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Lietuvos Respublikos Seimo, Nacionalinės sveikatos tarybos, Lietuvos asociacijos ,,Sportas 

visiems“, VšĮ Krikščionybės žiniasklaidos tarnybos atstovai ir kiti konferencijos dalyviai, 

atstovaujantys įvairioms ministerijoms, savivaldybėms ir valstybinėms institucijoms, 

akademinėms bendruomenėms ir visuomeninėms organizacijoms, apsvarstę bei įvertinę 

visuotinės sveikos gyvensenos įgyvendinimo galimybes ir perspektyvas Lietuvoje, o taip pat 

Suomijos patirtį šioje srityje, pažymi: 

- Lietuvos gyventojų sveikata nėra gera. Vis didesnius iššūkius gyventojų sveikatai kelia ir 

pagrindine mirties ir sergamumo priežastimi išlieka  lėtinės neinfekcinės ligos, o šių ligų 

gydymui išleidžiama didžioji dalis sveikatos biudžeto; 

-  sveikos gyvensenos skatinimas ir propagavimas, paremtas politiniais įvairių institucijų 

įsipareigojimais tiek vertikaliame, tiek horizontaliame lygiuose ir numatytais finansavimo 

mechanizmais, turi būti ilgalaikis ir nuoseklus; 

- valstybiniame lygmenyje priimami sprendimai dėl sveikos gyvensenos įgyvendinimo, 

sveikatos stiprinimo turi būti populiacinio pobūdžio, skirti daugumai, o ne atskiroms 

žmonių grupėms; 

- tarpsektorinis bendradarbiavimas, aktyvus  nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių 

dalyvavimas sveikatinimo veiklų įgyvendinime, finansinių išteklių šioms veikloms 

įgyvendinti numatymas, pasidalijimo gerąja patirtimi skatinimas ir jos skleidimas 

visuomenėje – būtina sąlyga, įgyvendinant visuotinę sveiką gyvenseną.   

       Konferencijos dalyviai, siekdami įtvirtinti visuotinę sveiką gyvenseną, tinkamą piliečių  

požiūrį į sveikatą, siūlo: 

 atkreipti dėmesį į tai, kad Lietuvoje, skatinant ir propaguojant sveiką gyvenseną,   

sveikatos stiprinimą, trūksta politinių veiksmų ir moksliškai pagrįsto veiksmų plano,  

efektyvaus tarpsektorinio bendradarbiavimo, numatant ir paskirstant užduotis, finansinius  

išteklius visoms valstybės institucijoms, žinyboms, nevyriausybinėms organizacijoms,  

bendruomenėms; 



 atkreipti dėmesį į tai, kad sveikatos sektoriui siekiant kurti efektyvias sveikatos 

išsaugojimo ar ligų profilaktikos strategijas, kai kurie valstybės sektoriai imasi priešingų  

priemonių ir sveikatos argumentai pralaimi prieš trumpalaikius verslo ar fiskalinius  

argumentus; 

 sutelkti vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų, verslo bendruomenės ir pavienių  

žmonių pastangas, propaguojant ir diegiant visuomenėje sveiką gyvenimo būdą; 

 skirti fiksuotą dalį lėšų, surenkamų  iš alkoholio ir tabako akcizų, šių medžiagų 

 vartojimo prevencijai, socialinei reklamai, ugdančiai visuomenės sveikatos raštingumą  

bei visuomeninių iniciatyvų finansavimui; 

         remti ir skatinti nevyriausybinių  organizacijų, socialinės veiklos grupių, bendruomenių  

        veiklą, vykdyti aktyvią informacijos sklaidą, didinant visuomenės informuotumą apie 

       sėkmingas sveikatos stiprinimo priemones, programas, geros praktikos pavyzdžius,  

       pasitelkiant žiniasklaidą, kitus sklaidos būdus; 

         skatinti, populiarinti savanorišką veiklą ir stiprinti gebėjimus organizuojant šią veiklą; 

        integruoti tiek vyriausybinių, tiek visuomeninių, bendruomeninių institucijų, 

       organizacijų  pastangas ir aktyviai dalyvauti 2013 – ųjų Sveikatingumo metų renginiuose, 

numatant šios veiklos finansavimo mechanizmus. 
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