiems tikslams pasiekti, įgyvendinimą, deja, tenka
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konstatuoti, kad daug galimybių buvo ir prarasta. Nacionalinė sveikatos taryba, atrodo, buvo vienintelė institucija, nuosekliai ir kompleksiškai per 12 metų analizavusi
jų vykdymo eigą. Taryba ne kartą akcentavo, kad viena
svarbiausių šių programų nepakankamo efektyvumo
priežasčių – neužtikrintas finansavimas, prastas tarpsektorinės veiklos koordinavimas ir nepakankama atsakomybė bei kontrolė.
Kalbant apie Programoje užsibrėžtus uždavinius, kurie susiję daugiau su sveikatos priežiūros sistema, pirmiausia būtina pažymėti kūdikių mirtingumo mažinimą.
Šis rodiklis bene geriausiai parodo sveikatos priežiūros
sektoriaus kokybę. Nuo pat Programos pradžios turėjęs teigiamą dinamiką jis palaipsniui gerėja iki šiol. Per
1998–2010 m. laikotarpį mirusių kūdikių skaičius sumažėjo daugiau nei 55 proc. (arba 2,2 karto): 1998 m. 1 000
gyvų gimusių teko 9,2 mirusio kūdikio, o 2010 m. – 4,3.
Tai pasiekta daugiausia dėl didelės užsienio šalių pagalbos ir investicijų į Motinos ir vaiko programą. Apsirūpinta
modernia įranga, uždaryti maži gimdymo skyriai, gerai
organizuota ir centralizuota pagalba perinataliniuose
centruose, pasirūpinta aukšta, atitinkančia tarptautinius
standartus specialistų kvalifikacija.
Programos įgyvendinimo laikotarpiu įvyko teigiamų
permainų ir pačioje sveikatos priežiūros infrastruktūroje.
Labai svarbu, kad, ypač paskutiniais krizės metais, pavyko išlaikyti visos sveikatos sistemos finansavimo stabilumą, užtikrinti siekį, kad būtų sveikatos draudimo lėšomis
finansuojama daugiau negu 80 proc. sveikatai skirtų išlaidų. Prioriteto suteikimas pirminei sveikatos priežiūros
grandžiai su šeimos gydytojo institucija jos centre buvo
ne tik pagrindinis sveikatos priežiūros sistemos pertvarkos siekis nacionalinėje sveikatos koncepcijoje, bet ir
Programoje. Per šiuos metus pastebimai išplėtota ambulatorinė pagalba ir šeimos gydytojo institucija. Bendrosios praktikos gydytojų skaičius padidėjo per šiuos metus
beveik 7,5 karto. Nuo 248 – 1997 m. iki 1849 – 2010 m.
Tačiau sveikatai turinčių įtakos rizikos veiksnių profilakti-
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kos, sveikatos stiprinimo siekiai, deja, ir toliau lieka daugiau deklaracijos. Finansavimo tvarka nesuponuoja, kad
sveikatos priežiūros įstaigų pagrindinis dėmesys būtų
skirtas ligų profilaktikai, lėtinių ligų kontrolei ir kasdieniniam siekiui geresnės savo pacientų sveikatos. Iš dalies
dėl šios priežasties mirtingumo, sergamumo ir invalidumo rodiklių absoliutinė reikšmė ir jų dinamika rodo,
kad pagrindinės probleminės sveikatos sritys išlieka tos
pačios kaip Programos vykdymo pradžioje. Tai – širdies
kraujagyslių, onkologinės, virškinimo sistemos ligos,
traumos ir mirtys dėl išorinių priežasčių. Mirtingumas dėl
visų šių priežasčių sudaro 90 proc. visų mirčių. Lietuvoje
specialaus dėmesio reikalaujančios probleminės sveikatos sritys yra – tuberkuliozė, AIDS, pneumonija, diabetas,
sušalimai, savižudybės, artritas. Visuomenės išprusimas
sveikatos klausimais ir atsakomybės už savo sveikatą suvokimas nepakankamas. Valstybinių sveikatos programų
poveikis šioje srityje nepakankamas. Tarybos vertinimu,
ir dabar per mažai dėmesio skiriama visuomenės sveikatos priežiūros sektoriui.
Lietuvos populiacijos senėjimas yra tik viena tokių tendencijų ir anaiptol ne svarbiausia didėjančio mirtingumo
priežastis, nors į demografinius rodiklius būtina labiau atsižvelgti. Aptariamuoju laikotarpiu Lietuvos demografiniai procesai keitėsi labai sparčiai. Ženklų blogėjimą keitė
kai kurie „atokvėpio“ periodai, kurie, deja, padėties iš esmės nepagerino. Visų demografinių procesų (gimstamumo, mirtingumo, migracijos) būklė šiuo metu yra bloga,
labai bloga ar net blogiausia lyginant su kitomis Europos
Sąjungos šalimis, tarp jų ir su kaimyninėmis – Lenkija ir
ypač Estija. Atsižvelgiant į visų šių procesų negatyvias išraiškas, esamą būklę galima būtų įvardyti „demografine
depresija“, o dėl jos ypač sudėtingos ir ilgai trunkančios
situacijos – net „didžiąja demografine depresija“.
Vis dėlto įvertinus Lietuvos gyventojų sveikatos būklės rodiklių dinamiką pirmosios Lietuvos sveikatos programos periodu, matomos labai skirtingos tendencijos,
bet didele dalimi pozityvios.
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