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ĮVADAS
Nacionalinė sveikatos taryba, Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga sveikatos politikos vertinimo
ir formavimo patariamoji institucija, nuo pat įsteigimo pradžios kasmet Seimui teikia metinius pranešimus apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo būklę. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas
suteikia galimybę Lietuvos Respublikos Seimo nariams ir visuomenei atvirai išdėstyti svarbias Lietuvos sveikatos problemas ir pateikti pasiūlymus dėl sveikatos politikos įgyvendinimo.
Džiaugiuosi, galėdamas skaitytojui pristatyti keturioliktąjį Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą. Pagrindinė jo tema – „Sveikas senėjimas – nauji iššūkiai Lietuvai“.
Kiekviename metiniame pranešime, jo pirmojoje dalyje, pristatomi pagrindiniai šalies gyventojų sveikatos rodikliai, jų pokyčiai, kryptys. Nacionalinė sveikatos taryba – vienintelė institucija Lietuvoje, kuri ne tik vertina Lietuvos
gyventojų sveikatos rodiklius ir jų tendencijas, bet ir pateikia konkrečias išvadas ir rekomendacijas, į ką artimiausiu
metu būtina atkreipti dėmesį sprendžiant tiek visuomenės, tiek asmens sveikatos problemas. Nacionalinės sveikatos
tarybos keturioliktojo metinio pranešimo pagrindinė tema, atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos 2012 m.
sveikatos dienos temą „Sveikas senėjimas“ bei šūkį ,,Gera sveikata – ilgesnis gyvenimas“, taip pat į tai, jog 2012-ieji
paskelbti Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais, skiriama sveikam senėjimui, jį
lemiantiems veiksniams. Pasaulyje, ypač išsivysčiusiose šalyse, vyksta dideli demografiniai pokyčiai: mažėja vaikų ir
gausėja vyresnio amžiaus žmonių. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos prognozėmis, ir toliau numatomas spartus Lietuvos gyventojų senėjimas, todėl tikėtina, kad 2060 m. pradžioje beveik 37 proc. Lietuvos gyventojų
bus pagyvenę žmonės, o Europos Sąjungoje (27 valstybių narių vidurkis) – 35 procentai. Demografiniai pokyčiai lemia ir lems vis didėsiančią sveikatos priežiūros paslaugų paklausą, dėl gyventojų senėjimo augsiantį žmonių su negalia skaičių. Visuomenės senėjimas veikia sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemas, kurioms tenka prisitaikyti
prie senėjančios visuomenės poreikių, ir reikalauja užtikrinti šių sistemų tvarumą visuomenėje. Europos Sąjungos
šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, dėl pagerėjusios sveikatos priežiūros kokybiškiau gydomos tiek ūmios, tiek lėtinės ligos,
todėl ilgėja gyvenimo trukmė, daugėja su senėjimu susijusių socialinių, ekonominių problemų, kinta gamybos, vartojimo sistemos. Demografinio senėjimo sąlygomis labai svarbu kuo minimalesnės papildomos sąnaudos gyventojų
senėjimo pasekmių įveikimui ir kuo maksimalesnės ilgesnės gyvenimo trukmės teikiamos naudos visuomenei ir individams išvystymas.
Metiniame pranešime pateikti duomenys skatina daugiau dėmesio skirti veiksniams, lemiantiems vyresnio amžiaus žmonių geresnę gyvenimo kokybę, geresnę integraciją į visuomenę, bei veiksniams, palaikantiems darbingumą, fizinį aktyvumą. Tikimės, kad šiame leidinyje pateikta medžiaga bus įdomi ir vertinga įvairių sričių specialistams,
politikams, dalyvaujantiems sveikatinimo veikloje, bei visiems, kuriems rūpi sveikatos problemos ir jų sprendimas.
Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos tarybos nariams už svarbią visuomeninę veiklą, metinio pranešimo autoriams, visiems prisidėjusiems prie šio leidinio rengimo.
Prof. habil. dr. Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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I. lietuvos gyventojų sveikata

Romualdas Gurevičius, Jonė Jaselionienė
2025 m. Europoje vyresnių nei 65 metų žmonių bus ketvirtadalis visos populiacijos. 2050 m. šio amžiaus žmonių
skaičius padidės 70 proc., o vyresnių nei 80 m. – 170 proc.
Tai kelia didžiulius iššūkius 21 amžiui – patenkinti šios
populiacijos lūkesčius. Vienas iš svarbiausių uždavinių –
pritaikyti sveikatos sistemas senstančios populiacijos
poreikiams ir padėti jai prisitaikyti bendruomenėse, kuriose, kaip prognozuojama, bus mažiau darbo jėgos.
Lietuvos gyventojai taip pat sparčiai sensta – anot statistikos departamento, 2011 metų pradžioje kas penktas šalies gyventojas buvo pagyvenęs. Per pastaruosius
dešimt metų pagyvenusių žmonių skaičius padidėjo
28,8 tūkst. (4,3 proc.), nors šalies gyventojų skaičius sumažėjo 183,1 tūkst. (5,2 proc.). Apskaičiuota, jog, jeigu
situacija nesikeis, 2030 metų pradžioje beveik trečdalį
(28,9 proc.) Lietuvos gyventojų sudarys pagyvenę žmonės. Prognozuojama, kad vienam pagyvenusiam asmeniui tada teks 2 darbingo amžiaus asmenys (šiuo metu –
3). Lietuvoje pagyvenusių moterų gerokai daugiau nei
vyrų. 2010 m. pradžioje šalyje buvo 449,2 tūkst. 60 metų
ir vyresnio amžiaus moterų, arba 1,8 karto daugiau negu
vyrų. Pagyvenę žmonės mieste sudarė 20 procentų, kaime – 22,9 procento gyventojų. Daugiausia šio amžiaus
žmonių buvo Varėnos, Alytaus, Anykščių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse, kuriose 60 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojai sudarė 27,2–30,2 procento.
Žinant tai, jog pagyvenę žmonės ženkliai dažniau serga lėtinėmis ligomis bei miršta nuo jų, šio darbo tikslas –
parodyti dinamiką, pateikiant atitinkamai apdorotą kiekybinę informaciją.
Darbe analizuojamai problemai nagrinėti panaudoti
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, Statistikos departamento, Pasaulio sveikatos organizacijos bei
EB statistikos tarnybos paskutiniai prieinami duomenys.
2011 m. duomenys yra išankstiniai ir gali keistis.

Demografinė situacija Lietuvoje
Gyventojų skaičius Lietuvoje kasmet mažėja. Jau daug
metų pagrindinės šio mažėjimo priežastys yra emigracija, žemas gimstamumas ir palyginti didelis mirtingumas.
2010 m. vidutinis metinis gyventojų skaičius siekė 3 mln.
287 tūkst., t. y. beveik 53 tūkst. gyventojų mažiau nei
2009 m. (1 pav.). Iš jų 67 proc. gyveno mieste ir 33 proc. kaime. 2010 m. vyrai sudarė 46,5 proc., moterys – 53,5 proc.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

populiacijos. Vyrų ir moterų santykis pastarąjį dešimtmetį
išliko nepakitęs. Per 2001–2010 m. laikotarpį vidutinis gyventojų skaičius sumažėjo beveik 6 proc., arba daugiau
nei 190 tūkst. gyventojų. Išankstiniais Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2011 m. pabaigoje šalyje gyveno 3 mln. 199 tūkst. gyventojų, t. y. 45,3 tūkst. mažiau
negu 2011 m. pradžioje. 2011 m. gyventojų skaičiaus
sumažėjimą lėmė neigiama neto migracija (beveik pusę
(44 proc.) visų emigrantų sudarė 20–29 metų amžiaus gyventojai), sudariusi 85 procentus bendro sumažėjimo, ir
neigiama natūralioji kaita, sudariusi 15 procentų.
Lietuvoje stebimas spartus gyventojų senėjimas, t. y.
pagyvenusių žmonių skaičiaus, palyginti su bendru gyventojų skaičiumi, didėjimas (2 pav.). 2011 m. pradžioje
535,8 tūkst., arba 16,5 procento, gyventojų buvo 65 metų
ir vyresnio amžiaus, 2001 m. pradžioje – 484,7 tūkst.,
arba 13,9 procento. 2011 m. pradžioje šalyje gyveno
180,4 tūkst. pagyvenusių vyrų ir 355,4 tūkst. pagyvenusių moterų, t. y. šio amžiaus moterų buvo du (1,97) kartus
daugiau negu šio amžiaus vyrų.

Abi lytys
Vyrai
Moterys

1 pav. Vidutinio metinio gyventojų skaičiaus pokyčiai
2001–2010 m.
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2 pav. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų dalies
pokyčiai 2001–2011 m.

5

2001–2011 m. laikotarpiu vis didėjo 65 metų ir vyresnio
amžiaus gyventojų skaičiaus santykis (arba ekonomiškai neaktyvių vyresnių nei 65 metų gyventojų skaičius
100-ui darbingų 15–64 metų amžiaus gyventojų) su 15–
64 metų gyventojais – 2001 m. pradžioje sudarė 21,1 proc.
2010 m. – 23,7 proc., 2011 m. – jau 24,1 proc. (3 pav.).
Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
ilgėja ir 2010 m. siekė 73,5 metų (nuo 2001 m. vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 1,8 metų), iš jų vyrų –
68, moterų – 78,8 metų (4 pav.). Nuo 2008 m. pradėjęs
mažėti vyrų mirtingumas lėmė, kad jų vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė, palyginus su 2007 m., pailgėjo 3,1
metų, moterų – pailgėjo 1,6 metų.
Per 2001–2010 m. laikotarpį moterų vidutinė tikėtina
gyvenimo trukmė pailgėjo 1,4 metų, vyrų – 2,1 metų.
2010 m., palyginus su 2009 m., labiausiai pailgėjo miesto vyrų (0,6 metų) ir kaimo moterų (0,4 metų) vidutinė
tikėtina gyvenimo trukmė, tačiau tiek kaimo vyrų, tiek
moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė išliko gerokai
trumpesnė nei miesto: vyrų – 3,1, moterų – 2 metais. Nuo
2007 m. skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos
gyvenimo trukmės sumažėjo 1,5 metų ir 2010 m. buvo
10,8 metų.
30

Išankstiniais duomenimis, 2011 m. gimė 33,9 tūkst.
kūdikio, arba 1,7 tūkst. mažiau negu 2010 m. 2010 m.
gimė 35,6 tūkst. kūdikio, tai 1,1 tūkst. kūdikio mažiau
nei 2009 m. Žemiausią lygį gimstamumas buvo pasiekęs 2002 m. – 1000 gyventojų teko 8,6 gimusiojo, kitus
septynerius metus didėjo (iki 11 2009 m.), o nuo 2010 m.
(10,8) vėl mažėjo – iki 10,5 2011 m. (5 pav.). Palankiausia
demografinė padėtis yra tada, kai suminis gimstamumo
rodiklis svyruoja apie 2,1 – t. y. kiekviena moteris turėtų
pagimdyti mažiausiai 2 kūdikius. Suminis gimstamumo
rodiklis 2010 m. tesiekė 1,55.
Gyventojų mirtingumo kreivė jau daug metų išlieka
aukšta ir gana stabili (6 pav.). 2010 m. mirė 42,1 tūkst.
žmonių ir 1000 gyventojų teko 12,8 mirusiojo (2007 m.
1000 gyventojų teko 13,5 mirusiojo), 100 000 vyrų teko
1409,9 mirusiojo, 100 000 moterų – 1170,0. Išankstiniais
duomenimis, 2011 m. mirtingumas šiek tiek sumažėjo – mirė 41 tūkst. žmonių, arba 1,1 tūkst. mažiau nei
2010 m. 1000 gyventojų teko 12,7 mirusiojo. 2011 m. mirė
7,1 tūkst. žmonių daugiau, negu gimė kūdikių (2010 m. –
6,5 tūkst.). 2011 m. mirė 144 kūdikiai, tai 9 mažiau negu
2010 m. Pastaruosius dvejus metus mirusių kūdikių skaičius, tenkantis 1000 gyvų gimusiųjų, siekė 4,3 (2007 m. –
5,9). 2010 m. 65 metų ir vyresnio amžiaus mirusieji sudarė
71 proc., 2001 m. – 65,6 proc. visų mirusiųjų. 2010 m. 65
metų ir vyresnio amžiaus moterys sudarė 83,8 proc. visų
15, 0
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4 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės pokyčiai
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6 pav. Mirtingumo pokyčiai Lietuvoje 2001–2011 m.
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mirusiųjų moterų, vyrai – 58,8 proc. visų mirusių vyrų.
57,6 proc. 65 metų ir vyresnio amžiaus mirusiųjų sudarė
moterys. Išankstiniais duomenimis, 2011 m. didžioji dalis
(71,4 proc.) mirusiųjų buvo sulaukę 65 metų ir vyresnio
amžiaus, mirusių pagyvenusių moterų dalis tarp visų mirusių moterų kito nedaug (83,7 proc.), vyrų šiek tiek padidėjo – iki 59,6 proc. tarp visų mirusių vyrų.

Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo
pagrindinių mirties priežasčių dinamika
Mirusiųjų nuo tam tikrų mirties priežasčių skaičius kinta priklausomai nuo mirusiųjų amžiaus ir lyties, tačiau Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra nuo 2001 m.
nepakito – daugiausia žmonių miršta dėl trijų pagrindinių
mirties priežasčių – nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių. 2011 m.
jos sudarė 85,1 proc. visų mirties priežasčių (2010 m. –
85 proc.). Nuo kraujotakos sistemos ligų 2011 m. mirė
daugiau nei pusė, t. y. 56,3 proc. (2010 m. – 56,1 proc.) visų
mirusiųjų, nuo piktybinių navikų – 19,7 proc. (2010 m. –
19,3 proc.), dėl išorinių mirties priežasčių – 9,1 proc.
(2010 m. – 9,6 proc.) visų mirusiųjų. Dauguma (76 proc.)
mirusiųjų dėl išorinių priežasčių buvo vyrai. Mirusiųjų
nuo išorinių mirties priežasčių skaičius 2011 m., lyginant
su 2010 m., sumažėjo 8 proc. (325 asmenimis).
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7 pav. Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.

2010 m. 100 000 gyventojų teko 718,8 mirusiojo nuo
kraujotakos sistemos ligų (7 pav.). Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 47 proc. vyrų ir 65,6 proc. moterų. Trečdalis visų mirusių vyrų mirė nuo išeminės širdies ligos
(30,4 proc.), 9,7 proc. nuo cerebrovaskulinių ligų. Vyrų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis 2010 m.
buvo 663,2/100 000 vyrų (2009 m. – 651,2/100 000 vyrų).
2010 m. net 41,6 proc. visų mirusių moterų mirė nuo išeminės širdies ligos, 17,8 proc. nuo cerebrovaskulinių ligų.
100 000 moterų teko 767,2 mirusiosios nuo kraujotakos
sistemos ligų.
Išankstiniais duomenimis, 2011 m. Lietuvoje mirė
20 944 vyrai, t. y. 592 vyrais mažiau negu 2010 m. Daugiausia (47,7 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, iš kurių 65,4 proc. sudarė išeminė širdies liga,
20,8 proc. – smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinės)
ligos. 2011 m. Lietuvoje mirė 20 093 moterys, t. y. 491
moterimi mažiau, lyginant su 2010 m. Daugiausia moterų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (65,1 proc.), iš kurių 62,7 proc. mirė nuo išeminės širdies ligos, 27,5 proc. –
nuo smegenų kraujagyslių (cerebrovaskulinių) ligų. Nuo
kraujotakos sistemos ligų 2011 m. mirė 408 moterimis
mažiau (3 proc.) negu 2010 m.
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai 2010 m. sudarė
84,9 proc. visų mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų,
arba šioje amžiaus grupėje 67,1 proc. gyventojų mirė
nuo kraujotakos sistemos ligų (3749,9/100 000). Nuo
kraujotakos sistemos ligų mirusios 65 metų ir vyresnio
amžiaus moterys sudarė 93,4 proc. visų nuo minėtų ligų
mirusių moterų, vyrai – 73,7 proc. mirusių vyrų. 2011 m.
nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 66,9 proc. 65 metų ir
vyresnio amžiaus gyventojų.
2010 m. mirtingumas nuo išeminės širdies ligos padidėjo ir 100 000 gyventojų teko 459,8 mirusiojo nuo
išeminės širdies ligos, 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų grupėje – 2454,8 mirusiojo (8 pav.). Tuo tarpu
mirtingumo nuo insulto rodikliai, palyginus su 2009 m.,
sumažėjo iki 113,8 100 000 gyventojų, 65 metų ir vyresnio amžiaus – 592,8 (9 pav.).
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8 pav. Mirtingumo nuo išeminės širdies ligos pokyčiai
Lietuvoje 2001–2010 m.
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9 pav. Mirtingumo nuo insulto pokyčiai Lietuvoje
2001–2010 m.
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2010 m. 100 000 gyventojų teko 246,7 mirusiojo nuo
piktybinių navikų (2009 m. – 243,5) (10 pav.). Mirusieji nuo piktybinių navikų sudarė 21,2 proc. visų mirusių
vyrų (299,3/100 000 vyrų). Daugiausiai vyrų mirė nuo
trachėjos, bronchų ir plaučių (73,0/100 000 vyrų), priešinės liaukos (37,8/100 000 vyrų), skrandžio (26,9/100 000
vyrų) ir storosios žarnos (15,9/100 000 vyrų) piktybinių
navikų. Nuo piktybinių navikų 2010 m. mirė 3538 moterys (201,1/100 000 moterų) ir sudarė 17,2 proc. visų
mirusių moterų. Daugiausia moterų mirė nuo krūties
(32,7/100 000 moterų), kiaušidžių (16,4/100 000 moterų), storosios žarnos (16,0/100 000 moterų) ir skrandžio
(15,3/100 000 moterų) piktybinių navikų. Moterų nuo
piktybinių navikų mirė 1,3 karto mažiau negu vyrų.
Išankstiniais duomenimis, nuo piktybinių navikų
2011 m. Lietuvoje mirė 21,5 proc. visų mirusių vyrų. Trachėjos, bronchų ir plaučių vėžys sudarė 25,9 proc., priešinės liaukos – 11,3 proc., skrandžio – 8,5 proc. mirusių
nuo piktybinių navikų vyrų. Nuo trachėjos, bronchų ir
plaučių piktybinių navikų vyrų mirė 5,3 kartus daugiau
negu moterų. Nuo piktybinių navikų mirusios moterys sudarė 17,9 proc. visų mirusių moterų. Iš jų daugiausia mirė
nuo krūties (15,1 proc.), skrandžio (7,9 proc.), kiaušidžių
(7,8 proc.) ir storosios žarnos (7,5 proc.) piktybinių navikų.

65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai 2010 m. sudarė 67,6 proc. visų mirusiųjų nuo piktybinių navikų, arba
šioje amžiaus grupėje 18,3 proc. gyventojų mirė nuo piktybinių navikų (1024,3/100 000). Nuo piktybinių navikų
mirusios 65 metų ir vyresnio amžiaus moterys sudarė
70,6 proc. visų nuo minėtų ligų mirusių moterų, vyrai –
65,2 proc. mirusių vyrų. 2011 m. nuo piktybinių navikų
mirė 18,6 proc. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų.
Mirtingumas nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių
piktybinių navikų išlieka gana stabilus (11 pav.). 2010 m.
100 000 gyventojų teko 43,6 mirusiojo nuo minėtų navikų. Tuo tarpu 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
grupėje stebimas mirtingumo mažėjimas nuo 2008 m. –
2010 m. 100 000 šios amžiaus grupės gyventojų teko
170,6 mirusiojo.
Nuo 2007 m. pastebimai auga mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus
moterų (12 pav.). 2006 m. 100 000 moterų teko 83,4 mirusiosios, 2010 m. – jau 99,8. Bendras moterų mirtingumas
nuo krūties piktybinių navikų keleri metai išlieka gana
stabilus – 2010 m. 100 000 moterų teko 32,7 mirusiosios.
Mirtingumas nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų
tolygiai svyruoja tiek tarp visų, tiek tarp pagyvenusių
moterų (13 pav.). Palyginus su 2009 m., 2010 m. mirtin-
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10 pav. Mirtingumo nuo piktybinių navikų pokyčiai
Lietuvoje 2001–2010 m.
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11 pav. Mirtingumo nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir
plaučių piktybinių navikų pokyčiai Lietuvoje
2001–2010 m.
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12 pav. Mirtingumo nuo krūties piktybinių navikų
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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13 pav. Mirtingumo nuo gimdos kaklelio piktybinių
navikų pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.

I. lietuvos gyventojų sveikata

priežasčių mirusios moterys sudarė 4,4 proc. visų mirusių
moterų. Iš jų nuo nelaimingų atsitikimų mirė 60,0 proc.
moterų, 22,5 proc. nusižudė. Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3,2 karto daugiau vyrų negu moterų.
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojai 2010 m. sudarė 22,4 proc. visų mirusiųjų dėl išorinių priežasčių, arba
šioje amžiaus grupėje 3 proc. gyventojų mirė dėl išorinių
priežasčių (169,5/100 000). Dėl išorinių priežasčių mirusios 65 metų ir vyresnio amžiaus moterys sudarė 38 proc.
visų nuo minėtų priežasčių mirusių moterų, vyrai –
17,8 proc. mirusių vyrų. 2011 m. dėl išorinių priežasčių
mirė 3,1 proc. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų.
Nuo 2008 m. mirusiųjų skaičius nuo transporto traumų mažėja (16 pav.). 2007 m. 100 000 gyventojų teko 26
mirusieji transporto įvykiuose, 2010 m. – 11,3; 65 metų
ir vyresnio amžiaus gyventojų grupėje atitinkamai – 27
ir15,9 mirusiojo.

Lietuvos gyventojų sergamumo dinamika
Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje mažėja – vis mažiau užregistruojama naujų tuberkuliozės atvejų. Žymesnis sergamumo mažėjimas registruojamas nuo 2007 m.
(58,6/100 000 gyventojų), 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų grupėje – jau nuo 2004 m. (61,1/100 000 gyventojų) (17 pav.). 2001 m. 100 000 gyventojų teko 63,9
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gumo rodikliai padidėjo ir sudarė 13,8/100 000 moterų ir
28,5/100 000 65 metų ir vyresnio amžiaus moterų.
Mažėjęs vyrų mirtingumas nuo priešinės liaukos piktybinių navikų 2010 m. padidėjo ir sudarė 37,8/100 000 vyrų
(14 pav.). Tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus vyrų 2009 m.
užregistruotas žemiausias mirtingumas (236,9/100 000
vyrų), 2010 m. vėl išaugo iki 279,9 mirusiojo/100 000
vyrų.
2010 m. 100 000 gyventojų teko 123,1 mirusiojo dėl
išorinių priežasčių (2005 m. – net 162,5) (15 pav.). Nuo
išorinių mirties priežasčių 2010 m. mirė 14,5 proc. visų
mirusių vyrų, iš kurių 57,3 proc. mirė nuo nelaimingų atsitikimų, 26,5 proc. nuo savižudybių. 2010 m. vyrų mirtingumo rodiklis nuo išorinių mirties priežasčių buvo
204,6/100 000 ir, lyginant su 2009 m. (211,3/100 000), jis
yra mažesnis. Moterys, mirusios dėl išorinių priežasčių,
sudarė 4,5 proc. visų mirusių moterų, iš jų 61,3 proc. mirė
nuo nelaimingų atsitikimų, 20,5 proc. – nuo savižudybių.
Tačiau moterų mirtingumas nuo išorinių mirties priežasčių buvo 3,4 karto mažesnis negu vyrų.
Išankstiniais duomenimis, 2011 m. nuo išorinių mirties priežasčių mirė 13,5 proc. visų mirusių vyrų, iš kurių
54,9 proc. mirė nuo nelaimingų atsitikimų (transporto
įvykių, nukritimų, paskendimų, atsitiktinių apsinuodijimų), 28,9 proc. nuo savižudybių. Nuo išorinių mirties
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14 pav. Mirtingumo nuo priešinės liaukos piktybinių
navikų pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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16 pav. Mirtingumo dėl transporto įvykių pokyčiai
Lietuvoje 2001–2010 m.
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15 pav. Mirtingumo dėl išorinių priežasčių pokyčiai
Lietuvoje 2001–2010 m.
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17 pav. Sergamumo tuberkulioze pokyčiai Lietuvoje
2001–2010 m.
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aktyvios tuberkuliozės atvejo, 2010 m. – 47,9; 65 metų ir
vyresnio amžiaus gyventojų grupėje – atitinkamai 76,8
ir 40,6. Išankstiniais duomenimis, 2011 m. užregistruoti
47,5 aktyvios tuberkuliozės atvejo 100 000 gyventojų.
Aktyvios tuberkuliozės (be recidyvų) atvejų skaičius per
2001–2011 m. laikotarpį sumažėjo apie 31 proc.
Ligotumas piktybiniais navikais nuolat auga, ypač
pagyvenusių žmonių grupėje (18 pav.). Ligotumo rodiklis nuo 1586,5/100 000 gyventojų 2001 m. padidėjo iki
2530,5 2010 m., 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
grupėje atitinkamai 6066,3 ir 92178,6. Jeigu teisingai surinkta informacija apie ligotumą – laiku išbraukti iš apskaitos mirę ir/ar išvykę onkologiniai ligoniai, didėjantis
ligotumas rodo gerą tendenciją, jog kasmet turime vis
ilgiau gyvenančių onkologinių ligonių.
Tuo tarpu sergamumo piktybiniais navikais rodikliai
2009 m. nežymiai sumažėjo (lyginant su 2008 m.) –
100 000 gyventojų teko 533,0 atvejai, pagyvenusių žmonių grupėje – 1930,8 (19 pav.). Išankstiniais duomenimis,
2010 m. gyventojų sergamumas piktybiniais navikais
dar sumažėjo ir 100 000 gyventojų teko 477,7 asmens,
kuriems naujai užregistruoti piktybiniai navikai.
Sergamumas gaubtinės ir tiesiosios žarnos (kolorektaliniais) piktybiniais navikais tolygiai auga (20 pav.).
2009 m. 100 000 gyventojų teko 48,4, o 65 metų ir vy-

resnio amžiaus gyventojų – net 212,4 atvejo (2001 m.
atitinkamai 35,1 ir 156,8). Anot epidemiologų, vienas pagrindinių storosios žarnos piktybinių navikų, kaip, beje,
daugelio epitelinių navikų, veiksnių yra amžius, tad kuo
žmogus vyresnis, tuo labiau didėja tikimybė susirgti storosios žarnos piktybiniu naviku. Be to, galima manyti, kad
sergamumo gaubtinės ir tiesiosios žarnos (kolorektaliniais) piktybiniais navikais rodikliai didėja dėl aktyvesnės
diagnostikos prevencinių patikros programų metu.
Sergamumo melanoma rodikliai nuo 2006 m. taip pat
turėjo didėjimo tendencijas, tačiau 2009 m. susirgimų
užregistruota kiek mažiau nei 2008 m. – 100 000 gyventojų – 8,12, 65 metų ir vyresnio amžiaus – 25,6 (21 pav.).
2004 m. užregistruotas didžiausias analizuojamo laikotarpio sergamumas – 12 atvejų 100 000 gyventojų ir 35,6
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų.
Sergamumas cukriniu diabetu vis dar išlieka viena
opiausių sveikatos problemų. 2010 m. 100 000 gyventojų užregistruota 264,9 asmens, naujai susirgę cukriniu
diabetu (2008 m. – 283,1), tarp 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų – net 649,2 (2008 m. – 716,3).
Nuo 2006 m. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais rodiklis
šoktelėjo į viršų iki 2359,8/100 000 gyventojų ir tolygiai
didėjo iki 2008 m. (2902,8), 2010 m. 100 000 pagyve-
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2001–2009 m.

2004

2005

2006

2007

2008

2009

30

00

1 0 0 0 0 0 gy v .

1 0 0 0 0 0 gy v .

2003

40

1 000

20

10

500

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

19 pav. Sergamumo piktybiniais navikais pokyčiai
Lietuvoje 2001–2009 m.
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21 pav. Sergamumo melanoma pokyčiai Lietuvoje
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nusių gyventojų teko 2558,1 naujai susirgusio asmens
(23 pav.). Tuo tarpu visų amžiaus grupių sergamumo psichikos ir elgesio rodiklis analizuojamą laikotarpį išlieka
gana tolygus – 2001 m. 100 000 gyventojų teko 2287,9,
2010 m. – 2221,4 naujai susirgusio asmens.
Sergamumo demencija ir Alzheimerio liga rodikliai iki
2008 m. didėjo tolygiai, ypač tarp 65 metų ir vyresnio
amžiaus gyventojų, tačiau pastaraisiais dviem metais registruojami šiek tiek mažesni rodikliai (24 pav.). 2001 m.
100 000 gyventojų teko 80,5, 2010 m. – 201,8 naujai
susirgusio asmens, pagyvenusių žmonių – atitinkamai
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22 pav. Sergamumo cukriniu diabetu pokyčiai
Lietuvoje 2001–2010 m.

481,5 ir 1120,4. Kaip minėta, aukščiausi sergamumo rodikliai užregistruoti 2008 m. – 226,4/100 000 gyventojų ir
1296,6/100 000 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų.
Katarakta ir glaukoma laikomos vyresnio amžiaus žmonių ligomis. Sergamumo šiomis ligomis rodikliai per analizuojamą laikotarpį kito nedaug (25, 26 pav.). 2001 m.
100 000 gyventojų teko 474,4 65 metų ir vyresnio amžiaus,
2302,1 naujai susirgusio katarakta skaičius, 2010 m. – atitinkamai 520,3 ir 2340,4. Sergamumo glaukoma pokyčiai
buvo akivaizdesni 2001 m. 100 000 gyventojų teko 215,2,
2010 m. – 276,2 naujai susirgusio asmens, 65 metų ir vyresnio amžiaus – atitinkamai 826,1 ir 900,8.
Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 2001–
2010 m. laikotarpiu tolygiai augo (27 pav.). Nuo 2001 m.
(2783,1/100 000 gyventojų) iki 2010 m. sergamumo
kraujotakos sistemos ligomis rodiklis padidėjo iki 3380,7
100 000 gyventojų. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų grupėje sergamumo minėtomis ligomis rodikliai yra
ypač aukšti – 2001 m. 100 000 gyventojų teko 6604,7,
2010 m. – 7091 naujai susirgęs kraujotakos sistemos ligomis asmuo.
Analizuojant sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis
rodiklius stebima mažėjimo tendencija (28 pav.). Įdomus
faktas, jog sergamumas šia ligų grupe tarp senjorų yra
kelis kartus mažesnis už bendrą sergamumą. Iki 2005 m.
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23 pav. Sergamumo psichikos ir elgesio sutrikimais
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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25 pav. Sergamumo katarakta pokyčiai Lietuvoje
2001–2010 m.

1400

1000

800

1000

1 0 0 0 0 0 gy v .

1 0 0 0 0 0 gy v .

1200

800
600

600

400
400
200

200
0
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

24 pav. Sergamumo demencija ir Alzheimerio liga
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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26 pav. Sergamumo glaukoma pokyčiai Lietuvoje
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dikliai aukštesni nei visoje populiacijoje – 2001 m. 6827,4,
2008 m. – 8298,1, 2010 m. – 7636,9 100 000 gyventojų.
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, kuriems naujai užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kiti išorinių
priežasčių padariniai, skaičius per 2001–2010 m. laikotarpį kito nedaug – nuo 7822,3 iki 7887,6 100 000 gyventojų (31 pav.). Bendras asmenų, kuriems naujai užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kiti išorinių priežasčių
padariniai, skaičius 100 000 gyventojų augo iki 2005 m.
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sergamumas kvėpavimo ligomis tolygiai didėjo, tačiau
pastaraisiais metai stebimi sergamumo svyravimai ir susirgimų registruojama vis mažiau. 2001 m. 100 000 gyventojų užregistruoti 22960,9, 2010 m. – 20852,8 naujai
susirgusio asmens. Kaip minėta, 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų grupėje sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis rodikliai yra mažesni – 2001 m. 100 000 minėto amžiaus gyventojų teko 10904,5, 2010 m. – 10232,8
naujai susirgusio asmens.
Sergamumas virškinimo ligomis 2001–2010 m. laikotarpiu augo ir 2010 m. 100 000 gyventojų teko 5249,2
naujai susirgusio asmens (2001 m. – 4170,9) (29 pav.).
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų grupėje sergamumas virškinimo sistemos ligomis nuo 4057,4 2001 m.
padidėjo iki 5061,6 100 000 gyventojų 2010 m. Vyresnio
amžiaus gyventojų sergamumas nežymiai skyrėsi nuo
bendro sergamumo.
Sergamumas jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis tolygiai augo iki 2008 m., vėliau
stebima sergamumo šiomis ligomis mažėjimo tendencija (30 pav.). 2001 m. 100 000 gyventojų užregistruota 5584,6 naujai susirgusio asmens, 2008 m. – 7731,1,
2010 m. – 6958,1. 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
grupėje sergamumo jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis pokyčiai buvo panašūs, tačiau ro-
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29 pav. Sergamumo virškinimo sistemos ligomis
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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30 pav. Sergamumo jungiamojo audinio ir skeletoraumenų sistemos ligomis pokyčiai Lietuvoje
2001–2010 m.

2010

27 pav. Sergamumo kraujotakos sistemos ligomis
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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28 pav. Sergamumo kvėpavimo sistemos ligomis
pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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31 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma,
apsinuodijimas ar kiti išorinių priežasčių padariniai,
skaičiaus pokyčiai Lietuvoje 2001–2010 m.
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(9927,6), vėliau stebima mažėjimo tendencija ir 2010 m.
rodiklis 100 000 gyventojų sudarė 8778,9. Įdomu tai, jog
65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, kuriems naujai užregistruota trauma, apsinuodijimas ar kiti išorinių
priežasčių padariniai naujai registruojamas dažnis yra
žemesnis už bendrąjį sergamumo rodiklį.

65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
mirtingumo dinamika Pabaltijo šalyse
ir Europos Sąjungoje
Standartizuoti mirtingumo rodikliai turi mažėjimo
tendenciją tiek Pabaltijo šalyse, tiek Europs Sąjungoje
(32 pav.). Standartizuotas mirtingumo rodiklis Lietuvoje nuo 5586,4 100 000 gyventojų (2001 m.) sumažėjo iki
5302,6 (2009 m.). Latvijoje 2009 m. 100 000 gyventojų
teko 5294,3 mirusiojo. Tuo tarpu Estijoje ir Europos Sąjungoje šie rodikliai buvo žymiai mažesni – atitinkamai
4726,5 ir 3830,7 100 000 gyventojų (2010 m.).
Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodikliai pastaraisiais metais mažėjo visose analizuojamose šalyse
(33 pav.). Lietuvoje nuo 2005 m. rodikliai buvo didžiausi –
2005 m. – 3927,7, 2009 m. – 3526,7 100 000 gyventojų.

Aukščiausi standartizuoti mirtingumo nuo išeminės
širdies ligos rodikliai užregistruoti Lietuvoje – 2001 m. –
2544,5 100 000 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų, 2005 m. – 2578,8, vėliau mažėjo iki 2250,2 2009 m.
(34 pav.). Tiek Pabaltijo, tiek Europos Sąjungos šalyse
standartizuoti mirtingumo nuo išeminės širdies rodikliai
mažėjo.
Standartizuoti mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų
rodikliai per 2001–2010 m. laikotarpį tolygiai mažėjo
Latvijoje, Estijoje ir Europos Sąjungos šalyse, tuo tarpu
Lietuvoje mirtingumo situacija išliko mažai pakitusi –
2001 m. 100 000 65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų
teko 894,6, 2009 m. – 895,8. Didžiausi mirtingumo rodikliai 100 000 gyventojų buvo Latvijoje – 2001 m. 1626,6,
2009 m. sumažėjo iki 977,5. Žymiai rodikliai sumažėjo
Estijoje – nuo 1155,7 (2001 m.) iki 467 (2010 m.) 100 000
gyventojų. Ryškaus mirtingumo mažėjimo nebuvimas
Lietuvoje neramina, nes abiejose Pabaltijo šalyse stebima ryški mirtingumo mažėjimo tendencija.
Standartizuoti mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos
ligų rodikliai per analizuojamą laikotarpį kito nedaug
(36 pav.). Žemiausias mirtingumas 100 000/65 metų ir
vyresnio amžiaus gyventojų užregistruotas Latvijoje
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32 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo rodikliai Pabaltijo šalyse ir
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

34 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo nuo išeminės širdies ligos rodikliai
Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje
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33 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų
rodikliai Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje
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35 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų
rodikliai Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje
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(2009 m. – 86,2), aukščiausias – Europos Sąjungos šalyse
(2010 m. – 319,1). Šiuo metu, neatmetus šios ligų grupės
klasifikavimo ypatumų įtakos, tai sunku paaiškinti, todėl
būtini išsamesni tyrimai, siekiant atmesti subjektyvius
faktorius.
Europos Sąjungos šalyse per 2001–2010 m. laikotarpį
mirtingumas nuo piktybinių navikų tolygiai mažėjo, tuo
tarpu Pabaltijo šalyse užregistruoti svyruojantys kitimai
ir didėjimo tendencija (37 pav.). Didžiausias mirtingumas
100 000/65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų buvo
Estijoje – 987,2 (2001 m.) ir 1054,7 (2010 m.), Latvijoje – 951,1 (2001 m.) ir 999,1 (2009 m.), Lietuvoje – 983,7
(2001 m.) ir 978,3 (2009 m.), Europos Sąjungoje – 1032,2
(2001 m.) ir 958,6 (2010 m.). Nuo 2008 m. stebima standartizuoto mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklio
mažėjimo tendencija ir Lietuvoje.
Pastebimai standartizuoti mirtingumo dėl išorinių
priežasčių rodikliai 100 000/65 metų ir vyresnio amžiaus gyventojų mažėti pradėjo nuo 2007 m. (38 pav.).
Ryškiausias mažėjimas užregistruotas Estijoje – nuo
223,5 (2001 m.) iki 114,9 (2010 m.), Latvijoje – nuo 204,3
(2001 m.) iki 134,6 (2009 m.). Lietuvoje, kurioje standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl išorinių priežasčių yra
aukščiausias, ir Europos Sąjungos šalyse pokyčiai nebuvo
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36 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo nuo kvėpavimo sistemos ligų
rodikliai Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje

tokie žymūs. Lietuvoje sumažėjo nuo 195,6 (2001 m.) iki
168,6 (2009 m.), Europos Sąjungoje – nuo 120 (2001 m.)
iki 106 (2010 m.).

Apibendrinimas
Pateikti duomenys įtikinamai parodė, jog šalyje, ypač
kalbant apie lėtines neinfekcines ligas, yra didžiuliai sergamumo ir mirtingumo skirtumai tarp visų ir vyresnio
amžiaus (per 65 m.) šalies gyventojų. Dar daugiau, vyresnių žmonių mirtingumo rodikliai linkę didėti spartesniais tempais nei bendras mirtingumas. Panašu, jog tai
ne vien Lietuvos gyventojų populiacijos senėjimo pasekmė, o ir sveikatos sistemos ypatumai – pacientų lūkesčių netenkinimas, prastas paslaugų prieinamumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stoka. Akivaizdu, jog nesant prioriteto senjorų sveikatai, sveikatos
priežiūros sektoriaus galimybės palaipsniui išsisemia, o
nesant tinkamo kitų socialinių sektorių dalyvavimo sveikatos saugos reikaluose, apskritai sunku tikėtis ženklesnio teigiamo sveikatos rodiklių poslinkio šiai gyventojų
kategorijai. Anot daugelio ekspertų, pagrindinis tikslas
turėtų būti sveiko senėjimo koncepcija. Sveikas senėjimas – tai optimali psichinė, socialinė ir fizinė gerovė ir jos
funkcijos palaikymas. Tai gali būti pasiekiama tada, kai
bendruomenės yra saugios, stiprina sveikatą ir bendrą
gerovę, panaudoja sveikatos priežiūrą ir bendruomenės
programas tam, kad išvengtų ligų arba sumažintų jų plitimą. Tai vėl rodo tarpžinybinio bendradarbiavimo šioje
srityje svarbą, kad vien tik sveikatos sektorius yra bejėgis
sprendžiant šią užduotį.
Dėl šios priežasties Europos sąjunga labai aktyviai remia šalis nares, kurios deda pastangas visokeriopai skatinti sveiką senėjimą, panaudodamos pirminės ir antrinės profilaktikos iniciatyvą.
Pagrindinis iššūkis – skatinti sveiką ir aktyvų senėjimą
šalies piliečiams. Daugiau metų būti geresnės sveikatos
reiškia geresnę gyvenimo kokybę, daugiau nepriklausomybės ir galimybę likti aktyviems. Geresnės sveikatos
240

1075

220

1 0 0 0 0 0 gy v .

1 0 0 0 0 0 gy v .

1050
1025
1000

200
180
160

975

140

950

120
100
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

37 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo nuo piktybinių navikų rodikliai
Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje
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38 pav. Standartizuoti 65 metų ir vyresnio amžiaus
gyventojų mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodikliai
Pabaltijo šalyse ir Europos Sąjungoje
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senstanti populiacija taip pat reiškia mažesnę „apkrovą“
sveikatos priežiūros sistemai, mažesnį negalios pripažinimą ir retesnį pasitraukimą iš darbo dėl blogos sveikatos.
Niekam nekyla abejonių, jog tai per se pozityviai veikia
šalies ekonominį augimą.
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I.2. LIETUVOS GYVENTOJŲ
PASITENKINIMAS, INFORMUOTUMAS IR
PASITIKĖJIMAS PRIVALOMOJO SVEIKATOS
DRAUDIMO SISTEMA, SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA
Kęstutis Miškinis, Irena Džiužaitė
Visuomenės pasitikėjimo Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo sistema lygis yra gana aukštas – tai parodė
trejus metus vykdytas Lietuvos gyventojų nuomonės
apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių
kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą tyrimas. Ar sveikatos sistemos institucijos turi būti tuo patenkintos? –
klausia šio straipsnio autoriai.
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) užsakymu trejus metus vykdyto tyrimo
tikslas buvo įvertinti gyventojų informuotumą, pasitikėjimą ir pasitenkinimą privalomojo sveikatos draudimo
(PSD) sistema, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros įstaigų
veikla1. Kasmet (2009, 2010 ir 2011 m. pabaigoje) apklausta per 1000 nuolatinių gyventojų nuo 18 metų amžiaus,
įvertinus apklausos metų gyventojų pasiskirstymą pagal
apskritis, gyvenamąją vietą (miestas, kaimas) amžių ir
1

Apklausas vykdė ir tyrimą VLK užsakymu atliko UAB „Konsultus“. Tyrimo rezultatų pristatymas skelbiamas www.vlk.lt skilties „Renginiai“
dalyje „Apklausos“.

lytį2, taikant reprezentatyvią tikimybinę atranką. Pasirinktas tyrimo metodas – tiesioginis interviu, apklausą vykdė
ir anketas pildė specialius mokymus išklausę apklausėjai.
Respondentai turėjo atsakyti į 47 klausimus, o respondentų duomenys įrašyti pagal atsakymus į 11 sociodemografinių klausimų (pvz., pajamų dydis 1 šeimos nariui,
šeimos nario vidutinės mėnesio išlaidos sveikatai ir kt.).
Trejų metų tyrimų rezultatai vertintini kaip visuomenės nuomonės atspindys, nors ne visi, apie juos išgirdę,
linkę absoliučiai pritarti: vieni todėl, kad apsiriboja savo
matymo lauku, kiti – nelinkę pasitikėti bet kokiais sociologiniais tyrimais. Tad šiame straipsnyje bandysime
pakomentuoti kai kuriuos sveikatos sistemos reiškinius,
kuriuos atspindi tyrimo respondentų vertinimai ir kuriais
neturime pagrindo netikėti.

Menkas informuotumas nedžiugina
Viena tyrimo klausimų grupė buvo skirta informuotumui3 įvertinti. Pirmiausiai respondentų klausėme, ar jie
žino, kur ir kam išleidžiamos Privalomojo sveikatos draudimo (PSD) fonde sukauptos lėšos.
2

3

Sudarant imtį remtasi Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apklausos atlikimo metų duomenimis („Gyventojų skaičius apskrityse, savivaldybėse, mieste ir kaime“).
Informuotumas – žinių, informacijos apie PSD sistemą, įstaigų (ligonių kasų, ASPĮ) veiklą turėjimas.

Apmokamos visos sveikatos priežiūros paslaugos
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1 pav. Atsakymų į klausimą „Ar žinote, kur išleidžiamos sveikatos mokesčio lėšos, sukaupiamos PSD fonde?“
pasiskirstymas4, proc.
4

Viršutinė žalia juostelė – 2011 m. duomenys, atitinkamai vidurinė žydra – 2010 m., tamsiai mėlyna – 2009 m. Respondentai galėjo pažymėti
visus, jų manymu, „teisingus“ atsakymus.
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Matyti, kad Lietuvos žmonės menkai žino, kaip panaudojamos šios lėšos. Daugiau kaip trečdalis pirmiausiai
pasirenka „Nežinau“ (2011 m.). Nors per trejus metus
informuotumas apie PSD lėšų panaudojimą kiek gerėjo,
tačiau daugiau nei pusei respondentų taip ir lieka nežinoma, kad valstybei laiduojant gyventojams sveikatos

priežiūrą, ją apmoka mokesčių mokėtojai, kurių mokesčiai kasmet patenka į PSD fondą.
Kaip rodo tyrimas, žmonės nepakankamai žino ir apie
jiems nemokamas prevencines programas, kurių išlaidos
taip pat apmokamos iš PSD fondo (PSDF) lėšų.

1 lentelė. Atsakymų į klausimą „Ar žinote, kad galima nemokamai dalyvauti šiose prevencinėse programose,
kurių paslaugas apmoka ligonių kasos?“ pasiskirstymas, proc. 2011 m. apklausoje
Nežinojau, kad
Ligos
Žinau
Neteko girdėti
Nenurodė
nemokama
Gimdos kaklelio vėžio (tik moterims), N=573
83,3
9,3
6,4
1,0
Krūties vėžio (tik moterims), N=573
78,2
12,2
8,0
1,6
Priešinės liaukos (prostatos) vėžio (tik vyrams), N=495
60,9
22,6
12,7
3,8
Širdies ir kraujagyslių ligų, N=1068
36,4
44,5
16,8
2,3
Storosios žarnos, N=1068
29,2
49,9
18,4
2,5

Galima teigti, jog žinomiausios yra gimdos kaklelio ir
krūties vėžio prevencinės programos (moterims). Apie
jas žino atitinkamai 83,3 proc. ir 78,2 proc. moterų. Apie
priešinės liaukos (prostatos) vėžį žino gerokai mažiau, tik
60,9 proc. vyrų; širdies ir kraujagyslių ligų bei storosios
žarnos programos žinomos dar mažiau – atitinkamai
36,4 ir 29,2 proc. respondentų.
Visuotinai pripažinta, kad prevencinės programos yra
skirtos tam, kad būtų galima kuo anksčiau diagnozuoti
ir sėkmingiau gydyti ligas. Jų efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo to, kiek žmonių yra ištiriama: kuo daugiau,
tuo efektyvumas didesnis. Žinojimas apie tai padėtų
suformuoti atitinkamas nuostatas visuomenėje ir keisti
žmonių elgesį, paskatinti juos dažniau pasinaudoti suteiktomis galimybėmis pasitikrinti sveikatą.
Kaip matome iš 1 lentelės informuotumo rodiklių, Lietuvoje tikrai reikia nemažai nuveikti, kad asmenys, kuriems šios programos skirtos, jomis pasinaudotų. Regis,

viešojoje erdvėje nemažai rašoma, kviečiama į puikius
renginius, kalbama apie prevencinių programų naudą,
raginama pasitikrinti. Visose programose yra numatyta
informavimo apie jas paslauga, už tai gydymo įstaigos
gauna nustatytą atlygį. Tai reiškia, kad paciento informuotumas apie programą labai priklauso nuo pirminės
asmens sveikatos priežiūros grandies: tinkamai paaiškinęs programos naudą, gydytojas paskatina pacientą ja
naudotis.
Kompensuojamųjų vaistų biudžetas nemenkas:
2010 m. išleista 655,3 mln. litų, 2011 m. – 621 mln. litų.
Skaičiai įspūdingi, tačiau, kaip rodo tyrimas, visuomenėje trūksta supratimo, kaip „veikia“ vaistų kompensavimo
mechanizmas, t. y. kompensavimo tvarka žmogui neaiški, klampi, gal dėl to daugeliui ji neatrodo teisinga. Tai
atspindi ir 2 pav. pavaizduota atsakymų į klausimus „Ar
vaistų kainos kompensavimo tvarka aiški?“ ir „Ar vaistų
kainos kompensavimo tvarka teisinga?“ koreliacija.
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2 pav. Atsakymų į klausimus „Ar vaistų kainos kompensavimo tvarka Lietuvoje yra aiški?“ ir
„Ar vaistų kainos kompensavimo tvarka Lietuvoje yra teisinga?“ pasiskirstymas, proc. 2011 m. apklausoje
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Pristatydami tyrimo rezultatus įvairiose, daugiausia
medikų, auditorijose, girdėjome abejonių, ar iš viso reikalingi tokie tyrimai ir ar reikia geriau informuoti pacientus (ir visuomenę). Manome, kad tyrimai – būdas sužinoti žmonių nuomonę, o toks žinojimas padeda priimti
teisingus sprendimus, geriau atitinkančius žmonių lūkesčius ir poreikius.
Neabejojame, kad apie visą Lietuvos sveikatos sistemą, taip pat ir apie jos finansavimą, geriau informuota
visuomenė yra svarbus siekis. Kodėl?
Įvairiose ekonominės ir socialinės veiklos srityse pastebėta, kad informacijos asimetrija (kai pirkėjas ar paslaugų
vartotojas žino ir supranta gerokai mažiau nei šių paslaugų teikėjas ar mokėtojas) sukuria neskaidrią aplinką, kurioje atsiranda vietos ir abejotiniems sprendimams (teisiniams, ekonominiams), ir neteisėtiems mokėjimams,
dėl to dažniausiai nukenčia paslaugų vartotojas. Todėl
VLK, teikdama sveikatos sistemos finansavimo gerinimo
siūlymus, siekia „gerinti matomumą“ – bendradarbiauti
sveikatos sistemos institucijoms, įstaigoms, organizacijoms (pacientų, medikų, visuomenės, tarp jų – jaunimo ir
pagyvenusių žmonių), kurių veikloje svarbi ir sveiko gyvenimo būdo sklaida, akademinei bendruomenei (sveikatos mokslų, šios srities teisininkų).
Informuotas sveikatos paslaugų vartotojas, įgydamas
daugiau žinių ir veikiamas gaunamos informacijos, yra
linkęs keisti savo požiūrį ir elgseną – tiek sveikatos sistemoje, tiek kasdieniame gyvenime. Tikėtina, kad toks
žmogus, žinodamas ne tik finansines, bet ir kitas „netinkamo“ požiūrio ir elgesio pasekmes:

• pasirūpins sumokėti PSD mokestį, kad nebūtų ne-

draustas (nes žinos, kad, rimtai susirgus, neapsidraudusiam gali tekti patirti nepakeliamų finansinių išlaidų);
žinos savo kaip paciento teises ir nesudarys sąlygų
galimam piktnaudžiavimui (neteisėtiems mokėjimams, priemokoms ir pan.);
bus linkęs laiku pasitikrinti sveikatą, skiepytis nuo
išvengiamų ligų ar dalyvauti prevencinėse programose (nes žinos, kad skiepai ir ankstyva diagnostika
gelbėja gyvybes, o gydymo išlaidos ne tik mažesnės,
bet ir pats gydymas paprastai trumpesnis, mažesni
jo šalutiniai poveikiai);
racionaliau vartos vaistus ir maisto papildus (žinodamas apie jų galimą šalutinį ir kitokį poveikį), daugiau
išmanys sudėtingus tyrimus (ne visada būtinus ir
veiksmingus).
Manome, kad informuota apie sveikatos sistemą ir
PSD finansavimo modelį visuomenės dalis prisideda prie
racionalaus ir efektyvaus lėšų, skiriamų sveikatai, panaudojimo.

•
•

•

Pasitikėjimas ir pasitenkinimas5
Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai iš
esmės pasitiki PSD sistema, ligonių kasomis ir gydymo
įstaigomis.
5

Pasitikėjimas – saugumo ir komforto jausmas, kylantis asmenims
bendraujant, keičiantis žiniomis, informacija ir patirtimi (apie PSD
sistemą, ligonių kasas, ASPĮ). Pasitenkinimas – asmens patirtimi grįsta nuostata, susijusi su jo poreikių ir lūkesčių patenkinimu (PSD sistemoje, ligonių kasose, ASPĮ).

2 lentelė. Pasitikėjimo ir pasitenkinimo PSD sistema, ligonių kasomis ir gydymo įstaigomis indeksai6
Objektas
PSD sistema
Ligonių kasos
Gydymo įstaigos
6

Pasitikėjimo indeksai
2009
201
2011
5,90
5,98
6,17
5,76
5,94
6,04
6,92
6,44
6,43

Pasitenkinimo indeksai
2009
2010
2011
6,53
6,42
6,31
6,56
6,41
6,45
6,98
6,95
6,85

Rodyklė žemyn reiškia sumažėjimą, rodyklė aukštyn – padidėjimą, palyginus su praėjusiais metais.

Pasitikėjimas ir pasitenkinimas apskaičiuoti kaip išvestiniai rodikliai pagal vertinimų skalę nuo 1 iki 10
(aukščiausias balas – 10): pasitikėjimas – pagal atsakymus į klausimą „Ar Lietuvoje pasitikima galiojančia PSD
sistema?“ (t. y. prašoma išreikšti, respondento manymu,
visuomenėje vyraujančias nuostatas), pasitenkinimas –
pagal asmenine patirtimi grįstus atsakymus į klausimą
„Ar jūs asmeniškai pasitikite galiojančia PSD sistema?“
Kas krinta į akis, žvelgiant į 2 lentelės indeksus? Nekyla
abejonių, kad labiausiai pasitikima gydymo įstaigomis,
ypač pagal asmeninę patirtį (2011 m. pasitenkinimo indeksas 6,85), tačiau per trejus tyrimo metus šis indeksas
linkęs mažėti. Kiek mažesni pasitikėjimo ligonių kasoms
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ir PSD sistema indeksai, nors taip pat vertintini kaip gana
aukšti.
Gana aukštą pasitikėjimo gydymo įstaigomis indeksą patvirtina ir atsakymai į kitus tyrimo klausimus, pvz.,
„Kaip apskritai jūs vertinate sveikatos priežiūros kokybę
Lietuvoje?“ (3 pav.), pagal kuriuos apskaičiuoti kokybiniai
gydymo įstaigų (pagal tipus) vertinimo rodikliai.
Pasak tyrėjų, aukštesni už vidurkį rodikliai rodo, kad Lietuvos sveikatos sistema iš esmės tenkina didžiosios visuomenės dalies lūkesčius ir poreikius. Lietuvos gyventojų
pasitikėjimo PSD sistema indeksas per 3 metus didėjo nuo
5,90 (2009 m.) iki 6,17 balo (2011 m.). Pažymėtinas pasitikėjimo PSD sistema indekso tiesioginis ryšys su pasitikėI. lietuvos gyventojų sveikata

Realibitacijos įstaigoje/sanatorijoje

7,58
7,08

Greitąją medicinos pagalbą

7,05

Specialistų-konsultantų pagalbą

6,99

Šeimos klinikoje/poliklinikoje

6,87

Ligoninėje
Slaugos ligoninėje

6,36

5,60

6,00

6,40

6,80

7,20

7,60

3 pav. Atsakymų į klausimą „Kaip apskritai Jūs vertinate sveikatos priežiūros kokybę mūsų šalyje?“
pasiskirstymas, vidurkiai, 2011 m.

jimo ligonių kasomis indeksu, kuris per trejus metus taip
pat išaugo nuo 5,76 (2009 m.) iki 6,04 (2011 m.) balo. Deja,
tiek pasitikėjimo, tiek pasitenkinimo gydymo įstaigomis

indeksai nežymiai sumažėjo. Tyrimas rodo, kad sveikatos
priežiūros kokybė visų rūšių gydymo įstaigose vertinama
gerai (visi rodikliai gerokai aukštesni už vidurkį).

Kas mažina pasitikėjimą?
Pasitikėjimą mažina nežinojimas ar nesupratimas, kam
ir kodėl mokamos PSD įmokos, kur naudojamos šios
mokesčių mokėtojų lėšos, abejonės, kad Konstitucijos
laiduojama teisė į sveikatos priežiūrą iš tiesų yra užtikrinta, taip pat – įvairūs gyventojams kylantys sunkumai, siekiant sveikatos priežiūros paslaugų.
Visiškai

7,8

16,9

Į klausimą „Ar Jūsų teisė į sveikatos priežiūrą Lietuvoje
yra užtikrinta?“ daugiau kaip pusė respondentų atsakė,
kad ji užtikrinama tik iš dalies, o manančių, kad ji visiškai
užtikrinta, yra žymiai mažesnė dalis, kuri per trejus tyrimų metus, tiesa, padidėjo nuo 7,8 iki 22,3 proc.

22,3

60,0
60,9

Iš dalies

Ne

Negaliu atsakyti

68,4

11,6
13,5
12,3
6,1
8,7
11,5

2011 metai

2010 metai

2009 metai

4 pav. Atsakymų į klausimą „Ar Jūsų teisė į sveikatos priežiūrą Lietuvoje yra užtikrinta?“ pasiskirstymas, proc.

Dalis respondentų (o kartu ir gyventojų) teisę į sveikatos apsaugą sieja su papildomais mokėjimais. Paklausus
„Ar didžioji dalis sveikatos priežiūros Lietuvoje yra neNacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

mokama?“, beveik trečdalis atsakė, kad už visą sveikatos
priežiūrą Lietuvoje reikia mokėti, legaliai ar nelegaliai (žr.
3 lentelę).
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3 lentelė. Atsakymų į klausimą „Ar didžioji dalis sveikatos priežiūros Lietuvoje yra nemokama?“ pasiskirstymas, proc.
Atsakymai
Taip, sveikatos priežiūra Lietuvoje nemokama, už viską sumoka valstybė
Lietuvoje veikia privalomasis sveikatos draudimas, kai gyventojai moka
„sveikatos mokesčius“ ir už tai naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis
Ne, už visą sveikatos priežiūrą Lietuvoje reikia mokėti, legaliai ar nelegaliai
Nenurodė

Gyventojų pasitikėjimą PSD mažina sunkumai, kylantys siekiant sveikatos priežiūros paslaugų. Tiesiogiai paklausus „Ar dažnai Jums tenka susidurti su sunkumais
siekiant sveikatos priežiūros paslaugų?“, nurodžiusių,
Visada/Dažnai

2009
6,7
62,5

2010
7,4
64,6

2011
7,1
59,3

30,0
0,5

28,0
0,0

33,4
0,2

kad sunkumų kyla visada ar dažnai bei kartais, buvo daugiau negu sakiusių, kad sunkumų kyla retai ar niekada.
Deja, per trejus tyrimo metus kasmet daugėjo manančių,
kad sunkumų daugėja (5 pav.).
19
17,5

9,2

Kartais

26,2

39,1

29,1

36,2

Retai/Niekada

5,7

Negaliu atsakyti

0

5

9,2

10

44,1
43,5

21,1
15

20

2011 metai

25

2010 metai

30

35

40

45

2009 metai

5 pav. Atsakymų į klausimą „Ar dažnai Jums tenka susidurti su sunkumais siekiant sveikatos priežiūros paslaugų?“
pasiskirstymas, proc.

Paprašius nurodyti, kokių sunkumų kyla siekiant sveikatos priežiūros paslaugų, dažniausiai buvo nurodomos ilgos
eilės patekti pas gydytoją specialistą (išaugo nuo 38,1 proc.
2009 iki 57,7 proc. 2011 m.), ilgos eilės ištyrimui (nuo
26,9 proc. 2009 iki 40 proc. 2011 m.), didelės priemokos
už tyrimus į gydymo įstaigos kasą (nuo 9,7 proc. 2009 iki
32,9 proc. 2011 m.). Kitos priežastys (žema sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, bendros informacijos stoka, sunku prisiskambinti į registratūrą) nebuvo tokios dažnos, o
kai kurios (nekvalifikuoti medicinos specialistai, nepatogus
medikų darbo laikas, įstaiga blogai pasiekiama viešuoju
transportu) buvo nurodomas gana retai, neviršijo 12 proc.
Didelė dalis Lietuvos gyventojų gana miglotai supranta tai, kas yra ir kaip veikia PSD. Daugiau kaip trečdalis
(36 proc.) gyventojų prisipažįsta, kad nežino, kur išleidžiamos sveikatos mokesčio lėšos, sukaupiamos Privalomojo sveikatos draudimo fonde. Šiek tiek mažiau kaip
pusė gyventojų teisingai manė, kad iš šių lėšų apmokamos visos sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams
(44,2 proc.), apmokami protezai (43,9 proc.), apmokamos prevencinės programos (36,4 proc.) ir pan. Nedidelė
dalis gyventojų klaidingai manė, kad iš PSD fondo lėšų
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apmokami nedarbingumo lapeliai (18,8 proc.) ar net išmokamos pensijos (5,4 proc.).
Taigi nežinojimas ir nesupratimas apie PSD veiklą ir jos
paskirtį, abejonės dėl laiduojamų konstitucinių teisių į
sveikatos priežiūrą užtikrinimo, taip pat įvairūs gyventojams kylantys sunkumai, kurių per trejus tyrimo metus
šiek tiek padaugėjo, sudaro prielaidas manyti, kad už
sveikatos priežiūros paslaugas reikėtų primokėti. Taip
atsiranda terpė korupcijos, susijusios su nelegaliais mokėjimais, pasireiškimui.
Požiūris: nelegalūs mokėjimai paplitę ir visiems žinomi, bet jų įteisinimas – nepriimtinas.
Ir šis, ir ankstesni tyrimai Lietuvoje parodė, kad gyventojai mano sveikatos apsaugą esant stipriai pažeistą korupcijos. Iš Specialiųjų tyrimų tarnybos užsakyto tyrimo
matyti, kad taip mano net 60 proc. Lietuvos gyventojų7.
Dar anksčiau atlikto tyrimo ataskaitoje8 teigiama, kad
8 proc. (211 iš 2559 respondentų) pacientų valstybinėse
ASPĮ mokėjo neoficialų užmokestį, 19 proc. atvejų (39 iš
7
8

STT užsakymu UAB Vilmorus atliktas tyrimas, 2011.
Merh S. ir kt. Sistemos trūkumų šalinimas. Lietuvos sveikatos sektorius ir licencijavimas. Vilnius, 2002.

I. lietuvos gyventojų sveikata

211) užmokesčio reikalavo sveikatos priežiūros darbuotojai, 44 proc. (83 iš 190), mokėję nelegaliai, teigia sulaukę geresnio aptarnavimo, o 25 proc. (49 iš 190) mano,
kad jokios naudos negavę. Nevyriausybinė tarptautinė
organizacija Health Consumer Powerhouse, vertindama
ir lygindama Europos šalių sveikatos sistemas, nelegalius mokėjimus medikams pažymi kaip opią mūsų šalies
sveikatos sistemos problemą ir dėl to bendrai vertinant
Lietuva užėmė prastesnę vietą9.
VLK užsakymu atliekamame tyrime klausėme, ar sveikatos priežiūros paslaugų kokybė priklauso nuo asmeniško „atsilyginimo“? Tik mažuma (0,7–2 proc.) gyventojų
9

Arne Bjornberg, Euro Health Consumer Powerhouse Report, 2012.

mano, kad ryšio nėra, t. y. paslaugų kokybė visiškai nepriklauso (4,5–4,8 proc.). Vos mažiau kaip ketvirtadalis
(18,7–26,6 proc.) tiesioginio ryšio neįžvelgė, atsakydami,
kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybė nuo asmeniško atsilyginimo nei priklauso, nei nepriklauso, o vis kiti,
t. y. daugiau kaip du trečdaliai respondentų, manė, kad
paslaugų kokybė priklauso arba labai priklauso nuo asmeninio atsilyginimo. Tokia nuostata leidžia manyti, kad
gyventojai, mokėdami nelegaliai, galbūt siekia aukštesnės paslaugų kokybės, greitesnio aptarnavimo.
Tyrime klausėme, ar respondentams ir jų šeimų nariams teko asmeniškai „atsilyginti“ už sveikatos priežiūros paslaugas per pastaruosius 12 mėn. Rezultatai pateikiami 6 paveikslėlyje.

6,7
6,0
3,4

Teko kiekvieną
kartą

29,4
28,1

Teko keletą kartų

38,0

11,3

Teko tik kartą

18,2
41,1

48,2
45,0

Neteko

2,8
3,0
5,3

Svaikatos priežiūros
paslaugomis nesinaudoju
0
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6 pav. Atsakymų į klausimą „Ar Jums ir Jūsų šeimos nariams teko asmeniškai „atsilyginti“ už sveikatos priežiūros
paslaugas per pastaruosius 12 mėn.?“ pasiskirstymas, proc.

Kaip matyti iš 6 pav., mažiau kaip pusė respondentų
(41,1–48,2 proc.) asmeniškai per pastaruosius 12 mėn.
nėra „atsiskaitę“, o didesnė pusė gyventojų mokėjo: kiekvieną kartą (3,4–6,7 proc.), keletą kartų (28,1–38 proc.)
arba bent vieną kartą (11,3–18,2 proc.). Ieškodami statistiškai patikimų ryšių atskleidėme, kad moterys mokėjo
dažniau nei vyrai (59,0 ir 52,7 proc., p<0,05), pensininkai
tai darė dažniau nei bedarbiai (74,2 ir 37,8 proc., p<0,05),
pagal apskritis dažniausiai mokėjo Tauragės apskrities
gyventojai, o mažiausiai – Marijampolės. Tačiau nebuvo
statistiškai reikšmingų skirtumų tarp miesto ir kaimo gyventojų ar tarp didžiųjų miestų gyventojų. Daugiau nei
du trečdaliai respondentų asmenišką „atsilyginimą“ medicinos darbuotojams sieja su sveikatos paslaugų kokybe, su geresniu ir greitesniu gydymu.

Nacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

Respondentų buvo klausiama, kam ir kiek buvo atsilyginta. Kaip matyti iš 4 lentelės, dažniausiai gyventojai
„atsilygindavo“ gydytojams specialistams (30,8 proc.),
rečiau šeimos gydytojams (24,1 proc.), už chirurgo
paslaugas (17,6 proc.) ir dantų gydymą, protezavimą
(16,5 proc.). Įdomu tai, kad labai retai nelegaliai gyventojai „atsilygina“ gydytojams pediatrams (4,6 proc.), už
slaugos paslaugas (5,1 proc.) ir gimdymą (5,4 proc.).
Žvelgdami į sumas, kurias gyventojai nurodė nelegaliai mokėję, matome, kad šeimos gydytojams dažniausiai
buvo mokamos nedidelės sumos – iki 50 Lt, gydytojams specialistams už įvairius diagnostinius tyrimus, už
narkozę, už masažą ir fizioterapines procedūras – nuo
51 iki 200 Lt, už operacijas dar didesnės – nuo 201 iki
500 Lt. Atkreiptinas dėmesys, kad respondentai nurodė
ir labai įspūdingas sumas, viršijančias 1000 Lt, kurias jie
mokėję už operacijas ir odontologines paslaugas.
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4 lentelė. Atsakymų į klausimą „Kam ir kiek teko „atsilyginti“ už sveikatos priežiūros paslaugas?“ pasiskirstymas, proc.
Konsultacija/paslauga

Iki 50 Lt

Šeimos gydytojo
konsultacija
Gydytojo specialisto
konsultacija
Vaikų gydytojo konsultacija
Slaugos paslaugos
Įvairūs diagnostiniai tyrimai
ne šeimos klinikoje
Operacija
Gimdymas
Anestezija (narkozė)
Masažas, fizioterapinės
procedūros
Paguldymas į ligoninę
Dantų gydymas,
protezavimas

51–200 Lt 201–500 Lt

501–
1000 Lt

1001–
5000 Lt

Daugiau
Atsilyginimo
nei 5000 Lt dažnis (proc.)

17,0

6,3

0,8

–

–

–

24,1

6,3

20,3

4,1

0,1

–

–

30,8

2,7
1,5

1,8
2,1

0,1
1,4

–
–

–
0,1

–

4,6
5,1

1,8

10,0

2,2

0,2

–

–

14,2

0,2
1,1
3,5

6,1
1,6
7,3

7,2
1,5
1,1

3,5
1,0
0,1

0,4
0,2
–

0,2
–
–

17,6
5,4
12,0

3,6

6,3

1,2

0,1

–

–

11,2

3,2

5,7

1,8

0,5

0,1

–

11,3

3,4

5,3

3,5

1,7

2,3

0,3

16,5

Nepaisant to, kad gyventojai prisipažįsta gana dažnai
atsilyginą medicinos darbuotojams, didesnioji gyventojų dalis nesutiktų šių mokėjimų įteisinti. Kiekvienais tyrimo metais taip manančių buvo labai pastovi dauguma –
nuo 55 iki 56,6 proc. Savo nesutikimą įteisinti nelegalius
mokėjimus respondentai motyvavo tuo, kad mokamas
PSD mokestis.

Respondentų klausėme, ar jie norėtų po gydymosi gauti
ataskaitą, kaip galimą priemonę, galinčią sumažinti nelegalius mokėjimus (ir jau įprastą daugelyje šalių), kurioje
aiškiai ir suprantamai būtų nurodyta, kiek ir už kokias jiems
suteiktas gydymo paslaugas buvo sumokėta iš PSDF. 7 pav.
matome, kad 2011 metais norinčiųjų gauti tokią ataskaitą
buvo daugiau nei pusė, be to, kasmet jų daugėjo.

Pageidaučiau, tokia
ataskaita būtų naudinga

43,6
43,1

50,3

31,6

Abejoju, ar man tokia
ataskaita reikalinga

38,8
35,1

18,1
17,6
21,8

Napageidaučiau, man tokia
ataskaita tikrai nereikalinga

50
2011 metai

2010 metai

0

2009 metai

7 pav. Atsakymų į klausimą „Ar norėtumėte gauti ataskaitą už Jūsų ar Jums artimo žmogaus gydymą?“
pasiskirstymas, proc.

Keletas išvadų ir rekomendacijų
Informuotumas apie PSD sistemą (kaip panaudojamos PSDF lėšos) vertintinas kaip nepakankamas (žemas).
Informuotumas apie prevencines programas vertintinas
patenkinamai, išskyrus prastesnį informuotumą apie
prevencinę širdies ir kraujagyslių ligų ir storosios žarnos
vėžio programą. Tyrėjai rekomenduoja VLK tęsti inicijuotus informavimo veiksmus. VLK numato skirti daugiau
dėmesio informavimui, tačiau ir kiti sveikatos sistemos
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dalyviai turi bendradarbiauti, jei bendras tikslas – geriau
informuotas pacientas.
Tyrimas rodo, kad vaistų kainos kompensavimo tvarka gyventojams nėra aiški ir neatrodo teisinga. Nors čia
nėra galimybės pateikti visų tyrimo išvadų, pažymėtina,
kad tyrimas rodo, jog vaistų pasirinkimą lemia gydytojo
rekomendacija.
Neteisėti mokėjimai – visuotinai žinomas, paplitęs
reiškinys. Tyrimas rodo, kad kas antram respondentui
I. lietuvos gyventojų sveikata

per pastaruosius 12 mėn. yra tekę atsilyginti už sveikatos
priežiūros paslaugas keletą kartų ar daugiau; dažniausiai
atsilyginama paciento iniciatyva; daugiau nei du trečdaliai respondentų sveikatos paslaugų kokybę sieja su asmenišku atsilyginimu medicinos darbuotojams. Pripažįstama, kad neteisėtus mokėjimus galėtų išstumti sisteminės, konkrečios, kompleksinės priemonės. Veiksmingos
tos priemonės, kurios tiesiog didina skaidrumą, aiškumą:
viena iš tokių turėtų tapti gydymo įstaigoje pacientui išduodama ataskaita apie jam suteiktas paslaugas, PSDF ir
kitomis (gydymo įstaigos, paciento) lėšomis apmokėtas
paslaugas. Kas antras respondentas pageidautų gauti tokią ataskaitą: o jei gydymo kaina pacientui būtų žinoma
ir aiški, mažėtų ir noras atsilyginti papildomai.
Kitos, pavyzdžiui, socialinį poveikį darančios priemonės, įgyvendintinos kartu su kitais sveikatos sistemos
dalyviais, turėtų skatinti visuotinį nepakantumą korupcijai – tiek pacientų, tiek medikų (VLK numato jų įgyvendinimą inicijuoti jau 2012–2013 m.).
Negalime nesutikti su rekomendacija, kad svarbiausios
visuomenės pasitikėjimo tiek visa sveikatos sistema, tiek
kiekvienu jos dalyviu priemonės turi būti įgyvendinamos
bendradarbiaujant institucijoms ir organizacijoms – ligonių kasoms, gydymo įstaigoms, pacientų ir medikų organizacijoms. Pasitikėjimas kuriamas sužinant visuomenės
poreikius ir lūkesčius (taip pat ir per visuomenės apklau-
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sas), nustatant ir atvirai diskutuojant apie trūkumus, blogybes, susitariant dėl veiksmų ir priemonių, kurių, atsiliepiant
į poreikius, imamasi kartu toms blogybėms išgyvendinti.
Ligonių kasos pritaiko šio tyrimo rezultatus planuodamos ir vykdydamos veiklas, kuriomis:
tobulinama pačios institucijos veikla (kompensuojant apdraustųjų sveikatos priežiūros išlaidas, skaidriai ir efektyviai naudojant lėšas);
gerinamos ligonių kasų administracinės paslaugos ir
jų teikimas;
draudžiamieji, jų grupės informuojami apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, jos naudą, PSDF
lėšų panaudojimą kompensuojant sveikatos priežiūros paslaugas ir pan.;
plėtojamas bendradarbiavimas ir dialogas su partneriais (institucijomis, organizacijomis, bendruomenėmis, gydymo įstaigomis, vaistinėmis, tiekėjais).
Šios ligonių kasų veiklos ir priemonės prisideda prie
visų Lietuvos sveikatos sistemos institucijų, nuo kurių
priklauso gyventojų pasitikėjimas šalies sveikatos sistema, pastangų.
Tyrimo „Lietuvos gyventojų nuomonė apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos
priežiūros įstaigų veiklą“ rezultatų pristatymą rasite VLK
interneto svetainės www.vlk.lt skyriaus „Renginiai“ dalyje
„Apklausos“.

•
•
•
•
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II. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS
II.1. Pagyvenusių žmonių sveikatos,
fiziniai, psichologiniai ir socialiniai
gyvenimo aspektai, sukeliantys
integracijos visuomenėje
Problemas
Vita Lesauskaitė, Jūratė Macijauskienė,
Gytė Damulevičienė, Jurgita Knašienė, Odeta Kučikienė
Siekdami atkreipti dėmesį į vyresnio amžiaus žmonių
problemas ir paskatinti aktyviau ieškoti šių problemų
sprendimo būdų, Europos Parlamentas ir Taryba paskelbė 2012 metus Europos vyresnio amžiaus žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Lietuva, siekdama
bendrų Europos metų tikslų, parengė Nacionalinę 2012ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų
solidarumo metų programą, kurios paskirtis – padėti sukurti vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo kultūrą Europoje, remiantis įvairaus amžiaus visuomene [1]. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programoje, patvirtintoje LR
Seimo 2008 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. XI-52, gyventojų senėjimas analizuojamas aptariant socialinius bei
šeimos klausimus [2]. Kad būtų sprendžiami su gyventojų senėjimu susiję klausimai, programoje numatoma
tobulinti socialinio draudimo sistemą, skatinti santykinį
senatvės pensijos augimą, kurti veiksmingesnę socialinės paramos teikimo sistemą, tobulinti socialinės globos
ir priežiūros paslaugų teikimą, stiprinti bendruomeniškumą ir kartų solidarumą.
Nežiūrint pagyvenusių žmonių situacijos gerėjimo, Lietuvoje tebeegzistuoja daugelis veiksnių, sunkinančių senyvų žmonių integraciją visuomenėje. Vyresnių žmonių
integracijos visuomenėje kliūtis – visų pirma visuomenės eidžizmas. Sociologijos terminas „eidžizmas“ (angl.
ageing – senėjimas) – tai nepalankus požiūris į senyvus
žmones, taip pat jų baimė susenti, būti našta. Spręsti apie
žmogų pagal jo metus, o ne pagal funkcinę būklę, yra
eidžizmas. Mūsų senelių ir prosenelių karta žodį „senis“
dar galėjo vartoti nevaržomai, o mūsų dienomis šis žodis
yra įgavęs diskriminuojamąjį atspalvį. Šiandien priimtiniau kalbėti apie senjorus arba senyvo amžiaus žmones.
Pvz., eiti kai kurias pareigas taikoma 65 m. amžiaus riba,
nors senyvo žmogaus darbingumas, pareigingumas,
kruopštumas gali būti didesni negu jauno kandidato.
Senyvų žmonių darbingumas yra individualus, priklauso
nuo sveikatos būklės, funkcinės būklės, išsimokslinimo,
atliekamo darbo, patirties. Jaunesni ir funkciškai pajėgūs
vyresnio amžiaus žmonės galėtų dirbti ilgiau. Todėl tikslinga įgyvendinti specialias vyresnio amžiaus asmenų
galimybes išlikti darbo rinkoje, skatinančias aktyvios dar24

bo rinkos politikos priemones, šiam tikslui panaudojant
ES lėšas bei vietos valdžios iniciatyvų projektus.
Tarp senyvų žmonių daugėja ilgaamžių. Jų integraciją
visuomenėje riboja sveikatos problemos, fizinė būklė,
liguistumas ir pažeidžiamumas. Liguistumas (angl. frailty) yra nevienareikšmė sąvoka, nors dažnai šis terminas
naudojamas norint nusakyti seno žmogaus būseną, kuomet žmogus paprastai gali atlikti svarbiausias praktines
ir socialines kasdienes užduotis, bet dėl įvairių funkcijų
netekimo, pasikeitimų ar ligos nesugeba greitai atgauti jėgų [3]. Terminas „liguistumas“, kalbant apie vyresnio
amžiaus asmenis, iki 1980 m. buvo vartojamas retai. Tuo
pačiu metu kilo idėjų, kaip palaikyti sveikatą ir išvengti
ligotumo senstant. Vyravo nuomonė, kad vienas svarbiausių senėjimo požymių yra energijos, gyvybingumo
ir gebėjimo atgauti fizines ir dvasines galias praradimas.
Pastebėta, kad žmonės, laikydamiesi sveikesnės gyvensenos (nerūkantys, normalaus kūno masės indekso, fiziškai
aktyvūs), sendami patyrė mažiau negalių. Pastaraisiais
metais vis daugiau dėmesio skiriama ne tik gyvenimo
trukmei, bet ir gyvenimo kokybei. Pradėtas vartoti terminas „aktyvaus gyvenimo trukmė“, kuris reiškia kuo ilgiau
išlikti fiziškai aktyviems ir sugebėti apsitarnauti. Pailginti
aktyvaus gyvenimo trukmę tapo visuomenės sveikatos
tikslas [4]. Tačiau, nors Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė per visą XX amžių pailgėjo maždaug
trimis dešimtmečiais, vidutinė sveiko gyvenimo (t. y. be
ligų ir negalios) trukmė yra viena trumpiausių Europoje ir
lenkia tik kaimyninę Latviją [5]. Žmogaus senėjimo eigai
ir kokybei įtakos turi chronologinis amžius, etniškumas,
gyvenimo būdas, sveikata ir socioekonominė būklė. Su
liguistumu taip pat siejamas sunykimo – biopsichosocialinio nepakankamumo (angl. failure to thrive) sindromas.
Nors anksčiau buvo manoma, kad tai yra sinonimai,
dabar visi mokslininkai sutinka, kad liguistumas nėra tas
pats, kas gretutinės ligos, sutrikimai ir neįgalumas. Gretutinės ligos yra svarbus etiologinis liguistumo veiksnys.
Šiuo metu manoma, kad liguistumas pirmiausia yra padidėjusio pažeidžiamumo (angl. vulnerability) būklė [6].
Seni žmonės yra jautrūs ne tik įvairių fiziologinių, bet ir
socialinių veiksnių pažeidimams. Todėl ankstyvas pagyvenusio amžiaus žmogaus išsamus pažeidžiamumo įvertinimas, atskleidžiantis galimus rizikos veiksnius, tarp jų
ir fizinį pažeidžiamumą (1 lentelė), ir aktyvūs prevenciniai
veiksmai yra sėkmės į ilgą nepriklausomą gyvenimą raktas ir gali sutrumpinti negalios laikotarpį iki mirties [4].
Analizuojant vyresnio amžiaus žmonių situaciją Lietuvoje galima išskirti keletą svarbiausių socialinių aspektų,
kurie apsunkina šių žmonių integraciją į visuomenę, t. y.
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skurdo grėsmė, giminystės ir socialinių ryšių, įvairių vyresnio amžiaus žmonių poreikius tenkinančių paslaugų
stygius, nepakankamai pritaikyta gyvenamoji aplinka,

nepakankamos sąlygos skatinti savarankiškumą ir visuomeninį aktyvumą.
1 lentelė. Pagyvenusių žmonių pažeidžiamumo

įvertinimas
Bendras įvertinimas
Fiziologinis

Aplinkos

Pažinimo funkcijų

Psichosocialinis

Globėjų

Kitas

Pažeidžiamumo rizikos veiksniai
Sumažėjusi ištvermė, silpnumas
Sumažėjęs judrumas, vaikščiojimas, nestabili pusiausvyra
Kraujosruvos (įvairaus dydžio)
Kvėpavimo nepakankamumo požymiai
Širdies nepakankamumo požymiai
Kvėpavimo sutrikimas, susijęs su kasdiene veikla
Nepastovi kraujo gliukozės koncentracija
Negalėjimas kalbėti
Regos sutrikimas
Bloga mityba ar per mažas skysčių suvartojimas
Šlapimo ar išmatų nelaikymas
Infekcijų rizika
Odos vientisumo pažeidimas
Sustingimas
Nerimas
Rijimo sutrikimas
Veiksniai, rodantys vidaus ar išorės aplinkos nesaugumą
Rizika griūti
Traumos dėl vidaus ar išorės aplinkos priežasčių
Žinių stoka
Bloga atmintis, smegenų veiklos sutrikimo požymiai
Sumišimas
Pasitikėjimo savo jėgomis trūkumas
Socialinės paramos stoka
Vienišumas
Emocinis sukrėtimas dėl gydymo
Nerimas dėl globėjų sveikatos
Depresija
Priklausomybė nuo globėjų dėl fizinės negalios
Priklausomybė nuo globėjų dėl protinės negalios
Globėjams reikalingas poilsis
Nesutarimas su globėjais
Poreikis fizinei pagalbai
Savęs apsitarnavimo stoka
Nesugebėjimas laikytis gydymo režimo

Šaltinis – Ebersole P., Hess P., Luggen A. S. 2004.

Viena labiausiai skurdo pažeidžiamų visuomenės grupių, šalia bedarbių, vienišų asmenų ir daugiavaikių šeimų,
yra senatvės pensininkai – 27,6 proc. [7]. Tuo tarpu žemiau
skurdo rizikos ribos gyvena apie 20 proc. gyventojų. Įvertinus tai, kad pagrindine skurdo priežastimi galime laikyti
nedarbą, lėtai naujas darbo vietas kuriančią ekonomiką
ir nepalankias nuostatas dėl vyresnio amžiaus asmenų
išlikimo darbo rinkoje (užimant jaunesnės kartos darbo
vietas), daliai vyresnės kartos skurdo rizika išlieka aktuali.
Lietuvos visuomenėje vis dar ryškios tradicinės nuostatos
dėl vaikų ir tėvų tarpusavio santykius, ryšiai tarp kartų pakankamai glaudūs, t. y. suaugę vaikai padeda tėvams, o
tėvai – vaikams, tad tokią visuomenę ypač skaudžiai paliečia emigracija, nes viešosios institucijos neperima šeimos
funkcijų, o visuomeninės tarnybos (nevyriausybinės ar
bažnytinės organizacijos) veikia dar gana fragmentiškai.
Išvykusi jaunoji karta, nors ir naudojasi naujausiomis techNacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

nologijomis ir pasitelkia turėtus socialinius ryšius, negali
užtikrinti pakankamos priežiūros savo tėvams.
Svarbus aspektas, lemiantis vyresnio amžiaus žmonių
gebėjimą ilgiau išlikti savarankiškiems ir socialinių ryšių
palaikymą, yra susijęs su pakankamai išplėtotu socialinių
ir sveikatos priežiūros paslaugų tinklu. Svarbu didinti
ne globos įstaigų skaičių, o plėtoti paslaugas namuose
ir bendruomenėje. Senjorų integraciją visuomenėje ribojantis veiksnys yra ir tai, kad mūsų buitis, gyvenimo
sąlygos, įvairios paslaugos nėra pritaikytos vyresniems
žmonėms. Ne tik būstai miestų daugiabučiuose yra nepritaikyti. Lietuvoje palyginti daug senyvų žmonių gyvena kaimuose, namuose, kur nėra elementarių buitinių
patogumų: vandentiekio, centrinio šildymo.
Vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybė priklauso
ir nuo visuomenėje teikiamų galimybių aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, įsitraukti į savanorišką veiklą
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dalijantis savo gyvenimiška ir profesine patirtimi, sveikatos gerinimo iniciatyvos, savišvietos. Nepakankamą
Lietuvos senjorų aktyvumą rodo tai, kad savanoriškoje
veikloje dalyvauja tik apie 7 proc. vyresnio amžiaus žmonių [8], mažai išplėtotas senjorų organizacijų tinklas, nepakanka dėmesio fizinei sveikatai.
Per mažai naudojamos gerontechnologijos – technologijos, skirtos pagyvenusių žmonių galimybėms ir
siekiams sustiprinti, siekiant geros sveikatos, komforto,
saugumo, visaverčio socialinio dalyvavimo ir savarankiškumo iki gilios senatvės [9, 10]. Gerontechnologijų
taikymo sritys yra pagyvenusių žmonių sveikata, namai,
judėjimas, bendravimas, pomėgiai ir darbas. Technologijos yra grindžiamos šiais principais: technologija gali būti
efektyviai naudojama amžiaus sąlygotų ligų ir amžiaus
sąlygotų jėgos bei ištvermės ir kitų fizinių bei pažinimo
funkcijų nulemtų gebėjimų praradimo prevencijai (pvz.,
įrangos jėgos pratimams ar apsaugos priemonių, dirbant su pavojingais įrankiais, kūrimas); technologija gali
padidinti vyresnių gyventojų, norinčių išbandyti naujus
vaidmenis, veiklos efektyvumą ir galimybes (nauji vaidmenys: darbas, laisvalaikis, gyvenimas, pasikeitusios
gyvenimo situacijos; pvz., vartotojui patogių bendravimo technologijų, skirtų tolimų ryšių atnaujinimui, naujų
pažinčių atradimui bei mokymuisi, kūrimas); aprūpinimas technologija, kuri skirta dėl amžiaus sumažėjusioms
galimybėms kompensuoti (tai produktai ir technika, skirta fizinių, jutimų, pažinimo funkcijų stokai kompensuoti, pvz., akiniai skaitymui, skirti kompensuoti akių lęšio
judrumo sumažėjimą); technologija suteikia techninę
pagalbą ligotų pagyvenusių žmonių globėjams (pvz.,
įranga, skirta ligotų žmonių perkėlimui ar pakėlimui –
dauguma produktų naudojami sveikatos priežiūros įstaigose (ligoninėse, reabilitacijos įstaigose); techninės priemonės netiesiogiai padeda atliekant senėjimo tyrimus
(pvz., įvairios technologijos, naudojamos tiriant organus
ir audinius, neurologinius simptomus, bei kiti neinvaziniai matavimai) [11].
Kol kas sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų srityse neišnaudojamos visos gerontechnologijų teikiamos
galimybės. Jų plėtrą ir per mažą naudojimąsi lemia keletas veiksnių: pagyvenusio amžiaus žmonės nenoriai
pripažįsta naujas technologijas dėl „technikos baimės“;
pagalbinės priemonės pabrėžia negalią ir nesavarankiškumą, trikdo įprastinę namų rutiną; riboti ekonominiai
ištekliai; sveikatos priežiūros darbuotojų žinių stygius
apie visas technologijų teikiamas galimybes [12].
Pagalbinės priemonės – tai visos priemonės, produktai, įrenginiai, kurie neįgaliam, ligotam ar pažeidžiamam
žmogui padeda išlaikyti ar pagerinti funkcinį savarankiškumą, gali padėti integruotis į visuomenės gyvenimą
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[11]. Priemonės gali būti ir gana nesudėtingos, ir sukurtos remiantis aukštosiomis technologijomis. Pagrindinės
kasdienei veiklai pagerinti naudojamos pagalbinės priemonės skirtos mobilumui garantuoti, rengtis, asmens
higienai, valgyti ir gaminti valgį, vaistų naudojimui, bendrauti, saugumui. Teisingai pritaikytos ir naudojamos
pagalbinės priemonės turi daugybę privalumų: pagerina
gyvenimo kokybę ir ligoniui, ir jo šeimos nariams; pagerina savarankiškumą ir skatina integraciją į visuomenę;
sudaro sąlygas ilgiau gyventi savo namuose ir atitolina
institucionalizavimą; sumažina priežiūros išlaidas.
Yra specialių pagalbinių priemonių, skirtų kompensuoti blogėjančias pažintines funkcijas. Sėkmingai įgyvendinti projektai (ASTRID, ENABLE, Gloucester Smart
House, CIRCA, Storytable) parodė šių technologijų naudą prižiūrint sergančiuosius demencija bei jų gebėjimą
naudotis prietaisais, jei priemonės pritaikomos anksti ir
pagal indikacijas [13, 14]. Savarankiškumo palaikymo algoritmas pagyvenusio amžiaus žmonėms pateikiamas 1
paveiksle.
Atsižvelgiant į šį algoritmą, priklausomai nuo žmogaus
pažeidžiamumo, individualių rizikos veiksnių, galima
įvertinti pagalbinių priemonių poreikį bei diferencijuotai
pritaikyti gerontechnologijas [9].
Ne mažiau svarbūs asmeniui yra ir psichologiniai
aspektai, turintys įtakos vyresnio amžiaus žmogaus
integracijai į visuomenę. Senėjimo procesui būdingi
asmenybės pokyčiai, pažinimo procesų pokyčiai. Senstant visuomenei ir ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei,
daugėja demencijos sindromo atvejų. Nepakankamas
visuomenės švietimas šiuo klausimu, specializuotų skyrių, klinikų trūkumas apsunkina demencija sergančių
žmonių grupės integraciją į visuomenę ir kuria ne tik pačių sergančiųjų, bet ir juos globojančių asmenų socialinę
atskirtį [15].

Apibendrinimas
Pagyvenusių žmonių integraciją į visuomenę riboja pačios visuomenės eidžistinės nuostatos ir senyvų žmonių
fizinės ir psichologinės sveikatos būklės ypatybės bei socialinės sąlygos. Reikia skatinti, kad visuomenė kitaip pažvelgtų į senėjimo fenomeną, ir siekti vyresnio amžiaus
žmonių aktyvaus dalyvavimo šeimos ir visuomenės gyvenime, darbo rinkoje, kartų solidarumo, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi. Gausėjant pagyvenusių žmonių
populiacijai, būtina užtikrinti, kad visos technologinės
inovacijos, ypač gerontechnologijos, būtų prieinamos ir
pagyvenusio amžiaus žmonėms. Sėkmingas pagalbos ir
priežiūros pagyvenusiems žmonėms organizavimas galimas tik suvokiant, norint ir glaudžiai bendradarbiaujant
žmonių kartoms ir institucijoms.
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Pagyvenusio amžiaus žmonės

Sveiki savarankiški pagyvenusio
amžiaus žmonės

Saugi aplinka

Saugūs namų ūkio
produktai
CO – dūmų detektorius
Aliarmo sistema
Namų aplinkos keitimas
„Protingas“ namas

Sveiki pagyvenusio amžiaus žmonės,
turintys pažeidžiamumo rizikos
veiksnių

Technologijos

Pagalba vaikštant

Paprastos ir mechaninės
priemonės:
Priemonės, skirtos
judrumui, savirūpai,
asmens saugumui,
bendravimui užtikrinti,
atminčiai kompensuoti

Lazda, keturkojė lazda
Rėmas be ratukų
Rėmas su dviem ratukais
Trikojis rėmas
Keturkojis rėmas su
ratukais, vežimėliai

Ligoti pagyvenusio
amžiaus žmonės

Stebėsenos priemonės

Belaidė kūno sensorių
sistema, analizuojanti
eisenos parametrus
GPS (Global Positioning
System) – visuotinė
padėties nustatymo
sistema
Automatinis gyvybinių
požymių stebėjimas ir
telefoninis „follow-up“
slaugytojos „vizitas“
Kitos „telecare“
technologijos
„Protingi marškiniai“

Priemonės asmens
saugumui užtikrinti:
Naktinė lempa
Dujinės viryklės
monitorius
Vonios monitorius
Automatiškai
užsidegančios lempos

Priemonės judrumui ir
savirūpai užtikrinti:
Mobilusis dušas, įeinama
vonia, naktipuodžio
kėdutė prie lovos
Specialūs indai
Specialūs įrankiai maistui
gaminti ir valgyti
Specialūs įtaisai
rengimuisi, asmens
higienai

Priemonės atminčiai
kompensuoti:
Daiktų ieškiklis
Vaistų priminimo dėžutė
Sieninė žinučių lenta
Paveikslėlių gramofonas
Garso knygos
Elektroninė enciklopedija
Dienos-nakties
kalendorius
Automatinė vaistų
„karuselė“

Priemonės bendravimui
užtikrinti:
Paveikslėlių telefonas
Pasakojimų stalas
CIRCA sistema
Interaktyvios
bendravimo priemonės
Adaptuoti kompiuteriai
Adaptuoti mobilieji
telefonai
Robotai-asistentai

1 pav. Savarankiškumo palaikymo algoritmas pagyvenusio amžiaus žmonėms [9]
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II.2. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
PAŽINTINIŲ GEBĖJIMŲ YPATUMAI
Laima Bulotaitė, Sigita Girdzijauskienė
Gerontopsichologija, kaip ir visa gerontologija, siekia
pratęsti aktyvų ir visavertį žmonių gyvenimą. Sparčiai
besivystydama ši psichologijos mokslo šaka griauna
daugybę mitų, kurie ilgus metus turėjo įtakos supratimui apie senus žmones bei elgesį su jais. Vienas iš tokių
mitų – įsitikinimas, kad pažintiniai gebėjimai su amžiumi
silpnėja. Ar taip yra iš tikrųjų? Ar su amžiumi mūsų pažintiniai gebėjimai silpsta ir tai neišvengiama? Ar galima tai
sustabdyti? O gal galima kompensuoti šiuos praradimus
ar adaptuotis prie jų?
Galima išskirti tris skirtingus požiūrius į šią problemą –
pažintiniai gebėjimai su amžiumi silpnėja (dekrementalistinis požiūris), pažintiniai gebėjimai išlieka stabilūs
visą gyvenimą (stabilumo požiūris) ir pažintiniai gebėjimai vystosi ir toliau (plėtros požiūris).
Seniausias, vis dar gana paplitęs, bet jau prarandantis
populiarumą – dekrementalistinis požiūris, kuris pabrėžia neišvengiamą ir visaapimantį regresavimą senstant. Pažintinių gebėjimų, kaip ir visų kitų kūno funkcijų,
silpnėjimo su amžiumi priežastis – biologinis senėjimas.
Šio požiūrio šalininkai siūlė ruoštis šiam neišvengiamam
procesui. Kartu buvo stengiamasi atskleisti, kokie veiksniai lemia pažintinių gebėjimų silpnėjimą senstant. Pastarųjų kelių dešimtmečių tyrimai atskleidė, kad pažintinių gebėjimų silpnėjimą senatvėje lemia ne pats amžius, o jo sukelti įvairūs procesai ir veiksniai. Nustatyta,
kad vyresnio amžiaus žmonių pažintiniai gebėjimai gali
sumažėti dėl kokios nors patologijos (pvz., Alzheimerio
liga, demencija). Įtakos turi ir stresinės, didelę įtampą keliančios situacijos. Aiškinant pažintinių gebėjimų silpnėjimą senatvėje, labai populiari vadinamoji „nenaudojimo
hipotezė“. Ji teigia, kad pažintiniai gebėjimai su amžiumi
silpnėja, nes žmogus tiesiog jų nebelavina, mažiau naudojasi. Pabaigę darbinę veiklą, išėję į pensiją, nemažai
žmonių nebedirba intensyvaus protinio darbo, nesprendžia sudėtingų užduočių, neskaito rimtų knygų ir pan.
Taigi pažintiniai gebėjimai tiesiog „sudulka“ ar „užrūdija“
kaip pamirštos knygos ar nenaudojami mechanizmai.
Naujausių gerontologijos tyrimų rezultatai parodė,
kad užprogramuotų, neišvengiamų ir neigiamų senėjimo pokyčių kiekis yra žymiai mažesnis, nei mes manėme
iki šiol (Arkingas, 1991). Tai susiję ir su pažintinių gebėjimų pokyčiais.
Stabilumo požiūrio šalininkai teigia, kad tiek pažintinė, tiek visa kita žmogaus raida trunka visą gyvenimą. Tai
įrodančių pavyzdžių – apstu. Britų rašytoja Doris Lessing
(gimė 1919 m.), būdama 87 metų aktyvi ir vis dar rašanti, 2007 metais gavo Nobelio premiją. Ji yra seniausias
žmogus, gavęs šią premiją. Galime paminėti ir Mstislavą
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Rostropovičių (1927–2007), kuris aktyviai koncertavo
iki pat gyvenimo pabaigos. O kas nežino žurnalisto Algimanto Čekuolio (g. 1931), kuris kiekvieną savaitę veda
televizijos laidą, pristatydamas pasaulio įvykių, mokslo ir
net technologijų naujienas. Kartu pripažįstama, kad pažintinių gebėjimų raidą gali sustabdyti ar net pabloginti
jų nenaudojimas arba ligos. Stabilumo požiūrio šalininkai skleidžia idėją, kad mokytis niekada nevėlu. Tyrimai
rodo, kad gebėjimas mokytis lieka stabilus arba net auga
iki maždaug 70 metų. Skiriasi tik mokymosi motyvacija,
būdai. Visame pasaulyje plečiasi vyresnio amžiaus žmonėms skirtų Trečiojo amžiaus universitetų (TAU) tinklas.
Pirmasis TAU buvo įkurtas Prancūzijoje 1973 metais. Šis
projektas sėkmingai vykdomas ir Lietuvoje.
Vis populiaresnis tampa ir pažintinių gebėjimų plėtros senatvėje požiūris. Čia teigiama, kad pažintiniai gebėjimai gali ne tik toliau tobulėti. Gali išryškėti ir naujų
gebėjimų. Pateiksime keletą pavyzdžių. Dailininkas Paul
Gauguin (1848–1903) visą gyvenimą dirbo banke, o tapyti pradėjo sulaukęs solidaus amžiaus. Rašytoja Žemaitė
(1845–1921) pirmą kūrinį parašė būdama daugiau kaip
keturiasdešimties metų, liaudies menininkė Monika Bičiūnienė (1910–2009) tapyti pradėjo būdama 50 metų.
Be abejo, visoms šioms teorijoms didelę įtaką turi
moksliniai tyrimai bei jų rezultatai. Apibendrinant pastarųjų dešimtmečių pažintinių gebėjimų tyrimus galima
prieiti prie šių išvadų:
intelektinių gebėjimų piką žmogus pasiekia 30–40
gyvenimo metais;
vertinant intelektą testais, iki 50–60 metų intelekto
koeficientų įverčiai, palyginti su jaunesniais individais, nesikeičia;
nežymūs pakitimai stebimi tik nuo 70 metų.
Apie 80 metus daugiau nei trečdaliui populiacijos būdingi smarkiai sumažėję kognityviniai gebėjimai, tačiau
likusiai populiacijos daliai jie pasikeičia tik nežymiai ir tik
kai kurių sričių.
Psichologai sutinka, kad su amžiumi labiausiai lėtėja
mąstymo greitis. Tačiau šis palaipsnis procesas stebimas
jau nuo 20 gyvenimo metų, o šešiasdešimtmečiams ir vyresniems tiesiog reikia kiek daugiau laiko atlikti užduotis.
Šis reiškinys gali būti siejamas su dėmesio pakitimais.
Vyresnio amžiaus žmonėms sunkiau atskirti užduočiai
atlikti svarbią informaciją nuo nesvarbios. Pastaroji gali
išblaškyti dėmesį, o tai savo ruožtu vėl mažina užduočių
atlikimo greitį. Dėmesys glaudžiai siejasi su atmintimi, o
ypač su darbine. Darbinė atmintis tapatinama su gebėjimu apdoroti informaciją. Darbinės atminties ir trumpalaikės atminties sąvokos yra panašios, nes abi reiškia laikiną ateinančios informacijos saugojimą ir todėl abi yra
ribotos apimties. Tačiau trumpalaikė atmintis laikoma
pasyvia atminties forma, nes informacija yra saugoma,
kol ji užkoduojama į ilgalaikę atmintį arba užmirštama.

•
•
•
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Darbinė atmintis yra ne vien ateinančios informacijos
saugojimo vieta – čia vyksta informacijos svarstymas,
manipuliavimas ja kartu išsaugant ir svarstymų bei manipuliacijų rezultatus. Amžius labiausiai veikia darbinę
atmintį. Kiekvienas žmogus turi savo darbinės atminties
limitą, tačiau jis su amžiumi mažėja. Mokslininkai atmintį
dar skirsto į implicitinę ir eksplicitinę. Implicitinėje atmintyje saugoma informacija, kuriai atsiminti nereikia sąmoningų strategijų. Pvz., jeigu žmogus išmoko perskaityti
tekstą, važiuoti dviračiu, net ir praėjus daug laiko, šie įgūdžiai nepamirštami. Todėl vyresnio amžiaus žmonės jaučiasi saugesni ir savarankiškesni pažįstamoje aplinkoje.
Daugelį metų pragyvenus vienoje vietoje implicitinėje
aplinkoje įsirėžia reikalingos žinios ir įgūdžiai. Perkėlus
senolį į jam nepažįstamą aplinką, tas pats žmogus gali
pasirodyti neįgalus, nes „neveikia“ išmokti įgūdžiai. Taigi
implicitinės atminties amžius beveik nepaveikia, o eksplicitinė atmintis, kurioje saugoma sąmoninga faktų ir
įvykių informacija, su amžiumi smarkiai menkėja.
Iki 2008 metų Lietuvoje suaugusių žmonių intelektinių
gebėjimų nebuvo galima įvertinti tiksliai, nes nebuvo
tam tinkamo instrumento. Adaptavus ir standartizavus
vieną plačiausiai pasaulyje naudojamų intelekto testų
Lietuvoje – Wechslerio suaugusiųjų intelekto skalės trečiajį leidimą (WAIS-III), atsirado galimybė ne tik nustatyti
bet kurio suaugusiojo kognityvinio funkcionavimo lygį,
bet ir tirti veiksnius, kurie daro įtaką intelektui, tarp jų ir
amžiaus.
Tradiciškai intelekto testais vertinamos dar dvi gebėjimų grupės – tai verbaliniai ir neverbaliniai gebėjimai.
Verbaliniai gebėjimai gali būti apibrėžiami kaip kalbinis
sklandumas, žodyno platumas, operavimas verbalinėmis sąvokomis ieškant tarp jų ryšių, išmoktos ar įgytos
žinios. Neverbaliniai gebėjimai dažniausiai tapatinami su
erdviniais gebėjimais, t. y. mintiniu figūrų, vaizdinių sukiojimu, erdviniu suvokimu, pastabumu detalėms. Šias
dvi gebėjimų grupes amžius taip pat veikia nevienodai.
Verbaliniai gebėjimai brandos metu didėja iki pat 60–65
metų ir nežymiai mažėti pradeda tik vėlyvoje senatvėje,
o neverbaliniai gebėjimai mažėti pradeda anksčiau (apie
55 metus).
Standartizuojant Wechslerio suaugusiųjų intelekto
testo trečiąjį leidimą (WAIS-III) buvo surinkta reprezentatyvi 16–89 metų amžiaus suaugusiųjų imtis pagal tyrimo
dalyvio lytį, išsilavinimą, gyvenamąją vietą. Surinkti duomenys leido įvertinti suaugusių Lietuvos žmonių intelektinių gebėjimų tendencijas. 1 pav. pavaizduota, kaip
skirtingo išsilavinimo žmonės atlieka žodines užduotis,
kuriomis vertinamas informacijos kaupimas ir bendras
žodinis supratingumas.
Pažvelgus į 1 pav. matyti, kad mažiausio išsilavinimo
tiriamųjų grupėje gebėjimų pikas pasiekiamas 20–34
gyvenimo metais, o vėliau kreivė nuosekliai leidžiasi že29

Žodinės užduoties atlikimas
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1 pav. Skirtingo išsilavinimo tiriamųjų žodinės užduoties taškų suma amžiaus grupėse

myn. Aukštesniojo išsilavinimo tiriamųjų grupėje rezultatų kritimas įvyksta 55–74 gyvenimo metais. Aukštąjį
išsilavinimą turinčių asmenų grupėje kreivės žemėjimo
iš viso nėra. Šio tipo užduotys vertina individų gebėjimą
kaupti ir išlaikyti žinias, poreikį rinkti informaciją. Vadinasi, aukštesnį išsilavinimą turintiems žmonėms tokie intelektiniai siekiai išlieka iki pat senatvės.

20

2 pav. pavaizduoti neverbalinių užduočių atlikimo rezultatai skirtingo amžiaus ir skirtingo išsilavinimo grupėse. Atliekant tokio tipo užduotis tiriamiesiems reikia
neverbalinio samprotavimo, erdvinės vizualizacijos, analoginio mąstymo gebėjimų.

Neverbalinės užduoties atlikimas
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2 pav. Skirtingo išsilavinimo tiriamųjų neverbalinės užduoties taškų suma amžiaus grupėse

2 pav. vaizdas jau visiškai kitoks. Čia išsilavinimas nebeturi tokios reikšmės. Neverbaliniai gebėjimai piką
pasiekia jauname žmogaus amžiuje ir laikui bėgant palaipsniui mažėja.
Apibendrinę tyrimo rezultatus, matome, kad amžius
turi nevienodą poveikį skirtingoms gebėjimų grupėms –
vienas veikia daugiau, kitas – mažiau. Tačiau gebėjimų
mažėjimui ar stabilumui ne mažiau svarbūs ir aplinkos
veiksniai – išsilavinimas, gebėjimų nuolatinis naudojimas ar lavinimas.
30

Be abejo, senatvėje vyksta tam tikri nepageidautini
pokyčiai, prie kurių tenka prisitaikyti. Pvz., kai kuriems
žmonėms reikia lazdos ar vaikštynės. Kai kurie naudojasi klausos aparatais. Vaistai irgi gali padėti prisitaikyti
prie senatvinių pokyčių – sureguliuoti kraujo spaudimą,
palengvinti virškinimą. Lygiai taip pat galima prisitaikyti
ir prie pažintinių gebėjimų silpnėjimo senatvėje. Nepaisant to, ką laikome pažintinių gebėjimų silpnėjimo priežastimi (amžių, gebėjimų nenaudojimą, ligas, stresą ar
pan.), galima sėkmingai prie to prisitaikyti. Mokslininkai
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išskiria tris strategijas, padedančias įveikti pažintinio senėjimo padarinius:
1. Akomodacija. Ši strategija reiškia, kad palaipsniui
atsisakoma veiklos, išryškinančios pažinimo ribas,
ir imamasi veiklos, kur svarbesnė patirtis. Ši strategija naudojama ir prisitaikant prie kitų senatvės
pasekmių, pavyzdžiui, buvę sportininkai tampa
treneriais. Silpnėjant pažintiniams gebėjimams ši
strategija irgi gali būti naudinga. Pavyzdžiui, buvę
dėstytojai gali tapti konsultantais. Buvę vyriausieji
specialistai, kurie greitai turėjo įvertinti situaciją ir
priimti sprendimus, pereina dirbti į analizės, strategijos skyrius, kur labai naudinga jų įgyta patirtis.
2. Kompensacija. Tai atlikties lygio išlaikymas keičiant užduočių atlikimo būdą. Prastėja atmintis?
Galima naudoti užrašus, kitus priminimo būdus
(juk net telefono signalas gali priminti, kad reikia
paskambinti draugui, išgerti vaistus ar apmokėti
buto sąskaitą). Atmintį galima stiprinti ir vaistais.
3. Atitaisymas. Tai intervencijos, kuriomis siekiama
sugrąžinti pažintinius gebėjimus iki turėto lygio.
Žmonės naudoja įvairius mokymus, treniruotes,
lavindami savo atmintį, mąstymo lankstumą. Vieni
sprendžia kryžiažodžius, dalyvauja protų mūšiuose, o kiti skaito sudėtingo turinio knygas ar net
mokosi mintinai eilėraščius, užsienio kalbas.
Pažintinę veiklą skatina ir aplinka, gyvenimo būdas. Tyrimais įrodyta, kad kuo įvairesnė ir skatinanti veikti, mąstyti aplinka, kuo įvairesnėmis veiklomis užsiima vyresnio
amžiaus žmonės, tuo daugiau jų pažintinė veikla išlieka
nepakitusi, o gal net plėtojasi.
Anksčiau kalbant apie senstančią visuomenę buvo
daugiau akcentuojamas rizikos vertinimas (kiek bus sergančių asmenų, kokių socialinių ar psichologinių problemų turės seni žmonės, kiek lėšų reikės pensijoms,
kiek reikės naujų globos namų ir t. t.). Dabar vis labiau
pabrėžiamas sveikas/aktyvus senėjimas. Jis apima mokymąsi visą gyvenimą, ilgesnį darbą, vėlesnį ir laipsniškesnį
išėjimą į pensiją, ilgesnį aktyvumo išsaugojimą išėjus į
pensiją, užsiėmimą stiprinančia gebėjimus ir palaikančia
sveikatą veikla (Europos Komisijos apibrėžimas). Sprendžiant šį klausimą, daugėja ir senų žmonių pažintinių
gebėjimų tyrimų. Jų rezultatai gali pasitarnauti tiek kuriant lavinimo programas ir mokant senus žmones sėkmingai prisitaikyti prie pažintinio senėjimo, tiek kuriant
saugesnę ir paprasčiau valdomą aplinką ir įrangą darbe,
namuose. Naujausių pasiekimų šioje srityje pavyzdžiai:
vis paprastesnis mobiliųjų telefonų, kompiuterių ir kitos įrangos naudojimas, kompiuterizuotas automobilių
valdymas (pranešimas apie kliūtį, parkavimosi galimybių
įvertinimas ir pan.).
Senatvė – tai blogas įprotis, kuriam aktyvūs žmonės neturi laiko (Andrė Morua).
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II.3. VYRESNIO AMŽIAUS GYVENTOJŲ
GALIMYBĖS LIETUVOS DARBO
RINKOJE
Boguslavas Gruževskis

Vyresnio amžiaus gyventojų
ekonominis aktyvumas
Lietuvos statistikos departamento (LSD) duomenimis,
2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 701,2 tūkst. pagyvenusių (60 metų ir vyresnio amžiaus) žmonių, tai sudarė
21,6 proc. visų gyventojų. Per 2010 m. pagyvenusių žmonių padaugėjo 4,1 tūkst. (0,6 proc.), o per pastaruosius
dešimt metų – 32,6 tūkst. (4,9 proc.).
Pagyvenusių moterų šalyje gerokai daugiau nei vyrų.
2011 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 249,1 tūkst. pagyvenusių vyrų ir 452,1 tūkst. moterų, t. y. pagyvenusių moterų buvo 1,8 karto daugiau nei vyrų.
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1 pav. Pagyvenę žmonės pagal lytį ir amžiaus grupes
2011 m. (metų pradžioje, tūkst.)

Daugiausia 60 metų ir vyresnio amžiaus žmonių buvo
Ignalinos (30,5 proc.), Anykščių (28,8 proc.), Alytaus
(27,9 proc.), Varėnos (27,6 proc.) ir Zarasų (27,4 proc.) rajonų savivaldybėse, mažiausiai – Visagino (14 proc.) ir Neringos (15,2 proc.) savivaldybėse bei Mažeikių (18 proc.)
ir Vilniaus (18,1 proc.) rajonų savivaldybėse.
Eurostato vyresnio amžiaus gyventojų grupei priskiria asmenis nuo 55 metų. Jie sudarė apytiksliai 27 proc.
visų mūsų šalies gyventojų (ES ši dalis siekė beveik
30 proc.).
Eurostat duomenimis, didžiausią Lietuvoje bendrą vyresnio amžiaus asmenų skaičiaus dalį (apie 60 proc.) sudarė vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys. 55–59 metų
ir 60–64 metų amžiaus asmenys sudarė apytiksliai po
penktadalį (atitinkamai 21 proc. ir 18 proc.) visų vyresnio
amžiaus asmenų. Vyresni nei 65 metų amžiaus asmenys
sudarė 16 proc., 55–59 metų ir 60–64 metų – atitinkamai
5,8 proc. ir 4,9 proc. visų gyventojų.
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Neaktyvumo lygis
Eurostato duomenimis, didžiausias neaktyvumo lygis
2010 m. buvo asmenų, vyresnių nei 65 metų amžiaus
grupėje (95,4 proc.), mažiausias – 55–59 metų amžiaus
grupėje (26,0 proc.) (žr. 1 lentelę). Iš pateiktų duomenų
matyti, jog Lietuvoje 55–64 metų asmenys darbo rinkoje
yra aktyvesni nei ES.
Eurostato duomenimis, 2010 m. Lietuvoje išėjimas į
pensiją buvo daugiau nei pusės (57,2 proc.) visų 55–64

metų amžiaus gyventojų pagrindinė neaktyvumo darbo
rinkoje priežastis (ES-27 – 58,5 proc.). Tokią pačią priežastį 2010 m. nurodė ir 96,5 proc. vyresnių nei 65 metų amžiaus gyventojų Lietuvoje (ES-27 – 96,5 proc.).
LSD duomenimis, 2010 m. pasitraukimo iš darbo
rinkos vidutinis amžius Lietuvoje buvo 62 metai (tarp
vyrų – 62,3 metų, tarp moterų – 61,7 metų). Palyginti su
2009 m., 2010 m. pasitraukimo iš darbo rinkos vidutinis
amžius Lietuvoje sutrumpėjo apytiksliai 5 mėnesiais.

1 lentelė. Lietuvos gyventojų neaktyvumo lygis skirtingose amžiaus grupėse, 2010 (proc.)
Šalis
25–54 metų amžiaus
55–59 metų amžiaus
60–64 metų amžiaus
Lietuva
11,5
26,0
63,5
ES-27
15,1
34,3
67,6

Užimtumo lygis
Analizuojant vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo
rodiklius Lietuvoje, matyti, kad didžiausias užimtumo
lygis 2010 m. buvo tarp 55–59 metų amžiaus gyventojų
(sudarė 61,1 proc.), mažiausias – tarp 65–69 metų amžiaus gyventojų (10,7 proc.). Nors per 2008–2010 metų
laikotarpį užimtumo lygis šalyje mažėjo visose gyventojų
amžiaus grupėse, vyresnio amžiaus asmenų užimtumo
lygis per minėtą laikotarpį sumažėjo mažiau nei 25–54
metų amžiaus gyventojų užimtumo lygis (2 pav.).

buvo 0,8 procentinio punkto aukštesnis nei nedarbo lygis 25–54 metų amžiaus grupėje. Lyginant šiuos rodiklius
su analogiškais ES-27 rodikliais, matyti, kad Lietuvoje jie
yra apie 10 procentinių punktų aukštesni. LSD duomenimis, 2010 m. 55–64 metų amžiaus gyventojų nedarbo
lygis Lietuvoje sudarė 14,5 proc. (16,9 proc. – tarp vyrų ir
12,3 proc. – tarp moterų).
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81,2
76,373,8

60
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23,4

65 63,2
61,1
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12,213,2 9,7

38,737,3
33,8
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10,7
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55–59
2008

60–64
2009

65–69

2010

2 pav. Užimtumo lygis Lietuvoje pagal amžiaus grupes
2008–2010 m. (proc.)

2010 m. tarp vyresnio amžiaus vyrų užimtumo lygis
buvo aukštesnis nei moterų. Ryškiausiai šis skirtumas
matyti 60–64 metų gyventojų amžiaus grupėje – joje
vyrų užimtumo lygis 2010 m. sudarė 40,2 proc., moterų – 29,3 proc. (žr. 3 pav.). Svarbu pažymėti, kad lyginant
Lietuvos ir ES-27 vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo
rodiklius, pastebima, kad moterų užimtumo lygis Lietuvoje gerokai viršija moterų ES-27 vidurkį, o vyrų – šiek
tiek atsilieka nuo ES-27 vidurkio (3 pav.). Beje, bendras
užimtumo lygis visose vyresnio amžiaus asmenų grupėse Lietuvoje yra aukštesnis nei ES.
Nedarbo lygis
Eurostato duomenimis, 2010 m. 55–59 metų amžiaus
asmenų nedarbo lygis Lietuvoje sudarė 17,4 proc. ir
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3 pav. Vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo lygis
Lietuvoje ir ES pagal lytį 2010 m. (proc.)

Eurostato duomenimis, 2010 m. ilgalaikio nedarbo
lygis 55–64 metų amžiaus gyventojų grupėje Lietuvoje
sudarė 46,9 proc. ir buvo 6,9 procentinio punkto mažesnis nei ES-27 šalių vidurkis (53,8 proc.). Minėtoje amžiaus
grupėje ilgalaikio nedarbo lygis Lietuvoje tarp moterų
ir vyrų buvo panašus ir sudarė atitinkamai 47,1 proc. ir
46,8 proc.
Pagrindinės vyresnio amžiaus gyventojų
dalyvavimo darbo rinkoje tendencijos Lietuvoje
Nors, kaip rodo anksčiau pateikti duomenys, vyresni
gyventojai Lietuvoje vidutiniškai yra aktyvesni nei ES
atitinkamos amžiaus grupės gyventojai (tiek užimtumo,
tiek nedarbo lygis Lietuvoje tarp vyresnio amžiaus (55+)
asmenų yra aukštesnis), tačiau ekonominio nuosmukio
sąlygomis, mažėjant bendram užimtumo lygiui, atitinkaII. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

mai sumažėjo ir 55+ gyventojų užimtumas. Pagrindinės
problemos, su kuriomis Lietuvos darbo rinkoje susiduria
vyresnio amžiaus asmenys, yra:
mažesnės galimybės dalyvauti mokymosi visą gyvenimą (MVG) programose – 2010 m. 55–64 metų
amžiaus gyventojų grupės dalyvavimo MVG programose rodiklis Lietuvoje buvo 6 kartus (!!!) žemesnis
nei ES šalių vidurkis;
žemi atlyginimai bei senatvės pensijų sistema neskatina vyresnio bei pensinio amžiaus žmonių dirbti
sutrumpintą darbo laiką;
nėra teikiamos vyresnio amžiaus gyventojų profesinio orientavimo paslaugos, kurios galėtų akivaizdžiai
padėti šios grupės gyventojams labiau prisitaikyti
prie darbo rinkos poreikių ir maksimaliai išnaudoti
turimas galimybes (maža apimtimi tokios paslaugos
yra teikiamos Lietuvos darbo biržos sistemoje);
vyresnio amžiaus asmenims tinkamai nepritaikytos
darbo vietos bei darbo sąlygos;
šalyje dominuoja neigiamas darbdavių požiūris į vyresnio amžiaus darbuotojus – 2012 metų pradžioje
„TNS LT“ atlikto Eurobarometro tyrimo duomenimis,
didžiausia kliūtis, kuri užkerta kelią vyresnio amžiaus
žmonėms dirbti Lietuvoje, yra neigiamas darbdavių
požiūris į juos – tai pažymėjo 81 proc. respondentų.
Eurobarometro tyrimo duomenimis, 11 proc. vyresnio amžiaus respondentų pažymėjo, kad per dvejus
metus jie susidūrė su diskriminacijos dėl amžiaus
apraiškomis darbo rinkoje (ES – 6 proc.). Darbdaviai
dažniausiai akcentuoja vyresnio amžiaus darbuotojų
žemesnį išsilavinimą, mažesnius darbo su kompiuteriu įgūdžius; nepakankamą užsienio kalbų mokėjimą, blogesnę sveikatą.
Iš kitos pusės, reikia pažymėti, jog dėl dažnai nepakankamai skaidrios personalo politikos valstybinio sektoriaus įmonėse bei organizacijose jose dažnai dirba pensinio amžiaus darbuotojai, kurių kompetencijos neatitinka
vykdomų funkcijų.10
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Aktyvaus senėjimo politikos galimybės
Mokymasis visą gyvenimą
Lietuvos įstatymuose numatyta, kad visiems šalies gyventojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus, turi būti suteiktos vienodos galimybės kelti kvalifikaciją. Vis dėlto tyrimų
duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus asmenys Lietuvoje
turi mažesnes galimybes tobulinti savo įgūdžius. Eurostato duomenimis, 2010 m. Lietuvoje vos 0,6 proc. visų 55–74
metų amžiaus gyventojų dalyvavo mokymuose ar švietime. Pastarasis rodiklis gerokai nusileido ES-27 vidurkiui,
kuris tais pačiais metais sudarė 3,6 proc. (žr. 4 pav.).
2012 m. vasario 14 d. Lietuvos radijo laida „Labas rytas“.
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4 pav. Dalyvavimas mokymo programose pagal amžiaus
grupes Lietuvoje ir ES-27 2010 m. (proc.)

Tokios tendencijos gali būti susijusios ir su mažesne
pačių vyresnio amžiaus asmenų motyvacija, ir su netiesiogine darbdavio diskriminacija, kai į mokymus pasirenkama siųsti jaunesnius įmonės ar organizacijos darbuotojus. Tai patvirtina ir 2010 m. Europos fondo dėl gyvenimo ir darbo sąlygų tobulinimo (toliau – Eurofound)
atliktas tyrimas11; jo duomenimis, Lietuvoje darbdavio
apmokamuose mokymuose per paskutinius metus dalyvavo apytiksliai 18,7 proc. 50 metų ir vyresnio amžiaus
darbuotojų. Dalyvaujančiųjų mokymuose dalis 30–49
metų amžiaus grupėje sudarė 25,9 proc.
9
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5 pav. Mokymasis visą gyvenimą 25–64 metų amžiaus
grupėje Lietuvoje 2007–2010 m. (proc.)

Apskritai reikėtų pažymėti, kad Lietuva nusileidžia ES27 vidurkiui pagal daugelį suaugusiųjų mokymosi rodiklių. Maža to, nuo 2007 m. Lietuvos gyventojų mokymosi
visą gyvenimą lygis kasmet mažėjo (žr. 5 pav.).
Šalies strateginiuose dokumentuose, susijusiuose su
mokymusi visą gyvenimą, taip pat pažymima, kad kvalifikaciją keliantys asmenys nepakankamai naudojasi
tęstinio profesinio mokymo sistema Lietuvoje. Lieka
neišspręsti dirbančių ir nepatenkančių į įvairias socialiai
pažeidžiamas grupes asmenų (tarp jų – ir vyresnių nei
50 metų) kvalifikacijos kėlimo, konsultavimo paslaugų
finansavimo arba dalinio finansavimo klausimai. Be to,
11

10

54,7 52,2

Prieiga per internetą http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/
ewcs/ewcs2010_08_03.htm.
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tyrimai rodo, kad profesinio mokymo galimybes suaugusiems asmenims neretai riboja nepakankamas programų lankstumas bei nepakankamas šiuolaikinių metodų
(pvz., nuotolinio mokymo) taikymas.12
Kalbant apie vyresnio amžiaus gyventojų mokymosi
galimybes, reikėtų paminėti ir tai, kad 2008 m. sausio
1 d. Lietuvoje įsigaliojo LR profesinio mokymo įstatymo
pakeitimo įstatymas (Nr. X-1065), kuris įteisino asmenų,
keičiančių kvalifikaciją ar ją tobulinančių, taip pat – įspėtų apie atleidimą iš darbo bei bedarbių tęstinį mokymą.
Tai yra svarbu, kadangi į minėtas grupes neretai patenka
ir vyresnio amžiaus asmenys.
Apibendrinant Lietuvoje galiojančią MVG sistemą bei
jos įtaką ilgesniam vyresnio amžiaus asmenų išlikimui
darbo rinkoje, reikia pasakyti, kad iš esmės ji yra nepakankamai efektyvi. Nors Švietimo ir mokslo ministerija
(toliau – ŠMM) bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – SADM) nuolat organizuoja ir vykdo įvairius
projektus bei priemones šioje srityje, jos nėra pakankamai suderintos su realia darbo rinkos situacija (darbo
užmokesčio lygiu, atitinkamų kvalifikacijų paklausa ir
pan.), todėl ir nėra patrauklios vyresnio (55+) amžiaus
gyventojams.
Darbo sąlygos
Lietuvoje darbo sąlygas plačiąja prasme reglamentuoja Darbo kodeksas (toliau – DK) bei Saugos ir sveikatos
darbe įstatymas. Nors abu šie teisės aktai pabrėžia, kad
darbuotojai negali būti diskriminuojami, be kita ko, ir dėl
amžiaus, jokių specialių nuostatų, numatančių išskirtines
darbo sąlygas vyresnio amžiaus asmenims, jie nenumato.
Išimtį čia sudarytų tik DK nuostatos, numatančios darbdaviui tam tikras prievoles atsižvelgti į darbuotojų amžių
priimant sprendimą dėl darbuotojų atleidimo (asmenys,
kuriems iki senatvės pensijos yra likę mažiau nei 3 ar 5
metai, turi tam tikrų privalumų prieš kitus darbuotojus).
Kaip rodo praktika, viena iš svarbių vyresnių asmenų
integracijos į darbo rinką prielaidų – lankstaus darbo
grafiko organizavimo galimybės. Lietuvoje yra parengta teisinė bazė, sudaranti galimybes asmenims dirbti ne
visą darbo dieną (taip pat nuotoliniu būdu), tačiau tokios praktikos Lietuvoje nėra itin dažnai taikomos. LSD
duomenimis, 2010 m. šalyje ne visą darbo laiką dirbo
apytiksliai 109 tūkst. asmenų, arba 8 proc. visų darbuotojų. Mažą tokių darbuotojų skaičių šalyje lemia tai, kad,
iš vienos pusės, darbdaviai nėra suinteresuoti priimti
darbuotojų ne visam darbo laikui. Iš kitos pusės, žemas
darbo užmokestis neskatina pačių darbuotojų dirbti sutrumpintą darbo laiką.
Apibendrinant galima pažymėti, kad darbo sąlygos
vyresnio amžiaus gyventojams Lietuvoje nėra pakan12

Prieiga per internetą http://www.leidykla.vu.lt/fileadmin/Acta_
Paedagogica_Vilnensia/23/29-42.pdf.
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kamai patrauklios, ypač – dirbantiems fizinį ar mažiau
kvalifikuotą darbą. Todėl ateityje būtina didinti darbo
patrauklumą: derinti užimtumą garantuojant sveikatos
apsaugos paslaugas bei profesinę reabilitaciją, didinti
apmokamų atostogų trukmę, tobulinti pajamų (ypač
pensininkų) apmokestinimą ir t. t.

Užimtumo rėmimo paslaugos
Pagrindinis teisės aktas, reglamentuojantis gyventojų
užimtumo rėmimą Lietuvoje, yra Gyventojų užimtumo
rėmimo įstatymas. Jis numato, kad 50 metų ir vyresniems bedarbiams yra taikomos papildomos užimtumo
garantijos, ypač aktyviau įtraukiant juos į įvairias darbo
rinkos politikos programas (įdarbinimo subsidijavimo,
darbo rotacijos, viešųjų darbų). Teritorinėse darbo biržose įgyvendinamos specialios programos vyresnio amžiaus bedarbiams „Senjorų bankas“, kurių tikslas – padidinti vyresnio amžiaus darbuotojų paklausą ir mažinti jų
struktūrinį nedarbą.
Nepaisant anksčiau minėtų priemonių, reikia pasakyti, jog vyresnio amžiaus asmenys Lietuvoje gana
sunkiai integruojasi į darbo rinką. 2012 m. sausio 1 d.
Lietuvos teritorinėse darbo biržose iš viso buvo registruota 227 tūkst. bedarbių; tarp jų apytiksliai penktadalį (19 proc.) sudarė vyresni nei 50 metų amžiaus asmenys. LDB duomenimis, 2011 metais į aktyvios darbo
rinkos politikos priemones Lietuvoje iš viso nusiųsta
apie 60 tūkst. asmenų; tarp jų apytiksliai ketvirtadalį sudarė vyresni nei 50 metų amžiaus asmenys. Iš viso per
2011 metus buvo įdarbinta kiek mažiau nei penktadalis
(17 proc.) vyresnių nei 50 metų amžiaus bedarbių.

Apibendrinimas
Apibendrinant vyresnio amžiaus gyventojų galimybes
Lietuvos darbo rinkoje bei šalyje įgyvendinamą aktyvaus
senėjimo politiką, reikėtų pažymėti, kad pagrindinis
veiksnys, skatinantis vyresnio amžiaus asmenis kuo ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje, yra mažas senatvės pensijos
dydis (vidutinė senatvės pensija Lietuvoje 2011 m. pabaigoje buvo 748 Lt (217 EUR) ir nepatraukli išankstinio
išėjimo į pensiją sistema. Dėl šių priežasčių vyresnio amžiaus gyventojai stengiasi išlikti darbo rinkoje kuo ilgiau.
Įgyvendinamos (ŠMM, LDB) priemonės vyresnio amžiaus
gyventojų ekonominio aktyvumo didinimui yra mažai
efektyvios: iš vienos pusės, mažai šios amžiaus grupės
atstovų jose dalyvauja, iš kitos – jos nėra suderintos su
realiais darbo rinkos poreikiais ir galimybėmis (atlyginimai, socialinės garantijos ir pan.). Kartu reikia pažymėti,
jog sunku plėtoti vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo
didinimo programas, kai nuo 2008 metų Lietuvoje taip
smarkiai sumažėjo bendras gyventojų užimtumas, išaugo nedarbas ir susilpnėjo į užimtumą orientuotas investicinis aktyvumas. Todėl Lietuvoje vykdomą aktyvaus
II. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

senėjimo politiką reikėtų vertinti kaip gana prieštaringą.
Vyresnio amžiaus gyventojams darbo rinkoje nuolat skiriamas tam tikras dėmesys: tobulinamos profesinio rengimo programos, įgyvendinamos naujos jų užimtumo
rėmimo priemonės. Tačiau kartu mažinamos socialinės
garantijos dirbantiems pensininkams, supaprastinamos
sąlygos gauti išankstinę pensiją.
Aukšto jaunimo nedarbo bei emigracijos sąlygomis
visuomenėje nuolat stiprėja nuomonės, kad reikėtų labiau riboti pensinio amžiaus gyventojų užimtumą, ypač
viešajame sektoriuje. Taip susiklosčius aplinkybėms,
galima teigti, kad vykdomos politikos priemonės, siekiančios plėtoti aktyvų senėjimą, nėra efektyvios, nors
vyresnio amžiaus gyventojų užimtumo lygis yra pakankamai aukštas. Tačiau, mūsų nuomone, šiuo metu būtina
atsižvelgti į aukštą nedarbo lygį bei žemą bendrą darbo
jėgos paklausą – tai atitinkamai turi įtakos ir vyresnio
amžiaus gyventojų užimtumui.
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II.4. PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ GYVENIMO
KOKYBĖS GERINIMO GALIMYBĖS
BESIVYSTANČIOJE VISUOMENĖJE
Jurgis Algirdas Juozulynas, Rasa Savičiūtė,
Antanas Jurgelėnas, Algirdas Venalis, Vilma Miglinė
Lietuvos gyventojų amžiaus struktūra sparčiai keičiasi. Visuomenė demografiniu požiūriu vis labiau sensta,
o per pastaruosius 10 metų vyresnio amžiaus žmonių
skaičius Lietuvoje žymiai išaugo. Procentas žmonių, sulaukusių 60 metų ir vyresnių, kasmet didėja. Ši problema
atkreipia politikų ir gerontologų dėmesį ne tik Lietuvoje,
bet ir visame pasaulyje (1, 2).
2003 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 693 tūkstančiai
60 metų ir vyresnių asmenų, tai yra šią ribą jau peržengė
20 procentų šalies gyventojų. Nuo 2008 m. tokių asmenų
buvo 690,8 tūkstančio, arba kas penktas Lietuvos gyventojas, o Europos Sąjungos valstybėse narėse – kas ketvirtas. Prognozuojama, kad 2060 m. pradžioje du penktadalius (40,9 proc.) Lietuvos gyventojų sudarys pagyvenę
žmonės (ES – 35,7 proc.). Beveik tris kartus padidės senyvo amžiaus (80 metų ir vyresnių) gyventojų skaičius.
Tikėtina, kad 2060 m. pradžioje vienam pagyvenusiam
asmeniui teks vienas darbingo amžiaus asmuo, šiuo
metu – 3. Todėl pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybės
gerinimas taps labai svarbia Lietuvos ir Europos socialine ir ekonomine problema (3, 16, 17, 24, 26, 27, 28, 29).
Remiantis PSO, mes dalijamės pagrindinėmis koncepcijomis, tokiomis kaip sveikata, sveikatingumas ir aktyvus
senėjimas. Remiantis šiuo požiūriu, gerovė – tai ne vien
tik numatomas ligų ar negalios nebuvimas, bet ir fizinė ir
psichinė sveikata, kur proto, kūno ir socialiniai santykiai
egzistuoja tame pačiame lygmenyje ir yra glaudžiai susiję su gyvenimo kokybe (29).
Gyvenimo kokybė – tai individualus savo vietos gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje
individas gyvena, kontekste, susijęs su jo tikslais, viltimis,
standartais bei interesais. Taigi gyvenimo kokybė – platesnė sąvoka negu asmens fizinės sveikatos būklė. Ji apima taip pat socialinę ir dvasinę sveikatą. Tai ne tik adekvati fizinė gerovė, bet ir gerovės suvokimas bei bendras
savo vertės jausmas (3, 5, 6, 7, 8, 9).
Daug diskusijų kelia žodis „kokybė“. Apskritai kokybė
gali būti apibrėžiama kaip gėrio laipsnis. Gyvenimo kokybė atspindi individo subjektyvų atsaką į fizinius, psichinius ir socialinius kasdieninio gyvenimo pokyčius, kuris lemia pasitenkinimo gyvenimo aplinkybėmis laipsnį.
Ši koncepcija yra abstrakti ir kompleksiška, nes apima visas tas gyvenimo sritis, kurios veikia asmeninį pasitenkinimą ir savigarbą. Gyvenimo kokybė tiesiogiai susijusi su
pozityviomis vertybėmis ir neturi nieko bendra su specifinėmis disciplinomis, todėl būtina vengti per didelio
koncepcijos medicininio monopolizavimo (10, 11, 12).
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Lietuvoje, kaip ir užsienyje, dažniausiai tiriama su sveikata susijusi gyvenimo kokybė, tai yra atliekamas pacientų, sergančių įvairiomis ligomis (bronchine astma, cukriniu diabetu, psichikos liga, fizine negalia), gyvenimo
kokybės įvertinimas bei vertinama gyvenimo kokybės
priklausomybė nuo psichologinių ar socialinių-ekonominių veiksnių. Taip pat gyvenimo kokybė tampa gydymo
ir įvairių medikamentų efektyvumo kriterijumi. Mokslinėse publikacijose teigiama, kad vertinti sveikatą reikėtų
ne tik pagal mirtingumą ir sergamumą, o reikėtų įtraukti
gyvenimo kokybės sąvoką, todėl buvo sukurti kokybiško
ir nekokybiško gyvenimo rodikliai (13, 14, 15, 18).
Kadangi gyvenimo kokybė yra vienas iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos visuomenės sveikatai, Lietuvos nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros strategija numato
visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tolesnio plėtojimo kryptis, kuriomis siekiama gerinti gyventojų gyvenimo
kokybę. Gyvenimo kokybė, jos įvertinimas ir gerinimas bei
aplinkos sveikatinimas šiuo metu Europoje ir Lietuvoje yra
viena iš prioritetinių sveikatos politikos ir strategijos sričių,
tad svarbu atlikti savo šalies gyventojų gyvenimo kokybės
įvertinimą bei nustatyti nepalankių aplinkos rizikos veiksnių įtaką gyvenimo kokybei (20, 21, 22, 25).
PSO 1993 m. pasiūlė gyvenimo kokybės apibrėžimą,
kuriame individo požiūris siejamas su aplinkos poveikiu:
„Gyvenimo kokybė – tai individualaus savo paskirties gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių sistemos, kurioje
individas gyvena, požiūriu, susijęs su jo tikslais, viltimis,
standartais bei interesais. Tai plati koncepcija, kompleksiškai veikiama asmens fizinės sveikatos ir psichologinės
būklės, nepriklausomybės laipsnio, socialinių ryšių bei
ryšių su aplinka.“
Toliau pateikiame mūsų atliktą šios rūšies tyrimą, kurio
tikslas buvo ištirti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę besivystančioje visuomenėje. Tirtųjų kontingentą
sudarė atsitiktiniu būdu atrinkti 406 Vilniaus miesto gyventojai. Tirtų respondentų amžius – pagyvenę žmonės
(moterys nuo 60 metų, vyrai – nuo 62 metų ir 6 mėnesių).
Jų amžiaus vidurkis – 68 metai. Gyvenimo kokybė buvo
tiriama naudojant adaptuotą PSO – 100 (WHOQOL-100 –
World Health Organization Quality of Life) klausimyną.
Anketą sudaro 100 klausimų, kurie suskirstyti į šešias sritis. Visos sritys atspindi gyvenimo kokybę: pirmoji sritis –
fizinė (12 klausimų), antroji – psichologinė (20 klausimų),
trečioji – nepriklausomybės laipsnis (16 klausimų), ketvirtoji sritis atspindi socialinius santykius (12 klausimų),
penktoji – aplinką (32 klausimai), šeštoji – dvasingumą
bei įsitikinimus (4 klausimai). Atliekant apklausą buvo
vadovautasi etiniais ir teisiniais principais.

Tyrimo rezultatai
Vykdydami analizę siekėme ne tik išryškinti pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę, bet ir palyginti ją pagal lytį,
36

išsilavinimą, šeiminę padėtį, ligas (serga ar neserga) bei
darbą (dirbantis pensininkas ar ne). Klausimas „Ar Jūs patenkintas savo gyvenimo kokybe?“ parodo respondentų
subjektyvią nuomonę apie savo gyvenimo kokybę. Iš 1
paveikslo matyti, kad labai nepatenkinti savo gyvenimo kokybe yra tik 1 proc. apklaustųjų. Patenkinti savo
gyvenimo kokybe teigė gerokai daugiau – net 32,8 proc.
apklaustųjų. Nevisiškai apsisprendę – nei patenkinti, nei
nepatenkinti savo gyvenimo kokybe nurodė didžiausia
dalis – net 45,3 proc. pagyvenusių žmonių. Nepatenkinti savo gyvenimo kokybe pasirodė esą 19,4 proc. respondentų. Labai nepatenkinti – 1,5 proc. apklaustųjų.

Labai
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32,8

Nei patenkintas,
nei nepatenkintas

45,3
19,4
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Labai
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0
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1 pav. Respondentų atsakymai į klausimą
„Ar Jūs patenkintas savo gyvenimo kokybe?“
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2 pav. Respondentų atsakymai į klausimą
„Ar džiaugiatės gyvenimu?“

Kitas klausimas, atspindintis respondentų asmenišką
nuomonę į klausimą „Ar džiaugiatės gyvenimu?“, parodė, kad ypač besidžiaugiantys savo gyvenimu nurodė
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tik 2 proc. apklaustųjų. Labai džiaugiasi – 33,7 proc. Vidutiniškai – 41,7 proc. Šiek tiek besidžiaugiantys savo
gyvenimu nurodė esą 18,1 proc. Na, o nesidžiaugia savo
gyvenimu 4,5 proc. apklaustųjų.
Trečiame paveikslėlyje matome respondentų pasiskirstymą pagal lytį. Daugiau buvo moterų (69,7 proc.)
nei vyrų (29,9 proc.). Savo lyties nenurodė 0,5 proc. apklaustųjų.

0,5
29,9
Vyras
Moteris
Nepažymėta
69,7

4 pav. Gyvenimo kokybės sričių palyginimas
tarp vyrų ir moterų grupių

GK bendra
Dvasingumas
Aplinkos GK

skausmo ir diskomforto (p=0,021);
miego ir poilsio (p=0,035);
transporto (p=0,000).
Didesnį skausmą ir diskomfortą jaučia vyrai
(13,50±2,94) nei moterys (12,51±2,87). Matome, kad vyrai geriau išsimiega ir pailsi (14,87±3,20) nei moterys
(13,74±3,41). Taip pat vyrų (15,02±3,14) naudojimosi
transportu rodikliai statistiškai daug didesni nei moterų
(13,22±2,69).
Penktame paveikslėlyje matome apklaustų asmenų pasiskirstymą pagal sveikatą. Paaiškėjo, kad net 87,6 proc.
respondentų serga kokia nors (dažniausiai lėtine) liga.
Visiškai sveiki pažymėjo esą 10,9 proc. apklaustųjų.
1,5 proc. respondentų nenurodė, ar serga, ar yra sveiki.

*

Socialiniai
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Nepriklausomumo
lygis
Psichologinė GK
Fizinė GK

*
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* Rodo statistiškai reikšmingą skirtumą tarp grupių, kai p<0,05.

3 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas pagal lytį

Iš 4 paveikslėlio ir 1 lentelės duomenų matyti, kad bendra vyrų ir moterų gyvenimo kokybė beveik nesiskiria.
Dvasingumo, socialinių santykių, nepriklausomumo
lygio, psichologinės gyvenimo kokybės sritys – statistiškai nereikšmingos. Statistiškai reikšmingi skirtumai
tarp vyrų ir moterų grupių stebimi tik:
aplinkos (p=0,043);
fizinės (p=0,013) GK srityse.
Palyginę gyvenimo kokybės rodiklių posričius tarp
vyrų ir moterų grupės matome, kad daug skirtumų tarp
šių grupių nėra. Statistiškai reikšmingi skirtumai pastebėti šiuose posričiuose:

1,5

10,9

Sveikas
Sergantis
Nepažymėta

87,6
5 pav. Respondentų procentinis pasiskirstymas
pagal sveikatą

1 lentelė. Gyvenimo kokybės sričių rodiklių palyginimas tarp vyrų ir moterų grupių
Lytis
Gyvenimo kokybės sritys
vyrai
moterys
Bendra
12,73±2,20
12,67±2,31
Fizinė
Psichologinė
Nepriklausomumo lygis
Socialiniai santykiai
Aplinka
Dvasingumas

13,77±2,41
13,64±1,89
13,95±2,88
13,98±1,95
13,39±1,87
12,98±2,61

12,83±2,36
13,39±1,92
14,03±2,46
13,92±2,09
12,84±1,95
12,73±2,89

p

0,988
0,013
0,428
0,884
0,965
0,043
0,684

Statistiškai reikšmingos p reikšmės pažymėtos ryškesniu šriftu.
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Analizuojant pateiktus tyrimus galima konstatuoti,
kad šių dienų besivystančioje visuomenėje būdingi šie
gyvenimo bruožai – didelis gyvenimo tempas, nuolatinė
gyvenimo sąlygų kaita, socialinių ir ekonominių situacijų
nestabilumas, tradicijų kaita ir kita. Vyksta intensyvi gyvenimo sąlygų ir gyvenimo būdo transformacija, kinta
žmonių vertybinių orientacijų skalė. Mokslininkai siekia
išaiškinti problemas, rasti priemones, kurios užtikrintų
ne tik minimalią gyvenimo kokybę, bet skatintų siekti vis
aukštesnės gyvenimo kokybės. Sprendžiant šį uždavinį
susiduriama su sunkumais, nes gyvenimo kokybė yra
integrali daugialypė sąvoka ir suvokiama labai įvairiai.
Todėl kiekvienas tyrimas gali būti paremtas tam tikra
jam būdinga teorine koncepcija ar paradigma bei tam tikrais „atskaitos taškais“, į kuriuos atsižvelgiama konkrečiu
atveju. Toliau trumpai pateikiame metodinius akcentus,
kuriais bandome remtis mūsų tyrime.
Daugelio mokslininkų šiuolaikiniuose gyvenimo kokybės tyrimuose apibendrintai teigiama, kad gyvenimo
kokybė visada apima dvi jos dedamąsias: subjektyviąją
gerovę ir objektyviąją gerovę. Kiekvienas patenkintas ar
nepatenkintas gyvenimu gali būti dėl asmeninių priežasčių, daugiausia dėl asmenybės struktūros. Bet tik vienetai
gali būti patenkinti gyvenimu skursdami, nes normaliems
žmonėms reikia bent elementarios materialinės gerovės,
kuri savo ruožtu kiekvienam atrodo skirtingai. Materialinė gerovė dar nedaro žmogaus laimingo: „ne pinigai –
laimė“. Žmogui geresnis tas gyvenimas, kuriame jis gali
lengviau išspręsti jam kylančias problemas. Kas padeda
tenkinti galimas daugumos žmonių reikmes, nėra sunku
išvardyti. Keblumų randasi dėl to, kad reikmės ir požiūris
į jas priklauso nuo šalies išsivystymo ir istorijos, bei dėl
to, kad „teigiamų veiksnių“ yra labai daug.
Kita svarbi gyvenimo kokybės problema yra susijusi su
žmogaus antropologine prigimtimi. Žmogus kaip asmuo
turi kūniškumo ir dvasingumo dimensijas ir pagal tai jo gyvenimo kokybę sudaro šių dimensijų integralumo, subalansuotumo laipsnis, kuris įvardijamas žmogaus orumu. Gyvenimas yra tiek kokybiškas, kiek jis vertingas ir prasmingas.
Būtina pažymėti dar vieną svarbų gyvenimo kokybės
sistemos elementą – bendrą sveikatos būklę. Sveikata
apima visas žmogaus egzistencijos plotmes – fizinę, socialinę, psichinę, dvasinę – darniai ir abipusiškai sąveikaujančias vienybėje. Nors sveikatos samprata turi antropologinės prasmės, tačiau ji nėra absoliutus gėris, ypač
tada, kai akcentuojama tik fizinė jos prasmė. Gyvenimo
kokybei yra svarbus moralinis ir etinis sveikatos aspektai,
kai būtina rūpintis ne tik savo, bet ir kitų sveikata. Kita
vertus, sveikata abipusiais saitais yra susijusi su socialiniais ir ekonominiais visuomenės plėtros bruožais, – o tai
reiškia, kad visokeriopai subalansuotos investicijos į sveikatą yra kartu investicijos ir į socialinę, ekonominę, kultūrinę, dvasinę visuomenės plėtrą ir gyvenimo kokybę.
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Visi šie gyvenimo kokybės bruožai reiškiasi vienu metu
ir įvairiais santykiais. Iš čia kyla gyvenimo kokybės matavimo sudėtingumo problema. Dažniausia gyvenimo
kokybei matuoti atsirenkami svarbiausi ir universaliausi
veiksniai. Vienas svarbesnių tokio pobūdžio veiksnių yra
darbas. Darbas yra kaip skydas nuo artėjančios senatvės.
Darbas patenkina poreikį jaustis produktyviam ir saugiam. Žmonėms, kurių identitetas glaudžiai susijęs su
profesija ar organizacija, išėjimas į pensiją sukelia pavojų
savojo „aš“ supratimui. Daugelis dirbančių žmonių randa
būdą tęsti karjerą, nepaisydami atsiradusių praradimų
dėl išėjimo į pensiją. Kiti teigia, kad išėjimas į pensiją
susijęs su skausmingu paties nugyvento gyvenimo vertinimu ir atskleidžia paslėptas ar pamirštas problemas.
Daugelis išėjimą į pensiją susieja su kitais jau buvusiais
įvykiais, draugų praradimu ir suvokia tai kaip dar vieną
neigiamą įvykį – tai būdinga pereinamajam į pensinį amžių procesui (23, 29).
Apibendrinant galima būtų teigti, kad nėra vieno aiškaus veiksnio, nulemiančio pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybę. Tai yra požymis, kad gyvenimo kokybę
galima gerinti ir ankstyvame senyvame amžiuje. Pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybė galėtų būti geresnė ir šalies politikai turėtų vystyti šį potencialą. Tokios strategijos
turėtų apimti pagyvenusio amžiaus žmonių pasitikėjimo
finansine ateitimi didinimą, socialinių bendruomenių kūrimą, funkcinių apribojimų mažinimą. Kuriamos naujos
strategijos turėtų atsižvelgti į tai, kad vyresnių žmonių
grupėje vis didėja moterų proporcija. Savanoriškas darbas padeda gerinti gyvenimo kokybę. Savanoriškumas –
labai reikšminga sėkmingo senėjimo dalis.

Išvados

• Remiantis tyrimo duomenimis, galima daryti išvadas,

•
•
•

kad dauguma, net 45,3 proc., pagyvenusio amžiaus
žmonių savo gyvenimo kokybę vertino vidutiniškai.
Savo gyvenimu patenkinti buvo 32,8 proc. apklaustųjų, o nepatenkinti – apie 19,4 proc. respondentų.
Gyvenimo kokybei turi įtakos bendra sveikatos būklė ir įvairios lėtinės ligos.
Gyvenimo kokybę taip pat veikia ir gyvenimo būdas
bei šeiminis statusas. Vienišų ar išsiskyrusių asmenų
gyvenimo kokybė yra daug blogesnė nei gyvenančių šeimoje.
Darbas pagyvenusiame amžiuje yra labai svarbus
geros gyvenimo kokybės veiksnys. Dvasingumo rodikliai buvo didesni aukštąjį išsilavinimą turinčių respondentų grupėje.

Pasiūlymai

• Sergamumas lėtinėmis ligomis turi didelę įtaką gyvenimo kokybei, reikėtų atkreipti dėmesį į jo prevenciją. Taip pat teigiamiems gyvenimo kokybės
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•

•

pokyčiams svarbi reabilitacija, sergant sunkiomis
lėtinėmis ligomis.
Gyvenimo kokybei teigiamos įtakos turi darbas išėjus į pensiją. Todėl tikslinga sudaryti užimtumo (pvz.,
savanoriška veikla ar įvairūs užsiėmimai, susibūrimai) programas pagyvenusiems ir nebedirbantiems
žmonėms. Aktyvus įtraukimas į socialinį gyvenimą
būtų viena iš ilgaamžiškumo bei geresnio gyvenimo
priežasčių.
Fizinio aktyvumo skatinimo programos ar užsiėmimai pagyvenusio amžiaus žmonėms padėtų ne tik
pasijusti sveikesniems, bet ir būtų tam tikra bendravimo, laiko praleidimo forma. Lietuvoje labai paplitęs „Trečiojo amžiaus universitetas“, kur pagyvenę
žmonės tobulina užsienio kalbas, šoka, dainuoja,
kolektyviai lanko teatrus, parodas ir kita. Kaip pavyzdys galėtų būti Japonijoje plačiai taikoma programa
„Antrasis gyvenimas“, propaguojanti savas šokių mokyklas, arbatos gėrimų ceremonijos būrelius, parkų,
gėlynų priežiūrą ir kita.
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II.5. LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ KAIP
PAGRINDINIŲ NESVEIKO SENĖJIMO
PRIEŽASČIŲ KONTROLĖ PIRMINĖJE
SVEIKATOS PRIEŽIŪROJE
Leonas Valius
Ilgėjanti gyvenimo trukmė (1995 m. – 69,08 m.,
2005 m. – 71,32 m., 2010 m. – 73,3 m.) – tai didelis laimėjimas žmonijos istorijoje, nulėmęs daugelį teigiamų
pokyčių svarbiausiose žmonių veiklos srityse. Tačiau dėl
ilgėjančios gyvenimo trukmės ir mažėjančio gimstamumo kinta demografinė struktūra, gausėja vyresnio amžiaus žmonių visuomenėje. Šis demografinis procesas
vyksta ir Lietuvoje: mūsų visuomenėje vienas iš 5 gyventojų yra sulaukęs 60 metų amžiaus. Kadangi vyresnio
amžiaus žmonėms būdingi fiziniai negalavimai ir lėtinės
ligos, didėja poreikis sveikatos priežiūros paslaugoms.
Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijoje konstatuojama, kad medicinos pagalba
vyresnio amžiaus žmonėms dar nėra pakankamai gerai
organizuota namuose, ambulatoriniame sektoriuje bei
stacionaruose (Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nutarimas „Dėl nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių
įveikimo strategijos patvirtinimo“, 2004 m. birželio 14 d.,
Nr. 737). Nepakankamai teikiamos specializuotos geriatrinės paslaugos sveikatos apsaugos įstaigose. Nėra
specializuotų kabinetų ir centrų, trūksta tarpdisciplininio
bendradarbiavimo – ypač tarp šeimos gydytojų ir socialinės rūpybos institucijų.
Vyresnio amžiaus gyventojai yra ta pacientų grupė,
kuri labiausiai naudoja valstybės socialinę paramą. Ją
įpareigoti teikti šeimos gydytojai, išrašantys kompensuojamuosius vaistus, nustatantys neįgalumo, slaugos
poreikius, lengvatas ir t. t. Turint omenyje ir polisergamumo problemą, šeimos gydytojams tiesiog nepakanka
laiko spręsti senyvo amžiaus žmonių sveikatos problemas. Šlubuoja ir bendruomenės slaugos veikla, kuri dažniausiai apsiriboja konkrečių paslaugų (pvz., vaistų injekcijos) teikimu pagal poreikį. Neišvystyta dienos slaugos
paslaugų (dienos slaugos stacionarai, specializuotos
dienos slaugos tarnybos – pvz., onkologinio paciento
paliatyvios priežiūros, nevaikštančio paciento priežiūros)
infrastruktūra (1).
Pastaruoju metu moksliniuose straipsniuose, tarptautinėse konferencijose daug dėmesio skiriama polisergamumui. Polisergamumas (arba multisergamumas) – tai
asmens susirgimas dviem ar daugiau lėtinių ligų. Dažniausi lėtiniai susirgimai: kardiovaskulinės ligos (pvz.:
hipertoninė liga, išeminė širdies liga, onkologinės ligos,
kvėpavimo takų ligos (astma, lėtinė obstrukcinė plaučių
liga – LOPL), II tipo cukrinis diabetas, osteoporozė, artozė
ir t. t. Apie polisergamumo aktualumą byloja ir skaičiai:
2006 m. užregistruota 40 proc. Europoje gyvenančių asII. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

menų, vyresnių nei 15 metų, kuriems diagnozuota neinfekcinė (LNL liga). Senėjimas ir polisergamumas yra tiesiogiai susiję: didėjant amžiui didėja polisergamumo atvejų:
tarp 18–44 asmenų – 69 proc., 45–64 metų – 93 proc., per
65 metus – 98 proc., (EU observatory, 2008). Neabejotinai
yra ir kitų veiksnių, lemiančių polisergamumo atsiradimą:
medicinos technologijų, mokslo tobulėjimas – daugėja
sergančiųjų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (LNL), gerėja LNL ankstyva diagnostika ir gydymas, ilgėja sergančiųjų LNL išgyvenamumas. Paminėtina ir gyvenimo būdo,
įpročių, rizikos veiksnių įtaka polisergamumui. Pastarieji
ypač svarbūs, nes juos galima kontroliuoti.
Kokios polisergamumo pasekmės? Galima išskirti dvi
pagrindines polisergamumo nulemtas mikro- (individo
lygmens) ir makro- (šalies) lygmens problemas. Pažymėtinos kelios individo lygmens problemos:
Nepakankama pacientų gyvenimo kokybė, neįgalumas. Švedijos mokslininkų duomenimis, kardiovaskulinės ligos pasiekia plato po 75 m. amžiaus,
o psichinių ligų naujų atvejų skaičius daugėja asmenims senstant (psichinių ligų skaičius 77–84 m. –
18 proc., tarp 85 m. ir vyresnių asmenų – 36 proc.). Be
to, vyresnis amžius, moteriška lytis, žemesnis išsilavinimas dažniau sietini su poliseragmumo pasireiškimu. Reikšmingas dalykas – neįgalumas ir funkcijos
netekimas, kurie didėja su LNL skaičiumi, be to, tai
tiesiogiai susiję su pažintinių funkcijų netekimu (2).
Nepatenkinami gydymo rezultatai, gyvenimo
prognozė. Daugybinėmis ligomis sergantiesiems
atsiradus LNL paūmėjimui (pvz., LOPL paūmėjimas)
ar susirgus ūmine liga (pneumonija) sveikimo laikas yra ilgesnis, labiau sutrinka gyvenimo kokybė,
atsiranda didesnė komplikacijų tikimybė. Tokių pacientų gyvenimo/pasveikimo prognozė yra mažiau
palanki nei tarp sveikų ar sergančių tik viena LNL liga
asmenų.
Psichologinė įtampa, socialinė izoliacija, depresinė būklė: remiantis mokslininkų tyrimų duomenimis, patvirtinta, jog sergantiems LNL daug metų
dažniau diagnozuojama depresija (3).
Gausus medikamentų vartojimas (polifarmacija) – t. y. penkių ir daugiau receptinių ar nereceptinių medikamentų vartojimas. Pavieniai tyrimai rodo,
kad polifarmacija ne tik blogina gyvenimo kokybę,
tačiau gali būti jog tai – galimas mirtingumo rizikos
veiksnys (4). PSO pateikia šiuos faktus apie polifarmaciją: 50 proc. visų paskirtų, parduotų medikamentų yra paskirti neteisingai, 50 proc. visų pacientų juos
vartoja netinkamai, 50 proc. pasaulyje šalių nėra įdiegusios racionalios medikamentų politikos. Išsivysčiusiose šalyse mažiau kaip 40 proc. valstybiniame
ir 30 proc. privačiame sektoriuje laikomasi klinikinių
gydymo rekomendacijų. Neteisingas medikamentų
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vartojimas – grėsmė pacientų saugumui, švaistomi
finansai. Medikų ir vartotojų edukacija – veiksminga
išeitis minėtoms problemos spręsti (5).
Atkreiptinas dėmesys į polisergamumą ir sukeliamas
problemas makrolygmeniu:
Polisergamumo ir mirtingumo sąsaja. Mirtingumas Lietuvoje yra didžiausias būtent nuo LNL.
Mirtingumo statistika Lietuvoje parodo situacijos
problematiškumą ir kad laikas pokyčiams: darbingo
amžiaus gyventojų mirtingumas Lietuvoje yra antras
pagal rodiklio dydį ES (po Latvijos). O mirtingumas
30–44 m. amžiaus grupėje – aukščiausias palyginti
su kitomis ES šalimis. Koreguojant LNL, mažinsime
jų komplikacijų atsiradimą – taip pailginsime išgyvenamumą. Pirmas žingsnis – mažinti rizikos veiksnius.
Taip mažinsime sergamumą LNL ir mirtingumą nuo
jų. Svarbu prisiminti, kad rizikos veiksniai gali provokuoti ne vienos bet kelių LNL išsivystymą. Alkoholio
vartojimas turi įtakos mirtingumui visoms pagrindinėms ligų grupėmis bei netiesiogiai specifinėms
ligoms – TBC, pneumonijai, AIDS/ŽIV. Netinkama
mityba turi įtakos trims iš keturių pagrindinių mirties priežasčių bei netiesiogiai specifinėms ligoms –
TBC, diabetui. Rūkymas turi įtakos dviem iš keturių
pagrindinių mirties priežasčių bei netiesiogiai specifinėms ligoms – ypač kvėpavimo sistemos ligoms.
Fizinio aktyvumo trūkumas turi įtakos vienai iš keturių pagrindinių ligų grupei – kraujotakos sistemos
ligoms, netiesiogiai – traumatizmui bei jungiamojo
audinio ligoms (NST metinis pranešimas, 2010).
Dažnas ne visada racionalus sveikatos priežiūros
paslaugų (PSP) naudojimas. Pacientai, stokojantys
informacijos apie pagalbą paūmėjus LNL (pvz., padidėjus kraujospūdžiui), neretai, kreipiasi į šeimos
gydytoją iš anksto neužsiregistravę, todėl apsunkina
ir taip įtemptą šeimos gydytojo darbo laiką, sutrumpina kitų pacientų konsultacijas.
Medicininės įrangos LNL stebėjimui poreikis. LNL
kontrolei naudotina nemažai priemonių: PEF-metrai,
kraujospūdžio matavimo aparatai, gliukometrai, deguonies aparatai, savikontrolės priemonės, telemedicinos resursai ir t. t. Tam reikalingi papildomi finansiniai ištekliai, kurių šiuo metu nepakanka.
Didelės išlaidos sveikatos priežiūrai. Daugybinėmis ligomis sergančiųjų ilgesnis hospitalizacijos
laikas, polifarmacija, reabilitacija, neįgalumas. Kuo
mažiau išnaudojami pirminės sveikatos priežiūros
privalumai – tuo didesnės bendrosios sveikatos priežiūros išlaidos!
Apibendrinat galima patvirtinti polisergamumo problemos aktualumą. Tačiau ką daryti? Sveikatos politikai
visame pasaulyje rekomenduoja orientuoti sveikatos
politiką į pirminę sveikatos priežiūrą ir ją stiprinti:
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• mokyti gyventojus sveikos gyvensenos principų;
• skatinti diegti/įtraukti sveikos gyvensenos principus
į kasdieninę veiklą;

• užtikrinti kuo ankstyvesnę LNL rizikos veiksnių dia-

II.6. Pagyvenusių žmonių psichikos
sveikatos problemos, jų sprendimo
būdai
Ona Davidonienė, Rolanda Adlienė

gnostiką ir jų kontrolę;

• užtikrinti kuo ankstyvesnę LNL diagnostiką;
• gerinti LNL ir kitų lėtinių sveikatos sutrikimų priežiūros kontrolę ir pacientų gyvenimo kokybę;

• mokyti visuomenę ir kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją.
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Pasaulyje, ypač išsivysčiusiose šalyse, vyksta dideli demografiniai pokyčiai, dėl kurių mažėja vaikų ir gausėja
vyresnio amžiaus žmonių. Dėl pagerėjusios sveikatos
priežiūros, kokybiškiau gydomos tiek ūmios, tiek lėtinės
ligos, todėl ilgėja gyvenimo trukmė, daugėja su tuo susijusių socialinių ir ekonominių senėjimo problemų (1).
Europos visuomenės senėjimas yra viena svarbiausių
šio amžiaus problemų ir vienas reikšmingiausių tikslų
sprendžiant sveikatos priežiūros, ekonomikos bei socialinės srities klausimus. Lietuva pagal senėjimo rodiklį
priskiriama šalims su didele senų žmonių populiacija (2).
Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos prognozėmis, Lietuvoje numatomas spartus gyventojų senėjimas. Prognozuojama, kad 2060 m. pradžioje beveik
37 procentai Lietuvos gyventojų bus pagyvenę žmonės,
Europos Sąjungos 27 valstybių narių vidurkis – 35 procentai. (3).
Visuomenės senėjimas turi įtakos ryšiams tarp kartų,
socialinės apsaugos, švietimo sistemoms, sveikatos apsaugai. Dėl negrįžtamo gyventojų senėjimo ir pasikeitus
visuomenės demografinei ir socialinei struktūrai, kinta
ir gamybos bei vartojimo sistemos. Todėl labai svarbu
demografinio senėjimo sąlygomis – kuo minimalesnės
papildomos sąnaudos gyventojų senėjimo pasekmių
įveikimui ir maksimalios gyvenimo trukmės teikiamos
naudos visuomenei ir individams išvystymas.
Gyvenimo būdo pasikeitimas ir pažanga gydant ligas,
kurios anksčiau buvo pagrindinės mirčių priežastys, pailgino gyvenimo trukmę ir padidino lėtinių ligų paplitimą,
tarp jų ir psichikos ligų. Psichikos sutrikimai yra labai paplitę tarp pagyvenusių žmonių ir, kadangi šie sutrikimai
persipynę su somatinėmis ligomis, dažniausiai neįmanoma atskirti, kuris sutrikimas kurį nulėmė.
Senstant sulėtėja visi psichikos procesai, ypač mąstymas, atsiranda lengvas atminties ir energijos susilpnėjimas. Vargina bendri negalavimai – silpnumas, nuovargis, miego sutrikimai, galvos, širdies skausmai, apetito,
svorio pokyčiai. Tačiau tai gana dažnai nesutrikdo žmogaus darbingumo, jo visuomeninio gyvenimo. Esant
sutrikimui, išryškėja įvairūs psichikos pokyčiai. Pagyvenusio amžiaus žmonėms ypač būdingi emocijų sutrikimai. Tai padidėjęs dirglumas, irzlumas, bloga nuotaika,
nuolatinis nepasitenkinimas. Baimė, nerimas, dirglumas
žmogui dažnai kyla dėl baimės, kad jis gali nesugebėti
atlikti įprastų darbų. Be jokios priežasties gali kilti pyktis
ar net agresija. Neretai viskas atrodo beviltiška, vargina
nuovargis, kamuoja nerimas dėl ateities, dėl gręsiančios
vienatvės, dėl būsimų ligų. Būdingas emocijų nepastoII. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

vumas, greita jų kaita. Vargina įkyrios būsenos, panika ar
liguista baimė, nerimas dėl įvairių dalykų, kurie įprastai
nėra pavojingi. Psichikos sveikatos sutrikimus, kurie yra
dažniausiai nustatomi senyvo ir vyresnio amžiaus žmonėms, galima suskirstyti į neurozinio tipo (baimė, nerimas, panika, įkyrios būsenos, miego, valgymo sutrikimai
ir kt.), afektinius sutrikimus (depresija, manija, dvipolis
afektinis sutrikimas), demencijos (Alzheimerio liga, kraujagyslinė demencija ir kt.) (4).
Tačiau pagyvenusių žmonių psichikos sveikata blogėja ne tik dėl fiziologinių senėjimą lemiančių priežasčių,
paveldimos rizikos susirgti, bet ypač dėl socialinės aplinkos – vienatvės, saugumo stokos bei nepalankių aplinkos veiksnių, emocinių išgyvenimų – artimųjų netekties,
somatinių ligų, konfliktų šeimoje, nerimo dėl ateities, finansinių praradimų, socialinės padėties pasikeitimo dėl
darbo pakeitimo/praradimo ir kt. (4).
Depresijos epizodas – vienas iš labiausiai paplitusių
psichikos sutrikimų tarp pagyvenusių žmonių. Duomenys apie depresijos paplitimą vyresniame amžiuje skirtingi. Vyresnių nei 65 metų žmonių šia liga serga apie
15–20 proc. (5). Kiti šaltiniai teigia, kad 9,3 proc. vyresnių asmenų, gyvenančių namuose, ir 27,1 proc. globos
namuose gyvenančių vyresnių žmonių serga depresija.
Kitų autorių nuomone, depresija dar vyresniame amžiuje
(per 75 m.) itin paplitusi ir pasitaiko 31,2 proc. asmenų.
(6). Remiantis mirtingumo ir neįgalumo rodiklių prognoze, iki 2020 metų depresija užims antrąją vietą tarp šiuos
rodiklius lemiančių priežasčių (2).
Depresiją vyresniame amžiuje gali sukelti fiziologiniai
senėjimo proceso pokyčiai, netektys, stresai, vienatvė,
daugelis somatinių ligų, kai kurių vaistų pašalinis poveikis, socialinės priežastys – skurdas, socialinė dezintegracija. Ši liga vyresniame amžiuje sukelia miego sutrikimus,
apetito sumažėjimą, svorio kritimą, judėjimo sutrikimus,
fizinio aktyvumo ir mąstymo sulėtėjimą, nerimą, suicidi-

nes mintis, didina negalią. Sergant depresija vyresniame
amžiuje prognozė yra blogesnė nei sergant depresija
jaunesniame amžiuje. Dažnai išsivysčius kaltės jausmui
dėl artimų žmonių gyvenimo apsunkinimo atsiranda
savižudybės rizika. Ypač jei kartu pasireiškia keli rizikos
faktoriai – sunkios lėtinės somatinės ar psichikos ligos,
fizinė negalia, buvę ankstesni ketinimai ar bandymai
nusižudyti (3). Pasikartojantis depresijos epizodas yra
labai reikšmingas savižudybės rizikos faktorius. Taip pat
atkreiptinas dėmesys, kad savižudybių dažnis yra didesnis tarp senyvų žmonių, lyginant su visos populiacijos
rodikliais (1 pav.).
Pagrindinė pagyvenusių asmenų negalios priežastis
yra demencija. Tai dažniausiai lėtas protinių gebėjimų
nykimas, sukeliantis atminties, mąstymo ir intelekto blogėjimą, galimas asmenybės degradavimas. Dažniausiai
ja serga vyresni nei 60 metų asmenys (4).
2006 m. 27 Europos Sąjungos valstybėse narėse 7,3
milijono europiečių nuo 30 iki 99 metų sirgo įvairiomis
demencijos rūšimis (tai 12,5 tūkstančiui gyventojų).
Šioje grupėje daugiau sirgo moterys (4,9 milijono) nei
vyrai (2,4 milijono). Kadangi gyvenimo trukmė, ypač išsivysčiusiose šalyse, ilgėja, demencijos paplitimas labai
padidėjo, o remiantis dabartinėmis prognozėmis, numatoma, kad kas 20 metų sergančių asmenų skaičius bus
dvigubai didesnis (4).
Demencija neišgydomas, progresuojantis sutrikimas,
dėl kurio žmogus tampa nedarbingas, nesavarankiškas ir
priklausomas nuo aplinkinių. Tai tampa ne tik medicinine,
bet ir socialine problema, kadangi sergantįjį tenka globoti. Todėl demencija turi įtakos ne tik šia liga sergantiems,
bet ir juos prižiūrintiems asmenims. Jei kiekvieno paciento šeimoje vidutiniškai trys asmenys tiesiogiai prisiima
didžiausią naštą, tai skaičiuojama, kad apie 19 milijonų
europiečių tiesiogiai susiduria su demencija. Manoma,
kad dėl didėjančio daugelio šalių vyresnio amžiaus gy-
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ventojų skaičiaus, demencija sergančių pacientų skaičius
didės (4). Todėl kuo anksčiau liga pastebima bei diagnozuojama ir gydoma, tuo didesnė tikimybė ją pristabdyti,
palengvinant žmogaus bei jo artimųjų gyvenimą.
Dažniausiai pasitaikanti demencijos rūšis Europos Sąjungoje yra Alzheimerio liga. Šiandien jau galima pasidžiaugti mokslo pasiekimais Alzheimerio ligos gydymo
srityje, dėl kurių pristabdomas atminties blogėjimas ir
kartu ilgiau išsaugomas asmens savarankiškumas. Tačiau
Alzheimerio liga Europos Sąjungoje yra per retai diagnozuojama. Šia liga serga beveik pusė 85–90 m. amžiaus
žmonių. Pagal Europos statistiką, Lietuvoje turėtų būti
nuo 16 000 iki 35 000 Alzheimerio liga sergančių pacientų, tačiau šiuo metu užregistruota tik beveik pusantro
tūkstančio (2 pav.). Galėtume džiaugtis, kad lietuviai šia
liga neserga, bet realesnė priežastis – Alzheimerio liga
tiesiog nediagnozuojama.
Alzheimerio ligos atsiradimui ir vystymuisi turi įtakos
genetiniai veiksniai, buvusi galvos trauma, priklausomybė nuo alkoholio, be to, šia liga dažniau serga žemesnį
išsilavinimą turintys asmenys, moterys dažniau nei vyrai,
taip pat rizikos veiksniai yra amžius, žema socialinė padėtis. Ligos pradžioje pacientai patys skundžiasi atminties sutrikimu. Vėliau, ligai progresuojant, prarandamas
gebėjimas vertinti savo atmintį, būdingi akivaizdūs pažintiniai defektai, orientacijos sutrikimai. Tai progresuojanti liga, ir nors kol kas nėra veiksmingų priemonių, apsaugančių nuo Alzheimerio ligos, tačiau, remiantis šios
ligos rizikos veiksnių tyrimais, literatūroje pateikiamos
prevencinės priemonės, kurių veiksmingumas įrodytas
klinikiniais tyrimais. Laiku nustatyti ir koreguoti rizikos
veiksniai (hipertenzija, hipercholesterolemija, skydliaukės disfunkcija, depresija), taip pat sveikas gyvenimo
būdas, fizinis aktyvumas, nuolatinis mokymasis gali sumažinti riziką susirgti Alzheimerio liga.
Šalyje didelė problema – per didelis kiekis nesuderinamų tarpusavyje vaistų vartojimas. Pagyvenę žmonės
vartoja daug įvairių vaistų, tarp jų – psichotropinių (antidepresantų, benzodiazepinų, neuroleptikų ir kt.).

Nustatyta, kad žmonėms, vyresniems nei 65 metų, kas
penkerius metus prisideda po vieną lėtinę ligą. Daugeliui
vyresnio amžiaus žmonių būdingas poliligotumas – dvi
ir daugiau lėtinių ligų. Poliligotumo paplitimas 65 metų
bei vyresnių žmonių grupėse yra 99 proc. (5). Kitų autorių duomenimis, „geriatrinio paciento sindromas“, kuris
apibrėžiamas pagal biologinį amžių, poliligotumą, specifinių ligos simptomų kaitą, užsitęsusias ligas, reakcijų
į vaistus pokyčius, ryškias psichosocialines problemas –
būdingas 30–60 proc. pagyvenusių ir senų žmonių (6).
Poliligotumas labai apsunkina diagnostiką ir gydymą,
taip pat didėja ir su gydymu susijusios išlaidos, nes vienu
metu reikia daugiau vaistų. Vyresniame amžiuje pakinta
daugumos vaistų farmakokinetika ir farmakodinamika.
Pagyvenusiems žmonėms dažniau pasireiškia pašalinis
vaistų poveikis (5). Dėl didelio vaistų kiekio vartojimo
labai sunku nustatyti vaistų tarpusavio sąveikas ir pasekmes – dėl to gali kilti komplikacijų ir būti mirties priežastis. Pagyvenusiems žmonėms ypač dėl psichikos būklės kartais gali būti sunku tinkamai vartoti vaistus.
Vyresniame amžiuje yra daug alkoholio vartojimo riziką didinančių veiksnių: depresija, nerimas, beviltiškumo
jausmas, bendras sveikatos pablogėjimas, demencija,
žemas socialinis ekonominis statusas, bendraamžių ir
šeimos narių piktnaudžiavimas alkoholiu (tarp jų ir suaugusių vaikų), šeimos kontaktų ir palaikymo praradimas
dėl skyrybų, mirčių ar ligų, tikėjimas teigiamu alkoholio
poveikiu (skausmo slopinimas, raminamas poveikis),
nepriežiūra ar išnaudojimas. Ir nors alkoholį bei kitas
psichoaktyvias medžiagas vyresnio amžiaus žmonės
vartoja rečiau negu jauni, pagyvenusiems žmonėms yra
daug didesnė neuropsichiatrinių komplikacijų (delyro,
demencijos, depresijos) rizika ir priklausomumas, šios
medžiagos gali pasunkinti somatinių ligų eigą bei jų gydymą (7).
Senstančio žmogaus būsena labai priklauso nuo paties asmens požiūrio į senatvę bei mirtį ir visuomenės
požiūrio į senatvę, senyvo amžiaus žmones. Mūsų visuomenėje vyrauja nepalankus požiūris į senatvę. Dažniausi
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stereotipai apie senus žmones – ligotas, silpnas, vargšas,
vienišas, niurgzlys, prietaringas, negalintis pasirūpinti
savimi. Šis neigiamas seno pasyvaus žmogaus įvaizdis
formuoja nuomonę, kad senyvo amžiaus žmonės yra
našta. Dėl to patys senoliai jaučia diskomfortą ir kaltės
jausmą. Požiūris į seną žmogų atspindi visuomenės vertybes ir santykius tarp kartų, artimų žmonių, visuomenės
sluoksnių (8).
Senėjimas – tai natūralus procesas, kuris reiškia vystymąsi ir brandą. Psichikos sveikatos problemos nėra
neišvengiama senėjimo proceso dalis. Geros psichikos
sveikatos žmonės įveikia įprastinį gyvenimo stresą, produktyviai dirba ir yra naudingi bendruomenės nariai.

Veiksmai
Siekiant strategiškai spręsti visuomenės senėjimo problemas, 2002 m. priimtas Jungtinių Tautų tarptautinis
Madrido veiksmų planas, Berlyne patvirtinta Tarptautinio Madrido veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo
regioninė įgyvendinimo strategija (UNECE Ministrų konferencija visuomenės senėjimo klausimais, 2011). Šioje
strategijoje akcentuojama, kad įvairių sričių politika turi
būti pritaikyta visokio amžiaus žmonių socialinei raidai –
gerovei, sveikatai, gyvenimo kokybei ir garantuoti teisę
į sveiką gyvenimą, sveikatos priežiūros paslaugas. Susirūpinimas demografiniais pokyčiais ir dėl jų kylančiomis
problemomis vis didėja. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl ilgalaikės vyresnio amžiaus asmenų priežiūros
valstybės narės raginamos atsižvelgti į gyventojų senėjimo reiškinį (9).
Europos Komisijos 2008 m. priimtas „Europos paktas dėl psichinės sveikatos ir gerovės“, kuriame viena iš
penkių prioritetinių visuomenės bei asmens psichikos
sveikatos sričių – pagyvenusiųjų psichikos sveikata. Čia
atkreipiamas dėmesys ir kviečiama kovoti su išankstiniu
nusistatymu ir socialine atskirtimi.
2012 metai paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Todėl mūsų visų – visuomenės, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovų pagrindinis tikslas turėtų būti, kad mūsų
senoliai taptų sveikesni, aktyvesni, laimingesni visuomenės nariai.
Atsižvelgiant į gyventojų senėjimo tendencijas bei nacionalinius ir tarptautinius prioritetus, Lietuvoje patvirtinta
ir įgyvendinama nemažai teisinių dokumentų. Jau keliolika metų, kai į medicinos ir slaugos studijų programas
įtrauktos geriatrijos temos, rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai, slaugytojai specializuojasi dirbti su vyresnio
amžiaus žmonėmis, turinčiais psichikos sutrikimų. Geriatrinės priežiūros sistemoje plėtojamas komandinis darbas,
atsižvelgiant į vyresnio amžiaus žmonių poreikius.
Lietuvoje senėjimo problema įtraukta į nacionalinius
prioritetus. Pagrindinis gyventojų senėjimo problematiNacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

kai skirtas dokumentas yra Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu
Nr. 737 (Žin., 2004, Nr. 95-3501), kurios tikslas – pasiekti,
kad vyresnio amžiaus žmonės būtų sveikesni, o sergantiems užtikrinti geros kokybės sveikatos priežiūros paslaugas; sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų priemonėmis pasiekti, kad vyresnio amžiaus žmonės kuo
ilgiau galėtų gyventi savo namuose, šeimoje ir bendruomenėje; užtikrinti, kad sveikatos priežiūros ir socialinės
paslaugos būtų laisvai prieinamos visiems žmonėms,
kuriems jos reikalingos.
Siekiant Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių
įveikimo strategijos iškeltų tikslų ir įgyvendinant jos uždavinius, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 10 d. nutarimu Nr. 5 patvirtintos Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos įgyvendinimo 2005–2013 metų priemonės (Žin., 2005, Nr. 5-112).
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. A1-156 patvirtinta
Nacionalinė 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programa (Žin.,
2012, Nr. 34-1678), kuri parengta įgyvendinant 2011 m.
rugsėjo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą
Nr. 940/2011/ES Dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų
solidarumo metų (2012 m.) (OL 2011 L246, p. 5).
2006 m. rugpjūčio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-734 patvirtinta medicinos norma 71:2006 „Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ (Žin., 2006, Nr. 95-3748).
2004 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras patvirtino įsakymą „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. liepos 4 d.
įsakymo Nr. 382 „Dėl Alzheimerio ligos diagnozavimo ir
gydymo metodų bei Alzheimerio ligos diagnostinių kriterijų patvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2004, Nr. 50-1648).
Sveikatos srityje pradėtos teikti slaugos paslaugos namuose bei paliatyviosios pagalbos paslaugos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto,
plėtojamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos.
2011 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. V-117 patvirtinti Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialieji reikalavimai ir
bazinės kainos (Žin., 2011, Nr. 19-934). Ligoninėms sudaryta galimybė steigti geriatrijos skyrius arba lovas kituose skyriuose, kur kompleksiškai gydomi įvairūs senyvo
amžiaus žmonių susirgimai, teikiamos slaugos ir reabilitacijos paslaugos.

Rekomendacijos

• Siekiant konkrečių pozityvių pasikeitimų, Pasaulio
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menes, savivaldos institucijas pripažinti vyresnio
amžiaus žmones kaip neįkainojamą turtą ir sudaryti
palankias sąlygas jiems dirbti, aktyviai dalyvauti įvairiose gyvenimo srityse, imtis atitinkamų veiksmų,
užimtumo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų,
savanoriškos veiklos, sudarant sąlygas visą gyvenimą iki senatvės stiprinti ir saugoti sveikatą.
Išlaidos vaistams sudaro didelę sveikatos priežiūros
išlaidų dalį ir tai yra greičiausiai auganti sveikatos
priežiūros biudžeto dalis, o pagyvenę žmonės yra
didžiausi vaistinių preparatų vartotojai. Todėl labai
svarbu, kad racionalus vaistų vartojimas taptų pagyvenusių žmonių sveikatos ir gyvenimo kokybės
gerinimo prioritetu.
Sveikatos priežiūros įstaigų pagrindinis tikslas teikiant paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms turėtų
būti kuo ankstesnė kvalifikuota diagnostika, gydymas ir priežiūra – kad kuo labiau sumažintume tokių
žmonių priklausomumą nuo kitų asmenų ir kartu
pagerintume jų gyvenimo kokybę.
Labai svarbu didinti vyresnio amžiaus žmonių informuotumą apie sveiką gyvenseną, ligų profilaktiką
bei senatvines psichikos ligas, taip pat šviesti ir visą
visuomenę siekiant mažinti stigmatizaciją. Dėl netinkamų stereotipų visuomenėje vyresnius žmones
vertiname kaip nepatikimus, netinkamus darbui, fiziškai silpnus, neįgalius ar bejėgius. Dėl to vyresnio
amžiaus vyrai ir moterys dažnai negali visapusiškai
dalyvauti visuomenės gyvenime.
2007 m. spalio 23 d. baltojoje knygoje „Kartu sveikatos labui. 2008–2013 m. ES strateginis požiūris“
(COM(2007) 630), kurioje apibrėžiama Europos Sąjungos sveikatos strategija, nustatyta, kad, atsižvelgiant į gyventojų senėjimą, būtina geriau suprasti
neurodegeneracines ligas (pvz., Alzheimerio liga) ir
imtis veiksmų jas atpažįstant ir gydant. Svarbu, kad
laiku būtų nustatoma Alzheimerio liga ir kad sergantieji galėtų kuo ilgiau gyventi namuose, būtų tenkinamos specifinės jų reikmės, atitinkančios socialines
ir sveikatos priežiūros paslaugas namuose.
Kad būtų geriau suprantama Alzheimerio ligos eiga
ir pakeistas ne visada teisingas požiūris, labai svarbu
keisti gyventojų požiūrį į šią ligą, kiek galima plačiau
informuojant visuomenę (pacientus, socialinius darbuotojus, slaugytojus, šeimą) šios ligos klausimais.
Žinojimas palengvintų paciento priežiūrą, rūpinimąsi juo, sumažintų patiriamus nepatogumus, pagerintų jo ir šeimos gyvenimo kokybę (10).
Būtina vykdyti specializuotą darbuotojų apmokymą
srityse, reikalaujančiose aukšto lygio profesionalumo – priežiūra ir gydymas pagyvenusių žmonių –
ypač kai jie turi psichikos sveikatos problemų ar piktnaudžiavimo medžiagomis sukeltų sutrikimų.

• Plėtoti psichikos sveikatos paslaugas geriatrijos sri-
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tyje, glaudžiai bendradarbiaujant su įvairių sričių
specialistais – ypač su šeimos gydytojais. Psichikos
sveikatos paslaugų teikėjai turėtų skirti daug dėmesio bendravimui su pacientais ir jų artimaisiais, užtikrinti ir palaikyti vyresnio amžiaus pacientų saugumo jausmą.
Reikia gerinti žinias apie senstančios visuomenės
psichikos sveikatą: renkant duomenis apie visuomenės psichikos sveikatos būklę ir atliekant tyrimus,
nustatyti priežastis, lemiamus veiksnius, intervencijų
galimybes bei geriausią patirtį visuomenės psichikos sveikatos srityje bei kituose glaudžiai susijusiuose sektoriuose.
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II.7. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
SUŽALOJIMŲ PREVENCIJA
Viktorija Andreikėnaitė
Traumos daugelyje Europos valstybių yra antroji pagal dažnumą žmonių gyvenimo trumpėjimo priežastis.
Dėl įvairių sveikatos problemų, regėjimo, eisenos bei
pusiausvyros sutrikimų vyresni nei 65 metų žmonės
dažniau patiria traumų negu jaunesni. Vyresnio amžiaus
žmonės patiria traumų dėl eismo įvykių, taip pat dėl nudegimų, skendimų, apsinuodijimų, tačiau dažniausia jų
priežastis yra kritimai. Kritimų mirtingumo tendencijos
parodytos 1 paveiksle, kuriame matyti, kad kuo vyresnis
amžius, tuo daugiau mirčių nuo kritimų, ypač tarp vyrų
nuo 70 metų ir moterų nuo 75 metų.
Kasmet kritimą patiria 30−60 proc. suaugusių žmonių,
maždaug pusė jų – daugiau negu vieną kartą. Be to, dėl
osteoporozės ir prastos sveikatos senų žmonių traumos
paprastai sunkesnės, dažniau sukelia komplikacijų, po
kurių ilgiau sveikstama. Moterys dažniau susižeidžia
negu vyrai, nes jų raumenys silpnesni ir jos dažniau serga osteoporoze. Griūdami vienaip ar kitaip susižeidžia
22−60 proc. vyresnio amžiaus žmonių. Dėl kritimo metu
patirtų sužalojimų sutrinka sveikata, sumažėja mobilumas ir savarankiškumas, nemaža dalis griuvusiųjų patenka į slaugos ir globos įstaigas. Globos įstaigose gyvenantys asmenys griūna tris kartus dažniau negu jų bendraamžiai, gyvenantys namuose. Griuvimų sukeliama žala
visuomenei yra didelė ne tik dėl fizinių, psichologinių ir
socialinių pasekmių, bet ir dėl finansinių išlaidų (1, 2, 5).
Yra paskelbta nemažai mokslinių darbų apie griuvimo rizikos veiksnius, sukurta kritimų rizikos vertinimo
metodikų, žinomos jų prevencijos priemonės. V. Alekna
su bendraautoriais ištyrė 250 Vilniaus miesto globos įstaigų gyventojų, vyresnių nei 60 metų (185 moteris ir
65 vyrus). Iš jų 34,4 proc. asmenų griuvo bent kartą per

metus. Dažniausiai (76,7 proc.) jie griuvo šviesiu paros
metu. Daugiausiai griuvimų (71,8 proc.) įvyko namuose:
51,8 proc. apklaustųjų griuvo kambaryje, 2,4 proc. – vonioje, 17,6 proc. – koridoriuje. Keldamiesi iš lovos griuvo
14,3 proc. griuvusiųjų, o 28,6 proc. teigė, kad griuvo eidami lygiu pagrindu. Lauke griuvo 28,3 proc. tirtų žmonių.
Autoriai nustatė, kad 91,9 proc. tiriamųjų griuvo jiems
pažįstamoje aplinkoje. Prieš griūdami 28,2 proc. jautė
galvos svaigimą (3). Griuvę asmenys daug dažniau negu
negriuvę sirgo širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis.
Vaistus vartojo 90,6 proc. tirtų gyventojų, dažniausiai
(73,4 proc.) – širdies ir kraujagyslių sistemą veikiančius
vaistus. Griuvę asmenys statistiškai daug (p=0,01) dažniau nei negriuvę vartojo 3 ir daugiau rūšių vaistų per
dieną (4). Daugelis griuvimų įvyko užsiimant kasdiene
veikla: einant, sėdantis, stojantis, dirbant namų ruošos
darbus, keliantis iš lovos, lipant laiptais (2).

Kritimų priežastys
Kritimų priežasčių supratimas labai padeda jų išvengti.
Kritimų rizika sumažėja pritaikant individualią ir visuomeninę gyvenamąją aplinką. Pagalbinės priemonės (lazdelės, vaikštynės) padeda išlaikyti pusiausvyrą ir pagerina žmogaus saugumą vaikštant, avalynė taip pat turi būti
patogi. Kritimų rizika padidėja dėl daugelio nervų, širdies
ir kraujagyslių, atramos ir judėjimo, medžiagų apykaitos,
virškinimo, urogenitalinės sistemos ligų. Paminėtini sutrikimai, turintys didžiausią įtaką pagyvenusių žmonių
kritimams: Parkinsono liga, artritas, širdies ligos, cukrinis
diabetas, demencija, delyras, regos sutrikimai, osteoartritas, psichikos sveikatos sutrikimai, judrumo problemos,
ūmios ligos (pvz., infekcijos). Pasaulio sveikatos organizacija griuvimų priežastis ir dėl jų patiriamus sveikatos
sužalojimus suskirstė į keturias pagrindines grupes: biologinės kilmės (amžius, lytis, rasė, lėtinės ligos, pažintiniai sutrikimai), elgsenos (vaistų, alkoholio vartojimas,
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1 pav. Mirtingumo rodiklis nuo kritimų pagal amžiaus grupes ir lytį 100 000 gyventojų 2010 m.
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nepakankamas fizinis aktyvumas, netinkamos avalynės
naudojimas), aplinkos (nesaugiai suprojektuotas namas,
slidžios grindys, laiptai, kilimai, nepakankamas apšvietimas, sutrūkinėję, nelygūs šaligatviai) ir socialines-ekonomines (žemas pajamų, išsilavinimo lygis, netinkamos
gyvenimo sąlygos, bendravimo stoka ir kt.) (1, 2).

Kritimų prevencija
Norint sumažinti pagyvenusių žmonių kritimų riziką,
reiktų sutelkti pajėgas ir vykdyti prevenciją visuomenės,
bendruomenės, šeimos bei asmens lygmenimis. Svarbus
tarpsektorinis bendradarbiavimas, ypač tarp sveikatos,
švietimo bei socialinio sektorių. Vykdant šviečiamąją
veiklą tiek rizikos grupėms, tiek visuomenei svarbu pabrėžti, kad judėjimas yra vienas pagrindinių pagyvenusių žmonių traumų prevencijos komponentų. Svarbi
reguliari mankšta, kuri padeda išvengti kaulų retėjimo.
Yra daugybė pusiausvyrą gerinančių pratimų. Pasivaikščiojimai yra saugiausia fizinio aktyvumo forma. Rekomenduojami pasivaikščiojimai su lazdomis (šiaurietiškas
vaikščiojimas). Patartina valgyti liesus pieno produktus:
pieną, jogurtą, varškę, sūrį, nes juose daugiau kalcio. Taip
pat galima, pasitarus su gydytoju ar vaistininku, vartoti maisto papildus (kalcio ir vit. D), skirtus gerinti kaulų
medžiagų apykaitą. Jei reikia, gydytojui rekomendavus,
naudoti klubų apsaugos priemones, kurios apsaugo nuo
kaulų lūžių, bei judėjimo priemonę. Svarbu jas naudoti
tinkamai. Norint išvengti kritimų, svarbu saugiai susitvarkyti buitį: elektros jungiklis turi būti ir laiptų apačioje,
ir viršuje. Laiptai turi būti tvarkingi, neslidūs, pažymėtais
kraštais ir gerai apšviesti, kilimai – tvarkingai pritvirtinti
prie laiptų, dažnai naudojami daiktai – sudėti patogiose
vietose. Sunkūs daiktai – žemesnėse lentynose. Reiktų
nuimti visus kilimėlius arba naudoti kilimėlius neslidžia
apačia. Netiesti jų laiptų viršuje ar laiptų apačioje, taip
pat tose vietose, kur daugiausia vaikštoma. Atidžiai žiūrėti, kad po kojomis nesimaišytų naminiai gyvūnai. Galima užkabinti jiems ant kaklo varpelį, kad girdėtųsi, kur
jie yra. Pasirūpinti, kad po kojomis nesipintų jokie laidai
bei daiktai. Įsitikinti, kad grindų dangos paviršius nėra
slidus, ypač laiptų, balkone, prie įėjimo į namus. Pašalinti
paaukštintus durų slenksčius. Saugiausia, jei šviesos jungiklis yra prie pat įėjimo į miegamąjį. Įsitikinti, kad kelias
nuo lovos iki tualeto yra laisvas. Įsigyti lempą prie lovos.
Duše ir vonioje naudoti guminį ar neslidžia apačia kilimėlį. Nevaškuoti grindų. Prie tualeto ir vonios įsirengti
ranktūrius. Jei reikia, naudoti kėdutę duše ir vonioje. Patartina turėti vandenį sugeriančių šluosčių, kad prireikus
būtų galima greitai nušluostyti drėgmę. Jei kas išsipylė,
būtina iškart pašluostyti, kad nebūtų rizikos paslysti.
Pagyvenusių žmonių šeimos nariai, giminaičiai ar kiti
prižiūrintys asmenys taip pat gali prisidėti prie prevencijos priemonių, paskatindami vyresnio amžiaus žmogų
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prašyti pagalbos, jei mato, kad ko nors negali saugiai
atlikti. Jie turėtų priminti, kad lipdami laiptais nusiimtų
skaitymo akinius, neskubėtų. Taip pat svarbu, kad prieš
keldamiesi iš lovos pagyvenę žmonės minutėlę pasėdėtų ant krašto, giliai įkvėptų (2).

Apibendrinimas ir rekomendacijos
Traumos daugelyje Europos valstybių yra antroji pagal
dažnumą žmonių gyvenimo trumpėjimo priežastis. Kritimų sukeliama žala visuomenei yra didelė ne tik dėl fizinių, psichologinių ir socialinių pasekmių, bet ir dėl finansinių išlaidų. Kritimų priežasčių supratimas labai padeda
jų išvengti. Kritimų rizika sumažėja pritaikant individualią
ir visuomeninę gyvenamąją aplinką. Būtina sutelkti sveikatos, švietimo bei socialinio sektorių pajėgas ir vykdyti
prevenciją tiek visuomenės, tiek bendruomenės, tiek šeimos, tiek asmens lygmenimis. Būtina užtikrinti vyresnio
amžiaus žmonių gerovę ir sveikatą, teikti jiems būtinas
socialines paslaugas. Kiekvienam turi būti garantuota
teisė į sveiką gyvenimą, sveikatos priežiūros paslaugas.
Reikia kurti vyresniems žmonėms palankią ir leidžiančią
jiems veikti gyvenimo aplinką – reikiamas būsto, aplinkos sąlygas, kad net labai seni žmonės galėtų gyventi nepriklausomai ir savarankiškai. Svarbi pirminė prevencija – švietimas: mokyti ne tik rizikos grupei priklausančius
asmenis, bet pradėti šviesti iš anksto, kad būtų užkirstas
kelias kritimų rizikai, pagerėtų senų žmonių gyvenimo
kokybė, sumažėtų socialinė izoliacija (1, 2, 6).
Literatūra
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Tamulaitytė I. Senų žmonių griuvimai. Gerontologija, 2009,
10(2), p. 107–114.
Kaip vyresnio amžiaus žmonėms išvengti traumų? Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras, 2011. Prieiga
per internetą http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Neinfekciniu_ligu_profilaktika/Traumu_prevencija/Kaip_vyresnio_amziaus_zmonems_isvengti_traumu.pdf.
Alekna V., Šliažaitė R., Tamulaitienė M., Kalibatienė D. Pagyvenusių žmonių griuvimų dažnis ir aplinkybės. Sveikatos
mokslai, 2002, 12(7), p. 73–7.
Alekna V., Šliažaitė R., Tamulaitienė M., Kalibatienė D. Ligų
ir vaistų įtaka pagyvenusių žmonių griuvimų dažniui. Sveikatos mokslai, 2004, 14(6), p. 73–7.
Apžvalga: išorinės mirties priežastys, 2010. Higienos institutas, Sveikatos informacijos centras, Mirčių registras,
2011.
Europos traumų prevencijos ir saugos stiprinimo asociacija (EUROSAFE). Prieiga per internetą http://www.eurosafe.eu.com/csi/eurosafe2006.nsf/wwwVwContent/l2safetyforseniors-seniornew.htm.

II. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

II.8. INTEGRUOTŲ AMBULATORINIŲ
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SOCIALINIŲ
PASLAUGŲ POREIKIS, TEIKIMO PATIRTIS
IR PLĖTROS GALIMYBĖS
Raimonda Ulianskienė, Alma Čiplienė
Tarptautinėje terminologijoje, kalbant apie sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų integravimą, vartojamas
terminas „integrated care“, pažodžiui išvertus reiškiantis
integruotą priežiūrą. Daugelyje Europos šalių integruota
priežiūra tapo svarbia sveikatos ir socialinės sistemų reformų sudedamąja dalimi. 2003 m. pranešime Pasaulinė sveikatos organizacija (PSO) integruotos priežiūros koncepciją
(15,16) iškėlė kaip priemonę, galinčią pagerinti pirminės
sveikatos priežiūros paslaugų sistemą. 2004 m. Europos
Komisija integruotą priežiūrą pripažino gyvybiškai svarbiu
Europos socialinės sistemos stabilumo faktoriumi.
Kadangi integruotos priežiūros sistema yra dar besivystanti šaka ir dauguma iniciatyvų yra vietinio lygmens, ji
suvokiama labai įvairiai. Plačiausiai naudojamos dvi integruotos priežiūros definicijos, pabrėžiančios svarbias šios
naujos sistemos dalis. Pirma, integruota priežiūra (Grone
& Garcia-Barbero, 2001) – tai koncepcija, jungianti į visumą
resursus, indėlius, paskirstymą, valdymą ir tarnybų, susijusių su diagnostika, gydymu, slauga (globa), reabilitacija ir
sveikatos stiprinimu, organizavimą. Ši definicija pabrėžia
visų elementų, susijusių su priežiūra, sujungimą į vieną.
Antra, integruota priežiūra (Kodner & Spreeuwenberg,
2000) – tai metodų ir modelių sistema, nusakanti ryšį tarp
įvairių finansavimo, administravimo, organizavimo, paslaugų teikimo ir klinikinių lygių, skatinanti sveikatos priežiūros
ir socialinio sektorių sujungimą, vientisumą ir bendradarbiavimą. Pastaroji definicija pabrėžia įvairius organizacinius lygius, kuriuose integruota priežiūra gali atsirasti (16).
Slaugos ir socialinių paslaugų visuma dar yra vadinama
ilgalaike priežiūra. Ilgalaikė priežiūra – visuma slaugos
ir socialinių paslaugų, kurias teikiant tenkinami asmens
slaugos ir socialinių paslaugų poreikiai, teikiama nuolatinė kompleksinė specialistų pagalba ir priežiūra. Ilgalaikė
priežiūra skiriama tada, kai nustatomas ilgalaikės priežiūros paslaugų poreikis asmeniui (šeimai) (2). Asmens
sveikatos priežiūros paslaugos, kai kompleksinės slaugos
paslaugos yra teikiamos asmeniui bendruomenėje bei
namuose, kur jis gyvena, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą bei tenkinant paciento slaugos
poreikius natūralioje aplinkoje (namų sąlygomis), skatinant paciento savirūpą, vadinama slauga namuose (2).
Slauga – tai asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti
sveikatos ugdymą, stiprinimą ir išsaugojimą, ligų ir rizikos
veiksnių profilaktiką, sveikų ir sergančių asmenų fizinės,
psichikos sveikatos priežiūrą ir socialinę globą (3), o teisės aktų reglamentuota slaugytojo atliekama asmens
sveikatos priežiūra vadinama slaugos paslaugomis (3).
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Teikiama socialinė globa yra skirstoma į dienos ir trumpalaikę globą. Dienos socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės
specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu
(4), o trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba krizių atvejais:
vaikams laikinai netekus tėvų globos, šeimos nariams,
globėjams, rūpintojams laikinai dėl tam tikrų priežasčių
(ligos, komandiruotės, atostogų ir kt.) negalint prižiūrėti
asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio“ paslaugos, socialinės rizikos suaugusiems asmenims,
po medicininės reabilitacijos siekiantiems integruotis į
visuomenę (4). Dar yra išskiriama paliatyvioji pagalba.
Tai ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma,
progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės
gerinimo priemonės, užkertančios kelią kančioms ar jas
lengvinančios, padedančios spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas (5).

Socialinės ir sveikatos apsaugos politikos
strateginiai tikslai ir teisinė bazė
Teikiant socialines paslaugas Lietuvoje pastaraisiais
metais buvo siekiama stacionarias paslaugas keisti nestacionariomis, pirmiausia socialinėmis paslaugomis gavėjų
namuose ir dienos centruose. Vertinant socialinės politikos strateginius tikslus ir socialinę sistemą reglamentuojančius teisės aktus, galima teigti, kad yra sudarytos prielaidos plėtoti nestacionarias dienos socialinės globos ir
trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kompleksiškai
teikiamas socialinių darbuotojų ir slaugytojų.
Vertinant sveikatos apsaugos politikos strateginius
tikslus ir sveikatos apsaugos sistemą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat galima teigti, kad yra sudarytos prielaidos plėtoti namuose ambulatorines slaugos ir
paliatyviosios pagalbos paslaugas, kompleksiškai teikiamas socialinių darbuotojų ir slaugytojų.

Integruotos ambulatorinės sveikatos
priežiūros ir socialinės paslaugos
Pagrindiniai kriterijai, kuriais vertinama ilgalaikė priežiūra (t. y. kompleksiškai teikiamos slaugos ir socialinės
paslaugos) – paslaugos prieinamumas, tęstinumas, paslaugos ir gyvenimo kokybė.

Paslaugos prieinamumas
Paslaugos prieinamumą apibūdina paslaugos kaina ir
valstybės biudžeto skiriamas finansavimas, paslaugų pasiūla ir įvairovė, paslaugų gavėjų skaičius, efektyvi informacijos apie paslaugas sklaida.
PSDF biudžeto lėšų dalis, skiriama slaugos namuose ir
ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms
finansuoti, 2008–2011 m. laikotarpiu didėjo ( 1 lentelė).
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1 lentelė. PSDF biudžeto lėšos, skirtos slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms finansuoti 2007–2011 m., tūkst. Lt
Paslaugos pavadinimas
2007
2008
2009
2010
2011
Stacionarios slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
95 221,3
121 274,3
115 928,8
114 490,1
121 614,7
Slaugos namuose paslaugos
2661,9
5858,5
5195,8
9071,0
Stacionarios paliatyviosios pagalbos paslaugos
1897,21
4481,74
5283,26
7382,31
Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
43,09
154,26
372,34
603,29
Iš viso
95 221,3
125 876,5
126 423,3
125 341,5
138 759,1
Šaltinis – Valstybinė ligonių kasa

Nors pastebimas lėšų augimas slaugos paslaugoms
namuose finansuoti, išlaidos stacionarioms slaugos ir
palaikomojo gydymo paslaugoms sudaro didžiąją PSDF
biudžeto išlaidų dalį. Stacionarioms slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms finansuoti 2007 metais vidutiniškai vienam gyventojui buvo skirta 28,13 Lt, 2011 –
37,48 Lt. Slaugos paslaugoms namuose 2008 metais
vienam gyventojui vidutiniškai teko 0,79 Lt, 2011 m. –
2,80 Lt. Tai yra 13,38 karto mažesnės nei stacionarioms
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugoms skirtos lėšos. 2011 metais daugiausia lėšų (daugiau nei vidurkis)
vienam gyventojui teko šių savivaldybių gyventojams:
Telšių rajono – 7,29 Lt, Lazdijų rajono – 7,21 Lt, Raseinių
rajono – 6,66 Lt. Mažiausiai lėšų vienam gyventojui teko
Visagino mieste – 0 Lt, Kupiškio rajone savivaldybėje –
0,33 Lt, Panevėžio mieste – 0,49 Lt (11).
Ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos paslaugoms 2008 metais vidutiniškai vienam gyventojui teko
0,01 Lt, 2011 m. – 0,19 Lt. 2011 metais daugiausia lėšų
(daugiau nei vidurkis) vienam gyventojui teko šių savi-

valdybių gyventojams: Anykščių rajono – 3,08 Lt, Rokiškio rajono – 1,63 Lt, Panevėžio miesto – 1,03 Lt. Ambulatorinėmis paliatyviosios pagalbos paslaugomis iš 60
savivaldybių visai nesinaudoja 27 savivaldybių gyventojų. Stacionarioms paliatyviosios pagalbos paslaugoms
2008 metais vidutiniškai vienam gyventojui teko 0,56 Lt,
2011 m. – 2,28 Lt (11).
Paslaugų pasiūla ir įvairovė
Paslaugų pasiūlą ir įvairovę apibūdina paslaugų teikėjų
bei paslaugų rūšių skaičius, atitinkantis įvairių paslaugų
gavėjų poreikius.
Slaugos paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pokytis pagal paslaugų rūšis pateikiamas 1 pav.
Iš 407 ambulatorines slaugos paslaugas 2011 m. teikusių įstaigų 181 yra privati ( 2 lentelė). Tai sudaro 44,5
procento visų įstaigų. Daugiausia privačių įstaigų yra
tarp ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas
teikiančių įstaigų (11).
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1 pav. Slaugos paslaugas teikiančių ASPĮ skaičius

2 lentelė. Valstybinių ir privačių slaugos paslaugas teikusių įstaigų skaičius 2011 m., vnt.
Paslaugos pavadinimas
Visų ASPĮ skaičius
Paslaugos slaugos namuose
350
Ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
24
Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos
33
Iš viso
407

Privačių ASPĮ skaičius
169
15
7
181

Šaltinis – Valstybinė ligonių kasa
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Slaugos namuose paslaugas teikiančių įstaigų skaičius nuo 264 2008 metais padidėjo iki 350 2011 metais,
tačiau dar ne visos PASP įstaigos teikia šias paslaugas,
nes jų Lietuvoje yra 400. Daugiausia įstaigų, teikiančių
slaugos paslaugas namuose, yra šiose savivaldybėse: Vilniaus miesto – 35, Kauno miesto – 30, Vilniaus rajono –
20. Tokios savivaldybės kaip Anykščių, Birštono, Kupiškio,
Neringos, Pakruojo, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo ir Zarasų
rajonų turi tik po vieną įstaigą, teikiančią slaugos paslaugas namuose (11).
Ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas
2008 metais teikė 14 ASPĮ, o 2011 metais jau 24 ir šios
paslaugos buvo teikiamos 33 savivaldybėse. Daugiausia
įstaigų, teikiančių ambulatorines paliatyviosios pagalbos
paslaugas, yra šiose savivaldybėse: Panevėžio miesto – 4,
Kauno miesto, Kauno rajono, Alytaus miesto, Šilutės rajono – po 2; kitose savivaldybėse – po 1 (11).
Stacionarias paliatyviosios pagalbos paslaugas teikė
daugiau ASPĮ: 2008 metais teikė 14, o 2011 metais – 49
(11). Didesnei stacionarias paliatyviosios pagalbos paslaugas teikiančių įstaigų plėtrai didelę reikšmę turėjo
Europos Sąjungos skiriamas finansavimas pagal 2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2
prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas:
sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1SAM-10-V priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų
optimizavimas“.
Nuo 2011 m. liepos 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo
Nr. V-982 „Dėl Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimai, reglamentuojantys sergančiųjų cukriniu diabetu
slaugos paslaugas bei jų apmokėjimą. Sergantiesiems
cukriniu diabetu slaugos paslaugas teikia slaugytojas

diabetologas, kuris gali dirbti savarankiškai arba komandoje. Nors įsakyme nenumatytas socialinis darbuotojas,
bet jo vaidmuo čia taip pat svarbus.
Pradėjus socialinių paslaugų reformą, 2006–2010 m.
nestacionarias socialinės globos ir socialinės priežiūros
paslaugas teikiančių įstaigų padaugėjo nuo 67 iki 114
(2 pav.). Įstaigų įvairovė taip pat didelė. Tačiau įvertinti,
kurią dalį iš jų sudaro dienos socialinės globos paslaugas
bei trumpalaikės socialinės globos paslaugas, teikiamas
namuose, teikiančios įstaigos, negalima, nes Lietuvos
statistikos departamentas šių duomenų nerenka. Vertinant nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų didėjimo
dinamiką, galima teigti, jog lėčiausiai augo dienos socialinės globos centrų skaičius, nors šio tipo įstaigų dalis
bendroje nestacionarių socialinių paslaugų įstaigų struktūroje išlieka didžiausia. Per penkerius metus nuo 2006
metų dienos socialinės globos centrų skaičius išaugo
1,2 karto, dienos socialinės priežiūros centrų – 1,8 karto,
šeimos paramos centrų, paramos šeimai tarnybų, kurios
nurodė, kad teikė socialinę globą, – 7,5 karto (10).
Vertinant ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų
prieinamumą pagal paslaugas teikiančių įstaigų ir paslaugų rūšių skaičių 5 metų laikotarpiu, matyti, kad padaugėjo
slaugos paslaugas namuose, ambulatorines paliatyviosios
pagalbos, dienos socialinės globos paslaugas teikiančių
įstaigų skaičius, atsirado įstaigų, teikiančių sergančiųjų
cukriniu diabetu slaugos paslaugas. Kaip matyti iš Valstybinės ligonių kasos ir Lietuvos statistikos departamento
pateiktų duomenų, daugiausia įstaigų koncentruojasi didžiuosiuose miestuose, o nutolusiose kaimo vietovėse jų
yra žymiai mažiau. Tam įtakos turi ekonominis faktorius,
kai dėl nepatogaus susisiekimo, mažo gyventojų skaičiaus
nėra ekonomiškai naudinga steigti nestacionarias įstaigas
mažose nutolusiose savivaldybėse. Teikiant paliatyviosios
pagalbos paslaugas, Lenkijoje ši problema yra sprendžia-
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ma kuriant mobilias komandas, galinčias aptarnauti visos
apskrities ar net kelių apskričių gyventojus.
Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų grupėje paslaugų gavėjas gali rinktis tarp privačių ir valstybinių įstaigų. Dienos socialinės globos paslaugas namuose
iš privačių įstaigų perka tik 2 savivaldybės. Iš viešosios
įstaigos Integruotų sveikatos paslaugų centro 16 savivaldybių pateiktų pasiūlymų pirkti dienos socialinės globos
paslaugas namuose negauta nė vieno teigiamo atsakymo. Nesant sveikos konkurencijos, ribojama paslaugų
gavėjo teisė rinktis, blogėja paslaugos prieinamumas.

Paslaugų gavėjų skaičius
Lietuvoje 2008 metais iš 10 000 gyventojų slaugos namuose paslaugas gavo 50 gyventojų, o 2011 metais jau
97 gyventojai (3 pav.). 2011 metais iš 10 000 gyventojų
daugiausia paslaugų teko šių savivaldybių gyventojams:
Telšių rajono – 253, Lazdijų rajono – 251, Raseinių rajono – 231, Šilalės ir Jurbarko rajonų – po 222, Ignalinos
rajono – 211. Mažiausiai slaugos namuose paslaugomis
naudojosi Visagino miesto – 0, Kupiškio rajono – 12, Panevėžio miesto – 17 ir Neringos miesto – 21 savivaldybių
gyventojai. Nuo paslaugų teikimo pradžios per ketverius

metus paslaugų gavėjų skaičius išaugo 1,9 karto (11). Iš
viso slaugos namuose paslaugos 2011 m. buvo suteiktos
31 514 asmenų. Tai sudaro 81,56 procento paslaugų gavėjų, kurie gauna slaugos išlaidų tikslines kompensacijas
(t. y. turi specialiuosius slaugos poreikius).
Lietuvoje 2008 metais iš 10 000 gyventojų paliatyviosios
pagalbos paslaugas gavo 1 gyventojas, o 2011 metais jau
5 gyventojai (4 pav.). Nors nuo paslaugų teikimo pradžios
per ketverius metus paliatyviosios pagalbos paslaugų gavėjų skaičius išaugo 4 kartus, šį augimą lėmė stacionarias
paslaugas gaunantys paslaugų gavėjai. Ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas gaunančių asmenų dalis
2008–2011 m. taip pat didėjo nuo 89 iki 300 paslaugų gavėjų, bet ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas
gaunančių paslaugų gavėjų dalis sudaro tik 18,7 procento
visų paliatyviosios pagalbos paslaugų ir siekia 0,92 paslaugų gavėjo 10 000 gyventojų. Tarp ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas gaunančių pacientų vyrauja ambulatorinė paliatyvioji pagalba ligonio namuose, o dienos
stacionaro paslaugų per ketverius metus nėra suteikta (11).
Valstybinės ligonių kasos duomenimis, ambulatorinės
paliatyviosios pagalbos paslaugos sudaro 15 procentų
minimalios poreikio vertės.

3 lentelė. Slaugos išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjų skaičius 2005–2011 m.
Amžiaus grupės
2005
2006
2007
2008
Vaikai
1239
1409
1479
1458
Darbingo amžiaus asmenys
13 009
10 064
8476
8073
Pensinio amžiaus asmenys
3080
8816
16 401
25 325
Iš viso
17 328
20 289
26 356
34 856

2009
1364
7677
31 750
40 791

2010
1172
6948
33 956
42 076

2011
1071
4818
32 749
38 638

Gavėjų skaičius (vnt.)

Šaltinis – Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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5 pav. Paslaugų gavėjų socialinės globos namuose skaičius 10 000 gyventojų 2006–2010 m., vnt.

2006–2010 m. dienos socialinės globos ir trumpalaikės
socialinės globos paslaugas namuose gaunančių asmenų skaičius didėjo nuo 230 iki 827 (10). Lietuvoje 10 000
gyventojų socialinės globos paslaugų namuose 2006
metais teko 0,7 paslaugos, o 2010 metais – 2,5 paslaugos
(5 pav.). Kadangi dienos socialinės globos paslaugų tinklas nepakankamai išvystytas, vis dar išlieka eilės stacionarias socialinės globos paslaugas teikiančiose įstaigose.
Lietuvoje tarp globos įstaigose ir savarankiško gyvenimo namuose gyvenančių gyventojų 2006–2010 m. didelius specialiuosius poreikius arba sunkią negalią turinčių
gyventojų skaičius padidėjo nuo 2199 iki 3073 ir 2011 m.
sudarė 29 procentus (4 lentelė). Kitą dalį gyventojų, 71
procentą, sudarė gyventojai, neturintys didelių specialiųjų poreikių arba sunkios negalios.

Komunikacinis prieinamumas
Pakankama ir išsami informacija apie teikiamas paslaugas ir paslaugų teikėjus taip pat turi įtakos paslaugos
prieinamumui. Ypač aktualu, kad visa reikalinga informacija būtų suteikiama vienoje vietoje, t. y. veiktų „vieno
langelio“ principu.
Efektyvus informavimas leistų paslaugų gavėjui pasirinkti jo poreikius atitinkančią ir ekonomiškai optimalią paslaugą. Valstybinė ligonių kasa kuria Gyventojų aptarnavimo
informacinį centrą, kuris veiks „vieno langelio“ principu.

Paslaugų tęstinumas
Integruotų ambulatorinių sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų tęstinumo užtikrinimą įvertinti sunku dėl
nepakankamo kiekio atliktų tyrimų, tačiau keletas kriterijų galėtų aptspindėti šį rodiklį – rehospitalizacijų skaičius,
paslaugos organizavimo ir koordinavimo efektyvumas.

Lietuvos mastu rehospitalizacijos atvejų skaičius slaugos, dienos socialinės globos ir paliatyviosios pagalbos
paslaugas gaunančių asmenų grupėje nebuvo tirtas.
Paslaugų tęstinumui užtikrinti turi reikšmės Sveikatos
ir Socialinės apsaugos ministerijų, valstybinių institucijų
ir savivaldos, savivaldos lygmeniu veikiančių institucijų
ir įvairaus lygmens ir paskirties paslaugas teikiančių įstaigų tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Įvertinti šio
bedradarbiavimo efektyvumą yra sudėtinga. Nors teisės
aktuose yra numatytas slaugos paslaugų derinimas su
savivaldybės gydytoju, realiai tai nevyksta.

Paslaugų ir gyvenimo kokybė
Paslaugų gavėjų gyvenimo kokybę nulemia daug faktorių, kurie priklauso ne tik nuo ambulatorinių slaugos ir
socialinių paslaugų, bet ir nuo visos sveikatos ir socialinės
sistemos funkcionavimo. Be to, gyvenimo kokybei įtakos
turi ne tik teikiamų paslaugų kokybė, bet ir paslaugų gavėjų ar jų artimųjų pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis. Pavyzdžiui, JAV neįgaliųjų ir senų žmonių ilgalaikės
priežiūros nulemta paslaugų kokybė buvo vertinama pagal du indikatorius (13): 1) ilgalaikės priežiūros namuose
epizodų, kai buvo taikomos pragulų profilaktikos priemonės, procentą ir 2) ilgalaikės priežiūros paslaugas namuose gaunančių asmenų hospitalizacijų procentą. O paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasitenkinimas teikiamomis
paslaugomis vertinamas pagal: 1) artimųjų poreikio gauti
paramą užtikrinimą ir 2) teikiamų paslaugų asortimentą,
teikimo laiką, organizavimo atitiktį paslaugų gavėjų ir jų
artimųjų poreikiams (27). Duomenys pagal pastaruosius
kriterijus Lietuvoje nerenkami. Lietuvos mastu nebuvo
tirtas ir paslaugų gavėjų ir jų artimųjų pasitenkinimas teikiamomis slaugos ir socialinėmis paslaugomis.

4 lentelė. Globos įstaigų ir savarankiškai namuose gyvenančių gyventojų, turinčių didelius specialiuosius poreikius
arba sunkią negalią, skaičius 2006–2010 m.
Gyventojai
2006
2007
2008
2009
2010
Gyventojų skaičius, iš viso
10 403
10 341
10 330
10 471
105 86
Iš jų su sunkia negalia
2199
1890
2601
2836
3073
Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas
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Paslaugų gavėjams svarbu, kad būtų gerbiamos jų
vertybės, gyvenimo įpročiai, užtikrinamos orumo nežeminančios sąlygos, išsaugomi jų socialiniai santykiai,
pomėgiai. 2008 m. viešajai įstaigai Integruotų sveikatos
paslaugų centrui atlikus paslaugų gavėjų apklausą, 73,9
procento paslaugų gavėjų buvo patenkinti, 26 procentai
labai patenkinti teikiamomis paslaugomis.
Siekiant užtikrinti gerą gyvenimo kokybę visais lygmenimis ir visuose sektoriuose, teikiamos paslaugos turi
atitikti paslaugų gavėjų poreikius, būti teikiamos laiku,
užtikrinamas jų tęstinumas. Teisės aktai turi reglamentuoti paslaugų teikimą remiantis aukštais standartais ir
adekvačiu finansavimu. Paslaugų teikėjai, teikdami paslaugas, turi remtis įrodymais pagrįsta praktika. Paslaugų
kokybė turi būti vertinama ir klientai turi būti patenkinti
teikiamomis paslaugomis. Paslaugas teikiančiose komandose turi dirbti pakankamas skaičius atitinkamą išsilavinimą turinčių specialistų, kurie būtų adekvačiai apmokami, jaustų pasitenkinimą darbu, nebūtų personalo
kaitos. Paslaugas teikiančių tarnybų veikla turi būti gerai
koordinuojama, užtikrinamas paslaugų tęstinumas, taigi
ir mažinamas išvengiamų hospitalizacijų kiekis (13).

Išvados ir pasiūlymai
Lietuvos sveikatos apsaugos ir socialinės politikos tikslai
atitinka Europos Sąjungos ir PSO strateginius tikslus ir sudaro prielaidas ambulatorinių integruotų slaugos ir socialinių paslaugų plėtrai. Tačiau priemonės, skirtos tikslams pasiekti, ne visada nukreiptos į siektiną rezultatą. Pavyzdžiui,
Europos Sąjungos skiriamas finansavimas pagal 2007–
2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-10-V
priemonę „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“
buvo nukreiptas į stacionarių slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtrą, o PSO prioritetą skiria ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų plėtrai, užtikrinančiai
žmogaus teisę kuo ilgiau gyventi ir mirti savo namuose.
Savivaldos lygmeniu neįgyvendinamas Socialinių paslaugų reformos tikslas plėtoti socialinių paslaugų teikėjų
rinką bei Socialinių paslaugų įstatymo nuostata viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta
tvarka pirkti socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams, o savo naujas socialinių paslaugų įstaigas steigti
tik tais atvejais, kai kitos socialinių paslaugų įstaigos neteikia, teikia nepakankamai ar negali teikti gyventojams
ekonomiškai ir geros kokybės tų socialinių paslaugų,
kurių poreikis savivaldybės teritorijos gyventojams yra
nustatytas. Lietuvoje tik 2 savivaldybės perka dienos socialinės globos paslaugas savo teritorijos gyventojams.
Lietuvoje mokėjimo už slaugos ir socialines paslaugas sistema yra prieinama paslaugų gavėjui, nes slaugos namuo54

se ir paliatyviosios pagalbos paslaugos yra nemokamos, o
vidutinis mokestis už dienos ir trumpalaikę socialinę globą
diferencijuojamas atsižvelgiant į paslaugų gavėjo pajamas.
Valstybės ir savivaldybių biudžetų dotacijos ir kompensacijų už specialiuosius poreikius sistema sudaro sąlygas pirkti
dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas.
Didėjanti PSDF biudžeto lėšų dalis, skiriama slaugos
namuose ir ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos
paslaugoms finansuoti 2008–2011 m., taip pat rodo gerėjantį šių paslaugų prieinamumą, tačiau išlaidos stacionarioms slaugos ir palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugoms sudaro didžiąją PSDF biudžeto išlaidų
dalį. Pavyzdžiui, ambulatorinėms paliatyviosios pagalbos
paslaugoms skiriama PSDF biudžeto dalis sudaro tik 8,17
procento. Kiek valstybės biudžeto lėšų skiriama dienos ir
trumpalaikės socialinės globos paslaugoms finansuoti,
Lietuvos statistikos departamentas duomenų nerenka.
Gerėjantį ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų prieinamumą rodo tai, kad šias paslaugas teikiančių
įstaigų ir paslaugų gavėjų daugėja, atsiranda daugiau ir
įvairių paslaugų rūšių ir paslaugų teikėjų. Geriausiai prieinamos slaugos namuose paslaugos – jas gauna 81,56
procento paslaugų gavėjų, kuriems nustatyti specialieji
nuolatinės slaugos poreikiai. Nepakankamai prieinamos
ambulatorinės paliatyviosios pagalbos paslaugos. Jas
gaunančių paslaugų gavėjų dalis sudaro tik 18,7 procento visų paliatyviosios pagalbos paslaugų ir siekia 0,92
paslaugų gavėjo 10 000 gyventojų. Tai apytiksliai sudaro
15 procentų preliminariai apskaičiuoto poreikio.
2006–2010 m. daugėjo dienos socialinės globos ir
trumpalaikės socialinės globos paslaugas namuose
gaunančių asmenų, gerėjo šių paslaugų prieinamumas.
Šių paslaugų išvystymo normatyvas 2010 m. nebuvo patvirtintas, tačiau 2010 m. jis siekė 63,7 procento 2008 m.
užsibrėžto normatyvo.
Didelis vidutinius globos poreikius turinčių globos
namų gyventojų skaičius rodo, kad nepakanka alternatyvių nestacionarių paslaugų. Lietuvoje globos įstaigose
ir savarankiško gyvenimo namuose gyvenančių gyventojų, neturinčių didelių specialiųjų poreikių arba sunkios
negalios, dalis sudarė 71 procentą, o JAV didžiausias rodiklis buvo 22 procentai.
Lietuvoje nebuvo atlikta tyrimų, vertinančių komunikacinį ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų prieinamumą. Daugiausia informacijos yra skelbiama virtualioje erdvėje, žodinę informaciją teikia įvairios žinybos,
tačiau nėra įdiegtas „vieno langelio“ modelis, suteikiantis
galimybę gauti informaciją apie integruotai teikiamas
slaugos ir socialines paslaugas iš vienų lūpų.
Statistinė informacija apie slaugos paslaugas prieinama.
Ypač išsami Valstybinės ligonių kasos renkama informacija. Statistiniai duomenys apie dienos ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas yra sunkiai prieinami ir neparodo
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realios situacijos. Labai trūksta statistinių duomenų apie
šias paslaugas, teikiamas privačių ir mišrių įstaigų. Pavyzdžiui, 2009–2011 m. Panevėžio mieste buvo teikiamos dienos socialinės globos namuose paslaugos, kurios nebuvo
įtrauktos į Statistikos deparatamento duomenų bazę.
Vertinti ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų tęstinumo užtikrinimą sudėtinga dėl nepakankamų
duomenų apie tęstinumą atspindinčius kriterijus. Preliminariai galima daryti prielaidą, kad sveikatos priežiūrą
ir socialinę pagalbą reglamentuoja ir administruoja skirtingos biurokratinės sistemos tiek nacionaliniu, tiek vietiniu lygmeniu, todėl sudėtinga organizuoti ir kordinuoti
paslaugas, ypač savivaldybės lygmeniu.
Ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų kokybę
vertinti sunku, nes visuotinai priimtų integruotos priežiūros vertinimo definicijų nėra, sveikatos priežiūros ir socialinės pagalbos specialistai skirtingai supranta kokybę,
socialinės pagalbos kokybės rezultatus sunkiau išmatuoti. Standartizuotų mokslinių tyrimų, vertinančių paslaugų
gavėjų ir jų artimųjų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis, taip pat nebuvo atlikta. Tačiau galima teigti, kad
valstybės teikiama parama (vienas iš gyvenimo kokybę
lemiančių veiksnių) artimiesiems yra patenkinama. Paliatyviosios pagalbos paslaugas gaunančių paslaugų gavėjų artimiesiems paslaugų teikimo sistema turėtų būti
patobulinta įtraukiant paslaugas gedėjimo periodu.
Reikalavimai ambulatorines slaugos ir socialines paslaugas teikiančiam personalui ir jas teikiančioms įstaigoms užtikrina paslaugų gavėjų saugumą, tačiau nėra
patogūs organizuojant paslaugų teikimą. Papildomas
personalo mokymas ir atitinkamų funkcijų delegavimas
padidintų paslaugų teikimo efektyvumą.
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II.9. STACIONARINĖS GERONTOLOGIJOS
AKTUALIJOS IR SIŪLOMI SPRENDIMAI
Vita Lesauskaitė, Jūratė Macijauskienė, Gytė
Damulevičienė, Odeta Kučikienė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė, įgyvendindama
2002 m. Jungtinių Tautų tarptautinį Madrido veiksmų
planą dėl visuomenės senėjimo ir Tarptautinio Madrido
veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo regioninę įgyvendinimo strategiją, 2004 m. birželio 14 d. patvirtino
Nacionalinę gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategiją [1]. Joje teigiama, kad pagyvenusiems žmonėms
per mažai teikiama specializuotų geriatrijos paslaugų
sveikatos apsaugos įstaigose (101.4 punktas, p. 20), medicininė pagalba sunkokai pasiekiama, mažoka geriatrijos paslaugų (147.5 punktas, p. 29) [2].
Europos geriatrinės medicinos draugijų sąjunga (angl.
European Union Geriatric Medicine Society EUGMS), kurios
misija – Europos Sąjungos (ES) šalyse narėse plėtoti geriatrinę mediciną, padėti, kad geriatrinė pagalba būtų
prieinama visiems ES gyventojams, skatinti profesionalų
ruošimą, rekomenduoja, kad „kiekvienoje pagrindinėje
ligoninėje būtų įsteigtas geriatrinės medicinos skyrius,
kuriame dirbtų kvalifikuoti geriatrai ir pagalbinis personalas; kiekvienoje Europos aukštojoje medicinos mokykloje būtų Geriatrinės medicinos katedra; ruošiami šeimos ir vidaus ligų gydytojai turėtų galimybę įgyti geriatrinės medicinos žinių“ [3].
Pagrindinės Europos geriatrinės medicinos draugijų
sąjungos – EUGMS, IAGG-ER (angl. International Association of Geriatrics and Gerontology – European region),

EAGP (angl. European Association of Geriatric Psychiatry),
ISG (angl. International Society of Gerontechnology) ir ISSAM (angl. International Society for the Study of the Aging
Male) – 2009 m. priėmė sutarimą, kuriame Europos šalims rekomenduojama skatinti geriatrinės medicinos,
kaip medicinos specialybės, visuotinį pripažinimą ir tolesnį vystymą; turi būti paruoštas ir integruotas į nacionalinę sveikatos sistemą tam tikras specialistų kiekis; vyresniems hospitalizuotiems žmonėms turi būti teikiama
speciali geriatrinė priežiūra [4].
Lietuvoje iki šiol vyresnio amžiaus pacientai gydomi
sveikatos priežiūros įstaigose be specializuotų geriatrijos skyrių, nors vyresnio amžiaus žmonių hospitalinis
sergamumas yra didžiausias (1 pav.) bei hospitalizavimo
trukmė – ilgiausia [5].
Nors geriatrinė medicina kaip atskira specialybė buvo
įteisinta 1999 m. (1999 m. spalio 18 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V- 453 Dėl Lietuvos medicinos normos NM-71:1999 „Gydytojas geriatras. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo
(Žin., 1999, Nr. 89-2633), daug metų buvo vilkinama
tvirtinti specialiuosius stacionarinių geriatrijos paslaugų
reikalavimus, geriatro kvalifikaciją įgiję specialistai negalėjo teikti stacionarinių geriatro paslaugų. Tik 2011 m.
vasario 10 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu
Nr. V-117, atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo
tarybos 2011 m. sausio 14 d. nutarimą Nr. 1/1, patvirtini
Geriatrijos profilio paslaugų teikimo specialieji reikalavimai (Žin., 2011, Nr. 934). Ministro įsakymas parengtas
siekiant kompleksiškai teikti visapusiškas gydymo ir reabilitacijos paslaugas 60 m. ir vyresniems pacientams.
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Įsakymu suteikiama galimybė geriatrijos paslaugas teikti
pacientams, kai senėjimo proceso sukeltus pakitimus
lydi keletas ūmių ar paūmėjusių lėtinių ligų, mažinančių
paciento funkcinį savarankiškumą.
2002 m. pabaigoje Lietuvoje dirbo 7 gydytojai geriatrai, 2012 m. sausio mėn., Valstybinės akreditacijos sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie SAM duomenimis,
Lietuvoje išduota tik 21 geriatro licencija. Pagal Britų geriatrijos draugijos rekomendacijas Lietuvai reikėtų apie
100 geriatrų ir 360 geriatrinių stacionaro lovų, taip pat ir
kitų įvairiausių paslaugų, kurios leistų užtikrinti paslaugų
tęstinumą ir kokybę [6].
Geriatrijos skyriuose bei konsultuojant pagyvenusius
pacientus turi būti taikomas išsamus, visavertis geriatrinis tyrimas (angl. comprehensive geriatric assessment).
Tai – multidimensinis, interdisciplininis diagnostinis procesas, kurio tikslas – išaiškinti fizines, socialines, psichologines ir funkcines ligoto geriatrinio paciento problemas
siekiant sudaryti koordinuotą ir integruotą gydymo ir ilgalaikės priežiūros planą [7]. Moksliniais tyrimais įrodyta,
kad visavertis geriatrinis tyrimas gali padidinti pacientų
išgyvenamumą ir sumažinti jų siuntimų į ilgalaikio gydymo ir slaugos įstaigas skaičių riziką [7].
Šiuos teiginius gali patvirtinti ir LSMU Geriatrijos klinikoje 2008 m. atlikto mokslinio tyrimo rezultatai [8]. Vyresnio
amžiaus (65 m. ir vyresni) pacientai tirti standartizuotu
klausimynu (angl. InterRAI-AC Acute Care), siekiant nustatyti pagyvenusio amžiaus žmonių sveikatos, psichologines,
slaugos, socialines problemas ir poreikius bei problemas,
kurios įprastinio tyrimo metu vyresnio amžiaus pacientams nenustatomos. Nustatyta, kad dauguma hospitalizuotų pacientų atvyko į stacionarą su pažeidžiamumo

veiksniais: buvo visiškai priklausomi kasdienėje veikloje,
turėjo klausos ir regos sutrikimų, mitybos problemų. Hospitalizacijos metu 17,2 proc. tiriamųjų nustatyta gerokai
sutrikęs gebėjimas priimti sprendimus, sutrikusi atmintis diagnozuota 68,9 proc. pacientų, delyro požymiai –
15,9 proc. pacientų. Senyvo amžiaus hospitalizuotų pacientų dažniausios problemos, kurios dažnai nepastebimos
įprastinio tyrimo metu, pateiktos 2 paveiksle.
Tikslinga, kad gydytojas geriatras stacionare ne tik
teiktų geriatro paslaugas skubios geriatrijos pagalbos
skyriuose, bet ir konsultuotų pagyvenusio amžiaus
pacientus, besigydančius kito profilio skyriuose (urologijos, chirurgijos, neurologijos, reabilitacijos ir pan.).
Chirurginio profilio (ortopedijos traumatologijos, širdies ir kraujagyslių chirurgijos ir pan.) skyriuose besigydantys pacientai – ypač pažeidžiama pacientų grupė.
Pagyvenusio amžiaus pacientai sudaro 20–40 proc. visų
operuojamųjų, pusė jų operuojami skubiai [9]. Tiriant
greitai ir paviršutiniškai, gali likti nepastebėtos kai kurios
vyresnio amžiaus pacientams būdingos gretutinės ligos
ar būklės (išeminė širdies ar smegenų liga, inkstų funkcijos nepakankamumas, lėtinė plaučių liga, mitybos sutrikimas, demencija ar depresija), galinčios turėti įtakos
operacijos eigai bei pooperaciniam laikotarpiui [10]. Vyresnio amžiaus žmonėms didesnė rizika delyrui išsivystyti [10], jis dėl savo klinikinės eigos ypatumų dažniau lieka
neatpažintas [11-13]. Taigi geriatro konsultacija – išsamus
vyresnio paciento ikioperacinis ištyrimas ir paciento būklės įvertinimas, funkcinio rezervo nustatymas – gali padėti koreguoti klinikinį darbą, t. y. rekomenduoti planinę
ar mažesnės apimties operaciją, taikyti riziką mažinantį
ikioperacinį gydymą, planuoti pooperacinę slaugą.
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LSMU Geriatrijos klinikoje atliktas mokslinis tyrimas,
kuriuo buvo siekiama išsamiai ištirti pagyvenusio amžiaus pacientus iki operacijos, įvertinti perioperacinio
laikotarpio ypatumus ir jų įtaką gydymo trukmei ir baigtims [14]. Šio tyrimo duomenimis, pagyvenusio amžiaus
pacientams prieš operaciją nustatyta blogesnė fizinė,
funkcinė, psichoemocinė būklė ir didesnė operacijos
rizika nei vidutinio amžiaus pacientams; pagyvenusio
amžiaus pacientams dažniau nei vidutinio amžiaus pacientams išsivystė pooperacinis pažinimo funkcijų sutrikimas. Nepakankama mityba dažniau nustatyta pagyvenusio amžiaus nei vidutinio amžiaus pacientams,
atitinkamai 53,5 proc. ir 15,8 proc. Pagyvenusio amžiaus
pacientams daug dažniau negu vidutinio amžiaus pacientams išsivystė pooperacinės komplikacijos (atitinkamai 57,8 proc. ir 26,8 proc.), jų gydymo trukmė buvo
ilgesnė (atitinkamai 10,1 dienos ir 5,8 dienos), jie dažniau
gydyti reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje
(atitinkamai 32,3 proc. ir 15,8 proc.). Ilgesnei pagyvenusio amžiaus pacientų gydymo trukmei įtakos turėjo po
operacijos išsivystęs pažinimo funkcijų sutrikimas, skubi/neatidėliotina operacija, bloga ikioperacinė funkcinė
būklė, nepakankama mityba ir sutrikusios ikioperacinės
pažinimo funkcijos.
Labai svarbi geriatro konsultacija ortopedijos traumatologijos skyriuose. Geriatrijos klinikoje atliktas tyrimas „Veiksniai, darantys įtaką vyresnio amžiaus žmonių,
patyrusių šlaunikaulio kaklo lūžį, gydymo rezultatams“.
Net 45,6 proc. pacientų nustatyta nepakankama mityba
ar jos rizika ir 49,5 proc. – sutrikusios pažinimo funkcijos.
Tiriant nustatyta, kad 29 proc. pacientų patyrė pooperacines komplikacijas, dažniausios – delyras (16,6 proc.)
ir pragulos (11,7 proc.) [15]. Moksliniais tyrimais įrodyta,
kad proaktyvi geriatro konsultacija vyresnio amžiaus ligoniams po šlaunikaulio kaklo lūžių gali trečdaliu sumažinti delyro atvejų skaičių [16].
Senosiose ES valstybėse geriatrijos skubios pagalbos
skyriai egzistuoja jau ne vieną dešimtmetį. Geriatrų skaičius ES šalyse svyruoja nuo 85 (Danija) ir 190 (Suomija)
iki 670 (Švedija) ir daugiau (2500 – Jungtinė Karalystė).
Lovų skaičius geriatrinės medicinos skyriuose svyruoja
nuo 500 (Danija) iki 2079 (Austrija) [17]. Pacientų ir personalo santykio pavyzdys skubios geriatrijos skyriuose
(Austrijos modelis) pateikiamas 1-oje lentelėje.
1 lentelė. Pacientų ir personalo santykis skubios geriatrijos
pagalbos skyriuose (pagal Austrijos modelį) [17]
Specialistai
Gydytojai (be vedėjo)
Slaugytojai (be administratorės)
Kineziterapeutai, ergoterapeutai
Socialiniai darbuotojai
Psichologai/psichoterapeutai

58

Personalas/lovos
nuo 1:10 iki 1:8
nuo 1:1,6 iki 1:1,1
nuo 1:8,4 iki 1:5,2
nuo 1:50 iki 1:40
nuo 1:100 iki 1:80

2012 m. gegužės 9 d. LR SAM patvirtino slaugytojų
darbo krūvio nustatymo tvarką (LR sveikatos apsaugos
ministro įsakymas Nr. V-400 „Dėl Slaugytojų darbo krūvio nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2012-05-09,
Vilnius). Remiantis šia tvarka, pacientų skaičius, tenkantis
geriatrijos skyriaus slaugytojai, dirbančiai be slaugytojo
padėjėjo – 6, su padėjėju – 10. Gydytojų ir kito personalo
darbo krūvio nustatymo tvarka dar nėra patvirtinta.
Skubios geriatrijos pagalbos skyrių uždaviniai yra
grąžinti ir palaikyti pacientų galimybę nepriklausomai gyventi savo namuose, pagerinti funkcinę būklę, pagerinti
gyvenimo kokybę, reintegruoti pacientus į jų įprastą socialinę aplinką, atrinkti pacientus, kuriems reikia stacionarinio gydymo. Dažniausios indikacijos stacionarizuoti į
skubios geriatrinės pagalbos skyrių yra šios: somatinės
ir/arba psichogeriatrinės ligos, kurioms reikia stacionaraus
gydymo; funkcinės būklės pablogėjimas, mažinantis paciento savarankiškumą; reabilitacijos priemonių poreikis.
Skubios geriatrinės pagalbos skyriams keliami
tam tikri reikalavimai: multidimensinė intervencija;
tarpdisciplininės komandos darbas; paciento stiprybių
ir išteklių pabrėžimas, problemų prioritetų nustatymas,
diagnozuojant, gydant ir reabilituojant; pakankama gydymo trukmė. Geriatrijos stacionaruose turi būti taikomas išsamus, visavertis geriatrinis tyrimas. Lietuvoje numatyta naudoti šias standartines vertinimo anketas: Instrumentinės kasdienės veiklos anketą (angl. Instrumental
Activities of Daily Living scale), Geriatrinę depresijos skalę
(angl. Geriatric Depresion Scale), Trumpąjį protinės būklės
tyrimą (angl. Mini Mental State Examination), Barthelio
indeksą. Tyrimų apimtis gali būti plečiama priklausomai
nuo paciento individualių poreikių. Geriatrijos stacionare kiekvieną savaitę privalomas tarpdisciplininis pacientų aptarimas.
Pagrindiniais tarpdisciplininės geriatrijos komandos nariais įvardijami pacientas ir jo artimieji, gydytojai
geriatrai, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutai, ergoterapeutai, logoterapeutai, socialiniai darbuotojai, psichologai ar psichoterapeutai. Tačiau priklausomai nuo poreikio papildomais komandos nariais gali
būti neurologai, vidaus ligų gydytojai, gerontopsichiatrai, urologai, fizinės medicinos ir reabilitacijos specialistai, ortopedai, ginekologai, mitybos specialistai.
Geriatrijos skyriams keliami tam tikri infrastruktūros reikalavimai: palatos pritaikytos neįgaliesiems; pakankamai erdvės judėjimui neįgaliojo vežimėliu, platūs
koridoriai, turėklai; nedideli atstumai pacientams judėti;
socialinės veiklos patalpos (salės, koridoriai, vestibiuliai,
valgyklos); balansas tarp 1, 2, 3 ir 4 vietų palatų; individualios ir grupinės reabilitacijos paskirties patalpos (kineziterapijai, ergoterapijai) – gali būti daugiafunkcės; „terapinės“
vonios ir virtuvės, skirtos higieninių ir šeimininkavimo įgūdžių atkūrimui; tyrimo kambariai, procedūriniai kabinetai.
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Vertinant sėkmingo gydymo išeitis atsižvelgiama į
biopsichosocialinių funkcijų pagerinimą (geriatrinis tyrimas guldant ir išrašant); paciento reintegraciją į jo įprastinę socialinę aplinką (gyvenamosios vietos prieš ir po
stacionaro palyginimas); letališkumą.

Išvados
Taigi remiantis Jungtinių Tautų tarptautiniu Madrido
veiksmų planu dėl visuomenės senėjimo, LR priimta Nacionaline gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija, pagrindinių Europos geriatrinės medicinos draugijų
rekomendacijomis ir 2011 m. vasario 10 d. LR sveikatos
apsaugos ministro įsakymu, reikia siekti, kad kiekvienoje
pagrindinėje miesto ligoninėje būtų įsteigtas Geriatrinės
medicinos skyrius, kuriame dirbtų kvalifikuoti geriatrai ir
kiti specialistai. Skubios geriatrijos pagalbos skyrius galima
steigti reorganizuojant dalį kitų terapinio profilio skyrių, o
pereinamuoju laikotarpiu, kuriantis skyriams, dalį gydytojų personalo galėtų sudaryti vidaus ligų gydytojai, išklausę
universitetinius tobulinimosi kursus geriatrijos srityje. Tačiau vadovauti skyriaus darbui turėtų gydytojas geriatras.
Taip pat tikslinga, kad gydytojas geriatras ir tarpdisciplininė geriatrinė komanda (sudaryta pagal poreikį) konsultuotų pagyvenusius pacientus kituose skyriuose, pvz.,
ortopedijos-traumatologijos, urologijos, chirurgijos, reabilitacijos, neurologijos ir pan.
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II.10. SVEIKATOS STIPRINIMO, FIZINIO
AKTYVUMO SKATINIMO GALIMYBĖS
VYRESNIAME AMŽIUJE
Zenonas Javtokas, Remigijus Zumeras

Pagyvenusių žmonių sveikata
ir gyvenimo kokybė
Sulaukus vyresnio amžiaus dažną vargina įvairūs sveikatos sutrikimai. Dažniausiai pagyvenę žmonės serga
kraujotakos sistemos ligomis (42 proc.), navikais (11 proc.)
ir kvėpavimo sistemos ligomis (7 proc.). Per metus stacionariose gydymo įstaigose gydosi apie 270 tūkst. 65 metų
ir vyresnių asmenų, arba kas antras šio amžiaus žmogus
(iki 65 metų – kas penktas). Pablogėjus sveikatai ypač
aktualios tampa slaugos ir medicininės reabilitacijos paslaugos. Kasmet iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas medicininės reabilitacijos,
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas gauna daugiau
nei 40 tūkst. 65 metų ir vyresnių gyventojų (1).
Lietuvoje atlikto pensinio amžiaus žmonių tyrimo rezultatai parodė (2), kad gerai gyvenimo kokybei labai
svarbu yra šeiminė padėtis, ligų nebuvimas, darbas pensijos metu ar aktyvus socialinis gyvenimas. Gyvenančių
šeimoje respondentų gyvenimo kokybė buvo geresnė
nei vienišų. Dirbančių pensininkų gyvenimo kokybės rodikliai taip pat geresni nei nedirbančiųjų. Lyginant skirtingo išsilavinimo asmenų rodiklius, esminio skirtumo
tarp bendros gyvenimo kokybės nebuvo rasta. Taip pat
nenustatyta svarbių skirtumų tarp vyrų ir moterų bendros gyvenimo kokybės.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto mokslininkų atlikto tyrimo duomenimis (3), pagyvenusios miesto moterys, kurios kreipiasi į bendrosios praktikos gydytoją, savo
bendrą gyvenimo kokybę vertina blogiau nei gyvenančios kaime. Miestietės daug dažniau nei kaimo moterys
skundžiasi širdies ritmo sutrikimu, vidurių užkietėjimu,
šlapimo nelaikymu, smegenų kraujotakos nepakankamumu, ryškiu širdies nepakankamumu, demencija, nestabilia krūtinės angina, Parkinsono liga, dažniau buvo
patyrusios miokardo infarktą ar insultą. Tarp kaime gyvenančių tiriamųjų dažnesnė buvo tik lėtinė obstrukcinė
plaučių liga.

Iššūkiai sveikatos apsaugos sistemai
Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) prognozėmis, ir toliau numatomas spartus Lietuvos gyventojų senėjimas. Tikėtina, kad 2060 m. pradžioje
beveik 37 proc. Lietuvos gyventojų bus pagyvenę žmonės, ES 27–35 procentai. Dėl tokių demografinių pokyčių
reikia spręsti svarbius uždavinius: patenkinti vis didėsiančią sveikatos priežiūros paslaugų paklausą; dėl gyventojų senėjimo augs žmonių su negalia skaičius, todėl teks
pritaikyti sveikatos sistemą prie senėjančios visuomenės
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poreikių ir užtikrinti jos tvarumą visuomenėje, kurioje
bus mažiau darbingo amžiaus žmonių. Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje, kaip pagrindiniai minimi
šie gyventojų senėjimo iššūkiai sveikatos apsaugai (4):
tolygaus sveikatos apsaugos finansavimo užtikrinimas;
subalansuotos ligų prevencijos, gydymo, ilgalaikės
globos ir slaugos paslaugų plėtros užtikrinimas;
kokybiškų paslaugų prieinamumo visiems visuomenės nariams užtikrinimas;
sveikos gyvensenos propagavimas ir skatinimas.
Literatūroje galima aptikti nemažai argumentų, kad
sparčiai didėjant pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių
skaičiui ateityje nepaliaujamai augs sveikatos priežiūros
ir slaugos paslaugų poreikis. Dėl to sveikatos priežiūros
ir socialinės paramos sistemoms netgi gali grėsti bankrotas. Vienas svarbiausių veiksnių, kuris ateityje ne tik galėtų pristabdyti šio poreikio augimą, bet ir paskatintų aktyvesnį pačių pagyvenusių žmonių dalyvavimą teikiant
neformalias paslaugas, yra aktyvaus senėjimo politikos
įgyvendinimas Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje (5).

•
•
•
•

Sveikas senėjimas. Vyresnio amžiaus žmonių
sveikatos stiprinimas
Senėjimas yra normalus, laipsniškas procesas, susijęs
su tam tikrais pokyčiais. Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijoje (6) rašoma, kad
„gyventojų senėjimas – sudėtingas reiškinys, sukeliantis įvairių socialinių ir ekonominių pasekmių“. Stiprinant
vyresnio amžiaus žmonių sveikatą Pasaulio sveikatos
organizacija (toliau – PSO) didžiausią dėmesį rekomenduoja skirti neužkrečiamųjų ligų prevencijai ir kontrolei,
gerinti vyresnio amžiaus žmonėms teikiamų visuomenės sveikatos, pirminės sveikatos priežiūros ir socialinės
pagalbos paslaugų prieinamumą. Pasaulio sveikatos
asamblėjos 65-ajai sesijai parengtoje rezoliucijoje PSO
ragina šalis nares sukurti, įdiegti ir vertinti strategijas,
programas, sukurti tarpžinybinės veiklos mechanizmus
pagyvenusių žmonių sveikatai stiprinti (7). Įgyvendinant
PSO rezoliuciją reikės peržiūrėti Nacionalinę gyventojų
senėjimo pasekmių įveikimo strategiją, parengti naują
jos įgyvendinimo planą, inicijuoti pagyvenusių žmonių
sveikatos stiprinimo, neužkrečiamųjų ligų bei traumų
prevencijos programų įgyvendinimą bendruomenėse
(skatinant pirminės sveikatos priežiūros centrų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir socialinės pagalbos
institucijų bendradarbiavimą).
Švedijos Umea universiteto tyrimo duomenys moksliškai pagrindė prevencinių sveikatos priežiūros specialistų
vizitų į namus efektyvumą stiprinant vyresnių žmonių
sveikatą, taip pat ekonominę šių vizitų naudą. Per ketverius metus 200 vyresnių nei 75 m. žmonių, 2 kartus per
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Sveiko senėjimo determinantai
Sveikatos priežiūros prieinamumas, kaimas/miestas, fizinė aplinka, transportas ir infrastruktūra, užimtumas ir darbo sąlygos,
būstas, švietimas, socialiniai reikalai, pensijos, teisėsauga, smurtas ir priklausomybė

Netiesioginis poveikis –
gyvensenos veiksniai
Fizinis aktyvumas, mityba, rūkymas,
alkoholis, stresas, medikamentai

Tiesioginis poveikis

Psichologiniai, emociniai veiksniai,
suvokimas, kad situacija
kontroliuojama

Vyresnio amžiaus žmonių sveikata
1 pav. Sveiko senėjimo determinantai

metus lankytų prevenciniais tikslais, savivaldybės biudžetui „sutaupė“ apie 200 tūkst. eurų (8).
Spręsdami vyresnių žmonių sveikatos problemas turėtume neužmiršti naujų galimybių, kurias teikia šiuolaikinės technologijos. Europos ligoninių vadovų asociacijos
leidinyje (9) rašoma, kad e. sveikata ateityje padės optimizuoti sveikatos priežiūros prieinamumą ir užtikrinti
jos kokybę visiems, įskaitant senyvo amžiaus pacientus,
paskubinti medicinos pagalbos personalo atvykimą į
pacientų namus, telekomunikacijos priemonėmis atlikti
pacientų stebėseną.
Ar galima senti sveikai? Galima, jeigu vadovausimės
PSO paskelbtomis aktyvaus senėjimo rekomendacijomis, pasinaudosime šalių, 2004–2007 m. įgyvendinusių
Europos Sąjungos Sveiko senėjimo projektą, patirtimi (5).
Sveikas senėjimas – tai procesas, suteikiantis galimybę
vyresnio amžiaus žmonėms optimizuoti savo fizines, socialines ir dvasinės sveikatos galimybes, džiaugtis nepriklausomu bei geros kokybės gyvenimu.

4,4 1,6

Sveikatą stiprinti niekada nevėlu. Sveikatinimo ir prevencijos priemonės gali pailginti ne tik gyvenimo trukmę, bet ir pagerinti jo kokybę. Sveiko senėjimo determinantai pavaizduoti 1 pav.
Vyrauja įsitikinimas, kad vyresni žmonės daugiau žino
apie sveikatos išsaugojimą ir stiprinimą. Moksliniai tyrimai (5) parodė, kad pagyvenusių žmonių sveikatos
žinių lygis dažnai žemesnis nei jaunesnių žmonių ir tai
turi įtakos dideliam pagyvenusių žmonių sergamumui
lėtinėmis ligomis. Savivaldybių pateiktų 2011 m. sveikatos ugdymo ir mokymo ataskaitų duomenimis (10), tarp
sveikatos stiprinimo ir mokymo renginių dalyvių vyresnio amžiaus žmonės sudarė 2,1 proc., arba 16 tūkst. asmenų (mokyklinio amžiaus vaikai – 68,2 proc., arba daugiau nei 500 tūkst. asmenų). Didžiausias dėmesys buvo
skirtas pagyvenusių žmonių fiziniam aktyvumui skatinti, kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, užkrečiamųjų
ligų profilaktikai, sveikatos saugai ir stiprinimui, sveikai
mitybai ir nutukimo prevencijai (2 pav.).

3,5

5,4
31,9
8,6

13,4

14,2

Fizinis aktyvumas
Kraujotakos sistemos ligų profilaktika
Užkrečiamųjų ligų profilaktika
Sveikatos stiprinimas, sveikos
gyvensenos propagavimas
Sveika mityba
Vėžio profilaktika
Streso kontrolė ir kt. psichikos
sveikatos temos
Traumų prevencija
Kitos įvairios temos

17,0

Pasiskirstymas pagal renginių temas procentais, 2011 m., n=16247

2 pav. Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas sveikatos mokymo renginiuose
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Pagyvenusių žmonių sveikatos raštingumo didinimas,
jų aktyvus dalyvavimas sveikatos mokymo ir sveikatinimo renginiuose, bendruomenės veikloje yra sveiką senėjimą nulemiantis veiksnys. Sveikatos mokymo ir ligų
prevencijos centre sukurtas gerosios patirties duomenų
bankas. Centro interneto svetainėje (www.smlpc.lt) galima susipažinti su gerai įvertintais sveikatos mokymo
renginiais, pasinaudoti ir pasidalinti sukaupta patirtimi
stiprinant pagyvenusių žmonių sveikatą (pvz., apie fizinio aktyvumo skatinimo programą senjorams Kaune,
senjorų sveikatinimo mankštas Marijampolėje ir kt.). Reguliari fizinė veikla yra vienas iš svarbiausių lėto senėjimo veiksnių (11). Ji padeda vyresnio amžiaus žmonėms
stiprinti sveikatą, išlikti judriems, gerina pusiausvyrą ir
koordinaciją, be to, padeda išsaugoti savarankiškumą
kasdieniame gyvenime (11).

Fizinis aktyvumas – svarbus vyresnio amžiaus
žmonių sveikatos stiprinimo komponentas
Vienas pagrindinių lėtinių neužkrečiamųjų ligų (toliau – LNL), kurios yra dažnos senatvės „palydovės“, rizikos
veiksnių yra fizinis pasyvumas (12). Su fiziniu pasyvumu
siejama maždaug 3,5 proc. visų LNL (14) ir su juo siejama nuo 5 iki 10 proc. mirčių visame Europos regione (12).
Atlikta gana daug mokslinių tyrimų, patvirtinančių, jog
fizinis pasyvumas yra svarbus nutukimo, hiperlipidemijos, II tipo cukrinio diabeto, depresijos, osteoporozės, kai
kurių vėžio formų rizikos veiksnys (13, 15, 16). Moksliniais
tyrimais įrodyta, kad lėtinės neužkrečiamosios ligos, neigiamai veikiančios pagyvenusių asmenų sveikatą ir jų
gyvenimo kokybę, gali būti sėkmingai koreguojamos bei
gydomos sistemingu, kvalifikuotu, tinkamai parinktu ir
teisingai dozuojamu fiziniu aktyvumu. Tačiau ši gana pigi,
efektyvi, prieinama ir gerai ištyrinėta prevencijos bei gydymo priemonė Lietuvoje išnaudojama nepakankamai.

Bendros fizinio aktyvumo rekomendacijos
pagyvenusiems asmenims
Pagyvenusiųjų, kuriais pagal PSO skirstymą laikomi
vyresni nei 65 metų asmenys (17), bendras fizinis aktyvumas (toliau – FA) apima laisvalaikio FA (vaikščiojimas,
žaidimai, šokiai, sodininkystė, plaukimas, slidinėjimas ir
kt.), transporto ar mobilumo FA (pavyzdžiui, ėjimas ar
važiavimas dviračiu), profesinį FA, jei asmuo dar dirba,
namų ruošos FA (skalbimas, maisto gaminimas, langų
plovimas, dulkių valymas ir kt.).
Toliau pateiktos bendro pobūdžio FA rekomendacijos,
skirtos palaikyti ar pagerinti esamą aerobinį pajėgumą,
raumenų jėgą bei ištvermę, palaikyti tinkamą kaulų ir
jungiamojo audinio būklę, pagerinti mobilumą ir funkcinį pajėgumą:
Per savaitę būtinas bent 150 minučių vidutinio intensyvumo aerobinis FA arba bent 75 minučių didelio

•
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intensyvumo aerobinė fizinė veikla ar ekvivalentiška
šių abiejų veiklų kombinacija.
Bet koks aerobinis FA gali būti „sukaupiamas“, bet
turi trukti ne trumpiau kaip 10 minučių.
Norėdami gauti akivaizdžios naudos savo sveikatai,
pagyvenę asmenys FA turėtų padidinti iki 300 minučių vidutinio intensyvumo aerobinės veiklos ar 150
minučių didelio intensyvumo aerobinės veiklos per
savaitę. Galima ekvivalentiška šių abiejų veiklų kombinacija.
Pagyvenę asmenys, kurių blogas funkcinis pajėgumas ir menkas mobilumas, turėtų ne mažiau kaip 3
kartus per savaitę treniruoti judesių koordinaciją bei
pusiausvyrą (griuvimų (kritimų) prevencija). Taip pat
ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę būtina mankštinti
pagrindines (stambiųjų) raumenų grupes.
Kai pagyvenę asmenys dėl pablogėjusios sveikatos (ar
kitų priežasčių) negali įvykdyti minėtų FA rekomendacijų, jie turėtų išlikti fiziškai aktyvūs atsižvelgdami į realias aplinkybes ir asmeninius gebėjimus (18, 19).
Šios bendro pobūdžio fizinio aktyvumo rekomendacijos yra tinkamos visiems sveikiems asmenims, vyresniems nei 65 metų amžiaus. Jos tinkamos ir asmenims,
sergantiems LNL (pirmine arterine hipertenzija, II tipo
cukriniu diabetu, širdies ar kraujagyslių sistemų susirgimais ir kt.), tačiau jas įgyvendinant būtina atsižvelgti į realias aplinkybes ir konsultuotis su gydančiais gydytojais.

•
•

•

•

Patarimai, kaip pritaikyti ir skatinti sergančių
pagyvenusių asmenų FA
Neigiami cukrinio diabeto padariniai aktyviam
senėjimui ir fizinio aktyvumo taikymas
II tipo cukrinis diabetas neigiamai veikia iš karto kelias
svarbias organizmo sistemas – kaulų ir raumenų, širdies
ir kraujagyslių, kvėpavimo, nervų, endokrininę, imuninę
ir virškinimo sistemas. Araki ir Ito (20) duomenys įrodo,
kad su cukriniu diabetu susijusių ligų ilgalaikis neigiamas poveikis lemia širdies miokardo infarkto išsivystymą, nutukimą, smegenų insultą, periferinės kraujotakos
susirgimus, neuropatijas ir artritus (artrozes). Straipsnyje
taip pat pabrėžiamas svarbus ryšys tarp cukrinio diabeto
ir depresijos, tikimybės nugriūti, prastos bei nevisavertės
mitybos ir pažintinių funkcijų sutrikimų.
Tinkama fizinių pratimų terapija yra neabejotinai svarbi
gydant diabetu sergančius pacientus. Žinoma, pratimų
mokymas ir pats mankštinimas – tai komandinis profesionalų darbas. FA strategija sergantiems cukriniu diabetu
turi turėti šias privalomas dalis: 1) apgalvotą ir individualiai pritaikytą fizinių pratimų terapiją, 2) kokybišką slaugą
(esant reikalui, pvz., diabetinės pėdos priežiūra ar pan.), 3)
būtiną pacientų mokymo programą (pavyzdžiui, aerobinių pratimų, skirtų atlikti savarankiškai, mokymas, griuII. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

vimų (kritimų) prevencija, mokymas sveikai ir racionaliai
maitintis, buities ir namų ruošos fizinės veiklos rūšių pritaikymas bendram fiziniam aktyvumui padidinti (spontaniška fizinė veikla). Reikalui esant, papildomai konsultuoja
kiti specialistai: endokrinologas, kardiologas ir kt.
Širdies ir kraujagyslių sistemai treniruoti yra tinkami
visi nesudėtingi aerobiniai pratimai: važiavimas dviračiu,
vaikščiojimas, bėgimas ristele, šiaurietiškas vaikščiojimas, šokiai ir t. t., taip pat raumenų ištvermės bei jėgos
pratimai. Jie yra būtini gliukozės lygiui kraujyje stabilizuoti, energijos balansui palaikyti, svoriui reguliuoti ir
taip stabdyti tolesnį ligos progresavimą (20, 21).
Kartu rekomenduojamos įvairios griuvimų (kritimų)
prevencijos programos, būtinai įtraukiant namų aplinkos pritaikymą (pavyzdžiui, pakeičiant stačiakampius, aštriais kampais stalus į apvalius, nuimant minkštus ir nelygius kilimus nuo grindų ir pašalinant elektros wilgintuvų
laidus, nutiestus per kambarius, keičiant asmens avalynę
minkštesne ir patogesne, pritaikant ryškesnį apšvietimą
tamsesnėse vietose, sutepant durų vyrius ir pakeičiant
spyruoklę, kad būtų lengviau atidaryti bei uždaryti duris
ir kt.) (22, 23, 20).
Pagyvenusių asmenų osteoporozė ir jos gydymas
bei profilaktika pasitelkiant FA
Yra žinoma, kad su amžiumi reikšmingai padidėja pavojus susirgti osteoporoze (ypač moterims) ir išauga griuvimų (kritimų) pavojus bei kaulų lūžių tikimybė (24, 25).
Kaulo tankumo matavimais pagrįstame moksliniame darbe (skirtas osteoporozės paplitimui nustatyti) rašoma, kad
osteoporoze serga apie 4 proc. 50–59 metų amžiaus moterų. O vyresnių nei 80 metų amžiaus tokių moterų jau yra
44 proc. (25). Tik 50 proc. pagyvenusių asmenų po šlaunikaulio lūžio sugebėjo susigrąžinti pradinį (t. y. buvusį iki
lūžio) judėjimo (mobilumo) lygį, o 20–40 proc. asmenų,
patyrusių šį lūžį, miršta per pirmuosius metus (25).
Mokslinėje literatūroje nurodomos šios pagrindinės pagyvenusių asmenų griuvimo priežastys: pusiausvyros sutrikimai, galvos svaigimas, rūkymas, pablogėjusi eisena ir
apribotas judrumas, blogas regėjimas, sumažėjusi stambių raumenų grupių jėga, reikšmingai sutrikusios pažintinės funkcijos, vitamino D stoka, didelis įvairių vartojamų
vaistų kiekis ir netinkamas jų derinimas, kiti mažiau reikšmingi veiksniai (23, 24, 25). Kartu su griuvimų (kritimų)
prevencijos programos įgyvendinimu būtina tinkamai
pritaikyti ir sergančiojo namų aplinką (22, 23, 25).
Įvairūs specializuoti ir bendri (jėgos bei ištvermės lavinimo) fiziniai pratimai sudaro griuvimo prevencijos
treniruočių pagrindą. Šias treniruotes turi vesti tik profesionalūs kineziterapeutai. Ypač tai svarbu tais atvejais,
kai yra didelio laipsnio kaulų osteoporozė su spontaninių kaulų lūžių rizika. Atliekami įvairūs kaulų (atramos)
sistemą apkraunantys pratimai stuburui ir kojoms (ypač
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šlaunikauliams, pavyzdžiui, įvairūs pritūpimai, įtūpstai,
pasisukimai, kūno svorio perkėlimas nuo vienos kojos
ant kitos, atsisėdimai ir atsistojimai iš įvairių padėčių,
vaikščiojimas su kliūtimis ar be jų ir kt.).
„Naujos“ pagyvenusių asmenų FA rūšys
Fiziškai pasyvi gyvensena yra svarbus sergamumo LNL
ir mirtingumo nuo šios susirgimų grupės rizikos veiksnys
senatvėje. Su amžiumi FA reikšmingai sumažėja dėl labai
įvairių priežasčių (26, 27, 28), todėl jo palaikymas tampa
ypač sudėtingas bei aktualus. Atsižvelgiant į pagyvenusių
asmenų poreikius, reikėtų taikyti paprastą, pigų, patrauklų
bei efektyvų FA. Tokia FA rūšis galėtų būti įvairūs šokiai.
Raumenų jėgos, aerobinės ištvermės, judesių koordinacijos ir pusiausvyros treniruotės, kurios gali būti
vykdomos šokių metu, teigiamai veikia pagyvenusių asmenų kūno kompoziciją, širdies ir kraujagyslių sistemų
būklę, kasdieninio gyvenimo funkcinius gebėjimus ir
sumažina atsitiktinio griuvimo (kritimo) riziką. Yra daug
skirtingų šokių stilių, kurie paprasti, patrauklūs, ir, svarbiausia, naudingi sveikatai. Be to, šokiai skatina socialinę
sąveiką, bendravimą, pagerina sutelktumo jausmą bendruomenėje (29). Keogh ir bendraautoriai savo unikaliu
darbu (29) patvirtina, kad pagyvenusių asmenų (tiek
vyrų, tiek ir moterų) šokiai pagerina jų aerobinį treniruotumą, atskirų grupių raumenų jėgą (ypač kojų raumenų),
pagerėja lankstumas, pusiausvyra, judesių koordinacija,
mobilumas (eisenos greitis ir tvirtumas). Manytume, kad
šokių instruktoriai ar mokytojai, bendradarbiaudami su
kvalifikuotais kineziterapeutais ir, žinoma, su įvairiomis
pagyvenusių asmenų nevyriausybinėmis organizacijomis, sėkmingai galėtų taikyti šią FA rūšį.

Apibendrinimas ir rekomendacijos
2012-ieji Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu yra
paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metais (sprendimas Nr. 940/2011/ES), patvirtinta
Nacionalinė 2012-ųjų Europos vyresnių žmonių aktyvumo
ir kartų solidarumo metų programa (Žin., 2012, Nr. 34-1678).
Metų paskelbimas teikia papildomų galimybių atkreipti
visuomenės dėmesį į gyventojų senėjimo ir kartų solidarumo problematiką, sutelkti valstybės institucijų, mokslo
įstaigų, vyresnio amžiaus žmonių organizacijų, socialinių
partnerių, kitų suinteresuotųjų pastangas ir prisidėti prie
vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybės gerinimo.
Reguliari fizinė veikla yra vienas iš svarbiausių sveiko
senėjimo veiksnių. Lėtinės neužkrečiamosios ligos, neigiamai veikiančios pagyvenusių asmenų sveikatą ir jų
gyvenimo kokybę, gali būti sėkmingai koreguojamos
bei gydomos sistemingu, kvalifikuotu, tinkamai parinktu
ir teisingai dozuojamu fiziniu aktyvumu.
Savivaldybėms rekomenduotume inicijuoti pagyvenusių žmonių sveikatos stiprinimo, neužkrečiamųjų ligų
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bei traumų prevencijos programų įgyvendinimą bendruomenėse, skatinti aktyvų vyresnio amžiaus žmonių
dalyvavimą sveikatos ugdymo ir mokymo renginiuose,
skleisti šalies ir užsienio sveikos senatvės ir aktyvaus ilgaamžiškumo pavyzdžius.
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II.11. REABILITACIJOS PASLAUGŲ
GERINIMAS VYRESNIO AMŽIAUS
ASMENIMS
Aleksandras Kriščiūnas
Gyventojų vidutinis amžius pasaulyje sparčiai ilgėja.
Šio šimtmečio pradžioje asmenys per 65 metus sudarė
iki 5 proc., o šiuo metu kai kuriose šalyse, pvz., Japonijoje,
jie sudaro apie 25 proc. visų gyventojų. 2011 m. PSO ir
Pasaulio banko parengtame pranešime apie neįgaliuosius pabrėžiama, kad ilgėjant vidutiniam amžiui smarkiai
auga neįgaliųjų skaičius [1]. Pranešime pateikti neįgaliųjų skaičiaus duomenys 59-iose pasaulio šalyse priklausomai nuo amžiaus ir lyties rodo, kad 65–74 metų amžiaus
grupėje neįgalieji sudaro apie 40 proc. besivystančių šalių gyventojų ir apie 25 proc. išsivysčiusių šalių gyventojų
(1 pav.).
Pranešime pabrėžiama, kad neįgalių moterų skaičius daug didesnis negu vyrų visose amžiaus grupėse
(2 pav.).

Žmogui senstant, keičiasi jo organų struktūra, funkcijos. Į šiuos pakitimus būtina atsižvelgti vykdant vyresnio
amžiaus asmenų reabilitaciją. Pažymėtina, kad vyresnio
amžiaus asmenys paprastai serga keliomis lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. Pagrindinės neįgalumo priežastys
yra: kaulų-raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos,
širdies ir kraujagyslių sistemos ligos, regos ir klausos sutrikimai, traumos, cukrinis diabetas bei psichikos ligos
[3]. Dėl šių ligų sutrinka žmogaus biopsichosocialinės
funkcijos (gebėjimas orientuotis aplinkoje, judėti, apsitarnauti, matyti, girdėti, bendrauti, užsiimti kūrybine
veikla, dirbti).
Tenka pripažinti, kad vyresnio amžiaus asmenų, sergančių lėtinėmis ligomis, gydymas vaistais, chirurginio
gydymo efektyvumas yra daug mažesnis negu sergančiųjų ūminėmis ligomis. Taikant ir šiuolaikines modernias gydymo priemones, dėl ligos ar dėl traumos sutrikusių žmogaus biosocialinių funkcijų atkurti dažniausiai
nepavyksta.
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Vienas svarbiausių vyresnio amžiaus asmenų reabilitacijos tikslų yra gyvenimo pilnatvės (visavertiškumo)
gerinimas. Gyvenimo pilnatvės pagerinimas nereiškia
esamos patologijos pašalinimo, o siekimą sudaryti optimalias gyvenimo sąlygas, esant daugybinei patologijai.
Gyvenimo pilnatvę nulemia daugelis veiksnių, kurių tarpusavio ryšys parodytas 1 schemoje.
Vienas iš jų, ypač svarbus vyresnio amžiaus asmenims, – psichologinė būsena. Psichologinė būsena glaudžiai siejasi su organizmo anatomine-fiziologine būkle,
tačiau labai priklauso nuo socialinių veiksnių. Psichologinė būsena pablogėja išėjus į pensiją: prarandamos
pajamos, profesinis interesas, darbo draugai, susiaurėja
tarpusavio bendradarbiavimas. Išsiskyrimas ar našlavimas taip pat neigiamai veikia psichologinę pusiausvyrą.
Dažnai stebimas vadinamasis „žvakės“ fenomenas, kai
buvęs aktyvus žmogus, išėjęs į pensiją, dėl atsiradusios
tuštumos, neveiklumo, užgęsta per kelis mėnesius. Sudarant vyresnio amžiaus ligonių reabilitacijos programas
svarbu įvertinti šiuos veiksnius.
Pasaulio sveikatos apsaugos organizacija (PSO) pasiūlė įdiegti biopsichosocialinį sveikatos priežiūros modelį,
pagal kurį teikiant pagalbą sergantiesiems įvertinamos
ne tik sveikatos sutrikimų priežastys, bet ir ligų pasekmės, kurias galima sumažinti pritaikant ligoniui aplinką, taikant technines reabilitacijos priemones, veikiant
sergančiojo elgseną.

PSO 2001 m. priimta „Tarptautinė funkcionavimo, neįgalumo ir sveikatos klasifikacija“ [2]13 papildo daugiau
nei šimtą metų egzistuojančią „Tarptautinę statistinę
ligų ir sveikatos klasifikaciją (dešimtoji redakcija, 1992 m.),
kurioje įvardijamos ligos priežastys, tačiau nekalbama
apie jų pasekmes konkrečiam asmeniui.
Šios klasifikacijos tikslai yra:
moksliškai pagrįsti sveikatos padarinių supratimą ir
tyrimus;
padėti surasti bendrą kalbą įvairių sričių specialistams, sveikatos priežiūros darbuotojams ir neįgaliesiems aprašant sveikatos būklių padarinius;
padėti suprasti negalumo reiškinių įtaką asmenų gyvenimui ir dalyvumui visuomenėje;
kaupti duomenis apie egzistuojančius ir neįgaliųjų
dalyvavimą skatinančius arba slopinančius veiksnius.
Tarptautinė funkcionavimo, negalumo ir sveikatos
klasifikacija formuoja naują požiūrį į ligų ir traumų pasekmes, kurios vertinamos trimis aspektais, atsižvelgiant į
aplinkos ir asmenybės veiksnius (3 pav.).
Vertinama, kokie yra:
kūno funkcijos ir struktūros sutrikimai (išsivysto širdies raumens nekrozė, sutrinka širdies, galvos smegenų veikla ir t. t.);

•
•
•
•

•

13

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos iniciatyva ši klasifikacija išversta į lietuvių kalbą (mokslinis redaktorius prof. A. Kriščiūnas).
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1 schema. Gyvenimo pilnatvę lemiantys veiksniai
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• individo veiklos sutrikimai (negali eiti, nešti, kelti, apsitarnauti ir t. t.);

• individo dalyvumo sutrikimai (negali dirbti, dalyvau-

ti visuomenės gyvenime ir t. t.).
Ši klasifikacija pabrėžia ligonio ir jo aplinkos individualumą, išryškina ne tik ligos simptomus, bet ir sutrikdytas
žmogaus veiklas, socialinius gebėjimus.
Nepaprastai svarbu tai, kad šioje klasifikacijoje išskiriamos penkios grupės aplinkos veiksnių, kurie gali sunkinti
ar lengvinti ligos pasekmes. Tai yra:
gaminiai ir technika (bet kurio gaminio, įrankio, įrangos ar technikos pritaikymas ar specialus sukūrimas
sergančio asmens funkcionavimui pagerinti);
gamtinė ir žmogaus sukurta aplinka (žemės paviršiaus ypatumai, pvz., klimatas, kalnai, kalvos, užtvankos, socialinė infrastruktūra, laiptai);
pagalba ir ryšiai (šeima, draugai, pašaliečiai, sveikatos priežiūros specialistai);
nuostatos (susiformavę papročiai, vertybės, normos,
požiūris į neįgalųjį);
paslaugos, sistemos ir politikos (teikiamos bendruomenės, regiono, šalies, vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų).
Pagal šią klasifikaciją taip pat rekomenduojama vykdant
reabilitaciją atsižvelgti į asmenybės veiksnius, tokius kaip:
amžius, lytis, išsilavinimas, gyvenimo stilius ir t. t. Šioje klasifikacijoje akcentuojamas biopsichosocialinis požiūris,
kuris yra ypač svarbus teikiant pagalbą sunkiems vyresnio
amžiaus ligoniams. Biopsichosocialinio požiūrio įgyvendinimas praktikoje galimas tik sukūrus efektyvią sunkių ligonių ir neįgaliųjų reabilitacijos sistemą. Pažymėtina, kad
tokios sistemos Lietuvoje pagrindai jau yra sukurti.
Vyresnio amžiaus asmenų reabilitacija bus efektyvi, kai
ji bus ne tik kompleksinė, bet bus teikiama specialistų komandos principu, kurią neretai sudaro dešimt ir daugiau
specialistų (fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,
slaugytoja, kineziterapeutas, ergoterapeutas, psicholo-

•
•
•
•
•

gas, logoterapeutas, techninių reabilitacijos priemonių
taikymo specialistas, socialinis darbuotojas ir kt.). Šių
specialistų rengimas Lietuvoje yra dar nepakankamas,
jų rengimo programos neatitinka Europos Sąjungos specialistų rengimo rekomendacijų, pvz., fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojo rezidentūros trukmė rekomenduojama penkeri metai, o Lietuvoje ji yra tik treji metai.
Vienas svarbiausių vyresnio amžiaus žmonių reabilitacijos uždavinių – motyvuoti ligonius aktyviai dalyvauti
reabilitacijos procese. Deja, neretai vyresnio amžiaus ligoniai nėra motyvuoti keisti gyvenimo stilių, būti fiziškai
aktyvūs. Jie dažnai teikia pirmenybę pasyvioms gydymo,
reabilitacijos priemonėms (vaistams, fizioterapijos procedūroms, masažui ir t. t.). Ugdant ligonių motyvaciją
svarbu pozityvi strategija, pabrėžianti ligonio veiklos
galimybes. Taip pat svarbu nustatyti realius reabilitacijos
tikslus bei užtikrinti grįžtamąjį ryšį taikant reabilitacijos
priemones. Motyvacijos didinimui svarbi ir socialinė pagalba, tai yra šeimos narių, artimųjų įtraukimas į reabilitacijos procesą. Pripažįstama, kad ypač svarbi vyresnio
amžiaus asmenų reabilitacijos problema – fizinio aktyvumo užtikrinimas. Nurodoma, kad tik apie 20 proc. vyresnio amžiaus asmenų yra fiziškai aktyvūs [3]. Sėdimas
gyvenimo būdas (hipokinezija) lemia sumažėjusią jėgą
(hipodinamiją), kuri yra daugelio komplikacijų rizikos
veiksnys, taip pat turi įtakos pusiausvyros ir koordinacijos sutrikimų, apatinės nugaros dalies skausmų, nervų
sistemos ligų išsivystymui.
Vyresnio amžiaus ligonių kineziterapija pasižymi savo
specifiškumu, tai yra fizinius pratimus būtina atlikti kasdien, rekomenduojami pratimai, imituojantys natūralius
judesius, kurie parenkami pagal funkcinę būklę, vengiama izometrinių pratimų, sukeliančių galvos svaigimą, didinančių intrakranijinį spaudimą, taip pat pratimų, reikalaujančių kvėpavimo ritmo staigaus keitimo.
Vykdant vyresnio amžiaus asmenų reabilitaciją svarbu
nustatyti specialiuosius poreikius, kurie apima įvairias

Sveikatos pokytis (liga)

Kūno funkcijos
ir struktūra

Veiklos

Aplinkos veiksniai

Dalyvavimas

Asmenybės veiksniai

3 pav. Sveikatos komponentų tarpusavio sąveika pagal TFK
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sritis – darbinę veiklą, buitį, asmeninį ir visuomeninį gyvenimą. Tai yra:
techninės pagalbos priemonės;
finansinės pagalbos priemonės;
socialinės paslaugos.
Vyresnio amžiaus asmenų reabilitacija yra gana brangi,
tačiau jos ekonominė nauda neabejotina:
sutrumpėja sunkių ligonių gulėjimo laikas stacionare;
išvengiama sunkių ligos komplikacijų (pragulų, kontraktūrų, tromboembolinių komplikacijų ir kt.);
mažėja vartojamų vaistų kiekis;
pagerėja psichologinis klimatas šeimoje;
mažėja būtinos ligonių slaugos apimtis;
padidėja ligonio savarankiškumas ir jo gyvenimo visavertiškumas;
dalis sergančiųjų grįžta į aktyvią veiklą;
ilgėja gyvenimo trukmė;
ligos paūmėjimų ir pakartotinos hospitalizacijos
dažnis mažėja.
Yra paskaičiuota, kad vienas piniginis vienetas, įdėtas
į reabilitacijos sistemą, atsiperka devynis kartus. Todėl
civilizuotų šalių draudiminės kompanijos remia tokios
sistemos kūrimą.
Lietuvoje reabilitacijai skiriama tik apie 3,3 proc. privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų (fondo lėšos 2012
metams – 4,0 milijardo litų, reabilitacijai – 134 milijonai).
Reabilitacijos paslaugos suteikiamos apie 85 000 tūkstančių ligonių, o poreikis yra du–tris kartus didesnis, reabilitacijos paslaugų įkainiai yra nepagrįstai maži, todėl
neišvengiama antrinio neįgalumo, kai sunkūs ligoniai
tampa neįgalūs ne dėl ligos ar traumos, bet dėl to, kad
jiems nebuvo laiku suteikta tinkama reabilitacijos pagalba ir dėl to išsivystė komplikacijos, kurių galima išvengti
taikant reabilitacijos priemones.
Gerai žinoma, kad sveikatos sistemos finansavimas
susiduria su etikos problemomis, nes išteklių trūkumas
verčia nustatyti prioritetus. Resursų stoka ir konkurencija
dėl jų sukelia konfliktus. Vyresnio amžiaus asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis, šioje konkurencijoje dažniausiai pralaimi, nes jų disfunkcijos lėtinės, pakitimai negrįž-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

68

tami ir išlieka visą gyvenimą, jų korekcijai būtinas ilgas
laikas [4]. Svarbus yra vyresnio amžiaus ligonio požiūrio
į senėjimą keitimas. Šis požiūris neretai būna nekonstruktyvus (priešiškas, gynybiškas, priklausomas, susijęs
su neapykanta sau). Konstruktyvaus požiūrio ugdymui
didelę reikšmę turi psichologinė reabilitacija (dienos
veiklos, režimo planavimas, bendravimas su įvairaus amžiaus žmonėmis, interesų diapazono išplėtimas, žalingų
įpročių atsisakymas, neigiamų emocijų neutralizavimas,
elgesio, išvaizdos kontrolė). Neretai gydant ir reabilituojant vyresnio amžiaus ligonius susiduriama su „eidžizmu“, t. y. klaidinga nuostata, kad vyresnio amžiaus asmenų gydymas yra brangus, neatsiperka, nepatrauklus,
dirbant su jais – amžini konfliktai.
Reziumuojant norisi pabrėžti, kad vykdant vyresnio
amžiaus asmenų reabilitaciją svarbu suvokti, kad:
Vyresnio amžiaus neįgaliųjų reabilitacija yra aktuali
problema ne tik medicininiu, bet ir socialiniu-ekonominiu bei moraliniu aspektais.
Vykdant vyresnio amžiaus neįgaliųjų reabilitaciją būtinas biopsichosocialinis požiūris, kurio pagrindinės nuostatos išdėstytos PSO ir Pasaulio banko 2011 m. pranešime „Pasaulinis pranešimas apie neįgaliuosius“.
Vyresnio amžiaus neįgaliųjų reabilitaciją turi vykdyti
daugiadalykinė reabilitacijos specialistų komanda, atsižvelgdama į vyresnio amžiaus asmens anatominius,
funkcinius, psichologinius pakitimus.
Vykdant vyresnio amžiaus asmenų reabilitaciją, būtina
skatinti jų kūrybinę, darbinę veiklą, nes tai sudaro galimybę jiems bendrauti, teigiamai veikia jų psichiką, didina gyvenimo visavertiškumą.
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II.12. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ
ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS,
PROBLEMOS IR SPRENDIMAI
Kristina Vasiliauskaitė, Audronė Mazurkienė,
Anžela Slušnienė
Gyventojų mirtingumo mažinimas ir vidutinės gyvenimo trukmės ilginimas visuomet buvo svarbi Lietuvos
sveikatos politikos dalis. Kaip vienas pagrindinių šis tikslas
buvo įtrauktas į Lietuvos sveikatos programą, patvirtintą
Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. liepos 2 d. nutarimu
Nr. VIII-833 (Žin., 1998, Nr. 64-1842). Sveikatos saugojimas
ir stiprinimas, vykdant ligų prevenciją, mažinant sergamumą ir mirtingumą, yra vienas iš dabartinių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos strateginių tikslų.
Lietuvos gyventojų mirties priežasčių struktūra jau
daugelį metų išlieka nepakitusi. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro išankstiniais duomenimis,
2011 metais 85,1 proc. visų mirčių įvyko dėl 3 pagrindinių priežasčių: kraujotakos sistemos ligų, piktybinių
navikų ir išorinių mirties priežasčių. Daugiausia Lietuvos
gyventojų (56,3 proc.) mirė nuo kraujotakos sistemos
ligų, 19,7 proc. – nuo piktybinių navikų ir 9,1 proc. – nuo
išorinių mirties priežasčių.
Dauguma Lietuvoje įgyvendinamų prevencinių programų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto (toliau – PSDF), yra skirtos būtent kraujotakos sistemos ir onkologinių ligų prevencijai ir ankstyvajam išaiškinimui.
Šiuo metu iš PSDF biudžeto yra finansuojamos šešios
prevencinės programos:
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713 (Žin.,
2005, Nr. 114-4179);
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa, patvirtinta sveikatos
apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu
Nr. V-913 (Žin., 2005, Nr. 145-5288);
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482 (Žin.,
2004, Nr. 104-3856);
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1 lentelė. PSDF lėšų panaudojimas
Metai
Skirta PSDF lėšų (mln. Lt)
2006
2,5
2007
3,5
2008
5,8
2009
7,385
2010
7,799
2011
10,272

• Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio

finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729
(Žin., 2005, Nr. 117-4249);
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programa, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu
Nr. V-973 (Žin., 2005, Nr. 152-5617);
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).
2011 m. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK), vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008–2012 metų programos įgyvendinimo priemones, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2009 m. vasario 25 d. nutarimu Nr. 189 (Žin.,
2009, Nr. 33-1268), organizavo prevencinių programų
efektyvumo ekspertinį vertinimą. Penkių pirmųjų programų vertinimą (mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo programų efektyvumo vertinimas“)
atliko VšĮ Sveikatos priežiūros vertinimo nepriklausomos
agentūros ekspertai. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos efektyvumo
ir tolesnio vykdymo tikslingumo analizę atliko UAB Sveikatos ekonomikos centras. Toliau straipsnyje išsamiau
supažindinsime su kraujotakos sistemos ir onkologinių
ligų prevencijai skirtų programų įgyvendinimo aktualijomis ir pagrindinėmis jų vertinimą atlikusių ekspertų išvadomis.
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa Lietuvoje pradėta vykdyti nuo 2006 m.
Programos tikslas – sumažinti sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina ar
miokardo infarktu, praeinančiu smegenų išemijos priepuoliu ar smegenų infarktu, periferinių arterijų tromboze), nustatyti naujus latentinių aterosklerozės būklių
(miego arterijų stenozės, periferinių arterijų ligos, nebyliosios miokardo išemijos) ir cukrinio diabeto atvejus,
siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą
dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Programoje gali dalyvauti 40–55 metų vyrai ir 50–65 metų moterys, kuriems 1
kartą per metus nemokamai atliekami tyrimai, reikalingi
širdies ir kraujagyslių ligų tikimybei įvertinti.

•
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Panaudota PSDF lėšų (mln. Lt)
0,97
3,44
5,4
5,729
6,457
9,538
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Lėšų panaudojimas (proc.)
38,8
98,3
93,4
78,0
82,8
92,9

Patikrinta žmonių
21 524
73 147
105 385
109 858
148 455
171 435
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Pagal VLK pateiktus duomenis, galima pastebėti, kad
kiekvienais metais Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių finansavimo programai įgyvendinti skiriamų
PSDF lėšų skaičius auga, taip pat didėja ir asmenų, pasinaudojančių šios programos priemonėmis, skaičius.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-593 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-913 „Dėl Asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo“ daugiau tyrimų buvo priskirta
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių gydytojų kompetencijai, taip pat jiems patikėta pacientų, kurių širdies ir kraujagyslių ligų bendroji tikimybė
pagal SCORE 5 ir daugiau procentų, stebėsena. Priėmus
šį įsakymo pakeitimą, į specializuotus širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padalinius išsamiai įvertinti širdies ir
kraujagyslių ligų tikimybę siunčiami tik tie pacientai, kuriems yra įtariamas ar nustatytas cukrinis diabetas arba
yra nustatytas metabolinis sindromas.
Mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo
programų efektyvumo vertinimas“ atlikę ekspertai konstatavo, kad ši programa sumažino sergamumą ūminiais
kardiovaskuliniais sindromais (nestabilia krūtinės angina
ar miokardo infarktu), praeinančiais smegenų išemijos
priepuoliais ar insultu (galvos smegenų infarktas, kraujosruvos) bei neįgalumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų
ir žymiai paskatino cukrinio diabeto naujų atvejų išaiškinimą. Sumažėjus sergamumui ūminiais kardiovaskuliniais sindromais, išvengta hospitalizacijos į kardiologijos
skyrius.

Ekspertai rekomendavo tęsti programą, plėsti jos apimtį visoje Lietuvoje, programos stebėseną pavedant
vienai atsakingai nacionalinio lygmens institucijai.
Įgyvendinant 2003 m. gruodžio 2 d. Europos Sąjungos
rekomendacijas ir Valstybinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2003–2010 metų programos nuostatas, pradėtos
vykdyti iš PSDF biudžeto finansuojamos onkologinių susirgimų prevencijos ir profilaktikos programos.
Siekiant kuo greičiau pradėti vykdyti šias svarbias vėžio prevencijos programas, buvo 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
patologinių pakitimų, toliau šie pacientai buvo siunčiami
specialisto ištyrimui. PASP įstaigoms sumokamos PSDF
biudžeto lėšos 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 atskira eilute, t. y. užtikrinama, kad
šios lėšos bus panaudojamos išskirtinai prevencinėms
programoms, o ne kitų paslaugų išlaidoms apmokėti.
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Šių lėšų kiekis buvo planuojamas, atsižvelgiant į tikslinės
populiacijos dydį, t. y. asmenų, galinčių dalyvauti prevencinėje programoje, skaičių. Šiuo metu Lietuvoje yra
vykdomos keturios ankstyvosios vėžio diagnostikos programos, trys iš jų – gimdos kaklelio, krūties ir storosios
žarnos vėžio – pagal Europos komisijos rekomendacijas.
Šiuo metu atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio vėžio yra atliekamos daugelyje Europos Sąjungos valstybių.
Lietuva prie atrankinę patikrą dėl gimdos kaklelio vėžio
nacionaliniu mastu vykdančių šalių prisijungė 2004 m.
liepos mėn., patvirtinus Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, finansavimo programą. Pagal šią programą
iki 2008 m. dėl gimdos kaklelio vėžio nemokamai galėjo
tikrintis moterys nuo 30 iki 60 metų, o nuo 2008 m. buvo
išplėstos moterų amžiaus ribos ir šiuo metu joje gali dalyvauti moterys nuo 25 iki 60 metų kas trejus metus.
Iki programos vykdymo pradžios invazinio gimdos kaklelio vėžio atvejų Lietuvoje buvo nustatoma daug daugiau nei ikivėžinių gimdos kaklelio pakitimų (Ca in situ).
Pradėjus vykdyti programą, sergamumo ikivėžinėmis
gimdos kaklelio ligomis išaiškinimas labai išaugo ir nuo
2007 m. stebima tendencija, kai diagnozuojama daugiau
ikivėžinių gimdos kaklelio pakitimų nei invazinio gimdos
kaklelio vėžio atvejų.
Lentelėje pateikiami duomenys rodo, kad programa,
be abejonės, davė teigiamą rezultatą išaiškinant daugiau
lengvai išgydomų ikivėžinių gimdos kaklelio pakitimų.
Mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo
programų efektyvumo vertinimas“ atlikę ekspertai pastebėjo, kad po programos įvedimo su tam tikrais svyravimais stebima nežymi sergamumo ir mirtingumo nuo
gimdos kaklelio vėžio mažėjimo tendencija, tačiau pagal
šiuos rodiklius Lietuva dar gerokai atsilieka tiek nuo Skandinavijos šalių, tiek nuo kitų Baltijos valstybių. Lietuvoje
gimdos kaklelio vėžio susirgimų dažnis per pastaruosius
penketą metų svyruoja tarp 20 ir 24 atvejų/100 000 mo-

terų. Jis yra 4 kartus didesnis negu Suomijoje, 2 kartus
didesnis negu Švedijoje ir 1,5 karto didesnis negu Norvegijoje. Standartizuotas mirtingumo dažnis nuo gimdos
kaklelio vėžio Lietuvoje yra 8 atv./100 000 moterų, o Suomijoje šis rodiklis yra 0,9, Švedijoje – 1,5, Norvegijoje –
2,8, Latvijoje – 4,6, Estijoje – 6,5 atv./100 000 moterų.
Viena iš tokių nežymių pokyčių priežasčių gali būti
nepakankama patikros apimtis. Iš VLK pateiktos lentelės
„Gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos vykdymas“ matyti, kad per programoje nustatytą 3 metų laikotarpį apie galimybę dalyvauti programoje buvo informuojama tik šiek tiek daugiau nei pusė, o patikrinama
apie 40 proc. tikslinės amžiaus grupės moterų.
Pasaulio sveikatos organizacijos metodinėse rekomendacijose Comprehensive cervical cancer control (2006) rašoma, kad vienas iš elementų, sudarančių prielaidas sėkmingai atrankinei patikrai dėl gimdos kaklelio vėžio, yra didelė
tikslinės grupės, kuriai atlikta patikra, dalis (80 proc.).
Siekiant suteikti moterims daugiau informacijos apie
galimybę pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio, programos koordinavimo komiteto siūlymu nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. buvo pakeista informavimo dėl gimdos kaklelio
piktybinių navikų profilaktikos paslaugos teikimo tvarka.
Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. PASP įstaigos, atsakingos už
informavimo paslaugos teikimą, gali teikti šią paslaugą
ne tik įteikdamos, bet ir išsiųsdamos nustatytos formos
kvietimą dalyvauti programoje prie jų prisirašiusioms
tikslinės amžiaus grupės moterims.
Mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo
programų efektyvumo vertinimas“ atlikę ekspertai nustatė, kad Lietuvoje vykdyta Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF biudžeto
lėšų, finansavimo programa turi teigiamą efektą. Šis efektas įrodomas analizuojant faktus, susijusius su programos
vykdymu (netiesioginiai matavimai). Išanalizavus programos pasiektus rezultatus prognozuojama, kad programos vykdymo dėka 2005–2009 m. išvengta daugiau kaip

2 lentelė. Gimdos kaklelio vėžio prevencinės programos vykdymas

Laikotarpiai

2004 07 01–
2007 06 30 (I ratas)
2007 07 01–
2010 06 30* (II ratas)

Aptarnaujamų
Suteikta
30–
informavimo
60 m.*
paslaugų
moterų
skaičius

Informuota
PASPĮ
registruotų
moterų
(proc.)

Suteikta
citologinio
tepinėlio
Citologinio
paėmimo
Citologinio
tepinėlio
ir rezultatų
tepinėlio
paėmimo
įvertinimo
ištyrimo
ir rezultatų paslaugų nuo
paslaugų
įvertinimo
registruotų
skaičius
paslaugų sk.
PASPĮ
moterų
skaičius
(proc.)

Suteikta
citologinio
tepinėlio
ištyrimo
paslaugų
nuo
registruotų
PASPĮ
mot. sk.
(proc.)

760 857

401 554

52,8

300 167

39,5

333 282

43,8

889 230

472 249

53,1

338 265

38,0

345 832

38,9

* Nuo 2008 m. 25–60 m. moterys
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2,8 tūkst. ankstyvųjų mirčių, susijusių su gimdos kaklelio
vėžiu. Prevencijos priemonės turėjo neabejotiną poveikį
išvengiant hospitalizacijos kaštų, susijusių su gimdos kaklelio vėžiu. Programą rekomenduota tęsti, pavedant nacionalinio lygmens institucijai rūpintis jos stebėsena.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa šalies mastu pradėta vykdyti 2005
metais. Informavimo paslauga ir atrankinis mamografinis
tyrimas iš PSDF biudžeto apmokamas 50–69 metų moterims kas dvejus metus. Siekiant priartinti paslaugų teikimą prie gyventojų, išplėsta šių paslaugų infrastruktūra.
Šiuo metu paslaugos jau teikiamos visose apskrityse,
25 asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Nuo 2010 m.
rugsėjo 26 d. programoje numatyta, kad mamogramų
atlikimo paslaugą gali teikti įstaigos, turinčios ne tik stacionarius, bet ir mobiliuosius mamografus.

mendavo tęsti programą, jos stebėseną pavedant nacionalinio lygmens institucijai.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa Lietuvoje vykdoma nuo 2006
metų. 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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4 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programos finansavimas iš PSDF biudžeto
2006–2011 metais

Skirta asignavimų su rezervo lėšomis (mln. Lt)
Faktiškai panaudota (mln. Lt)

2 pav. Atrankinės mamografinės patikros
dėl krūties vėžio programos finansavimas iš PSDF
biudžeto 2005–2012 metais

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 vėžio.

Esminiai teigiami sergamumo priešinės liaukos vėžiu
pokyčiai pastebėti tik pastaraisiais metais. Aktyviai pradėjus tikrinti vyrus dėl priešinės liaukos vėžio, diagnozuota daug vėlyvųjų stadijų atvejų, bet nuo 2009 m.
stebima jų mažėjimo tendencija. Sergamumo prostatos
vėžiu padidėjimas rodo, kad, matyti, išaiškinama didelė
dalis latentinių piktybinių navikų.
1200
1000
800
600

1200

400

1000

200

800

0

600
200
2004

2005
2006
I–II stadijų atvejai

2007
2008
2009
III–IV stadijų atvejai

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

Mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo
programų efektyvumo vertinimas“ atlikę ekspertai reko72
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5 pav. Sergamumo priešinės liaukos vėžiu struktūros
pokyčiai 2003–2009 metais (atvejų skaičius pateiktas
eliminavus nepatikslintas stadijas). Programa pradėta
2006 metais

Mokslinę studiją „Prevencinių priemonių finansavimo
programų efektyvumo vertinimas“ atlikę ekspertai konstatavo, kad moksliniai tyrimai kol kas vienareikšmiškai
nepatvirtina, ar tokia programa pasiteisina. Tyrėjai akcentavo, kad 50–70 metų vyrai turi individualios naudos
II. SVEIKAS SENĖJIMAS – VISUOMENĖS SIEKIS

iš PSA patikros, tačiau visuomenės lygmeniu ši nauda
pasireikš tik tada, kai pacientai sulauks septinto ar aštunto gyvenimo dešimtmečio. Norint tiksliau įvertinti PSA
patikrų kainą ir gaunamą naudą, reikėtų atlikti detalius
randomizuotus, kontroliuojamus tyrimus.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa nuo 2009 m. kaip bandomasis
projektas vykdoma Vilniaus ir Kauno apskrityse, o nuo
2012 m. pradėta vykdyti ir Klaipėdos bei Šiaulių apskrityse. Jos paslaugos kas dvejus metus teikiamos 50–74
metų asmenims. Per pirmuosius trejus vykdymo metus
šioje programoje dalyvavo daugiau nei 200 tūkst. asmenų. Kadangi programa vykdoma tik trejus metus ir kaip
bandomasis projektas, kol kas dar anksti vertinti jos įtaką
sergamumo struktūrai. Įvertinti programos įgyvendinimo efektyvumą, mažinant gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo šios ligos, bus galima tik po 5–10 metų.
UAB Sveikatos ekonomikos centro ekspertai, atlikę
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos efektyvumo ir tolesnio vykdymo tiks-
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6 pav. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos finansavimas iš PSDF biudžeto
2009–2011 metais

lingumo vertinimą, rekomendavo tęsti programą, papildomai į ją įtraukiant daugiau apskričių.
Pažymėtina, kad dalis asmenų, turinčių teisę dalyvauti
PSDF biudžeto lėšomis finansuojamose vėžinių susirgimų prevencijos programose, tikrinasi nereguliariai, dažniausiai – tik 1 kartą.

1 lentelė. Dalyvavimas vėžinių susirgimų prevencijos programose
Programa
Gimdos kaklelio vėžio prevencijos
Krūties vėžio prevencijos
Priešinės liaukos vėžio prevencijos

Tikslinės
Dalyvavo
Dalyvavo
populiacijos
programoje
programoje
dydis (tūkst.) 1 kartą (tūkst.) 2 kartus (tūkst.)
820
332,1
149,2
420
133,6
52,2
630
178
89,8

VLK užsakymu 2011 m. UAB „Konsultus“ atlikto tyrimo
„Lietuvos gyventojų nuomonė apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos priežiūros
įstaigų veiklą 2009, 2010, 2011 m.“ rezultatai parodė, kad
prevencinių programų žinomumas skiriasi: geriausiai yra
žinomos anksčiausiai pradėtos ir visos šalies mastu vykdomos programos.
Šie rezultatai taip pat rodo, kad nemažai pacientų, 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. Siekiant koordinuoti programų įgyvendinimą, yra paskirtos jų koordinavimo/administravimo grupės.
Apibendrinant vėžio prevencijos programų vykdymo eigą, reikėtų pastebėti, kad jų vykdymui pasirinktas
modelis turi ir kai kurių trūkumų. Prevencinių programų

Dalyvavo programoje
3 kartus ir daugiau
(tūkst.)
17,5
4,7
58,6

organizavimas per PASP įstaigas leido greitai pradėti jų
vykdymą neskiriant papildomo laiko, lėšų ir žmogiškųjų
išteklių prevencijos centrų kūrimui. Pagrindinė programų vykdymo našta tenka PASPĮ. 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 koordinavimo/administravimo grupės be atskiro atlygio. Tokį programų valdymo modelį kritikavo jų vertinimą atlikę ekspertai, savo
rekomendacijose siūlydami pavesti programų stebėseną
nacionalinio lygmens institucijai, kartu skiriant tam finansavimą ir numatant atitinkamą atsakomybę.
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.

2 lentelė. Prevencinių programų žinomumas, proc., 2011 m.
Programa
Gimdos kaklelio vėžio (vykdoma nuo 2004 m.)
Krūties vėžio (vykdoma nuo 2005 m.)
Priešinės liaukos vėžio (vykdoma nuo 2006 m.)
Storosios žarnos vėžio (vykdoma nuo 2008 m.)

Žinau
83,3
78,2
60,9
29,2

Neteko girdėti
9,3
12,2
22,6
49,9
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Nežinojau, kad nemokama
6,4
8,0
12,7
18,4

Nenurodė
1,0
1,6
3,8
2,5
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II.13. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ
PAGYVENUSIEMS ŽMONĖMS TEIKIMO
GALIMYBĖS, PROBLEMOS, JŲ SPRENDIMO
BŪDAI
Agnė Martinaitytė, Aušrinė Garbačiauskienė
Įgyvendinant Nacionalinę 2012 metų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo
programą svarbu atkreipti visuomenės dėmesį į gyventojų senėjimo ir kartų solidarumo problematiką, didinti
šioje srityje vykdomos veiklos žinomumą, suteikti naujų veiklos efektyvinimo ir bendradarbiavimo galimybių;
telkti valstybės institucijų, nevyriausybinių organizacijų,
profesinių sąjungų, verslo bendruomenės, mokslo institucijų, kitų suinteresuotųjų pastangas vyresnio amžiaus
žmonių padėčiai gerinti ir kartų solidarumui stiprinti.
Atsižvelgdama į demografinius iššūkius, kiekviena
šalis turi numatyti priemones ir pasiruošti, kad ateities
visuomenėje senyvo amžiaus žmogus gautų jam reikalingą pagalbą.
Viena iš pagalbos senyvo amžiaus žmogui sričių yra
socialinių paslaugų organizavimas. Savivaldybės yra atsakingos už socialinių paslaugų organizavimo ir planavimo užtikrinimą savo teritorijos gyventojams. Senyvo
amžiaus žmogui, dažnai turinčiam ir specialiųjų poreikių,
ypač svarbu turėti galimybes gauti savalaikę pagalbą
savo gyvenamojoje vietoje pagal individualius poreikius
ir interesus. Atsižvelgiant į tai, labai svarbu užtikrinti socialinių paslaugų įvairovę, jų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims.
Socialinės paslaugos senyvo amžiaus žmonėms teikiamos sudarant sąlygas kuo ilgiau jiems gyventi savo
namuose, šeimoje, savarankiškai tvarkyti savo buitį ir
organizuojant pagalbą, suderintą su užimtumu, asmens
sveikatos priežiūra ir specialiosios pagalbos priemonėmis, padedančią palaikyti socialinius ryšius su šeima, artimaisiais ir visuomene.
Senyvo amžiaus asmenims savivaldybės organizuoja
socialinės priežiūros (paslaugas į namus, apgyvendinimą
savarankiško gyvenimo namuose) paslaugas bei dienos,
trumpalaikę, ilgalaikę socialinę globą. Minėtos paslaugos
gali būti teikiamos asmens namuose, dienos centruose,
stacionariose įstaigose.

Siekiant sustiprinti savivaldybių finansines galimybes
organizuoti kuo daugiau paslaugų, paskatinti socialinę
globą namuose, savivaldybių biudžetams nuo 2007 m.,
atsižvelgiant į savivaldybių poreikius, pradėtos skirti
valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos asmenų su sunkia negalia socialinei globai užtikrinti (toliau –
valstybės dotacijos). Valstybės dotacijomis finansuojama
asmenų su sunkia negalia socialinė globa, teikiama dienos centruose, stacionariose globos įstaigose ir asmens
namuose.
Šių lėšų poreikis kasmet auga – nuo 2008 iki 2012 m.
skiriamos valstybės dotacijos savivaldybėms padidėjo
daugiau kaip 1,5 karto.
2011 m. valstybės dotacijomis buvo finansuota daugiau
kaip 3,7 tūkst. asmenų, turinčių sunkią negalią, socialinė
globa. Iš jų 60 procentų buvo senyvo amžiaus asmenys,
turintys sunkią negalią. Apie 73 proc. visų globojamų senelių, turinčių sunkią negalią, kompleksines paslaugas
gavo socialinės globos namuose, apie 22 proc. – savo
namuose, 1 proc. dienos globos centruose.
Paslaugos, teikiamos stacionariose įstaigose, ypač aktualios sunkią negalią turintiems asmenims.
Stacionarių globos įstaigų skaičius augo, lyginant su
2000 m., 2010 m. šių įstaigų padaugėjo 12, tačiau gyventojų skaičius įstaigose mažėjo. Tai leidžia teigti, kad gerėja gyvenimo jose kokybė, nes kuo mažesnė įstaiga, tuo
geriau galima užtikrinti žmogui orias gyvenimo sąlygas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija remia mažų
įstaigų, kurios kuo labiau būtų panašios į pagyvenusių
asmenų namų aplinką, plėtrą.
Tobulinant stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą, 2011 m. pradėta vykdyti modernizavimo
programa (patvirtinta 2011 m. vasario 8 d. socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-68). Programos
tikslas – užtikrinti aukštą teikiamų socialinių paslaugų
kokybę senyvo amžiaus asmenims, modernizuojant veikiančias ir kuriant naujas modernias stacionarias socialinės globos įstaigas.
Kartu su šia Programa buvo patvirtintas I etapo projektų sąrašas (52 projektai), vėliau – II etapo projektų
sąrašas (25 projektai). Įstaigos, kurių projektai įtraukti į
sąrašus, turi galimybę teikti paraiškas ES paramai gauti
pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II pri-

1 lentelė. Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenys
Nr. Pavadinimas
1. Stacionarios globos įstaigų seniems žmonėms skaičius
2. Gyventojų, gaunančių paslaugas stacionarios globos įstaigose
senyviems žmonėms, skaičius
3. Pagalbą į namus gaunančių senyvo amžiaus asmenų skaičius
4. Senyvo amžiaus paslaugų gavėjai dienos centruose
5. Savarankiško gyvenimo namų skaičius
6. Gavėjų skaičius savarankiško gyvenimo namuose
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2000
93

2003
94

2007
101

2010
105

4348

4761

4971

4476

4088

7584
3800

7293
15200

10956
25800
12
227
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oriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonės
Nr. VP3-2.4-SADM-03-V „Stacionarių socialinių paslaugų
infrastruktūros plėtra“. 2011–2015 m. stacionarių socialinių paslaugų įstaigų modernizavimui numatyta skirti
148 mln. Lt, kurių didžioji dalis, t. y. 126 mln. Lt, yra ES
struktūrinių fondų lėšos.
Numatoma, kad, modernizavus jau veikiančias savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, religinių bendruomenių (bendrijų) stacionarias globos įstaigas, pagerės
ne tik globojamų asmenų, bet ir ten dirbančių specialistų darbo sąlygos. Kaip alternatyva dideliems globos
namams, skirtiems asmenims su protine ar psichine negalia, kuriami ir grupinio gyvenimo namai, t. y. nedidelės
jaukios socialinės globos įstaigos, kuriose neįgalieji gyvena, ugdosi ir stiprina savo gebėjimus grupėmis iki 10
asmenų. Tikimasi, kad, sėkmingai įgyvendinus minėtos
Programos projektus, per 50 stacionarių socialinės globos įstaigų, skirtų senyvo amžiaus ir negalią turintiems
asmenims, bus modernizuota ar įkurta naujai.
Svarbu paminėti, kad socialinę globą nuo 2015 m.
galės teikti tik licencijuotos socialinės globos įstaigos.
Bus licencijuojama ilgalaikė, trumpalaikė ir dienos socialinė globa. Licencijas turės gauti stacionarios socialinės
globos įstaigos, dienos socialinės globos centrai ir kt.
įstaigos, teikiančios dienos socialinę globą asmens namuose.
Senėjant visuomenei bei stiprėjant neįgaliųjų socialinei integracijai, stacionari globa nebetenkina visuomenės poreikių, todėl būtina šalia šios klasikinės socialinės
globos organizavimo formos vystyti ir kitas: ne mažiau
aktualias senyvo amžiaus ir neįgaliems žmonėms socialinės globos formas plėtoti nestacionarias socialines paslaugas, remti programas, padedančias vystyti bendruomeninių centrų tinklą.
Patvirtintos Savarankiško gyvenimo namų senyvo
amžiaus ir neįgaliesiems asmenims veiklos metodinės
rekomendacijos (socialinės apsaugos ir darbo ministro
2010 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-636), nustatančios savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir (ar)
neįgaliesiems asmenims veiklos organizavimo ypatumus.
Savarankiško gyvenimo namų plėtra ypač skatinama.
Juose apgyvendinama iki 30 iš dalies savarankiškų asmenų, sukuriama asmenų saugumui pritaikyta gyvenamoji aplinka, asmenims sudaromos sąlygos savarankiškai
tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą, skatinant ir ugdant jų saviraišką pagal turimus gebėjimus.
2010 m. pabaigoje veikė 12 savarankiško gyvenimo
namų su 247 vietomis, juose gyveno 227 žmonės (seny-
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vo amžiaus ir neįgalieji). Šios įstaigos įsteigtos panaudojant ES struktūrines lėšas.
Taip pat svarbi socialinės priežiūros rūšis yra pagalba
į namus, teikiama visose savivaldybėse ir pradėta teikti
nuo 1998 m.: paslaugų namuose gavėjų skaičius lyginant
su 2000 m., 2010 m. padidėjo net 37 proc. 2000 m. paslaugos suteiktos – 4088, o 2010 m. – 10 956 asmenims.
Lieka aktuali problema – integruotos slaugos ir socialinių paslaugų prieinamumas. Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija 2012 m. vasario mėnesį atliko analizę
dėl dienos (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų
namuose organizavimo savivaldybėse. Gauti duomenys
parodė, kad 38 savivaldybėse yra teikiamos trumpalaikės
(dienos) socialinės globos paslaugos namuose, tačiau ne
visose savivaldybėse yra užtikrinamas sklandus šių paslaugų teikimas ir organizavimas.
Savivaldybių pateikti duomenys parodė, kad:
22 savivaldybėse integruotą pagalbą (socialines
paslaugas kartu su slauga) teikia socialinių paslaugų įstaigos kartu su sveikatos priežiūros įstaigomis,
4 savivaldybėse teikia socialinių paslaugų įstaigos,
turinčios licenciją/akreditaciją bei reikalingus specialistus slaugos paslaugoms teikti.
Dienos (trumpalaikę) socialinę globą namuose (kartu su slauga) galima būtų užtikrinti tinkamiau, jei
šias paslaugas teiktų viena įstaiga – savivaldybės
socialinių paslaugų centras, sveikatos priežiūros
centras, privati įstaiga (savivaldybė pirktų paslaugą).
Paslaugos turėtų būti teikiamos specialistų komandų vienoje įstaigoje: socialinių darbuotojų, socialinių
darbuotojų padėjėjų, slaugytojų, slaugytojų padėjėjų bei kitų specialistų, kad užtikrintų kokybiškas ir
savalaikes paslaugas.
Atsižvelgiant į gautus analizės duomenis, esant būtinybei bei poreikiui plėtoti integruotą pagalbą namuose,
šiuo metu rengiama Kompleksinės integruotos pagalbos
į namus plėtros programa (toliau – Programa).
Programa bus siekiama kokybiškų integruotos pagalbos (socialinės globos ir slaugos) į namus asmenims, turintiems negalią, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinės pagalbos šeimos nariams, prižiūrintiems asmenis
su negalia, senyvo amžiaus asmenis, plėtros ir kūrimosi
proveržio.
Programą numatoma vykdyti 2013–2015 m., panaudojant ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas.
Minėtų paslaugų plėtra sudarytų galimybes teikti globos paslaugas arčiau asmens ir jo šeimos gyvenamosios
vietos, pagerintų socialinių paslaugų prieinamumą ir paskatintų bendruomeninių socialinių paslaugų infrastruktūros vystymą.

•

•
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III.1. BENDRUOMENIŲ BRANDINIMO
GEROJI PATIRTIS
Alma Monkauskaitė
Ligos visada kelia žmonėms didžiulę baimę, todėl vienas svarbiausių visuomenės uždavinių – išvengti ligų ir
išsaugoti sveikatą. Per pastaruosius dešimtmečius pakito
žmonių gyvenimo sąlygos ir gyvensena. Ryškius socialinius pokyčius lydėjo lėtinių neinfekcinių ligų, glaudžiai
susijusių su gyvensena, tokių kaip širdies ir kraujagyslių
sistemos, piktybinių auglių, plitimas. Kasdienė įtampa
prisideda prie blogėjančios psichinės sveikatos. Daugelyje išsivysčiusių šalių ilgėjanti gyvenimo trukmė tiesiogiai
lemia senų žmonių skaičiaus didėjimą, tad sveikas senėjimas irgi tampa iššūkiu visuomenės sveikatai. Vis svarbesnės ir alergijų, naujų infekcinių ligų, AIDS problemos.
Visuomenės vystymasis įneša naujų elementų ir į sveikatos supratimą. Šiandien sveikata suprantama kaip balansas tarp žmogaus psichinės ir fizinės sveikatos ir biologinės bei socialinės aplinkos. O visuomenės sveikata, kaip
teigiama PSO apibrėžime, yra sveikatos stiprinimo, ligų
profilaktikos bei gyvenimo pailginimo mokslas ir menas.
Daugelis sveikatos problemų šiandien vertinamos kaip
socialinės, o ne kaip individualios, pabrėžiant konkrečius
vietinės ir nacionalinės politikos uždavinius šioms problemoms spręsti.
Vienas iš išskirtinių šiuolaikinės visuomenės sveikatos
bruožų – visos visuomenės, jos struktūrų bei individų
atsakomybė už savo ir kitų sveikatą bei aktyvus dalyvavimas sprendžiant sveikatos problemas. Pagrindinių visuomenės sveikatos problemų vien medicinos sektorius
išspręsti negali.
PSO pasiūlyta sveikatos stiprinimo koncepcijos idėja
buvo išplėtota 1986 m. vykusioje Otavos sveikatos stiprinimo konferencijoje, kurioje priimti sveikatos stiprinimo
principai, vadinami „Otavos chartija“. Be kita ko, šis dokumentas pabrėžė būtinybę įtraukti į sveikatos stiprinimą
bendruomenę.
1997 m. Džakartoje vykusioje ketvirtojoje tarptautinėje sveikatos stiprinimo konferencijoje priimta deklaracija,
kuri laikoma XXI amžiaus sveikatos stiprinimo vizija. Vienas iš šios deklaracijos sveikatos stiprinimo veiklos prioritetų – didinti bendruomenės ir individo galimybes.
Atkūrus Nepriklausomybę Lietuvoje, vadovaujantis
tarptautiniais dokumentais, pradėti kurti nacionaliniai
teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūrą mūsų
šalyje. Bene svarbiausias jų – Nacionalinė sveikatos koncepcija, priimta Lietuvos Respublikos Seimo 1991 m.
spalio 30 d., kurioje numatyta: tausoti bei stiprinti Lietu76

vos žmonių sveikatą, imtis ligų profilaktikos priemonių,
pirminės sveikatos priežiūros plėtros, specialistus rengti
pagal Europos Sąjungos standartus.
Kiti svarbūs dokumentai buvo Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, „Lietuvos sveikatos programa
1997–2010“. Jie įpareigojo ne tik valstybės įstaigas, sveikatos sektorių, bet ir savivaldybes aktyviai įsitraukti į sveikatos stiprinimo veiklą. Viena po kitos pradėjo burtis pacientų organizacijos, atsirado tarptautinių sveikatos judėjimų,
pvz., „Sveikatą stiprinančios mokyklos“, „Sveikatą stiprinančios ligoninės“, „Sveiki miestai“ ir kt. Aktyviai kūrėsi ir kaimų
bendruomenės, kitos nevyriausybinės organizacijos. Taigi
atsiradus teisinei bazei ir informacijos apie visuomenės
sveikatos stiprinimo iniciatyvas užsienyje, Lietuvoje buvo
išgirstas PSO šūkis „Galvok globaliai, veik lokaliai“.
1994 m. liepos 14 d. priimto „Lietuvos Respublikos
sveikatos sistemos įstatymo“ 116 straipsnis įpareigojo
savivaldybių tarybas kurti bendruomenių sveikatos tarybas. Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba – tai
savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie savivaldybės tarybos. Savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro: 1/3 savivaldybės paskirtų
asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų
atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos interesus, atstovų.
Kelmės rajone bendruomenės sveikatos taryba rajono
tarybos sprendimu įsteigta 1997 m. spalio 30 d. Kelmė –
miestelis Lietuvos vakaruose, įsikūręs kairiajame Kražantės upės krante, per miestelį teka jos intakas Vilbėnas.
Rajone yra 53 ežerai, svarbų vaidmenį Lietuvos istorijoje
suvaidinę Kražiai, originaliu vandens malūnu garsėjantis Užventis, architektūros perlas – Tytuvėnų ansamblis,
modernus Palendrių vienuolynas. Viena vertus, gražus ir
turistui patrauklus yra Kelmės rajonas. Bet psichikos sveikatos, visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos problemų čia irgi yra. Du gamtiniai erkinio encefalito židiniai,
juodligės židinys, aukštas sergamumas tuberkulioze, didelis mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių ligų, didelis
savižudybių skaičius – šios problemos buvo ir tebėra iššūkis bendruomenės sveikatos tarybai, medikams, politikams, visai rajono bendruomenei.
Nuo pat bendruomenės sveikatos tarybos veiklos pradžios analizavome rajono demografinius rodiklius. Deja,
jie nedžiuginantys (1 pav.).
Per 15 metų Kelmės rajone gyventojų sumažėjo 7333,
arba beveik po 500 kasmet. Lyginant su 1997 metais, dabar gyventojų yra 17 proc. mažiau.
Mažėjant gyventojų skaičiui mažėja ir vaikų skaičius
(2 pav.).
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1 pav. Kelmės rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus dinamika 1997–2012 metais
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2 pav. Vaikų skaičiaus (0–17 m.) kaita Kelmės rajono savivaldybėje 2001–2011 metais
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3 pav. Vidinė ir tarptautinė Kelmės rajono savivaldybės gyventojų migracija 2001–2011 metais
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Per 10 metų sumažėjo 3683 vaikais, arba šiek tiek daugiau nei trečdaliu.
Gyventojų skaičiaus mažėjimą lemia ir emigracija, kurios mastai pastaraisiais metais labai išaugo (3 pav.). 2002
metais migracija buvo teigiama, o 2010 ir 2011-aisiais ji
buvo pati didžiausia (neigiama prasme).
Kai įsikūrė bendruomenės sveikatos taryba, rajone
veikė viena pirminio lygio ir viena antrinio lygio asmens
sveikatos priežiūros įstaiga. Pirmojoje BST dirbo abiejų
šių įstaigų vadovai, tad sveikatos fondo lėšos buvo padalintos perpus ir skirtos abiejų įstaigų materialinės bazės
gerinimui. Tiesa, likusios lėšos buvo skirtos Svilės šaltinių
aplinkos sutvarkymui ir fluoro geriamajame vandenyje
tyrimams atlikti. Bendruomenės sveikatos tarybos veikla
pirmaisiais metais lėšų skirstymu ir apsiribojo.
Po 2000 m. savivaldos rinkimų Bendruomenės sveikatos
tarybos sudėtis ir veikla iš esmės pasikeitė. Pradėti analizuoti gyventojų demografiniai ir sveikatos rodikliai, įvardintos pagrindinės rajono visuomenės sveikatos problemos. Pinigų nepakako, nors jie „suplaukdavo“ iš trijų šaltinių: rajono biudžeto, PSDF ir savivaldybės gamtosaugos
fondo, tad teko nusistatyti prioritetus. Atkreipėme dėmesį
į tai, kad mažėjant vaikų skaičiui blogėja jų sveikata. Mokinių su specialiaisiais poreikiais, nemokamai maitinamų
mokinių, vaikų iš asocialių šeimų daugėjo, todėl bendruomenės sveikatos taryba prioritetu nusprendė laikyti vaikų
ir jaunimo sveikatos stiprinimą. 2000 metais paskelbtas
pirmas viešas konkursas projektams sveikatos fondo lėšomis finansuoti ir pirmą kartą lėšos buvo skirtos ne asmens

sveikatos priežiūros įstaigų materialinės bazės gerinimui,
bet vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimui – sveikos gyvensenos ugdymui, laisvalaikiui organizuoti ir pan.
Tais pačiais metais bendruomenės sveikatos tarybos
nariams kilo mintis pristatyti savo veiklą visuomenei.
Nuspręsta rudenį organizuoti sveikatos konferenciją.
Pakvietėme medikus, pedagogus, socialinius darbuotojus – atėjo per 90 žmonių. Atrodė, daug, džiaugėmės. Pirmieji lektoriai buvo profesionalūs, įdomūs, tad norėjosi
konferenciją ir kitais metais rengti. Dar kitais, 2002-aisiais
metais, atsirado klausiančių, ar rudenį vėl bus sveikatos
konferencija. 2003-aisiais konferencijos dalyviai nebetilpo fojė, persikėlėme į kultūros centro salę. Taip iki šiol,
kiekvieną rudenį, kelmiškiai susirenka pasiklausyti iškiliausių Lietuvos mokslininkų, sveikatos politikų apie tai,
kas tais metais aktualiausia. Klausytojai pasidarė išrankūs, pasako, kas patiko, pasiūlo, ko nekviesti…
Kelmės rajone yra daugiau nei šimtas visuomeninių
organizacijų. Ypač jų daugėjo po Nepriklausomybės atkūrimo. Kaimuose irgi pradėjo kurtis bendruomenės ir
beveik visoms joms rūpėjo sveikatos klausimai. O bendruomenės sveikatos taryba kasmet analizavo sveikatos
rodiklius – tai buvo labai naudinga informacija rašant
projektus. Iki šiol bendruomenės sveikatos taryba kiekvienais metais savo darbą pradeda rajono gyventojų
sveikatos rodiklių analize, kuri per vietinę žiniasklaidą
pristatoma rajono bendruomenei.
Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis didėja nuo
2003 metų, išskyrus 2007–2008 metų laikotarpį, ku-
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4 pav. Sergamumas, mirtingumas ir ligotumas kraujotakos sistemos ligomis (TLK kodas I00-I99)
100 000 Kelmės rajono gyventojų 2001–2010 metais
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rio metu buvo pastebimas sumažėjimas. Sergamumas
palaipsniui ir mažėja (išskyrus 2007 metus), tačiau mirtingumas išlieka labai didelis ir 100 000 gyv. 2010 metais teko 948 mirtys. Lietuvos vidurkis buvo 719 mirčių
nuo kraujotakos sistemos ligų, tekusių 100 000 gyv.
(4 pav.)
Ligotumas piktybiniais navikais auga, išskyrus 2004
metus, kada tiek ligotumas, tiek sergamumas sumažėjo,
todėl 2005 metais buvo mažiau ir mirusiųjų nuo piktybinių navikų. Sergamumas, iki 2006 metų augęs, pastaraisiais metais pradėjo mažėti, o mirtingumas išlieka aukš-

tas (298 atvejai 100 000 gyv., Lietuvos vidurkis – 247 atv.
100 000 gyv.) (5 pav.)
Skaudi visuomenės sveikatos problema – vis didėjantis sergamumas psichikos ligomis ir savižudybių skaičius.
2006 metais nusižudė mažiausiai 8 asmenys. 2008–2011
metais – vidutiniškai po 22 žmones. 2010 metais nusižudė 20 vyrų ir 2 moterys, 2011 metais – 18 vyrų ir 4 moterys (6 pav.). Todėl psichikos sveikatos stiprinimą Kelmės
bendruomenės sveikatos taryba laikė savo prioritetu
2010 ir 2011 m., tam buvo skirtos ir tradicinės rudens
sveikatos konferencijos.
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5 pav. Sergamumas, mirtingumas ir ligotumas piktybiniais navikais (TLK kodas C00-C97)
100 000 Kelmės rajono gyventojų 2001–2010 metais
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Didžiausia ir ilgiausiai – net 51 metus dirbanti visuomeninė organizacija Kelmės rajone yra Kelmės aklieji ir
silpnaregiai, kurių aktyvi kultūrinė veikla žinoma visoje
Lietuvoje. Ši organizacija 2000 m. pradėjo rašyti sveikatos projektus ir iki šiol 14 šios organizacijos parengtų projektų, kurie finansuoti iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos, yra skirta beveik 50 000 Lt. Vykdydami projektus „Sveikatos šaltinį turiu atrasti pats“,
„Kitaip matau supantį pasaulį“ ir kitus, Kelmės krašto regėjimo neįgalieji organizavo paskaitų ciklą apie psichologinę pagalbą šios negalios ištiktiems žmonėms, lankė
juos namuose, dalyvavo maldos dienose ir pan.
Aktyvi Budraičių kaimo bendruomenė 2009 m. pripažinta geriausia Lietuvos bendruomene, kasmet rašo
projektus ir dažniausiai laimi. Sunku išskirti aktyviausias
bendruomenes iš didelio jų būrio, bet neįmanoma nepaminėti Minupių (Užvenčio seniūnija) ir Mockaičių (Tytuvėnų apylinkių seniūnija) kaimų bendruomenių. Per 9
metus Minupių kaimo bendruomenė pateikė 9 projektus, kuriems finansuoti bendruomenės sveikatos taryba
skyrė 20 500 Lt. Ne skaičiai ir ne pinigai, o bendravimas
ir pažinimo džiaugsmas yra svarbiausi dalykai minupiškiams, nes rengiant ir vykdant projektus dalyvauja visi
bendruomenės nariai. Minupių kaimas yra rajono pakraštyje, ribojasi su Telšių rajonu ir visiems atvykstantiems sudaro gerą pirmą įspūdį apie Kelmės kraštą. Bet
minupiškiai aktyvūs ne tik sveikatinimo srityje. Šiame
kaime daugiafunkcis centras atsirado tada, kai apie tokius darinius niekas dar nekalbėjo. Minupiškiai pirmieji
pradėjo tikrintis sveikatą, PSDF lėšomis finansuojamos
programos atsirado vėliau.
2010 m. bendruomenės sveikatos tarybos nariai, išnagrinėję sveikatos rodiklius, nustatė, kad vaikų sveikata
pagerėjo, tačiau nerimą kėlė psichikos sveikatos rodikliai.
Dėl to prioritetu tapo psichinės sveikatos gerinimas. Aktyviausia vėl buvo Minupių kaimo bendruomenė, 2010
metais parengusi projektą „Depresijos požymiai ir pagalbos galimybės“, 2011 m. – „Savojo kelio beieškant“. Minupiškiai ieško kelio iš depresijos organizuodami prasmingus užsiėmimus vaikams ir suaugusiesiems, randa laiko
baseine pasimaudyti, daugiafunkciame centre rengia
įvairias parodas, kviečiasi lektorių. Šiame centre Minupių
ir aplinkinių kaimų vaikai praleidžia visas atostogas.
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Kūrybiškai dirba Mockaičių kaimo bendruomenė. Savo
projektinę veiklą ji pradėjo 2004 m., remiama Didžiosios
Britanijos Didžiojo loterijos fondo. Pirmasis mockaitiškių
darbas buvo 7000 Lt vertės bendruomenės projektas
„Vanduo ir sveikata Lietuvos kaime“. Vykdant šį projektą
surinkti duomenys apie kaimo socialinę infrastruktūrą,
demografinę padėtį, žmonių užimtumą ir pan. Surinkus šiuos duomenis paaiškėjo, kad kaimas linkęs senėti,
daug žmonių niekur nedirba, išskyrus savo mažus ūkelius, gyventojai užsidarę, nenoriai bendrauja, labai mažai
domisi savo sveikata. Sudaryta darbo grupė iš aktyvesnių moterų ir vyresnio mokyklinio amžiaus vaikų, per
kuriuos buvo aktyviai skleidžiama surinkta informacija.
Vėliau iš kito Didžiosios Britanijos fondo Mockaičių kaimo bendruomenė gavo lėšų savo veiklai tęsti. Už šiuos
pinigus įkurtas kaimo sveikatingumo klubas – įrengtas
židinys, nupirkti baldai, vesta daug seminarų sveikatos
temomis, projekto vykdymo metu kaimo moterys lankė
ritminės gimnastikos užsiėmimus. Baigiantis šiam projektui Mockaičių kaimo bendruomenė dar gavo papildomai lėšų, už kurias organizavo kraujo tyrimo akcijas ir 10
kaimo moterų (50–70 metų) organizavo mamografinius
tyrimus.
Jau turėdama solidžios projektinės patirties Mokaičių
kaimo bendruomenė 2005 metais pateikė projektą „Sveika aplinka – sveikas žmogus“ rajono bendruomenės sveikatos tarybai. Projektas buvo gerai įvertintas ir tęsiamas
iki šiol. Projekto lėšomis sutvarkytas kaimo parkas, pasodintas rožynas, surengta paskaitų ciklų, kitų renginių. Aktyviai bendradarbiaudama su Tytuvėnų PSPC medikais
bendruomenė analizuoja savo kaimo demografinius ir
sveikatos rodiklius, rengia prasmingus susitikimus.
Bendruomenės sveikatos tarybos nariai, dirbdami visuomeniniais pagrindais, negali atlikti visų sveikatinimo
darbų, todėl labai svarbus yra tarpžinybinis bendradarbiavimas. Dalykiškiausi ir atsakingiausi partneriai yra
visuomenės sveikatos centro specialistai, rajono savivaldybės administracijos švietimo skyrius, dar visai jauna,
bet ambicinga įstaiga – visuomenės sveikatos biuras, socialiniai darbuotojai, taip pat pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Norėtųsi, kad entuziastų būtų
daugiau, kad gyventojų inertiškumas mažėtų, o Kelmės
rajono gyventojų sveikata gerėtų.
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III.2. VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
SAVIREALIZACIJOS GALIMYBĖS
DALYVAUTI NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ IR RENKAMŲ VALDYMO
STRUKTŪRŲ VEIKLOJE
Arūnas Kučikas, Tomas Milevičius
Vyresnio amžiaus žmonių politikos aspektai buvo analizuojami ir įgyvendinami nuo nepriklausomybės atgavimo, tačiau modernios vyresnio amžiaus žmonių politikos Lietuvoje kryptys suformuluotos 2004 m., kuomet
Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Nacionalinę
gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategiją. Strategijoje analizuojamos su gyventojų senėjimu Lietuvoje
susijusios problemos, suformuluoti tikslai, kuriais siekiama sušvelninti senėjimo pasekmes, iškelti uždaviniai
ir numatomi jų įgyvendinimo veiksmai. Sprendžiant
strategijoje iškeltus tikslus ir uždavinius, buvo pradėtos
įgyvendinti 2005–2013 metų priemonės. Taip pat buvo
sudaryta darbo grupė priemonių vykdymui stebėti ir
teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl
jų tobulinimo.
Strategijoje į gyventojų senėjimo problemą žiūrima
kompleksiškai, priemones numatyta vykdyti veikiant
įvairiose srityse: garantuoti pakankamas pajamas senatvėje; taikyti patikimą socialinę apsaugą; orientuoti
darbo rinką taip, kad joje kuo ilgiau būtų panaudojami
vyresnių žmonių įgyti profesiniai gebėjimai, kad būtų
įgyvendintas mokymosi visą gyvenimą principas; ga-

rantuoti lygias galimybes gauti kvalifikuotas sveikatos ir
socialines paslaugas; skatinti kartų solidarumą; remti asmenis ir bendruomenes, globojančias vyresnio amžiaus
žmones; siekiama didinti senjorų galimybes gyventi savarankiškai.
Vyresnio amžiaus žmonių savirealizacijos srityje strategija kaip vieną pagrindinių iššūkių ir siekiamų pokyčių nurodo tai, kad yra svarbu stiprinti vyresnio amžiaus
žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, įtraukiant vyresnio amžiaus žmones į šalies ir savivaldos lygmens konsultacijas, kultūrinį
bei politinį gyvenimą. Strategijoje keliamas tikslas – užtikrinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą visuomenės,
bendruomenės gyvenime, savipagalbos iniciatyvose;
sprendimus, susijusius su vyresnio amžiaus žmonėmis,
priimti tik su jų žinia ir jiems dalyvaujant; skatinti nevyriausybinių organizacijų plėtrą ir stiprinti jų įtaką.
Viena Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategijos priemonių, kuria skatinamas pagyvenusio amžiaus žmonių dalyvavimas visuomenės gyvenime,
yra nuo 2005 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinama priemonė, skirta remti vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų veiklai.
Šia priemone siekiama, kad vyresnio amžiaus žmonės
aktyviau jungtųsi į nevyriausybines organizacijas, dalyvautų kultūriniame, politiniame gyvenime, skatinti jų dalyvavimą įvairiose šalies ir savivaldybių lygmens konsultacinėse tarybose. Taip pat skatinamas nevyriausybinių
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Administravimo išlaidos
Teritorinių skyrių veiklos rėmimas
Vyresnio amžiaus žmonių
meno kolektyvų ir klubų išlaikymas
Kultūrinių renginių organizavimas
Vyresnio amžiaus žmonių ir kitų kartų
bendravimo programų sudarymas

Respublikinių ir vietinių konferencijų,
suvažiavimų ir seminarų organizavimas
Pagalba vienišiems ir į krizinę situaciją
patekusiems vyresnio amžiaus žmonėms
Išlaidos, susijusios su dalyvavimu
tarptautiniuose renginiuose
Leidinių ir straipsnių spausdinimas,
spausdiniai

1 pav. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2011 m. projekto veiklos priemonių įgyvendinimui, panaudojimas, proc.
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organizacijų ir vyresnio amžiaus žmonių klubų kūrimasis, kuriuose galėtų bendrauti, dalintis informacija, patirtimi ne tik tarpusavyje, bet ir skirtingų kartų žmonės,
turintys panašių interesų. Ypač svarbus vyresnio amžiaus
žmonių veiklos aspektas – savanoriško aktyvumo plėtra, kad šie žmonės galėtų padėti vieni kitiems, imtųsi
jiems patrauklios, gebėjimus ir polinkius atitinkančios
veiklos.
Nuo priemonės įgyvendinimo pradžios jai skiriamos
lėšos vis augo, išskyrus 2010 m., kai dėl sudėtingos ekonominės situacijos priemonei skiriamų lėšų sumažėjo,
konkurso būdu buvo finansuojamos didžiausios pagyvenusio amžiaus žmones vienijančios organizacijos,
turinčios savo padalinius ir koordinuojančios jų veiklą
visoje šalies teritorijoje. Nuo priemonės įgyvendinimo
pradžios didžiausia dalis skirtų lėšų tekdavo didžiausioms šalies vyresnio amžiaus žmones atstovaujančioms
organizacijoms, tokioms kaip Lietuvos pensininkų sąjunga „Bočiai“ ar Lietuvos pagyvenusių žmonių asociacija.
2011 m. finansavimą gavusių organizacijų ratą papildė
tokios senjorus telkiančios ir jų poreikius tenkinančios
organizacijos kaip Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių
sąjunga ar Trečiojo amžiaus universitetas. Priemonės
įgyvendinimui 2011 m. skirta 190 tūkst. Lt, tokios pačios
lėšos numatytos ir 2012 m.
Valstybės biudžeto finansavimą gavusių senjorų nevyriausybinių organizacijų ataskaitos duomenimis (1pav.),
didžiausią dalį (19 proc.) 2011 m. gautų lėšų projektų
vykdytojai panaudojo vyresnio amžiaus žmonių kultūrinių renginių organizavimui; 17 proc. – leidybinei veiklai;
13 proc. – organizacijų teritorinių skyrių veiklos rėmimui;
10 proc. panaudojo pagalbai vienišiems ir į krizinę situaciją patekusiems vyresnio amžiaus žmonėms, šeimoms,
slaugančioms ligotus, senus žmones; po 9 proc. projektų
vykdymui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojo respublikinių ir vietinių konferencijų, suvažiavimų ir seminarų organizavimui bei vyresnio amžiaus žmonių meno
kolektyvų ir klubų veiklos išlaikymui; 4 proc. lėšų skyrė
vyresnio amžiaus žmonių ir kitų kartų bendravimo iniciatyvų įgyvendinimui; 1 proc. – išlaidoms, susijusioms su
dalyvavimu tarptautiniuose renginiuose. 2011 m. organizacijų vykdytų projektų administravimo išlaidos sudarė 18 proc. projektų vykdymui gautų lėšų.
Apibendrinant minėtą ataskaitą galima teigti, kad
Lietuvos senjorų nevyriausybinės organizacijos vykdo
įvairiapusę veiklą, atspindinčią įvairius vyresnio amžiaus
žmonių poreikius ir sudarančią galimybes aktyviai joje
dalyvauti.
Svarbu paminėti, kad atskiros pagyvenusio amžiaus
žmonių organizacijos (pvz., „Bočiai“) nepasitenkino vien
minėtos priemonės teikiamu finansavimu, bet ėmėsi
sudėtingesnių ir daugiau iššūkių keliančių projektų, t. y.
parengė ir įgyvendino didelės apimties kompiuterinio
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raštingumo ir gyvenamųjų namų bendrijų pirmininkų,
kurie neretai yra pensininkai, mokymo projektus, finansuojamus ES struktūrinių fondų lėšomis.
Svarbus Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių
įveikimo strategijos įgyvendinimo rezultatas, skatinantis
pagyvenusių žmonių dalyvavimą politiniame ir visuomeniniame gyvenime, yra prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos veikianti Lietuvos pensininkų reikalų taryba,
kurios pagrindinis tikslas – užtikrinti veiksmingą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir vyresniojo amžiaus žmonių – pagyvenusių ir pensininkų – interesams
atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, sudaryti galimybę šiems žmonėms dalyvauti
sprendžiant su jais susijusius klausimus įvairiose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose.
Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras, o Tarybą sudaro vyresniojo amžiaus žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos deleguoti atstovai.
Pažymėtina, kad šiuo metu Tarybos nariais yra Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“, Lietuvos pagyvenusių
žmonių asociacijos ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovai, o Tarybai vadovauja pirmininkas,
rotacijos principu renkamas iš nevyriausybinių organizacijų atstovų Taryboje vieniems metams. Tarybai darbą
padeda organizuoti tam tikslui paskirtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padalinys. Svarbu paminėti,
kad senjorai aktyviai dalyvauja Tarybos veikloje, inicijuoja jiems ir visai visuomenei aktualių klausimų svarstymus
(pvz., Valstybinio socialinio draudimo reforma, dirbančiųjų pensijų grąžinimas, vaistų ir maisto kainų augimas
ir pan.), į posėdžius kviečia atsakingų ministerijų ar kitų
institucijų atstovus, teikia jiems pasiūlymus. Vis drąsiau
sklinda mintis apie senjorų reikalų tarybų atskirose savivaldybėse kūrimąsi, tačiau šiam procesui paskatinti reikia aktyvesnio ir glaudesnio vietos valdžios bei vyresnio
amžiaus žmonių organizacijų bendradarbiavimo.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu
2011 m. atlikto „Bendruomeninių organizacijų ir bendruomeninių centrų veiklos ir galimybių plėtojimo tyrimo“ (BGĮ
Consulting, UAB) duomenys rodo, kad vyresnio amžiaus
žmonės šiuo metu sudaro gana didelę dalį mūsų šalies piliečių, aktyviai dalyvaujančių bendruomenių veikloje (juos
minėjo 42,3 proc. apklaustų bendruomeninių organizacijų). Kita vertus, visuomenės apklausos ir praktinė nevyriausybinių organizacijų veiklos patirtis rodo, kad vyresnio amžiaus žmonės nėra labai linkę įsitraukti į savanorišką veiklą.
Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje užsakymu 2011 m.
visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus“
atlikto visuomenės nuomonės tyrimo duomenimis, iš asmenų, niekada nedalyvavusių ir neketinančių dalyvauti
savanoriškoje veikloje (34 proc.), daugiausia yra vyresnio
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amžiaus žmonių (57 proc.). Vertinant tyrimo rezultatus galima daryti išvadą, jog senjorų įsitraukimo į savanorystės
veiklą potencialas dar yra gana didelis.
Būtent todėl rengiant ir įgyvendinant nacionalinę Europos savanoriškos veiklos, kuria skatinamas aktyvus
pilietiškumas, 2011 metų programą, vienas prioritetų
buvo skatinti vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą savanoriškoje veikloje, o šios programos priemonės skirtos
savanoriškai veiklai populiarinti (ir tarp vyresnio amžiaus
žmonių), gebėjimų organizuoti savanorišką veiklą stiprinti, konkrečioms savanoriškos veiklos iniciatyvoms,
skirtoms senjorams, įgyvendinti.
2012-ieji paskelbti Europos vyresnio amžiaus žmonių
aktyvumo ir kartų solidarumo metais. Tokios tematikos
Europos metų paskelbimas suteikia papildomų galimybių
aptarti vyresnio amžiaus žmonių savirealizacijos galimybes bei kitus jiems kylančius iššūkius, naujai suvokti kartų
solidarumo svarbą mūsų visuomenėje, susipažinti su pažangia kitų Europos Sąjungos valstybių patirtimi sprendžiant vyresnio amžiaus žmonėms aktualius klausimus.
Vyresnio amžiaus žmonių organizacijos įsijungė į Europos
metų veiklas: dalyvavo Gegužės 9-osios, Europos dienos
renginiuose, yra kviečiamos deleguoti atstovus ir teikti pasiūlymus atliekant aplinkos (teisinės, socialinės, kultūrinės,
švietimo), sąlygojančios vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimą darbo rinkoje bei įvairaus pobūdžio (socialines, sveikatos ir kt.) jiems teikiamas paslaugas, analizę.
Lietuva dalyvauja įgyvendinant Tarptautinio Madrido
veiksmų plano dėl visuomenės senėjimo pasekmių įveikimo regioninę strategiją. Šios strategijos įgyvendinimą
koordinuoja Jungtinių Tautų Europos ekonominė komisija ir jos tikslas yra paskatinti šalis dalytis informacija, patirtimi ir gerąja praktika, formuluoti išvadas ir bendradarbiavimo bei techninės pagalbos prioritetus ateičiai. Vienas iš strategijos įsipareigojimų yra užtikrinti visišką vyresnio amžiaus žmonių integraciją į visuomenę. 2011 m.
buvo parengta 2007–2011 m. strategijos įgyvendinimo
Lietuvoje apžvalga bei pasiūlyti ateities prioritetai. Ataskaitos projektas buvo apsvarstytas Pensininkų reikalų
taryboje ir sulaukė pritarimo.
Apibendrinant galima teigti, kad modernios vyresnio
amžiaus žmonių politikos Lietuvoje kryptys buvo sufor-
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muluotos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Nacionalinėje gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo
strategijoje, kurioje, šalia kitų vyresnio amžiaus žmonių
gyvenimo kokybei svarbių siekiamų pokyčių, akcentuojamas senjorų dalyvavimo visuomenės ir bendruomenės
gyvenime užtikrinimas, jų interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimas.
Nuo 2005 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
įgyvendinama priemonė, skirta remti vyresnio amžiaus
žmonėms atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų
veiklą, sudaro palankias sąlygas senjorams organizuotis,
išreikšti savo interesus ir savarankiškai plėtoti jų poreikius tenkinančią veiklą visoje šalies teritorijoje. Pastaraisiais metais vyresnio amžiaus žmonių poreikius tenkinančių organizacijų ratas išsiplėtė, todėl aktyviau bendradarbiaujant tarpusavyje, augant organizacijų veiklos
kokybei (vadovavimas ir administravimas, lėšų paieška,
savanorių pasitelkimas) ir pagerėjus organizacijų veiklos
finansavimui (pagerėjus šalies ekonominei situacijai) tikėtina, kad didės galimybės senjorams aktyviau dalyvauti visuomeninėje veikloje, prisidėti prie savo bendraamžių ir visuomenės poreikių tenkinimo.
Prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veikianti
Lietuvos pensininkų reikalų taryba yra praktiškai veikiantis ir pasiteisinęs struktūrinio dialogo modelis, užtikrinantis veiksmingą valstybės institucijų ir vyresniojo amžiaus žmonių interesams atstovaujančių nevyriausybinių
organizacijų bendradarbiavimą, sudarantis praktinę galimybę senjorams dalyvauti sprendžiant jiems svarbius
klausimus. Glaudesnis vyresnio amžiaus žmonėms atstovaujančių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimas,
aktyvesnė jų veikla ir valstybės bei savivaldybių institucijų teigiamos nuostatos leistų paspartinti panašaus modelio kūrimą ir įgyvendinimą savivaldybėse.
Atsižvelgiant į demografines tendencijas (ilgėjančią
gyvenimo trukmę, didėjančią vyresnio amžiaus žmonių
dalį visuomenėje), būtinybę panaudoti vyresnio amžiaus
žmonių potencialą ir mokslo pažangą, vyresnio amžiaus
žmonių savirealizacijos tematika bei kartų solidarumo
raiška bus aktualios viešosios diskusijos temos, skatinančios įvairių sričių mokslininkų, politikos formuotojų,
žiniasklaidos bendradarbiavimą ir naujų idėjų sklaidą.
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III.3. Visuomenės sveikatos biurų
veikla, patirtis, užtikrinant
sveiką senėjimą
Neringa Tarvydienė, Ineta Pačiauskaitė

Įvadas
Pastaruoju metu ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje susirūpinta vyresnio amžiaus žmonių sveikatos problemomis
ir jų sprendimo galimybėmis. Jau dvidešimtmetį stebimas
spartus gyvenimo trukmės ilgėjimas, kas tiesiogiai turi
įtakos didesnėms valstybės išlaidoms vyresnio amžiaus
asmenų grupei. Vykstantys demografiniai pokyčiai iškelia
naujų sveikatos ir socialinių problemų: didžioji dalis vyresnio amžiaus žmonių miršta nuo lėtinių neinfekcinių ligų;
dėl gyventojų senėjimo ir jų sveikatos problemų auga
žmonių su negalia skaičius; vyresnio amžiaus žmonės kenčia nuo netinkamo elgesio su jais, yra diskriminuojami; didėja ilgalaikės slaugos paslaugų poreikis; ilgėjant žmogaus
gyvenimo trukmei daugumai prastėja psichinė sveikata.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Lietuvos senyvo amžiaus gyventojai (senjorai)
2011 m. daugiausiai sirgo kraujotakos sistemos ligomis
(1000 65+ m. gyventojų teko 615,9 sergančiojo), jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligomis (1000
65+ m. gyventojų teko 214,1 sergančiojo) bei akių ligomis
(1000 65+ m. gyventojų teko 226,2 sergančiojo). Sveikatos
problemos senjorų skyrėsi nuo mirties priežasčių – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, kvėpavimo sistemos ligos bei virškinimo sistemos ligos 2011 m. buvo pagrindinės senjorų (60+ m. gyventojų) mirties priežastys.
Tam, kad vyresnio amžiaus asmenų sveikatos rodikliai
gerėtų, būtinos intervencijos. Sveikas senėjimas, skatinamas sistemingos sveikatinimo veiklos, paminėtas jau
1998 m. kaip pasaulio sveikatos organizacijos veiklos
krypties „Sveikata visiems XXI amžiuje“ 5 tikslas. Pagrindinis uždavinys – skatinti piliečius gyventi sveikai ir aktyviai,
net ir sulaukus vyresnio amžiaus. Kuo vyresnio amžiaus
žmonės ilgiau išliks sveiki, tuo ilgiau jie galės džiaugtis geresne gyvenimo kokybe, būti savarankiški ir aktyvūs.
Lietuvoje jau keletą metų savivaldybėse aktyviai įgyvendinamos sveiko senėjimo propagavimo programos.
Šios programos sudaro galimybes stiprinti senjorų fizinę,
socialinę ir dvasinę sveikatą, siekiant sudaryti galimybes
aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime nepatiriant diskriminacijos ir džiaugtis savarankiškumu bei geresne gyvenimo kokybe. Programų pagrindą sudaro veikimas per
sveiką senėjimą lemiančius veiksnius – socialinį kapitalą,
psichinę sveikatą, sveiką mitybą, fizinį aktyvumą, traumų
prevenciją, žalingus įpročius ir vaistų vartojimą.

Fizinio aktyvumo nauda senjorams
Fizinės veiklos ir fizinio aktyvumo nauda senjorams
yra akivaizdi. Kadangi senyvo amžiaus asmenų tiek ser84

gamumo, tiek mirtingumo priežasčių struktūroje lėtinės
neinfekcinės ligos užima svarbią vietą, būtina veikti per
veiksnius, atitolinančius šių ligų atsiradimą. Dėl fizinio
aktyvumo stokos žmogus dažnai serga lėtinėmis ligomis
(ypač širdies ir kraujagyslių sistemos), mažėja jo darbingumas, gyvybingumas; per mažas fizinis aktyvumas neigiamai veikia centrinę nervų sistemą. PSO duomenimis,
dėl fizinio aktyvumo stokos kasmet pasaulyje miršta
apie 2 milijonai žmonių. Sukaupta daugybė duomenų
apie įvairiapusę fizinio aktyvumo naudą pagyvenusiems
žmonėms, jų gyvenimo trukmei ir kokybei. Mažiausiai
aktyvūs yra vyresni nei 80 metų žmonės, sergantys ir geriantys vaistus, bei mažiau išsilavinę ir mažesnes pajamas
gaunantys asmenys. Fizinis aktyvumas didina ištvermę,
jėgą, pusiausvyrą ir judrumą – tai padeda senjorams gyventi savarankiškai, be specializuotos globos. Fiziškai aktyvūs žmonės geriau jaučiasi, nes fizinis aktyvumas mažina kraujospūdį ir tikimybę susirgti širdies kraujagyslių
ligomis, insultu bei depresija. Pagyvenusiems žmonėms
rekomenduojama didžiąją savaitės dienų dalį (geriausia
kasdien) ne mažiau kaip 30 minučių skirti vidutinio intensyvumo fizinei veiklai. Taip pat rekomenduojama bent 2
kartus per savaitę užsiimti veikla, kuri stiprintų raumenų jėgą, stiprintų ir išlaikytų lankstumą bei pusiausvyrą,
patartina lankyti baseiną, atlikti pratimus vandenyje.
Įrodyta, kad į vieną veiksnį (pvz., vien į fizinį aktyvumą)
sutelktos priemonės veiksmingiau gerina pagyvenusių
žmonių fizinį aktyvumą, įskaitant požiūrį į rūkymą ir mitybą bei alkoholio vartojimą, nei daugelį rizikos veiksnių
apimančios priemonės.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad fizinis aktyvumas yra
reikšmingiausias pirmalaikio senėjimo prevencijos, funkcinės nepriklausomybės palaikymo, pirminės ir antrinės
negalios rizikos mažinimo ir viso gyvenimo gerovės didinimo veiksnys. Senti nuobodu, bet tai vienintelis būdas
ilgai gyventi.

Programų senjorams įgyvendinimas
kitose šalyse
Olandijoje vykdoma pavyzdinė valstybinė programa
vyresnių žmonių sveikatai gerinti. Olandai, išsiaiškinę,
dėl kokių sveikatos sutrikimų ir juos lemiančių veiksnių
vyresni žmonės dažniausiai tampa neįgalūs, dėl ko didėja sveikatos priežiūros ir socialinės globos išlaidos, parengė prioritetinių prevencijos veiksmų planą pagyvenusių
žmonių sveikatai gerinti. Jie apskaičiavo, kad prevencija
atsieina pigiau nei gydymas, kad apie 5–9 proc. sveikatos priežiūros išlaidų patiriama dėl nesveikos gyvensenos, antsvorio ir padidėjusio kraujospūdžio. Šioje šalyje
daugiausia dėmesio skiriama širdies-kraujagyslių ir insulto, onkologinių ligų (plaučių, krūties, tiesiosios žarnos
vėžio), astmos ir lėtinių plaučių ligų, 2 tipo diabeto, psichikos ir judėjimo aparato sutrikimų prevencijai, sveikesIII. VISUOMENĖS AKTYVUMAS UŽTIKRINANT SVEIKĄ SENĖJIMĄ

nei mitybai, fiziniam aktyvumui, saikingesniam alkoholio
vartojimui propaguoti, medicinos pagalbos prieinamumui gerinti.
Kitose šalyse, tokiose kaip Nyderlandai, Italija, Anglija,
Škotija ir Švedija, senjorų sveikatos problemos sprendžiamos didinant jų fizinį aktyvumą per įvairias programas,
taip pat įjungiant ir kitus veiksnius, įveikiant problemas,
susijusias su vyresniu amžiumi. Keletas iš pasitvirtinusių programų – „Laukiant auksinių metų“ (Nyderlandai),
„Pagyvenusių žmonių rajonas“ (Italija), „Hamleto vaikščiojimo sveikatos labui iniciatyva“ (Angliaj), „Braveheart“
(Škotija), „Nordmaling“ ir „Bozorgan dienos centras“ (Švedija). Vienas iš pagrindinių šių programų įgyvendinimo
aspektų – galimybė aktyviai spręsti sveikatos ir socialines problemas ir tinkamai pasirengti senėjimui.

Fizinio aktyvumo priemonių įgyvendinimas
Lietuvos savivaldybėse
Visų Lietuvoje įgyvendinamų per Visuomenės sveikatos biurus fizinio aktyvumo priemonių senjorams tikslas – skatinti šios tikslinės grupės fizinį aktyvumą, siekiant
stiprinti sveikatą ir mažinti lėtinių neinfekcinių susirgimų
riziką. Šios programos įgyvendinamos per savivaldybių
visuomenės sveikatos specialiąsias programas arba per
savivaldybių sveikatinimo veiklos sutartis su Sveikatos
apsaugos ministerija.
Viena iš labiausiai pasiteisinusių vyresnio amžiaus
įtraukimo į fizinio aktyvumo skatinimą priemonių – šiaurietiškas ėjimas. Šią priemonę pradėję vykdyti Klaipėdos
miesto visuomenės sveikatos biuro specialistai Klaipėdos mieste ir aplinkinėse savivaldybėse išpopuliarino per visą Lietuvą. Didžioji dalis Lietuvos visuomenės
sveikatos biurų vykdo šią priemonę ir sulaukia teigiamų
atsiliepimų iš senjorų. Vis daugiau žmonių atranda šiaurietišką ėjimą kaip puikią laisvalaikio leidimo, bendravimo ir sveikatos stiprinimo priemonę, tinkančią bet kokio
amžiaus žmonėms, nepriklausomai nuo jų fizinės būklės. Šiaurietiškas ėjimas plačiai taikomas kaip gydymo
forma ir yra veiksmingas gydant kvėpavimo ir kraujotakos sutrikimus, stuburo ligas, osteoporozę, Parkinsono
ir Alzheimerio ligas. Jis puikiai tinka ir vyresnio amžiaus
bei turintiems antsvorio žmonėms. Šiaurietiškas ėjimas
kaip bendro fizinio pasiruošimo ar reabilitacijos po traumų priemonė dažnai pritaikomas ir sporte. Tiems, kam
skauda nugarą ar kojų sąnarius, gydytojai dažniausiai
nerekomenduoja bėgioti. Bėgimo metu stuburas ir kojų
sąnariai gauna dideles apkrovas. Šiaurietiškas ėjimas yra
puiki alternatyva bėgimui. Šios priemonės privalumai ir
poveikis sveikatai:
lengvai išmokstamas;
iki 30 proc. mažiau apkrauna judėjimo aparatą, todėl
ypatingai tinka turintiems sąnarių ir nugaros problemų;

•
•

Nacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

• atpalaiduojami kaklo ir sprando srities raumenys;
• veiksminga svorio metimo treniruotė gryname ore;
• vysto aerobinę ištvermę, tuo pačiu metu treniruoja

viršutinės kūno dalies raumenis;
gerina širdies ir kraujagyslių veiklą;
dėl aktyvaus kvėpavimo pagerėja viso organizmo
aprūpinimas deguonimi;
dirba daugiau nei 90 proc. visų kūno raumenų;
mažina cholesterolio kiekį;
mažina stresą;
reguliuoja žarnyno veiklą.
Propaguojant šią priemonę ir siekiant įtraukti į fizinio
aktyvumo veiklą kuo daugiau vyresnio amžiaus asmenų,
kuriamos neformalios senjorų savanorių grupės. Šių grupių susirinkimų tikslas – bendrauti ir bendradarbiauti,
diskutuoti ir ieškoti sprendimų, kaip gerinti vyresnio amžiaus žmonių gyvenimo kokybę, skatinti sveikesnį gyvenimo būdą, taip pat įgyti naujų žinių ir patirčių. Bendruomenių lyderiai gautas žinias apie įvairius sveikos gyvensenos aspektus gali skleisti savo artimiausioje aplinkoje
bei bendruomenėje. Per tokias grupes aktyviai veikiama
Klaipėdos mieste ir rajone, taip pat ir Kauno mieste.
Be šiaurietiško ėjimo užsiėmimų, labai išpopuliarėjusios ir vis daugiau vyresnio amžiaus asmenų pritraukusios fizinio aktyvumo priemonės – įvairios mankštos ir
kalanetikos užsiėmimai. Šių užsiėmimų dėka stiprinama
širdis ir plaučiai, didinamas raumenų tonusas ir jėga, stiprinami sąnariai ir kaulai, gerinama koordinacija, judrumas ir pusiausvyra (mažesnė rizika parkristi), palaikomas
pastovus svoris, padedama atsikratyti antsvorio. Šiuose
užsiėmimuose aktyviai dalyvauja Kauno ir Klaipėdos
miestų, Šakių, Panevėžio, Jonavos, Radviliškio, Marijampolės, Ukmergės ir Kauno rajonų gyventojai.
Be fizinio aktyvumo užsiėmimų ant grindinio, vykdomos fizinio aktyvumo priemonės ir vandenyje. Klaipėdoje, Kaune ir Joniškyje vyresnio amžiaus asmenims
sudaromos galimybės dalyvauti mankštose ir specialiose
treniruotėse vandenyje. Šios treniruotės ypač naudingos
senjorams, sergantiems sąnarių ligomis ar turintiems
antsvorio. Plaukiant atpalaiduojami ir stiprinami beveik
visi kūno raumenys. Vandenyje sudaromos palankios sąlygos judėjimo funkcijoms po traumų atnaujinti. Reguliarios pratybos vandenyje ramina ir atpalaiduoja nervų
sistemą. Energijos sąnaudos plaukiant yra 5–10 kartų didesnės nei bėgant tuo pačiu greičiu.
Nemaža dalis Visuomenės sveikatos biuruose dirbančių specialistų pripažįsta, jog vyresnio amžiaus žmones
vis lengviau pritraukti ir į treniruoklių sales ar jogos,
pilateso grupes. Labai dažnai šie užsiėmimai finansuojami iš savivaldybių visuomenės sveikatos specialiųjų
programų. Specialistai parenka tinkamą individualų
treniruočių planą, skiria didelį dėmesį sveikatos būklės
kontrolei.

•
•
•
•
•
•
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III.4. TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO
VEIKLA, UŽTIKRINANT GERESNĘ
VYRESNIO AMŽIAUS ŽMONIŲ
INTEGRACIJĄ Į VISUOMENĘ, PALAIKANT
DARBINGUMĄ, FIZINĮ AKTYVUMĄ
Vanda Brimienė

Pastebimas vis didesnis visuomenės dėmesys sveikatos išsaugojimui – aktyviau dalyvaujama fizinio aktyvumo užsiėmimuose, kurie ne tik suteikia žvalumo ir geros
nuotaikos, mažina neigiamas emocijas, bet padeda geriau „socializuotis“ šiuolaikinėje visuomenėje.

Rekomendacijos

• Rengti ir aktyviai įgyvendinti projektus bei progra•
•
•
•
•
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mas, skirtas vyresnio amžiaus žmonių įtraukimui į
fizinio aktyvumo veiklas ne tik miestuose, bet ir nuošaliuose rajonuose.
Įdiegti bendradarbiavimo principą į sveikatos stiprinimo strategijų įgyvendinimą, įtraukiant į jų rengimą
neformalias ir formalias vyresnio amžiaus žmonių
grupes, taip pat ir praktikus.
Planuojant, rengiant projektus ir sveikatos stiprinimo programas, remtis moksliniais duomenimis ir
įrodymais grindžiamu sveikatos stiprinimu.
Vykdyti aktyvią informacijos sklaidą plačiai visuomenei apie sėkmingas vyresnių žmonių sveikatos
stiprinimo priemones ar programas įvairiais sklaidos
būdais, pasitelkiant ir žiniasklaidą.
Vykdyti kryptingą visuomenės politiką, siekiant palaikyti teigiamas sveikatos tendencijas tarp vyresnio
amžiaus asmenų rate.
Sutelkiant pajėgas siekti ir įgyvendinti sveiko senėjimo principus ne tik sveikatos, bet ir kituose sektoriuose.

Žmogaus ilgėjanti gyvenimo trukmė – tai didelis žmonijos laimėjimas, bet dar didesnis valstybių vadovams
galvos skausmas. Visos šalys susiduria su ilgaamžiškumo
pasekmėm, pavyzdžiui, pensijų sistemų pertvarkymu
(reforma) Visi žmonės nori ilgai gyventi, niekas nenori
būti senas (D. Sviftas). 2002 m. Madride vykusioje Antroje pasaulinėje senėjimo asamblėjoje buvo priimti du
svarbūs dokumentai: Politinė deklaracija ir Tarptautinis
Madrido veiksmų planas. Minėti dokumentai pabrėžė
būtinybę stiprinti skirtingų kartų socialinį solidarumą ir
bendradarbiavimą, kad būtų sukurta visuomenė, kuri
ateityje pajėgtų geriau vienyti įvairaus amžiaus žmonių
grupes. Tikima, kad 2050 m. žmonių, kurių amžius 60 ir
daugiau metų, pasaulyje padidės iki 2 milijardų, o vaikų
iki 15 metų amžiaus bus daug mažiau. Norima ar ne, bet
vyresnio amžiaus žmonėms (toliau – VAŽ) būtina skirti
daugiau dėmesio, ypač jų užimtumui, kad jie neliktų užmarštyje. Kampanija „Pasaulinis senėjimas“ vykdoma Europos Sąjungos (ES) valstybėse. Lietuvoje įkurta „Globali
iniciatyva Psichiatrijoje“, kurios vienas iš tikslų integruoti
jaunimą į VAŽ švietėjišką veiklą bendram tikslui. Psichinė
sveikata – tai sveikos visuomenės pagrindas, bet gyventojų senėjimas daugelį aspektų turintis procesas – demografinis, socialinis, biomedicininis. Žmogus kaip biologinė rūšis ypatingas tuo, kad jis perduoda palikuonims
ne tik būtiną rūšies išgyvenimo biologinę informaciją,
bet ir informaciją, turinčią ryšį su šios rūšies gyvenimo
kultūrinėmis, socialinėmis savybėmis. Tai lemia senėjimo
specifiką, kai išnykus kai kuriems biologiškai būtiniems
gyvenimo faktoriams, formuojasi socialinių kultūrinių
ypatybių rinkinys, kompensuojantis ir lemiantis patį biologinio egzemplioriaus gyvenimą.
Pasaulio sveikatos organizacija (toliau – PSO) priėmė
tarptautinę žmonių amžiaus klasifikaciją, suskirstydama
žmones pagal amžių į keturias grupes. Prie pagyvenusių
žmonių priskiriami 60–74 m. amžiaus žmonės, senais
laikomi nuo 75 m. ir vyresni, o ilgaamžiais – 90-mečiai
ir vyresni. Tačiau dabar manoma, kad ši klasifikacija paseno. Daugelis VAŽ tokiu atveju nepatenka į įvairias
sveikatingumo programas, akcijas ir pan. Gerontologai
teigia, kad kiekvienoje kartoje būna žmonių, kurie yra
veiklūs iki pat mirties, gyvena darbingą, veiklų, aktyvų
gyvenimą, išsaugo kūrybinį potencialą ir dvasines jėgas.
Šis reiškinys vadinamas „sėkmingu senėjimu“. PSO nagrinėjo senėjimą greitinančius veiksnius ir pirmuoju išskyrė
psichiką žalojančius veiksnius – stresą ir kt. Senėjimas ir
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senatvė – tai ne tas pats. Senėjimas – tai biologinis procesas, o senatvė – tai amžiaus tarpsnis, neišvengiamas
ir paskutinis individualios raidos etapas. Lietuvoje, kaip
ir visame pasaulyje, daugėja ilgaamžių, vyresniame amžiuje išryškėja disproporcija tarp vyrų ir moterų (moterų daugiau), todėl būtina kurti tokią visuomenę, kurioje
būtų gera gyventi ir senam, ir jaunam.
Žmogaus senėjimo procesas turi du ryškius bruožus:
sveikatos blogėjimą ir socialinį priklausomumą nuo kitų
asmenų bei visuomenės. Pagyvenusio žmogaus senatvės samprata dažniausiai siejama su išėjimu į pensiją.
Tai laikotarpis, susijęs su dideliu padėties ir vaidmens,
visuomenėje bei šeimoje pasikeitimu. Šie pokyčiai išėjusiems į pensiją (ypač priverstinai) asmenims neretai
sukelia socialinį ir dvasinį diskomfortą ir kartu pakenkia
jų socialinei bei dvasinei sveikatai. Gyvybiniai poreikiai
svarbūs, tačiau dvasiniai poreikiai ypač reikšmingi, nes
jie susiję su žmogaus orumu, jo gerbimu, su tuo, kuo
žmogus išsiskiria iš jį supančios aplinkos.
Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto (toliau – MČTAU) veikla Lietuvoje nukreipta šia kryptim,
nes ji tenkina vyresnio amžiaus žmonių dvasinius ir socialinius poreikius. MČTAU įkurtas 1995 m. birželio 2 d.
Universiteto tikslas – realizuoti kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, įgūdžių lavinimo idėjas, plėsti aktyvios pilietinės veiklos galimybes kūryboje ir analizuojant
pilietiškumo apraiškas politiniame, dvasiniame ir kultūriniame visuomenės gyvenime, glaudžiai susieti švietimo
turinį su įvairių sričių gyvenimo praktika, problemomis
ir jų sprendimo alternatyvomis. MČTAU ir jo filialuose
siekiama sudaryti sąlygas mokytis visą gyvenimą. Tam
organizuojamos „neformalios“ studijos, kurios grindžiamos ne tiek žinių perteikimu ir perėmimu, kiek jų analize,
kritiniu vertinimu, praktiniu naudojimu, glaudžiai siejant
švietimo turinį su įvairių sričių gyvenimo praktika, problemomis, jų sprendimų paieška. Kaip parodė gyvenimas, MČTAU ir jo filialų darbo veikla labai paklausi, nes
ji teikia pasitenkinimą ir gerina subjektyvų savo sveikatos vertinimą. Tvirtinama, kad poreikių nepatenkinimas
sukelia vadinamąsias frustracijas, kurios pasireiškia nusivylimu, nemalonia įtampa, depresija, vienatve, neurozėmis. Taigi nepatenkinti poreikiai gali būti daugelio ligų
priežastis.
Vyresnio amžiaus žmonės dažniausiai jaučiasi vieniši.
Tai lemia daugelis priežasčių: susilpnėjusi sveikata, blogos gyvenimo sąlygos, artimų žmonių netektis ir pan. Todėl gali atsirasti pagunda tenkinti netikrus poreikius (alkoholio, narkotikų vartojimas, rūkymas, lošimai ir pan.).
Netikrų poreikių tenkinimas nesuteikia pasitenkinimo, o
tik pagilina krizę. Be to, jų sunku atsisakyti ir tai ne kiekvienas gali įveikti. Pinigų stygius ir valdžios dėmesio
stoka veda į buities žlugdymą, bendrų poreikių patenkinimo galimybių mažinimą.
Nacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

Vyresnio amžiaus žmonės – neįkainojamas turtas valstybei. Didžioji jų dalis yra pozityvūs. Nepaisant to, kad
jiems teko išgyventi karus, artimųjų praradimą, daugeliui – apleisti Tėvynę. Vertas pagarbos sugebėjimas išlikti
oriems, neverkšlenti net ir tada, kai materialinės ir socialinės sąlygos nepakenčiamos. Jų gyvenimo credo – tiesa, dora, ištikimybė, meilė, darbas, viltis, pasiaukojimas
kitiems. Tokie žmonės sutinkami MČTAU ir jo filialų gretose. Tai liudija jų veikla ir pasiekimai.
MČTAU vykdo neformalų mokymą, jame yra 11 fakultetų. Tai pelno nesiekianti įmonė, dirbanti asociacijos
pagrindais. MČTAU ir jo filialuose veikla vykdoma akademiniu principu. Ją galima įvardyti „Mokomės visą gyvenimą“. Valstybė šiai veiklai vykdyti mokinio krepšelio
neskiria. MČTAU ir jo filialai įregistruoti Registrų centre.
Universitetas turi įstatus, himną, vėliavą, antspaudą,
banko sąskaitą, studento pažymėjimą ir interneto svetainę www.treciojoamziausuniversitetas.lt. Svetainėje galima detaliau susipažinti su MČTAU veikla, filialais, kurių
visoje Lietuvoje yra dvidešimt penki. 2011 m. MČTAU
įregistruota 800 studentų, o drauge su filialais jų yra per
30 000.
2011 m. MČTAU veikla prasiplėtė ir suaktyvėjo, nes
universitetas aktyviai įsijungė į skelbiamų projektų konkursinę veiklą. Per metus buvo parašyti aštuoni projektai,
konkursą laimėjo trys. Tai projektai „Gyvenimas ilgas, jei
jis turiningas“, „Gyvenimo ruduo“ ir „Būti draugu ar turėti
draugą“. Gavus finansavimą, suaktyvėjo MČTAU ir jo filialų veikla. MČTAU studentai vyko į temines turistines
keliones po Lietuvą, lankėsi universiteto filialuose. Aplankyta Klaipėda, Tauragė, Telšiai, Švenčionys, Kaunas,
Marijampolė, Prienai, Druskininkai, organizuota ekskursija „Lietuvos dvarai“. Tai buvo teminės, pažintinės arba
sveikatingumo kelionės. Jose dalyvavo ne tik MČTAU
studentai, bet ir tam tikra dalis filialų studentų. Be to,
dalis projekto lėšų buvo skirta ligoniams, medikamentų pirkimui (MČTAU ir filialams), bilietams į Operos ir
baleto teatro spektaklius. Taip pat organizuoti renginiai
iškiliems žmonėms arba jubiliejams paminėti, aplankyti
„Antavilių“ globos namai (įteikti suvenyrai, koncertavo
MČTAU choras „Varsa“), aplankytos ir tvarkytos įžymių
žmonių kapavietės. Tam tikra lėšų dalis skirta filialų rėmimui (Marijampolės, Alytaus, Prienų, Kauno, Klaipėdos,
Anykščių, Rietavo).
Tiek MČTAU, tiek jo filialų veikla – unikalus reiškinys
mūsų laikmetyje. Įsteigti tokio tipo organizaciją yra daug
lengviau, negu vystyti jos veiklą. Ši veikla vyksta jau 16
metų. Studentų gretos vis didėja, tačiau MČTAU veikla nesulaukia Vyriausybės dėmesio. Ji „su siela, bet be
stogo“. Fakultetuose darbo veiklą koordinuoja dekanai.
Darbas vyksta planingai kiekviename fakultete pagal jo
pasirinktą veiklos pobūdį. Studentai gali lankyti bet kurį
fakultetą pasirinktinai arba ir kelis. Visų fakultetų darbo
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veikla nukreipta į VAŽ užimtumą, sveikatos stiprinimą,
sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas
pagrindiniam tikslui – sveikatos problemų sprendimui.
Apžvelgiant MČTAU fakultetų nuveiktą darbą per 2011
metus reikia pripažinti, kad visų jų darbo veikla yra gyvybiškai svarbi. Tai vienas organizmas, kuris be atskirų
jo dalių negali veikti. Visi fakultetai veikė kryptingai, gerindami tiek fizinę, tiek dvasinę VAŽ sveikatą. Jų veikloje
skyrėsi tik veikimo būdai. Priimant PSO poziciją, kuri skelbia, kad sveikata – tai ne tik ligos nebuvimas. Sveikatos
sąvoka apima tris pagrindines sveikatos išraiškas: fizinę,
socialinę ir dvasinę sveikatą. Ilgaamžiškumo tendencija
sveikatos sąvoką gerokai išplėtė. Fizinė sveikata nulemia
gerą mūsų kūno funkcionavimą ir visų organizmo sistemų sveikumą. Protinė sveikata yra susijusi su būdais, kuriais vyresnio amžiaus žmonės iš įvairių šaltinių surenka
žinias ir jas panaudoja priimdami sprendimus, turinčius
įtakos mūsų organizmui bei nulemiančius elgesį. Emocinė sveikata padeda mums suprasti savo jausmus ir taip
juos išreikšti, kad suprastų kiti. Visuomeninė sveikata
susijusi su mūsų požiūriu į save kaip individą, su mūsų
sąveika su kitais asmenimis, o dvasinė sveikata susijusi
su mūsų būties esme. Tai mūsų egzistencijos šerdis, kuri
mus palaiko ir padeda suvokti kitus minėtus sveikatos
aspektus.
Vyresnio amžiaus žmonių dalyvavimas visuomeninėje
veikloje, neformalaus mokymo institucijose padeda išsaugoti sveikatą. Tad ir visų MČTAU fakultetų ir jo filialų
veikla nukreipta į tą patį tikslą – sveikatos išsaugojimą ir
orų gyvenimą senatvėje.
Sveikatos fakultetas – vienas iš seniausių ir gausiausių
fakultetų. Jame mokosi 150 studentų. Jis dirba nuo pat
pirmųjų MČTAU įsteigimo dienų. Sveikatos fakultetui
vadovauja medicinos mokslų daktarė Birutė Gaigalienė. Čia studentai mokomi tausoti sveikatą iki gilios senatvės ir nugyventi vertingą, funkciškai nepriklausomą
gyvenimą. Užsiėmimų metu dėmesys kreipiamas ne tik
į sveikos gyvensenos elementus, bet mokoma suprasti ir
savo negalavimus, jų priežastis. Supažindinama su dažniausiai pasitaikančių ligų priežastimis, simptomais, o
ypač – profilaktika. Mokoma kaip elgtis susirgus. Sveikatos fakulteto veiklos pagrindinis tikslas – švietėjiška veikla ir praktiniai įgūdžiai. Čia mokoma švirkšti į raumenis
vaistus, statyti taures, slaugyti ligonius, supažindinama
su dažniausiai vartojamais vaistais ir jų suderinamumu.
Analizuojama paveldimumo, sveikatingumo, streso,
nerimo, depresijos, pykčio, geros nuotaikos, gyvenimo
būdo, mitybos, aplinkos, darbo, gyvenimo sąlygų ir kitų
veiksnių įtaka senėjimo proceso ypatumams bei ilgaamžiškumui. Siekiama išmokyti studentus ne tik imti, bet ir
duoti kitiems, padėti vienas kitam, ugdyti geranoriškumą, toleranciją, pagarbą vienas kitam, o ypač tam, kuris
jaučiasi vienišas.
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Paskaitos ir užsiėmimai vyksta ciklais – kad studentai geriau įsidėmėtų dėstomą medžiagą. Studentai gali
užduoti klausimų lektoriui juos dominančia paskaitos
tematika. Fakultete paskaitas panaudos principu skaito
specialistai, turintys didelį žinių bagažą ir patirtį – gydytojai, mokslininkai. Studentai noriai dalijasi įgytomis
žiniomis su draugais, giminėmis, perduoda savo patirtį
kaip ilgiau išlikti nepriklausomam, aktyviam bei naudingam savo šeimai ir visuomenei.
Be auditorinių užsiėmimų, Sveikatos fakulteto studentai iškylavo Druskininkuose, kur šventė MČTAU sveikatingumo dieną, lankėsi vandens parke. Šventei vadovavo
dr. B. Gaigalienė ir turizmo fakulteto dekanė T. Dilkienė. Projekto „Gyvenimo ruduo“, kurį finansavo Vilniaus
miesto savivaldybė, lėšomis organizuota išvyka „Arbatos
keliu“. Ji studentams paliko neišdildomą įspūdį ir suteikė daug žinių. Paliatyvios medicinos kursus išklausė 42
MČTAU studentai, juos vedė dr. A. Norvilienė. Išklausiusiems ir įsigijusiems žinių studentams įteiktos pažymos,
suteikiančios teisę teikti medicininę pagalbą ligoniui iki
gydytojo atvykimo. Sveikatos fakulteto studentai dėkingi už tai, kad jų nebaugina sudėtingų ligų pavadinimai.
Jie gerai supranta profilaktikos reikšmę ir esmę, aktyviai
seka vyresnio amžiaus žmonėms skirtas akcijas, kurių
metu nustatomas kaulų tankis, cholesterolio, gliukozės
kiekis kraujyje. Studentai moka matuoti kraujospūdį,
supranta jo svyravimo reikšmę, galimas svyravimo pasekmes. Studentai su nekantrumu laukia užsiėmimų, kurie
vyksta du kartus per mėnesį. Galima drąsiai teigti, kad
Sveikatos fakulteto veikla daug prisideda prie geros sveikatos palaikymo ir holistinio jos suvokimo. Kitas MČTAU
projektas, laimėjęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skelbtą konkursą, yra „Gyvenimas ilgas, jei jis turtingas“. Vykdant šį projektą organizuotas paskaitų ciklas
„Kaip išsaugoti senjorams sveikatą“. Paskaitose dalyvavo
įvairių fakultetų studentai.
Pagrindinis universiteto darbo principas – „pradėk nuo
savęs“. Visi universiteto fakultetai glaudžiai bendradarbiauja. MČTAU šventes puošia moterų choras „Varsa“.
Dainuojamos ne tik jaunystės dainos, bet ir klasikos kūriniai. Literatų, tautodailės fakultetai – tai MČTAU kultūros
paveldėtojai ir puoselėtojai. Šių fakultetų studentų darbai dažnai eksponuojami parodose, dalyvauja labdaringose akcijose „Padėk kitam“, labdaringose mugėse.
Namų ūkio fakultetas veiklą vysto trimis kryptimis:
žmogus, namas, sodas. Užsiėmimų temos labai praktiškos ir aktualios buityje.
Turizmo ir Kultūros pažinimo fakultetai kviečia studentus keliauti ir pažinti įvairius kultūros paminklus. Čia studentai išpildo savo jaunystės svajones ir neįgyvendintus
norus.
Politologijos ir Istorijos fakultetai „vyriškiausi“. Juose
renkasi labai solidūs asmenys su savo nuostatomis ir noIII. VISUOMENĖS AKTYVUMAS UŽTIKRINANT SVEIKĄ SENĖJIMĄ

rais. Įdomu tai, kad čia nėra jokių ginčų. Studentai sugeba išklausyti vienas kitą ir išlikti tolerantiški.
Užsienio kalbų fakultete mokoma anglų, prancūzų ir
vokiečių kalbų. Stebint studentų užsiėmimus, jaučiasi jų
įgytų žinių gausėjimas, motyvacija įsiminti žinias.
Be minėtos veiklos, fakultetuose rektorato nariai dalyvauja įvairiuose respublikiniuose renginiuose, kuriuose
nagrinėjamos vyresnio amžiaus žmonių problemos.
Neformalaus ugdymo institucijos įneša nemažą indėlį
tiek į fizinės, tiek į psichinės sveikatos gerinimą. MČTAU –
viena iš šių institucijų. Universiteto veikla fenomenali,
nes jis sukurtas „iš nieko“ ir jokiai vyriausybinei institucijai nepriklauso. Jo atliekamo darbo neįmanoma įkainoti,
nes vyresnio amžiaus žmonių užimtumas yra būtinas.
Norėti jaustis reikalingam, prisiimti įsipareigojimą ir jį
vykdyti, – tai variklis, kuris priverčia žmogų oriai gyventi.
MČTAU, remdamasis darbo patirtimi, numato suaktyvinti savo veiklą: sukurti ir juridiškai įteisinti finansavimo
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mechanizmą programos „Sveikata visiems“ nevyriausybinėse organizacijose įgyvendinimui, remti ir puoselėti
savanorystės tradicijas siekiant suaktyvinti kartų integraciją, nevyriausybines organizacijas jungti bendram
darbui įgyvendinant Nacionalinės sveikatos tarybos misiją, kuria siekiama stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą,
sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas.
Planuojama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
mokslininkus įtraukti į bendrą MČTAU sveikatos fakulteto veiklą. Vykdant veiklą ir toliau bus akcentuojamos
tikrosios vertybės, jų suvokimas ir prasmė, bus siekiama
suaktyvinti bendradarbiavimą su jaunesnio amžiaus
žmonėmis, mokyklų bendruomenėmis, norint perduoti
savo patirtį bei geranoriškai priimti patarimus, siekiama įtraukti Vilniaus m. savivaldybėje ir kitose žinybose
esančius padalinius, atsakingus už konkrečią veiklos sritį
(sportą, mokslą, sveikatą, gamtosaugą ir pan.), į bendrą
darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis.
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Šiame metiniame pranešime, atsižvelgiant į PSO 2012
metų devizą ir siūlymą aktyviai skleisti informaciją apie
sveiko senėjimo svarbą, skatinti bendruomenes, savivaldos institucijas, pripažinti vyresnio amžiaus žmones kaip
neįkainojamą turtą ir sudaryti palankias sąlygas jiems
dirbti, aktyviai dalyvauti įvairiose gyvenimo srityse, imtis
atitinkamų veiksmų užimtumo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, savanoriškos veiklos, sudarant sąlygas
visą gyvenimą iki senatvės stiprinti ir saugoti sveikatą,
pagrindinis dėmesys skiriamas sveikam senėjimui ir su
tuo susijusioms problemoms aptarti. Sveikas senėjimas
apibrėžiamas kaip galimybių užsitikrinti fizinę, socialinę ir psichinę sveikatą optimizavimo procesas, kuriuo
siekiama įgalinti pagyvenusius žmones aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime nepatiriant diskriminacijos
ir džiaugtis savarankiškumu bei gyvenimo kokybe. Ši
problema viena iš aktualiausių Lietuvoje bei Europoje ir
kelia didžiulius iššūkius XXI amžiui, nes prognozuojama,
kad 2025 m. Europoje žmonių, vyresnių nei 65 metų, bus
ketvirtadalis visos populiacijos, 2050 m. tokio amžiaus
žmonių skaičius padidės 70 procentų, o vyresnių nei
80 m. – 170 procentų. Vis didėjantis pagyvenusių žmonių skaičius įtakoja šalių ekonomikas, sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemas. Todėl būtina kaupti ir
gilinti žinias apie tai, kaip skatinti pagyvenusių žmonių
sveikatingumą bei gyvenimo kokybę, kaip išvengti brangiai kainuojančių šio proceso padarinių visiems gyventojams. Akivaizdu, kad tai pasiekiama tada, kai bendruomenės yra saugios, stiprina sveikatą ir bendrą gerovę,
panaudoja sveikatos priežiūrą ir bendruomenės programas tam, kad išvengtų ligų arba sumažintų jų plitimą.
Metinio pranešimo straipsniuose pažymima, kad Lietuvos gyventojai taip pat sparčiai sensta ir, remiantis
Statistikos departamento duomenimis, 2011 metų pradžioje kas penktas šalies gyventojas buvo pagyvenęs.
Per pastaruosius dešimt metų pagyvenusių žmonių skaičius padidėjo 28,8 tūkst. (4,3 proc.), nors šalies gyventojų
skaičius sumažėjo 183,1 tūkst. (5,2 proc.). Apskaičiuota,
kad, jeigu situacija nesikeis, 2030 metų pradžioje beveik
trečdalį (28,9 proc.) Lietuvos gyventojų sudarys pagyvenę žmonės. Prognozuojama, kad vienam pagyvenusiam
asmeniui tada teks du darbingo amžiaus asmenys (šiuo
metu – trys). Lietuvoje pagyvenusių moterų gerokai daugiau nei vyrų. 2010 m. pradžioje šalyje buvo 449,2 tūkst.
60 metų ir vyresnio amžiaus moterų, arba 1,8 karto daugiau negu vyrų. Pagyvenę žmonės mieste sudarė 20 procentų, kaime – 22,9 procento gyventojų.
Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
ilgėja ir 2010 m. siekė 73,5 metų (nuo 2001 m. vidutinė ti90

kėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 1,8 metų), iš jų vyrų 68,
moterų – 78,8 metų. Per 2001–2010 m. laikotarpį moterų
vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė pailgėjo 1,4 metų,
vyrų – 2,1 metų. Išankstiniais duomenimis, 2011 m. gimė
33,9 tūkst. kūdikių, arba 1,7 tūkst. mažiau negu 2010 m.
2010 m. gimė 35,6 tūkst. kūdikių, tai 1,1 tūkst. kūdikių
mažiau nei 2009 m. Žemiausią lygį gimstamumas buvo
pasiekęs 2002 m. – 1000-iui gyventojų teko 8,6 gimusiojo, kitus septynerius metus didėjo (iki 11 – 2009 m.),
o nuo 2010 m. (10,8) vėl mažėjo – iki 10,5 – 2011 m. Gyventojų mirtingumo kreivė daug metų išlieka aukšta ir
gana stabili, nors išankstiniais duomenimis, 2011 m.
mirtingumas šiek tiek sumažėjo – mirė 41 tūkst. žmonių,
arba 1,1 tūkst. mažiau nei 2010 m. 1000-iui gyventojų
teko 12,7 mirusiojo. 2011 m. mirė 7,1 tūkst. žmonių daugiau negu gimė kūdikių (2010 m. – 6,5 tūkst.). Lietuvos
gyventojų mirties priežasčių struktūra nuo 2001 m. nepakito – daugiausia žmonių miršta dėl trijų pagrindinių
mirties priežasčių – nuo kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų ir dėl išorinių mirties priežasčių. Metiniame
pranešime pateikti duomenys įtikinamai rodo, jog šalyje, ypač lėtinių neinfekcinių ligų grupėje, yra didžiuliai
sergamumo ir mirtingumo skirtumai tarp bendro visų
ir vyresnio amžiaus (per 65 m.) šalies gyventojų. Be to,
dinamikoje vyresnių žmonių mirtingumo rodikliai linkę didėti didesniais tempais nei bendras mirtingumas,
todėl panašu, jog tai ne vien Lietuvos gyventojų populiacijos senėjimo pasekmė, o tam įtakos turi ir sveikatos
sistemos ypatumai – pacientų lūkesčių netenkinimas,
prastas paslaugų prieinamumas, tarpžinybinio bendradarbiavimo sveikatos srityje stoka. Akivaizdu, jog nesant
prioriteto senjorų sveikatai, sveikatos priežiūros sektoriaus galimybės palaipsniui išsisemia, o nesant tinkamo
kitų socialinių sektorių dalyvavimo sveikatos saugos reikaluose, sunku tikėtis ženklesnio teigiamo sveikatos rodiklių poslinkio šiai gyventojų kategorijai.
Pranešime daug dėmesio skirta pagyvenusių žmonių
integracijos visuomenėje problemoms aptarti. Šį procesą riboja pačios visuomenės nepalankus požiūris į senyvus žmones, taip pat baimė susenti, būti našta kitiems
bei senyvų žmonių fizinės ir psichologinės sveikatos
būklės ypatybės, socialinės sąlygos. Dėl netinkamų stereotipų visuomenėje vyresni žmonės yra vertinami kaip
nepatikimi, netinkami darbui, fiziškai silpni, neįgalūs ar
bejėgiai, todėl dažnai vyresnio amžiaus žmonės dažnai
negali visapusiškai dalyvauti visuomeniniame gyvenime.
Visuomenė turėtų kitaip pažvelgti į senėjimo fenomeną
ir siekti vyresnio amžiaus žmonių aktyvaus dalyvavimo
šeimos ir visuomenės gyvenime, darbo rinkoje, didesnio
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kartų solidarumo, kovoti su skurdu ir socialine atskirtimi,
mažinti stigmatizaciją. Akcentuojama, kad sėkmingas
pagalbos ir priežiūros pagyvenusiems žmonėms organizavimas galimas tik suvokiant, norint ir glaudžiai bendradarbiaujant žmonių kartoms ir institucijoms.
Vertinant vyresnio amžiaus gyventojų galimybes Lietuvos darbo rinkoje bei šalyje įgyvendinamą aktyvaus
senėjimo politiką, atkreipiamas dėmesys į tai, kad pagrindinis veiksnys, skatinantis vyresnio amžiaus asmenis kuo
ilgiau išsilaikyti darbo rinkoje, yra mažas senatvės pensijos dydis (vidutinė senatvės pensija Lietuvoje 2011 m.
pabaigoje buvo 748 Lt (217 EUR) ir nepatraukli išankstinio išėjimo į pensiją sistema. Dėl šių priežasčių vyresnio
amžiaus gyventojai stengiasi išlikti darbo rinkoje kuo
ilgiau. Įgyvendinamos (ŠMM, LDB) priemonės vyresnio
amžiaus gyventojų ekonominio aktyvumo didinimui
yra mažai efektyvios: iš vienos pusės, mažai šios amžiaus
grupės atstovų jose dalyvauja, iš kitos – jos nėra suderintos su realiais darbo rinkos poreikiais ir galimybėmis
(atlyginimai, socialinės garantijos ir pan.). Esant aukštam
jaunimo nedarbo lygiui, emigracijai, visuomenėje nuolat stiprėja nuomonės, kad reikėtų labiau riboti pensinio
amžiaus gyventojų užimtumą, ypač viešajame sektoriuje.
Todėl vykdomos politikos priemonės, siekiančios plėtoti
aktyvų senėjimą, nėra efektyvios, nors vyresnio amžiaus
gyventojų užimtumo lygis yra pakankamai aukštas.
Lietuvos sveikatos apsaugos ir socialinės politikos tikslai atitinka Europos Sąjungos ir PSO strateginius tikslus
ir sudaro prielaidas ambulatorinių integruotų slaugos
ir socialinių paslaugų plėtrai. Tačiau priemonės, skirtos
tikslams pasiekti, ne visada nukreipiamos į siektiną rezultatą, t. y. ambulatorinių slaugos ir socialinių paslaugų
plėtrą, užtikrinančią žmogaus teisę kuo ilgiau gyventi ir
mirti savo namuose, o ne į stacionarių slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtrą. Atkreipiamas dėmesys, kad savivaldos lygmeniu neįgyvendinamas Socialinių paslaugų reformos tikslas plėtoti socialinių paslaugų
teikėjų rinką bei Socialinių paslaugų įstatymo nuostata – viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų
nustatyta tvarka, socialines paslaugas pirkti savo teritorijos gyventojams, o savo naujas socialinių paslaugų įstaigas steigti tik tais atvejais, kai kitos socialinių paslaugų

Nacionalinės sveikatos tarybos metinIS pranešimas 2012

įstaigos neteikia, teikia nepakankamai ar negali teikti
gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės tų socialinių paslaugų, kurių poreikis savivaldybės teritorijos gyventojams yra nustatytas. Lietuvoje tik dvi savivaldybės
perka dienos socialinės globos paslaugas savo teritorijos
gyventojams.
Straipsniuose nemažai dėmesio skiriama pagyvenusių
žmonių gyvenimo kokybei. Akivaizdu, kad reikėtų didesnį dėmesį skirti sveikos gyvensenos principų mokymui,
jų įtraukimui į kasdieninę veiklą, kuo ankstyvesnei lėtinių neinfekcinių ligų ir jų rizikos veiksnių diagnostikai,
kontrolei, reabilitacijai, psichinei sveikatai. Atkreipiamas
dėmesys, kad psichikos sutrikimai yra labai paplitę tarp
pagyvenusių žmonių, nes senstant sulėtėja visi psichikos
procesai, ypač mąstymas, atsiranda lengvas atminties ir
energijos susilpnėjimas. Pagyvenusio amžiaus žmonėms
ypač būdingi emocijų sutrikimai – padidėjęs dirglumas,
irzlumas, bloga nuotaika, nuolatinis nepasitenkinimas.
Pabrėžiama didelė socialinės aplinkos veiksnių įtaka psichikos sveikatos blogėjimui. Nors sveikatinimo ir prevencijos veikla įmanoma netgi labai senyvo amžiaus žmonių
grupėse, daugelis prevencinių programų ir sveikatinimo
priemonių neapima vyresnių žmonių. Todėl siekiant
geresnės pagyvenusių žmonų gyvenimo kokybės, rekomenduojama sudaryti užimtumo (pvz., savanoriška
veikla ar įvairūs užsiėmimai, susibūrimai) programas pagyvenusiems ir nebedirbantiems žmonėms, nes aktyvus
žmonių įtraukimas į socialinį gyvenimą yra viena iš ilgaamžiškumo bei geresnio gyvenimo sąlygų, o fizinio aktyvumo skatinimo programos ar užsiėmimai pagyvenusio
amžiaus žmonėms padeda ne tik pasijusti sveikesniems,
bet būna ir tam tikra bendravimo, laiko praleidimo forma. Pateikiama geroji ,,Trečiojo amžiaus universiteto“,
kuriame pagyvenę žmonės tobulina užsienio kalbų įgūdžius, šoka, dainuoja, kolektyviai lanko teatrus, parodas,
dalyvauja kitoje veikloje, patirtis, taip pat – bendruomenių brandinimo gerosios praktikos pavyzdžių bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurų patirtis skatinant
sveiką senėjimą.
Tikimės, kad metinio pranešimo straipsniai bus įdomūs ir naudingi įvairių sektorių specialistams, visų lygių
politikams.
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