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4 ĮVADAS

ĮVADAS

Nacionalinės sveikatos tarybos penkioliktojo meti-
nio pranešimo pagrindinė tema, atsižvelgiant į Pasaulio 
sveikatos organizacijos paskelbtą Sveikatos dienos temą 
ir metų devizą, skiriama hipertenzijai – svarbiam visuo-
menės sveikatai įtakos turinčiam veiksniui.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, hiper-
tenzija serga kas trečias žmogus pasaulyje. Hipertenzi-
ja – lėtinė liga ir vienas iš svarbiausių širdies ir kraujagys-
lių ligų rizikos veiksnių. Daugeliu atvejų hipertenzija yra 
besimptomė liga, dar 1991 metais įvardinta „tyliuoju žu-
diku“, lemianti apie pusę mirčių nuo insulto ir širdies ligų. 
Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos 
SVEIDRA duomenimis, 2011 metais Lietuvoje hiperten-
zinės ligos buvo dažniausios iš visų kraujotakos sistemos 
ligų.

Metinio pranešimo straipsniuose analizuojama hiper-
tenzinių ligų epidemiologinė situacija Lietuvoje, svars-
tomos rizikos veiksnių kontrolės problemos ir siūlomi jų 
sprendimo būdai, pristatomi naujausi mokslinių tyrimų 

duomenys, pateikiamos rekomendacijos. Leidinyje iš-
spausdintuose straipsniuose apžvelgiama Sveikatą sti-
prinančių mokyklų tinklo dvidešimties metų patirtis, vei-
klos prioritetai, atsižvelgiant į naujus šio meto iššūkius. 
Taip pat gvildenami visuomenės sveikatos specialistų 
žinių ir gebėjimų raiškos ypatumai, planuojant sveikatos 
stiprinimo veiklą.

Neabejotina, kad tik sutelktomis politikų, specialistų, 
mokslininkų, gyventojų, žiniasklaidos atstovų, verslo 
bendruomenės pastangomis galima suvaldyti esamą 
situaciją ir tikėtis akivaizdesnio sveikatos rodiklių gerė-
jimo.

Nuoširdžiai dėkoju Nacionalinės sveikatos tarybos 
nariams už svarbią visuomeninę veiklą, taip pat metinio 
pranešimo autoriams ir visiems, prisidėjusiems prie lei-
dinio rengimo.

Prof. habil. dr. Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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I.1. HIPERTENZINIŲ LIGŲ MASTAS  
IR JO RAIDOS TENDENCIJOS LIETUVOJE

Romualdas Gurevičius

Tyrinėtojai prognozuoja1, kad nuo 2000 iki 2025 metų 
išsivysčiusiose pasaulio šalyse ligotumas hipertenzija 
padidės iki 29 proc., t. y. pasaulyje ja sirgs 1,56 milijardo 
žmonių. Hipertenzija savo prigimtimi ir eiga yra ypatinga 
liga. Kliniškai gana tyli, nes dažnai jos eiga būna besimp-
tomė. Ši tyla labai klastinga, kadangi jos metu liga daro 
nepataisomą žalą žmogaus kūnui, pažeisdama jo „orga-
nus taikinius“, todėl PSO ekspertai šią ligą 1991 m. įvardi-
jo „tyliuoju žudiku“. Be to, ištirta, kad mažiausiai trečdalis 
populiacijos nežino, jog serga hipertenzija, o tai rodo, 
kad absoliučioje daugumoje šalių šiai ligai būdingas „ais-
bergo“ fenomenas, t. y. tai, ką mes registruojame, tai tik 
matoma problemos dalis2. Pasaulio sveikatos organizaci-
jos (PSO) 2008 metais atliktas momentinis tyrimas apie li-
gotumą hipertenzinėmis ligomis (TLK-10 kodas I10–I15) 
Europoje ir visame pasaulyje dar kartą patvirtino šių ligų 
svarbą, jų problematiką. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad 
daugiausia hipertenzinėmis ligomis sirgo Šiaurės–Rytų 
Europos gyventojai. Didžiausias sergančių asmenų skai-
čius nustatytas Ukrainoje (48,3 %), antroje vietoje buvo 
Armėnija (47,8  %), o trečioje  – Lietuva (47,7  %). Tačiau 
kitų šalių patirtis rodo, kad sumažinti ligotumą hiperten-
zinėmis ligomis yra įmanoma ir turėtume lygiuotis į šalis, 
kuriose ligotumas šia liga mažiausias: Islandiją (33,8 %), 
Daniją (34,5 %), Šveicariją ir Belgiją (po 34,8 %).

PSO duomenimis, hipertenzija serga kas trečias žmo-
gus pasaulyje. Dažnas jų nejaučia jokių simptomų, tačiau 
ilgai negydoma hipertenzija ir nuolat pasunkėjęs širdies 
darbas gali sukelti širdies infarktą, insultą, inkstų ir kitas 
pavojingas sveikatai ir gyvybei ligas. Privalomojo sveika-
tos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duome-
nimis, Lietuvoje 2011 metais hipertenzinės ligos buvo 
dažniausios iš visų kraujotakos sistemos ligų.

MEDŽIAGA IR METODIKA
Darbe panaudota Higienos instituto Sveikatos infor-

macijos centre surinkta informacija. Ji apima privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos 
„Sveidra“ informaciją, kurioje sveikatos statistikai tinkami 
duomenys yra surandami panaudojant specialius algori-

1 Kearney P. M., Whelton M., Reynolds K. et al. Global Burden of 
hypertension: analysis of worlwide data. Lancet, 2005, vol. 365, 
p. 217–223.

2 World Health Organization, Heart Beat: The rythm of health re-
port on worl health day. 7th April 1991. Geneva: WHO, 1992.

tmus, atskiriant naujai išaiškintų ligų atvejus, eliminuo-
jant sergamumo statistikos dublikatus. Ligotumo statis-
tika taip pat atrenkama panaudojant sukurtą algoritmą3. 
Sergantys asmenys (ligotumas)  – Lietuvos gyventojų, 
kuriems registruota hipertenzija metų eigoje, ir vidutinio 
metinio gyventojų skaičiaus santykis4. Kraujotakos siste-
mos ligos (toliau – KSL) apima visą intervalą ligų, įskai-
tant išeminę širdies ligą ir galvos smegenų kraujotakos 
ligas (pagal TLK-10–AM kodus I00–I99), hipertenzines 
ligas (kodas I10–I15) ir išeminę širdies ligą (I20–I25).

Kita informacija paimta iš Mirties atvejų ir jų priežas-
čių valstybės registro, Lietuvos statistikos departamen-
to, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie So-
cialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tais atvejais, kai 
medicininiame mirties liudijime yra įrašyta hipertenzijos 
diagnozė ir kartu išeminės širdies ligos, insulto ar infark-
to diagnozės, hipertenzinė liga niekada nekoduojama 
kaip pagrindinė mirties priežastis. Šiuo atveju pagrindi-
nė mirties priežastis bus insultas (I60–I64), išeminės šir-
dies ligos (I20–I25).

HIPERTENZIJOS NETOLYGUMAI EUROPOJE
Paskutiniais paskelbtais duomenimis, didžiausias 

standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos ligų rodi-
klis (SMR) buvo Bulgarijoje (617,4 atv./100 000 gyv.), Ru-
munijoje (540) ir Lietuvoje (486,4). Mažiausias SMR – Is-
panijoje (137,8 atv./100 000 gyv.) ir Prancūzijoje (114,5). 
Europos Sąjungos (ES) vidurkis – 209,4 atv./100 000 gyv. 
Didžiausias SMR nuo išeminės širdies ligos buvo Baltijos 
šalyse ir Rumunijoje, Vengrijoje ir Slovakijoje, daugiau 
nei 165 atv./100 000 gyv. Mažiausias SMR – Portugalijo-
je, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose, mažiau nei 
52,9 atv./100 000 gyv. ES vidurkis – 76,2 atv./100 000 gyv.

SERGAMUMO IR LIGOTUMO DINAMIKA  
LIETUVOJE

Sergamumo hipertenzinėmis ligomis ir ligotumo jo-
mis dinamika pavaizduota 1 pav. Analizuojamo periodo 
pradžioje ligotumas buvo 10 kartų didesnis už sergamu-
mą, o periodo pabaigoje – 15 kartų. Šį fenomeną lėmė 
vis didėjantis ligotumas hipertenzinėmis ligomis. Tai 
rodo, jog šalyje turime vis daugiau pacientų, kuriems hi-
pertenzija yra sėkmingai kontroliuojama.

3 Lietuvos gyventojų bendrasis sergamumas 2001–2005 m. pri-
valomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ 
duomenimis, Lietuvos sveikatos informacijos centras. Sudarė 
Gaižauskienė A. ir kt., ISBN 9955-537-03-5, Vilnius, 2006, 136 p.

4 Lietuvos gyventojų sergamumas apskrityse ir savivaldybėse 
2012 m. Sudarė Gaidelytė R., Garbuvienė V., Madeikytė N. Vil-
nius, 2013, 76 p.

I. LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATA
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2006–2011 metų laikotarpio Privalomojo sveikatos 
draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys 
rodo, jog sergančiųjų hipertenzinėmis ligomis kasmet dau-
gėja (11,6–15,6 %), o miršta kasmet vos apie vieną procen-
tą (1,1–1,4 %) Lietuvos gyventojų. 2011 metų duomenimis, 
iš 1000 gyventojų hipertenzine liga sirgo 159,49 asmenys 
(1 pav.). Didėjantis ligotumas rodo, jog daugėja sergančių-
jų ir su šia liga sėkmingai gyvenančių asmenų. Dažniausiai 
taip yra dėl to, kad asmens sveikatos priežiūros specialistai 
turi tinkamų priemonių ir tinkamai šią ligą gydo.

Sergamumas hipertenzinėmis ligomis tik nuo 2008 
metų pasižymi nedidele mažėjimo tendencija (1  pav.). 
Viena iš šio mažėjimo priežasčių galėtų būti tam tikri lai-
mėjimai ankstyvosios (angl. primordial) ir pirminės profi-
laktikos srityje. Jeigu sergamumo mažėjimo tendencija 
išliks po keleto metų, galima laukti ir ligotumo stabiliza-
cijos, ir, galimas dalykas, jo mažėjimo.

Ligotumas hipertenzinėmis ligomis minėtu laikotar-
piu vis didėjo, tačiau stacionarinio gydymo skyrimas 
žymiai nekito. 2006–2011  m. laikotarpiu jis siekė tik 
3,73–4,87 atvejo 1000 gyventojų. Tai rodo, kad hiperten-
zinės ligos gali būti efektyviai gydomos ambulatorinėje 
grandyje šeimos gydytojų, nenaudojant stacionariniam 
gydymui skirtų lėšų. Daugeliu atvejų ligonio hospitali-
zavimas yra visiškai nebūtinas, todėl hipertenzinės ligos 
dažnai yra priskiriamos prie išvengiamų hospitalizacijų 
sąrašo, t. y. prie tokių ligų, kurios gali būti suvaldytos am-
bulatorinėje sveikatos sistemos grandyje.

SERGAMUMO HIPERTENZIJA IR LIGOTUMO JA 
PRIKLAUSOMYBĖ NUO AMŽIAUS

Sergamumo hipertenzinėmis ligomis priklausomybė 
nuo amžiaus, lyginant pirmąjį ir paskutinį periodą, lei-

do ne tik nustatyti šios ligos dažnumą įvairiose amžiaus 
grupėse, bet ir užfiksuoti, kuriose amžiaus grupėse ser-
gamumas per 11 metų padidėjo (2 pav.). Nustatyta, kad 
vaikų amžiuje bei amžiaus kategorijoje po 70 metų per 
11 metų jokių pokyčių neįvyko. Tačiau pradedant 25–29 
metų grupe iki 65–69 metų amžiaus grupės pastebimas 
gana ryškus sergamumo padidėjimas. Sergamumo hi-
pertenzija pikas pasiektas 50–54 metų amžiaus grupė-
je. Vertinant galimas paraleles su antrinės profilaktikos 
programomis, pastebima, kad visiškai galimas dalykas, 
jog dėl antrinės profilaktikos buvo atrasta daugiau naujų 
hipertenzijos atvejų, kurie sėkmingai gydomi.

Be to, Privalomojo sveikatos draudimo informacinės 
sistemos SVEIDRA duomenimis, 2006–2011 metų lai-
kotarpiu kasmet užregistruojama po vieną naują hiper-
tenzinės ligos atvejį 1000 vaikų ir apie 12,19–15,6 atvejo 
1000 suaugusiųjų, t. y. nauji susirgimo atvejai, pirmą kar-
tą užregistruoti atvejai, o pastaruosius atspindi sergamu-
mo rodiklis.

Rezultatai rodo, kad sergamumas hipertenzinėmis 
ligomis būdingas brandaus ir darbingo amžiaus gyven-
tojams. Tai ypatingos svarbos amžiaus grupė Lietuvos 
ekonomikai bei kitoms sritims, nes šios ligos turi įtakos 
asmens darbingumui. Neįgalumo ir darbingumo nusta-
tymo tarnybos prie SADM duomenimis, 2006–2011  m. 
laikotarpiu sergančiųjų hipertenzine liga, kuriems pirmą 
kartą nustatytas 0–55  % darbingumo lygis, procentas 
svyravo nuo 4,9 % iki 7,6 %.

Analizuojant ligotumą pagal amžių, nustatyta, kad 
sergančiųjų hipertenzinėmis ligomis (t. y. ligotumo) ro-
diklis su amžiumi tolygiai didėja, pradedant nuo 30–34 
metų (3  pav.). Nuo šios amžiaus grupės ligotumo am-
žiaus kreivės 2001 ir 2011 metais pasižymi skirtingomis 

1 pav. Sergamumo ir ligotumo hipertenzinėmis ligomis dinamika Lietuvoje 2001–2011 metais
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2 pav. Sergamumo hipertenzija priklausomybė nuo amžiaus Lietuvoje 2001 ir 2012 metais

3 pav. Ligotumo hipertenzija priklausomybė nuo amžiaus Lietuvoje 2001 ir 2012 metais

trajektorijomis. 2001 metais ligotumas didėjo iki 75–79 
metų amžiaus, o vėliau rodė kritimo tendenciją, kuri, 
greičiausiai, buvo užfiksuota dėl šios ligos hipodiagnos-
tikos senyvame amžiuje, t. y. tarp 80–84, 85 metų ir vy-
resnių asmenų. Hipodiagnostika dažniausiai siejama su 
prastesniu sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu 
šios amžiaus kategorijos žmonėms. Praėjus 11 metų, 
2011 m. matoma visai kitokios konfigūracijos ligotumo 
hipertenzija amžiaus kreivė, kuri rodo tiesioginę priklau-
somybę nuo amžiaus – kuo senesnis žmogus, tuo dides-
nė tikimybė sirgti hipertenzija. Be to, aiškiai matyti, kaip 
per 11 metų išaugo šia liga sergančių ligonių kontingen-
tas. Tai didžiulis krūvis šalies sveikatos sistemos ambula-
torinei grandžiai, reikalaujantis daug PSDF lėšų šiuolaiki-
niams medikamentams kompensuoti.

SERGAMUMO HIPERTENZINĖMIS LIGOMIS  
IR LIGOTUMO JOMIS NETOLYGUMAI LIETUVOJE

Tarp sergamumo hipertenzija ir ligotumo ja dažnio 
rodiklių 60 Lietuvos savivaldybių aptiktas šiek tiek ma-
žesnis nei vidutinis (r  =  0,88), tačiau statistiškai reikš-
mingas (p  <  0,05), koreliacinis ryšys. Vadinasi, savival-
dybėse, kuriose aukštas sergamumo hipertenzija lygis, 
yra tendencija registruoti didesnį ligotumą. Ypač ryški 
ši priklausomybė savivaldybėse, esančiose 3 pav. viršuti-
niame lateraliniame kvadrante. Tai Širvintų (3), Kupiškio 
(33), Druskininkų (38), Jonavos (11) ir Kaišiadorių (12) sa-
vivaldybės.

Viršutiniame medialiniame kvadrante esančioms sa-
vivaldybėms būdingas mažesnis sergamumas už šalies 
vidurkį, tačiau žymiai aukštesnis nei šalies ligotumo vi-
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durkis. Tai Panevėžio (31), Varėnos (41), Birštono (10), 
Ignalinos (56) ir Ukmergės (6) savivaldybės.

Apatiniame lateraliniame kvadrante pakliuvusioms 
savivaldybėms būdingas palyginti aukštas sergamumas 
ir mažesnis nei šalies vidurkis ligotumas. Tai Trakų (5), Pa-
kruojo (28), Kauno r. (13), Pagėgių (50), Šilutės (23), Pas-
valio (35) ir Vilniaus r. (7) savivaldybės.

Savivaldybėms, patekusioms į apatinį medialinį kva-
dratą, būdingi žemi, mažesni už šalies vidurkį ir sergamu-
mo ir ligotumo hipertenzija, rodikliai. Tai Joniškio (26), 
Alytaus  m. (37), Neringos (19) ir Kelmės (27) savivaldy-
bės. Savivaldybėms, esančioms centre, aplink vertikalios 
ir horizontalios linijos susikirtimą, būdingas šalies serga-
mumo ir ligotumo vidurkis.

4 pav. Ryšys tarp sergamumo hipertenzija ir ligotumo 100 000 gyventojų Lietuvos savivaldybėse 2011 metais  
(horizontali linija – ligotumo vidurkis – 16 468, vertikali linija – sergamumo vidurkis – 1011)

Atlikus sergamumo hipertenzinėmis ligomis disper-
sinę analizę nustatyta, jog 60-ies savivaldybių rodikliai 
10-yje šalies regionų nepasižymi statistiškai reikšmin-
gais netolygumais, todėl gali būti atsitiktiniai. Toliau 
atlikta analizė parodė, kad yra priešingai – ligotumas 
hipertenzija statistiškai reikšmingai varijuoja 60-yje ša-
lies savivaldybių. Įvertinus skirtumo statistinį reikšmin-
gumą 90 proc. tikimybe, nustatyta, jog Kauno ir Utenos 
regiono savivaldybėse ligotumas statistiškai reikšmingai 
viršijo šalies vidurkį, o Klaipėdos ir Tauragės regionuose 
yra žemesnis už šalies vidurkį. Didžiausi ligotumo rodi-
klio pasikliautiniai intervalai (5 pav.) buvo aptikti Alytaus, 
Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių ir Vilniaus regione, dėl 
to šių regionų ligotumo hipertenzija rodiklis statistiškai 
nesiskyrė nuo šalies vidurkio, nes rodiklių svyravimai 
„kirto“ šalies vidurkio liniją. Be to, šių regionų viduje savi-
valdybių gyventojų ligotumo rodikliai labai varijavo, t. y. 
vienose savivaldybėse buvo žemi, o kitose – aukšti.

Aukščiausias sergamumas hipertenzinėmis ligomis 
2011 metais užfiksuotas trijose savivaldybėse  – Kai-
šiadorių, Jonavos ir Širvintų. Sergamumas jose pateko 
į aukščiausią kartogramos laipsnių dydžio intervalą  – 
1565–11 958 atvejai 100 000 gyventojų. Labai žemas ser-
gamumas, 437–782 atvejai 100 000 gyventojų, aptiktas 
11-oje savivaldybių, žemas  – 17-oje, vidutinis  – 13-oje, 
aukštas – 16-oje savivaldybių (5 pav.). Sergamumas, ku-
rio skaitiklyje yra naujai diagnozuotų atvejų, rodo šalies 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų diagnosti-
nį aktyvumą analizuojamos patologijos srityje. Tai aiškiai 
matyti kartogramoje, pateiktoje 5  pav. Nors statistiniai 
testai rodo, kad sergamumo svyravimai 60-yje šalies sa-
vivaldybių nėra statistiškai reikšmingi, stabiliai veikian-
čioje sveikatos sistemoje tokių netolygumų neturėtų  
būti.
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6 pav. Sergamumo hipertenzinėmis ligomis paplitimo 
ypatumai Lietuvoje 2011 metais

5 pav. Ligotumo hipertenzija 100 000 gyv. netolygumai Lietuvos regionuose 2011 metais  
(horizontali linija – šalies vidurkis – 16468)

7 pav. Ligotumo hipertenzinėmis ligomis paplitimo 
ypatumai Lietuvoje 2011 metais

Aukščiausias ligotumas hipertenzinėmis ligomis už-
fiksuotas net 12-oje šalies savivaldybių. Šių savivaldybių 
gyventojų ligotumas varijavo nuo 18 751 iki 23 546 atve-
jų 100 000 gyventojų. Savivaldybės, kuriose dominuoja 
aukštas ligotumas, su kai kuriomis išimtimis, yra išsidės-
čiusios šalies šiaurės rytų regione. Vadinasi, čia turime 

daugiausia šia liga sergančių ligonių. Tai nestebina, nes 
keletą metų šioje teritorijoje vykdomos kardiologinės 
profilaktinės programos, dirbama ir su gyventojais, ir su 
šeimos gydytojais, todėl natūralu, kad kardiologinis bu-
drumas ten pakankamai ryškus. Ligotumo rodiklis, kurio 
skaitiklyje yra visi analizuojama patologija sergantys li-
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goniai, rodo šių ligonių kontingento dydį. Šis dydis yra 
svarbus planuojant krūvius, medikamentus bei nusta-
tant paslaugų mastą.

MIRTINGUMAS NUO HIPERTENZINIŲ LIGŲ 
LIETUVOJE

2012  m. Lietuvoje nuo hipertenzinių ligų (I10–I15) 
mirė 574 asmenys, iš kurių tik 20 mirė nuo pirminės hi-
pertenzijos. Ši diagnozė medicininiame mirties liudiji-
me rašoma tik tais atvejais, kai gydytojai medicininiame 
mirties liudijime nenurodo daugiau jokios kitos ligos ar 
būklės.

PREVENCINĖS PROGRAMOS, SIETINOS  
SU HIPERTENZINĖMIS LIGOMIS

Lietuvoje šiuo metu funkcionuoja „Asmenų, priskirti-
nų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, at-
rankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa“, 
patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkri-
čio 25 d. įsakymu Nr. V-913. Ji vykdoma nuo 2006 metų. 
Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir moterų nuo 
50 iki 65 metų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai. Šios 
programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. 
Programos priemonės apmokamos iš Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžeto lėšų.

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, pradėjus įgy-
vendinti minėtą prevencinę programą, per pastaruosius 
šešerius metus gerokai padidėjo patikrintų asmenų skai-
čius: pirmais programos įgyvendinimo metais buvo pa-
tikrinti 21 524 asmenys, 2012 m. – 8,8 karto daugiau nei 
2006 m. – 190 348. 2010–2012 metais 1,7 karto padidėjo 
išsamios širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo 
paslaugos teikimas tarp vyrų ir 1,5 karto – tarp moterų. 
Suprantama, jog didėjant patikrų apimčiai, didėja serga-
mumo ir ligotumo hipertenzija rodikliai.

ANKSTYVOSIOS (ANGL. PRIMORDIAL)  
IR PIRMINĖS PROFILAKTIKOS GALIMYBĖS

Hipertenzinių ligų priežastys nėra visiškai aiškios, ta-
čiau mokslininkai tvirtina, kad pagrindiniai rizikos veiks-
niai yra: mityba (maistas su daug sočiųjų riebalų); nutu-
kimas ir antsvoris; per didelis druskos, kavos, alkoholio 
vartojimas; per mažas vaisių ir daržovių vartojimas; per 
mažas fizinis aktyvumas; rūkymas, stresas; įtakos turi 
ir vyresnis nei 65  m. amžius bei kiti veiksniai. Apskritai 
tariant – tai su žmogaus gyvensena susiję veiksniai, ku-
riuos suvaldyti ar keisti gali padėti šeimos gydytojai ar 
visuomenės sveikatos specialistai.

Daugelyje Vakarų kraštų jau kuris laikas vykdomos 
mokslinės programos, siekiant reguliuoti rizikos fakto-
rius, dėl to pasiekiama teigiamų rezultatų mažinant ser-
gamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. 
Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje, apiben-

drinus daugelio programų tyrimo rezultatus, parodyta, 
jog įvardyti rizikos faktoriai yra bendri ir kitoms lėtinėms 
neinfekcinėms ligoms, tokioms kaip kai kurios vėžio for-
mos, lėtinės plaučių ligos, medžiagų apykaitos sutriki-
mai, ir pasirinkta „Integruotos profilaktikos“ kryptis.

Atsiradus integruotos profilaktikos koncepcijai, kova 
su rizikos faktoriais įgavo dar platesnę prasmę mažinant 
mirtingumą ne tik nuo širdies ir kraujagyslių, bet ir kitų 
lėtinių neinfekcinių ligų. Taip pat pradėta vis plačiau 
kalbėti apie rizikos faktorių reguliavimą ir jį propaguo-
ti, apie ankstyvosios profilaktikos elementus – sveikatos 
ugdymą ir apsaugą nuo jų rizikos faktorių atsiradimo, 
pradedant nuo pat vaiko gimimo ir netgi nuo vystymosi 
įsčiose, kada nėščiajai taikoma sveikos gyvensenos patir-
tis. Įrodymais pagrįsta, jog visos šios pastangos mažina 
sergamumą hipertenzinėmis ligomis.

APTARIMAS
Remiantis Lietuvos privalomojo sveikatos draudimo 

informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis ir PSO 2008 
metais atliktu tyrimu, akivaizdu, kad hipertenzinės ligos 
yra didžiulė Lietuvos visuomenės sveikatos problema. 
Tačiau žinome, kad daugelio hipertenzinių ligų rizikos 
veiksnių galima išvengti arba bent sumažinti jų įtaką, 
nes dauguma jų yra mūsų gyvensenos dalis. Kova su hi-
pertenzinėmis ligomis turi būti nuolatinė, kompleksinė ir 
nepertraukiama, nes elgsenos, gyvensenos, įpročių po-
kyčiai yra ilgas procesas, o jo rezultatai pastebimi tik po 
5 ar 10 metų. Tad ligotumas hipertenzinėmis ligomis gali 
būti sumažintas tik paties žmogaus sąmoningumo, šei-
mos gydytojų ir visuomenės sveikatos specialistų dėka.

Tyrimai, atlikti tarp darbingo amžiaus žmonių Bul-
garijoje5, parodė, kad padidėjęs kraujospūdis paplitęs 
tarp 24  proc. moterų ir 58  proc. vyrų, ligotumas didėja 
su amžiumi. Iš 772 žmonių, turinčių padidėjusį kraujos-
pūdį, tik 49 proc. moterų ir 33 proc. vyrų patvirtino, jog 
žinojo apie šią savo ligą nuo ligos diagnozavimo. Tolesni 
rezultatai parodė, jog tarp gyventojų, vyresnių nei 40 m., 
padidėjęs kraujospūdis yra smarkiai paplitęs, jis nėra tin-
kamai kontroliuojamas, o tai yra viena iš didžiausių prie-
žasčių, kodėl šioje šalyje yra aukštas mirtingumas nuo 
insulto ir išeminės širdies ligos.

Tyrimai, atlikti Indijoje6, sugriovė mitą, jog ši liga yra 
tik miesto gyventojų problema, nes išsamesnė analizė 
parodė, kad mažesnis sergamumas ir ligotumas šia liga 
tarp kaimo gyventojų yra dėl hipodiagnostikos, kurios 

5 Stein A., Stoyanovsky V., Mincheva V., Dimitrov E. et all. Prevalen-
ce, awarenes, treatment and control of hypertension in a wor-
king Bulgarian Population. European Journal of Ep[idemiology, 
Mar 2000, vol. 16, No 3, p. 265.

6 Yuvaraj B. Y., Nagendra Gowda M. R. Prevalence, awareness, tre-
atment and control of hypertension in rural areas of Davanage-
re.- Indian Journal of Community Medicine, 2010, vol. 35, No 1, 
p. 138–141.
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pagrindinė priežastis – prastas pirminės sveikatos prie-
žiūros grandies prieinamumas kaimo vietovėse.

Remiantis retrospektyviu tyrimu, JAV 2006 metais 
ligotumas hipertenzija buvo 19,7 proc. Tyrimu nustaty-
ta, jog remiantis nacionalinėmis gydymo rekomenda-
cijomis, 36  proc. sergančiųjų buvo gydomi netinkamai. 
Vieno netinkamo gydymo atvejo kaina žmogui buvo 
234,60 USD – netinkamas gydymas šiai šaliai kainavo 
13 mlrd. dolerių7. Taigi neteisingas šios ligos gydymas 
labai neigiamai veikia bet kurios šalies sveikatai skirtus 
resursus, kurie ir be to yra smarkiai riboti.

Seniai žinoma, kad pagrindiniai hipertenzijos rizikos 
faktoriai yra antsvoris ir sėdimas gyvenimo būdas. Tyri-
mai rodo, jog Kanadoje nuo 1995 iki 2005 metų hiper-
tenzija sergančiųjų skaičius padvigubėjo. Suaugusių 
gyventojų skaičiaus padidėjimas negali paaiškinti šio 
padidėjimo, kadangi jis tuo pačiu periodu padidėjo tik 
17,4 proc.8

Teigiami rezultatai pasiekti tik tose šalyse, kur pasi-
teisinę mokslinių tyrimų rezultatai diegiami populiaci-
jos lygmeniu ir tuo užsiima ne tik sveikatos priežiūros ir 
visuomenės sveikatos tarnybos, bet ir pati visuomenė. 
Taigi šioje srityje ypač svarbus tarpžinybinis bendradar-
biavimas, kur greta sveikatos ir sveikatos priežiūros spe-
cialistų dirba ir visuomeninės organizacijos, žinančios 
pačių šalies piliečių, pacientų problemas, trukdžius daly-
vaujant profilaktikos programose.

7 Balu S. Estimated Annual direct expenditures in the United Sta-
tes as a result of inapropriate hypertension treatment according 
to National Treatment guidelines. Clin Ther, 2009, Jul; 31 (7), 
p. 1581–1594.

8 Manson J. E. Skerrett P. J. Greenland at al. The escalating pan-
demics of obesity and seddentary lifestyle. A call to action for 
clinicians. Arch Internat Med, 2007, vol. 164, p. 249–258.
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II.1. SKIRTINGO IŠSILAVINIMO LIETUVOS 
GYVENTOJŲ MITYBOS ĮPROČIAI IR JŲ 
POKYČIAI 1994–2012 METAIS

Vilma Kriaučionienė, Janina Petkevičienė

Gyventojų sveikatos netolygumai būdingi daugumai 
Europos valstybių. Todėl sveikatos skirtumų mažinimas – 
vienas svarbiausių Europos sveikatos politikos tikslų. 
Norint rasti efektyvius strateginius sprendimus, būtina 
žinoti sveikatos netolygumų priežastis. Nustatyta, kad 
sveikatos skirtumai priklauso nuo ekonominių, kultūri-
nių, psichosocialinių, aplinkos ir gyvensenos veiksnių. 
Didelė reikšmė skiriama mitybai.

Mitybos ir sveikatos ryšys pagrįstas daugybe moksli-
nių tyrimų. Tinkama mityba aprūpina žmogų energija ir 
gyvybinei organizmo veiklai reikalingomis maistinėmis 
medžiagomis. Dėl nesveikos mitybos atsiranda išeminė 
širdies liga, arterinė hipertenzija, piktybiniai navikai, nuo 
insulino nepriklausomas cukrinis diabetas, nutukimas, 
osteoporozė, anemija, jodo trūkumo sukelti sveikatos 
sutrikimai ir kitos ligos (WHO, 2003). Keičiantis gyventojų 
mitybai, kinta ir minėtų ligų paplitimas. Lėtinių ligų epi-
demija XX amžiaus antrojoje pusėje siejama su sparčiais 
mitybos pokyčiais, kuriuos skatino ekonomikos raida, 
industrializacija, urbanizacija, rinkos globalizacija. Nors 
žmonių gyvenimo lygis kilo, didėjo maisto produktų 
prieinamumas ir plėtėsi jų asortimentas, tačiau kai kurie 
mitybos pokyčiai turėjo neigiamų pasekmių visuomenės 
sveikatai. Padaugėjo abejotinos kokybės ir menkaverčių 
maisto produktų, kurių vartojimą skatino agresyvi rekla-
ma. Maisto rinkos globalizacija mažino vietinių tradicinių 
produktų paklausą. Nauji mitybos įpročiai greitai plito iš 
vienos šalies į kitą, iš vieno visuomenės sluoksnio į kitą. 
Pradėta daugiau vartoti didelės energinės vertės maisto 
produktų, turinčių daug gyvulinių riebalų, cukraus, ma-
žai maistinių skaidulų, o šviežių daržovių, vaisių, grūdinių 
produktų vartojimas sumažėjo. Mitybos pokyčiai skatino 
nutukimo, arterinės hipertenzijos, hipercholesterolemi-
jos, hiperglikemijos ir kitų lėtinių ligų rizikos veiksnių at-
siradimą.

Daugelis atliktų tyrimų parodė, kad gyventojų mity-
bos įpročiai susiję su socialiniais-ekonominiais veiksniais. 
Žemesnės socialinės-ekonominės klasės gyventojai yra 
pažeidžiamesni, turint omenyje ekonominį nestabilumą, 
maisto produktų kainų didėjimą. Tyrimų duomenimis, 
geresnę socialinę padėtį užimantys gyventojai maitinasi 
sveikiau negu tie, kurių socialinė padėtis blogesnė (Prat-
talla, 2011; Boylan, 2011). Jie valgo daugiau daržovių ir 
vaisių, vartoja mažiau gyvulinių riebalų, dažniau renkasi 

naujus maisto produktus, o mažesnes pajamas turintys 
gyventojai dažniau laikosi tradicinių mitybos įpročių. 
Skirtingi gyventojų mitybos ir gyvensenos įpročiai le-
mia ir sveikatos netolygumus (Prattalla, 2011). Siekiant 
sumažinti gyventojų sveikatos skirtumus, svarbu gerinti 
visų socialinių visuomenės grupių mitybą. Rengiant svei-
katinimo programas, labai svarbu žinoti įvairių socialinių 
ir demografinių Lietuvos gyventojų grupių mitybos įpro-
čius ir jų pokyčius.

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas vykdo Su-
augusių Lietuvos žmonių gyvensenos stebėseną. Nuo 
1994 m. kas antri metai apklausiami 20–64 m. amžiaus 
Lietuvos gyventojai, atsitiktinai atrinkti iš Lietuvos gy-
ventojų registro sąrašų. Atrinktiems gyventojams paštu 
buvo siunčiamas klausimynas. Per visą tyrimo laikotarpį 
klausimyną užpildė 8074 vyrai ir 10 960 moterų. Aštuo-
niolikos stebėjimo metų duomenys suteikia puikią ga-
limybę vertinti gyventojų mitybos įpročių socialinius ir 
ekonominius skirtumus bei jų pokyčius.

Per tyrimo laikotarpį keitėsi Lietuvos gyventojų mity-
ba. Maistui gaminti daug dažniau pradėtas vartoti auga-
linis aliejus. Vyrų, atsakiusių, kad maisto ruošimui vartoja 
aliejų, dalis padidėjo nuo 31  proc. 1994  m. iki 86  proc. 
2012 m., moterų – atitinkamai nuo 48 proc. iki 92 proc. 
Aliejaus vartojimas didėjo visose išsilavinimo grupėse 
(1, 2 pav.). Tyrimo pradžioje aliejus buvo dažniau varto-
jamas aukštojo išsilavinimo gyventojų. Padidėjus alie-
jaus pasiūlai, žemesnio išsilavinimo gyventojai taip pat 
pradėjo dažniau jį vartoti. Tai sumažino aliejaus vartoji-
mo netolygumus visuomenėje, o vėliau jie visai išnyko. 
Taukų vartojimas maisto gaminimui smarkiai sumažėjo. 
1994 m. taukus maistui gaminti vartojo 34,5 proc. vyrų 
ir 24,5  proc. moterų. Paskutinio tyrimo metu gyvento-
jų, vartojusių taukus, dalis sumažėjo daugiau nei 6 kar-
tus tarp vyrų ir 14 kartų tarp moterų, t. y. atitinkamai iki 
5,1 proc. ir 1,7 proc.

Polinesočiosios riebalų rūgštys, esančios aliejuose, 
mažina cholesterolio koncentraciją kraujyje ir padeda 
mažinti išeminės širdies ligos riziką. Tuo tarpu produktai, 
turintys daug sočiųjų riebiųjų rūgščių (taukai, sviestas, 
riebus pienas ir jo produktai), didina cholesterolio kon-
centraciją kraujyje ir kartu išeminės širdies ligos riziką.

Sviestas yra mėgstamas Lietuvos gyventojų. 1994 m. 
70 proc. vyrų ir 65 proc. moterų nurodė, kad dažniausiai 
duoną tepasi sviestu. Tyrimo pradžioje sviesto vartojimas 
su duona buvo labiau paplitęs tarp žemą išsilavinimą 
turinčių gyventojų (3, 4 pav.). Nuo 1994 m. iki 2000 m. 
sviestą vartojančių žmonių dalis, ypač turinčių žemesnį 
išsilavinimą, smarkiai sumažėjo, nes gyventojai pradėjo 
vartoti rinkoje atsiradusį margariną. Nuo 2002 m. padi-
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1 pav. Vyrų, maistui gaminti vartojusių aliejų, dalis 1994–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą

2 pav. Moterų, maistui gaminti vartojusių aliejų, dalis 1994–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą

3 pav. Vyrų, ant duonos tepusių sviestą bei tepius sviesto ir augalinio aliejaus mišinius, dalis 1994–2012 m.,  
atsižvelgiant į išsilavinimą

4 pav. Moterų, ant duonos tepusių sviestą bei tepius sviesto ir augalinio aliejaus mišinius, dalis 1994–2012 m.,  
atsižvelgiant į išsilavinimą



14 II. HIPERTENZIJAI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI IR JŲ KONTROLĖ

dėjus tepių riebalų mišinių, kurių pagrindą sudaro pieno 
riebalai, pasiūlai, jų vartojimas ėmė didėti tarp visų įvairų 
išsilavinimą turinčių žmonių grupių, bet aukštąjį išsilavi-
nimą turinčių vyrų ir moterų, vartojusių sviestą ir tepius 
riebalų mišinius, dalis buvo didesnė nei žemesnį išsilavi-
nimą turinčių gyventojų. 2012 m. sviestą ar tepų riebalų 
mišinį vartojo 73  proc. aukštąjį išsilavinimą ir 53  proc. 
vidurinį išsilavinimą turinčių vyrų ir atitinkamai 69 proc. 
ir 55 proc., vertinant pagal tą patį išsilavinimo kriterijų, 
moterų. Gana nedidelė gyventojų dalis (15,4 proc. vyrų 
ir 14,7 proc. moterų) nevartojo jokių riebalų duonai su-
tepti.

Didelė Lietuvos gyventojų dalis vartoja natūralų kar-
vės pieną, kuris yra vienas iš sočiųjų riebalų rūgščių šal-
tinių. Paskutinio tyrimo metu natūralų kaimišką ar pirktą 
parduotuvėje pieną gėrė 43 proc. vyrų ir 34 proc. mote-
rų. Per aštuoniolika metų natūralaus pieno vartojimas 
išliko panašus tarp vyrų ir sumažėjo tarp moterų. Šios 
rūšies pieno vartojimas buvo atvirkščiai susijęs su įgytu 
išsilavinimu. Viso tyrimo metu kaimišką ir natūralų par-
duotuvėje pirktą pieną dažniau vartojo žemesnį išsilavi-
nimą turintys vyrai ir moterys (5, 6 pav.).

Lieso pieno (1  proc. ir mažesnio riebumo) vartojimas 
per tyrimo laikotarpį nekito. Jį gėrė labai maža Lietuvos 

gyventojų dalis (2,8 proc. vyrų ir 3,6 proc. moterų 1994 m. 
ir atitinkamai 2,8  proc. ir 4,9  proc. 2012  m.). Negerian-
čių pieno dalis per analizuojamą laikotarpį išliko panaši: 
1994 m. pieno negėrė 20,3 proc. vyrų ir 16,6 proc. moterų, 
o 2012 m. atitinkamai 25,5 proc. vyrų ir 21,8 proc. moterų.

Daržovės ir vaisiai yra svarbi žmogaus mitybos racio-
no dalis. Šios gamtos gėrybės yra puikus vitaminų, mi-
neralinių medžiagų, maistinių skaidulų ir kitų naudingų 
medžiagų šaltinis. Pagal sveikos mitybos rekomendaci-
jas įvairių vaisių ir daržovių reikia valgyti kelis kartus per 
dieną (bent 400 g kasdien). Vartojant pakankamai vaisių 
ir daržovių mažėja širdies ir kraujagyslių ligų, piktybinių 
navikų, nutukimo, cukrinio diabeto ir kitų ligų rizika.

Lietuvos gyventojai dažniau pradėjo valgyti šviežias 
daržoves. Nuo 1996  m. kasdien vartojusių daržoves vyrų 
dalis padidėjo nuo 4 proc. iki 21 proc. 2012 m. moterų – ati-
tinkamai nuo 5 proc. iki 29 proc. Moterys vartojo daržoves 
dažniau nei vyrai, aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai 
dažniau nei turintys žemesnį (7, 8 pav.). Per tyrimo laikotar-
pį daržovių vartojimas labiau išaugo tarp aukštąjį išsilavini-
mą turinčių gyventojų, todėl vartojimo skirtumų netolygu-
mai tarp skirtingų išsilavinimo grupių dar padidėjo.

Daržovių vartojimas išaugo, tačiau vis dar neatitin-
ka sveikos mitybos rekomendacijų. Tik 21  proc. vyrų ir 

5 pav. Vyrų, gėrusių riebų pieną, dalis 1994–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą

6 pav. Moterų, gėrusių riebų pieną, dalis 1994–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą
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29 proc. moterų kasdien vartoja šviežias daržoves, kaip 
yra rekomenduojama. Mažesnį daržovių vartojimą ga-
lėjo lemti ir tyrimo atlikimo laikas. Gyvensenos tyrimas 
vykdomas pavasarį, kuomet Lietuvoje užaugintų šviežių 
daržovių dar būna nepakankamai. Kaip rodo kituose ša-
lyse atlikti tyrimai, daržovių vartojimo dažnumą lemia 
mitybos įpročių ugdymas nuo vaikystės, šeimos mitybos 
modelis, galimybė gauti šviežių daržovių mokymosi įs-
taigose, darbovietėse, įvairus jų asortimentas prekybos 
centruose ir kita.

Atliktas gyvensenos tyrimas parodė, kad per aštuo-
niolika tyrimo metų suaugusių Lietuvos gyventojų mity-
bos įpročiai tapo sveikesni. Padidėjo augalinio aliejaus, 
šviežių daržovių vartojimas, sumažėjo sviesto duonai 
sutepti vartojimas, taip pat sumažėjo moterų, gėrusių 
riebų pieną, dalis. Aukštąjį išsilavinimą turintys gyven-
tojai dažniau nei turintys žemesnį išsilavinimą rinkosi 
aliejų maistui ruošti, dažniau valgė šviežių daržovių, re-
čiau gėrė riebų pieną. Sviesto vartojimas augo didėjant 
išsilavinimui.

Tyrimo laikotarpiu vyko daug pokyčių Lietuvos eko-
nominiame ir socialiniame gyvenime. Pereita prie rinkos 
ekonomikos, dėl globalizacijos procesų išaugo tiek svei-

katai naudingų, tiek ir žalingų maisto produktų pasiūla, 
stiprėjo reklamos poveikis, keitėsi gyventojų perkamoji 
galia. Sveikesnių maisto produktų, tokių kaip įvairių rū-
šių augalinio aliejaus, neriebių pieno produktų, įvairių 
rūšių šviežių vaisių ir daržovių, pasiūla labai išaugo. Priei-
namos naujų maisto produktų kainos ir gera jų kokybė 
lėmė vartojimo augimą ir sveikesnius gyventojų mitybos 
įpročius.

Sveikos gyvensenos skatinimo veikla taip pat galėjo 
prisidėti prie mitybos įpročių gerinimo. Respublikos Vy-
riausybė patvirtino Valstybinę maisto ir mitybos strate-
giją ir veiksmų planą 2003–2010 m. Vienas pagrindinių 
strategijos tikslų buvo sumažinti su mityba susijusių 
lėtinių ligų paplitimą ir gerinti gyventojų sveikatą. Taip 
pat buvo akcentuojamas sveiko maisto prieinamumas 
visoms socialinėms gyventojų grupėms. Siekiant skatinti 
sveiką mitybą, buvo išleistos sveikos mitybos gairės, pa-
dedančios Lietuvos gyventojams pasirinkti sveikesnius 
maisto produktus. Šios gairės skatino sumažinti riebalų, 
ypač gyvulinių, riebių mėsos ir pieno produktų vartoji-
mą, skatino dažnesnį vaisių ir daržovių, rupių grūdinių 
produktų vartojimą. 2011 m. atnaujinta sveikos mitybos 
piramidė, kurioje vaisiai ir daržoves kartu su grūdiniais 

7 pav. Vyrų, vartojusių šviežias daržoves 6–7 dienas per savaitę, dalis 1996–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą

8 pav. Moterų, vartojusių šviežias daržoves 6–7 dienas per savaitę, dalis 1996–2012 m., atsižvelgiant į išsilavinimą
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produktais įtraukti į dažniausiai rekomenduojamų varto-
ti maisto produktų grupę.

Per pastaruosius dešimtmečius sveikatai naudingi mi-
tybos įpročių pokyčiai pastebėti daugelyje išsivysčiusių 
šalių: sumažėjo daug riebalų turinčių maisto produktų 
(mėsos, riebaus pieno, sviesto) vartojimas, padidėjo švie-
žių daržovių ir vaisių vartojimas (Prattalla, 2011, Boylan, 
2011; Kearney, 2010). Šiems pokyčiam turėjo įtakos vyk-
dytos nacionalinės sveikatos ugdymo ir ligų profilaktikos 
programos. Pavyzdžiui, Suomijoje, sumažėjus riebaus 
pieno ir sviesto ir padidėjus augalinių aliejų, daržovių 
bei vaisių vartojimui, per 25 metus gerokai sumažėjo 
populiacijos vidutinė cholesterolio koncentracija ir net 
75 proc. sumažėjo mirtingumas nuo išeminės širdies li-
gos (Prattala, 2003).

Dėl globalizacijos visų Europos šalių mityba tampa 
vis panašesnė. Viduržemio jūros regiono šalyse, kurios 
nuo seno garsėjo sveika mityba, vis didėja mėsos, pie-
no ir cukraus vartojimas. Šiaurės Europos šalys sugebėjo 
pasiekti, kad sumažėtų minėtų maisto produktų vartoji-
mas ir didėtų vaisių ir daržovių vartojimas (Dubuisson,  
2010).

Mitybos įpročiai skiriasi ne tik tarp šalių, bet ir šalies 
viduje tarp skirtingų visuomenės sluoksnių. Nustatyta, 
kad aukštesniam socialiniam-ekonominiam sluoksniui 
priklausančių gyventojų mitybos įpročiai yra sveikesni, 
jie pirmieji linkę išbandyti naujoves bei naujus maisto 
produktus, todėl dažniausiai pokyčiai prasideda šioje 
grupėje, pamažu plisdami ir tarp žemesnių socialinių-
ekonominių sluoksnių (Ovaskainen, 2010; Petkeviciene, 
2006; Prattala, 2009).

Aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai turi daugiau 
žinių apie sveiką mitybą. Jie geriau suvokia mitybos įtaką 
įvairių ligų atsiradimui. Šiuo metu laikraščiuose, žurna-
luose, televizijos laidose pateikiama gana daug sveikos 
mitybos rekomendacijų bei informacijos apie sveikus 
produktus. Tačiau žemesnį išsimokslinimą turintiems 
žmonėms gali būti sunkiau iš gausybės informacijos at-
sirinkti esminius dalykus, juos įvertinti ir pritaikyti naujas 
žinias keičiant savo mitybą. Be to, ankstesnių tyrimų duo-
menys parodė, kad maisto produktų kaina lemia maisto 
pasirinkimą ir kad žemesnės socialinės-ekonominės pa-
dėties žmonės labiausiai jautrūs kainų svyravimams.

Literatūra
1. Boylan S., Lallukka T., Lahelma E., Pikhart H., Malyutina S. 

et al. Socio-economic circumstances and food habits in 
Eastern, Central and Western European populations. Public 
Health Nutr 2011; 14:678–687.

2. Dubuisson C., Lioret S., Touvier M., Dufour A., Calamassi-
Tran G. et al. Trends in food and nutritional intakes of French 
adults from 1999 to 2007: results from the INCA surveys.  
Br J Nutr 2010; 103:1035–1048.

3. Kearney J.: Food consumption trends and drivers. Phil Trans 
R Soc B 2010; 365:2793–2807.

4. Ovaskainen M. L., Paturi M., Tapanainen H., Harald K. 
Educational differences in the diet of Finnish aults and the 
associations between education and the determinants and 
facilitators of dietary fat quality. Public Health Nutr 2010; 
13:925–931.

5. Petkeviciene J., Klumbiene J., Prattala R., Paalanen L., Pudule 
I., Kasmel A.  Educational variations in the consumption 
of foods containing fat in Finlandand the Baltic countries. 
Public Health Nutr 2006; 10:518–523.

6. Prattala R., Hakala S., Roskam A.  J., Roos E., Helmert U. et al. 
Association between educational level and vegetable use in 
nine European countries. Public Health Nutr 2009; 12:2174–
2182.

7. Prattala R. Dietary changes in Finland – success stories and 
future challenges. Appetite 2003; 41:245–249.

8. Social determinants of health behaviours: Finbalt health-
monitor 1998–2008. Edited by: Prattalla R., Helakorpi S., 
Sipila N., Sippola R., Saaksjarvi K. National Institute for 
Health and Welfare, Finland; 2011; Report 25/2011.

9. WHO (World Health Organization): Diet, nutrition, and the 
prevention of chronic disease – Reportof a joint WHO/FAO 
expert consultation. WHO technical report series 2003.



17NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PRANEŠIMAS 2013

II.2. LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ 
GYVENTOJŲ MITYBOS RYŠIAI SU LIPIDŲ 
KONCENTRACIJA KRAUJYJE IR JOS 
POKYČIAIS 1987–2007 METAIS

Janina Petkevičienė, Vitalija Ramažauskienė

Lipidų apykaitos sutrikimai priskiriami pagrindiniams 
širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rizikos veiksniams. Epide-
miologinių tyrimų duomenimis, ŠKL riziką didina per di-
delė bendrojo cholesterolio (Ch) ir mažo tankio lipopro-
teinų cholesterolio (MTL-C) koncentracija bei per maža 
didelio tankio lipoproteinų cholesterolio (DTL-C) kon-
centracija kraujyje. Nustatyta, kad lipidų kiekis kraujyje 
labai priklauso nuo žmogaus mitybos. Sočiosios riebalų 
rūgštys (SRR), kurių daug būna gyvūninės kilmės rieba-
luose, taip pat transriebalų rūgštys, gaunamos su kietais 
margarinais, bulvių traškučiais, konditerijos gaminiais, 
bei maisto cholesterolis didina bendrojo ir MTL-C kiekį 
kraujyje. Tuo tarpu mononesočiosios ir polinesočiosios 
riebalų rūgštys (MNRR ir PNRR), esančios augaliniuose 
aliejuose ir žuvų taukuose, mažina bendrojo ir MTL-C 
kiekį kraujyje; taip pat jį mažina vandenyje tirpios mais-
tinės skaidulos, esančios augaliniuose produktuose (dar-
žovėse, vaisiuose, rupiuose grūdiniuose produktuose). 
Pakankamas daržovių ir vaisių vartojimas (bent 400 g per 
dieną) gali net 30  proc. sumažinti ŠKL riziką, nes juose 
yra daug antioksidaciniu ir kitokiu profilaktiniu poveikiu 
pasižyminčių medžiagų.

Vykdant Lėtinių neinfekcinių ligų integruotos pro-
filaktikos programą, buvo tiriama atsitiktinai atrinktų 
Lietuvos savivaldybių gyventojų mityba ir lipidų koncen-
tracija kraujyje. Kaišiadorių, Kretingos, Kupiškio, Joniškio 
ir Varėnos savivaldybių gyventojų sveikatos patikrinimai 
atlikti 1987, 1993, 1999 ir 2007 m. Atsitiktinės atrankos 
būdu iš gyventojų, registruotų pirminės sveikatos prie-
žiūros centruose, sąrašų sudarytos stratifikuotos pagal 
amžių ir lytį imtys. Tirtų gyventojų skaičius ir pasiskirsty-
mas pagal amžių pateiktas pirmoje lentelėje.

Gyventojų mityba buvo vertinama 24 val. mitybos ap-
klausos ir dažnuminiu mitybos tyrimo metodu. Vertinant 
praėjusios paros mitybą, tiriamųjų buvo prašoma prisi-

minti, ką jie valgė nuo ryto iki vakaro. Buvo fiksuojami 
visi suvalgyti maisto produktai ir patiekalai. Tiksliau api-
būdinti suvalgyto maisto kiekį padėjo maisto produktų ir 
patiekalų atlasai bei vaškiniai muliažai. Maisto medžiagų 
ir energijos kiekiai maisto davinyje skaičiuoti naudojant 
maisto produktų sudėties lenteles.

Biocheminiams lipidų kiekio kraujo serume tyrimams 
kraujo buvo imama iš alkūnės venos. Žmonės turėjo būti 
nevalgę bent 12 val. Lipidų koncentracija nustatyta fer-
mentiniais metodais.

Mitybos poveikio cholesterolio koncentracijos kraujy-
je pokyčiui per 20 tyrimo metų įvertinti buvo naudojama 
Ancel Keys lygtis:

ΔC = 1.35(2ΔS − ΔP) + 1.5ΔZ,
kur ΔC yra cholesterolio koncentracijos skirtumas tarp 

dviejų tyrimo metų; S ir P – energijos dalis (proc.), gauta 
iš SRR ir PNRR; Z – kvadratinė šaknis iš vidutinio maisto 
cholesterolio kiekio (mg)/1000 kcal.; Δ reiškia SRR, PNRR 
ir su maistu gauto cholesterolio skirtumą tarp dvejų ty-
rimo metų.

Skaičiuoti tolydinių dydžių vidurkiai ir standartiniai 
nuokrypiai, kurie pateikti skliausteliuose.

Tyrimo duomenimis, tirtų savivaldybių gyventojai 
vartojo per daug riebaus maisto. 2007 m. vyrai iš riebalų 
gavo didesnę energijos dalį nei moterys, atitinkamai  – 
44,8 (11,7) proc. ir 42,3 (11,3) proc. (2 lentelė).

Dauguma riebalų buvo gyvūninės kilmės, nes tiek 
vyrų, tiek moterų maisto davinyje daug energijos susida-
rė iš SRR, atitinkamai – 15,1 (4,8) proc. ir 14,8 (4,9) proc. 
Iš PNRR vyrai ir moterys gavo panašią energijos dalį, 
atitinkamai 7,1 (3,3)  proc. ir 7,3 (4.0)  proc. Vyrų maisto 
davinyje statistiškai reikšmingai daugiau nei moterų 
buvo su maistu gauto cholesterolio (kiekio skirtumas – 
146,7 mg).

Angliavandenių dalis moterų maisto davinyje buvo 
didesnė nei vyrų, atitinkamai  – 43,2 (11,9)  proc. ir 38,9 
(11,5) proc. paros maisto davinio energinės vertės. Ypač 
skyrėsi monosacharidų ir disacharidų vartojimas. Mote-
rų maisto davinyje monosacharidai ir disacharidai su-
darė net 18,0 (8,8)  proc., vyrų  – 13,3 (7,4)  proc. maisto 
davinio energinės vertės. Skaidulinių medžiagų moterų 
maisto davinyje buvo mažiau nei vyrų, atitinkamai  –  

1 lentelė. Tirtų gyventojų skaičius ir pasiskirstymas pagal amžių (procentais), atsižvelgiant į tyrimo metus.

Amžiaus 
grupės 
(metai)

Tyrimo metai
1987 1993 1999 2007

V
976

M
1085

V
646

M
821

V
784

M
975

V
721

M
976

25–34 19,9 22,0 19,8 15,6 14,5 14,5 13,9 17,4
35–44 23,8 26,0 19,4 24,6 22,6 24,0 26,4 25,4
45–54 29,4 27,9 24,3 30,0 28,8 27,2 28,0 26,4
55–64 26,9 24,1 36,5 29,8 34,1 34,3 31,7 31,8

V – vyrai, M – moterys.
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18,3 (10,9) g ir 22,5 (12,5) g. Iš baltymų tiek vyrai, tiek mo-
terys gavo panašų energijos kiekį.

Pagal Pasaulio sveikatos apsaugos (PSO) rekomen-
dacijas bendras riebalų kiekis gyventojų paros maisto 
davinyje neturėtų viršyti 30 proc., SRR – 10 proc. davinio 
energinės vertės. Iš PNRR reikėtų gauti 6–10 proc. paros 
energijos. Cholesterolio kiekis paros maisto davinyje 
turėtų būti ne didesnis kaip 300  mg. Daržovių ir vaisių 
rekomenduojama suvalgyti ne mažiau kaip 400  g per 
dieną, kad būtų gautas pakankamas maistinių skaidulų 
kiekis (25–30 g). Cukraus galima suvartoti tiek, kad iš jo 
susidarytų ne daugiau 10 proc. maisto davinio energijos.

Mūsų tyrimo duomenimis, tirtų Lietuvos savivaldybių 
gyventojų mityba neatitinka PSO rekomendacijų. Rieba-
lų suvartojama 1,4 karto, o sočiųjų riebalų rūgščių – 1,5 
karto daugiau, nei rekomenduojama. Vyrų maisto davi-
nyje cholesterolio buvo net 100  mg daugiau, nei reko-
menduoja PSO. Maistinių skaidulų kiekis maisto daviny-
je buvo per mažas, o paprastųjų angliavandenių  – per 
didelis. Tokia mityba skatina lipidų apykaitos sutrikimų 
atsiradimą ir didina ŠKL riziką.

Analizuojant maisto davinio SRR ryšį su vidutine lipidų 
koncentracija kraujyje, tiriamieji pagal energijos, gautos 
iš SRR, medianą buvo suskirstyti į dvi grupes. Mediana 
buvo lygi 14,2 energijos  proc. Tiriamieji, kurių davinyje 
SRR buvo daugiau už medianą, turėjo statistiškai reikš-
mingai didesnę bendrojo MTL-C ir trigliceridų koncen-
traciją kraujyje (3 lentelė).

Per praėjusius dvidešimt metų Lietuvos gyventojų 
mityba keitėsi sveikatai palankia linkme (2 lentelė). Vyrų 
maisto davinio energinė vertė sumažėjo 9,7  proc., mo-
terų  – 14,0  proc. Paskutinio tyrimo duomenimis, ener-

2 lentelė. Paros maisto davinio energijos (kJ), pagrindinių maisto medžiagų (energinės vertės proc.)  
ir cholesterolio (mg; MJ/mg) kiekio pokyčiai 1987–2007 metais.

Energija ir maisto 
medžiagos

Moterys Vyrai
1987 1993 1999 2007 1987 1993 1999 2007

Energija 8860,2* 
(3240,1)

8236,6* 
(3078,6)

7835,9 
(2815,2)

7618,4 
(2632,9)

11615,6*
(4249,7)

10149,4 
(3637,5)

11069,6* 
(3776,2)

10493,1
(3416,6)

Baltymai 13,4*
(3,5)

13,1*
(3,6)

13,6*
(4,2)

14,1
(4,2)

13,6*
(3,7)

13,3*
(4,1)

13,6*
(4,5)

14,7
(4,1)

Angliavandeniai 43,6
(10,7)

46,1*
(11,1)

44,7*
(10,9)

43,2
(11,9)

40,2*
(11,1)

42,2*# 
(11,3)

40,5*
(10,9)

38,9
(11,5)

Riebalai 42,8#
(10,4)

40,4
(10,5)

41,1
(10,4)

42,3
(11,3)

45,2
(11,2)

43,3
(10,8)

43,8
(10,9)

44,8
(11,7)

SRR 17,6*#
(5,2)

17,2*#
(5,3)

14,7
(5,1)

14,8
(4,9)

18,0*
(5,1)

17,6*
(5,0)

15,4
(4,8)

15,1
(4,8)

MNRR 16,2#
(4,9)

15,0*
(4,9)

14,5*
(5,2)

15,7
(5,6)

17,8
(5,4)

16,8
(5,2)

16,5*
(5,6)

17,3
(6,0)

PNRR 4,9*#
(2,4)

4,2*#
(2,0)

7,3
(3,7)

7,3
(4,0)

5,3*#
(2,3)

4,7*
(2,0)

7,0
(3,2)

7,1
(3,3)

Cholesterolis (mg) 360,2*#
(231,9)

361,4*#
(253,4)

289,3
(181,2)

276,4 
(163,3)

456,9* 
(291,3)

432,9
(254,9)

436,1 
(250,2)

423,1 
(240,2)

Cholesterolis  
(MJ/mg)

41,1*#
(23,7)

43,8*#
(23,9)

37,1
(20,1)

36,8
(20,1)

39,6
(21,7)

44,6*#
(27,7)

39,6
(19,9)

40,0
(18,2)

* P<0,05, lyginant su 2007 tyrimo metais; #p<0,05, lyginant su 1999 tyrimo metais.

gijos dalis, gauta iš baltymų, patikimai padidėjo. Vyrų 
maisto davinyje iš angliavandenių susidariusi energijos 
dalis 2007 m. buvo mažesnė nei 1987 m. Bendras rieba-
lų kiekis maisto davinyje beveik nepakito, tačiau keitėsi 
riebalų rūgščių santykis. Net 1,2 karto sumažėjo energi-
jos dalis, gauta iš SRR,  – nuo 18 (5,1)  proc. 1987  m. iki 
15,1 (4,8) proc. 2007 m. vyrų maisto davinyje ir nuo 17,6 
(5,2)  proc. iki 14,8 (4,9)  proc. moterų maisto davinyje. 
Vyrų maisto davinyje energijos dalis, gauta iš PNRR, padi-
dėjo 1,3 karto, moterų – 1,5 karto. Su maistu gautas vidu-
tinis cholesterolio kiekis vyrų maisto davinyje sumažėjo 
7 proc., moterų – 23 proc. Didžiausi pokyčiai įvyko tarp 
1993 ir 1999 tyrimo metų.

Nuo 1987 iki 2007 m. keitėsi maisto gaminimui nau-
dojamų riebalų pasirinkimas. Gyventojų, maisto ruoši-
mui vartojusių augalinį aliejų, dalis išaugo nuo 16 proc. 
1987 m. iki 91,1 proc. 2007 m. Maisto ruošimui vartojusių 
taukus gyventojų dalis sumažėjo nuo 64,0 iki 7,0 proc.

Tirtų Lietuvos savivaldybių gyventojų mitybos poky-
čiai turėjo reikšmės lipidų koncentracijos kraujyje poky-
čiams (4 lentelė).

3 lentelė. Lipidų koncentracijų vidurkiai,  
atsižvelgiant į energijos, gautos iš sočiųjų riebalų rūgščių, 

dalį maisto davinyje.

Energijos dalis iš SRR 
p

<14,2 proc. >14,2 proc.
Bendras cholesterolis 
(mmol/l) 5,20 (1,04) 5,40 (1,08) 0,005

MTL-C (mmol/l) 3,22 (1,00) 3,36 (0,98) 0,034
DTL-C (mmol/l) 1,39 (0,40) 1,37 (0,41) 0,476
Trigliceridai (mmol/l) 1,46 (0,66) 1,54 (0,75) 0,042
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Moterų vidutinė bendrojo Ch koncentracija krau-
jyje sumažėjo nuo 6,12 (1,24)  mmol/l 1987  m. iki 5,51 
(1,14)  mmol/l 2007  m., vyrų atitinkamai nuo 6,20 
(1,20) mmol/l iki 5,60 (1,16) mmol/l. Moterų MTL-C kon-
centracija sumažėjo 18,9  proc., vyrų  – 16  proc. Moterų 
vidutinė DTL-C koncentracija buvo didžiausia 1999  m., 

4 lentelė. Tirtųjų lipidų koncentracijos kraujyje vidurkis ir standartinis nuokrypis 1987–2007 metais.

Lipidai
Moterys

P
1987 1993 1999 2007

Bendras cholesterolis (mmol/l) 6,12*
(1,24)

6,03*
(1,24)

5,56
(1,39)

5,51
(1,14) <0,001

MTL-C (mmol/l) 4,18* a
(1,13)

3,99*
(1,12)

3,37
(1,36)

3,39
(1,00) <0,001

DTL-C (mmol/l) 1,42 a
(0,46)

1,51
(0,47)

1,56
(0,41)

1,45#
(0,37) <0,001

Tg (mmol/l) 1,15* a
(0,60)

1,35*
(0,75)

1,44
(0,77)

1,45
(0,60) <0,001

 Vyrai

Bendras cholesterolis (mmol/l) 6,20*
(1,20)

6,05*
(1,20)

5,51
(1,27)

5,60
(1,16) <0,001

MTL-C (mmol/l) 4,25* a
(1,08)

3,94*
(1,03)

3,37
(1,22)

3,57
(1,03) <0,001

DTL-C (mmol/l) 1,33a
(0,46)

1,46
(0,43)

1,43
(0,46)

1,30#
(0,43) <0,001

Tg (mmol/l) 1,41*
(0,89)

1,40*
(0,95)

1,60
(0,97)

1,63
(0,87) <0,001

* P<0,05, lyginant su 1999 ir 2007 tyrimo metais; #p<0,05, lyginant su 1993 ir 1999 tyrimo metais; a p<0,05, lyginant su 1993 tyrimo metais.

vyrų – 1993 m. Nuo 1987 m. vidutinė moterų trigliceridų 
koncentracija padidėjo 26 proc., vyrų – 15,6 proc.

Didžiausias hipercholesterolemijos dažnis tarp gy-
ventojų buvo 1987 m., kai daugiau nei keturių penkta-
dalių tirtųjų cholesterolio koncentracija kraujyje buvo 
didesnė nei 5 mmol/l (1 pav.).

83,5 86,1
79,8* 79,1*

62,5* 62,6*66,4* 68,6*
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Moterys Vyrai

1987 1993 1999 2007
* – p<0,05, lyginant su 1987 tyrimo metais.

1 pav. Gyventojų, turėjusių padidėjusią bendrojo cholesterolio koncentraciją kraujyje (Ch>5 mmol/l), dalis  
1987–2007 tyrimo metais

Labiausiai hipercholesterolemijos dažnis sumažėjo 
tarp 1993 ir 1999 m. (1,3 karto). Moterų, kurioms MTL-C  
koncentracija buvo padidėjusi, dalis sumažėjo nuo 
85,9 proc. 1987 m. iki 62,1 proc. 2007 m., vyrų atitinkamai 
nuo 89,0 proc. iki 68,8 proc.

Siekiant įvertinti mitybos pokyčių reikšmę bendrojo 
Ch koncentracijos pokyčiams, buvo taikyta A.  Keys lygtis. 
Nustatyta, kad mitybos pokyčiai turėjo įtakos 50,8  proc. 
(0,31 mmol/l) moterų ir 43,3 proc. (0,26 mmol/l) vyrų ben-
drojo Ch koncentracijos kraujyje sumažėjimui (5 lentelė).
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Didžiausią įtaką Ch koncentracijos sumažėjimui tu-
rėjo energijos, gautos iš SRR, sumažėjimas gyventojų 
maisto davinyje. Šis pokytis paaiškino 32,8 proc. moterų 
ir 33,0 proc. vyrų Ch koncentracijos kraujyje sumažėjimo 
priežastį. Padidėjusi energijos, gautos iš PNRR dalis, tu-
rėjo įtakos 13,1 proc. moterų ir 10,0 proc. vyrų Ch kon-
centracijos sumažėjimui. Mažiausią poveikį Ch koncen-
tracijos kraujyje sumažėjimui turėjo su maistu gautas Ch 
kiekis. Jo pokytis paaiškino tik 4,9 proc. moterų Ch kon-
centracijos kraujyje sumažėjimo priežastis ir visai neturė-
jo įtakos vyrų Ch koncentracijai.

Taigi mūsų tyrimas atskleidė, kad nepaisant teigia-
mų pokyčių Lietuvos gyventojų mityba dar labai skiriasi 
nuo PSO sveikos mitybos rekomendacijų, todėl gali būti 
viena iš didelio sergamumo ir mirtingumo nuo ŠKL prie-
žasčių. Gyventojų mityba yra daug sveikesnė tose šalyse, 
kur efektyviai vykdomos įvairios prevencinės progra-
mos. Suomijos, Prancūzijos, JAV ir kitų valstybių patirtis 
rodo, kad, pakeitus mitybos įpročius ir sumažinus kitų 
rizikos veiksnių lygį, galima pasiekti daug didesnį mir-
tingumo nuo ŠKL sumažėjimą. Taigi labai svarbu skatinti 
teigiamus Lietuvos gyventojų mitybos pokyčius ir ap-
saugoti nuo neigiamų, kuriems įtakos gali turėti globali-
zacijos veiksniai. Lietuvoje yra priimta Valstybinė maisto 
ir mitybos strategija, vykdomos lėtinių ligų profilaktikos 
programos, bet jų efektyvumas nėra pakankamas, nes 
mirtingumas nuo ligų, susijusių su mityba, išlieka vienas 
didžiausių Europoje. PSO dokumentuose akcentuojama 
tarpžinybinio bendradarbiavimo svarba, kuriant svei-
katai palankią aplinką, aprūpinant gyventojus sveiku 
maistu ir suteikiant jiems pakankamai žinių apie sveiką 
mitybą. Vadinasi, būtina ieškoti efektyvesnių poveikio 
priemonių, bendradarbiauti su maisto pramone, didinti 
kiekvieno individo, visos visuomenės ir valstybės atsa-

komybę už žmogaus sveikatą. Sveikatos priežiūros spe-
cialistai turėtų daugiau dėmesio skirti mokslinių tyrimų 
duomenimis pagrįstos informacijos apie sveiką mitybą 
sklaidai ir gyventojų sveikos mitybos įpročių ugdymui.
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5 lentelė. Realus ir apskaičiuotas pagal A. Keys lygtį gyventojų bendrojo cholesterolio koncentracijos pokytis  
1987–2007 metais.

Tyrimo metai

Moterys

Realus pokytis Apskaičiuotas 
pokytis

Maisto medžiagų indėlis į Ch koncentracijos pokytį

Cholesterolis SRR PNRR

1987 0 0 0 0 0

1993 -0,09 0,01 0,02 -0,03 0,02

1999 -0,56 -0,31 -0,03 -0,20 -0,08

2007 -0,61 -0,31 -0,03 -0,20 -0,08

Tyrimo metai

Vyrai

Realus pokytis Apskaičiuotas 
pokytis

Maisto medžiagų indėlis į Ch koncentracijos pokytį

Cholesterolis SRR PNRR

1987 0 0 0 0 0

1993 -0,15 0,02 0,02 -0,03 0,02

1999 -0,69 -0,24 0 -0,18 -0,06

2007 -0,60 -0,26 0 -0,20 -0,06
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II.3. DRUSKOS KIEKIS DAŽNIAUSIAI 
LIETUVOJE VARTOJAMUOSE MAISTO 
PRODUKTUOSE

Jonas Milius, Gediminas Pridotkas,  
Ilona Drulytė, Vita Gapšytė

Mitybos reikšmė žmonių sveikatai labai didelė. Mažin-
ti druskos suvartojimą – viena iš sveikatai palankios mi-
tybos taisyklių. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) re-
komenduoja suvartoti ne daugiau kaip 5 g druskos (2 g 
natrio) per dieną siekiant išvengti širdies ir kraujagyslių 
sistemos ligų (1). 5 g druskos – tai yra šiek tiek mažiau nei 
vienas arbatinis šaukštelis, į šį druskos kiekį įskaičiuota 
ir papildomai pagardinti jau pagamintus patiekalus nau-
dojama druska, ir druska, kuri naudojama maisto pro-
duktų gamybos metu. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
tokio druskos kiekio suvartojimas neturi neigiamos įta-
kos širdies ir kraujagyslių sistemai. PSO 2013 m. paskelbė 
naujas gaires, kuriose rekomenduojama ne tik suvartoti 
mažiau nei 5 g druskos, bet ir siekti, kad kalio būtų su-
vartojama daugiau kaip 3,51 g per dieną (2). Šiomis re-
komendacijomis siekiama padėti išvengti su padidėjusiu 
kraujo spaudimu susijusių ligų  – širdies ligų ir insulto. 
Druska yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministerijos patvirtintos maisto pasirinkimo piramidės 
viršūnėje (3) ir tai reiškia, kad druską vartoti reikia retai ir 
mažais kiekiais. Remiantis Respublikinio mitybos centro 
(reorganizavus  – Valstybinio aplinkos sveikatos centro) 
atliktais Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos 
bei mitybos ir gyventojų įpročių tyrimų duomenimis 
(1997, 2002, 2007  m.), Lietuvoje druskos suvartojimas 
nuo 1997 iki 2007 m. mažėjo, tačiau išliko viršijantis re-
komenduojamas normas. PSO duomenimis, pasaulyje 
2008  m. apie 40  proc. vyresniems nei 25  m. žmonėms 
buvo diagnozuota hipertenzija. Nuo 1980  iki 2008  m. 
žmonių, kuriems buvo diagnozuota ši liga, skaičius nuo 
600 milijonų išaugo iki 1 bilijono (4).

Labai svarbu informuoti gyventojus apie per didelio 
suvartojamo druskos kiekio neigiamą poveikį sveika-
tai ir siekti, kad druskos vartojimas mažėtų. Moksliniais 
tyrimais nustatyta, kad 90 proc. natrio, atsakingo už su 
druskos vartojimu susijusias sveikatos problemas, gau-
name su druska (5). Didžiąją druskos dalį gauname su 
pramoniniu būdu pagamintu maistu (apie 70–75  proc. 
bendro suvartojimo), 10–15 proc. gaunamos druskos su-
daro natūraliai maisto produktuose esanti druska, tokią 
pat dalį sudaro druska, kurią patys įberiame į maistą jį 
gamindami (6).

NEIGIAMAS NATRIO POVEIKIS SVEIKATAI
PSO duomenimis, per didelis suvartojamos druskos 

kiekis gali būti pirminės arterinės hipertenzijos, kuria 

serga 80–90  proc. žmonių, priežastis. Arterinė hiper-
tenzija yra susijusi su širdies ir kraujagyslių sistemos li-
gomis, kairiojo širdies skilvelio hipertrofija bei šlapimo 
išskyrimo sistemos ligomis, taip pat tokiais kraujotakos 
sutrikimais, kaip galvos smegenų insultas (7). Žmonės, 
turintys padidėjusį kraujospūdį, tris kartus dažniau ser-
ga širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, tokiomis kaip 
miokardo infarktas, ir du kartus dažniau miršta nuo šių 
ligų nei žmonės, kurių kraujo spaudimas nėra per dide-
lis (8). Yra paskelbta mokslinių tyrimų, kuriais nustatyta 
teigiama koreliacija tarp natrio suvartojimo ir kairiojo 
skilvelio hipertrofijos net ir tuo atveju, jei hipertenzija 
nenustatyta (9). Per didelis kiekis su maistu gaunamo 
natrio taip pat glaudžiai susijęs su skrandžio vėžiu, inkstų 
akmenlige, osteoporoze, astma ir nutukimu (10). Natrio 
įtaka kraujospūdžio padidėjimui priklauso nuo žmogaus 
kūno masės, fizinio aktyvumo, mitybos, amžiaus, lyties 
ir genetinių veiksnių. Natris turi didesnės įtakos kraujos-
pūdžio padidėjimui žmonėms, sergantiems hipertenzija, 
diabetu, lėtinėmis inkstų ligomis, taip pat vyresnio am-
žiaus žmonėms (11).

Tam tikras druskoje esančių medžiagų kiekis yra bū-
tinas žmogaus organizmo skysčių ir rūgščių-šarmų ba-
lansui palaikyti. Natris kartu su kaliu turi labai didelės 
reikšmės medžiagų pernešimui į ląstelę ir iš jos. Pasaulio 
sveikatos organizacijos duomenimis, fiziologinis natrio 
poreikis yra 230–460 mg/d. (12). Tačiau per didelis natrio 
kiekis sutrikdo organizmo skysčių pusiausvyrą, padidėja 
kraujo plazmos tūris, o tai nulemia kraujo spaudimo pa-
didėjimą.

Inkstai dalyvauja reguliuojant kraujo spaudimą, kon-
troliuodami išskiriamo į šlapimą vandens ir natrio kiekį. 
Yra keletas mechanizmų, kaip inkstai atlieka šių medžia-
gų reguliaciją. Pavyzdžiui, padidėjus kraujo tūriui, padi-
dėja kraujo spaudimas ir kartu inkstų perfuzija, inkstuo-
se suintensyvėja filtracija. Tai nulemia didesnį vandens ir 
natrio šalinimą per inkstus. Sutrikus šiai inkstų funkcijai, 
sumažėja vandens ir natrio šalinimas per inkstus, todėl 
padidėja kraujo tūris. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad 
padidėjus kraujo tūriui, padidėja ir kraujo spaudimas, 
nes padidėja širdies išmetimo jėga, kadangi širdis tuo 
pačiu metu išstumia daugiau kraujo (13).

Padidėjęs kraujo spaudimas yra pirmaujanti mirčių 
priežastis ir antroji dažniausiai negalias sukelianti prie-
žastis visame pasaulyje, tai sudaro apie 14  proc. prieš-
laikinių mirčių visame pasaulyje. Pasaulyje apie 62 proc. 
insulto ir 49 proc. koronarinės širdies ligos priežasčių yra 
padidėjęs kraujo spaudimas (14).

Druska nėra vienintelis pirminę arterinę hipertenziją 
sukeliantis veiksnys, tam taip pat turi įtakos antsvoris, 
per mažas fizinis aktyvumas, piktnaudžiavimas alkoholiu 
ir kiti veiksniai. Tačiau per didelis suvartojamos druskos 
kiekis yra būtent tas veiksnys, kurį kiekvienas galime ne-
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sunkiai kontroliuoti ir taip sumažinti tikimybę išsivystyti 
ligoms, kurioms atsirasti įtakos turi per didelis druskos 
suvartojimas.

Kai vaikai suvartoja per daug druskos, jų organizmas 
reaguoja jautriausiai, nes vaikai itin greitai pripranta prie 
sūraus skonio. Todėl vis didinant suvartojamos druskos 
kiekį gali išsivysti padidėjęs kraujospūdis tiek vaikystė-
je, tiek suaugus. Sumažinus druskos kiekį nuo 10 iki 5 g 
per dieną, širdies ir kraujagyslių ligų išsivystymo tikimy-
bė sumažėtų 18 proc., o insulto tikimybė sumažėtų net 
24 proc. (15).

Siekiant sumažinti kraujo spaudimą taip pat svarbu 
užtikrinti, kad su maistu gautume pakankamai kalio. Pa-
didinus su maistu suvartojamo kalio kiekį, sumažėja suau-
gusiųjų sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas. Atlikti kli-
nikiniai tyrimai įrodė, kad didesnis kalio ir mažesnis natrio 
suvartojimo derinys gali būti efektyvus mažinant kraujo 
spaudimą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (2).

Mokslinių tyrimų duomenys rodo akivaizdžią druskos 
vartojimo mažinimo naudą sveikatai – taip sumažinama 
padidėjusio kraujospūdžio išsivystymo tikimybė bei su 
šia būkle susijusios sveikatos problemos.

NAUJAUSIOS DISKUSIJOS APIE MAŽO DRUSKOS 
SUVARTOJIMO NEIGIAMĄ POVEIKĮ SVEIKATAI

Šiuo metu mokslinėje literatūroje daug diskutuojama, 
ar labai mažas natrio kiekis gali turėti neigiamą poveikį 
sveiktai. Įrodyta, kad staigiai ir labai sumažinus druskos 
kiekį, pvz., nuo 20 g/d. iki < 1 g/d., kraujo plazmoje pa-
didėja lipidų koncentracija. Tačiau jokiose rekomenda-
cijose nesiūloma staigiai sumažinti druskos suvartojimą. 
Druskos kiekį maiste rekomenduojama mažinti palaips-
niui, nes toks druskos mažinimo būdas nesukelia jokių 
reikšmingų lipidų kiekio kraujo plazmoje pokyčių (16, 
17). Atsižvelgiant į atliktų tyrimų rezultatus ir toliau išlie-

ka vyraujanti nuomonė, kad, sumažinus druskos suvar-
tojimą, sumažinamas kraujo spaudimas ir taip sumažina-
ma rizika sirgti kraujotakos sistemos ligomis.

KIEK DRUSKOS YRA MŪSŲ DAŽNIAUSIAI 
VARTOJAMUOSE MAISTO PRODUKTUOSE

Atsižvelgiant į tokius strateginius dokumentus kaip 
Europos Komisijos Baltoji knyga dėl Europos strategijos 
su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusiomis sveikatos 
problemomis spręsti, Pasaulio sveikatos organizacijos 
Mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos strategija, Euro-
pos maisto saugos tarnybos pranešimas apie neigiamą 
druskos poveikį sveikatai, kuriuose siūloma šalims at-
kreipti dėmesį į druskos vartojimo mažinimo skatinimo 
svarbą, kaip į svarbų žingsnį siekiant užtikrinti sveiką 
žmonių mitybą, o kartu ir gerą sveikatą, bei atsižvelgiant 
į kitų šalių patirtį vykdant druskos vartojimo mažinimo 
skatinimo iniciatyvas bei Lietuvoje suvartojamą per di-
delį druskos kiekį, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos 
rizikos vertinimo institute (Institutas) 2011  m. pradėtas 
vykdyti Druskos vartojimo mažinimo skatinimo projek-
tas. Šio projekto metu buvo apskaičiuotas druskos kiekis 
skirtingose maisto produktų grupėse, išanalizuoti Nacio-
nalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto 
laboratorijose atlikti druskos kiekio maisto produktuose 
tyrimų rezultatai, daug dėmesio skirta gautų rezultatų 
viešinimui. Išanalizavus maisto produktų tyrimų rezulta-
tus, buvo apskaičiuoti vidutiniai druskos kiekiai įvairiose 
maisto produktų grupėse (100  g produkto) (1  pav.). Iš 
viso Institute ištirta 817 maisto produktų mėginių drus-
kos kiekiui nustatyti. Didžiausi druskos kiekiai nustatyti 
žuvų gaminiuose (vidutiniškai  – 3,96  proc.) bei mėsos 
gaminiuose (vidutiniškai  – 2,18  proc.), mažiausi drus-
kos kiekiai nustatyti varškės gaminiuose (vidutiniškai  – 
0,65 proc.).
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DRUSKOS KIEKIS DUONOS GAMINIUOSE
Vidutinis druskos kiekis duonos gaminiuose yra apie 

1 g (100 g produkto), tačiau tarp mažiausio ir didžiausio 
nustatyto druskos kiekio yra net 0,74  g druskos skirtu-
mas. Nežymiai didesnis druskos kiekis nustatytas juodos 
duonos gaminiuose (2 pav.). Pagal nustatytą druskos kie-
kį duonoje, apskaičiuota, jog duonos riekėje (apie 50 g) 
yra vidutiniškai apie 0,6 g druskos. Duona kartu su kitais 
grūdiniais produktais ir vaisiais bei daržovėmis sudaro 
maisto pasirinkimo piramidės pagrindą, tai reiškia, kad 
šiuos produktus rekomenduojama valgyti kelis kartus 
per dieną. Todėl labai svarbu siekti, kad su šiuo taip daž-
nai vartojamu maisto produktu būtų gaunama kuo ma-
žiau druskos.

2 pav. Druskos kiekis duonos gaminiuose

DRUSKOS KIEKIS MĖSOS GAMINIUOSE
Druskos kiekio tyrimų maisto produktuose rezultatai 

parodė, kad labai didelis druskos kiekis yra šaltai rūky-
tuose mėsos gaminiuose, šiek tiek mažesnis – karštai rū-
kytuose mėsos gaminiuose bei virtoje dešroje. Druskos 
kiekis mėsos gaminiuose yra didelis, todėl siektina drus-
kos kiekį šiuose produktuose sumažinti (3 pav.).

IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Lietuvos gyventojai druskos suvartoja per daug. Per 

didelis druskos kiekis gali būti pirminės arterinės hiper-
tenzijos priežastis, kuri yra susijusi su širdies ir kraujagys-
lių sistemos ligomis. Didžiausi druskos kiekiai nustatyti 
šiuose mėginiuose: žuvyje ir žuvų gaminiuose, mėsos ga-
miniuose. Mažiausias druskos kiekis nustatytas varškės 
gaminiuose. Kai kuriuose maisto produktuose nustatyti 
labai dideli druskos kiekiai, pvz., šaltai rūkytoje mėsoje ir 
žuvyje, vytintoje ir sūdytoje žuvyje. Sumažinus suvartoja-
mos druskos kiekį bei padidinus su maistu gaunamo kalio 
kiekį, galima išvengti sveikatos sutrikimų, susijusių su per 
dideliu druskos suvartojimu. Siekiant sumažinti suvarto-
jamos druskos kiekį, labai svarbus maisto produktų ga-
mintojų, sveikatos įstaigų bei valstybinių institucijų ben-
dradarbiavimas. Kadangi didžiąją suvartojamos druskos 
dalį gauname su pramoniniu būdu pagamintais maisto 
produktais, būtina skatinti maisto produktų gamintojus 
maisto produktų gamyboje naudoti kuo mažiau druskos. 
Labai svarbu informuoti gyventojus apie druskos neigia-
mą poveikį sveikatai ir taip skatinti rinktis kuo mažiau 
druskos turinčius maisto produktus, o gaminant maistą 
namuose – riboti sunaudojamos druskos kiekį ir papildo-
mai nesūdyti patiekalų prieš juos valgant.
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II.4. „NUO SAUGAUS MAISTO – SVEIKOS 
MITYBOS LINK.“ VALSTYBINĖS MAISTO 
IR VETERINARIJOS TARNYBOS INDĖLIS, 
UŽTIKRINANT SAUGŲ MAISTĄ IR 
FORMUOJANT SVEIKOS MITYBOS 
ĮPROČIUS

Jonas Milius, Zenonas Stanevičius, Aušra Išarienė,  
Ona Sužiedelytė, Vida Jarošienė, Loreta Mačytė

Subalansuota mityba, fizinis aktyvumas bei žalingų 
įpročių atsisakymas yra pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
gerą savijautą ir sveikatą. Pastaraisiais dešimtmečiais Eu-
ropos šalyse atliktų gyventojų mitybos tyrimų duome-
nys rodo blogėjančią gyventojų mitybos būklę. Šiandien 
europiečiai kalorijų gauna per daug, o juda per mažai. 
Europoje daugėja antsvorio turinčių ir nutukusių vaikų. 
Mirtingumas, sergamumas ir neįgalumas, susiję su ne-
infekcinėmis ligomis, pvz., širdies ir kraujagyslių susir-
gimais, diabetu ir pan., sudaro apie 60 proc. visų mirčių 
ir apie 47  proc. bendro sergamumo. Prognozuojama, 
kad šie skaičiai iki 2020 metų gali pasiekti atitinkamai 
73 proc. ir 60 proc. („The World health report 2002“). Yra 
įrodyta, kad 6 iš 7 veiksnių, lemiančių ankstyvą mirtį, – 
padidėjęs kraujospūdis, per didelis cholesterolio kiekis 
ir kūno masės indekso rodiklis, nepakankamas vaisių ir 
daržovių vartojimas, per mažas fizinis aktyvumas, – yra 
susiję su netinkamais mitybos ir judėjimo įpročiais. Lie-
tuvos gyventojų faktinės mitybos tyrimų (Respublikinis 
mitybos centras, 1997, 2002 ir 2007 m.) duomenimis, Lie-
tuvos gyventojų mityba taip pat nėra sveika. Nustatyta, 
kad per maža dalis žmonių renkasi maistą, siekdami pa-
gerinti sveikatą ar ligų profilaktikos tikslais.

Ypač didelį nerimą kelia didėjantis antsvorį turinčių ir 
nutukusių žmonių skaičius. Europos kovos su nutukimu 
chartijoje pažymima, kad antsvoris ir nutukimas suda-
ro vieną iš rimčiausių XXI amžiaus iššūkių visuomenės 
sveikatai Europoje, kur nutukimo paplitimas per pasta-
ruosius tris dešimtmečius išaugo tris kartus. Naujausių 
tyrimų duomenimis, Europos Sąjungos šalyse kas antras 
gyventojas turi antsvorio, o kas trečias yra nutukęs. Atsi-
žvelgdama į tai, Europos Komisija 2007 metais paskelbė 
Baltąją knygą dėl Europos strategijos su mityba, ants-
voriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms 
spręsti, kuria siekiama padėti mažinti riziką, susijusią su 
bloga mityba ir per mažu fiziniu aktyvumu Europos Są-
jungoje. Joje akcentuojama integruotų veiklos metodų, 
įtraukiant vietos, regioninio, nacionalinio ir Europos lyg-
meniu suinteresuotąsias šalis, svarba.

Šiandien pagrindinis sveikatos priežiūros specialistų, 
mokslininkų, valstybės pareigūnų iššūkis yra veiksmingų 
visuomenės sveikatos strategijų, garantuojančių nuola-
tinius vartotojų mitybos pokyčius, kūrimas ir vykdymas. 

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarny-
ba), maisto saugos ir kokybės kontrolę vykdanti instituci-
ja, vienu iš svarbiausių savo veiklos prioritetų įvardija ne 
tik maisto produktų saugą, bet ir sveikatai palankesnių 
produktų, sveikesnės mitybos ir tausojančio gyvenimo 
būdo propagavimą. Tarnybos tikslas, vykdant valstybi-
nę maisto kontrolę, vadovautis strategija „Nuo saugaus 
maisto – sveikos mitybos link“.

Pagrindiniai strategijos siekiai:
• didesnės maistinės vertės maisto produktų pasiū-

los skatinimas;
• tikslios ir teisingos informacijos apie maisto pro-

duktus pateikimo užtikrinimas;
• vartotojų švietimas;
• ekologiškų ir vietos ūkiuose užaugintų produktų 

vartojimo skatinimas;
• higienos reikalavimų įgyvendinimo viešojo maiti-

nimo įmonėse skatinimas;
• aliejaus, naudojamo viešojo maitinimo įmonėse, 

kokybės tyrimas ir akrilamido kontrolė;
• diskusijos su visuomene dėl naujų GMO ženklini-

mo galimybių vystymas.

DIDESNĖS MAISTINĖS VERTĖS MAISTO PRODUKTŲ 
PASIŪLOS SKATINIMAS

Siekiant suformuoti ir įtvirtinti vartotojų sveikatai pa-
lankesnės mitybos įpročius, būtina vartotojams pasiūlyti 
gausesnį aukštesnės nei dabar įprasta maistinės vertės 
maisto produktų pasirinkimą, todėl vienu iš ilgalaikių pri-
oritetų tampa siekis į šiuos procesus įtraukti maisto pro-
duktų gamintojus. Atkreiptinas dėmesys, kad ir gamin-
tojai, reaguodami į kintančius vartotojų poreikius, patys 
ieško galimybių pateikti sveikatai palankesnių produktų 
už patrauklią kainą. Pastebima tendencijų kurti naujas 
maisto produktų technologijas, išskirti produktus, kurių 
gamyboje nenaudojami maisto priedai. Daugėja pro-
duktų, kuriuose įprastos sudedamosios dalys pakeistos 
naudingesnėmis sveikatai. Gamintojai daugiau naudo-
ja vietinių žaliavų, vietoj cheminių maisto apdorojimo 
metodų pasitelkia labiau tradicinius  – fizinius žaliavų 
apdorojimo metodus, taip išsaugodami daugiau gerųjų 
maisto produktų maistinių savybių, taip pat pastebima, 
kad kai kurie gamintojai, kurdami produktų receptūras, 
mažina druskos, rafinuoto cukraus kiekius, prideda skai-
dulinių medžiagų ar gamina iš rupių miltų.

Nuo 2011 m. Europos Sąjungoje pradėtas vykdyti Eu-
ropos Komisijos finansuojamas projektas SALUX, skirtas 
paskatinti maisto pramonę gaminti gyventojų sveika-
tai naudingesnius maisto produktus, turinčius mažiau 
druskos, cukraus ir riebalų. Projekto metu bus siekiama 
nustatyti technologinius ir ekonominius tokių produk-
tų receptūrų kūrimo aspektus. Iš visų Europos Sąjungos 
valstybių surinkta ir susisteminta informacija bus naudo-
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jama kaip geros praktikos pavyzdžiai, gaminant pakeis-
tos – žmogui palankesnės – receptūros maisto produk-
tus mažose ir vidutinėse įmonėse. Produktas laikomas 
pakeistu, jeigu jis atitinka vieną ar visus tris kriterijus, tai 
yra: jame sumažintas riebalų, druskos ar cukraus kiekis. 
Pakeistam maistui ne mažiau svarbūs ir kiti kriterijai: pa-
keitus maisto produkto sudėtį ir sumažinus jame rieba-
lų, druskos ar cukraus, produktas turėtų išlaikyti įprastą 
skonį arba jo skonis nuo vartotojui įprasto turėtų skirtis 
labai nežymiai, produktas išliktų patrauklus vartotojui. 
Gamintojai turi užtikrinti, kad pakeistas maisto produk-
tas bus saugus, neturėtų pasikeisti ir jo kaina, t. y. ji ne-
turėtų nepagrįstai išaugti. Projekte dalyvauja 12 ES vals-
tybių narių: Italija, Suomija, Lietuva, Bulgarija, Vokietija, 
Rumunija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Slovėnija, Aus-
trija, Vengrija ir Ispanija. Projektas turi būti įgyvendintas 
iki 2014 m. rugpjūčio.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba aktyviai įsi-
traukė į šio projekto veiklą. Jos užduotis projekte – nusta-
tyti (apibrėžti), geros patirties sąvoką pakeistos sudėties 
maisto produktų gamybos srityje, bei surinkti geros pa-
tirties pavyzdžius iš visų projekto partnerių atstovauja-
mų šalių.

Įrodyta, kad subalansuota dieta, kurioje sumažintas 
suvartojamos druskos, cukraus ir riebalų kiekis, yra svar-
bi tokių ligų, kaip širdies ir kraujagyslių ligos, diabetas ir 
kt., pirminei profilaktikai. Vienodais kriterijais vadovau-
jantis surinkta ir apibendrinta informacija suteiks maisto 
produktų gamintojams galimybę be didelių papildomų 

investicijų patobulinti ar pakeisti maisto produktų recep-
tūras taip, kad jie būtų naudingesni vartotojų sveikatai.

TIKSLIOS IR TEISINGOS INFORMACIJOS  
APIE MAISTO PRODUKTUS PATEIKIMO 
UŽTIKRINIMAS

Teisingas maisto produktų pasirinkimas – vienas kelių 
sveikesnio gyvenimo link. 2007 m. gegužės 30 d. Euro-
pos Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos strategijos 
su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos 
problemoms spręsti pažymėta, kad ženklinimas nuro-
dant maistinę vertę – tai vienas iš svarbių būdų siekiant 
informuoti vartotojus apie maisto produktų sudėtį ir pa-
dėti jiems rinktis turint pakankamai informacijos.

Užtikrinant aukšto lygio vartotojų sveikatos apsaugą 
turi būti garantuota jų teisė gauti tikslią ir teisingą in-
formaciją apie vartojamus maisto produktus. Visą sau-
giam vartojimui būtiną informaciją apie maistą maisto 
produkto gamintojas yra įpareigotas pateikti maisto 
produkto etiketėje. Tačiau paskutinių metų Valstybinės 
maisto kontrolės duomenys rodo, kad maisto produktų 
ženklinimo reikalavimų pažeidimai sudaro vis dar apie 
20 proc. visų nustatomų pažeidimų.

Daugiausia ženklinimo reikalavimų pažeidimo atvejų 
pasitaiko mėsos ir jos produktų grupėje, taip pat ženkli-
nant konditerijos gaminius, daržoves ir vaisius. Dažniau-
siai ženklinimo etiketėse maisto produktų gamintojai 
netinkamai nurodo sudedamąsias dalis ar jų kiekius, 
pateikia neteisingą, klaidinantį maisto produkto pava-
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dinimą, netinkamai nurodo tinkamumo vartoti terminą 
ir / ar partijos numerį ir kt. (1 pav.).

Tarnybos specialistų vertinimu, vartotojai ypač nu-
kenčia, jei maisto produkto etiketėje nepateikiama ar 
netinkamai pateikiama informacija apie produkto sude-
damąsias dalis ar jų kiekį. Tokiu atveju vartotojas neten-
ka galimybės visapusiškai įvertinti maisto produktą prieš 
jį pasirinkdamas.

Pastebima, kad tarnybos vykdoma aktyvi visuomenės 
informavimo politika apie maisto produktų sudėtį ir jų 
ženklinimo reikalavimus jau duoda apčiuopiamų rezul-
tatų. Nemokama telefono linija gaunami vartotojų skun-
dai dėl ženklinimo pažeidimų 2012  m. sudarė 9  proc. 
visų pagrįstų skundų.

Lyginant 2010–2012 m. užregistruotų vartotojų skun-
dų dinamiką, matyti, kad bendras gaunamų skundų skai-
čius dėl ženklinimo sumažėjo net 27 proc. Tai rodo, kad 
maisto produktų gamintojai ir importuotojai vis daugiau 
dėmesio skiria teisingam ir tiksliam maisto produktų 
ženklinimui bei geriau žino ir įgyvendina teisės aktų rei-
kalavimus šioje srityje.

Vis dėlto tendencijos, kai ženklinimo reikalavimų pa-
žeidimai sudaro penktadalį visų valstybinės maisto kon-
trolės metu nustatomų pažeidimų, yra netoleruotinos. 
Todėl Tarnyba numatė ir įgyvendina kompleksinių prie-
monių planą situacijai šioje srityje pagerinti. Daugiau-
sia dėmesio skiriama verslo konsultavimui, išsamesnės, 
viešai skelbiamos informacijos apie bendruosius ir spe-
cialiuosius ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus 
pagal maisto produktų grupes nuolatinį atnaujinimą, 
dažniausiai užduodamų klausimų apžvalgą Tarnybos in-
terneto svetainėje.

Maisto pramonės, jų asociacijų, visuomeninių orga-
nizacijų atstovams, maisto produktų gamintojams, fa-
suotojams, didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonių 
atstovams organizuoti seminarai „Maisto produktų žen-
klinimas“ ir „Informavimo apie maisto produktus teisiniai 
reikalavimai, aktuali praktika, numatomi pakeitimai“, 
kurių metu buvo aptartos maisto produktų ženklinimo 
problemos ir diskutuota dėl galimų jų sprendimų.

Numatoma, kad bendram vartotojų informuotumui 
apie maisto produktų ženklinimą ir sveikatai palan-
kesnių produktų pasirinkimui daug įtakos turės nuo 
2014  m. gruodžio 13  d. pradėtas taikyti Reglamentas 
Nr.  1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams. Šiame Reglamente pakeistos nuostatos, 
susijusios su maisto produktų kilmės vietos, alergenų, 
maistingumo ženklinimu, maistingumo verčių tikslumo, 
raidžių aukščio vertinimu.

VARTOTOJŲ ŠVIETIMAS
Atsižvelgiant į mokslinių tyrimų duomenis bei verti-

nant tokių dokumentų, kaip Europos Komisijos Balto-

ji knyga dėl Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir 
nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti re-
komendacijas, visų suinteresuotų šalių prioritetu turėtų 
tapti vartotojų švietimas.

Žmogaus gyvensenos, kartu ir mitybos įpročiai for-
muojasi vaikystėje, suaugusiesiems mitybos įpročius pa-
keisti yra daug sudėtingiau ir reikalauja daugiau valios 
pastangų bei žinių. Todėl, įgyvendinat ilgalaikes sveikos 
mitybos įpročių formavimo strategijas, didžiausias dė-
mesys turėtų būti skiriamas vartotojų, o ypač vaikų, švie-
timui.

Daugelio apklausų duomenimis, Lietuvos vartoto-
jams trūksta žinių apie sveiką mitybą ir galimybes pasi-
rinkti sveikatai palankesnius maisto produktus neinfek-
cinių ligų profilaktikai. Sveiką ir subalansuotą mitybą 
kaip sveikatai svarbų faktorių nurodo vidutiniškai apie 
30 proc. apklausose dalyvaujančių moksleivių ar studen-
tų. Vaikams ir jaunuoliams trūksta žinių apie maisto pro-
duktus, sudedamąsias jų dalis, juose slypinčius pavojus.

Siekdama skleisti kuo daugiau konkrečioms tikslinėms 
auditorijoms skirtos informacijos apie sveikatai palankią 
mitybą moksleiviams, mokytojams, maisto verslo atsto-
vams, savivaldybių pareigūnams ir kitiems socialiniams 
partneriams, Tarnyba rengia ir platina metodinę medžia-
gą  – lengvai adaptuojamą paskaitos apie sveiką mity-
bą pavyzdį: vaikams patrauklius testus-žaidimus „Kaip 
sveikai maitintis?“, „Ką žinote apie druską?“, vyresniems 
moksleiviams, mokytojams ir tėvams skirtą lankstinuką 
„10 patarimų moksleiviams kaip sveikai maitintis“. Visa ši 
medžiaga platinama nemokamai ir gali būti nevaržomai 
parsisiunčiama iš Tarnybos interneto svetainės.

Tarnyba skleisdama informaciją apie sveiką mitybą 
nepamiršo ir savo darbuotojų, nuolat organizuojami mo-
kymai sveikos mitybos temomis. Daug dėmesio skiria-
ma informacijos apie mitybą, maisto sudedamąsias dalis 
viešinimui: nuolat publikuojami straipsniai, pranešimai, 
bukletai, skirti vartotojams bei verslui. Platinama ne tik 
šviečiamojo pobūdžio informacija, bet ir pranešimai vi-
suomenei apie nustatytus nesaugius maisto produktus ar 
šiurkščius ženklinimo pažeidimus, maisto klastotes ir pan.

Per 2012 metus VMVT interneto svetainėje paskelbti 
478 pranešimai spaudai, iš kurių kiekvienas perskaitytas 
vidutiniškai po 570 kartų. Iš viso per ataskaitinį laikotar-
pį buvo užregistruoti 188 555 VMVT interneto svetainės 
lankytojai, kurie bendrai VMVT interneto svetainėje ap-
silankė 1 006 508 kartus (vidutiniškai 2757 apsilankymai 
per dieną).

EKOLOGIŠKŲ IR VIETOS ŪKIUOSE UŽAUGINTŲ 
PRODUKTŲ VARTOJIMO SKATINIMAS

Faktinės mitybos tyrimų duomenimis, Lietuvos gy-
ventojai per mažai vartoja vaisių ir daržovių. Daugeliu 
atvejų tai aiškinama skurdžiu pasirinkimu ar aukštomis 
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šių produktų kainomis, tačiau pastaruoju metu džiugina 
augančios tendencijos rinktis nors ir brangesnius, bet 
kuo mažiau užterštus, be chemikalų, hormonų ar antibi-
otikų užaugintus ir pagamintus ekologiškus maisto pro-
duktus. Dar viena teigiama sveikesnio požiūrio į mitybą 
tendencija – prioritetas teikiamas įprastiems, gyvenama-
jai aplinkai būdingiems vietos ūkininkų užaugintiems ar 
pagamintiems maisto produktams.

Įrodyta, kad ekologiški produktai pasižymi geromis 
skonio savybėmis ir didesne maistine verte. Be to, eko-
logiški žemės ūkio ir maisto produktai nėra genetiškai 
modifikuoti. Tarnybos vykdomos šalies rinkoje parduo-
damų vietos ūkiuose užaugintų daržovių ir vaisių stebė-
senos duomenimis, Lietuvos ūkininkai sugeba užauginti 
ir vartotojams pasiūlyti itin aukštos kokybės vaisių, dar-
žovių, gyvūninių produktų. Dėl palankiai susiklosčiusios 
ekologinės situacijos šalyje, net ir nesertifikuoti kaip eko-
logiški produktai, faktiškai šie produktai atitinka daugelį 
ekologiškiems produktams keliamų saugos ir kokybės 
reikalavimų.

Tarnyba vertina tiek vietinių gamintojų pagamintus 
ekologiškus produktus, tiek ir įvežtus ar importuotus. Ti-
krinama ne tik produktų sauga, kokybė ir ženklinimas, bet 
taip pat vertinama, ar produktas tikrai yra ekologiškas.

Tarnybos specialistai 2012  m. patikrino 385 ekolo-
giškų produktų perdirbimo ir gamybos, didmeninės ir 
mažmeninės prekybos įmones. Galima pasidžiaugti, kad 
92  proc. patikrinimų metu pažeidimų nenustatyta. Ki-
tur konstatuoti bendri higienos, ženklinimo, ekologiškų 
produktų pardavimo reikalavimų pažeidimai. 4 atvejais 
nustatyta tarša pesticidais ir 1 atveju  – mikrobiologinė 
tarša. Nesaugūs produktai atšaukti iš rinkos.

Pastaraisiais metais ekologiškų produktų gamyboje 
išryškėjo nauja problema, kai ekologiški produktai užter-
šiami neleistina ekologinėje gamyboje medžiaga DEET 
(dietiltoluamidas). Ši medžiaga naudojama kaip priemo-

nė žmonėms apsisaugoti nuo kraujasiurbių vabzdžių, 
tačiau neatidžiai naudojantis pasitaiko atvejų, kai užter-
šiamos ir renkamos miško gėrybės, uogos ar daržovės.

Nustačius taršą DEET, 2012 m. nurodyta perženklinti 
net 4 Lietuvos ekologiškų produktų gamintojų gamina-
mą produkciją, panaikinant ekologiško gaminio nuoro-
das. Gamintojai įspėti dėl taršos kilmės ir jiems pateikta 
informacija apie galimybes, kaip tokios taršos išvengti 
ateityje. Tarnyba yra numačiusi atitinkamas rekomenda-
cijas dėl DEET naudojimo parengti ir vartotojams.

HIGIENOS REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO VIEŠOJO 
MAITINIMO ĮMONĖSE SKATINIMAS

Vis daugiau vartotojų savo laisvalaikį leidžia, šventes 
švenčia viešojo maitinimo įmonėse, kurios dažnai ne 
tik teikia maitinimo paslaugas, bet siūlo ir smagias pra-
mogas. Deja, valstybinės maisto kontrolės duomenys 
rodo, kad šiose įmonėse higienos reikalavimų pažeidi-
mų skaičius kiekvienais metais po truputį auga. Patikri-
nimai, kurių metu nustatyti higieną reglamentuojančių 
teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kasmet sudaro apie 
45–47 proc. bendro patikrinimų metu nustatomų pažei-
dimų skaičiaus.

2011 m. – 48 proc., o 2012 m. – 64 proc. ūmių infek-
cinių žarnyno susirgimų protrūkių kilo dėl restoranų ir 
kavinių vykdomos maisto tvarkymo veiklos, kai buvo ne-
silaikoma maisto higieną reglamentuojančių teisės aktų 
reikalavimų.

Tarnyba, atsižvelgdama į susidariusią situaciją ir varto-
tojų pageidavimus bei daugelio užsienio šalių gerąją prak-
tiką, 2013 metai ketina pristatyti verslui ir visuomenei Vie-
šojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams 
vertinimo sistemą. Šio projekto tikslas – viešai skelbti vals-
tybinės maisto kontrolės metu įvertintų viešojo maitinimo 
įmonių (restoranų ir kavinių privalomai, o visų kitų – pagal 
išreikštą pageidavimą) higienos būklę balais.

Vanduo Gyvūnų
gerovė

Viešasis
maitinimas

Gyvūnų 
sveikata

Prekyba 
(importas, 
eksportas)

134

485 536

732

971

Kita Maisto 
produktai

960

1333

2 pav. Publikacijos žiniasklaidos priemonėse pagal atskiras VMVT veiklos sritis 2012 metais
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Numatoma, kad viešojo maitinimo įmonių atitikties 
higienos reikalavimams vertinimas taps verslo savikon-
trolės sistemos dalimi ir padės viešojo maitinimo įmo-
nėse įgyvendinti geros verslo praktikos kodekso reika-
lavimus. Aukštesnė viešojo maitinimo įmonių teikiamų 
paslaugų kokybė ne tik paskatins vartotojų pasitikėjimą, 
bet ir darys ilgalaikę įtaką formuojant kitokią mitybos ir 
viešojo maitinimo kultūrą šalyje.

Viešai skelbiant viešojo maitinimo įmonių atitikties 
higienos reikalavimams vertinimo rezultatus, bus suda-
roma galimybė su jais susipažinti tiek vartotojams, tiek 
verslui ar žiniasklaidai, kartu bus sudarytos sąlygos paly-
ginti viešojo maitinimo įmonių higienos būklę įvairiuose 
šalies regionuose. Tikimasi, kad viešumas paskatins įmo-
nes gaminti ne tik saugius, bet sveikatai palankesnius 
patiekalus, naudoti daugiau vietinių žaliavų.

ALIEJAUS, NAUDOJAMO VIEŠOJO MAITINIMO 
ĮMONĖSE, KOKYBĖS TYRIMAI IR AKRILAMIDO 
KONTROLĖ

Per pastaruosius 40 metų viešojo maitinimo įmonėse 
aliejaus ir riebalų naudojimas kepimui bei gruzdinimui 
gerokai išaugo. Europos Sąjungoje iki šiol nėra vieningo 
teisinio reglamentavimo, nustatančio kepimui naudoto 
aliejaus kokybės ir saugos rodiklius. Tačiau mokslinėje 
literatūroje vienareikšmiškai teigiama, kad aliejaus kepi-
mo metu vyksta cheminės reakcijos, kurių metu susidaro 
toksiškų polinių junginių (Bendros polinės medžiagos – 
rodiklis, parodantis riebalų skilimo laipsnį). Todėl maisto 
perdirbimo, viešojo maitinimo įmonės, kuriose produk-
tai kepami, gruzdinami aliejuje, turi numatyti mechaniz-
mus, užtikrinančius gaminamų maisto produktų saugos 
kontrolę.

Aliejuje kepti ar gruzdinti maisto produktai nėra tin-
kamas pasirinkimas, formuojant sveikatai palankią die-
tą. Jei tokių gaminių ruošimui naudojamas aliejus laiku 
nekeičiamas ir neatliekami jo kokybės tyrimai, tuomet 
tokių maisto produktų nesaikingas vartojimas gali turėti 
tiesioginės įtakos sveikatos sutrikimams.

Todėl Tarnyba 2013 metais yra numačiusi viešojo mai-
tinimo įmonėse vykdyti tikslinius kepimui / gruzdinimui 
panaudoto aliejaus kokybės tyrimus. Viešojo maitinimo 
įmonių valstybinės kontrolės metu bus naudojami spe-
cialūs greitieji testai panaudoto aliejaus kokybei įvertin-
ti, taip pat atrenkami mėginiai laboratoriniam ištyrimui. 
Laboratorinių tyrimų rezultatai bus panaudoti rengiant 
norminį teisinį dokumentą, reglamentuojantį kepamo 
aliejaus kokybės ir saugos reikalavimus Lietuvoje.

Akrilamidas  – kancerogeniška ir genotoksiška che-
minė medžiaga, kuri susidaro krakmolingus maisto pro-
duktus (bulvių traškučius, gruzdintas bulvytes, duoną, 
sausainius, kavą ir kt.) perdirbant aukštoje temperatūro-
je, įskaitant virimą riebaluose, kepimą ir skrudinimą.

2005  m. Europos maisto saugos tarnyba (toliau  – 
EMST) atkreipė dėmesį, kad akrilamidas gali sukelti vėžį 
ir pažeisti DNR – ląstelės genetinę medžiagą. Todėl, va-
dovaujantis 2010 m. birželio 2 d. Komisijos rekomenda-
cija 2010/307/ES, Lietuvoje kasmet atrenkami mėginiai 
akrilamido kiekiui vietiniuose, įvežtuose ir importuotuo-
se maisto produktuose nustatyti.

Akrilamido kiekiui nustatyti tiriami šie maisto produktai:
• valgyti paruoštos gruzdintos bulvytės,
• bulvių traškučiai,
• gruzdintų bulvyčių pusgaminiai ir (arba) namuose 

gaminti skirti bulvių produktai,
• minkšta duona, traški duona ir pan.,
• javainiai, sausainiai ir trapučiai,
• kava ir kavos pakaitalai,
• kūdikių maistas, perdirbti grūdiniai maisto produk-

tai kūdikiams ir mažiems vaikams,
• imbieriniai sausainiai, skrudinti riešutai, skrudintos 

saulėgrąžos, šakočiai ir kt. panašūs produktai.
2012 m. ištirta 40 mėginių, akrilamido kiekis ištirtuose 

produktuose sudarė nuo 994±119 μg/kg traškučiuose iki 
<30 μg/kg kūdikių maiste. Visuose ištirtuose mėginiuose 
akrilamido kiekiai neviršijo EMST paskelbtų akrilamido 
kiekio maisto produktuose vidurkio.

Pastebėtina, kad akrilamido kiekiai Lietuvos vartoto-
jams tiekiamuose maisto produktuose 2012 m. lyginant 
su 2010–2011 metais sumažėjo 30 proc.

3 pav. Akrilamido koncentracijos dinamika  
skirtingose maisto produktų grupėse

DISKUSIJOS SU VISUOMENE DĖL NAUJŲ GMO 
ŽENKLINIMO GALIMYBIŲ VYSTYMO

Vartotojams ir nevyriausybinėms organizacijoms vis 
aktyviau reikalaujant daugiau ir aiškesnės informacijos 
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apie maisto produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai mo-
difikuotų organizmų (toliau  – GMO), pateikta iniciatyva 
šalies prekybininkams tokius maisto produktus atskirti 
nuo įprastų, pvz., jiems paskirti atskiras lentynas, šaldymo 
vitrinas ar kt., kurias pažymėti: „Maisto produktai, į kurių 
sudėtį įeina genetiškai modifikuoti organizmai“. Šiai inicia-
tyvai pritarė ir Lietuvos prekybos įmonių asociacija.

Lietuvoje vykdoma griežta genetiškai modifikuotų 
maisto produktų kontrolė, tikrinamas naudojamų gene-
tiškai modifikuotų žaliavų ženklinimas, atsekamumas, 
atliekami moksliniai rizikos vertinimai. Dėl GMO nustaty-
mo tiriami iš trečiųjų šalių importuojami sojų, kukurūzų, 
rapsų, medvilnės, bulvių ir kiti produktai iš Argentinos, 
Rusijos, JAV, Izraelio, Turkijos, Ukrainos, Baltarusijos, Ki-
nijos, Bulgarijos.
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4 pav. Mėginių dėl GMO nustatymo rezultatų statistika

Per 2008–2012 m. sustabdyta ir neleista tiekti į Lietu-
vos rinką per 419 t GMO turinčių konditerijos gaminių, 
ryžių, sojų produktų, maisto papildų, kurie nebuvo ati-
tinkamai paženklinti.

2012  m. dėl genetiškai modifikuotų žaliavų naudo-
jimo gamyboje ir jų ženklinimo reikalavimų laikymosi 
atlikta daugiau kaip 8600 patikrinimų: patikrinta 618 
negyvūninių ir 431 gyvūninių maisto produktų gamybos 
įmonė, 2082 viešojo maitinimo įmonės bei 5499 preky-
bos įmonės.

Kontrolės metu buvo nustatyta tik 11 pažeidimo atve-
jų. Visi pažeidimai buvo dėl maisto gamyboje naudoto 
aliejaus, pagaminto iš genetiškai modifikuotų sojų pupe-
lių, apie tai nenurodant ženklinimo dokumentuose.

Vartotojų ir maisto pramonės atstovų patogumui Tar-
nyba nuolat atnaujina ir tikslina mūsų šalies prekyboje 
esančių maisto produktų, kurių sudėtyje yra GMO, sąra-
šą, kurį viešai skelbia savo interneto svetainėje.

2012 metais GMO produktų rinkoje sudarė 165 pava-
dinimų maisto produktai: kulinariniai gaminiai – 99, sal-
dumynai – 47, augaliniai aliejai – 19 pavadinimų.

Genetiškai modifikuotų maisto produktų ženklinimas 
turi užtikrinti vartotojų pasirinkimo galimybę, todėl Tar-
nybai išlieka svarbi užduotis garantuoti, kad importuoja-
mi ir gaminami maisto produktai su GMO būtų saugūs ir 
tinkamai ženklinami.

APIBENDRINIMAS
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, atsižvelg-

dama į vyraujančias visuomenėje mitybos tendencijas, 
iškėlė sau užduotį ne tik užtikrinti, kad į šalies rinką būtų 
tiekiamas saugus ir kokybiškas maistas, bet ir paskatinti 
gamintojus vartotojams pateikti kuo vertingesnį maistą, 
šviesti vartotojus.

Tam, kad vartotojai turėtų ir galėtų iš ko pasirinkti, pir-
miausia gamintojai turi pateikti rinkai kuo platesnį mais-
to produktų asortimentą, kuriame būtų ne tik patraukliai 
atrodančių ir skanių produktų. Jie turėtų būti ir palan-
kios sveikatai sudėties – kuo mažiau druskos, rafinuoto 
cukraus, sočiųjų riebalų ir pan. Būtina, kad ir sveikas, ir 
jau kenčiantis nuo šiuolaikinės gyvensenos ir nesaikin-
gos bei ydingos mitybos padarinių – hipertenzijos, nu-
tukimo, diabeto ir kitų ligų – vartotojas galėtų pasirinkti 
ir maitintis visaverčiu maistu. To siekdama Valstybinė 
maisto ir veterinarijos tarnyba ne tik aktyviai dalyvauja 
Europos Komisijos projekte SALUX ir renka geros patir-
ties pavyzdžius iš visų projekto partnerių atstovaujamų 
šalių, bet ir platina geros praktikos pavyzdžius tarp Lie-
tuvos gamintojų.
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Laisvos rinkos sąlygomis keisti receptūras į palan-
kesnes sveikatai gamintojus priverčia ne valstybės ins-
titucijos, o apsišvietę ir aktyvūs vartotojai, todėl vienas 
svarbiausių prioritetų turi būti įvairaus amžiaus vartoto-
jų švietimas, pateikiant informaciją įvairiais, skirtingose 
auditorijose populiariais būdais.

Vartotojui pasirenkant maistą lemiamą vaidmenį at-
lieka produkto ženklinimas. Gamintojai jau dabar ruo-
šiasi naujam Reglamento Nr.  1169/2011 įsigaliojimui, 
keičia etiketes, kuriose atsiranda daugiau informacijos 
vartotojams dėl maisto produktų kilmės vietos, alerge-
nų, maistingumo, etiketės geriau įskaitomos. Nors šis 
dokumentas įsigalios tik nuo 2014 m. gruodžio 13 d., bet 
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba jau dabar skiria 
daug laiko verslininkų konsultavimui, teisės aktų nuosta-
tų išaiškinimui. Tam net sukurta nemokama verslo kon-
sultavimo telefoninė linija, kur paskambinę verslininkai 
gali gauti nemokamą specialisto konsultaciją. Tad ir to-
liau planuojami verslui skirti seminarai, aktyviai bendra-
darbiaujama su verslo asociacijomis.

Valstybinės maisto kontrolės metu labai daug dėme-
sio skiriama viešojo maitinimo paslaugų kokybei. Įdie-
giama ir vystoma viešojo maitinimo įmonių atitikties hi-
gienos reikalavimams vertinimo sistema, analizuojama 
turinti neigiamos įtakos sveikatai kepimui ir gruzdinimui 
naudojamo aliejaus kokybės problema, bus rengiami 
atitinkami teisės aktai, galėsiantys sumažinti riziką varto-
tojų sveikatai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 
nepaliks ir toliau tęs akrilamido bei kitų maisto teršalų 
stebėseną ir, naudodamasi jos rezultatais, efektyvins 
valstybinę maisto kontrolę. Dėl to vartotojus pasieks 
sveikesnis, mažiau užterštas maistas.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, bendrauda-
ma su vartotojais, ir toliau sieks, kad vartotojams būtų 
aiškiau pateikiami produktai prekybos įmonių lenty-
nose  – savanoriškai paženklinama, kuriose lentynose 
maistas ekologiškas ar iš vietinių smulkiųjų gamintojų, 
ūkininkų, o kur parduodamas pigus, bet pagamintas iš 
genetiškai modifikuotų žaliavų. Šių produktų kontrolei 
pagal vartotojų pageidavimus ir toliau bus skiriama ypač 
daug dėmesio.

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla, 
paremta šūkiu „Nuo saugaus maisto  – sveikos mitybos 
link“, garantuos tik saugų maistą visose jo gamybos ir 
pateikimo grandyse bei toliau formuos sveikos vartotojų 
mitybos įpročius.

II.5. LIETUVOS MIESTO GYVENTOJŲ 
FIZINIO AKTYVUMO RODIKLIAI,  
JŲ RAIDOS TENDENCIJOS IR NAUDA 
SVEIKATAI: MOKSLO ĮRODYMAI

Miglė Bacevičienė, Rasa Jankauskienė,  
Dalia Ieva Lukšienė, Ričardas Radišauskas,  
Gailutė Bernotienė, Abdonas Tamošiūnas

Per pastaruosius 5 dešimtmečius atliktų stebėjimo ir 
intervencinių tyrimų metu buvo sukaupta pakankamai 
svarių mokslo įrodymų, pagrindžiančių ryšį tarp nepa-
kankamo fizinio aktyvumo (FA) ir padidėjusios mirties 
nuo širdies ir kraujagyslių ligų (ŠKL) rizikos (1). Fizinis 
pasyvumas laikomas ketvirtąja priešlaikinės mirties prie-
žastimi pasaulyje (2). Taip pat nustatyta, kad FA apsau-
ginis vaidmuo veikia per galingiausius ŠKL rizikos veiks-
nius: arterinę hipertenziją, nutukimą, centrinį nutukimą, 
gliukozės tolerancijos sutrikimą, antrojo tipo cukrinį 
diabetą ir lipidų apykaitos sutrikimus. Šių veiksnių kom-
pleksas apibūdinamas kaip metabolinis sindromas ir itin 
padidina išeminės širdies ligos (IŠL) bei mirties nuo ŠKL 
riziką (3, 4).

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) suaugusiam 
žmogui rekomenduoja mankštintis bent 30 min. kasdien 
ar beveik kasdien iki suprakaitavimo ir kvėpavimo pa-
dažnėjimo (5). 2010 m. Lietuvos suaugusių žmonių gy-
vensenos tyrimo duomenimis, tik 28–29 proc. 20–64 m. 
asmenų laisvalaikiu mankštinasi pakankamai (6). Nu-
statyta, kad fiziškai aktyvesni asmenys geriau toleruoja 
fizinį krūvį, pasižymi geresne nuotaika ir platesniais so-
cialiniais ryšiais, nes laisvalaikio fizinė veikla skatina ben-
dravimą, socialumą ir jungimąsi į bendruomenes su pa-
našių pomėgių asmenimis. Metams bėgant, reguliariai 
besimankštinantys asmenys išsaugo sveikatai palankes-
nes kūno proporcijas – didesnę kaulų ir raumenų masę 
(kaulų retėjimo ir kaulų lūžių prevencija), mažesnes rie-
balinio audinio sankaupas, ypač pilvo srityje (nutukimo 
ir centrinio nutukimo prevencija) ir sveikesnę laikyseną.

Fiziniam aktyvumui vertinti naudojami specializuoti 
klausimynai, kurie remiasi išeikvotos energijos bejudant 
apskaičiavimu (7). Kad būtų paprasčiau, moksliniuose ty-
rimuose visas įmanomas fizinis aktyvumas priskiriamas 
vienai iš šių sričių:

1) laisvalaikio (pasivaikščiojimai, bėgiojimas, mankš-
tinimasis sporto, sveikatingumo centruose ir bet 
kokia fiziškai aktyvi rekreacija, kaip judrūs žaidi-
mai ir t. t.);

2) fizinis aktyvumas turint tikslą kažkur patekti (pvz., 
ėjimas į darbą pėstute ar važiavimas dviračiu);

3) profesinis fizinis aktyvumas (menkas, jei dirbamas 
dažniausiai sėdimas darbas, ir didesnis, jei dirba-
mas lengvas ar sunkus fizinis darbas);
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4) buities fizinis aktyvumas (visa veikla namuose, va-
sarnamiuose ir aplink juos – ruoša, darbas sode, 
darže, remonto darbai namuose).

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad laisvalaikio fizinis 
aktyvumas turi daugiausia išmatuojamos naudos svei-
katai  – mažėja nutukimo, antro tipo cukrinio diabeto, 
širdies ir kraujagyslių ligų rizika, net kai kurių lokalizacijų, 
tokių kaip storžarnės ar prostatos, vėžio rizika.

Moksleivių gyvensenos tyrimo duomenimis (He-
alth Behavior in School Children), tik mažiau nei pusė 
11–15 m. Lietuvos mokinių laisvalaikiu kasdien ar beveik 
kasdien būna fiziškai aktyvūs bent 60 min., kiek yra reko-
menduojama PSO (8). Apie pagyvenusių asmenų fizinį 
aktyvumą Lietuvoje duomenų stokojama. Tarptautinio 
tyrimo HAPIEE duomenimis (Health, Alcohol and Psycho-
siocial Factors In Eastern Europe), 45–72 m. tarp Lietuvos 
miesto gyventojų stebimos tendencijos, kad sulig am-
žiumi didėja buities fizinis aktyvumas, o 65 m. ir vyresnių 
asmenų grupėje buities fizinės veiklos sąskaita moterys 
tampa fiziškai aktyvesnės už vyrus bei 65  m. ir vyresni 
žmonės yra fiziškai aktyvesni už 45–64 m. asmenis, o ak-
tyvios laisvalaikio rekreacijos rodikliai yra labai menki (9).

Analizuojant profesinio fizinio aktyvumo ir sveikatos 
bei mirtingumo rodiklių sąsajas Lietuvoje, duomenys kiek 
skiriasi nuo Vakarų Europos valstybių. Tie asmenys, kurie 
dirba fizinį, ypač sunkų ir nekvalifikuotą fizinį darbą, pasi-
žymi prastesne sveikata ir didesniu mirtingumu. Moksli-
ninkai nustatė, kad nekvalifikuoti darbuotojai yra mažiau 
išsilavinę, turi mažiau žinių apie sveikatą, mažiau pajamų, 
tarp jų gerokai paplitusi sveikatai žalinga gyvensena (rū-
kymas, nesaikingas alkoholio vartojimas, psichosocialinis 
stresas) nei aukštesnio išsilavinimo žmonių grupėje, kurie 
dirba daugiau sėdimą darbą, tačiau renkasi sveikatai pa-
lankesnį gyvenimo būdą ir laisvalaikį leidžia aktyviau (10).

Tad vertinant bendrą fizinio aktyvumo lygį, kuris ma-
tuojamas išeikvotos energijos judant suma, gali pasiro-
dyti, kad Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas yra pa-
kankamas. Mokslininkai pastebi, kad tokius rekreacijos ir 
buities fizinio aktyvumo skirtumus visų pirma lemia so-
cialiniai, kultūriniai Lietuvos ir Vakarų Europos valstybių 
skirtumai bei aktyvios rekreacijos galimybės, kurios ypač 
aktyviai skatinamos Vakaruose, netaupant lėšų.

Europoje šiuo metu labai skatinamas su mobilumu 
susijęs fizinis aktyvumas. Jis siejamas ir su nauda sveika-
tai, suteikiant organizmui papildomą fizinį aktyvumą, ir 
su sveikos ir ekologiškos aplinkos kūrimo skatinimu bei 
transporto taršos mažinimu. Danijoje atlikto ilgalaikio 
tyrimo duomenimis, nustatyta, kad važiavimas į darbą 
dviračiu, o ne automobiliu, padeda smarkiai prailginti 
gyvenimo trukmę (11). Lietuvoje 20–64  m. gyventojų, 
einančių į darbą pėstute ir grįžtančių iš jo, dalis tesiekia 
20 proc. ir nuolat mažėja. Laisvalaikiu besimankštinančių 
bent 30 min. Lietuvos žmonių dalis yra linkusi didėti, ta-

čiau išlieka per maža. Apie važiavimą į darbą ar judėjimą 
iš vienos vietos į kitą dviračiu Lietuvoje mokslinių duome-
nų stokojama.

Šiame straipsnyje pateikiami mokslo duomenys iš at-
sitiktinai iš Gyventojų registro sąrašų atrinktų bei sugru-
puotų pagal amžių ir lytį vidutinio (35–64 m.) ir pagyve-
nusio amžiaus (≥65 m.) Kauno miesto gyventojų kontin-
gento. Iš viso buvo analizuojami apie 10 tūkst. tiriamųjų 
duomenys (atsako dažnis 58,6–64,8 proc.).

Momentiniai ir ilgalaikiai epidemiologiniai tyrimai 
vykdomi LSMU Kardiologijos instituto Populiacinių ty-
rimų laboratorijoje ir LSU Fizinio aktyvumo epidemio-
logijos laboratorijoje su Kauno regioninio bioetikos 
komiteto leidimais. Profilaktinių sveikatos patikrų metu 
sukaupiama informacija apie gyventojų rizikos veiks-
nius, tokius kaip nutukimas, arterinė hipertenzija, FA, o 
prognozinė mirčių rizika vertinama ilgalaikio ištirtų kon-
tingentų stebėjimo duomenimis (kohortiniai tyrimai). 
Analizuojamos šios mirties priežasčių grupės: mirtys nuo 
visų priežasčių ir mirtys nuo ŠKL. Mirtys stebėtos indivi-
dualiai kiekvienam tiriamajam nuo pirminio sveikatos 
patikrinimo datos iki 2012  m. sausio 1 dienos. Progno-
zinė mirčių rizika analizuojama Cox proporcingų rizikų 
metodu. Mirties tikimybė priklausomai nuo FA analizuo-
jama Kaplan-Meier metodu.

Laisvalaikio, mobilumo ir buities FA buvo nustatomas 
apklausiant tiriamuosius (interviu) apie visą fizinių pa-
stangų reikalaujančią veiklą:

1) pasivaikščiojimą;
2) ėjimą į darbą ir grįžimą namo pėstute;
3) bėgiojimą;
4) fizinį darbą sode, darže ar namuose;
5) mankštinimąsi.
Fizinis aktyvumas buvo vertinamas valandomis per 

savaitę. Fizinis aktyvumas žmonių buvo prašomas įver-
tinti žiemos ir vasaros sezonais, ir, analizuojant duome-
nis, buvo išvedamas fiziškai aktyviai praleistų valandų vi-
durkis. Nepakankamai fiziškai aktyviems asmenims buvo 
priskiriami tie, kurie per savaitę bet kokiai fiziškai aktyviai 
veiklai skirdavo mažiau negu 10 valandų, arba mažiau 
nei 1,4 val. per dieną. Vertinant įvairių metabolinių sutri-
kimų galimybę bei ilgalaikę mirties riziką, visi tiriamieji 
pagal FA buvo skirstomi į keturias lygias dalis (kvartiles).

Analizuojant pagyvenusio amžiaus asmenų tyrimo 
duomenis nustatyta, kad laisvalaikio metu fiziškai neak-
tyvūs buvo 42 proc. vyrų ir 58 proc. moterų. Dažniausios 
priežastys, kurios vyresnio amžiaus asmenims trukdė 
mankštintis, buvo įpročių neturėjimas (46,3  proc.), įgū-
džių neturėjimas (43,1 proc.), draugijos stoka (41,3 proc.) 
ir susidomėjimo stoka (40,6 proc.). Baimė susižeisti truk-
dė mankštintis 25  proc., o įvairios ligos  – tik 19,2  proc. 
visų pagyvenusio amžiaus apklaustųjų. Vidutinio am-
žiaus miesto gyventojų grupėje nepakankamai fiziškai 
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aktyvūs buvo 60,3 proc. vyrų ir 52,3 proc. moterų. Mote-
rų bei vyresnio amžiaus asmenų FA buvo didesnis buities 
sąskaita, o jaunesni asmenys dažniau laisvalaikiu mankš-
tindavosi.

2006–2008  m. duomenimis, tarp vidutinio ir pagy-
venusio amžiaus Kauno miesto gyventojų metabolinio 
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1 pav. Metabolinio sindromo paplitimas, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo lygį, vidutinio ir pagyvenusio amžiaus  
miesto vyrams ir moterims (standartizuota pagal amžių)

sindromo (MS) paplitimas nustatytas 27,2  proc. vyrų ir 
34,2  proc. moterų. Vertinant MS dažnumą keturiuose 
FA lygiuose (aukščiausia kvartilė nurodo didžiausią FA), 
nustatyta, kad didėjant fiziniam aktyvumui, MS papliti-
mas mažėjo nuo 33,3 iki 24,5 proc. vyrams ir nuo 38,6 iki 
32,9 proc. moterims (p<0,01, 1 pav.).

1 lentelėje vaizduojama MS galimybė (angl. Odds ra-
tio) priklausomai nuo FA lygmens. Atsižvelgiant į amžių 
ir išsilavinimą bei žemiausiąjį FA lygmenį prilyginus vie-
netui, 2, 3 ir 4 FA lygiuose MS galimybė tolygiai mažėjo 
tiek vyrams (0,67, 0,68, 0,49, p<0,0001), tiek ir moterims 

(0,76, 0,74, 0,70, p=0,001) (1 modelis). MS galimybių 
santykius koregavus pagal subjektyvų savo sveikatos 
būklės vertinimą ir gyvensenos veiksnius, MS galimybės 
mažėjimas, didėjant FA lygiui, labai nekito (2 ir 3 mo- 
deliai).

1 lentelė. Metabolinio sindromo galimybė, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo lygį, vidutinio ir pagyvenusio amžiaus  
miesto vyrams ir moterims.

VYRAI
FA 

kvartilė*
1 modelis 2 modelis 3 modelis

GS 95 proc. PI p GS 95 proc. PI p OR 95 proc. PI p
1 1,00 1,00 1,00
2 0,67 0,54–0,83 <0,0001 0,69 0,56–0,86 0,001 0,68 0,55–0,85 0,001
3 0,68 0,55–0,85 0,001 0,71 0,57–0,89 0,003 0,69 0,55–0,86 0,001
4 0,49 0,39–0,62 <0,0001 0,53 0,42–0,66 <0,0001 0,51 0,40–0,65 <0,0001

MOTERYS
FA 

kvartilė*
1 modelis 2 modelis 3 modelis

GS 95 proc. PI p GS 95 proc. PI p GS 95 proc. PI p
1 1,00 1,00 1,00
2 0,76 0,63–0,92 0,005 0,78 0,64–0,94 0,009 0,76 0,63–0,93 0,007
3 0,74 0,61–0,90 0,002 0,78 0,64–0,94 0,009 0,78 0,64–0,95 0,013
4 0,70 0,58–0,84 <0,0001 0,74 0,61–0,90 0,002 0,75 0,61–0,91 0,004

* Aukštesnė kvartilė nurodo didesnį FA lygį. FA – fizinis aktyvumas, GS – galimybių santykis, PI – pasikliautinasis intervalas. 1 modelis – galimybė koreguota, atsižvelgiant į amžių ir išsilavinimą; 
2 modelis – atsižvelgiant į amžių, išsilavinimą ir subjektyvų savo sveikatos būklės vertinimą; 3 modelis – atsižvelgiant į amžių, išsilavinimą, subjektyvų savo sveikatos būklės vertinimą, mitybos 
įpročius, alkoholio vartojimą ir rūkymą.



34 II. HIPERTENZIJAI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI IR JŲ KONTROLĖ

2 lentelėje analizuojami atskirtų MS komponentų 
(padidėjusios juosmens apimties, padidėjusio kraujos-
pūdžio, sutrikusios gliukozės tolerancijos, padidėjusios 
trigliceridų ir sumažėjusios gerojo (DTL) cholesterolio 
koncentracijos) galimybių santykiai, priklausomai nuo 
FA lygio. Vyrams, didėjant FA lygiui, nustatytos mažesnės 

20 metų stebėjimo duomenimis, asmenų, kurie pir-
minės sveikatos patikros metu buvo patys pasyviausi, 
mirties nuo bet kokios priežasties tikimybė buvo pati di-

beveik visų analizuotų metabolinių sutrikimų galimybės. 
Moterims ryšiai tarp FA ir metabolinių sutrikimų buvo 
kiek silpnesni, tačiau aukštesnis FA lygmuo ir moterims 
statistiškai reikšmingai mažino centrinio nutukimo ir su-
trikusios gliukozės tolerancijos galimybę.

2 lentelė. Metabolinio sindromo komponentų galimybė1, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo lygį,  
vidutinio ir pagyvenusio amžiaus miesto vyrams ir moterims.

VYRAI

FA 
kvartilė*

JA GLU AKS TRIGL DTL-CH

GS 95 proc. 
PI GS 95 proc. 

PI
GS 95 proc. 

PI GS 95 proc. 
PI GS 95 proc. 

PI
1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 0,76 0,62–0,95 0,79 0,64–0,98 0,84 0,63–1,12 0,82 0,66–1,01 0,64 0,48–0,85
3 0,72 0,58–0,90 0,73 0,59–0,91 0,73 0,54–0,97 0,81 0,65–1,02 0,63 0,47–0,85
4 0,56 0,45–0,70 0,56 0,45–0,70 0,68 0,51–0,92 0,86 0,69–1,08 0,53 0,39–0,73

MOTERYS

FA 
kvartilė*

JA GLU AKS TRIGL DTL–CH

GS 95 proc. 
PI GS 95 proc. 

PI GS 95 proc. 
PI GS 95 proc. 

PI GS 95 proc. 
PI

1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2 0,77 0,64–0,93 0,81 0,66–0,98 1,01 0,82–1,26 0,91 0,74–1,12 0,83 0,68–1,04
3 0,81 0,67–0,98 0,87 0,72–1,06 1,02 0,83–1,26 0,88 0,72–1,08 0,98 0,79–1,21
4 0,73 0,60–0,88 0,76 0,62–0,92 1,11 0,89–1,37 0,78 0,64–0,96 0,90 0,73–1,11

* Aukštesnė kvartilė nurodo didesnį FA lygį; FA – fizinis aktyvumas GS – galimybių santykis, PI – pasikliautinasis intervalas.1 Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, subjektyvų savo sveikatos būklės 
vertinimą, mitybą, alkoholio vartojimą ir rūkymą. Pilka spalva pažymėti statistiškai reikšmingai mažesni GS, lyginant su žemiausio FA lygmeniu, kuris prilygintas 1,0.
JA – padidėjusios juosmens apimties galimybė (≥102 cm vyrams ir ≥88 cm moterims); GLU – sutrikusios gliukozės tolerancijos galimybė (≥6,1 mmol/l); AKS – padidėjusio kraujospūdžio galimybė 
(≥130/85 mmHg); TRIGL – padidėjusios trigliceridų koncentracijos galimybė (≥1,7 mmol/l); DTL-CH – sumažėjusios DTL (gerojo) cholesterolio koncentracijos galimybė (<1,0 mmol/l vyrams ir <1,3 
moterims).

džiausia. Mirties tikimybė mažėjo, didėjant FA (p < 0,0001, 
2  pav.). Analizuojant mirties nuo ŠKL tikimybę priklau-
somai nuo FA, išsiskyrė tik patys pasyviausi asmenys.  
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FA – fizinis aktyvumas; *aukštesnė kvartilė nurodo didesnį FA lygį.

2 pav. Mirties nuo visų priežasčių tikimybė, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo lygį (20 m. stebėjimo duomenys)
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2–4 FA lygiuose mirties nuo ŠKL tikimybė per 20 m. buvo 
panaši, tačiau reikšmingai mažesnė negu pirmojo FA ly-
gmens tiriamųjų (pasyviausių) (p < 0,0001, 3 pav.).

Pasitelkiant 20 metų stebėjimo duomenis, buvo įver-
tinta ilgalaikė fizinio pasyvumo žala sveikatai. Fiziškai 
pasyviems asmenims buvo priskirti tie, kurie pasivaikš-
čiojimams, bėgiojimui, buities darbams, važiavimui dvi-
račiu ir bet kokiam mankštinimuisi per savaitę skirdavo 
mažiau kaip 10 val., arba mažiau kaip 1,4 val. per dieną. 
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FA – fizinis aktyvumas, ŠKL – širdies ir kraujagyslių ligos; *aukštesnė kvartilė nurodo didesnį FA lygį.

3 pav. Mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė, atsižvelgiant į fizinio aktyvumo lygį (20 m. stebėjimo duomenys)

Atsižvelgus į iškraipančių veiksnių poveikį (amžių, lytį, 
išsilavinimą, arterinę hipertenziją, kūno masės indeksą, 
cukrinį diabetą ir rūkymą) buvo įvertinta nepriklausoma 
fizinio pasyvumo reikšmė mirties nuo visų priežasčių ir 
nuo ŠKL rizikai. Nustatyta, kad fizinis pasyvumas per 20 
metų stebėsenos laikotarpį didino mirties nuo bet ko-
kios priežasties riziką apie 30  proc., o mirties nuo ŠKL 
riziką – net 50–60 proc. (3 ir 4 lentelės).

3 lentelė. Fizinis pasyvumas laisvalaikiu ir mirties nuo visų priežasčių rizika vidutinio amžiaus miesto gyventojams.

MODELIAI SR 95 proc. PI p
Koreguota pagal amžių 1,35 1,13–1,61 0,001
Koreguota pagal amžių ir išsilavinimą 1,31 1,10–1,57 0,003
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą ir lytį 1,25 1,05–1,50 0,01
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį ir kūno masės  
indeksą (KMI) 1,25 1,05–1,50 0,001

Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI ir arterinę 
hipertenziją (AH) 1,56 1,29–1,87 0,0001

Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI, AH ir rūkymą 1,33 1,11–1,60 0,002
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI, AH, rūkymą  
ir 2 tipo cukrinį diabetą 1,31 1,09–1,56 0,004

SR – santykinė rizika, PI – 95 proc. pasikliautinasis intervalas.
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APIBENDRINIMAS
Apibendrinant Lietuvoje ir pasaulyje atliktų ilgalaikių 

tyrimų duomenis, laisvalaikio FA nauda sveikatai neabe-
jotina.

PSO parengė sveikatą stiprinančio fizinio aktyvu-
mo tinklo parengtą valstybių FA skatinimo politikos 
vertinimo instrumentą, kuriuo vadovaujantis bus ver-
tinama valstybių politika įgyvendinant ES fizinio akty-
vumo gaires (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/
health-topics/disease-prevention/physical-activity/publi-
cations/2011/health-enhancing-physical-activity-hepa-
policy-audit-tool). Eurobarometro duomenimis, Lietuva 
gerokai atsilieka nuo kitų ES šalių pagal žmonių laisvalai-
kio FA. Nepatenkinama dviračių takų, šalies parkų, vaikų 
žaidimų aikštelių, čiuožyklų būklė neatsispindi jokiose 
šalies institucijų ataskaitose. Nėra duomenų apie tai, 
kiek ir kokių rekreacinių įrenginių tenka tam tikram skai-
čiui šalies gyventojų skirtinguose regionuose, nekalbant 
apie jų dinamiką. PSO pabrėžia, kad ypač svarbu, jog FA 
būtų integruojamas į gyventojų kasdienybę, kad mankš-
tinimosi paslaugų kaina būtų prieinama kuo didesniam 
vartotojų sluoksniui, kad visuose regionuose būtų kuo 
daugiau rekreacinių įrenginių, skatinančių kasdienį gy-
ventojų fizinį aktyvumą, už kurį nereikia papildomai mo-
kėti (dviračių takai, rekreacinės aikštelės, parkai). Taip pri-
sidedama sprendžiant socialinės nelygybės problemą, 
didinamas jaunimo užimtumas, fizinis aktyvumas tampa 
prieinamas net ir labai užimtiems žmonėms.

4 lentelė. Fizinis pasyvumas laisvalaikiu ir mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų rizika vidutinio amžiaus  
miesto gyventojams.

MODELIAI SR 95 proc. PI p
Koreguota pagal amžių 1,70 1,28-2,24 0,0001
Koreguota pagal amžių ir išsilavinimą 1,67 1,26-2,22 0,0001
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą ir lytį 1,55 1,17-2,06 0,003
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį ir kūno masės indeksą 
(KMI) 1,51 1,13-2,01 0,005

Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI ir arterinę 
hipertenziją (AH) 1,58 1,19-2,11 0,002

Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI, AH ir rūkymą 1,61 1,21-2,15 0,001
Koreguota pagal amžių, išsilavinimą, lytį, KMI, AH, rūkymą  
ir 2 tipo cukrinį diabetą 1,60 1,20-2,13 0,001

SR – santykinė rizika, PI – 95 proc. pasikliautinasis intervalas.
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II.6. ALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖS 
POLITIKOS TENDENCIJOS

Aurelijus Veryga, Vaida Liutkutė,  
Mindaugas Štelemėkas

Tabako ir alkoholio vartojimas yra du iš keturių svar-
biausių rizikos veiksnių, darančių didžiausią įtaką šalies 
gyventojų sveikatos rodikliams ir priešlaikiniam mirtin-
gumui. Tabako ir alkoholio vartojimo klausimai – vieni 
prieštaringiausių sveikatos politikos klausimų, nuolat 
susilaukiančių didelės priešpriešos iš tabako ir alkoho-
lio verslo grupių. Todėl natūralu, kad nors ir yra žinomų 
mokslu pagrįstų efektyvių tabako ir alkoholio kontrolės 
priemonių, jų priėmimas paprastai susilaukia didelio pa-
sipriešinimo, o pati tabako ir alkoholio kontrolės politika 
yra labai fragmentuota bei netolygi.

Galima būtų išskirti du svarbius tabako ir alkoholio 
kontrolės politikos aspektus, vykusius pastaruoju metu. 
Formuojant tabako kontrolės politiką svarbiausiu galima 
laikyti naujos ES Tabako produktų direktyvos svarstymą. 
Labai natūralu, kad buvo imtasi peržiūrėti ir pakeisti galio-
jusią direktyvą, nes senoji jos redakcija priimta dar iki ES 
ir jos narėms ratifikuojant PSO Tabako kontrolės pagrindų 
konvenciją. Be to, pasaulyje atsiradusios tabako kontro-
lės iniciatyvos, tokios kaip bendrinės tabako gaminių pa-
kuotės įvedimas Australijoje ar didelių vaizdinių įspėjimų 
apie žalą sveikatai ant tabako pakuočių diegimas kituose 
pasaulio regionuose, nustūmė ES į savotišką tabako kon-
trolės užribį. Atsirado poreikis atliepti naujausius tabako 
ir kitų produktų rinkos pokyčius, tokius kaip ekstensyvus 
elektroninių cigarečių plitimas. Be abejo, direktyvai labai 
priešinasi tabako gamintojai, tradiciškai bandantys nu-
neigti siūlomų priemonių efektyvumą bei apleliuoti į di-
delius nelegalios prekybos mastus. Tam, kad ši direktyva 
nebūtų priimta, tabako gamintojai mobilizavo didelį skai-
čių Briuselyje veikiančių lobistų, o į direktyvos stabdymo 
procesus investuojamos įspūdingos pinigų sumos.

Alkoholio kontrolės politika išgyveno tam tikrą sta-
gnacijos laikotarpį, kuomet įvedus nemažai alkoholio 
kontrolės priemonių buvo sustota. Svarbia alkoholio 
kontrolės politikai laikytina pirmą kartą Lietuvoje atlikta 
alkoholio vartojimo keliamos žalos studija, kurioje nors 
ir negalėta įvertinti visų su alkoholio vartojimu susijusių 
išlaidų, bet pagaliau pateikti skaičiai, kokios tos išlaidos 
yra srityse, kuriose duomenis turime. Taip pat buvo įver-
tinta, kaip alkoholio kontrolės politikos poveikį rodo 
šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčiai. Šiandien 
jau visiškai aišku, kad efektyvių alkoholio kontrolės prie-
monių taikymas yra tiesiogiai susijęs su sveikatos rodi-
klių gerėjimu ir atvirkščiai – bet koks alkoholio kontrolės 
politikos sušvelninimas labai tragiškai atsiliepia šalies 
gyventojų sveikatai.

Ateityje turėtų būti dedamos pastangos, kad būtų ga-
lima tęsti mokslinius tyrimus, siekiant įvertinti netiesio-
ginę alkoholio ir tabako vartojimo keliamą žalą gyvento-
jų sveikatai ir šalies ūkiui.

TABAKO GAMINIŲ DIREKTYVA
2001  m. birželio 5  d. priimta Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstaty-
mų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, 
pateikimui ir pardavimui, suderinimo (Tabako gaminių 
direktyva – toliau Direktyva).

Direktyvoje (2001/37/EB) nustatytos tabako gaminių 
(cigarečių, sukamojo tabako, pypkių tabako, cigarų, ciga-
rilių ir įvairių formų nerūkomo tabako, pavyzdžiui, skirto 
oraliniam vartojimui, kramtomojo ir uostomojo tabako) 
gamybos, pateikimo ir pardavimo taisyklės1.

Praėjus daugiau nei dešimtmečiui po šio dokumento 
priėmimo, per kurį 1772 pasaulio šalys ratifikavo Pasau-
lio Sveikatos Organizacijos Tabako kontrolės pagrindų 
konvenciją (TKPK), atsižvelgiant į rinkos, mokslinius ir 
tarptautinius pokyčius, kilo poreikis apsvarstyti ir išna-
grinėti galimybes atnaujinti ir papildyti tabako gaminių 
direktyvą. 2012  m. gruodžio 19  d. Europos Komisija iš-
siuntė direktyvos persvarstymo pasiūlymą Tarybai ir Eu-
ropos Parlamentui, kurie drauge sprendžia šios srities ES 
teisės aktų klausimus. Prieš pateikdama pasiūlymą dėl 
Direktyvos peržiūros Europos Komisija rengė viešąsias 
konsultacijas, tikslines diskusijas su suinteresuotomis ša-
limis, šį klausimą reguliariai aptarinėjo Direktyvos regu-
liavimo komitete. Be to, buvo atlikta Direktyvos poveikio 
vertinimo studija.

Bendras peržiūros tikslas – pagerinti vidaus rinkos vei-
kimą. TGD peržiūra sutelkiama į penkias politikos sritis:

1) bedūmiai tabako gaminiai ir produktų, kuriems tai-
koma direktyva, sąrašo išplėtimas (įtraukiami gaminiai, 
kuriuose yra nikotino, ir žoliniai rūkomieji gaminiai);

2) pakuotės ir ženklinimas;
3) sudedamosios dalys ir (arba) priedai;
4) tarpvalstybinė nuotolinė prekyba;
5) atsekamumas ir saugumo elementai3.
Sudedamosios dalys. Bus įvestas suderintas elektro-

ninių pranešimų apie sudedamąsias dalis ir išmetalus 
teikimo formatas. Pasiūlymu numatoma uždrausti ciga-
retes, cigaretėms sukti skirtą tabaką ir būdingo kvapo ar 

1 Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2001/37/EB. Prieiga 
per internetą http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?u
ri=CONSLEG:2001L0037:20090807:LT:PDF.

2 Prieiga per internetą http://www.fctc.org/.
3 Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl 

valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gami-
nių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo. Prieiga per 
internetą http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/
d o c u m e n t s / c o m / c o m _ c o m % 2 8 2 0 1 2 % 2 9 0 7 8 8 _ / c o m _
com%282012%290788_lt.pdf.
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skonio bedūmius tabako gaminius ir gaminius su prie-
dais, didinančiais jų nuodingumą ir gebėjimą sukelti pri-
klausomybę.

Ženklinimas ir pakuotės. Visos cigarečių ir cigare-
tėms sukti skirto tabako pakuotės turi būti paženklintos 
vaizdiniu ir tekstiniu įspėjimu dėl grėsmės sveikatai, uži-
mančiu 75 proc. pakuotės priekinės ir užpakalinės dalies 
ploto, įskaitant informaciją apie pagalbos metant rūkyti 
paslaugas. Draudžiami pardavimą skatinantys elementai. 
Standartizuoti kai kurie cigarečių ir jų pakuočių išvaizdos 
reikalavimai, pvz., cigarečių pakuotės dydis – kad kuo 
geriau būtų matyti vaizdinis įspėjimas. Šiuo metu patei-
kiama informacija apie dervas, nikotiną ir anglies vien-
deginį pakeičiama informaciniu pranešimu ant pakuotės 
šono. Valstybės narės ir toliau gali tinkamai pagrįstais 
atvejais nuspręsti naudoti neutralias pakuotes.

Bedūmiai tabako gaminiai. Išlieka oraliniam vartoji-
mui skirto tabako gaminių draudimas, išskyrus Švediją, 
kuriai Stojimo sutartimi suteikta išimtis. Visų bedūmių 
tabako gaminių pakuočių abiejose pusėse turi būti įspė-
jimai dėl grėsmės sveikatai. Nauji tabako gaminiai turi 
atitikti Direktyvos nuostatas, prieš juos pateikiant rinkai, 
būtina pranešti iš anksto.

Direktyvos gaminio apibrėžtosios srities išplėtimas. 
Gaminius, turinčius nikotino (pvz., elektronines cigaretes), 
kuriuose nikotino yra mažiau už tam tikrą nustatytą kiekį, 
galima pateikti rinkai, tačiau būtina ženklinti įspėjimu dėl 
grėsmės sveikatai. Gaminius, kuriuose nikotino daugiau, 
rinkai pateikti leidžiama tik gavus leidimą prekiauti jais 
kaip vaistais nikotino pakaitiniam gydymui (pvz., nikotino 
pleistrai). Žoliniai rūkomieji produktai (pvz., žolinės cigare-
tės) turi būti paženklinti įspėjimais dėl grėsmės sveikatai.

Tarpvalstybinė nuotolinė prekyba. Tarpvalstybinės 
nuotolinės prekybos mažmenininkai turi apie savo vei-
klą pranešti kompetentingoms institucijoms ir įdiegti 
amžiaus patikrinimo sistemas.

Nelegali prekyba. Numatyta sekimo ir stebėjimo sis-
tema bei apsaugos priemonės (pvz., hologramos).

ALKOHOLIO VARTOJIMO DAROMOS ŽALOS 
VERTINIMAS

2013 m. buvo baigtas Valstybinio psichikos sveikatos 
centro koordinuotas alkoholio kontrolės politikos ir al-
koholio vartojimo daromos žalos vertinimo tyrimas [1]. 
Šiuo tyrimu susisteminta alkoholio vartojimo sąlygoja-
ma žala bei aptarta alkoholio kontrolės politikos reikšmė 
Lietuvos gyventojų gerovei.

Alkoholio suvartojimas ir su tuo siejamos problemos 
nuolat augo ir, 2007  m. Narkotikų, tabako ir alkoholio 
kontrolės departamento (NTAKD) duomenimis, abso-
liutaus alkoholio suvartojimas per metus vienam gy-
ventojui pasiekė 14,55 litro. Tačiau tais pačiais metais 
politikams vienu metu priėmus keletą efektyvių prie-
monių, kuriomis siekta mažinti alkoholio suvartojimą ir 
su alkoholio vartojimu susijusias neigiamas pasekmes, 
jau 2008 m., pirmą kartą po Lietuvos sveikatos progra-
mos priėmimo, sumažėjo alkoholinių gėrimų suvar-
tojimas. 2007  m. vienam gyventojui teko 14,55 litro, o 
2008-aisiais – 13,18 litro absoliutaus alkoholio. Taip pat 
pradėjo gerėti ir su gyventojų sveikata siejami rodikliai, 
kurių teigiama gerėjimo tendencija išsilaikė ir 2009  m. 
bei iš dalies 2010 m. [2–5]. 1 ir 2 pav. iliustruojama, kaip 
Lietuvos alkoholio kontrolės politikos pokyčius atspindi 
Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliai.
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Baigiasi M. Gorbačiovo antialkoholinė politika.
Lietuva atgauna nepriklausomybę,
sugriaunama kontrolės sistema.
Alkoholio prekyba praktiškai nekontroliuojama.

Priimamas LR alkoholio 
kontrolės įstatymas;
Įkuriamos alkoholio kontrolės
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Priimama valstybės alkoholio 
kontrolės programa.
Pradedamos vykdyti Įstatyme
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Tabako reklamos vietą užima agresyvi 
alkoholio reklama. 44 proc. sumažinamas 
akcizas stipriesiems gėrimams. Suteikiamos 
mokesčių lengvatos alui ir sidrui. Leidžiama 
prekiauti alkoholiu degalinėse ir kitaip
liberalizuojama alkoholio prekyba.  

Įstojus į ES panaikinami
importo mokesčiai ir dar
kartą pinga alkoholis.  

Apribojama alkoholinių
gėrimų reklama.
Panaikinamos akcizų
lengvatos. Didinamas 
akcizas ir dėl gyventojų 
pajamų mažėjimo išauga  
alkoholinių gėrimų
santykinė kaina.
Apribojama alkoholio
prekyba nakties metu.      

1 pav. Alkoholinių psichozių skaičiaus 100 000 gyventojų sąsajos su Lietuvos alkoholio kontrolės politika



39NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PRANEŠIMAS 2013

Prasideda M. Gorbačiovo 
antialkoholinė politika.   
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Baigiasi M. Gorbačiovo antialkoholinė 
politika. Lietuva atgauna nepriklausomybę, 
sugriaunama kontrolės sistema. Alkoholio 
prekyba praktiškai nekontroliuojama.

Tabako reklamos vietą užima agresyvi 
alkoholio reklama. 44 proc. sumažinamas 
akcizas stipriesiems gėrimams. 
Suteikiamos mokesčių lengvatos alui 
ir sidrui. Leidžiama prekiauti alkoholiu 
degalinėse ir kitaip liberalizuojama 
alkoholio prekyba.

Įstojus į ES panaikinami 
importo mokesčiai ir 
dar kartą pinga 
alkoholis.

Apribojama alkoholinių 
gėrimų reklama. 
Panaikinamos 
akcizų lengvatos. 
Didinamas akcizas ir 
dėl gyventojų pajamų 
mažėjimo išauga 
alkoholinių gėrimų 
santykinė kaina. 
Apribojama alkoholio 
prekyba nakties metu.     

Priimamas LR alkoholio kontrolės įstatymas.
Įkuriamos alkoholio kontrolės institucijos.
Priimama valstybės alkoholio kontrolės programa.
Pradedamos vykdyti Įstatyme numatytos 
alkoholio kontrolės priemonės.     

2 pav. Vidutinės numatomos būsimo gyvenimo trukmės sąsajos su Lietuvos alkoholio kontrolės politika

Apskaičiuota, kad 2003–2011 m. dėl alkoholio varto-
jimo sukeltų priežasčių mirė arba žuvo beveik 35 tūkst. 
žmonių. Tai sudarė vidutiniškai 3861 mirtį per metus, 
arba 9  proc. bendro Lietuvoje registruojamo mirtingu-
mo. Alkoholio vartojimo sukelto mirtingumo pikas pa-
siektas 2007 m. (4621 alkoholio nulemta mirtis), o vėliau 
sumažėjo iki 3200 mirčių 2011 metais. Tai didelis, apie 
28 proc., mirtingumo dėl alkoholio vartojimo sumažėji-
mas vos per ketverius metus. Didžiausias alkoholio var-
tojimo sukeltas mirtingumas absoliučiais skaičiais paste-
bėtas tarp 45–54 metų vyrų, bet didžiausios alkoholio 
nulemtos proporcijos, kalbant apie bendrą mirtingumą, 
tenka būtent jaunesniems kaip 45  m. amžiaus žmo-
nėms. Vertintu laikotarpiu iš viso dėl alkoholio vartojimo 
buvo prarasta 482  880 potencialaus gyvenimo metų. 
Nuo 2007 iki 2011 m. prarastų gyvenimo metų skaičius 
Lietuvoje dėl alkoholio vartojimo sumažėjo 35  proc., o 
analizuojant pokytį tik tarp visiškai alkoholio vartojimo 
sukeltų priežasčių – jų sumažėjo daugiau negu per pusę.

Ligotumo vien nuo alkoholio vartojimo Lietuvoje 
analizė parodė, kad 2006–2011  m. alkoholio vartojimo 
sukeltoms priežastims gali būti priskirta 8,88 proc.4 visų 
Lietuvoje registruotų ligotumo atvejų tarp 15  m. ir vy-
resnių gyventojų. Didžiausias ligotumas vien tik nuo al-
koholio vartojimo pasiektas 2007 m., o 2008 ir 2009 m. 
užregistruotas smarkus vien alkoholio vartojimo sukelto 
ligotumo sumažėjimas, siekęs daugiau kaip 17 proc. Vis 
dėlto pastaraisiais metais vėl pastebimas vien tik alko-

4 Analizuojant ligotumą ir darbingumo lygio sumažėjimą į analizę 
nebuvo įtrauktos išorinės sužeidimų ir traumų priežastys (TLK-10 
kodai V–Y).

holio vartojimo sukelto ligotumo augimas, o analizuo-
jant bendrą, t. y. visiškai ir iš dalies alkoholio vartojimo 
sukeltą ligotumą, pastebėtas nuolatinis ligotumo au- 
gimas.

Panašios tendencijos nustatytos ir vertinant darbin-
gumo lygio sumažėjimą. 2006–2011 m. dėl alkoholio su-
keltų priežasčių buvo nustatytas iš viso beveik 43 tūkst. 
žmonių sumažėjęs darbingumo lygis. Tai sudarė vidu-
tiniškai 7155 atvejus kiekvienais vertintais metais, arba 
7,64  proc. visų registruotų sumažėjusio darbingumo 
atvejų.

Bendra šioje studijoje apskaičiuota alkoholio vartoji-
mo padaryta ekonominė žala 2010 m. sudarė 715 mln. Lt, 
tačiau pabrėžiama, kad šie kaštai turėtų būti vertinami 
kaip minimalūs, nes kol kas jie rodo tik dalį visų su alko-
holio vartojimo pasekmėmis siejamų sričių.

REKOMENDACIJOS ATEITIES TABAKO  
IR ALKOHOLIO KONTROLĖS POLITIKAI

Atsižvelgiant į tai, kad jau ir Lietuvoje atlikti tyrimai 
rodo akivaizdų mokslu pagrįstų tabako ir alkoholio kon-
trolės priemonių efektyvumą, būtina siekti, kad efekty-
vios priemonės Lietuvoje būtų taikomos nuolat, o ne 
epizodiškai.

Pačia efektyviausia mokslu pagrįsta šių medžiagų 
vartojimo prevencijos priemone laikomas alkoholio ga-
minių kainos didinimas pasinaudojant akcizo didinimu. 
Tabako gamintojų teiginiai apie tai, kad didinant akcizą 
valstybė praranda dalį į valstybės biudžetą surenkamų 
pajamų, yra melagingi, nes per pastarąjį dešimtmetį au-
gant tabako gaminių akcizui, biudžeto įplaukos išaugo 



40 II. HIPERTENZIJAI ĮTAKOS TURINTYS VEIKSNIAI IR JŲ KONTROLĖ

net kelis kartus, todėl yra neteisinga teigti, kad valstybė 
ką nors praranda tuomet, kai biudžeto įplaukos auga.

Būtina užtikrinti, kad tabako ir alkoholio kaina kiltų 
nuolat ir pralenktų infliaciją bei gyventojų pajamų augi-
mą. Atsigaunanti ekonomika ir gyventojų pajamų augi-
mas vėl padidino alkoholinių gėrimų vartojimą ir su tuo 
susijusias pasekmes sveikatai. Ekonominio sunkmečio 
metu panaikintos akcizų lengvatos ir gyventojų pajamų 
mažėjimas, sukėlę santykinės alkoholinių gėrimų kainos 
augimą, išnyko. Nesiėmus tinkamų priemonių, alkoholio 
keliamos žalos mastai gali vėl tapti nekontroliuojami. 
Todėl būtina, kad valstybė priimtų sprendimą kasmet 
peržiūrėti tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų akcizus 
ir juos nuolat didinti taip, kad didinimas pralenktų bent 
jau infliaciją ir gyventojų pajamų augimą, taip išvengiant 
šių gaminių santykinės kainos mažėjimo.

Sprendžiant nelegalios prekybos klausimus, būtina 
grįžti prie idėjos reikšmingai skatinti itin sąžiningai ir ge-
rai savo pareigą atliekančius pareigūnus, kurie nepaisant 
jiems siūlomų pinigų sąžiningai atlieka savo darbą ir su-
laiko nelegaliai vežamas ar jau Lietuvoje realizuojamas 
prekes. Taip pat būtina svarstyti galimybę kuo greičiau 
Lietuvoje diegti tabako ir alkoholio žymėjimo ir atse-
kamumo sistemas, kurios leistų maksimaliai efektyviai 
kontroliuoti šių prekių gamybą, atsekamumą ir mokes-
čių mokėjimą. Būtina siekti, kad valstybė šių sistemų die-
gimą siūlytų ir trečiosioms šalims, tokioms kaip Rusija ir 
Baltarusija, taip garantuodama prekių judėjimo kontro-
lę ir iš šių šalių. Būtina užtikrinti, kad kuo greičiau būtų 
įgyvendinti mūsų šalyje priimti teisės aktai, užtikrinantys 
PSO Tabako kontrolės pagrindų konvencijos protokolo, 
skirto nelegalios prekybos tabako gaminiais, kontrolei.

Pravartu, kad valstybė skirtų lėšų ne tik tabako ir alko-
holio vartojimo prevencijai, bet ir visuomenės informa-
vimo kampanijoms, kurios formuotų neigiamą nuostatą 
nelegalios prekybos atžvilgiu. Šiuo metu vyraujančios 
nuostatos yra itin nepalankios sveikatingumui ir silpnina 
mokslu pagrįstų tabako ir alkoholio kontrolės priemonių 
efektyvumą.

Būtina užpildyti daugelį metų egzistuojančią spragą 
sveikatos priežiūros sistemoje, kai nevykdomas anksty-
vas probleminio alkoholio vartojimo nustatymas ir pro-
blemos sprendžiamos tik tuomet, kai tampa matomos 
visuomenėje ar įvyksta didelio visuomenės atgarsio 
susilaukiantys tragiški įvykiai. Pravartu siekti, kad pir-
minėje sveikatos priežiūros grandyje būtų kuo greičiau 
įdiegta tabako ir alkoholio vartojimo vertinimo sistema 
ir teikiama minimali pagalba norintiems mesti rūkyti 
bei rekomenduojama mažinti ar visai nutraukti alkoho-
linių gėrimų vartojimą. Taip pat būtina siekti, kad kuo 
greičiau būtų kuriama ir diegiama elektroninė paciento 
kortelė bei ligos istorija, kuri gerokai palengvintų tokių 
intervencijų vykdymą. Privalu siekti ir užtikrinti, kad už 

šį darbą gydytojams ar kitam medicinos personalui būtų 
tinkamai atlyginta, – priešingu atveju šios priemonės liks 
neįgyvendintos, kaip ir daugelis iki šiol esančių.

Išliekant aukštam vaikų alkoholinių gėrimų vartojimo 
lygiui būtina grįžti prie visiško alkoholinių gėrimų rekla-
mos bei rėmimo draudimo klausimo. Nepaisant to, kad 
bandymas dėl tabako pramonės ir žiniasklaidos bendrų 
veiksmų nepavyko, būtina svarstyti, kaip toks draudimas 
turėtų būti įgyvendintas, nes deklaruojant siekį mažinti 
bendrą alkoholinių gėrimų vartojimą tuo pat metu re-
klamuoti šiuos produktus yra tiesiog nelogiška. Taip pat 
būtina grįžti prie diskusijos apie galimybę pardavinėti 
alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius tik speciali-
zuotose parduotuvėse ar skyriuose, kur jie būtų sunkiau 
prieinami nepilnamečiams, be to, per licencijavimo pa-
keitimus valstybė galėtų įgyvendinti vieną iš alkoholio 
kontrolės politikos siekių  – mažinti alkoholinių gėrimų 
prieinamumą. Tai pat svarstytina galimybė taikyti griež-
tesnes ekonomines sankcijas prekybos operatoriams už 
tabako ir alkoholio pardavimą nepilnamečiui, įvedant 
prievolę naikinti licenciją už pirmą jos pažeidimą.

Greta šių priemonių būtina užtikrinti adekvatų vals-
tybės finansavimą prevencinėms veikloms: neformalaus 
švietimo ir ugdymo projektams, pagalbos linijoms, blai-
vaus laisvalaikio praleidimo renginiams, socialinei rekla-
mai ir kt. Siekiant, kad finansavimas nebūtų priklauso-
mas nuo valdžios norų ir nuotaikų, būtina sukurti sveikos 
gyvensenos skatinimo fondą, kuris būtų suformuotas iš 
fiksuotos dalies tabako ir alkoholio akcizų įplaukų.
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II.7. PSICHOEMOCINIŲ VEIKSNIŲ SĄSAJOS 
SU ARTERINE HIPERTENZIJA

Kastytis Šmigelskas

Psichoemociniai veiksniai, kaip galimi rizikos veiksniai 
širdies-kraujagyslių ligoms, pradėti nagrinėti dar XX  a. 
viduryje. Pirmieji šią galimą sąsają 1959  m. įvardijo JAV 
kardiologai Meyeris Friedmanas ir Ray‘us Rosenmanas, 
kurie pastabėjo asmenybės tipą, kuriam būdinga didesnė 
vainikinės širdies ligos rizika. Šį tipą jie pavadino A tipo as-
menybe ir apibūdino kaip tokią, kuri pasižymi nekantru-
mu, nuolatiniu skubėjimu net tada, kai tai visai nebūtina, 
mėgsta varžytis, smarkiai linkusi į pasiekimus (taip pat pro-
fesinius), padidėjusio jautrumo; tai gana agresyvi, nerami, 
spontaniškai besielgianti asmenybė. Iškelta hipotezė, kad 
A tipo asmenybė reaguoja į aplinkos veiksnius ir įvykius 
taip, kad sukeliamas didesnis simpatinės nervų sistemos 
ir hormoninis atsakas, kuris didina širdies-kraujagyslių 
ligų riziką. Eksperimentinių duomenų apie šį mechaniz-
mą nebuvo, tad pradėti kohortiniai tyrimai (Framingamo 
ir WCGS), kurie 8-ajame dešimtmetyje parodė, kad A tipo 
savybės iš tiesų gali būti laikomos širdies-kraujagyslių ligų 
rizikos veiksniu (Rosenman, 1970; Jenkins, 1974) (Rosen-
man, 1976; Haynes, 1980). JAV sveikatos institutai (Natio-
nal Heart, Lung and Blood Institute of the National Institutes 
of Health) A tipo asmenybės savybes prilygino tokiems 
širdies-kraujagyslių ligų rizikos veiksniams kaip rūkymas, 
hipertenzija ar didelis cholesterolio kiekis kraujyje (Coo-
per, 1981). Tačiau per pastaruosius 30 metų sąsajos tarp 
A tipo asmenybės ir širdies-kraujagyslių ligų bei mirtin-
gumo nuo jų buvo vis dažniau paneigiamos ir paaiškėjo, 
kad Framingamo ir WCGS tyrimai buvo daugiau išimtys 
negu taisyklė. Sąsajų neaptikta ne tik atskiruose tyrimuo-
se (pvz., KIHD tyrime Suomijoje (K. Šmigelskas, 2012), GA-
ZEL tyrime Prancūzijoje ar JPHC tyrime Japonijoje), bet ir 
sisteminėse apžvalgose bei metaanalizėse (Myrtek, 2001). 
Be to, kai kurie tyrimai parodė, kad A tipo savybės gali būti 
vertinamos ne kaip rizikos, o kaip apsauginis veiksnys (K. 
Šmigelskas, 2012). Tokią A tipo kaip rizikos veiksnio evo-
liuciją galėjo lemti ne tik atsitiktinumai (pirmi du stambūs 
tyrimai nustatė stiprias sąsajas), bet ir specifinės tyrimų 
imtys, stebėsenos trukmė (apie 10 metų) ar net tabako 
pramonės finansavimas (Petticrew, 2012).

Tokį A tipo mokslinį likimą lėmė ne tik su tyrimais su-
siję veiksniai, bet ir paties A tipo kaip psichologinio kons-
trukto ypatumai. Viena vertus, „auksinis standartas“ A ti-
pui įvertinti yra struktūrizuotasis interviu, tačiau plataus 
masto, didelių imčių tyrimuose taikomi standartizuoti 
klausimynai (Jenkins Activity Survey, Framingham Type 
A Scale, Bortner Rating Scale, Finnish Type A Scale ir kt.), 
kuriuose tiriamieji gali sąmoningai nuslėpti kai kurias vi-
suomenei mažiau priimtinas asmens savybes. Kita vertus, 

A tipo savybės gali būti susijusios ir su apsauginiais (pvz., 
gyvensenos) veiksniais, be to, kintant šiuolaikinei visuo-
menei, A tipo savybių socialinis priimtinumas didėja, dėl 
to mažėja A tipo asmenybės konfliktas su visuomene, be 
kita ko, galintis turėti neigiamų pasekmių ir sveikatai.

Vertinant A tipo poveikį širdies-kraujagyslių ligoms 
dauguma fiziologinių hipotezių buvo susijusios su di-
desniu simpatinės nervų sistemos ir jos hormonų akty-
vumu, kuris daugiausia pasireiškia per HPA (pogumbu-
ris–hipofizė–antinksčiai) ašį (McMurray, 1989). Gali būti, 
kad tai lemia stipresnę reakciją į stresą, įskaitant ir krau-
jospūdžio padidėjimą. Nors A tipas nuo pat pradžių buvo 
suvokiamas kaip vientisas konstruktas, kai kurie moksli-
ninkai iškėlė mintį, kad jame gali būti specifinių aspektų 
(elementų), kurie būtent ir lemia sąsajas su širdies-krau-
jagyslių ligomis.

Tarp gausių, tačiau ne itin plačiai (daugiausia tam ti-
kros skalės ribose kaip atskiri poskaliai) nagrinėtų A tipo 
elementų labiausiai įvertintas priešiškumas, kartais si-
nonimiškai vadinamas cinizmu (Matthews & Haynes, 
1986), nors iš tikrųjų priešiškumas – tai pykčio, agresijos, 
įtarumo, paniekos ir cinizmo derinys. Tai, kad priešišku-
mas gali būti susijęs su neigiamu poveikiu širdies-krau-
jagyslių būklei, parodė ir atskiri tyrimai (K. Šmigelskas, 
2012), ir sisteminės apžvalgos (Pickering, 2003). Kalbant 
apie fiziologinius mechanizmus pastebėtina, kad apie 
priešiškumą iškeltos prielaidos, jog jis lemia perdėtą sim-
patinės nervų sistemos aktyvavimą, miokardo išemiją, 
aritmijų susidarymą ir endotelio funkcijos nykimą; kylant 
priešiškumui didėja arterinis kraujospūdis ir vyksta neu-
roendokrininiai pokyčiai (Smith & MacKenzie, 2006), di-
dinantys širdies-kraujagyslių ligų riziką. Nepaisant to, dėl 
priešiškumo kaip rizikos veiksnio ir jo klinikinės svarbos 
vis dėlto iškelta abejonių (Myrtek, 2001).

Vienas iš tyrimų apie A tipą ir priešiškumą visiškai 
neseniai atliktas Suomijoje. Jam panaudoti ilgamečio 
kohortinio tyrimo duomenys (K. Šmigelskas, 2012). Šis 
tyrimas trunka daugiau nei 25 metus, tiriamieji – repre-
zentatyvi vidutinio amžiaus ir senstančių vyrų (42–60 m.) 
imtis, o tyrimo duomenys yra susieti su nacionaliniais re-
gistrais. Tai užtikrina nuolatinę tiriamųjų stebėseną su 
sveikata susijusių išeičių atžvilgiu. Analizės rezultatai pa-
rodė, kad A tipas buvo statistiškai nepatikimai susijęs su 
rizikos padidėjimu per pirmuosius 10–15 metų nuo tyri-
mo pradžios (priklausomai nuo matavimo skalės jis vari-
juoja), vėliau rizika ėmė sistemingai mažėti, o maždaug 
nuo 20 stebėjimo metų A tipas tapo statistiškai patikimu 
apsauginiu veiksniu (rizikų santykis HRR apie 0,5–0,6), ta-
čiau tik pagal kai kurias iš naudojamų A tipo skalių. Be to, 
sąsajos (tiek galimos rizikos, tiek ir apsauginio poveikio) 
buvo ryškesnės tarp tų asmenų, kurie tyrimo pradžioje 
jau buvo sirgę arba tebesirgo širdies-kraujagyslių ligo-
mis. Taip pat pastebėtina, kad priešiškumas buvo susijęs 
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su beveik dukart didesne rizika – ir vėl labiau tarp asme-
nų, turinčių širdies-kraujagyslių ligų stažą.

Dar tebevykstant diskusijoms dėl A tipo ir jo savybių 
buvo pradėta nagrinėti ir kitokius psichologinius, emo-
cinius ir socialinius veiksnius – kaip jie atsiliepia širdies-
kraujagyslių ligoms, simptomams ir pasireiškimui. Nagri-
nėtų veiksnių spektras gana platus  – stresas, depresija, 
neurotiškumas, pyktis, nerimas, optimizmas, sąžiningu-
mas ir kt. Nustatyta, kad neurotiškumas susijęs su širdies 
ligomis ir didina išeminės širdies ligos (IŠL) riziką, depre-
sija blogina IŠL prognozę, o nerimas susijęs su didesne 
miokardo infarkto ir aritmijų rizika. Stresas turi įtakos 
IŠL progresavimui, o stresą sukeliantys gyvenimo įvykiai 
didina simpatinį aktyvumą ir HPA ašies funkciją, neigia-
mai veikia širdies-kraujagyslių sistemos veiklą (Staniūtė, 
2013) – visi šie reiškiniai ir mechanizmai tiesiogiai arba iš 
dalies rodo psichoemocinių veiksnių sąsajas su širdies-
kraujagyslių sistemos veikla ir jos sutrikimais. Yra prielai-
dų, kad moterims tam tikri psichosocialiniai rizikos veiks-
niai atsiliepia labiau nei vyrams.

Siekiant tiksliau identifikuoti asmenybės tipą, kuriam 
būtų būdinga didesnė rizika susirgti, taip pat ir širdies-
kraujagyslių ligomis, 1996 m. pasiūlytas D tipo asmeny-
bės terminas. Kartu buvo siekiama įvardyti tipą, kuris turi 
didesnį polinkį į psichosocialinį stresą dėl socialinio var-
žymosi ir neigiamų emocijų. Konstruktas buvo pasiūlytas 
siekiant ištirti psichosocialinio streso formas, galbūt susi-
jusias su neigiamomis fizinės ir psichinės sveikatos išei-
timis. D tipas  – tai sąvoka, vartojama sveikatos psicho-
logijoje ir medicinoje: ji apibrėžiama kaip polinkis į nei-
giamas emocijas (pvz., nerimą, dirglumą, nusiminimą) ir 
socialinį varžymąsi (pvz., uždarumą ir pasitikėjimo savimi 
stoką) (Denollet, 1996). Asmenys su D tipui būdinga rizi-
ka yra linkę dažniau patirti neigiamas emocijas ir nesi-
dalinti jomis su kitais, baimindamiesi būti atstumti arba 
nesuprasti. Kurį laiką D tipas buvo klaidingai siejamas su 
depresija, o ne su distresu, kaip įvardijo sąvokos autoriai 
(Pedersen, 2006), tačiau depresija ir D tipas – skirtingos, 
netapačios sąvokos. (1 lentelė)

1 lentelė. Depresija ir D tipas.

Savybė Depresija D tipas
Neigiamos 
emocijos

Depresiška reakcija Bendrai neigiamos 
reakcijos 

(susirūpinimas, 
suirzimas)

Socialinis 
varžymasis

Nespecifiškas Didelis (dėl 
neišreikštumo)

Trukmė Epizodiška (< 2 m.) Lėtinė (≥ 2 m.)
Šaltinis – Pedersen, 2006.

Siekiant objektyviai ir kiekybiškai išreikšti D tipo as-
menybę buvo sukurtas DS14 klausimynas (Denollet, 
2005). Nustatyta, kad D tipo asmenybė ir jos savybės 

gana patikimai ir greitai įvertinamos naudojant DS14 
klausimyną. Juo yra įvertinamas neigiamas afektas ir so-
cialinis varžymasis bei asmenybės D tipas apskritai. DS14 
anketa užpildoma per keletą minučių  – tai yra lengvas 
ir suprantamas klausimynas, validuotas daugeliu kalbų, 
taip pat ir lietuvių kalba (Staniūtė, 2011). Kaip klausimy-
no pavadinimas ir nurodo, jį sudaro 14 teiginių, kuriais 
apibūdinamos tiriamųjų asmenybės savybės. Tiriamie-
ji vertina savo savybes pagal 5 balų Likerto tipo skalę 
(didžiausias vertinimo balas reiškia didesnį atitinkamos 
savybės ryškumą). D tipas nustatomas, kai ir neigiamo 
afekto, ir socialinio varžymosi skalių balai yra ≥ 10.

Taikant DS14 klausimyną atlikta daug tyrimų, nagrinė-
jančių D tipo sąsajas su sveikata. Nustatyta, kad jo papliti-
mas bendrojoje populiacijoje gali siekti apie 20 proc. (De-
nollet, 2005), tačiau pacientų grupėse gali būti ir didesnis. 
Ypač aukštas D tipo paplitimas yra tarp hipertenzija ser-
gančių asmenų – Danijoje atlikto tyrimo metu nustatyta, 
kad jis siekia 53 proc. (Spindler, 2009). Be to, prospekty-
viųjų tyrimų metaanalizė parodė, kad D tipas 2,5 karto 
didina prastos psichinės sveikatos šansus tarp kardiologi-
nių pacientų. Nustatyta, kad tarp D tipo asmenų pastebė-
ta didesnė vainikinių širdies sutrikimų rizika, kalbant apie 
bendrąją populiaciją. Tarp pacientų, sergančių vainikinių 
arterijų liga, D tipas susijęs su didesne kardiovaskulinių 
išeičių rizika, prastesne gyvenimo kokybe, dideliu nuo-
vargiu ir prastesne su sveikata susijusia elgsena, pvz., gy-
dymo nesilaikymu. Taigi priešingai – ne A, o D tipas rodo 
nuoseklias sąsajas su širdies-kraujagyslių ir bendrosios 
sveikatos sutrikimais skirtingose tyrimų imtyse.

Atlikta metaanalizė parodė, kad D tipas susijęs su 2–3 
kartus didesne rizika mirti nuo širdies ligų ar infarkto tarp 
sergančiųjų širdies-kraujagyslių ligomis. Taip pat nustaty-
ta, kad D tipas prognozuoja prastesnes kardiovaskulinių 
ligų išeitis stipriau nei depresija. Nepriklausomai nuo de-
presijos, D tipas susijęs su didesne kortizolio koncentra-
cija ir didesne neigiamų klinikinių išeičių rizika tarp paci-
entų, sergančių vainikine širdies liga. Kaip jau minėta, D 
tipas ypač paplitęs tarp hipertenzija sergančių pacientų 
(53 proc.) – tai daugiau ne tik lyginant su bendrąja popu-
liacija (20 proc.), bet ir su IŠL pacientais (28 proc.) (Denol-
let, 2005). Tai rodo, kad hipertenzija – tai tas reiškinys, su 
kuriuo D tipas yra ypač susijęs. Tokią sąsają galima aiškin-
ti kraujospūdžio pokyčiais dėl tam tikrų psichofiziologi-
nių reakcijų. Didelis paplitimas tarp hipertenzija sergan-
čių asmenų netiesiogiai patvirtintas ir Kanadoje, kur tarp 
sveikų studentų nustatyti didesni kraujospūdžio šuoliai 
dėl streso D tipo atvejais (Habra, 2003).

Ar tikrai būtent D tipo savybės yra pagrindinis psi-
choemocinis veiksnys, susijęs su hipertenzija, o gal net 
ir esantis šios ligos priežastis? Į šį klausimą sudėtinga 
atsakyti, nes dauguma rizikos veiksnių veikia kaip visu-
ma, o ne kaip pavieniai veiksniai. Be to, psichoemociniai 
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ir socialiniai veiksniai tarpusavyje susiję dar labiau – pa-
vyzdžiui, D tipas patiria daugiau nerimo ir depresijos, 
jam būdinga prastesnė gyvenimo kokybė, tad kuris iš šių 
veiksnių ar jų tarpusavio sąveika lemia hipertenziją ar šir-
dies-kraujagyslių sutrikimų atsiradimą? Panaši dvejopa 
interpretacija galima ir komentuojant faktą, kad D tipas 
susijęs su depresijos užsitęsimu tarp kardiologinių paci-
entų. Yra tyrėjų, kurie D tipo savybes kaip rizikos veiksnio 
svarbą pabrėžia dėl to, kad jis susijęs su paciento mo-
tyvacija pasveikti: nustatyta, kad viena iš didesnio mir-

tingumo priežasčių galėtų būti tai, jog D tipo pacientai 
blogiau laikosi gydymo nurodymų (Williams, 2011).

Apie D tipo ir sveikatos sutrikimų patologinį-fiziologi-
nį mechanizmą nėra daug duomenų. Spėjama, kad imu-
ninė sistema ir su sveikata susijusi elgsena (pavyzdžiui, 
rūkymas, gydymo nesilaikymas) gali būti realiausi kandi-
datai į veiksnius, galinčius paaiškinti nustatytas sąsajas. 
Tačiau veikiausiai neigiamos klinikinės išeitys atsitinka 
dėl kompleksinių priežasčių, tarp kurių yra ir biologinių, 
ir psichosocialinių veiksnių.

D tipo asmenybė

Patofiziologija Elgsena

Gydymo  
nesilaikymas

ŠK sistemos 
reaktyvumas

Hemostazės  
pokyčiai

HPA ašies  
aktyvumas

Nesveika  
gyvensena

Endotelio  
pažeidos

Streso hormonų 
sekrecija

Uždegimas

Neigiamos klinikinės išeitys

Šaltinis – Pedersen, 2006.

Į asmenybės bruožus ir psichoemocinius veiksnius 
dažnai nekreipiamas dėmesys vertinant ir gydant širdies-
kraujagyslių ligas  – tikriausiai dėl spėjamos prielaidos, 
kad asmenybės nepakeisi; be to, sveikatos priežiūros 
sektoriuje nėra atidirbtų algoritmų siekiant koreguoti 
paciento reakciją į stresą ar kitas neigiamas psichologi-
nes reakcijas. Vis dėlto elgsenos pokyčiai gali būti veiks-
mingi siekiant sumažinti psichologinį distresą. Tad atsi-
žvelgiant į ypač didelį D tipo paplitimą tarp hipertenzija 
sergančiųasmenų, hipertenzijos kontrolė D tipo riziką 
turintiems asmenims gali būti ypač reikšminga užker-
tant kelią neigiamoms klinikinėms išeitims.
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II.8. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ 
PREVENCIJOS PROGRAMOS EFEKTYVUMO 
VERTINIMAS ŠIAULIŲ MIESTE

Danguolė Jankauskienė,  
Henrieta Garbenienė

ĮVADAS
Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje kaip ir visame 

pasaulyje, nepaisant medicinos pasiekimų, yra dažniau-
sia mirtingumo priežastis. Šios ligos visame pasaulyje 
siejamos su netinkama žmonių gyvensena: nesveika 
mityba (maiste per daug riebalų, cholesterolio, druskos), 
rūkymu, sumažėjusiu fiziniu aktyvumu, antsvoriu bei ne-
gydomu padidėjusiu arteriniu kraujospūdžiu ar cukriniu 
diabetu. Užsienio ir mūsų šalies patirtis rodo, kad galima 
išvengti daugelio širdies ir kraujagyslių ligų bei pailgin-
ti žmonių gyvenimą. Tam reikia perprasti ligos prigimtį, 
nustatyti ją skatinančius rizikos veiksnius ir atkakliai su 
jais kovoti. Rizikos veiksnių nustatymas ir mažinimas iš 
esmės gali pakeisti sergamumo ir mirtingumo nuo šių 
ligų rodiklius. Pasiekti geresnių sveikatos rodiklių gali-
ma įtraukiant kuo daugiau gyventojų į sveiką gyvenseną 
skatinančias programas. Tačiau vien įtraukti kuo daugiau 
gyventojų į programas neužtenka, reikia jas dar tinkamai 
valdyti, todėl programos efektyvumo vertinimas yra la-
bai svarbus elementas, kuris parodo, ką ir kur reikia to-
bulinti.

Šio tyrimo, atlikto Mykolo Romerio universitete 2010–
2011  m., tikslas buvo įvertinti asmenų, priskirtinų šir-
dies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos 
ir prevencijos priemonių finansavimo programos (toliau 
tekste programa) efektyvumą Šiaulių mieste ir pateikti 
pasiūlymus jai tobulinti.

PROGRAMOS ESMĖ
2005 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu Nr. V-913 patvirtinta „Asme-
nų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo 
programa“. Programa sukurta siekiant sumažinti serga-
mumą širdies ir kraujagyslių ligomis (krūtinės angina ar 
miokardo infarktu, smegenų išemija, insultu, periferinių 
arterijų tromboze), atrinkti sergančiuosius ateroskleroze 
ar cukriniu diabetu, kurie nejaučia sveikatos sutrikimų, 
užkirsti kelią šių ligų raidai. Programa skirta dažniausio 
sergamumo paplitimo amžiaus grupėms, t. y. vyrų nuo 
40 iki 55 metų ir moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijai. Programą įgyvendina pir-
minės sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis 
su teritorinėmis ligonių kasomis, bei specializuoti širdies 
ir kraujagyslių ligų prevencijos padaliniai. Viena iš pa-
grindinių programos priemonių yra informavimo apie 
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didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 
įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano suda-
rymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių 
ligų tikimybę paslauga. Ši paslauga teikiama ne dažniau 
kaip vieną kartą per metus. Prie šio įsakymo patvirtintas 
priedas  – informacinio pranešimo forma. Įsakyme, pa-
tvirtinančiame programą, sudaryta asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos 
ir prevencijos priemonių finansavimo programos admi-
nistravimo grupė, kuri pagal nustatytus kriterijus vertina 
programos vykdymo rodiklius, rezultatus ir efektyvu-
mą, visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 
pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau 
tekste – PASPĮ), ir specializuotų širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencijos padalinių (toliau tekste – KPP) suteiktų pas-
laugų rezultatus sukelia į bendrą duomenų bazę, teikia 
siūlymus dėl programos vykdymo.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, pro-
grama 2009 metais Šiaulių mieste pasinaudojo 11  754 
žmonės, t. y. tik 36 proc. iš visų galinčių, o likę 64 proc. 
nepasitikrino širdies veiklos ir kraujagyslių būklės anksti 
nustatydami galimas ligas, jų atsiradimo tikimybę, jiems 
nebuvo patarta kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, nebu-
vo skirti galimi tyrimai, nors už programoje numatytas 
paslaugas privalomu sveikatos draudimu apdraustiems 
asmenims tyrimai atliekami nemokamai ir už progra-
moje numatytas paslaugas mokėti nereikia. Jau vien ši 
statistika rodo, kad vienas iš probleminių klausimų yra 
programos organizavimas ir valdymas, gyventojų infor-
mavimas, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 
pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, ir spe-
cializuotų širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padali-
nių darbuotojų motyvacija skatinti gyventojus dalyvauti 
programoje bei žmogiškųjų ir finansinių išteklių val- 
dymas.

2010–2011 metais atlikto kokybinio tyrimo metu pir-
mą kartą Šiaulių mieste buvo įvertintas širdies ir krau-
jagyslių ligų programos efektyvumas jos vartotojų ir 
vykdytojų požiūriu. Remiantis atlikto empirinio tyrimo – 
trijų kokybinių sociologinių tyrimų kokybinių tyrimų 
duomenimis (ekspertų, gydytojų, pacientų atsakymais), 
buvo identifikuoti programos vykdymo ir valdymo pro-
bleminiai bruožai bei pateikti pasiūlymai, kaip optimi-
zuoti širdies ir kraujagyslių ligų programos vykdymą ir 
valdymą Šiauliuose.

KOKYBINIO TYRIMO EKSPERTŲ INTERVIU 
REZULTATŲ APŽVALGA

Siekiant įvertinti širdies ir kraujagyslių prevencijos 
programos efektyvumą Šiaulių mieste, buvo atliekami 
tyrimai, taikant kokybinius tyrimo metodus. Šis metodas 
pasirinktas stengiantis suprasti subjektyvų žmogiškosios 
patirties pasaulį ir bandant išsiaiškinti giliau bei mėgi-

nant suprasti, kaip žmonės interpretuoja aplink esančias 
problemas.

Kokybinio tyrimo duomenų rinkimo metodu buvo 
pasirinktas pusiau struktūruotas interviu. Apdorojant 
apklausos žodžiu (interviu) duomenis, taikyta kokybinė 
turinio (content) analizė, kuri apėmė 4 žingsnius: daug-
kartinį teksto skaitymą; esminių kategorijų išskyrimą re-
miantis „raktiniais“ žodžiais; kategorijų turinio skaidymą 
į subkategorijas; kategorijų ir subkategorijų interpretavi-
mą bei pagrindimą remiantis tekstiniais įrodymais.

Kokybinio tyrimo metu pirmiausia buvo apklausti 6 
ekspertai, gerai žinomi Šiaulių mieste asmenys, sveikatos 
politikos formuotojai ir įgyvendintojai. Šiame straipsny-
je pateiksime tik pagrindinius aktualiausius klausimus ir 
dažniausius atsakymus į juos.

Vieno iš klausimo, užduoto ekspertams („Ką Jūs ma-
note apie gyventojų skatinimo dalyvauti prevencinėje 
programoje viešinimą: jo esamą būklę, būdus, priemo-
nes ir pakankamumą? Gal turite pasiūlymų jį patobu-
linti?“), tikslas buvo išsiaiškinti, ką ekspertai mano apie 
gyventojų raginimą dalyvauti programoje ir, kad eksper-
tai įvardytų girdėtus, matytus gyventojų raginimo būdus 
ar priemones ir pateiktų konkrečius pasiūlymus. Penki 
ekspertai teigė, kad gyventojų skatinimo dalyvauti pro-
gramoje viešinimas yra nepakankamas: „Gyventojų kvie-
timas, gyventojų skatinimas atvykti ir pasiimti paslaugą iš 
tiekėjų šiandien yra nepakankamas“, „būdai nepanaudoti 
įvairūs ir priemonės gali būti įvairios“. Vieno eksperto nuo-
mone, „neskiriama lėšų šios programos viešinimui.“ Buvo 
pasiūlyta „... pasirašant sutartį su teritorine ligonių kasa 
turėtų būti privalomai nurodytas kažkoks finansavimo 
procentas viešinimui, tai tada kažkiek apibrėžtų kiekvie-
nos įstaigos, teikiančios šitą paslaugą, prievolę paviešinti, 
o ne tik skaičiuoti, kiek dalyvavo programoje žmonių. Tada 
galėtų ligonių kasos ir pakontroliuoti, kaip yra viešinama“. 
Ekspertas įvardijo, kad „... programa yra papildomas dar-
bas ir šioks toks uždarbis, bet jeigu žmonės neateina, tai ir 
darbo kaip ir nėra. Ir toliau sėdim ir laukiam, nes niekas la-
bai nepajudina mūsų.“

Klausimu „Ką manote apie gydytojų motyvavimą 
skatinti gyventojus dalyvauti širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos programoje? Kokiomis priemonėmis 
tai būtų galima padaryti ir ar tai yra daroma?“ siekta at-
skleisti ekspertų požiūrį į esamą gydytojų motyvavimą, 
skatinti gyventojus dalyvauti programoje, suvokti moty-
vavimo poreikį, svarbą, ir ar jis vyksta. Analizuojant šio 
klausimo interviu turinį išskirta viena kokybinė katego-
rija – gydytojų motyvavimas skatinti gyventojus dalyvauti 
programoje. (1 lentelė)
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1 lentelė. Požiūris į gydytojų motyvavimą skatinti gyventojus dalyvauti programoje.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Gydytojų 
motyvavimas 

skatinti 
gyventojus 
dalyvauti 

programoje

Administracinis ir 
finansinis skatinimas

„Visko girdėjau: kad už kiekvieną žmogų papildomai mokama, kiti nesistengia, nes 
papildomai nemoka. Už skatinamąsias paslaugas gydytojas turi būtinai gauti priedą.“
„Motyvavimas vyksta ne tik administracinėmis priemonėmis, bet ir materialinėmis. 
Yra nustatyta skatinimo tvarka už skatinamąsias priemones. Konkrečiai, kiek 
kiekvienas gydytojas, slaugytojas investavo į šitą reikalą, 50 proc. uždirbtų pajamų 
yra prie jo atlygio. Manyčiau, tai gana didelės lėšos, kurios materialiai paskatina 
domėtis šia programa.“
„Motyvacija pakankama. Aišku, visi nori, kad daug mokėtų, mokėtų papildomai.“
„Manau, kad tai priklauso nuo įstaigos, kuri vykdo programą, vadovo, kaip jis numato 
skatinimo priemones: ar pinigines, ar moralines. Kadangi šios programos vykdymas 
yra atskirai apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, tad lėšų tikrai 
pakanka ir gydymo įstaigai nuostolio nėra, tai tikrai turi būti skatinima. Jeigu įstaigos 
vadovas nėra labai gobšus, tai ir daugiau duoda. Tada ir gydytojas yra suinteresuotas 
vykdymu, o jeigu vadovas nieko neduoda ir nori, kad už dyką padarytų, tai 
motyvacijos nebus.“

Gydytojo pareiga ir 
atsakomybė vykdyti 

programą 

„Kadangi už prevencines programas mokama papildomai, kyla atsakomybės 
klausimas už tinkamai vykdomą pavestą darbą. Šiaulių miesto savivaldybė puikiai 
vykdo programą, tačiau yra savivaldybių, kurios vykdo blogai arba iš viso nevykdo. 
Kadangi tai yra papildomi pinigai, tai aš kalbu apie atsakomybę ir apie teikiamų 
paslaugų tinkamumą bei prieinamumą savo prirašytiems gyventojams. Tai 
paslauga, kurią savo žmonėms garantuoja Lietuvos Respublika, ir ji yra neprieinama 
organizaciniu požiūriu, dėl to, kad gydytojai piktybiškai jos nevykdo.“
„Gydytojo pareiga rūpintis savo ligonių sveikata.“
„Nepakankama motyvacija. Šeimos gydytojas turi daugiau laiko tam skirti.“

Teigiamas įstaigos 
vertinimas – 

motyvavimas skatinti

„Ligonių kasos moka už gerus darbo rezultatus, o tai vertinama kuo daugiau 
patikrintų ligonių skaičiumi. Prestižas dirbti įstaigoje, kuri vertinama teigiamai.“ 

Klausimo „Ką manote apie esamus gydytojų darbo 
krūvius ir galimybę rasti pacientui laiko pokalbiui apie 
širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos priemones bei 
patarimus, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą?“ tikslas – 
išsiaiškinti ekspertų nuomonę apie tai, ar šeimos gydy-

tojui lieka laiko ne tik asmens sveikatos priežiūrai, bet ir 
visuomenės sveikatos propagavimui, pokalbiui apie ligų 
prevenciją. Analizuojant interviu išskirta viena kokybi-
nės kategorija – darbo organizavimas. (2 lentelė)

2 lentelė. Požiūris į darbo organizavimą, susijusį su visuomenės sveikatos propagavimu.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Darbo 
organizavimas

Sveikatos priežiūros 
įstaigoms privalomų 
pildyti dokumentų ir 

formų sąrašas

„Didelis darbo krūvis dėl popierizmo, įvairių kiekvieno ligonio registravimų 
įvairiuose popieriuose: Ligonių kasai, „Sodrai“, statistikos kabinetui. Sudėtingas 
kompensuojamųjų receptų rašymas.“
„Darbo krūviai tikrai yra dideli dėl didelio popierizmo. Jeigu popierių pildymas būtų 
mažesnis – jokios bėdos nematytume.“

Profilaktiką 
vykdančių įstaigų 

paskirstymas 

„Lietuvoje tam yra visuomenės sveikatos specialistas. Bendrąją profilaktiką 
populiacijai turėtų vykdyti visuomenės sveikatos specialistai, t. y. visuomenės 
sveikatos biurai.“
„Profilaktika įrašyta į šeimos gydytojo medicinos normą, o rasti laiko pokalbiui – jeigu 
norėsi, tai ir rasi. Prancūzai turi tokią patarlę: „Norėti reiškia galėti“.

Vadovo 
organizaciniai 

gebėjimai paskirstyti 
darbo krūvį

„Jeigu nėra laiko, reiškia blogai organizuotas darbas.“
„Laiko nėra dėl blogo darbo organizavimo.“
„Darbas turėtų būti organizuotas taip, kad prie jo prirašytų gyventojų nebūtų 
daugiau, negu yra numatyta sveikatos apsaugos ministro optimaliuose 
normatyvuose, arba jeigu jų yra daugiau, tai atitinkamai turėtų dirbti didesniu etatu.“
„Gydytojų darbo krūviai – organizacinis įstaigos dalykas.“
„Jei gydytojas dirbtų 7 val. 36 min. per dieną, laiko prevencijai atsirastų. Problema – 
darbo organizavimas.“
„Darbo krūvį kiekvienam savo šeimos gydytojui nustato vadovas, vadovaudamasis 
teisės aktų reikalavimais, ir privalomai turi būti skirta laiko profilaktikai, rasta laiko 
pokalbiui, patarimams, kaip stiprinti ir saugoti sveikatą“.
„Vadovas, priklausomai nuo krūvio, turi steigti papildomą etatų skaičių, jeigu mato, 
kad daktaras nebespėja.“
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Klausimu „Kaip manote, ar galėtų būti įvestos pa-
cientų atsakomybę dėl savo sveikatos ugdančios ir 
drausminančios priemonės, kad jie vykdytų visus gy-
dytojo nurodymus?“ siekta atskleisti ekspertų požiūrį 
į pacientus drausminančias priemones, kad pacientai 
vykdytų visus gydytojo nurodymus, prisiimtų atsakomy-

bę už savo sveikatą. Šios priemonės būtų taikomos, jeigu 
pacientai nevykdo gydytojo nurodymų.

Analizuojant šio klausimo interviu turinį išskirtos dvi 
kokybinės kategorijos: paciento atsakomybė ir abipusė 
gydytojo ir paciento atsakomybė. (3 lentelė)

3 lentelė. Požiūris į pacientų atsakomybę ir drausminių priemonių sukūrimą jai atsirasti.

Kategorija Patvirtinantis teiginys

Paciento 
atsakomybė 

„Turėtų pacientas jausti atsakomybę už savo sveikatą, bet kaip tai padaryti? Kadangi Konstitucija numato 
nemokamą sveikatos priežiūrą, tad ligonis tos atsakomybės nejaučia. Valstybė finansuodama programą ir 
turėtų reikalauti, kad jis vykdytų visus gydytojų nurodymus, o jeigu jis nevykdo – turėtų mokėti.“
„Daugelyje valstybių yra tokia atsakomybė paremta draudimo įmoka. Rūkantis asmuo suvokia, kad 
žaloja save, todėl jo draudimo įmoka yra santykinai didesnė, todėl, kad yra didesnė rizika susirgti, 
vadinasi, į jį valstybė turės daugiau investuoti lėšų. Gal galėtų būti simbolinis mokestis žmogui, kuris 
nesirūpina savo sveikata – rūko, turi antsvorio ir t. t. Pirmą kartą žmogus galėtų būti įspėtas. Antrą ar 
trečią kartą turėtų gauti „skatinimą per piniginę.“

Abipusė gydytojo 
ir paciento 

atsakomybė 

„Atsakomybė turi būti abipusė. Jeigu gydytojo tuometinė kvalifikacija neatitinka šiuolaikinių 
reikalavimų, tai ir jo patarimai gali būti žalingi. Kartais mokslu grįsti įrodymai po dešimties metų 
pasidaro pavojingi ir klaidingi dėl skirtų medikamentų. Yra sveiko proto ribos. Aišku, kad yra 
neginčijamų dalykų: rūkymo, alkoholio ar nesveikos mitybos žala. Nėra atnaujinamos žinios dėl vaistų. 
Lietuvoje net nėra vedama mirtingumo nuo neteisingai skiriamų vaistų statistika.“
„Stenduose iškabinau: gydytojų pareigos ir pacientų pareigos. Gydytojai turi vykdyti savo pareigas, 
pacientai – savo.“

Klausimo „Kokia Jūsų nuomonė apie programos 
administravimo grupės narių sudėtį bei jos darbą  – 
programos vykdymo rodiklių, rezultatų ir efektyvumo 
pagal nustatytus kriterijus vertinimą, siūlymų dėl pro-
gramos vykdymo teikimą?“ tikslas  – sužinoti ekspertų 
požiūrį apie programos administravimo grupės sudėtį ir 
jai priskirtų privalomų užduočių vykdymą.

Analizuojant interviu turinį išskirtos dvi kokybinės ka-
tegorijos: administravimo grupės sudėtis ir administravi-
mo grupės darbo rezultatai.

Keturi iš ekspertų paminėjo, kad iš administravimo 
grupės negauna jokios informacijos apie programos 
stebėsenos rezultatus ir pasiūlymų dėl programos vyk-
dymo. „Visada siųsdamas anketas prirašau prierašą, kad 
man įdomu, kokia situacija mano įstaigoje: kokia rizika, 
kaip mano įstaiga atrodo kitų įstaigų Lietuvoje kontekste. 
Jokio atsakymo nebuvo, tylu. Buvo parašyti 3 raštai.“ Kito 
nuomone: „Vis padarai ir tikiesi kokios grąžos“.

Vienas ekspertas suabejojo administravimo gru-
pės reikalingumu: „Jeigu turėsime elektroninę pacientų 
apskaitos programą, ten bus ir šios programos apskaita, 
elektroninė forma, kuri nukeliaus tiesiai į administravimo 
grupės centrą, kuris skaičiuoja, taip pat ir į mūsų įstaigos 
statistiką. Nereikės popieriaus ir jo ilgo kelio iki statistikos. 
Bet tada aš ir pats galėčiau susiskaičiuoti rezultatus ir man 
nereikėtų prašyti jokios administravimo grupės.“

Vieno iš ekspertų nuomone: „Turbūt administravimo 
grupei gėda skelbti analizę, nes nėra gerų sveikatos ro-
diklių, mirtingumas nemažėja. Jų pareiga yra analizuo-
ti  – kodėl negerėja situacija? Gal pacientai nepakviečia-

mi, gal gydytojams trūksta kompetencijos, gal dar kokios 
kliūtys. Tai geriau jie visai nevertina. Gal administravi-
mo grupėje esantiems asmenims, kurie turi vertinti, kiti 
administravimo grupės nariai nepateikia reikalingų duo- 
menų?“

KOKYBINIŲ TYRIMŲ: GYDYTOJŲ IR PACIENTŲ 
INTERVIU TYRIMO METODIKA

Siekiant išsamiau įvertinti širdies ir kraujagyslių pre-
vencijos programos vykdymą ir valdymą, kartu su eks-
pertų interviu buvo atliktas jį papildantis kokybinis paci-
entų ir gydytojų nuomonės tyrimas.

Gydytojų interviu sudarė 8 klausimai, skirti gydyto-
jams kaip programos vykdytojams, siekiant išanalizuoti 
jų požiūrį į širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos progra-
mos organizavimą, vykdymą ir valdymą.

Pacientų interviu sudarė 7 klausimai, orientuoti į pa-
cientų supratimą apie programos svarbą, jų informuotu-
mą apie vykdomą programą, gydytojų darbo vertinimą, 
pacientų požiūrį į gydytojo nurodymus, taip pat siekta 
išsiaiškinti, ar jis juos vykdo, išanalizuoti programos val-
dymą programos vartotojų – pacientų  akimis.

Tyrimo dalyvių imtis – 10 gydytojų (po penkis iš dviejų 
Šiaulių mieste didžiausią programoje galinčių dalyvauti 
asmenų skaičių turinčių pirminės sveikatos priežiūros 
centrų) ir 10 pacientų (imtis tikslinė: po penkis į 40–55 
metų amžiaus grupę įeinančius vyrus ir penkias į 50–65 
metų amžiaus grupę įeinančias moteris, prisirašiusius 
prie Šiaulių mieste didžiausią programoje galinčių daly-
vauti skaičių asmenų turinčių pirminės sveikatos priežiū-
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ros centrų). Šiame straipsnyje pateiksime tik keletą aktu-
alesnių klausimų ir atsakymų į juos.

Kokybinio tyrimo rezultatams apibendrinti naudotas 
„turinio“ analizės metodas.

KOKYBINIO TYRIMO GYDYTOJŲ INTERVIU 
APŽVALGA

Klausimu „Kaip ir kokiu būdu esate motyvuojami 
skatinti gyventojus dalyvauti širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos programoje?“ siekta išsiaiškinti gydy-
tojų požiūrį, ar jie yra motyvuojami skatinti gyventojus 
kuo aktyviau dalyvauti programoje. Analizuojant pirmo-
jo klausimo interviu turinį išskirta viena kokybinė kate-
gorija: motyvacijos būdai.

Du iš respondentų teigė, kad jie yra motyvuoti: „Ne-
svarbu pinigai. Dirbu šį darbą daugiau iš idėjos, kad suma-
žinčiau sergamumą ir mirtingumą.“ Aštuoni respondentai 
teigė, kad nelabai yra motyvuoti, jie tiesiog atlieka savo 
pareigą: „Nejaučiu jokios motyvacijos – atlieku iš pareigos, 
kas gydytojui priklauso“, „... nesu labai motyvuojamas. Dir-
bu, kas liepta ir kas priklauso dirbti.“

Klausimu gydytojams „Kokia Jūsų nuomonė apie pir-
minės sveikatos priežiūros centro darbo, susijusio su 
širdies ir kraujagyslių prevencinės programos vykdy-
mu, organizavimą? Gal galėtumėte pateikti pasiūlymų 

kaip jį pagerinti?“ siekta sužinoti gydytojų nuomonę 
apie jų įstaigos programos vykdymo organizavimą.

Penkių gydytojų vertinimu, programos vykdymas orga-
nizuojamas gerai, kitų nuomonės išsiskyrė. Du iš respon-
dentų teigė, kad „... galėtų labiau paskatinti pinigine išraiš-
ka, tai ir motyvas kitoks būtų dirbti“, „... moka papildomai 
menkai“. Vienas iš respondentų paminėjo įstaigos atlie-
kamų programos tyrimų kainas: „Lėšos, skirtos programos 
vykdymo finansavimui, yra labai mažos, nes tyrimai brangūs, 
jų kainos didelės ir kas įstaigai belieka? Reikėtų šiek tiek padi-
dinti programos įkainius ar bent balo vertę padidinti.“ Vienas 
iš respondentų teigė, kad „... sunku iškviesti žmones atlikti 
programą, nes ligoniai prisirašę ne teritoriniu principu  – iš 
viso miesto. Kaip juos fiziškai pakviesti. Dar labai daug yra 
išvykusių į užsienį, su jais jau daug metų neturime kontakto.“

Klausimu gydytojams „Ką manote apie esamą darbo 
krūvį vykdant asmens sveikatos priežiūrą ir galimybę 
pacientams patarti, kaip stiprinti ir išsaugoti sveika-
tą?“ siekta atskleisti respondentų nuomonę apie esamą 
gydytojų darbo krūvį, gydytojų požiūriu, ir pareigą pri-
žiūrint asmens sveikatą kartu propaguoti visuomenės 
sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo būdus.

Išskirtos dvi kokybinės kategorijos: gydytojų darbo or-
ganizavimas ir paciento pagalba gydytojui suvokiant savo 
sveikatos svarbą. (4 lentelė)

4 lentelė. Darbo krūvio vertinimas gydytojų požiūriu.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Gydytojų darbo 
organizavimas

Esamos gydytojų 
darbo laiko ir 

prisirašiusių pacientų 
normos 

„Nuoširdžiai, kaip priklauso ir kaip norėtųsi atlikti savo darbą – kartais nebelieka laiko 
ir fizinių jėgų. Vienam ligoniui užtenka trumpai viską paaiškinti, kitam turi aukoti 
valandą ar daugiau. Nespėjame priimti ligonių pagal darbo valandas – dirbame 
viršvalandžius aukodami savo asmeninį laiką. Ateina ligonis ir be talono, kaip jo gali 
nepriimti.“
„Labai daug turiu prisirašiusių ligonių. Jeigu žiūrėčiau pagal normą, kiek turiu laiko 
kiekvienam paskirti – nieko nespėčiau. Todėl su išsamiais patarimais būna sunku.“

Gydytojui paskirta 
funkcija vykdyti vi-

suomenės sveikatos 
propagavimą

„Galėtų kas nors ir kitas papildomai patarimus dalinti, nes vos spėjame visus 
popierius sutvarkyti ir gydyti ligonius.“ „Galėtų visuomenės sveikatos specialistai 
priruošti informacinių leidinukų, mes juos ligoniui paduotume, galėtų pasiskaityti.“

Paciento pagalba 
gydytojui 

suvokiant savo 
sveikatos svarbą

Paciento noras 
vykdyti gydytojo 

nurodymus

„Aiškini, aiškini, o jis nevykdo – negeria nei vaistų nuo kraujo spaudimo, rūkyti 
nemeta nei tyrimų nepadaro“.
„Viską suspėjame. Tik ligoniai ne visada vykdo, kas priklauso, tyrimus pamiršta ar tingi 
padaryti.“
„Daug kas priklauso ir nuo paciento. Jei jis rūpinasi savo sveikata, tai su juo ir lengva 
dirbti. Jei nesirūpina, tai aiškink neaiškinęs – niekas nesikeičia. Kiek kartų sakiau, kad 
mestų rūkyti – ne ir viskas. Net pikta. Su tokiais sunku ir susimąstai, ar beverta tokiam 
ir laiką gaišti, geriau tą patį laiką paskirti kitam, kuris vykdo nurodymus ir rūpinasi 
savo sveikata.“

Klausimu gydytojams „Ką manote apie programos 
administravimo grupės atliekamą širdies ir krauja-
gyslių prevencinės programos stebėsenos rezultatų 
vertinimą pagal jos vykdymo rodiklius ir efektyvumo 
kriterijus?“ siekta sužinoti respondentų nuomonę apie 
administravimo grupės pateikiamą programos stebėse-
nos rezultatų vertinimą.

Visi respondentai teigė nežinantys programos stebė-
senos rezultatų vertinimo pagal jos vykdymo rodiklius ir 
efektyvumo kriterijus. Vienas respondentų teigė: „Mums 
būtinai reikia atsakingų specialistų konsultacijų, analizės ir 
pasiūlymų, kaip tobulinti darbą.“ Dar vieno respondento 
nuomonė: „Kaip aš suprantu, administravimo grupė turėtų 
būti programos ir mūsų vedlys su stebėsenos rodikliais. Jie 
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turėtų būti atsakingi, tikra ta žodžio prasme, už programos 
rezultatų vertinimą ir turėtų mums pateikti pastabas ir pa-
siūlymus, tai ir programa būtų vykdoma geriau. Dabar, kiek 
žinau, gauname tik pastabas dėl anketų užpildymo – mo-
komės iš savo klaidų. Panašu, kad jie iki šiol tik duomenis 
suveda, bet mes jų negauname.“ Trečiojo respondento 
nuomonė: „Man atrodo, kad administravimo grupei reikė-
tų didesnės jų darbo kontrolės iš Sveikatos apsaugos minis-
terijos. Ministerija galėtų paprašyti, kad grupė jai parodytų 
programos stebėsenos rezultatus.“

KOKYBINIO TYRIMO PACIENTŲ INTERVIU 
REZULTATŲ APŽVALGA

Klausimu pacientams „Ar dalyvavote širdies ir krau-
jagyslių ligų prevencijos programoje? Su kokiomis 
problemomis susidūrėte?“ siekta išsiaiškinti, ar respon-
dentai gydymo įstaigoje buvo pakviesti dalyvauti pro-
gramoje ir ar jie nesusidūrė su problemomis.

Išskirta viena kokybinė kategorija: programos organi-
zavimas pacientų požiūriu. (5 lentelė)

5 lentelė. Pacientų požiūris į programos organizavimą.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Programos 
organizavimas 

pacientų 
požiūriu

Informavimas apie 
programos tikslą ir 

svarbą

„Galėjo gydytoja ir išsamiau paaiškinti, kodėl mane taip tyrinėti reikia.“
„Man patinka atlikti tyrimus, bet nelabai supratau, kokiu tikslu.“

Pacientų pakvietimas 
dalyvauti 

programoje

„Sakė, kad po metų reikės ateiti. Abejoju, ar nepamiršiu.“
„Tik reikėjo pačiai prisiminti, nes niekas nepriminė.“

Bendros informa-
cinės medžiagos 

pateikimas

„Galėtų gydytojas kokios literatūros duoti, nes išėjau tuščias, paskaityčiau.“

Paslaugų 
prieinamumas

„Tik pas mano gydytoją labai daug žmonių – ilgai tenka laukti.“
„Pas daktarus tik eilės, nurodytu laiku nepavyksta patekti. O iš darbo išsiprašyti 
nelabai lengva.“

Klausimu pacientams „Ar buvote siunčiamas išsa-
miai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę į spe-
cializuotą širdies ir kraujagyslių ligų padalinį  – antru 
ar trečiu lygiu? Su kokiomis problemomis susidūrėte?“ 
siekta išsiaiškinti respondentų, siųstų išsitirti antru ar tre-
čiu lygiu, nuomonę apie atliktas paslaugas.

Išskirta viena kokybinė kategorija: programos organi-
zavimas antru ar trečiu lygiu pacientų požiūriu.

Iš dešimties trys (30 proc.) respondentai buvo siunčia-
mi išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę į 
specializuotą padalinį. Du iš jų teigė, kad reikėjo paslau-

gos palaukti apie mėnesį. Vienas gydytojos darbą įverti-
no kaip skubotą.

Klausimu pacientams „Iš kur ir kokiu būdu sužinojote 
apie širdies ir kraujagyslių prevencijos programą (ga-
vote lankstinuką, kvietimą iš asmens sveikatos priežiū-
ros centro, pasakė pažįstami ir t. t.)?“ siekta išsiaiškinti, 
kokias informacines priemones respondentai išvardins, 
koks programos viešinimo būdas juos pasiekė. Išskirtos 
dvi kokybinės kategorijos: programos viešinimo būdas, 
pasiekęs pacientą, ir reali gyvenimo situacija, paskatinusi 
susirūpinti sveikata. (6 lentelė)

6 lentelė. Programos viešinimo ar sužinojimo apie ją būdas, paskatinęs dalyvauti programoje.

Kategorija Subkategorija Patvirtinantis teiginys

Programos 
viešinimo 

būdas pasiekęs 
pacientą

Poliklinikos 
darbuotojų 

informacijos sklaida

„Poliklinikoje, kai kreipiausi dėl kito susirgimo.“
„Sužinojau, kai vežiau žmoną pas gydytoją į polikliniką. Sako, ir man reikia 
pasitikrinti.“
„Sužinojau iš gydytojo, kai rado aukštą kraujospūdį. Po to pradėjau pati domėtis, 
žurnalus skaityti.“
„Gydytoja pasakė, kad man pagal amžių reikia atlikti visus tyrimus, tai, kaip suprantu, 
ir yra programa, apie kurią klausiate.“
„Pakvietė seselė.“

Informacinių 
priemonių būdas

„Esu kažką skaičiusi spaudoje.“
„Sužinojau per Šiaulių TV sveikatos laidą. Poliklinikos gydytoja kvietė atvykti 
pasitikrinti moteris nuo 50 iki 65 metų.“

Reali gyvenimo 
situacija, 

paskatinusi 
susirūpinti 

sveikata

Kitų žmonių netikėta 
mirtis

„Kai brolis staiga mirė nuo infarkto, ir aš susirūpinau savo sveikata, atėjau pas 
gydytojus. Bijau, kad ir aš nuo to nemirčiau.“
„Kai sužinojau, kad kaimyną, o jam tik 42 m., ištiko infarktas. O jis nei gėrė, nei rūkė, 
buvo sportininkas. O aš tuo pasigirti negaliu, išsigandau.“
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Klausimu pacientams „Kokia Jūsų nuomonė apie 
širdies ir kraujagyslių prevencijos programos viešini-
mą spaudoje, per televiziją, per radiją ar kitas masinio 
informavimo priemones? Gal galėtumėte išsamiau 
įvardinti, kur ir ką teko apie programą girdėti?“ siekta 
išsiaiškinti pacientų nuomonę apie esamą programos 
viešinimą per masinio informavimo priemones ir kokią 
konkrečiai informaciją jie prisimena.

Nė vienas iš respondentų konkrečiai neįvardijo, kad 
girdėjo per masines informavimo priemones pateiktą 

informaciją apie širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos 
programą. Įvairią bendrą informaciją apie širdies ir krau-
jagyslių ligas teko sužinoti visiems, įvairiais būdais.

Klausimu pacientams „Kaip Jūs reaguojate į gydytojo 
nurodymus sveikai gyventi ir atlikti paskirtus tyrimus? 
Ką žinote apie pakartotinį dalyvavimą programoje?“ 
siekta išsiaiškinti, ar respondentai vykdo gydytojo nuro-
dymus, ar atlieka paskirtus tyrimus, ar buvo informuoti 
apie pakartotinį dalyvavimą programoje. Išskirta viena 
kokybinė kategorija: paciento gydytojo nurodymų vykdy-
mas. (7 lentelė)

7 lentelė. Paciento požiūris į gydytojo nurodymus ir jų vykdymas.

Kategorija Patvirtinantis teiginys

Paciento gydytojo 
nurodymų vykdymas

„Stengiuosi vykdyti, bet ne visada yra galimybės.“
„Nevykdau, nes nėra kada. Vykdau tik tada, kai jau visai blogai ir be vaistų nebegaliu.“
„Tyrimus atlikau, bet gydytojo nurodymus ne visada vykdau.“
„Nevykdau, beveik. Kelionėse nuolat tolimųjų reisų, sunku reguliariai maitintis. Maitinuosi, kaip papuola.“
„Vykdau viską kruopščiai. Užsirašau į darbo kalendorių, kada ką reikia padaryti, kad nepamirščiau.“
„Pasistengsiu vykdyti, nes gydytoja truputį pagąsdino. Reikės sekti padidėjusį kraujospūdį.“
„Rūkyti mesti neišeina, nors ir griežtai liepia.“

IŠVADOS
1. Aukšti širdies ir kraujagyslių ligų mirtingumo statis-

tiniai duomenys Šiaulių mieste ir visoje Lietuvoje rodo, 
kad programa yra reikalinga. Teisės aktai pakankamai ir 
detaliai reglamentuoja programos įgyvendinimą.

2. Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių 
programą, darbo organizavimas bei valdymas yra nepa-
kankamai efektyvūs dėl įstaigų vadovų darbų paskirs-
tymo esamiems įstaigos darbuotojams, darbo krūvio 
nesureguliavimo, skurdžių techninės ir programinės 
įrangos galimybių pacientams informuoti, registruoti, 
duomenims įvesti ir analizuoti.

3. Gyventojų skatinimo dalyvauti programoje viešini-
mas yra nepakankamas, galimybės informuoti gyvento-
jus optimaliai nėra išnaudotos. Nė vienas iš apklaustų gy-
ventojų per masines informavimo priemones negirdėjo 
ir nematė jokios informacijos apie širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos programą. Net pacientai, dalyvaujantys 
programoje ir pasirašę informacinį pranešimą, nežino, 
kad programoje dalyvauja.

4. Gydytojai nepakankamai vykdo visuomenės svei-
katos propagavimą ir nepakankamai laiko skiria pokal-
biams su pacientu apie tai, kaip stiprinti ir išsaugoti svei-
katą, nes yra apkrauti biurokratiniu darbu: privalo pildyti 
ir įvairiose sistemose registruoti formas, dokumentus ir 
rašyti sudėtingus kompensuojamųjų vaistų receptus.

5. Programos administravimo grupė Šiaulių miesto 
pirminės sveikatos priežiūros centrams ir specializuotam 
širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos padaliniui neteikia 
programos vykdymo rodiklių, rezultatų ir efektyvumo 
pagal nustatytus kriterijus.

6. Gydytojai nėra apmokomi širdies ir kraujagyslių ligų 
diagnostikos prevencijos principų ir negauna su progra-
ma susijusių metodikų bei rekomendacijų, išskyrus iš 
programos administravimo grupės ir įstaigos adminis-
tracijos gautus nurodymus, kaip teisingai pildyti anketas.

7. Nėra glaudaus bendradarbiavimo tarp programoje 
dalyvaujančių Šiaulių miesto pirminės sveikatos priežiū-
ros paslaugas teikiančių centrų ir specializuoto širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijos padalinio (KPP).

PASIŪLYMAI
1. Tęsti šią programą, nes tik ilgalaikės ir tęstinės pro-

gramos duoda rezultatų ir gyventojų sergamumo statis-
tika tai pagrindžia.

2. Papildyti programoje nurodytų atlikti pirminio lygio 
tyrimų sąrašą įtraukiant:

1) gliukozės toleravimo mėginį,
2) kreatininą ir šlapalą.
3. Papildyti programos administravimo grupės narių 

sąrašą įtraukiant gydytoją nefrologą, sveikatos ekono-
mistą, teisininką.

4. Pakeisti patvirtintą programos informacinį praneši-
mą, padaryti jį vizualiai ir informacijos pateikimo aspektu 
įdomesnį ir patrauklesnį pacientui.

5. Suvienodinti du teisės aktus: Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsa-
kymu V-1013 patvirtintą Lietuvos medicinos normą MN 
14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompeten-
cija ir atsakomybė“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 
patvirtinto įsakymo „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų 
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sveikatos priežiūros įstaigose“ 6 priedą „Neinfekcinių ligų 
profilaktikos ir kontrolės tvarka“. Šiuose dviejuose teisės 
aktuose nesutampa asmenų, kuriems šeimos gydytojas 
turi atlikti cholesterolio tyrimą, amžius.

6. Pakeisti programos įgyvendinimo tvarką paanks-
tinant galinčių programoje dalyvauti gyventojų amžių. 
Būtų galima paankstinti penkeriais metais. Pirmus pen-
kerius metus paslaugos teikimo periodiškumas galėtų 
būti retesnis, ne kas vienus, o kas 2–3 metus.

7. Sveikatos apsaugos ministerijai peržiūrėti ir pa-
tobulinti programos įgyvendinimo vadybą, įvardijant 
siektinus rodiklius, numatant priemones ir programos 
viešinimo būdus. Būtina numatyti nuolatinį ir sistemingą 
finansavimą organizuojant programos viešinimą, rekla-
mavimą įvairiais būdais ir priemonėmis.

8. Sveikatos apsaugos ministerijai analizuoti bendro-
sios praktikos gydytojų galimybes aktyviau dalyvauti 
lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos programose ir nu-
matyti šiai veiklai skatinamąsias priemones.

9. Sveikatos apsaugos ministerijai kontroliuoti „Asme-
nų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo 
programos“ vykdymą ir viešinti rezultatus.

10. Programos administravimo grupei palaikyti glau-
desnį, betarpiškesnį ir dažnesnį kontaktą su gydymo 
įstaigomis, vykdančiomis programą, stiprinti bendradar-
biavimą laiku pateikiant programos rezultatų vertinimą 
pagal programos vykdymo rodiklius ir efektyvumo krite-
rijus, teikti ir analizuoti tarpinius stebėsenos duomenis.
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II.9. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURO GALIMYBĖS 
HIPERTENZIJAI ĮTAKOS TURINČIŲ 
VEIKSNIŲ KONTROLĖS SRITYJE

Danguolė Avižiuvienė, Asta Garmienė,  
Vidita Ražanienė, Neringa Tarvydienė,  
Ineta Pačiauskaitė

Visuomenės sveikatos priežiūros apimtį ir vykdymo 
tvarką savivaldybėse nustato Lietuvos Respublikos svei-
katos sistemos įstatymas, Visuomenės sveikatos priežiū-
ros įstatymas ir kiti teisės aktai. Visuomenės sveikatos 
biurai (toliau – VSB), įsteigti savivaldybių tarybų sprendi-
mais, vykdo funkcijas ir teikia visuomenės sveikatos prie-
žiūros paslaugas savivaldos lygmeniu. Viena iš pagrindi-
nių VSB veiklos sričių – visuomenės sveikatos stiprinimas. 
Planuodami ir įgyvendindami šias veiklas visuomenės 
sveikatos specialistai organizuoja visuomenės sveikatos 
stiprinimą bendruomenėse, įtraukia į šią veiklą bendruo-
menės narius ir socialinius partnerius, atsižvelgia į vyrau-
jančias visuomenės sveikatos problemas, rengia, organi-
zuoja ir įgyvendina tikslines savivaldybių sveikatinimo 
programas, prisideda rengiant teisės aktus ir sveikatini-
mo veiklos sutartis, dalyvauja įgyvendinant valstybines 
visuomenės sveikatos strategijas ir programas, pagal 
kompetenciją organizuoja alkoholio, tabako ir psichoak-
tyvių medžiagų vartojimo, lėtinių neinfekcinių ligų, ne-
laimingų atsitikimų ir traumų profilaktiką ir t. t. Visi VSB 
stiprinimo veiklas ir priemones planuoja atsižvelgdami 
į visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) rezul-
tatus aptarnaujamoje savivaldybėje, nustatytus priorite-
tus, savivaldybės visuomenės sveikatos būklę, sveikatos 
rizikos veiksnius bei skiriamus asignavimus.

2005 m. Pasaulinės sveikatos organizacijos Europos re-
gioninio biuro pranešime nurodoma, kad lėtinių ligų at-
siradimą Europoje lemia septyni pagrindiniai lėtines ne-
uždegimines ligas (toliau – LNL) sukeliantys rizikos veiks-
niai: padidėjęs arterinis kraujospūdis, tabako vartojimas, 
alkoholinių gėrimų vartojimas, padidėjusi cholesterolio 
koncentracija kraujyje, antsvoris, nepakankamas šviežių 
daržovių ir vaisių vartojimas, mažas fizinis aktyvumas.

Įvertinus teisinę bazę ir egzistuojančią Lietuvoje prak-
tiką, visuomenės sveikatos biurų vaidmuo lėtinių nein-
fekcinių ligų kompleksinėje prevencinėje veikloje yra 
nukreiptas į šias keturias kertines veiklas:

• gyventojų sveikatos būklės konkrečioje savivaldy-
bėje įvertinimą, pažeidžiamiausių grupių identifi-
kavimą;

• sveikatos politikos formuotojų ir sprendimų priė-
mėjų įgalinimą priimti sprendimus;

• šviečiamosios sveikatos politikos įgyvendinimą sa-
vivaldybės teritorijoje;

• kompleksinių sveikatos stiprinimo paslaugų po-
reikio įvertinimą ir suteikimą pažeidžiamiausioms 
gyventojų grupėms.

Savivaldybėse vykdoma VSB veikla yra nukreipta į ke-
turių pagrindinių LNL rizikos veiksnių prevenciją: tabako, 
alkoholio gaminių vartojimo mažinimą, tinkamos mity-
bos ir fizinio aktyvumo skatinimą. Kiekvienoje iš šių pre-
vencinių veiklų savivaldybėse yra taikomos skirtingos 
poveikio priemonės, skiriasi jų intensyvumas ir mastas. 
Skirtumus lemia šie veiksniai:

• savivaldybės specifika demografiniu, geografiniu, 
socialiniu aspektu;

• egzistuojantis požiūris savivaldybėje į visuomenės 
sveikatos politikos poreikį ir jos galimybes;

• kitų sektorių, žinybų suvokimo ir pasirengimo prisi-
dėti prie vykdomos prevencinės veiklos pagal savo 
kompetencijų ribas, kuriant bendradarbiaujančią, 
o ne konkurencinę aplinką.

VSB specialistai, vykdydami priemones ir teikdami 
paslaugas įvairių tikslinių auditorijų asmenims, vado-
vaujasi prioritetinėmis visuomenės sveikatos poveikio 
sritimis. Didelis dėmesys skiriamas rizikos veiksniams, 
lėtinių neinfekcinių ligų prevencijai. Nuo 2007 metų vi-
suomenės sveikatos sektorius, kartu ieškodamas sinergi-
jos su asmens sveikatos priežiūros institucijomis, socia-
liniu, sporto, kultūros sektoriais, žiniasklaida, pasiūlo vis 
daugiau paslaugų, skirtų suaugusiems Lietuvos gyven-
tojams. Visuomenės sveikatos biurų veikla suaugusiųjų 
tikslinėje grupėje yra nukreipta į šių penkių pagrindinių 
pirminės prevencijos strategijų įgyvendinimą: informaci-
jos skleidimas; atsakingos elgsenos ugdymas; alternaty-
vų kūrimas; pasipriešinimo įgūdžiai; asmeninių ir sociali-
nių įgūdžių ugdymas.

Fizinio aktyvumo skatinimas yra viena iš geriausiai ma-
tomų VSB sveikatos stiprinimo veiklų – tai renginiai „Va-
saris – sveikatingumo mėnuo“, „Europos judrioji savaitė“; 
nemokamos mankštos, treniruotės, linijiniai šokiai; jo-
gos, pilateso, šiaurietiško ėjimo pamokos / treniruotės; 
treniruotės baseinuose; dviratininkų ir pėsčiųjų žygiai, 
grūdinimosi šventės „Ruonių maudynės“ ir t. t. Užsiėmi-
muose dalyvauja įvairaus amžiaus ir fizinio pajėgumo 
asmenys, turintys ne vieną rizikos veiksnį. Be to, šalies 
gyventojai per žiniasklaidos priemones yra kviečiami ne-
mokamai dalyvauti viešuose renginiuose.

VSB dėka, bendradarbiaujant su profesionaliais ins-
truktoriais, Lietuvoje išpopuliarintas šiaurietiškas ėji-
mas – tai sveikatos ir fizinės ištvermės gerinimo metodas 
įvairaus amžiaus žmonėms. Dešimtys tūkstančių žmo-
nių atrado šį efektyvų fizinio užimtumo ir bendravimo 
būdą. Dauguma VSB turi reikiamą ir tinkamą inventorių 
bei apmokytus specialistus  – instruktorius (Kėdainiuose 
yra 7 instruktoriai, Rokiškyje – 4, Klaipėdoje – 4, Uteno-
je – 2, Pasvalyje – 2, Švenčionyse – 2, Šilalėje – 2, Pane-
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vėžio mieste – 1, Šakiuose  – 1, Šilutėje –1, Marijampo-
lėje – 1 ir t. t.), kurie veda užsiėmimus bendruomenėse, 
kolektyvuose, įvairių renginių metu. Labai džiugu, kad 
po trejų–ketverių metų aktyvaus VSB darbo jau pačios 
bendruomenės, bendruomenių centrai rašo projektus fi-
zinio aktyvumo skatinimui, inventoriaus įsigijimui, patys 
organizuoja renginius ir kviečia VSB specialistus. Svarbu 
paminėti nevyriausybinių organizacijų (toliau  – NVO) ir 
VSB gerąją patirtį populiarinant fizinį aktyvumą bendruo-
menėse. Pvz., bendradarbiaujant su VšĮ,,Visada aktyvus“ 
2011–2012  m. Ignalinos, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, 
Kėdainių, Lazdijų, Pakruojo, Prienų, Radviliškio, Rokiškio, 
Šilutės, Švenčionių, Ukmergės, Utenos, Varėnos, Vilkaviš-
kio rajonuose, Kauno ir Šiaulių miestuose buvo pravesti 
259 profesionalūs šiaurietiško ėjimo mokymai, kuriuose 
dalyvavo 4828 dalyviai. Šie mokymai tapo nuolatiniai, sis-
teminiai ir vis daugiau Lietuvos gyventojų turi galimybę 
praktiškai didinti savo fizinį užimtumą. Pvz., Šilutėje į už-
siėmimus vienu metu susirenka net 70 dalyvių ir tai rodo 
VSB specialistų nuoseklų darbą ir atlikto darbo rezultatą.

Nuo 2012  m. liepos 6  d. kiekvieną pirmą mėnesio 
penktadienį 18 val. visuose Lietuvos miestuose, mieste-
liuose, gyvenvietėse, taip pat kitose pasaulio valstybė-
se − visur, kur tik yra lietuvių, vyksta masinis bėgimas, 
skirtas blaivybei ir sveikam gyvenimo būdui propaguoti. 
Idėjos „Tik blaivi tauta gali išlikti“ iniciatoriai yra Naciona-
linė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija, vienijanti be-
veik tris dešimtis Lietuvos nevyriausybinių organizacijų, 
siekianti Lietuvoje diegti tik mokslu pagrįstas efektyvias 
psichiką veikiančių medžiagų kontrolės ir prevencijos 
priemones, bei Lietuvos sveikuolių sąjunga, turinti 65 
sveikos gyvensenos klubus, puoselėjanti tautos išminčių 
suformuluotą holistinės sveikatos sampratą, jungianti 
žmones, besirūpinančius savo sveikata ir skleidžiančius 
sveikos gyvensenos žinias, kreipėsi į visuomenę, kvies-
dama prisidėti prie bėgimo už blaivybę, skirto blaivybei 
ir sveikam gyvenimo būdui propaguoti. Alytaus miesto, 
Biržų, Jonavos, Kėdainių, Kelmės, Panevėžio, Pasvalio, 
Lazdijų, Marijampolės, Šakių, Šilutės rajonų, Šiaulių mies-
to VSB inicijuoja, organizuoja ir dalyvauja šioje akcijoje, 
kviesdami visus neabejingus jungtis prie šio prasmingo 
judėjimo.

Kita VSB veiklos sritis  – sveikos mitybos skatinimas ir 
nutukimo prevencija. Atskirai ir bendradarbiaujant su 
asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybi-
nėmis organizacijomis yra įgyvendinamos priemonės 
tikslinėms grupėms  – tai yra žmonėms, turintiems tam 
tiktų ligų ar sveikatos sutrikimų, taip pat ir sveikiems 
bendruomenės nariams. Gera VSB patirtis yra su senjo-
rais, Trečiojo amžiaus universiteto lankytojais, Lietuvos 
pagyvenusių žmonių asociacija, Lietuvos pensininkų 
sąjunga,,Bočiai“ ir t. t. Jiems organizuojami mokymai, 
seminarai, konferencijos, praktiniai užsiėmimai. Geros 

patirties pavyzdys  – renginiai Europos sveikos mitybos 
dienai paminėti. Pvz., Kėdainiuose treti metai organi-
zuojamas skaniausio sveiko maisto konkursas „Aš no-
riu, galiu ir turiu gyventi sveikai“. Konkurse dalyvauja 
bendruomenių centrų komandos bei komandos iš kitų 
rajonų. Šio renginio metu siekiama propaguoti blaivias 
kultūrines tradicijas, sveiką mitybą, ekologiškus maisto 
produktus bei iš jų pagamintus patiekalus, informuoti 
visuomenę apie sveiką mitybą, formuoti žmonių sveikos 
gyvensenos nuostatas, skatinti bendruomenės narius 
bendradarbiauti, keistis informacija. Konkurse dalyvau-
ja visų amžiaus grupių bendruomenių centrų nariai nuo 
jauniausio iki vyriausio. Rokiškio VSB jau ketvirti metai 
organizuoja bendruomenių konkursus sveikos mitybos 
dienai paminėti, pasitelkdami Lietuvoje žinomus žmo-
nes. Kiekvieno Lietuvoje veikiančio VSB specialistai šiai 
dienai paminėti organizuoja išradingus, įdomius, links-
mus renginius, kviesdami bendruomenių narius keisti 
mitybos įpročius. Taip skatinamas bendruomeniškumas, 
savitarpio supratimas, įvairaus amžiaus dalyvių bendra-
vimas, partnerystė.

„Dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo mokyklos“  – 
tai gera praktika kiekvienam. VSB bendradarbiaudama 
su Lietuvos sveikuolių sąjunga Alytaus m., Anykščiuose, 
Ignalinoje, Jonavoje, Joniškyje, Kaišiadoryse, Kėdainiuo-
se, Lazdijuose, Marijampolėje, Panevėžio r., Pasvalyje, 
Šakiuose, Šiauliuose, Šilalėje, Tauragėje, Ukmergėje, Vil-
niuje, Vilkaviškyje organizavo septynių dienų sveikatos 
mokyklas įvairaus amžiaus, išsilavinimo, fizinio pajėgu-
mo dalyviams, norintiems ir siekiantiems daugiau suži-
noti apie sveikatos išsaugojimo galimybes, taip pat no-
rintiems praktiškai išmokti pagrindinių sveikatingumo 
būdų ir metodų. Džiugu, kad po šios mokyklos dalyviai 
keičia savo mitybos įpročius, atranda naujas laisvalaikio 
praleidimo formas, tampa fiziškai aktyvesni, išmoksta at-
sipalaiduoti. Dalyvių atsiliepimai ir įvertinimas, skatina or-
ganizuoti pakartotines sveikatos ugdymo mokyklas (Kė-
dainiuose jau vyko 7, Lazdijuose 5, Kaišiadoryse 3 ir t. t.).

Pasaulinių dienų paminėjimas. Pasaulinei širdies dienai 
paminėti VSB organizuoja akcijas „Saugokime širdį kar-
tu“. Gyventojams atliekami cholesterolio, gliukozės tyri-
mai, lipidogramos, matuojamas AKS, nustatomas kūno 
masės indeksas, supažindinama su širdį veikiančiais 
rizikos faktoriais, suteikiamos konsultacijos aktualiais 
sveikatos išsaugojimo klausimais, dalinama informacinė 
medžiaga. 2012 metų Pasaulinės sveikatos dienos tema 
buvo „Sveikas senėjimas“. Daugybė seminarų, konferen-
cijų, susitikimų organizuota miestuose, miesteliuose, 
bendruomenėse, seniūnijose. Šiaulių VSB visus 2012 
metus skyrė vyresnio amžiaus žmonių sveikatai, sveiko 
senėjimo propagavimui. Vilniaus VSB organizavo teori-
nes-praktines paskaitas, paskaitų ciklus senjorams, Kau-
no m. VSB jau daugelį metų daug dėmesio skiria senjorų 
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sveikatos išsaugojimui ir puoselėjimui ir t. t. 2013 m. Pa-
saulinės sveikatos dienos tema – „Hipertenzijos preven-
cija“, jos šūkis –,,Kontroliuokite savo kraujo spaudimą”. 
VSB šios dienos minėjimas buvo dar viena galimybė at-
kreipti visuomenės, suinteresuotų institucijų ir kiekvieno 
asmens dėmesį į hipertenzijos problemą, skatinti ben-
dradarbiavimą, ieškoti neatidėliotinų sprendimų, nau-
dingų žmonių sveikatos stiprinimui.

Informavimas. Informacijos teikimas per TV, radiją, 
spaudą, renginių metu apie mitybos vaidmenį lėtinių ne-
infekcinių ligų profilaktikai, patarimai, kaip saugiai fiziš-
kai aktyviai mankštintis, informacijos teikimas apie regu-
liaraus fizinio aktyvumo naudą, įvairių fizinio aktyvumo 
metodų mokymas, informavimas apie profilaktines vals-
tybines programas, tarp jų ir dėl dalyvavimo,,Asmenų, 
priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo progra-
moje“, naujų sveikatingumo veiklų, sumanymų ir idėjų 
įgyvendinimas – tai kasdienis VSB specialistų darbas.

Pateikiame keletą VSB veiklos pavyzdžių, skirtų lėtinių 
neinfekcinių ligų profilaktikai.

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS – HIPERTENZIJOS PREVENCIJA 
DARBUOTOJŲ KOLEKTYVUOSE

Atsižvelgdamas į lėtinių neinfekcinių ligų didelį papliti-
mą bei suvokdamas jų rizikos veiksnių bendrumą, sveika-
tos biuras hipertenzijos prevencijai skiria ypatingą dėmesį 
nuo pat įstaigos veiklos pradžios. Viena iš svarbių įstaigos 
veiklos krypčių yra hipertenzijos prevencija darbuotojų 
kolektyvuose. Šioje srityje sukaupta nemaža patirtis.

Vykdant kraujotakos sistemos ligų profilaktiką, 
2008 m. buvo pradėtos vykdyti prevencinės akcijos Kau-
no miesto seniūnijose bei bendruomenėse ne tik miesto 
gyventojams, bet ir seniūnijų darbuotojams. Akcijomis 
buvo siekiama atkreipti dėmesį į arterinę hipertenziją bei 
kitas širdies ir kraujagyslių ligas bei diabetą sukeliančius 
rizikos veiksnius. Galimybė individualiai aptarti su speci-
alistu tyrimo rezultatus ir gauti praktinių rekomendacijų 
rizikos veiksnių korekcijai akcijos dalyvių buvo ypač ver-
tinama. Matuojamas kraujospūdis, ūgis, svoris, nustato-
mas kūno masės indeksas, cholesterolio ir cukraus kiekis 
kraujyje dažnam būdavo stiprus motyvuojantis veiksnys 
labiau rūpintis savo sveikata. Populiari tarp kauniečių 
tapo ir šia tema išleista metodinė informacinė medžia-
ga (akcijos dalyvio knygelė koreguojamų rizikos veiksnių 
sekimui „Saugokime ir stiprinkime“, informaciniai leidi-
nukai „Cholesterolis. Kas tai?“, „Mažinkime širdies ligų 
riziką“, „Pasverk riziką  – metabolinis sindromas“, „Rūgš-
tys, šarmai, sveikata ir aš“ ir kt.). Visi akcijose dalyvavę 
asmenys turėjo galimybę pradėti gyvensenos pokyčius 
ir buvo asmeniškai kviečiami į praktinius seminarus pasi-
mokyti šiaurietiško ėjimo. Toks kompleksinis prevencinių 

priemonių taikymas užtikrindavo, kad dirbantys žmonės 
ne tik suvoktų arterinės hipertenzijos riziką, bet ir įver-
tintų fizinio aktyvumo, sveikos mitybos, žalingų įpročių, 
kaip rūkymas, atsisakymo reikšmę šios rizikos mažinimui.

Profilaktinio darbo patirtis parodė, jog prevencinės 
akcijos ypač laukiamos ir reikalingos darbo kolektyvuo-
se – dirbantys asmenys dažniausiai turi mažiausiai laiko 
pasirūpinti savo sveikata. Akcijos ir moteriškuose, ir vyriš-
kuose darbo kolektyvuose parodė, jog žmonėms rūpi jų 
sveikata, tačiau nemaža dalis apie savo sveikatą žino per 
mažai, todėl paskatinimas susirūpinti ja būtinas. Apiben-
drinant prevencinę veiklą darbo kolektyvuose svarbu 
pažymėti ir tai, jog dirbančiųjų patiriamas ilgalaikis stre-
sas darbe paminėtinas kaip svarbus hipertenzijos rizikos 
veiksnys, kurio koregavimui taip pat reikalinga nuosekli 
pagalba. Atsižvelgdamas į šį poreikį Kauno visuomenės 
sveikatos biuras veda mokomuosius seminarus, kuriuose 
sėkmingai naudojama nauja išleista įstaigos metodinė 
priemonė – kompaktas „Antistresinė relaksacija“. Kauno 
miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras tiki, 
jog tik žvelgdami holistiškai ir šalindami priežastis, tokias 
kaip nepakankamas fizinis aktyvumas, nesveika mityba, 
itin didelis stresas, žalingų įpročių paplitimas, galėsime 
sumažinti arterinės hipertenzijos riziką.

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS – BENDRADARBIAVIMO 
PLĖTRA

Šių metų balandžio mėnesį kartu su asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų specialistais, be kitų vykdomų lėtinių 
neinfekcinių ligų profilaktikos priemonių, VSB organiza-
vo tikslines akcijas. Akcijos skirtos konkrečiomis priemo-
nėmis paminėti ir įprasminti Pasaulinę sveikatos dieną, 
kurios šūkis šiais metais buvo „Kontroliuokime savo krau-
jo spaudimą“. Bendradarbiaujant su VšĮ Kėdainių pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro, VšĮ Šėtos ambulatorijos, 
VšĮ Josvainių ambulatorijos, VšĮ Pelėdnagių ambulato-
rijos, VšĮ Lančiūnavos ambulatorijos, VšĮ Dotnuvos am-
bulatorijos, VšĮ Krakių ambulatorijos, VšĮ Pernaravos, VšĮ 
Gudžiūnų ambulatorijos, VšĮ Akademijos ambulatorijos 
specialistais bei Kėdainių neįgaliųjų draugijos ir Kėdainių 
socialinio centro darbuotojais, organizuota 11 akcijų Kė-
dainių miesto ir rajono seniūnijų, bendruomenių gyven-
tojams, ugdymo įstaigų pedagogams, mokiniams, dar-
buotojams, ambulatorijų pacientams, Kėdainių neįgalių-
jų draugijos ir Kėdainių socialinio centro lankytojams bei 
dabuotojams. Renginių metu visiems dalyviams buvo 
matuojamas arterinis kraujo spaudimas (AKS), nustato-
mas ūgis, svoris, kūno masės indeksas (KMI), teikiamos 
mitybos ir fizinio aktyvumo konsultacijos, aptariami in-
dividualūs mitybos klausimai. Kėdainių neįgaliųjų drau-
gijoje ir Kėdainių socialiniame centre dalyviams papildo-
mai buvo nustatomas bendrasis cholesterolis, trigliceri-
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dai ir cukraus kiekis kraujyje. Kėdainių rajone šių metų 
Pasaulinės sveikatos dienos renginiuose dalyvavo 749 
Kėdainių miesto ir rajono gyventojai, net 75 proc. akcijos 
dalyvių buvo moterys, vyriausiajai dalyvei – 88 metai.

Po minėtų akcijų detaliau apibendrinti VšĮ Kėdainių 
neįgaliųjų draugijos narių ir Kėdainių socialinio centro 
darbuotojų bei lankytojų tyrimų rezultatai. Renginiuose 
dalyvavo 57 (52 moterys, 5 vyrai) šių įstaigų nariai, spe-
cialistai, lankytojai, jų amžiaus vidurkis – 63 metai. Dau-
guma (88,2 proc.) dalyvių buvo moterys. Padidėjęs kūno 
masės indeksas nustatytas net 84,3 proc. akcijos dalyvių, 
svorio vidurkis  – 80,5 kilogramai, KMI vidurkis  – 30,2. 
Dviem dalyviams nustatytas 3 laipsnio nutukimas. Nor-
malus arterinis kraujo spaudimas buvo užfiksuotas tik 
25 proc. moterų ir 40 proc. vyrų, 26 proc. dalyvių turėjo 
I laipsnio arterinę hipertenziją, 12,2 proc. II laipsnio arte-
rinę hipertenziją. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 
šiems asmenims buvo ištirtas cholesterolio, trigliceridų 
ir gliukozės kiekis kraujyje. Vidutiniškai bendrojo choles-
terolio kiekis moterų kraujyje buvo 6,11 mmol/l, vyrų – 
5,5  mmol/l. (rekomenduojama norma 2,6–5,2  mmol/l). 
Nustatytas akcijos metu didžiausias cholesterolio kie-
kis – 7,62 mmol/l. Tirtų vyrų kraujyje nustatytas trigliceri-
dų kiekio vidurkis – 1,8 mmol/l, o moterų – 3,18 mmol/l. 
Aukščiausias trigliceridų kiekis – 7,50 mmol/l buvo nusta-
tytas net keturiems dalyviams (norma 0,5–2,3 mmol/l).

Renginių metu dalyviai buvo skatinami daugiau do-
mėtis savo sveikata, jiems priminti sveikos gyvensenos 
principai, propaguotas aktyvesnis gyvenimo būdas, teik-
tos individualios konsultacijos, rekomenduota dalyvauti 
VSB organizuojamuose fizinio aktyvumo skatinimo užsi-
ėmimuose.

Minėtų renginių vykdymui lėšos skirtos iš Kėdainių 
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo spe-
cialiosios 2012–2015 m. programos 2013 m. priemonei 
„Rizikos veiksnių nustatymas  – ankstyva širdies krauja-
gyslių ir cukrinio diabeto profilaktika programa“, kurią 
vykdo VšĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras, 
ir priemonei „Gyventojų sveikatos ugdymo programa“, 
kurią vykdo Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras. Abi minėtos priemonės yra tęstinės ir 
vykdomos rajone ne vienerius metus.

Kėdainių rajone kaip ir visoje Lietuvoje mažėja gyven-
tojų skaičius, populiacija sensta, didėja sergamumas bei 
mirtingumas nuo įvairių ligų. Higienos instituto Sveika-
tos informacijos centro duomenimis, Kėdainių rajone 
kaip ir visoje šalyje pagrindinė mirties priežastis buvo 
kraujotakos sistemos ligos. Šis rodiklis Kėdainių rajono 
savivaldybėje 2011 m. sudarė 57,41 proc. ir buvo dides-
nis lyginant su Lietuvos vidurkiu 56,26  proc. ir Kauno 
apskrities rodikliu 56,39 proc. 2008–2011 m. daugiausia 
kraujotakos sistemos ligomis sergančių asmenų buvo 
vyresnių nei 65 metų amžiaus grupėje, todėl lėtinių nein-

fekcinių ligų prevencija išlieka ir išliks vienas svarbiausių 
prioritetų rajone.

KAIŠIADORIŲ SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURO PRIORITETINĖ INTERVENCIJOS 
SRITIS – ARTERINĖS HIPERTENZIJOS PREVENCIJA 
BENDRUOMENĖJE

Arterinė hipertenzija  – labai dažna liga, Lietuvoje ja 
serga apie 50–60 proc. 25–60 metų gyventojų. Dažniau-
siai serga vyrai. Net 75  proc. visų mirčių Lietuvoje dėl 
širdies ir kraujagyslių ligų susijusios su arterine hiperten-
zija. Gausūs moksliniai tyrimai patikimai įrodė, kad padi-
dėjęs arterinis kraujo spaudimas yra tiesiogiai susijęs su 
reikšmingai didesne rizika susirgti širdies ir kraujagyslių 
ligomis ar mirti nuo jų komplikacijų. Pasaulio sveikatos 
organizacija arterinę hipertenziją yra paskelbusi išskirti-
niu sveikatai nepalankiu rizikos veiksniu. Arterinė hiper-
tenzija yra svarbiausias sveikatai ir gyvybei pavojų ke-
liantis rizikos veiksnys, ypač vyresnio amžiaus žmonėms. 
Naujausi hipertenzijos prevencijos tyrimai rekomenduo-
ja gyvensenos modifikavimą (rekomenduoja keisti gy-
venseną). Norint išvengti aukšto arterinio kraujospūdžio, 
svarbu atsisakyti žalingų įpročių, tinkamai maitintis, dau-
giau judėti. Tą rodo ir kitų šalių patirtis. Šiaurės Karelijos 
projektas Suomijoje akivaizdžiai įrodė, kad dėl tokių ri-
zikos veiksnių mažinimo, mirčių atvejų dėl kraujotakos 
sistemos ligų per dvidešimt metų sumažėjo net 82 pro-
centais. Daugeliui šalies gyventojų prieš tai buvo nusta-
tytas didelis bendras cholesterolio kiekis kraujyje, kraujo 
spaudimas, nemažai jų rūkė. Viena iš sveikatos sutrikimo 
priežasčių – gausus druskos ir sočiųjų pieno riebalų bei 
mėsos ir mažas daržovių bei kitų augalinių produktų su-
vartojimas.

Atsižvelgdamas į skandinavų patirtį ir aukštos rizikos 
veiksnių įtaką sveikatai, Kaišiadorių rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuras pagrindine LNL pre-
vencijos kryptimi  pasirinko bendruomeninio požiūrio 
keitimą. Pasirinkimo tikslas – keisti rizikingą gyvenimo 
būdą į sveikesnį – aktualus ne tik lėtinėmis ligomis ser-
gantiems asmenims ar esantiems rizikos grupėse, bet 
ir visiems gyventojams. Tiksline grupe pasirinkta aktyvi 
seniūnijų bendruomenė. Intervencijos priemonės: prak-
tiniai mokymai, sveikatos stovyklos. Iš 15 Kaišiadorių 
rajone esančių kultūros centrų, visuomenės sveikatos 
biuro specialistai aplankė aštuonis. Juose dalyvavo 200 
dalyvių. Vykdant mokymus kultūros namuose, ben-
druomenę sudarė 100 proc. moterų, rengiant sveikatos 
mokyklą  – 80  proc. moterų, 20  proc. vyrų. Svarbiausias 
mokymo tikslas  – suteikti informaciją, vadovaujantis 
„4P taisykle: Pranešimas, Paaiškinimas, Pavyzdys, Pra-
nešimas“. Mokymų kultūros namuose metu dalyvėms 
pateikti mitybos planai ir paaiškinta, kad bazinės me-
džiagų apykaitos (BMA) greitis, kalorijų skaičius, kurio 
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mums reikia gyvybei palaikyti, skiriasi priklausomai nuo 
žmogaus amžiaus, lyties bei fizinio aktyvumo. Mitybos 
planus sudarė Kaišiadorių rajono savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro užsakymu Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto doc.  dr. Vilma Kriaučionienė. Jie rekomen-
duojami: jaunesniems kaip 45  m. amžiaus žmonėms 
(moterims  – 2400 kcal, vyrams  – 2600 kcal), 45–65  m. 
(moterims – 2000 kcal, vyrams – 2200 kcal), vyresniems 
kaip 65 m (moterims  – 1600 kcal, vyrams  – 1800 kcal) 
bei sergantiems cukriniu diabetu (45–65 m. moterims – 
2000 kcal, 45–65  m. vyrams  – 2200 kcal), kai fizinio ak-
tyvumo koeficientas 1,5. Kaip pavyzdys pateiktas degus-
tacijai visas vienos dienos mitybos racionas (pusryčiai, 
pietūs, vakarienė ir užkandžiai). Akcentuojant, kad reikia 
keisti šiauriečiams įprastą mėsos ir daržovių santykį t. y. 
pietų lėkštėje daržovių turi būti apie 500 g, mėsos – apie 
120 g, o ne atvirkščiai. Maistas – tai viena iš mūsų sąvei-
kos su pasauliu būdų. Tik su maistu mes gauname jame 
esančias maistingąsias medžiagas. Norėdami būti svei-
kesni, turime valgyti grūdinių kultūrų, daržovių ir vaisių, 
užaugusių žemėje, laistytų vandens ir glostytų saulės 
spindulių. Privalome atsisakyti nesveikos mitybos tradi-
cijų, sumažindami gyvūninės kilmės produktų kiekį. Ne-
atsiejama sveikos gyvensenos dalimi turėtų tapti fizinis 
aktyvumas. Kaip viena iš siūlomų fizinio aktyvumo for-
mų – kaišiadoriečiams pristatytas šiaurietiškas ėjimas. Tai 
lengvai išmokstamas, iki 30  proc. mažiau apkraunantis 
judėjimo aparatą, ypač tinkantis turintiems sąnarių ir nu-
garos problemų, atpalaiduojantis kaklo ir sprando srities 
raumenis, veiksmingas svorio metimo užsiėmimas gry-
name ore. Jis vysto aerobinę ištvermę, kartu treniruoja 
viršutinės kūno dalies raumenis bei gerina širdies ir krau-
jagyslių veiklą. Aktyvaus kvėpavimo pagerėja viso orga-
nizmo aprūpinimas deguonimi. Einant su lazdomis dir-
ba daugiau nei 90 proc. mūsų kūno raumenų. Valandos 
trukmės šiaurietiško ėjimo treniruotės vyksta kartą per  
savaitę.

Siekiant kryptingo sveikatinimo veiklos tęstinumo 
Kaišiadorių rajono bendruomenenėje, bendradarbiau-
jant su Lietuvos sveikuolių sąjunga bei verslo sektoriumi, 
organizuotos trys sveikatos mokyklos. Tai septynių die-
nų programa (30 val.), pritaikyta prie šių dienų žmonių 
gyvenimo ritmo, darbinio užimtumo ir poreikių. Moky-
klos tikslas – supažindinti dalyvius su Vydūno sveikatos 
filosofija, kuri žmogų labiausiai orientuoja kreiptis į patį 
autoritetingiausią gydytoją ir patikimiausią sveikatos 
saugotoją  – dvasinį pradą pačiame savyje. Paskaitų ir 
pokalbių ciklas vyksta su kasdienėmis rytinėmis mankš-
tomis, subalansuota mityba, kvėpavimo ir savireguliavi-
mo pratybomis. Sveikuoliai mitybos receptais dalinasi su 
viešojo maitinimo sektoriumi. Dalyvių maitinimui pasi-
renkama populiariausia savivaldybėje maitinimo įstaiga. 
Ji padeda emociniam nusiteikimui, laužant priešiškumo 

bei nepasitikėjimo ledus, suteikia galimybę ne tik svei-
katos mokyklos dalyviams, bet ir savivaldybės gyvento-
jams eiti sveikesnio pasirinkimo link.

KLAIPĖDOS MIESTO VISUOMENĖS SVEIKATOS 
BIURAS – GEROSIOS PRAKTIKOS PAVYZDŽIO 
SAVIVALDYBĖJE APŽVALGA

VSB pasirinkta poveikio sritis – sveikos mitybos skati-
nimas ir nutukimo prevencija, fizinio aktyvumo skatini-
mas, atrankinės sveikatos patiktos programos, sveikatos 
stiprinimo veiklos organizavimas dirbančiųjų kolekty-
vuose. Šias paslaugas teikia ir jų teikimą organizuoja vi-
suomenės sveikatos stiprinimo specialistas. Kadangi pa-
slauga orientuota į kelias poveikio sritis, paslaugos teiki-
mui pasitelkiami 3–4 visuomenės sveikatos specialistai.

Tikslinė grupė, kuriai teikiamos paslaugos  – suau-
gę gyventojai (nuo 18 iki 65 metų). Klaipėdos mieste 
2012  m. metų pradžioje šiai tikslinei grupei priklausė 
103 681 asmuo. Pasirinkta ši grupė todėl, kad tai didžioji 
dalis šios tikslinės grupės asmenų – dirbantys asmenys, 
kuriems paslaugą / paslaugas prieinamumo atžvilgiu pa-
togiausia teikti jų darbovietėse. Per 2012 m. šias paslau-
gas gavo daugiau kaip 1500 asmenų, kurie dirba darbo-
vietėse, turinčiose nuo 10 iki 300 darbuotojų. Tai sudaro 
apie 1,5 proc. tikslinės grupės atstovų.

Paslauga tam tikrai įstaigai, įmonei teikiama vieną kar-
tą per metus, kadangi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai 
yra nepakankami dažniau atlikti paslaugą. Atsižvelgiant į 
darbdavių atsiliepimus ir esamos paslaugos teikimo pe-
riodiškumą, situacija atitinka paslaugos gavėjų lūkesčius.

Paslaugos teikimo vietą ir laiką pasirenka paslaugą 
gaunančios įstaigos administracija. Jei įstaiga dirba pa-
mainų režimu, tai paslauga teikiama pamainai atvykus į 
darbo vietą (16–17 val.; 7.30–9.00 val.). Jei įstaiga dirba 
ne pamainų rėžimu, dažniausiai laikas derinamas nuo 
8.00 val. iki 10.00 val.

Teikiama paslauga skirstoma į dvi dalis: grupinis už-
siėmimas ir informacijos teikimas; individualus infor-
macijos teikimas ir konsultavimas. Grupinis užsiėmimas 
vienai grupei trunka apie 45 min. (iki 40 asm.), individu-
alus – apie 10 min.

Partneriai dažniausiai įtraukiami pagal poreikį. Pavyz-
džiui, paslauga teikiama 20–35 m. amžiaus kolektyvui. Į 
paslaugos turinį gali būti papildomai bendradarbiavimo 
principu kviečiami specialistai, konsultuojantys jaunas 
šeimas aktualiais klausimais, pvz., vaikų imunoprofilak-
tika, profilaktiniai patikrinimai ar pan. Paslaugai atlikti 
partneriais dažniausiai tampa tam tikros srities medikai, 
specialistai, dirbantys įstaigose, su kuriomis bendradar-
biauja visuomenės sveikatos biuras.

Klaipėdos miesto gyventojų tikslinei grupei ši paslau-
ga teikiama nuo 2009 m. Aktyviausias paslaugos vykdy-
mo laikotarpis – 2012 m., kadangi reikėjo tam tikro laiko, 



57NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PRANEŠIMAS 2013

kad informacija pasklistų tarp darbdavių. Matydami, jog 
paslaugos gavėjams trūksta informacijos apie sveikatos 
stiprinimo galimybes, tinkamos mitybos taisykles ir pan., 
kiekvienais metais paslaugos paketą papildome nauja 
informacija. Geroji patirtis šioje srityje – iš anksto aptaria-
me su įstaigos administracija paslaugą, jos teikimo turinį 
ir papildomas galimybes.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS 
SVEIKATOS BIURAS – SVEIKATOS AMBASADORIŲ 
SISTEMA

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveika-
tos biure yra vykdomos priemonės iš dviejų prevenci-
nių grupių: tiesioginių prevencinių priemonių, kurios 
nukreiptos į individą, siekiant psichologinio poveikio 
priemonėmis šalinti sveikatos ir elgesio sutrikimus bei 
mažinti rizikos faktorių įtaką, suteikiant grupinę ir  /  ar 
individualią pagalbą asmeniui, ir iš netiesioginių preven-
cinių priemonių, kurios yra nukreiptos į aplinką ir įgyven-
dinamos bendruomenėje, siekiant sveikatos stiprinimo, 
ugdymo, socialinių, tinklų, formuojančių sveiką gyveni-
mo būdo aplinką, kūrimą.

Klaipėdos rajone yra diegiama Sveikatos ambasadorių 
sistema, kuri susideda iš 3 pagrindinių grandžių, jaunųjų 
sveikatos ambasadorių, šeimų sveikatos ambasadorių ir 
suaugusiųjų sveikatos ambasadorių. Šių ambasadorių 
pagrindinis tikslas – kartu formuoti savo bendruomenės 
narių elgseną, skatinančią individo, šeimos ir bendruo-
menės sveikatos stiprinimą. Taip pat vykdant prevenci-
nę veiklą, gyventojams siūlomos individualios ir šeimos 
konsultacijos rizikos veiksnių kontrolės klausimais. Kon-
kretus konsultacijų kiekio poreikis įvertinamas individu-
aliai, tačiau minimalus poreikis yra šešios konsultacijos, 
siekiant pasiekti pirminius pokyčius. Labai svarbu kartu 
diegti tikslines programas gyventojų grupėms pagal jų 
profesijas. Tokia programa atsirado ir Klaipėdos rajone. 
Čia diegiama švietimo darbuotojų sveikatos stiprinimo 
programa, kurios metu, dalyviams patiems įvertinus gy-
ventojo rizikos veiksnius ir turimus sveikos gyvensenos 
įgūdžius, mokomasi sau artimoje grupėje pagrindinių 
sveikatos stiprinimo elementų.

APIBENDRINIMAS
Visuomenės sveikatos biurai dirba kryptingai ir nuo-

sekliai įvairiose lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos, 
sveikatos stiprinimo srityse. Kasmet yra įgyvendinamos 
valstybinės programos ir strategijos pagal savivaldybėse 
nustatytus sveikatinimo prioritetus. Dirbantys specialis-
tai yra arčiausiai žmogaus, bendruomenių, kolektyvų, 
ir kiekvienas VSB, dirbdamas mieste ar rajone, pasiren-
ka moksliškai pagrįstas ir tai bendruomenei ar tikslinei 
grupei tinkančias ir priimtinas prevencijos priemones, 
būdus ar metodus. Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, 
keisti asmens ir visuomenės gyvenseną, motyvuoti gy-
ventojus būti fiziškai aktyvesniems, atsisakyti žalingų 
įpročių, priklausomybių yra nelengvas iššūkis visuome-
nės sveikatos specialistams.
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III.1. GYDYTOJŲ IR PACIENTŲ POŽIŪRIS  
Į ARTERINĘ HIPERTENZIJĄ

Gintarė Šakalyte, Rūta Marija Babarskienė,  
Kristina Baronaitė-Dūdonienė, Rasa Karaliūtė

Arterinė hipertenzija (AH) – vienas iš svarbiausių ko-
reguojamų širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. 
Lietuvoje net 33 proc. mirčių yra dėl pirminės AH kom-
plikacijų. Gydytojų ir pacientų žinias, įpročius ir įgūdžius, 
siejamus su arterinio kraujospūdžio (AKS) didėjimu, aiš-
kinomės moksliniuose projektuose: „Visuomenės žinios 
apie arterinę hipertenziją“ (2009 m. lapkričio – 2010 m. 
vasario mėn.), „Arterinės hipertenzijos gydymo ypatybės 
Lietuvoje“ (2011 m.), tęstinių studijų programoje „Šiuo-
laikinė arterinės hipertenzijos diagnostika ir gydymas“, 
vertinome AKS matavimo gebėjimus. Šio darbo pagrin-
dinis tikslas ir uždaviniai – įvertinti gydytojų ir pacientų 
žinias apie arterinę hipertenziją, medikų (gydytojų ir 
slaugytojų) arterinio kraujospūdžio matavimo įgūdžius 
bei hipertenzijos gydymo kokybę ir vaistų vartojamumą.

Analizuojamų duomenų pradinė byla suformuota 
naudojant standartinę programinę įrangą Excel 2003 for 
Windows. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis 
standartiniu programinės įrangos paketu „SPSS v. 18.0“ 
(Statistical Package for Social Sciences).

PACIENTŲ ŽINIOS APIE ARTERINĘ HIPERTENZIJĄ
AH  – lėtinė liga, jos gydymas trunka visą likusį gy-

venimą, todėl ypač yra svarbus glaudus paciento, jo 
artimųjų, slaugytojos ir gydytojo bendradarbiavimas. 
Siekdami įvertinti pacientų žinias apie AH ir nustatyti 
jų ryšį su lytimi, amžiumi, rizikos veiksniais, sergamumu 
AH ir jos trukme, išsilavinimu ir pasirinktais informacijos 
apie AH šaltiniais 2009  m. lapkričio  – 2010  m. vasario 
mėn. anonimiškai atsitiktinės atrankos būdu apklau-
sėme LSMUK Kardiologijos ambulatorijos, stacionaro 
ir šeimos klinikos pacientus. Tiriamieji apklausti pagal 
specialiai parengtą anketą, kurią sudarė klausimai apie 
pagrindines AH sąvokas, simptomus, vaistų vartojimą, 
komplikacijas bei profilaktiką. Išdalinta 700 anketų. 
Atsako dažnumas 81  proc., analizei tinkamos 534 an-
ketos (76  proc.). Tyrime dalyvavo 200 vyrų (37,5  proc.) 
ir 334 moterys (62,5  proc.), tiriamųjų amžiaus vidurkis 
56±14  m. Apklaustųjų nurodyto paskutinio matuoto 
AKS vidurkis: sistolinis 140,6±24,2 mmHg; diastolinis 
84,95±12,96 mmHg. Apklaustųjų nurodytų paskutinio 
matuoto AKS reikšmių subjektyvus vertinimas ir tyrė-
jų vertinimas sutapo 56,53 proc. atvejų (kappa – 0,347, 
p=0,005). Sistolinio AKS normos ribą žinojo tik 117 
(21,9 proc.), diastolinio – 101 (18,9 proc.) apklaustųjų. AH 
žinios įvertintos apskaičiuojant suminį balą (SB), kurio 
galima vertė 0–13. Suminio balo (SB) vidurkis visiems ti-
riamiesiems bendrai 7,3±2,17. Moterų SB vidurkis dides-
nis nei vyrų (7,51±2,19 vs 6,91±2,08; p=0,002). Vertinant 
žinias apie AH pagal amžiaus grupes (I<45 m. (n=114); 
II 45–65 m. (n=264); III >65 m. (n=156)), SB vidurkis I gr. 
buvo 7,45±2,0, II gr. 7,20±2,18, III gr. 7,30±2,26, (p>0,05). 
Sergančiųjų (n=323) ir nesergančiųjų (n=210) AH žinios 
nesiskyrė (7,33±1,96 vs 7,20±2,46; p=0,495). Sergančių 
AH >10 metų (n=119) SB vidurkis didesnis nei sergančių 
<10 m. (n=193) (7,77±1,76 vs 7,13±2,03, p=0,005). Nerū-
kančių (n=432) SB vidurkis buvo geresnis nei rūkančių 
(n=101) (7,58±2,03 vs 6,01±2,28; p<0,0001). Apklaus-
tųjų, turinčių vidurinį išsilavinimą (n=192), SB vidurkis 
buvo 6,69±2,14, aukštesnįjį (n=160) 7,21±2,14, aukštąjį 
(n=180) 7,94±2,04, (p<0,05). Apklaustųjų, kurie kaip in-
formacijos apie AH šaltinį nurodė gydytoją (n=278), SB 
vidurkis buvo didesnis, lyginant su tais, kurie gydytojo, 
kaip informacijos šaltinio apie AH nepasirinko (7,47±1,94 
vs 7,10±2,38; p=0,048).

Moterys apie AH žinojo daugiau nei vyrai, nerūkantie-
ji  – daugiau nei rūkantieji, tačiau ir sergantieji, ir sveiki 
asmenys apie ligą žinojo vienodai. Visuomenės žinios 
apie AH tiesiogiai priklauso nuo išsilavinimo, bet neturi 
ryšio su amžiumi. Apklaustieji, sergantys AH >10 m., apie 
savo ligą žinojo daugiau, nei sergantys <10 m. Asmenys, 
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gaunantys informaciją apie AH iš gydytojo, žinių turi 
daugiau, nei tie, kurie informaciją gauna iš kitų šaltinių. 
Nors didžioji dalis apklaustųjų žinojo normalaus kraujos-
pūdžio ribas, nesugebėjo teisingai įvertinti savo kraujos-
pūdžio. Svarbu šio tyrimo rezultatus įdiegti į kasdienę 
klinikinę praktiką  – gydytojas turi ne tik suprasti savo, 
kaip pagrindinio paciento informacijos šaltinio funkciją, 
bet ir nepamiršti kasdienio darbo metu tai daryti (tiek 
gydytojo kabinete, tiek ir visomis galimomis informavi-
mo priemonėmis).

ARTERINIO KRAUJOSPŪDŽIO MATAVIMO ĮGŪDŽIAI
AH diagnozuojama mažiausiai dviem AKS matavimais 

bent 2–3 vizitų metu. Tai būtinas įgūdis kiekvienam me-
dikui ir sergančiam AH pacientui. AKS matavimo mo-
kymas yra svarbus, jei siekiame teisingų AKS rodiklių ir 
tikslios diagnostikos. Lietuvos kardiologų draugija 2008–
2010  m. sėkmingai įgyvendino projektą „Šiuolaikinės 
pradinės ir specializuotos kardiologinės pagalbos sis-
temos diegimas bei personalo įgūdžių lavinimas pagal 
naujausius medicinos standartus“ (NR.  VP1-1.1-SADM-
06-K-01-054 priemonė „Žmogiškųjų išteklių tobulini-
mas viešajame sektoriuje“). Tęstinių studijų programoje 
„Šiuolaikinė arterinės hipertenzijos diagnostika ir gydy-
mas“ kraujospūdžio matavimo mokymams naudoti pro-
gramuojami automatiniai stimuliatoriai, siekiant įvertinti 
medicinos darbuotojų AKS matavimo įgūdžius, nustatyti 
pagrindines daromas klaidas, pagerinti AKS matavimo 
gebėjimus. Prieš praktinius užsiėmimus ir paskaitas me-
dicinos darbuotojai buvo supažindinti su simuliatoriaus 
veikimo principais ir buvo prašomi pamatuoti AKS taip, 
kaip jie tai daro kasdien, matavimai registruoti atskirame 
lape. Po teorinės paskaitos ir praktinių užsiėmimų daly-
viai grįždavo prie simuliatoriaus ir dar kartą matuodavo 
AKS.

Išanalizuoti 606 medikų matavimo rezultatai (320 
viduriniojo medicinos personalo ir 286 gydytojų). Da-
lyviai pagal simuliatoriuje užprogramuotą AKS dydį 
suskirstyti į tris grupes:  I grupė  – simuliatoriaus AKS 
88/60 mmHg (n=183, 23 proc. visų dalyvių), II grupė – si-
muliatoriaus AKS – 120/80 mmHg (n=243, 40 proc. visų 
dalyvių),  III grupė  – simuliatoriaus AKS 160/90 mmHg 
(n=225, 37 proc. visų dalyvių). Pamatuoto AKS vidurkiai 
grupėse prieš ir po mokymų statistiškai patikimai ne-
kito: pirmoje  – 87/63 mmHg ir 86/60 mmHg, antroje  – 
163/91 mmHg ir 158/92 mmHg, trečioje – 115/79 mmHg 
ir 117/81 mmHg. Reikšmingai padidėjo teisingų atsaky-
mų kiekis visose grupėse: pirmoje – nuo 34,78 proc. iki 
48,83  proc., antroje  – nuo 25,56  proc. iki 46,22 proc., 
trečioje  – nuo 42,80  proc. iki 63,37  proc., (p<0,05). Tei-
singu atsakymu buvo laikomas AKS užprogramuotas si-
muliatoriuje ± 2mmHg matuotojo paklaida ir ± 2 mmHg 
aparato paklaida. Visose grupėse reikšmingai sumažėjo 
AKS matavimų išsibarstymas: pirmoje  – nuo  ± 7/10 iki 
4/7 mmHg, antroje nuo ± 8/11 iki 4/6 mmHg, trečioje 
nuo ± 33/11 mmHg iki 10/8 mmHg (p<0,01).

Dažniausios matavimo klaidos buvo: netinkamas 
manžetės uždėjimas, per didelis manžetės pripūtimas, 
per greitas manžetės atleidimas, pertraukų tarp matavi-
mų nebuvimas, triukšmas matavimo metu, vienkartinis 
pamatavimas, netinkama Korotkovo tonų auskultacijos 
vieta.

Tyrimo metu nustatyti prasti medicinos personalo AKS 
matavimo įgūdžiai visose galimose AKS ribinėse būseno-
se – mažas, normalus ir didelis AKS. Kartotiniai teoriniai 
ir praktiniai mokymai, naudojant programuojamus simu-
liatorius, atnaujinantys metodines AKS matavimo žinias, 
yra efektyvūs ir patikimai pagerina matavimo rezultatus.

Klinikinėje praktikoje nepakanka tik teisingai pama-
tuoti AKS gydytojo kabinete. Svarbu vertinti paciento 
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matuojamą AKS namuose bei atlikti paros kraujospūdžio 
stebėseną. Namuose paciento matuojamas AKS ir pa-
ros krujospūdžio stebėsena yra papildomi pirminės AH 
diagnostikos kriterijai, svarbūs diagnozuojant „baltojo 
chalato” ir slaptąją hipertenziją, padeda įvertinti gydymo 
poveikį ir parinkti tinkamiausią vaistų skyrimo laiką, geri-
na vaistų nuo hipertenzijos vartojimą. Tikslinga Lietuvos 
gydymo įstaigose siekti, kad AKS būtų vertinamas ne tik 
gydytojo kabinete, bet AKS matavimai būtų fiksuojami ir 
namuose, dažniau atliekama paros kraujospūdžio stebė-
sena, o teisingo AKS matavimo įgūdžiai būtų periodiškai 
atnaujinami.

HIPERTENZIJOS GYDYMO KOKYBĖS VERTINIMAS
Nepaisant naujų efektyvių vaistų ir optimalių gydymo 

rekomendacijų, pasaulyje 2003–2008 m. nekontroliuoja-
mos AH skaičius nekinta (37,8 proc. ir 36,6 proc.), o nuo 
1996 m. iki 2006 m. AH nulemtas mirtingumas padidė-
jo 19,5  proc. Vienas iš galimų šių tendencijų paaiškini-
mų  – disproporcija tarp mokslininkų rekomendacijų ir 
kasdienės klinikinės praktikos. Siekdami įvertinti gydyto-
jų žinias apie AH atlikome momentinį tyrimą dvylikoje 
Lietuvos miestų ir miestelių (Alytus, Akmenė, Kaunas, 
Klaipėda, Mažeikiai, Panevėžys, Plungė, Šiauliai, Tauragė, 
Telšiai, Varėna, Vilnius). Atsitiktine tvarka parinkti gydy-
tojai ir jų pacientai, paaiškintas apklausos tikslas ir, gavus 
sutikimą naudoti gautą informaciją, jie pildė anonimines 
anketas. Apklausti 235 gydytojai (27 vyrai, 201 moteris), 
kurių bendras amžiaus vidurkis 51,4±8,5 m., vidutinė kli-
nikinės praktikos trukmė 25,2±8,9 m.

Sveika gyvensena ir rizikos veiksnių korekcija yra ypač 
svarbi gydant lėtines ligas, taip pat ir AH. Optimaliai nau-
dojamos nemedikamentinės priemonės gali sumažinti 
AKS tiek, kiek viena tabletė AH gydyti. Vien tik valgo-
mosios druskos saikus vartojimas (Na vartojant iki 2,4 g 
arba iki 6 g NaCl) gali sumažinti AKS 2–8 mm Hg. Daugu-
ma Lietuvos gydytojų žino kritinę NaCl ribą (teisingai ją 
nurodė 84,3 proc. gydytojų), bet vis dėlto 6 proc. reko-
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3 pav. Gydytojų atsakymai į klausimą „Kada paskiriate dviejų vaistų derinį AH gydyti?“

mendavo druskos vartoti daugiau nei 6 g, o 9,7 proc. į šį 
klausimą neatsakė. Pačių gydytojų nurodyti, absoliutūs 
rekomenduotos vartoti druskos kiekiai svyravo nuo 0 
iki 15 g. Tai rodo, jog gydytojai nepakankamai dėmesio 
skiria nemedikamentiniam AH gydymui, nežino, ką pa-
tarti pacientui, nors nemedikamentinio gydymo svarbą 
supranta tiek pacientai, tiek ir gydytojai. Klausiant, ko-
kios yra neefektyvaus AH gydymo priežastys, gydytojai 
atsakė:

• Pacientai nevartoja vaistų (71,1 proc).
• Pacientai nesilaiko nemedikamentinio gydymo re-

komendacijų (68,5 proc.).
• Pacientai yra nutukę (51,5 proc.).
• Pacientai neriboja druskos (47,2 proc.).
• Skiriamos per mažos vaistų dozės (24,7 proc.).
• Skiriami neracionalūs vaistų deriniai (20,9 proc.).
• AKS korekciją sunkina kiti naudojami vaistai 

(21,3 proc.).
• Daug pacientų serga antrine hipertenzija 

(12,3 proc.).
• Klausiant kokios yra neefektyvaus gydymo AH prie-

žastys, pacientai atsakė:
• Antsvoris ar nutukimas (54,9 proc.).
• Nenuoseklus vaistų vartojimas (40,5 proc.).
• Per sūrus maistas (37,6 proc.).
• Kraujospūdį sumažinti sudėtinga dėl kitų ligų 

(22,1 proc.).
• Skiriamos per mažos vaistų dozės (4,4 proc.).
• Skiriami netinkami vaistai (4 proc.).
• Galvoja, kad gydoma ne ta liga (3,1 proc.).
Kiekviena patologija turi savitas diagnostikos ir gy-

dymo gaires, kurios leidžia pasiekti geriausią rezultatą 
per trumpiausią laiką, optimaliai naudoti sveikatos prie-
žiūros resursus. AH Europoje nustatoma ir gydoma pa-
gal 2007  m. Europos gydymo gaires, kurios papildytos 
2009 m. (2013 m. pristatytos naujos AH diagnostikos ir 
gydymo gairės Europoje). Siekdami išsiaiškinti, kokiomis 
arterinės hipertenzijos diagnostikos ir gydymo metodi-
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komis Lietuvos gydytojai vadovaujasi kasdienėje prakti-
koje, modeliavome klinikines situacijas ir į klausimą „Kada 
AH gydote dviejų vaistų deriniu?“ sąmoningai pasiūlėme 
tik vieną teisingą atsakymą – „Nustačius AH didelės rizi-
kos pacientui“. Visi kiti atsakymai buvo absoliučiai netei-
singi arba pasenę (2003  m. atsakymas „Kai neefektyvi 
maksimalių dozių monoterapija“ būtų buvęs teisingas). 
Deja, tik 62,1 proc. gydytojų atsakė teisingai. Kadangi kai 
kurie respondentai pasirinko kelis atsakymus, teisingai 
atsakiusių gydytojų procentas dar mažesnis.

ANTIHIPERTENZENIŲ VAISTŲ VARTOJAMUMAS
Vaistų vartojamumas sergant lėtinėmis ligomis yra 

opi problema. Įrodyta, kad blogas vaistų vartojamumas 
yra viena iš svarbiausių gydymui atsparios AH priežas-
čių – blogai vartoja vaistus net 2/3 pacientų, kuriems nu-
statyta rezistentinė AH. Blogo vaistų vartojamumą lemia 
labai daug priežasčių, bet dažniausiai minima didelis ta-
blečių skaičius, nepatogus ar komplikuotas gydymo reži-
mas (vaistų skyrimas dažnai, skirtingu laiku), sudėtingos, 
tik žodinės gydymo instrukcijos, greta esančios lydinčios 
ligos (pvz., atminties susilpnėjimas) ir t. t. Siekdami nu-
statyti veiksnius, kurie turi įtakos vaistų vartojamumui, 
dvylikoje Lietuvos miestų ir miestelių (Alytus, Akmenė, 
Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Mažeikiai, Plungė, Šiau-
liai, Tauragė, Telšiai, Varėna, Vilnius) atsitiktine tvarka 
apklausti sergantys AH pacientai, apsilankę pas šeimos 
gydytojus ir gydytojus kardiologus. Atliktas analitinis 
momentinis tyrimas. Pacientai apklausti anonimiškai an-
ketavimo būdu, paaiškinus jiems apklausos tikslą ir ga-
vus sutikimą naudoti gautą informaciją.

Apklausti 764 pacientai (244 vyrai ir 520 moterų), kurių 
bendras amžiaus vidurkis 57,6±11,69 m., sergantys AH, 
kurios trukmė nuo 0,5 iki 52 m., vidutiniškai 10,9±8,39 m. 
Apklaustieji nurodė paskutinį matuotą kraujospūdžio 

dydį (sistolinis AKS 146,9±16,81 mmHg, diastolinis  – 
87,96±9,84 mmHg). Pacientų pateikti duomenys rodo, 
kad tikslinis AKS (mažiau kaip 140/90 mmHg) buvo pa-
siektas 21,3 proc. apklaustųjų. Pacientų buvo klausiama 
apie širdies kraujagyslių ligų rizikos veiksnius: 39,7 proc. 
(303) buvo nutukę (KMI≥30 kg/m2), 17,3 proc. (132) rūkė, 
81,3 proc. (621) savo fizinį aktyvumą nurodė kaip lengvą, 
12,2  proc. (93) sirgo cukriniu diabetu, 6  proc. (46) jau 
buvo persirgę miokardo infarktu. Pacientų buvo klau-
siama, kodėl, jų nuomone, nepavyksta pasiekti tikslinio 
AKS. Rezultatai detaliau pavaizduoti 4 paveiksle.
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Siekdami įvertinti greta esančių ligų įtaką vaistų var-
tojamumui minėtus anketinius duomenis analizavome 
ir kitais aspektais: gydymo rekomendacijų laikymasis 
vertintas remiantis Hill-Bone antihipertenzinės terapi-
jos laikymosi skale, kurios klausimų galimi atsakymai 
įvertinti balais nuo 1 (laikosi) iki 4 (nesilaiko), o atliekant 
statistinę analizę remtasi vidutiniu balu, tenkančiu vie-
nam klausimui (VBVK). Psichinės sveikatos būklė vertinta 
remiantis HAD depresijos ir nerimo subskalių balų suma. 
Kiti duomenys surinkti remiantis orginalaus pobūdžio 
klausimais (5 pav.).

Nustatėme, kad pacientai, turintys polinkį sirgti de-
presija, blogiau laikosi gydymo rekomendacijų. Didesnis 
tablečių skaičius pacientams sukelia sunkumų laikantis 
gydymo rekomendacijų. Ilgiau AH sergantys pacientai 
blogiau laikosi gydymo rekomendacijų. Gretutinės pa-
tologijos įtarimas (pvz., šeimos gydytojo užpildyta HAD 
skalė) leistų ne tik tikslingai nukreipti pacientus gydytojo 
psichiatro konsultacijai, bet pagerintų vaistų vartojamu-
mą, t. y. AH gydymą, tikslinis AKS būtų pasiekiamas di-
desniam skaičiui pacientų.

IŠVADOS
1. Visuomenės žinios apie AH tiesiogiai priklauso nuo 

išsilavinimo, lyties ir ligos trukmės. Asmenys, gaunan-
tys informaciją iš gydytojo, žinių turi daugiau, nei tie, 
kurie informaciją gauna iš kitų šaltinių, todėl gydyto-
jas turi ne tik suprasti savo, kaip pagrindinio paciento 
informacijos šaltinio funkciją, bet ir nepamiršti kasdie-
nio darbo metu tai daryti.

2. Sveikatinimo priemonės yra reikšminga AH prevenci-
jos ir gydymo dalis – teisingos gyvensenos rekomen-
dacijos, teikiamos medikų (gydytojų ir slaugytojų) 
leistų pasiekti tikslinį AKS didesniam skaičiui pacien-
tų, mažinti sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir 
kraujagyslių ligų.

3. Medikų (gydytojų ir slaugytojų) žinios apie AH ir prak-
tiniai AKS matavimo įgūdžiai nėra pakankami. Būti-
nos kartotinės tęstinės studijos, interaktyvios moky-
mo programos ir periodinės mokslinės konferencijos. 
Tikslinga Lietuvos gydymo įstaigose siekti, kad AKS 
būtų vertinamas ne tik gydytojo kabinete, bet ir paci-
entui matuojantis namuose, kad būtų vykdoma paros 
kraujospūdžio stebėsena.

4. AH – lėtinė, dažnai ne vienintelė paciento liga. Ilgiau 
arterine hipertenzija sergantys pacientai blogiau lai-
kosi gydymo rekomendacijų. Greta esančios patologi-
jos įtarimas, nustatymas ir sėkmingas gydymas leistų 
sėkmingiau gydyti ir AH.

III.2. ARTERINĖ HIPERTENZIJA VAIKŲ 
AMŽIUJE

Rima Šileikienė

Arterinė hipertenzija (AH) – lėtinė liga ir vienas iš svar-
biausių širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių. Ser-
gant AH, didėja rizika susirgti išemine širdies liga, širdies 
nepakankamumu, smegenų kraujagyslių ir periferinių ar-
terijų ligomis. Daugeliu atvejų AH eiga yra besimptomė, 
todėl ilgą laiką gali būti nediagnozuojama ir negydoma, 
nes pacientams, ypač vaikams, nėra reguliariai matuoja-
mas arterinis kraujospūdis (AKS). Iki praėjusio šimtmečio 
antrosios pusės vyravo nuomonė, kad AKS matavimas 
vaikams nereikalingas, nes padidėjęs AKS būdingas tik 
suaugusiesiems. Tačiau naujausi tyrimai įrodo, kad AH 
vaikystėje ir jaunystėje turi neabejotiną tiesioginį ryšį su 
širdies ir kraujagyslių ligų rizikos padidėjimu suaugusiųjų 
amžiuje. 30–50 proc. vaikų AH išlieka ir suaugusiųjų am-
žiuje. AH skirstoma į pirminę ir antrinę. Jei padidėjusio 
AKS priežastis nenustatoma, diagnozuojama pirminė AH. 
Antrinei AH  išsivystyti turi įtakos inkstų, širdies, krauja-
gyslių, antinksčių patologijos, sisteminės ligos. Anksčiau 
buvo manyta, kad vaikams būdinga tik antrinė AH, tačiau 
paskutinių metų tyrimai įrodo, kad šiuo metu vis dažniau 
vaikams ir paaugliams diagnozuojama pirminė AH.

AH paplitimas vaikų amžiuje įvairiose šalyse yra skir-
tingas. Manoma, kad 1–3  proc. vaikų populiacijos turi 
padidėjusį AKS, bet tikrasis vaikų arterinės hipertenzijos 
paplitimas nėra tiksliai žinomas. Pagal palyginti nese-
niai, 2007 m., paskelbtus Šveicarijos mokslininkų 5207 
vaikų tyrimų rezultatus, prehipertenzija diagnozuota 
13,3 proc., hipertenzija – 2,2 proc. vaikų. Lenkijos moks-
lininkai aprašė tyrimų rezultatus apie ištirtus 25 309 vai-
kus nuo 7 iki 19 metų amžiaus – prehipertenzija diagno-
zuota 11,1  proc., hipertenzija – 4,9  proc. vaikų. Įdomu 
pastebėti, kad antsvorio ir padidėjusį AKS dažniau turėjo 
7–13 metų amžiaus grupės vaikai. Šioje studijoje arteri-
nė hipertenzija nustatyta: 10,10 proc. normalaus svorio 
vaikų, 17,34  proc. padidėjusio svorio vaikų, 18,32  proc. 
nutukusių vaikų.

1977–1995 m. atlikti tyrimai Kauno medicinos uni-
versitete. Ištirta daugiau nei 20 000 7–18 metų vaikų ir 
paauglių, padidėjęs AKS nustatytas 15,9 proc. berniukų 
ir 15,0 proc. mergaičių. Tačiau tai buvo vienkartinis mata-
vimas, pakartotiniai tyrimai neatlikti.

Vaikų pirminė AH – daugiaveiksnė liga, kurios etiolo-
gijoje genetiniai veiksniai sudaro apie 59 proc., o aplin-
kos rizikos veiksniai – 41  proc. Kiekvienam pacientui 
ligos išsivystymui gali turėti įtakos keletas vienu metu 
organizmą veikiančių veiksnių.

Genetinis polinkis neabejotinai labai svarbus pirmi-
nės AH patogenezei. Genetinį polinkį ligos išsivystymui 
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gali reikšmingai modifikuoti aplinkos rizikos veiksniai – 
nutukimas, antsvoris, hipodinamija, mitybos įpročiai 
(padidėjęs druskos kiekis dietoje, kofeinas, hipercholes-
terolemija), rūkymas, alkoholio vartojimas, narkomanija, 
stresas. Šiais atvejais genai tik nulemia imlumą ligai, kuri 
pasireiškia tam tikroje aplinkoje.

Iš aplinkos rizikos veiksnių vaikų pirminės AH išsivys-
tymui didžiausia reikšmė teikiama antsvoriui (1 pav.). 
Lietuvoje atliktų studijų duomenimis (A. Zaborskis, Kau-
no medicinos universitetas), 3–7 metų vaikų amžiaus 
grupėje 7,4 proc. vaikų turi antsvorį.

Nutukusiems vaikams dėl per didelio perteklinių rie-
balų aktyvumo, padidėjus minutiniam širdies tūriui, pa-
didėja ir periferinių kraujagyslių pasipriešinimas.

Pirminės AH veiksniai šiek tiek skiriasi įvairiose etninė-
se populiacijose, kultūrose, socialiniuose sluoksniuose, 
skirtinguose geografiniuose rajonuose.

Nustatant arterinės hipertenzijos diagnozę, svarbu 
tiksliai pamatuoti AKS ir tinkamai jį įvertinti. Deja, AKS 
vaikams matuojamas per retai. Profilaktiškai AKS re-
komenduojama matuoti visiems vaikams, vyresniems 
negu 3 metų. Vaikų ir paauglių AKS rekomenduojama 
vertinti iš kraujospūdžio procentilių diagramų ar ska-
lių, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį, ūgį. Vertindami vai-
kų AKS vadovaujamės Pasaulio sveikatos organizacijos 
Vaikų kraujospūdžio analizės darbo grupės (2002 m.) 
normomis ir rekomendacijomis. Lietuvoje gydytojai gali 
vertinti vaikų AKS atsižvelgdami į amžių, lytį, ūgį, rem-
damiesi prof.  J.  Tutkuvienės leidiniu „Vaikų augimo ir 
brendimo vertinimas“ (1995  m.), tačiau šiame leidinyje 

pateikti vaikų antropometriniai AKS duomenys tik nuo 
septynerių metų amžiaus. Padidėjusiam AKS diagnozuo-
ti vartojamos 90, 95 ir 99 diagramų procentilių reikšmės. 
AH nustatoma, jei AKS (sistolinis ir (ar) diastolinis) lygus 
arba didesnis kaip 95-ta procentilė, radus padidėjusį AKS 
ne mažiau kaip tris kartus. AKS (SKS ir (ar) DKS) tarp 90-
tos ir 95-tos procentilės apibūdinamas kaip aukštas nor-
malus arba prehipertenzija. Paauglių 120/80mmHg arba 
didesnis AKS laikomas prehipertenzija, net jeigu, verti-
nant pagal kraujospūdžio procentilių skales, jų AKS būtų 
mažesnis negu 90-ta procentilė (1 lentelė). Pacientui, ku-
riam tik ligoninėje arba gydytojo kabinete išmatuojamas 
AKS didesnis kaip 95-ta procentilė, galima įtarti „balto 
chalato“ hipertenziją. Tokių vaikų AKS būtina monitoruo-
ti 24 valandas. Vaikų amžiuje gali pasireikšti kelių stadijų 
AH. Vaikystėje dažniausiai nustatoma I stadijos AH. Esant 
pastarajai, vaiko ištyrimą galima atlikti ne taip skubiai, 
tačiau nustačius II stadijos AH, būtinas neatidėliotinas 
ištyrimas ir gydymas.
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Dažniausiai vaikams padidėjęs AKS nustatomas at-
sitiktinai profilaktinio patikrinimo metu, nes klinikinių 
simptomų gali ilgai nebūti. Kartais vaikas skundžiasi gal-
vos skausmu, nuovargiu, regos sutrikimais, kraujavimu iš 
nosies. Išsamus objektyvus klinikinis tyrimas, visų vaiko 
organų sistemų įvertinimas, išsami anamnezė (įskaitant 
amžių, miegą, šeimos ligų anamnezę, rizikos veiksnius, 
dietą, įpročius) padeda pasirinkti tyrimo planą, progno-
zuoti, kokią (pirminę ar antrinę) AH galima būtų įtarti 
vaikui. Įtarus gretutinę patologiją, toliau tikslingai atlie-
kami laboratoriniai ar instrumentiniai tyrimai, kurie skirti 
ne tik etiologijai išaiškinti, bet ir organų taikinių pažei-
dimui nustatyti. Atlikus išsamų vaiko ištyrimą ir neradus 
padidėjusį AKS sukėlusios priežasties, diagnozuojama 
pirminė AH. Bet kokios etiologijos arterinė hipertenzija 
yra širdies ir kraujagyslių rizikos veiksnys, todėl reikia lai-
ku pradėti gydyti. Nustačius vaikui pirminę AH, skiriamas 
nemedikamentinis gydymas ir kartais kartu skiriami ir 
vaistai. Gydymo tikslas – sumažinti AKS mažiau kaip 95-
ta procentilė. Sveika gyvensena – svarbi padidėjusio AKS 
gydymo sąlyga. Gyvenseną turėtų pakeisti ne tik vaikas 
ar paauglys, bet ir visa jo šeima. Turint antsvorio ar esant 
nutukimui, reikia riboti kalorijų kiekį, daugiau valgyti vai-
sių ir daržovių, daug skaidulų turintį maistą, mažiau var-
toti gėrimų, turinčių cukraus, vengti užkandžiavimų ne-
reikalingais angliavandeniais, mažinti porcijų dydį, riboti 
kofeiną, papildomai vartoti kalio, magnio, folio rūgšties, 
nesočiųjų riebalų rūgščių preparatų. Valgomosios drus-
kos 4–8 metų vaikams rekomenduojama suvartoti iki 
1,2 g per dieną, vyresniems nei 8 metų vaikams – iki 1,5 g 
per dieną. Be to, būtina mažinti vaikų ir paauglių rūkymą 
ir alkoholio vartojimą. Esant emocinei įtampai, padidėju-
siam simpatinės nervų sistemos tonusui, gali padėti re-
laksaciniai pratimai, psichoterapija. Vaikams, turintiems 
antsvorio, indikuotina didinti fizinį aktyvumą, apriboti 
televizoriaus žiūrėjimą, sėdėjimą prie kompiuterio. AKS 
sureguliavimui labiau tinka dinaminiai fiziniai pratimai 
(ėjimas, važiavimas dviračiu, bėgimas ristele, plaukimas, 
šokiai, čiuožimas), kurių metu netenkama daugiau kalo-
rijų. Norint sumažinti svorį, patartina bent 15  proc. pa-
didinti energijos išeikvojimą. Tai galima pasiekti sportui 
skiriant per dieną 30–45 min. Statiniai ir izometriniai pra-
timai turi įtakos AKS, ypač diastolinio, padidėjimui. Fizi-
nis aktyvumas turi būti neintensyvus, nes intensyvumas 
vaikui gali greitai sukelti nuovargį, diskomfortą ir vaikas 
daugiau nesportuos.

Jei vaikui pirminę AH tenka gydyti vaistais, skiriama 
vieno medikamento mažiausia rekomenduojama dozė. 
Esant reikalui, vaisto dozė didinama, kol pasiekiamas no-
rimas rezultatas. Jei reikia skirti maksimalią vaisto dozę, 
o pakankamas poveikis nesukeliamas arba atsiranda ne-
pageidaujamų šalutinių reiškinių, paskiriamas arba pri-
dedamas kitas vaistas.

Pastaraisiais metais vaikų pirminei AH gydyti pradėta 
naudoti ir statinai, kurie skiriami nutukusiems vaikams, 
turintiems šeiminę hipercholesterolemijos anamnezę. 
Tyrimai parodė, kad statinai ne tik sumažina mažo tankio 
lipoproteinų kiekį, bet ir pagerina endotelio funkciją. Kai 
kuriuos vaikus, turinčius AH, būtina nedelsiant gydyti. 
Neatidėliotina pagalba reikalinga, jei atsiranda hiper-
tenzinės encefalopatijos klinikinių požymių (traukuliai, 
stiprus galvos skausmas, vėmimas). Kritiškos AH būklės 
metu antihipertenziniai vaistai švirkščiami į veną, len-
gvesniais atvejais – skiriami geriami vaistai.

Apibendrinant galima teigti, kad vaikams AKS ma-
tuojamas per retai. Vaikų pirminės hipertenzijos išsivys-
tymui turi reikšmės tiek genetiniai veiksniai (59  proc.), 
tiek aplinkos rizikos veiksniai (41 proc.), svarbiausi iš jų – 
antsvoris, mažas fizinis aktyvumas, rūkymas. Arterinę 
hipertenziją vaikui labai svarbu nustatyti kuo anksčiau, 
kad pritaikius intervencines profilaktines priemones 
(kartais ir vaistus), būtų išvengta širdies ir kraujagyslių 
struktūrinių pažeidimų.
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III.3. GALVOS SMEGENŲ INSULTAS 
IR ARTERINĖ HIPERTENZIJA: 
EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA LIETUVOJE

Daiva Rastenytė

Lietuvoje galvos smegenų kraujotakos sutrikimai 
(GSKS) yra pagrindinė lėtinio neįgalumo priežastis, an-
tra pagrindinė demencijos priežastis ir trečia pagrindinė 
mirtingumo priežastis. Kasmet galvos smegenų insultas 
(GSI) ištinka apie 10 tūkst. Lietuvos gyventojų, didžioji 
jų dalis GSI patiria pirmą kartą gyvenime (1). Maždaug 
80  proc. visų GSI yra išeminiai smegenų infarktai, apie 

15  proc. tenka intracerebrinėms kraujosruvoms (ICK) ir 
apie 5 proc. – kraujo išsiliejimams po minkštaisiais sme-
genų dangalais (subrarachnoidinėms kraujosruvoms, 
SAK).

Lietuvos vyrų standartizuotas mirtingumo nuo GSKS 
rodiklis 2010 metais sudarė135 atvejus iš 100 000 vyrų, 
moterų – 103 atvejus iš 100 000 moterų ir per pastaruo-
sius 30 metų iš esmės nepasikeitė, nors vyrų mirtingu-
mas turėjo tendenciją didėti (+12,6  proc.), o moterų  – 
mažėti (-5,5  proc.) (1  pav.) (2). Tai didelį susirūpinimą 
keliantis faktas, ypač kai tiek ES šalių, tiek Šiaurės, tiek ir 
Baltijos regiono šalių mirtingumas nuo GSKS per tą patį 
laikotarpį gerokai mažėjo (1 pav.).
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1 pav. Standartizuoti mirtingumo nuo galvos smegenų kraujotakos sutrikimų rodikliai Lietuvoje,  
Europos Sąjungos šalyse ir kai kuriose Šiaurės bei Baltijos šalyse (2)

Pažymėtina, kad asmenų iki 65 metų amžiaus mirtin-
gumo nuo GSKS rodikliai per 1981–2010 metų laikotarpį 
turėjo tendenciją mažėti: vyrų mirtingumas sumažėjo 
17 proc., o moterų – net 40 proc. Kita vertus, per pasta-
ruosius 30 metų 25  proc. padidėjo 65 metų ir vyresnių 
vyrų mirtingumas nuo GSKS, kuris 2011 metais siekė 970 
atvejų iš 100 000 vyrų per metus. Tarp šios grupės mote-
rų taip pat stebima mirtingumo nuo GSKS rodiklių didė-
jimo tendencija, nors ir ne tokia ryški – +3 % (2).

2004–2012 metais didėjo ir Lietuvos gyventojų hospi-
talinis sergamumas GSKS. Šis rodiklis, nuolat didėdamas 
nuo 1984 metų, 2009 metais ES vidurkį viršijo daugiau 
nei du kartus (2 pav.). Kita vertus, hospitalinio sergamu-

mo GSKS rodikliai kaimyninėse Europos valstybėse, iš-
skyrus Latviją, taip pat turi tendenciją didėti (2, 3).

Naujausi duomenys apie 25 metų ir vyresnių gy-
ventojų pirminį sergamumą galvos smegenų insultu 
gauti vykdant ES projektą EROS (European Registries of 
Stroke) Kaune 2004–2006 metais (4). Standartizuotas 
pagal amžių pirminis Kauno vyrų sergamumas GSI su-
darė 239,3/100000 (95  proc. PI 209,9–271,6), moterų  – 
158,7/100000 (95 proc. PI 135,0–185,4) ir buvo didžiau-
sias tarp 6 projekte dalyvavusių ES šalių centrų (Londo-
nas (Anglija), Dižonas (Prancūzija), Stokholmas (Švedija), 
Varšuva (Lenkija), Menorka (Ispanija), Sesto Fiorentino 
(Italija) (4). Verta paminėti, kad PSO projekto MONICA 
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(Monitoring of Trends and Detereminants in Cardiovascu-
lar Diseases), kurio GSI komponentė buvo vykdoma Kau-
ne 1986–1995 metais, 25–64 metų Kauno vyrų ir bendra-
sis sergamumas GSI buvo vienas iš aukščiausių tarp 15 
projekte dalyvavusių centrų (po dviejų Rusijos centrų ir 
Šiaurės Karelijos centro Suomijoje) (5). Tai leidžia teigti, 
kad per tris pastaruosius dešimtmečius sergamumo GSI 
rodikliai Lietuvoje išlieka aukšti, o įvertinus ligotumo bei 
hospitalinio sergamumo duomenis, gali turi tendenciją 
didėti.

Išliekančius aukštus ir nemažėjančius mirtingumo bei 
sergamumo rodiklius gali lemti socialiniai, demografiniai 
ir epidemiologiniai pokyčiai, vykstantys populiacijose.

INTERSTROKE tyrimo, atlikto 2007–2010 metais, 22 
pasaulio šalyse duomenimis, dešimt rizikos veiksnių  – 
arterinė hipertenzika, rūkymas, liemens–klubų apimties 
santykis, dietos rizikos balas, nepakankamas fizinis akty-
vumas, cukrinis diabetas, alkoholio vartojimas, psichoe-
mocinis stresas ir depresija, širdies ligos, ir apolipopro-
teinų B bei A1 santykis paaiškino daugiau nei 90  proc. 
(90,3 proc.; 95 proc. PI 85,3–93,7 proc.) populiacijai pri-
skirtinos galvos smegenų insulto rizikos (6). Populiacijai 
priskirtina insulto rizika dėl arterinės hipertenzijos suda-
rė net 34,6 proc. (95 proc. PI 30,4–39,1 proc.). PSO duo-
menimis, padidėjęs sistolinis AKS išlieka pagrindinis ir 
reikšmingiausias rizikos veiksnys, lemiantis 51 proc. visų 
mirčių nuo GSI (7).

Lietuvoje 1987, 1997, 1999 ir 2007 metais atlikti pen-
kių rajonų centrų (Joniškio, Kaišiadorių, Kretingos, Kupiš-

kio ir Varėnos) atsitiktinės atrankos būdu pagal amžių ir 
lytį stratifikuotos 25–64 metų gyventojų imties sveikatos 
patikrinimai (8,9). 2007 metais AH (nustatytos esant sis-
toliniam AKS esant 140 mmHg arba didesniam ir (arba) 
diastoliniam AKS 90 mmHg arba didesniam, arba esant 
normaliam AKS, kai paskutines dvi savaites tiriamieji var-
tojo kraujospūdį mažinančius vaistus) paplitimas buvo 
60,3 proc. tarp vyrų ir 44,6 proc. tarp moterų. AH papli-
timas tarp vyrų per 1987–2007 metų laikotarpį nepaki-
to (1987  m. buvo 62,2  proc.), o tarp moterų sumažėjo 
6,6 proc. (8,9).

Kaune 1983–1984, 1986–1987, 1992–1993 ir 2001–
2002 m. atlikti atsitiktinės atrankos būdu pagal amžių ir 
lytį stratifikuotos 35–64 metų gyventojų imties sveika-
tos patikrinimai. 2001–2002 metais AH paplitimas buvo 
58,7 proc. tarp vyrų ir 51,0 proc. tarp moterų. AH papli-
timas tarp vyrų per 1983–2002 metų laikotarpį nepaki-
to (1983  m. buvo 58,2  proc.), o tarp moterų sumažėjo 
10,5 proc. (1983–1984 m. buvo 61,5 proc. (10)

PSO duomenimis, pagal amžių standartizuotas AH 
paplitimas tarp 25 metų ir vyresnių Lietuvos vyrų ir mo-
terų 2008 metais buvo atitinkamai 52,1 proc. ir 43,4 proc. 
Pagal AH paplitimą tarp vyrų Lietuva užėmė II vietą (po 
Estijos), o tarp moterų  – IV vietą (po Bosnijos ir Herce-
govinos, Ukrainos ir Gruzijos) Europoje (11). Be to, pagal 
vidutinį sistolinį arterinį kraujo spaudimą Lietuvos vyrai 
dalijosi II vieta su Gruzijos vyrais – 137 mmHg, o Lietuvos 
moterys – I vieta su Gruzijos moterimis – 131 mmHg (11). 
Taigi, nors Lietuvos gyventojų žinios apie savo kraujo 
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2 pav. Hospitalinio sergamumo galvos smegenų kraujotakos sutrikimais rodikliai Lietuvoje,  
Europos Sąjungos šalyse ir kai kuriose Šiaurės bei Baltijos šalyse (2)



67NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS PRANEŠIMAS 2013

spaudimą bei gydymasis pastaruoju metu yra reikšmin-
gai pagerėję, arterinio kraujo spaudimo kontrolė išlieka 
neefektyvi (12), tai patvirtina epidemiologiniai GSKS ro-
dikliai.

Europos širdies tinklo ir Europos kardiologų draugijos 
duomenimis, Lietuvos gyventojai taip pat pasižymi gana 
aukštais rūkymo, antsvorio ir nutukimo, cukrinio diabeto 
paplitimo rodikliais, yra fiziškai nepakankamai aktyvūs 
ir užima VIII vietą pagal suvartojamo alkoholio kiekį per 
metus Europoje (7). Širdies ligos užima svarbų vaidmenį 
galvos smegenų insulto etiologijoje, o jų paplitimas kaip 
ir sergamumo bei mirtingumo rodikliai tarp Lietuvos gy-
ventojų išlieka vieni didžiausių Europoje (7).

Reikėtų nepamiršti ir demografinės situacijos: Lietu-
vos gyventojai sensta. Be to, didėjant sveikatos priežiū-
ros kokybei ir tobulėjant kardiologų atliekamiems inter-
venciniams gydymo metodams, vis daugiau gyventojų 
sulaukia amžiaus, kai ištinka galvos smegenų insultai.

Apibendrinant, sunku tikėtis reikšmingų Lietuvos 
gyventojų GSKS epidemiologinių rodiklių pokyčių arti-
miausioje ateityje, nes rizikos profilis išlieka sudėtingas 
ir labai palankus GSKS atsirasti. Tik sveikatos politikų, 
visuomenės sveikatos specialistų, gydytojų, gyventojų, 
žiniasklaidos atstovų, verslininkų, o trumpiau sakant  – 
visos visuomenės pastangos, sutelktos bendram tikslui, 
gali sumažinti Lietuvos gyventojų rizikos profilį galvos 
smegenų kraujotakos sutrikimams atsirasti tiek, kad tai 
patvirtintų epidemiologiniai rodikliai, leistų tikėtis tei-
giamų rezultatų.
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IV.1. SVEIKATĄ STIPRINANTI MOKYKLOS 
POLITIKA. 20 VEIKLOS METŲ

Aldona Jociutė

ĮVADAS
Sveikatą stiprinančios mokyklos idėją prieš 20 metų iš-

kėlė keturios Centrinės ir Rytų Europos šalys, ją aukščiausiu 
lygiu parėmė Europos Taryba (ET), Europos Komisija (EK) ir 
Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninos biuras 
(PSO/EURO) (1). Šiandien Lietuva yra viena iš 43 šalių, su-
darančių Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą (nuo 
2007 m. tinklas vadinamas „Mokyklos – europiečių sveika-
tai“). Per 300 įvairių tipų Lietuvos švietimo institucijų pri-
klauso nacionaliniam sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui.

Europos sveikatą stiprinančių mokyklų strategija grin-
džiama tinklo idėja, kurią pasiūlė PSO/EURO 1980 m. (2). 
Sveikatą stiprinanti mokykla grindžiama visuminiu požiū-
riu į sveikatos stiprinimo procesus mokykloje, tokius kaip 
sveikos mokyklos politikos plėtojimas, mokyklos fizinės ir 
socialinės aplinkos puoselėjimas, gyvenimo įgūdžių kom-
petencijos ugdymas, teikiamų sveikatos paslaugų priei-
namumo gerinimas. Sveikatą stiprinanti mokykla remiasi 
visumine (holistinė) sveikatos samprata ir apima visus 
sveikatos aspektus: fizinį, psichinį, socialinį bei sveikatos 
stiprinimo veiklos organizavimą, kuris priklauso nuo kon-
krečios mokyklos, jos bendruomenės narių supratimo, 
imlumo naujovėms bei laiko, per kurį šios naujovės bus 
priimtos ir praktiškai įdiegtos. Pati sveikatą stiprinančios 
mokyklos koncepcija reikalauja, kad ji būtų suprasta ben-

druomenės narių, tarp jų  – institucijų, kurios tiesiogiai 
susijusios su mokykla. Anot Blaso ir Kurupo (3), skirtingi 
sektoriai dažnai pasižymi „skirtinga vadybine kultūra, 
skiriasi jų požiūris į veiklos sėkmės kriterijus“. Sveikatos ir 
švietimo sektoriai vykdo specifinę misiją. Tačiau sveikatą 
stiprinančių mokyklų sėkmė priklauso nuo abiejų sekto-
rių partnerystės, bendrų tikslų supratimo bei politinės 
valios priimant sprendimus. Ar bus tęsiama pradėta ir 
pasiteisinusi veikla bei išlaikyti ir įtvirtinti pasiekimai, di-
džiąja dalimi priklauso ir nuo tuo, kiek mokyklos įžvelgia 
sveikatos stiprinimo naudos savo tiesioginėje veikloje (4), 
ar mokyklos personalas yra pasiruošęs priimti naujus iš-
šūkius, reikalaujančius pokyčių kasdienėje veikloje.

Todėl tinklu besiremianti sveikatą stiprinančių mo-
kyklų struktūra yra palanki veiklos planavimo, įgyven-
dinimo ir sklaidos procesui. Tokia struktūra palengvina 
tarpinstitucinių ir tarpdisciplininių procesų valdymą. 
Nepaisant to, sveikatos stiprinimas turi būti ilgalaikis ir 
nenutrūkstamas procesas, kurio veiklos rezultatus gali-
ma pamatyti tik įvertinus nueitą kelią.

SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ RAIDA
Lietuva į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą 

(ESSM) įsitraukė beveik pačioje jo pradžioje, 1993 metais, 
bendru sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo (tuo-
met – kultūros ir švietimo) ministrų sutarimu, patvirtinus 
ET, EK ir PSO / EURO. Todėl Lietuvos sveikatą stiprinančių 
mokyklų raidai įtakos turėjo ir tarptautiniu lygiu vykdoma 
veikla. Sveikatą stiprinančių mokyklų raidos tendencijos ir 
esminiai jų bruožai glaustai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Sveikatą stiprinančių mokyklų raida Europoje ir Lietuvoje 1993–2013 metais bei esminiai jos bruožai.

Lygmuo Esminis įvykis Esminiai bruožai
1992–1993 metai

Europa 1992 m. pradėtas kurti sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklas Europoje (ESSM)

Koordinuoti ET, EB, PSO / EURO veiksmai ir ESSM 
reikšmingumo pripažinimas aukštu lygiu.

Lietuva

1993 m. Lietuva oficialiai priimta į ESSM tinklą Bendras sveikatos apsaugos ministro ir kultūros ir švie-
timo (dabar – švietimo ir mokslo) ministrų sutarimas.

1993 m. įvyko bendra Kultūros ir švietimo (dabar – 
Švietimo ir mokslo ministerija) bei Sveikatos apsaugos 
ministerijų kolegija

Kolegija pritarė Sveikos gyvensenos įtvirtinimo ugdy-
mo institucijose programai. Viena programos sudėtinių 
dalių – tikslinės priemonės įgyvenant tarptautinį svei-
katą stiprinančių mokyklų projektą.

1993 m. Sveikos gyvensenos įtvirtinimo ugdymo 
institucijose programa teikta svarstyti Lietuvos 
Respublikos Vyriausybei

LRV 1993 m. liepos 22 d. protokoliniu sprendimu 
(Nr. 44) pavesta Sveikatos apsaugos ministerijai tvir-
tinti šią programą, koordinuoti bei kontroliuoti, kaip ji 
įgyvendinama.

1997 metai

Europa
I Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija 
„Sveikatą stiprinanti mokykla – investicija į švietimą, 
sveikatą ir demokratiją“ (Salonikai, Graikija)

Apibrėžti pagrindiniai sveikatos stiprinimo mokyklose 
principai: demokratija ir dalyvavimas; teisumas; pasiti-
kėjimas, pasiekimai ir gebėjimas veikti; aplinka; sveika-
tos ugdymo programa; mokytojų rengimas; pasiekimų 
įvertinimas; bendradarbiavimas; bendruomenės daly-
vavimas; parama.
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Lietuva

I nacionalinė konferencija „Sveikatos stiprinimas vaikų 
ugdymo institucijose“ (Šiauliai)

Nubrėžtos gairės ateičiai: sukurti metodinius centrus 
rajonuose; organizuoti specialistų mokymą ir jų kvalifi-
kacijos kėlimą, akcentuotas metodinės ir informacinės 
medžiagos sveikatos ugdymo tema reikalingumas, taip 
pat vykdyti sveikatos ugdymo ir stiprinimo veiklos bei 
jų rezultatų vertinimą, geros patirties sklaidą.

Tarpžinybinis išplėstinis pasitarimas (Vilnius) Sutarta dėl Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklo kūrimo. 2007 m. vasario 13 d. laikoma pradžia.
Pradėtas įgyvendinti ilgalaikis projektas „Sveika gyven-
sena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“, kuriuo buvo 
siekiama sukurti kompleksinę įvairių lygių (valstybės, 
savivaldybių ir institucijų) pedagogų kvalifikacijos 
tobulinimo sistemą, padedančią įtvirtinti sveiką gyven-
seną.

2002 metai

Europa

II Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija 
„Švietimas ir sveikatos stiprinimas mokykloje. 
Partnerystė švietimo ir sveikatos srityse“ (Egmondas, 
Nyderlandai)

Pabrėžta švietimo ir sveikatos sektorių partnerystės 
svarba bei būtinų sąlygų sveikatos stiprinimui 
plėtoti, apimančių situacijos analizę, partnerystę, 
suinteresuotų asmenų pritarimą ir tvirtą teorinę bazę, 
programinį planavimą ir vertinimą, garantavimas.

Lietuva Forumas „Sveikatą stiprinančių mokyklų plėtra“ 
(Vilnius)

Aptartos tolesnės veiklos kryptys, bendradarbiavimas 
tarp sektorių, sveikatos priežiūros specialisto vaidmuo 
stiprinant sveikatą bei veiklos mokykloje įsivertinimo 
būtinumas.

2008 metai
Europa „Mokyklos – europiečių sveikatai“ tinklas ESSM tinklo tąsa ir kokybiškai naujas plėtros etapas.

2009 metai

Europa III Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija 
„Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“ (Vilnius)

Skirta sveikatos stiprinimo geros patirties sklaidai 
mokslo, politikos ir praktikos aspektais, sveikatos stipri-
nimo veiklos integravimui į kitų sektorių (ne tik švieti-
mo) veiklą, išryškinant savivaldybių lygmenį. Nubrėžti 
žingsniai visų lygių vyriausybėms: tarptautinėms, 
nacionalinėms, vietos lygmens, siekiant darnios raidos 
sveikatą stiprinančiose mokyklose. Unikalus konfe-
rencijos reiškinys – aktyvus jaunų žmonių iš 6 Europos 
šalių dalyvavimas ir išreikšta pozicija.

Lietuva
III Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos 
„Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“ nacionalinė 
diena (Vilnius)

Įvardyti instituciniai privalumai, pasiekimai, trūkumai 
bei pateikti siūlymai sveikatą stiprinančių mokyklų 
plėtrai, sveikatos stiprinimo nuostatų institucionaliza-
vimui, žvelgiant iš ikimokyklinių ugdymo institucijų, 
mokytojų, visuomenės sveikatos biurų ir sveikatos 
specialistų bei akademinių institucijų atstovų, įstaigų 
perspektyvos.

Kaip matyti iš 1 lentelės, jau tampa tradicija Lietuvoje 
po tarptautinių konferencijų rengti nacionalinius rengi-
nius šalyje. Tai savotiškas tarptautinių sveikatą stiprinan-
čios mokyklos nuostatų perkėlimas ir jų adaptavimas 
nacionaliniame kontekste, atsižvelgiant į šalies tradicijas, 
kultūrą, ekonominę situaciją. Reikia manyti, kad po IV 
Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijos (5), 
skirtos sveikatos netolygumams mažinti, vykdant į mo-
kyklas orientuotą sveikatos stiprinimo veiklą; sveikatos 
stiprinimo veiklos sąsajoms su darna, socialine įtraukti-
mi, inovacijomis ir pokyčiais, šiems klausimams daugiau 
vietos atsiras ir Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų 
darbotvarkėje.

Ilgametis šalies mokslininkų darbas vaikų neinfekci-
nių ligų prevencijos srityje, politinė abiejų ministerijų 
parama, įgyta patirtis Europos sveikatą stiprinančių mo-

kyklų, vėliau ir „Mokyklos  – europiečių sveikatai“ tinkle 
bei sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos nuoseklumas 
leido kryptingai plėtoti sveikatą stiprinančių mokyklų 
veiklą Lietuvoje. Neabejotina stiprybe laikytinas sveikatą 
stiprinančių mokyklų veiklos nuoseklumas, kurį sąlyginai 
galima suskirstyti į tokius etapus (žr. 1 paveikslą).

IDĖJOS ĮGYVENDINIMAS – BANDOMASIS 
PROJEKTAS

Pirmajame etape dalyvavo 18 šalies bendrojo lavini-
mo mokyklų, iš jų 10 mokyklų, tikrųjų Europos sveikatą 
stiprinančių mokyklų tinklo narių, ir 8 kiek vėliau prie 
jų prisijungusios mokyklos, pavadintos asocijuotomis 
narėmis. Išskirtinis pirmo etapo bruožas  – tarpžinybi-
nių pastangų sutelkimas siekiant bendro tikslo. Bendrai 
veiklai pasitelkti šalies aukštųjų mokyklų, specializuotų 
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švietimo bei sveikatos įstaigų specialistai. Prieš nustatant 
tikslus su mokyklų sveikatą stiprinančios veiklos koordi-
natoriais suderintos prioritetinės veiklos sritys. Esminė 
etapo veiklos kryptis  – parama mokyklų bendruome-
nėms: seminarų organizavimas, mokomosios medžiagos 
vertimas į lietuvių kalbą ir leidyba, mokymo priemonių 
rengimas, vaikų įtraukimas į sveikatos stiprinimo veiklą. 
Atliktas esamos sveikatos stiprinimo būklės vertinimas 
sudarė prielaidas prioritezuoti problemines sritis, argu-
mentuoti vienos ar kitos priemonės planavimo pagrįstu-
mą. Mokyklos buvo skatinamos parengti sau programas, 
atitinkančias mokyklos bendruomenės vidinį poreikį.

MOKSLINIS PAGRINDIMAS – VERTINIMAS
Antrame veiklos etape atliktas mokslinis sveikatą sti-

prinančių mokyklų veiklos veiksmingumo vertinimas. 
Šio ir vykdytų kitų mokslinių tyrimų rezultatai parodė kai 
kuriuos pokyčius, palyginti su esama padėtimi veiklos 
pradžioje, išryškėjo teigiami skirtumai palyginti su mo-
kyklomis, kuriose tikslinė sveikatos stiprinimo veikla ne-
buvo vykdoma. Tyrimas patvirtino, kad holistine (visumi-
ne) sveikatos samprata bei mokyklų bendruomenių or-
ganizacinių gebėjimų stiprinimu ir jų informuotumo bei 
kompetencijos sveikatos ir sveikatos ugdymo klausimais 
didinimu grindžiama kompleksinė stiprinimo ir ugdymo 
veikla yra veiksminga. Apibendrinant galima teigti, kad 
sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija priimtina 
bendrojo lavinimo mokykloms ir ji sėkmingai pradėta 
įgyvendinti. Pastarąjį faktą patvirtina taip pat anksčiau 
minėtas faktas apie nacionalinio sveikatą stiprinančių 
mokyklų tinklo kūrimo pradžią ir vėliau kitų bendrojo la-
vinimo mokyklų ir ikimokyklinių įstaigų įsitraukimą į šią 
veiklą.

PATIRTIES SKLAIDA
Nacionalinio lygmens ir mokyklų geros praktikos pa-

vyzdžiai pristatyti įvairiose žiniasklaidos priemonėse, pu-
blikuoti trijuose specialiai sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklui leidžiamuose tarptautinio žurnalo numeriuose 
(Network News. The European network of Health Promo-
ting Schools), tarptautinėse, nacionalinio ir vietinio po-
būdžio konferencijose ir leidiniuose, patirties sklaidos 
seminaruose, parodose.

POLITIKA IR SPRENDIMAI
Sveikatą stiprinančių mokyklų nuosekli įrodymais 

pagrįsta veikla, atsižvelgimas į minėtų esminių sveikatą 
stiprinančios mokyklos tarptautinių ir jas lydinčių naci-
onalinio lygmens įvykių rekomendacijas neabejotinai 
turėjo įtakos, kad esminės sveikatos stiprinimo koncep-
cijos nuostatos būtų įtrauktos į įvairių sektorių politinius 
dokumentus ir programas, dėl jų būtų sutarta aukštu 
lygmeniu. Reikšmingiausi šiuo laikotarpiu priimti doku-
mentai ir esminės jų nuostatos pateikiami 2 lentelėje 
(žr. 71 p.)

SVEIKATOS STIPRINIMO INTEGRAVIMAS Į SISTEMĄ
Stabilumo sveikatą stiprinančių mokyklų veiklai sutei-

kia 2012 metų pabaigoje švietimo ir mokslo ministro įsa-
kymu patvirtinta Sveikatos ugdymo bendroji programa 
(Žin., 2012, Nr.  105-5347) (5). Programai suteiktas ben-
drųjų programų statusas, pažymintis sveikatos ugdymo 
programos lygiavertiškumą kitoms mokomųjų dalykų 
programoms. Kiek anksčiau Švietimo ir mokslo ministe-
rija pripažino ir įteisino pagal sveikatą stiprinančių mo-
kyklų programą parengtą Gyvenimo įgūdžių ugdymo 
programą.

Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos etapai

4. Politika ir sprendimai 5. Sveikatos stiprinimo
integravimas į sistemą

IV V

I

1. Idėjos įgyvendinimas

II

2. Mokslinis

III

3. Patirties sklaida 

1 pav. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos etapai
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Sveikatos stiprinimo veikloje vietos lygmeniu galima 
įžvelgti naujų integravimo į sistemą bruožų. Vis daugiau 
mokyklų rengdamos naujas sveikatos stiprinimo progra-
mas jas grindžia veiklos įsivertinimo rezultatais. Sveika-
tos stiprinimas  – vienas iš prioritetų mokyklos veiklos 
strategijoje, tai mokyklos laiko stiprybe. Integracinį svei-
katos stiprinimo pobūdį parodo ir tai, kad sveikatos svar-
ba pabrėžta daugumos sveikatą stiprinančių mokyklų 
tinklui priklausančių mokyklų strateginiuose planuose, 
mokyklos vykdomoje misijoje, tiksluose ir uždaviniuo-
se, iškelta greta kitų puoselėjamų vertybių, prioritetinių 
tikslų ir netgi – mokyklos vizijoje (9). Tai sveikatos stipri-
nimo veiklos įtvirtinimo bendroje mokyklos politikoje 
įžvalgos.

Paveiksle parodyti etapai ir juose įvardytos esminės 
veiklos sritys, kurios būtinos, kad sveikatos stiprinimo 
idėja (tokia buvo europinė sveikatą stiprinančios mo-
kyklos projekto dimensija) būtų išplėtota iki sveikatos 
stiprinimo politikos švietimo sistemoje. Tai Lietuvoje 
padaryta. Tačiau penktasis etapas – sveikatos stiprinimo 
veiklos integravimas į sistemą – nebus įgyvendintas be 
tolesnių mokslinių tyrimų, pasiekimų sklaidos suderintų 
veiksmų sprendimų priėmimo lygmeniu. Pavyzdžiui, 2 
lentelėje įvardyta Vaiko gerovės valstybės politikos stra-
tegijos ir jos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų 
plano nuostata vėliau buvo realizuota ir parengta Vaikų 
sveikatos stiprinimo 2008–2012  m. programa, patvir-
tinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (Žin., 
2008, Nr. 104-3979) (8). Šios programos tikslas – plėtoti 
vaikų sveikatos stiprinimą, ugdyti vaikams sveikos gy-
vensenos įpročius, užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimo 
prieinamumą visoje šalyje, gerinti jo kokybę, šiam tiks-
lui vienyti valstybės ir savivaldybių institucijų, mokslo 
ir visuomenės pastangas. Vienas iš pasiekimų rodiklių, 
kuriais matuojamas programos veiksmingumas, numa-
to, kad kasmet ne mažiau kaip 10 bendrojo lavinimo 
mokyklų bus pripažintos sveikatą stiprinančiomis moky-

klomis. Pastarasis rodiklis sėkmingai įgyvendinamas. Ple-
čiasi Nacionalinis sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. 
Į jį palaipsniui įsitraukia profesinės mokyklos; įstaigos, 
skirtos specialiųjų poreikių vaikams, yra vienas univer-
sitetas. Sveikatą stiprinančios mokyklos tinklo plėtros 
siekinys vėliau pratęstas kituose dokumentuose, pavyz-
džiui Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 
2011–2013 metų programoje, patvirtintoje švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu (Žin., 2011, Nr. 30-1421). (9) Pla-
nuojama, kad „padaugės ikimokyklinio ugdymo įstaigų, 
dalyvaujančių nacionalinio sveikatą stiprinančių moky-
klų tinklo veikloje arba vykdančių sistemingą sveikatos 
ugdymą pagal įstaigos programą – nuo 5 iki 10 proc.“ (9)

Ir toliau vystoma parama mokykloms bendradarbiau-
jant su mokytojų švietimo centrais, palyginti neseniai 
sukurtais visuomenės sveikatos biurais. Lietuva, viena iš 
nedaugelio Europos sveikatą stiprinančių mokyklų, „Mo-
kyklos  – europiečių sveikatai“ tinklui priklausančioms 
šalims, yra sukūrusi ir išlaiko etatinę paramos sveikatą 
stiprinančioms mokykloms struktūrą. Plėtojamas patir-
ties ir sveikatą stiprinančių mokyklų idėjų propagavi-
mas. Mokinių domėjimąsi sveikata, jai įtaką darantiems 
veiksniams rodo kasmet vykstantis Europos Sąjungos 
nacionalinis jaunųjų mokslininkų konkurso etapas (10). 
Jame pristatomi mokinių tiriamieji ir projektiniai darbai, 
jiems pasirinktos sveikatos temos aiškiai demonstruoja, 
kas rūpi jaunimui. Tokiu masiškumo pavyzdžiu galėtų 
būti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos 
bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeri-
jos kartu su partneriais jau keleri metai organizuojamas 
tarptautinis vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių 
sveikuoliai“ (11), 2013 metais plačiai nuvilnijęs naciona-
linis renginys „Sveikatą stiprinančių mokyklų banga per 
Lietuvą“. (12) Mokslininkų susidomėjimo ir tyrimo objek-
tu tampa tokios sritys, kaip mokyklos sveikatos ugdytojų 
(mokytojų ir sveikatos specialistų) vaidmenys (13), jau-

2 lentelė. Reikšmingiausi sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą reglamentuojantys dokumentai ir jų paskirtis.

Dokumentas Paskirtis Pastaba
Vaikų ir moksleivių sveikatos 

apsaugos politikos 
strateginės gairės (6)

Jomis buvo siekiama konceptualaus strateginio veiklos 
apibrėžimo, sisteminio požiūrio į vaikų sveikatinimo 
veiklą. Gairėse įvardyti tokie veiklos principai kaip: 
kompleksiškumas; integruotumas; visuotinumas; sveikatos 
išsaugojimas, stiprinimas ir ligų profilaktika; sveika ir saugi 
aplinka; infrastruktūra veiklai koordinuoti; tarpžinybinis 
bendradarbiavimas; nevyriausybinių organizacijų parama.

Patvirtintos bendru sveikatos 
apsaugos ministro ir švietimo ir 
mokslo ministro sutarimu (Žin., 
2000, Nr. 27-738).

Vaiko gerovės valstybės 
politikos strategijos ir jos 
įgyvendinimo priemonių 

2005–2012 metų planas (7)

Strategijoje išreikštos nuostatos, kuriomis siekiama sudaryti 
palankias sąlygas ugdyti sveiką gyvenseną bei plėtoti 
tarpžinybinį bendradarbiavimą.

Patvirtintas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 
nutarimu (Žin., 2005, Nr. 25-802).

Mokyklų pripažinimo 
sveikatą stiprinančiomis 

mokyklomis tvarkos  
aprašas (8)

Nustato ikimokyklinio ugdymo ir kitų mokyklų pripažinimo 
sveikatą stiprinančiomis mokyklomis kriterijus ir tvarką, skirtas 
plėtoti sveikatos stiprinimo procesus mokyklose, siekiant jų 
kokybės.

Patvirtintas sveikatos apsaugos 
ministro ir švietimo ir mokslo 
ministro įsakymu (Žin., 2007, 
Nr. 91-3656).
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nimo socialinė sveikata, nepilnamečių, atliekančių baus-
mę pataisos namuose, socialinių įgūdžių ugdymas (14) 
ir kita.

APIBENDRINIMAS
Lietuvai įsitraukus į SSM tinklą, sveikatos stiprinimo 

veikla pradėta įgyvendinti kaip pilotinis projektas, turė-
jęs tikslinį finansavimą ir įrodęs, kad sisteminga ir kryp-
tinga programinė veikla yra veiksminga ir ji sėkmingai 
gali būti integruota į visos švietimo įstaigos veiklą. Todėl 
svarbu išlaikyti veiklos tęstinumą. Šios veiklos neturėtų 
veikti pokyčiai Vyriausybės, ministerijų ir sveikatą stipri-
nančių mokyklų veiklos paramos struktūrose.

Sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos veiksmingumas 
ir kokybė priklauso nuo veiksmų dermės nacionaliniu, 
savivaldybės ir instituciniu lygmeniu. Lietuvoje priimti 
sveikatą stiprinančių mokyklų raidai reikšmingi doku-
mentai. Dėl jų sutarta Vyriausybėje ir svarbiausiose mi-
nisterijose (sveikatos apsaugos ir švietimo ir mokslo). 
Tęstinumui užtikrinti būtina turėti aiškią vaikų sveikos 
stiprinimo politikos ateities viziją, t.  y. parengti naują 
programą ar perspektyvinį veiklos planą.

Sveikatos stiprinimui sistemingumo suteikė naujoji 
Sveikatos ugdymo bendroji programa. Dabar svarbu ne-
atidėlioti ir parengti jos įgyvendinimo mechanizmą, kurį 
sudarytų priemonių paketas.

Mokyklos, rengdamos strateginius planus, vadovau-
jasi ne tik valstybinės švietimo strategijos nuostatomis, 
nacionalinėmis programomis, patvirtintomis švietimo ir 
mokslo ministro, bet ir vietos savivaldybės strateginiais 
plėtros planais. Todėl aiškios savivaldybių pozicijos at-
spindėjimas šiuose planuose suteiktų didesnės motyva-
cijos ir garantijų mokykloms plėtoti sveikatos stiprinimo 
veiklą.

Nepertraukiamai veiklai užtikrinti būtina atitinkama 
infrastruktūra. Nacionaliniu lygmeniu išlaikyta etatinė 
struktūra svarbi sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos 
tęstinumui garantuoti. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu atkurta Valstybinės sveikatos reikalų komisijos 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Komisija) 
veikla. (15) Kaip viena iš sveikatinimo veiklos koordina-
vimo institucijų, į kurios sudėtį įeina įvairios ministerijos, 
organizacijos, savivaldybių asociacijos atstovai, Komisija 
yra gera platforma, užtikrinanti geresnį koordinavimą 
planuojant ir įgyvendinant tarpžinybines vaikų sveikatos 
stiprinimo politikos priemones.

Plėtojantis nacionaliniam sveikatą stiprinančių mo-
kyklų tinklui, reikšmingą vietą įgauna vietinių tinklų 
sukūrimas savivaldybės lygmeniu. Juose turėtų būti 
kuriamos naujos ir suintensyvinamos esamos sveikatą 
stiprinančių mokyklų veiklos koordinavimo grupės. Per 
jas palaikomas nenutrūkstamas ryšys su vaikų ugdymo 
institucijomis. Jų buvimas leidžia išvengti veiklos dublia-

vimo, fragmentacijos, skirtingos sąvokų interpretacijos 
skirtinguose sektoriuose. Grupės užtikrina veiklos koor-
dinavimą, partneryste grindžiamą bendradarbiavimą, jų 
pastangomis sutelkiami ištekliai, garantuojama veiklos 
sklaida. Tokių veiklos pavyzdžių yra ir Lietuvoje. Vertėtų 
aptarti galimybę, kaip šių grupių funkcijas sujungti su 
esamomis Vaiko gerovės komisijos funkcijomis siekiant 
didesnio integralumo. Kartu tai atlieptų naujos PSO Eu-
ropos regiono politikos ir strategijos „Sveikata  – 2020“ 
(16), skirtos sveikatai ir gerovei, nuostatas. Šių nuostatų 
laikomasi rengiamame „Mokyklos – europiečių sveikatai“ 
tinklo naujo laikotarpio veiklos plane.

Viena esminių sveikatą stiprinančios mokyklos verty-
bių  – įgalinimas ir veiklos kompetencija. Vaikų bei jau-
nimo dalyvavimas yra būtini įgyvendinant kompleksinę, 
realiai įgyvendinamą sveikatą stiprinančios mokyklos 
programą (17). Trečioje Europos sveikatą stiprinančių 
mokyklų konferencijoje „Geresnė mokykla  – sveikesnė 
mokykla“ priimtoje rezoliucijoje (18) pateiktas konfe-
rencijoje dalyvavusių jaunų žmonių pareiškimas. Jame 
teigiama, „<...> kad yra problemų, kurias galime pa-
tys išspręsti, ir yra problemų, kurias sprendžiant mums 
reikalinga suaugusių žmonių pagalba“. Netiesioginiu 
vertinimu, parodančiu sveikatą stiprinančios mokyklos 
veiklos priimtinumą bei didėjančią moksleivių veiklos 
kompetenciją, galima laikyti kasmet vykstantį Europos 
Sąjungos nacionalinį jaunųjų mokslininkų konkursą. 
Pastaraisiais metais pakitus konkurso formatui, jam ta-
pus labiau orientuotam į mokslą, vertėtų pagalvoti apie 
naujas formas, kurios skatintų mokinius tyrinėti, dalintis 
pasiekimais tarpusavyje, mokykloje ir platesnėje ben-
druomenėje.

Sveikatą stiprinančių mokyklų veikla neatsiejama nuo 
procesų, kurie vyksta už mokyklos ribų. Ar Tarptautinio 
sveikatos stiprinimo procesai įsitvirtins mokykloje, pri-
klausys nuo pačios mokyklos, taip pat nuo politinių vieti-
nės ir aukščiausiosios valdžios sprendimų.
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IV.2. VISUOMENĖS SVEIKATOS 
SPECIALISTŲ ŽINIŲ IR GEBĖJIMŲ RAIŠKOS 
YPATUMAI PLANUOJANT SVEIKATOS 
STIPRINIMO VEIKLĄ

Vaclovas Šveikauskas

Mokyklose ir savivaldybių biuruose dirbantys visuo-
menės sveikatos specialistai turi sugebėti atpažinti ben-
druomenei gresiančią riziką bei į ją atsakyti tinkamais 
veiksmais. Planavimas yra labai svarbus procesas sie-
kiant išlaikyti tvarią ir pritaikomą sveikatos sistemą, kuri 
adekvačiai reaguotų į visuomenės sveikatai naujai išky-
lančias grėsmes (1). Todėl sveikatos poreikių įvertinimas 
ir dokumentų rengimas yra labai svarbūs siekiant sukurti 
efektyvias programas, įvertinti jų veiksmingumą bei pri-
taikyti praktikoje.

Visuomenės sveikatos specialistai savo veikloje turi ge-
bėti tinkamai planuoti sveikatos programas bei jas įgyven-
dinti. Todėl reikia mokėti atsirinkti tinkamą literatūrą bei 
ją kritiškai nagrinėti, gebėti naudotis sveikatos duomenų 
bazėmis. Kurdamas sveikatinimo programą, specialistas 
remiasi bendruomenės epidemiologiniais ir sociodemo-
grafiniais duomenimis, kuriuos jis renka ir kaupia (2).

Taip pat visuomenės sveikatos specialistas tiesiogiai 
bendrauja su vietos bendruomene ir įsiklauso į jos porei-
kius. Naudodamasis turimais vietiniais ir valstybiniais duo-
menimis, nustato sveikatos gerinimo prioritetus. Geba 
įvertinti rizikos veiksnius ir randa būdus jiems šalinti.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės 
sveikatos fakulteto tyrėjų 2010 metais atliktas savival-
dybių mokyklų ir biurų visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistų kompetencijų raiškos tyrimas, kurio metu 
anoniminės anketinės apklausos metodu buvo apklausti 
Vilniaus, Utenos, Kauno, Šiaulių, Telšių, Klaipėdos, Taura-
gės apskričių mokyklose bei visuomenės sveikatos biu-
ruose dirbantys visuomenės sveikatos specialistai. Iš viso 
išdalyta 570 anketų, atgal grįžo  – 422 anketos (atsako 
dažnis – 74 proc.). Tyrime dalyvavusiųjų amžiaus vidur-
kis – 44,9 metų. Analizuojant tyrimo duomenis, tiriamieji, 
atsižvelgiant į jų amžių, suskirstyti į penkias grupes: 20–
30 metų; 31–40 metų; 41–50 metų; 51–60 metų; vyresni 
nei 61 metų, o pagal darbo stažą – į dvi grupes: dirban-
tieji mažiau nei 10 metų, 10 ir daugiau metų.

Didžiausią tiriamųjų kontingento dalį (95 proc.) suda-
rė moterys, pusė jų (49 proc.) turėjo aukštąjį neuniversi-
tetinį išsilavinimą. Vyrų, dirbančių visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistais, iš dalyvavusių apklausoje buvo 
tik 1,5  proc. Sudarant anoniminę anketą, remtasi Svei-
katos stiprinimo fondo tarybos patvirtintu pagrindinių 
kompetencijų sąrašu (5). Pagrindžiant anketos teiginius, 
remtasi mokslinės literatūros ir dokumentų analize (3, 4, 
6, 7). Vertindami teiginius, tiriamieji galėjo rinktis vieną iš 
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šių atsakymų: visiškai sutinku, sutinku, abejoju, iš dalies 
nesutinku, visiškai nesutinku. Tyrimo duomenys buvo 
analizuojami naudojant statistinį duomenų analizės pa-
ketą „SPSS 11.5“.

Visuomenės sveikatos specialistų prašyta įvertinti 
savo teorines žinias mokyklos sveikatos priežiūros vei-
klos plano sudarymo ir vykdymo srityse. Analizuojant 
tyrimo duomenis (n = 396) išsiaiškinta, kad beveik pusė 
(48,2  proc.) tyrime dalyvavusių visuomenės sveikatos 
specialistų manė, jog teorinių žinių mokyklos sveikatos 
priežiūros veiklos plano sudarymo ir vykdymo srityje vi-
siškai pakanka, šiek tiek daugiau nei trečdalis (39,6 proc.) 
nurodė, kad minėtų teorinių žinių pakanka tik iš dalies, 
o 12,2  proc. apklaustųjų pripažino, kad žinių trūksta. 
Visuomenės sveikatos specialistų atsakymai statistiškai 
patikimai skyrėsi atsižvelgiant į jų amžių bei gyvenamąją 
vietą: 31–50 metų amžiaus grupei priskirti tiriamieji daž-
niau teigė, kad teorinių žinių trūksta, lyginant su 51–60 
metų amžiaus grupei priskirtų tiriamųjų vertinimais. Vi-
suomenės sveikatos specialistai, gyvenantys kaimo tipo 
gyvenvietėje, statistiškai reikšmingai dažniau atsakė, 
kad trūksta teorinių žinių, reikalingų mokyklos sveikatos 
priežiūros veiklos planui sudaryti ir vykdyti, lyginant su 
miesto tipo gyvenvietėje gyvenančiais tiriamaisiais.

TEORINĖS ŽINIOS, REIKALINGOS SVEIKATOS 
PROGRAMOMS SUDARYTI IR VYKDYTI

Vertindami turimų žinių sveikatos programų sudary-
mo ir vykdymo srityje pakankamumą, beveik trečdalis 
(31,7  proc.) tyrime dalyvavusių visuomenės sveikatos 
specialistų teigė, kad jų visiškai pakanka, beveik pusė 
(47,1 proc.) tiriamųjų manė, kad žinių iš dalies pakanka, 
ir kad trūksta nurodė šiek tiek daugiau nei penktadalis 
(21,2 proc.).

Lyginant pagal amžių ir gyvenamąją vietą, tyrime da-
lyvavusių visuomenės sveikatos specialistų atsakymai 
skyrėsi: kad teorinių žinių šioje srityje visiškai pakanka, 
dažniau nurodė jauniausiai amžiaus grupei (20–30 metų) 
priskirti tiriamieji, lyginant su 51–60 metų amžiaus gru-
pe, tačiau 41–60 metų amžiaus grupei priskirti respon-
dentai dažniau rinkosi atsakymą, kad teorinių žinių iš 
dalies pakanka, lyginant su 20–30 metų amžiaus respon-
dentų grupe. Mieste gyvenantys visuomenės sveikatos 
specialistai statistiškai patikimai dažniau sutiko, kad te-
orinių žinių sveikatos programų sudarymo ir vykdymo 
srityje visiškai pakanka, lyginant su kaime gyvenančių 
tiriamųjų nuomone.

GEBĖJIMAS BENDRADARBIAUTI SU KITŲ 
MOKYKLŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
SPECIALISTAIS

Vertindami respondentų nuomonę apie bendradar-
biavimą su kitų mokyklų visuomenės sveikatos priežiū-

ros specialistais, dauguma respondentų (90,3 proc.) tei-
gė bendradarbiaują, tik nežymi dalis (6,3 proc.) nurodė, 
jog su kitų mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistais nebendradarbiauja. Tyrime dalyvavusiųjų 
atsakymai skyrėsi atsižvelgiant į jų išsilavinimą ir į gyve-
namąją vietą: aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys 
visuomenės sveikatos specialistai dažniau teigė, kad 
bendradarbiauja su kolegomis iš kitų mokyklų, lyginant 
su aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą turinčiaisiais. Ti-
riamieji, gyvenantys mieste, dažniau nurodė bendradar-
biaują su kitų mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistais, lyginant su gyvenančiaisiais kaime.

GEBĖJIMAS BENDRADARBIAUTI SU ASMENS 
SVEIKATOS ĮSTAIGOMIS

Vertindami teiginį „bendradarbiauju su asmens svei-
katos priežiūros įstaigomis“, dauguma tyrime dalyvavu-
sių visuomenės sveikatos specialistų (80,7 proc.) visiškai 
arba iš dalies sutiko su teiginiu, tik nežymi dalis (9,6 proc.) 
nesutiko arba abejojo (9,8  proc.). Nustatyta, kad 51–60 
metų amžiaus grupei priskirti tiriamieji dažniau visiškai 
arba iš dalies pritarė teiginiui (94,1 proc.), lyginant su 20–
30 metų grupe (54,3 proc.). Tyrime dalyvavę visuomenės 
sveikatos specialistai, gyvenantys mieste, dažniau nuro-
dė bendradarbiaują su asmens sveikatos priežiūros įstai-
gomis.

GEBĖJIMAS ANALIZUOTI PRAEITŲ METŲ 
MOKYKLOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLANO, 
PROGRAMŲ REZULTATUS

Rezultatų įvertinimas realizuoja kontrolės funkciją, 
kuri leidžia įsitikinti, jog planas įvykdytas ir tikslas pa-
siektas. Vertindami teiginį „analizuoju praėjusių metų 
mokyklos sveikatos priežiūros plano, programų rezulta-
tus“ dauguma tyrime dalyvavusių visuomenės sveikatos 
specialistų (85,8 proc.) visiškai arba iš dalies su teiginiu 
sutiko, tik nežymi dalis visiškai arba iš dalies nesutiko 
(5,4  proc.) ir abejojo (8,8  proc.). Nustatyta, kad 31–40 
metų amžiaus grupei priskirti tiriamieji dažniau visiškai 
arba iš dalies pritarė teiginiui (90 proc.), lyginant su 20–
30 metų specialistų grupe (69,1 proc.).

GEBĖJIMAS NUSTATYTI TINKAMUS IR REALIAI 
ĮGYVENDINAMUS TIKSLUS BEI UŽDAVINIUS

Daugiau nei du trečdaliai tyrime dalyvavusių visuo-
menės sveikatos specialistų (78,6 proc.) nurodė, jog su-
geba nustatyti tinkamus ir realiai įgyvendinamus tikslus, 
likusieji (21,4  proc.) manė, kad gebėjimų šioje srityje 
trūksta. Analizuojant tiriamųjų atsakymus pagal amžių, 
nustatyta, kad 51–60 metų amžiaus grupei priskirtie-
ji dažniau savo gebėjimus nustatyti tinkamus ir realiai 
įgyvendinamus tikslus vertino kaip visiškai pakankamus, 
palyginti su 20–30 metų specialistų grupe.
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GEBĖJIMAS NUSTATYTI IR ĮVERTINTI GALIMAS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PLANO, PROGRAMŲ 
ĮGYVENDINIMO KLIŪTIS

Tyrime dalyvavusiųjų buvo prašoma įvertinti savo ge-
bėjimus nustatyti ir įvertinti galimas sveikatos priežiūros 
plano, programų įgyvendinimo kliūtis. Trys ketvirtadaliai 
(75,9  proc.) tyrime dalyvavusių visuomenės sveikatos 
specialistų manė, kad gebėjimų jiems visiškai pakanka, 
tik nežymi dalis atsakiusiųjų (8,3 proc.) nurodė, kad gebė-
jimų šioje srityje trūksta. Mieste gyvenantieji savo gebėji-
mus sveikatos priežiūros plano, programų įgyvendinimo 
galimų kliūčių nustatymo ir įvertinimo klausimais vertino 
žymiai geriau, lyginant su gyvenančiaisiais kaime.

GEBĖJIMAS DIRBTI KOMANDINĮ DARBĄ – 
AKTYVIAI BENDRADARBIAUTI SU MOKYKLOS 
BENDRUOMENĖS NARIAIS

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsa-
kyme „Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 
vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių 
reikalavimų aprašo patvirtinimo“ specialistas turi mo-
kėti ir gebėti bendrauti ir bendradarbiauti su mokyklos 
bendruomene, dirbti komandoje (4). Vertindami teiginį 
„sugebu dirbti komandinį darbą  – bendradarbiauti su 
mokyklos bendruomenės nariais“ dauguma tiriamųjų 
(88,4  proc.) su juo sutiko. Tyrime dalyvavusių visuome-
nės sveikatos specialistų atsakymai vertinant minėtą 
teiginį buvo susiję su amžiumi ir gyvenamąja vieta: kad 
dirba komandinį darbą  – bendradarbiauja su mokyklos 
bendruomene, dažniau sutiko jauniausiajai specialis-
tų grupei (20–30 metų) priskirti tiriamieji, lyginant su 
61–70 metų grupe, tačiau 41–50 metų grupei priskirtie-
ji dažniau su teiginiu nesutiko, lyginant su 20–30 metų 
tiriamųjų grupe. Tyrime dalyvavę visuomenės sveikatos 
specialistai, gyvenantys mieste, dažniau nurodė, jog su-
geba dirbti komandinį darbą – bendradarbiauti su moky-
klos bendruomenės nariais, lyginant su gyvenančiaisiais  
kaime.

GEBĖJIMAS TAIKYTI EKONOMINIO EFEKTYVUMO 
PRINCIPĄ

Tyrime dalyvavę visuomenės sveikatos specialistai 
kritiškai vertino teiginį „taikau ekonominio efektyvumo 
principą – moku apibrėžti, kiek ir kokių reikės resursų, at-
sižvelgiant į mokyklos finansinius resursus, suinteresuo-
tų šalių vertybių sistemą, tikslus“: beveik pusė (47,8 proc.) 
tiriamųjų su teiginiu nesutiko arba abejojo. Tyrime daly-
vavusiųjų atsakymai, vertinant šį teiginį, buvo susiję su 
amžiumi: kad taiko ekonominio efektyvumo principą – 
moka apibrėžti, kiek ir kokių reikės resursų, atsižvelgiant 
į mokyklos finansinius resursus, suinteresuotų šalių ver-
tybių sistemą, tikslus, dažniau sutiko 41–50 metų grupei 
priskirti tiriamieji, lyginant su 31–40 metų grupe, tačiau 

jauniausiajai specialistų grupei (20–30 metų) priskirtieji 
dažniau, vertindami minėtą teiginį, abejojo, lyginant su 
vyriausiųjų pagal amžių (61–70 metų) grupės tiriamųjų 
atsakymais.

GEBĖJIMAS, SPRENDŽIANT PROBLEMAS, 
NEAPSIRIBOTI „STANDARTAIS“, O IEŠKOTI  
ĮVAIRIŲ SPRENDIMO BŪDŲ

Vertinant teiginį, ar sprendžiant problemas neapsiri-
bojama „standartais“, o ieškoma įvairių sprendimo būdų, 
nustatyta, kad dauguma (81,1 proc.) tyrime dalyvavusių 
visuomenės sveikatos specialistų ieško įvairių problemų 
sprendimo būdų. Tiriamųjų atsakymai į šį teiginį buvo 
susiję su jų gyvenamąja vieta ir amžiumi: mieste gyve-
nantieji dažniau nurodė, kad neapsiriboja „standartais“, 
o ieško įvairių problemų sprendimo būdų, lyginant su 
gyvenančiaisiais kaime. Kad spręsdami problemas ne-
apsiriboja „standartais“, o ieško įvairių sprendimo būdų, 
dažniau atsakė 31–40 metų grupės tiriamieji, tačiau 
vyriausiųjų pagal amžių (61–70 metų) grupės tiriamieji 
dažniau tuo abejojo, lyginant su 51–60 metų grupei pri-
skirtųjų vertinimais.

GEBĖJIMAS NAUDOTIS IR KRITIŠKAI VERTINTI 
SVEIKATOS DUOMENŲ BAZĖSE, MOKSLINIUOSE 
STRAIPSNIUOSE, ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
ĮSTAIGOSE SKELBIAMĄ INFORMACIJĄ

Tyrime dalyvavusių visuomenės sveikatos specialis-
tų buvo prašoma įvertinti teiginį „moku naudotis ir kri-
tiškai vertinti sveikatos duomenų bazėse, moksliniuose 
straipsniuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
skelbiamą informaciją“. Analizuojant tyrimo duomenis, 
sąsajų su tiriamųjų amžiumi, išsilavinimu, gyvenamąja 
vieta nenustatyta. Pastebėta, jog mieste gyvenantieji bei 
jauniausiajai amžiaus grupei (20–30 m.) priskirti tiriamie-
ji dažniau nurodė, jog jie visiškai arba iš dalies sutinka su 
teiginiu, jog moka naudotis ir kritiškai vertinti sveikatos 
duomenų bazėse, moksliniuose straipsniuose, asmens 
sveikatos priežiūros įstaigose skelbiamą informaciją.

APIBENDRINIMAS
Įvertinus visuomenės sveikatos specialistų požiūrį į 

sveikatos stiprinimo veiklos planavimo procesą, paste-
bėta, kad daugumos respondentų nuomonė apie daly-
vavimą sveikatos stiprinimo veiklos planavimo procese 
šiek tiek skyrėsi atsižvelgiant į respondentų amžių, gy-
venamąją vietą bei išsilavinimą. Dalyvavimą analizuojant 
praėjusių metų mokyklos sveikatos priežiūros plano, 
programų rezultatus blogiau vertino jauniausiųjų pagal 
amžių grupei priskirti respondentai, lyginant su vyres-
niųjų respondentų nuomone.

Vertinant tiriamųjų nuomonę apie bendradarbiavimą 
su kitų mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros speci-
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alistais, nustatyti nežymūs skirtumai tarp respondentų 
gyvenamosios vietos ir išsilavinimo: mieste gyvenantys 
bei aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys respon-
dentai savo dalyvavimą šioje veiklos srityje vertino ge-
riau, lyginant su kaime gyvenančių bei aukštąjį neuni-
versitetinį išsilavinimą turinčių respondentų grupėmis. 
Dalyvavimą bendradarbiavimo su asmens sveikatos 
priežiūros įstaigomis procese geriau vertino vyresniųjų 
pagal amžių grupei bei mieste gyvenančiųjų grupei pri-
skirti respondentai.

Įvertinus visuomenės sveikatos specialistų požiūrį į 
sveikatos stiprinimo veiklos planavimo proceso veiklai 
turimus gebėjimus, pastebėta, kad daugumos respon-
dentų nuomonė apie turimus sveikatos stiprinimo vei-
klos planavimo gebėjimus skyrėsi atsižvelgiant į jų am-
žių ir gyvenamąją vietą. Be to, mieste gyvenantys visuo-
menės sveikatos specialistai dažniau nurodė, kad jiems 
pakanka teorinių žinių, reikalingų mokyklos sveikatos 
priežiūros veiklos planui bei sveikatos programoms su-
daryti ir vykdyti, lyginant su kaime gyvenančių tiriamųjų 
nuomone.

Gebėjimus nustatyti tinkamus ir realiai įgyvendina-
mus tikslus bei gebėjimą bendradarbiauti su asmens 
sveikatos priežiūros įstaigomis geriau vertino vyresniųjų 
pagal amžių grupei priskirti respondentai, lyginant su 
jauniausių respondentų grupės nuomone.

Gebėjimus nustatyti ir įvertinti galimas sveikatos 
priežiūros plano, programų įgyvendinimo kliūtis geriau 
vertino mieste gyvenantys respondentai, lyginant su 
kaime gyvenančių respondentų nuomone. Komandinio 
darbo – bendradarbiavimo su mokyklos bendruomenės 
nariais gebėjimus – geriau vertino jauniausių pagal am-
žių grupei priskirti bei mieste gyvenantys respondentai 
lyginant su vyresniųjų respondentų nuomone ir kaime 
gyvenančiais respondentais.

Vidutinio amžiaus grupei priskirtų respondentų nuo-
mone, jie pakankamai gerai taiko ekonominio efektyvu-
mo principą – moka apibrėžti, kiek ir kokių reikės resur-
sų, atsižvelgiant į mokyklos finansinius resursus, suinte-
resuotų šalių vertybių sistemą, tikslus. Mieste gyvenan-
tys respondentai, spręsdami problemas, neapsiriboja 
„standartais“, o ieško įvairių sprendimo būdų. Dauguma 
respondentų sutiko su teiginiu, jog moka naudotis ir kri-
tiškai vertinti sveikatos duomenų bazėse, moksliniuose 
straipsniuose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
skelbiamą informaciją.
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Atsiliepiant į Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – 
PSO) metinį devizą, raginantį atkreipti dėmesį į šių dienų 
civilizacijos „rykštę“  – hipertenziją, leidinyje pateikiami 
Lietuvos mokslininkų ir specialistų parengti straipsniai 
šia tema. Prognozuojama, kad nuo 2000 iki 2025 metų 
išsivysčiusiose pasaulio šalyse ligotumas hipertenzija 
padidės iki 29 proc. Kliniškai hipertenzijai dažnai būdin-
ga besimptomė eiga, todėl dažnai ji vadinama „tyliuoju 
žudiku“. Remiantis tyrimų duomenimis, yra žinoma, kad 
dar mažiausiai trečdalis populiacijos nežino, kad serga 
hipertenzija. Lietuva užima trečią vietą tarp šalių, kuriose 
registruojamas didžiausias hipertenzinėmis ligomis ser-
gančių asmenų skaičius. Sergamumas hipertenzinėmis 
ligomis būdingas brandaus ir darbingo amžiaus gyven-
tojams, o tai ypatingos svarbos Lietuvos ekonomikai ir 
kitoms sritims amžiaus grupė, nes šios ligos turi įtakos 
asmens darbingumui. Lietuvos privalomojo sveikatos 
draudimo informacinės sistemos SVEIDRA ir PSO 2008 
metais atlikto tyrimo duomenys rodo, kad hipertenzi-
nės ligos yra didžiulė Lietuvos visuomenės sveikatos  
problema.

Pagrindiniai rizikos veiksniai, turintys įtakos hiperten-
zijos išsivystymui, yra netinkama mityba su daug sočiųjų 
riebalų, nutukimas ir antsvoris, per didelis druskos, alko-
holio vartojimas, per mažas fizinis aktyvumas, vaisių ir 
daržovių vartojimas, rūkymas, stresas, vyresnis nei 65 m. 
amžius ir kt. Straipsniuose pabrėžiama, kad nepaisant 
teigiamų pokyčių, Lietuvos gyventojų mityba dar labai 
skiriasi nuo PSO sveikos mitybos rekomendacijų. Vis dar 
suvartojama per daug riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
druskos. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad didžiąją suvar-
tojamos druskos dalį gauname su pramoniniu būdu pa-
gamintais maisto produktais, todėl būtina skatinti mais-
to produktų gamintojus naudoti kuo mažiau druskos 
maisto produktų gamyboje, siekti, kad į šalies rinką būtų 
tiekiamas ne tik saugus ir kokybiškas, bet ir kuo sveikes-
nis bei vertingesnis maistas. Pravartu daugiau dėmesio 
skirti mokslių tyrimų duomenimis pagrįstos informacijos 
apie sveiką mitybą sklaidai ir gyventojų sveikos mitybos 
ugdymui. Tabako ir alkoholio vartojimas yra du iš ketu-
rių svarbiausių rizikos veiksnių, darančių didžiausią įtaką 
šalies gyventojų sveikatos rodikliams ir priešlaikiniam 
mirtingumui. Apskaičiuota, kad 2003–2011 m. dėl alko-
holio vartojimo sukeltų priežasčių mirė arba žuvo beveik 
35 tūkst. žmonių. Tai sudarė vidutiniškai 3861 mirtį per 
metus, arba 9  proc. nuo bendro Lietuvoje registruoja-
mo mirtingumo. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo akivaizdų 
mokslu pagrįstų tabako ir alkoholio kontrolės priemonių 
efektyvumą, todėl būtina siekti, kad efektyvios priemo-
nės būtų taikomos nuolat, o ne epizodiškai.

Remiantis Eurobarometro duomenimis, Lietuva gero-
kai atsilieka nuo kitų ES šalių pagal žmonių laisvalaikio fi-
zinį aktyvumą. Fizinis aktyvumas turi būti integruojamas 
į gyventojų kasdienybę, kad mankštinimosi paslaugų 
kaina būtų prieinama kuo didesniam vartotojų sluoks-
niui, kad visuose regionuose būtų kuo daugiau rekreaci-
nių įrenginių, skatinančių kasdienį gyventojų fizinį akty-
vumą, už kurį nereikia papildomai mokėti (dviračių takai, 
rekreacinės aikštelės, parkai).

Straipsniuose pažymima, kad didėjant sveikatos prie-
žiūros kokybei, tobulėjant gydymo metodams, taip pat 
sparčiai senstant Lietuvos gyventojams, vis daugiau 
žmonių sulaukia amžiaus, kai ryškiai padidėja sergamu-
mas hipertenzinėmis ligomis.

Įvardinti rizikos veiksniai yra bendri ir kitoms lėtinėms 
neinfekcinėms ligoms, todėl straipsniuose daug dėme-
sio skiriama šių rizikos veiksnių suvaldymui, keitimui. 
Atlikti tyrimai rodo, kad rizikos veiksnių nustatymas ir 
mažinimas iš esmės gali pakeisti sergamumo ir mirtin-
gumo nuo šių ligų rodiklius. Suomijos, Prancūzijos, JAV ir 
kitų valstybių patirtis rodo, kad tose šalyse, kur efektyviai 
vykdomos įvairios prevencinės programos, pasiteisinę 
mokslinių tyrimų rezultatai diegiami visai populiacijai 
ir šiame procese dalyvauja ne tik asmens ir visuomenės 
sveikatos priežiūros tarnybos, bet ir pati visuomenė, 
galima pasiekti teigiamų rezultatų. Tad ypač svarbus 
tarpžinybinis bendradarbiavimas, efektyvesnių poveikio 
priemonių ieškojimas, kiekvieno individo, visos visuo-
menės ir valstybės atsakomybės už žmogaus sveikatą 
didinimas.

Leidinyje analizuojama visuomenės sveikatos biurų 
veikla lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos, sveikatos 
stiprinimo srityse. Atkreipiamas dėmesys į tai, kad visuo-
menės sveikatos specialistams tenka nelengvas iššūkis, 
ugdant gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžius, keičiant 
asmens ir visuomenės gyvenseną, elgseną. Pristatomi 
visuomenės sveikatos specialistų žinių ir gebėjimų raiš-
kos ypatumai planuojant sveikatos stiprinimo veiklą. 
Apžvelgiant sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos dvi-
dešimtmetį, pažymima, kad nuosekli, įrodymais pagrįsta 
veikla yra veiksminga ir ji sėkmingai gali būti integruota į 
visos švietimo įstaigos veiklą. Todėl labai svarbu išlaikyti 
veiklos tęstinumą.

Tikimės, kad metinio pranešimo straipsniai bus nau-
dingi ir įdomūs visų lygių politikams, įvairių sektorių spe-
cialistams.

APIBENDRINIMAS
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