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Sveikatos sektoriaus SSGG analiz÷
Stiprybė
ės
• Ilgėja vidutinė gyvenimo trukmė
• Pasiekti teigiami kai kurių sveikatos rodiklių (kūdikių
mirtingumo, neišnešiotų naujagimių skaičiaus mažėjimo,
aukšto vaikų imunizacijos lygio, prevencinių vėžio programų
įgyvendinimo ir kt.) pokyčiai
• Suformuota sveikatos sistemos teisinė bazė
•Įdiegtas privalomasis sveikatos draudimas, kaip pagrindinis
visuomeninio sveikatos priežiūros finansavimo mechanizmas,
sveikatos draudimo fondas atskirtas nuo valstybės biudžeto
•Vykdomas sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų
restruktūrizavimas bei įgyvendinama visuomenės sveikatos
sistemos pertvarka
• Pakankamai aukšta Lietuvos sveikatos priežiūros specialistų
kvalifikacija.

Silpnybė
ės
•Nepakankamas valstybės dėmesys sveikatos apsaugai (pvz.,
Lietuvoje sveikatos apsaugai skiriama BVP dalis yra viena
mažiausių visoje Europoje).
•Visose žinybose stokojama darnaus vystymosi supratimo,
derinant ekonomikos, socialinės gerovės, aplinkosaugos ir
visuomenės sveikatos klausimus.
•Nesusiformavęs teigiamas visuomenės požiūris į sveiką
gyvenseną, išsaugojimą ir stiprinimą
•Nepakankamas sveikatos priežiūros įstaigų techninis ir
technologinis aprūpinimas neužtikrina aukštos sveikatos
priežiūros paslaugų (tyrimų, atliekamų procedūrų ir gydymo)
kokybės

Galimybė
ės

Grė
ėsmė
ės

•Tolesnis sveikatos priežiūros įstaigų tinklo optimizavimas.
• Suteikti prioritetą sveikatos ugdymui, sveikatos stiprinimui ir
išvengiamų ligų profilaktikai ir prevencijai
•Pažangių technologijų, sudarančių sąlygas sveikatos
priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimui,
diegimas ir plėtojimas.
•Kitų ministerijų ir institucijų įtraukimas į visuomenės
sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesą
(„Sveikata visose politikos srityse”).
• Naudojantis ES ir kita tarptautine parama sudaromos sąlygos
mažinti sveikatos skirtumus, prisidėti prie šalies ekonomikos
augimo, kuris leistų sumažinti ir skurdo problemas

•Lietuvos gyventojų sveikatos rodikliai, ypač vyrų priešlaikinis
mirtingumas, yra vieni blogiausių Europos Sąjungoje.
•Natūrali kaita (gimusių ir mirusių asmenų skaičiaus skirtumas)
išlieka neigiama
•Gyventojų senėjimas, nulemtas mažo gimstamumo ir ilgėjančios
gyvenimo trukmės, lemia vis didėjantį sveikatos priežiūros
paslaugų ir išlaidų joms kompensuoti poreikį tuo pačiu mažėjant
darbingo amžiaus gyventojų skaičiui
•Darbingo amžiaus gyventojų (ypač jaunų) išvykimas iš šalies
(dirbančiųjų asmenų skaičius, gyventojų pajamos, mokesčių
surinkimas ir kt.) turi įtakos valstybės biudžeto pajamoms, iš
kurių finansuojamas ir sveikatos priežiūros sektorius.
•Dėl sveikatos specialistų migracijos atsiranda žmogiškųjų
išteklių trūkumo problema.
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Gyventojų sveikatos būkl÷s ir ekonomikos sąsaja



Europos Komisijos finansuoto ir 2008 m paskelbto tyrimo “Sveikatos būkl÷s
atotrūkio mažinimas Europos Sąjungoje“ išvadose nurodoma, kad gyventojų
sveikatos būkl÷s blog÷jimas ir neigiamos šio reiškinio pasekm÷s - vienas iš
svarbiausių Rytų Europos šalių ekonomikų sąstingio veiksnių.

Pagrindiniai strateginiai dokumentai







Strategija „Europa 2020“
Penktoji ekonomin÷s, socialin÷s ir teritorin÷s sanglaudos
ataskaita
Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“
2020 m. Europos strategijos integruotosios gair÷s
Komisijos Baltoji knyga
Pasaulio sveikatos organizacijos strategija „Sveikata
visiems“

„Europa 2020“ – sveikatos sektoriaus
galimyb÷s


Pagrindiniai tikslai



75 proc. 20 – 64 amžiaus žmonių tur÷tų dirbti
3 proc. ES BVP tur÷tų būti investuojami į MTTP;
Tur÷tų būti įgyvendinti „20/20/20“ klimato ir energetikos
tikslai (įskaitant išmetamų teršalų mažinimą 30 proc., jei tam
yra tinkamos sąlygos);
Mokyklos nebaigusių asmenų dalis tur÷tų būti ne didesn÷ kaip
10 proc.;
Ant skurdo ribos tur÷tų būti 20 mln. žmonių mažiau.







„Europa 2020“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s (1)
Pagrindin÷s kryptys:
Inovacijos
Švietimas
Skaitmenin÷ visuomen÷
Klimato kaita ir energetika
Konkurencingumas
Užimtumas ir žinios
Kova prieš skurdą

Galimi sveikatos srities prioritetai sveikatos priežiūros srityje:
•Inovacijų ir IRT priemonių diegimas siekiant užtikrinti sveiką ir aktyvią sen÷jančią
visuomenę (sveikatos išsaugojimo, ligų prevencijos, profilaktikos,
ankstyvos ligų diagnostikos, efektyvaus gydymo srityse; e. sveikatos, nuotolinių medicinos
Paslaugų diegimas siekiant mažinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje (pvz., tarp miestų
ir rajonų gyventojų).
• IRT diegimas siekiant užtikrinti darnią sveikatos priežiūrą ir labiau informuotą sveikatos
politika; integracija su ES e. sveikatos erdve pl÷tra, integracijos su sveikatos priežiūros
sektoriaus įstaigomis ir ne sveikatos sektoriaus institucijomis pl÷tra; internetin÷s prieigos
prie kiekvieno žmogaus sveikatos istorijos (elektroninių sveikatos įrašų).
•Visuomen÷s ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų integracijos pirmin÷je sveikatos
priežiūros grandyje modelio sukūrimas ir įdiegimas, siekiant gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Visuomen÷s sveikatos priežiūros infrastruktūros
tobulinimas. Internetin÷s visuomen÷s sveikatos paslaugos. Visuomen÷s sveikatos srityje
dirbančių specialistų kvalifikacijos k÷limas
•Tikslinių priemonių, orientuotų į labiausiai pažeidžiamų visuomen÷s socialinių
grupių sveikatos stiprinimo ir ligų prevenciją, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
didinimą (vaikai, jaunimas, bedarbiai, migrantai, romų bendruomen÷, senyvo amžiaus
žmon÷s, asmenys, turintys psichikos sveikatos problemų, ŽIV/AIDS sergantys, narkotikus
ir psichotropines medžiagas vartojantys ir kt.) įgyvendinimas
•Profesin÷s sveikatos išsaugojimo, profesinių susirgimų profilaktikos, ankstyvo
diagnozavimo, reabilitacijos priemon÷s.
•Sveikatos žinių prieinamumo visiems socialiniams sluoksniams ir gyventojų
grup÷ms didinimas.
• Naujų įgūdžių formavimas, veiksmai, siekiant mažinti sveikatos netolygumus
gyvensenos, gyvenamosios vietos ir darbo aplinkos ir kt. aspektais
•Ambulatorinių paslaugų pl÷tra (šeimos medicina, slauga), šiose srityse dirbančių
specialistų mokymai, siekiant mažinti sveikatos netolygumus.
•Biotechnologinių bei pažangios terapijos vaistų, reikalingų konkretiems pacientams, bet
negaminamų pramoniniu būdu, kūrimas, gamyba bei taikymas siekiant sustiprinti ligų
profilaktikos ir gydymo galimybes.

„Europa 2020“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s (2)
Galimi sveikatos srities prioritetai kitose srityse:

Pagrindin÷s kryptys:
Inovacijos
Švietimas
Skaitmenin÷ visuomen÷
Klimato kaita ir energetika
Konkurencingumas
Užimtumas ir žinios
Kova prieš skurdą

• Moksliniai tyrimai sen÷jančios visuomen÷s, sveikatos stiprinimo, ateities
sveikatos iššūkių ir pan. srityse.
•Miestų aplinkos, kuri skatintų sveikatai palankų mobilumą
(važiavimas dviračiu, ÷jimas p÷sčiomis) pl÷tra. Visuomen÷s švietimas
apie teikiamą tokio mobilumo naudą; atliktos analiz÷s ir vertinimai apie
numatomą naudą (energetinių išteklių taupymo, teršalų išmetimo ir
spūsčių mažinimo, sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos požiūriu.
•Miestuose žaliųjų zonų įrengimas.
•Darbdavių motyvaciją išsaugoti sveiką ir saugią aplinką didinančios
priemon÷s: švietimas, mokymai, užsienio šalių gerosios patirties pavyzdžiai,
Moksliškai ir praktiškai pagrįstos informacijos apie ekonominį profesin÷s
sveikatos priemonių atsiperkamumą sklaida; dviračių saugojimo aikštelių,
dušų, persirengimo kambarių įrengimo darbo vietose įteisinimas.
•Mokyklose dirbančių psichologų, pedagogų, policijos ir gelb÷jimo tarnybų
pareigūnų atskirų grupių ir komandų mokymai siekiant tinkamai atpažinti ir
valdyti krizines situacijas.
•Inovatyvių būdų (panaudojant naujausias informacines ir ryšio technologijas)
sveikatai stiprinti ir saugoti taikymas: patrauklios visuomen÷s švietimo ir
socialin÷s reklamos priemon÷s, įvairių formų sveikatos mokymo įtraukimas
į mokymo įstaigų programas
•Lietuvos gyventojų mokymosi sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo srityje visą
gyvenimą ir visuomen÷s sveikatos priežiūros srityje dirbančių specialistų
e. mokymo, formalaus ir neformalaus ugdymo sistemos, padedančios efektyviai
prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos sąlygų, sukūrimas ir įdiegimas.

„Europa 2020“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s


Strategijoje:
akcentuojama, kad ES ilgalaik÷s perspektyvos tikslas – aukštu užimtumo lygiu
pasižyminčio ūkio sukūrimas, kuris leistų pasiekti ekonomin÷s, socialin÷s ir
teritorin÷s sanglaudos tikslą.



nurodoma, jog Europos produktyvumui gali būti padarytas poveikis, jei būtų
užtikrinta darbo j÷gos sveikata ir neatvykimas į darbą būtų retesnis.



pabr÷žiama, kad daugiausia pastangų reik÷s d÷ti kovojant su skurdu ir socialine
atskirtimi, mažinant nelygybę sveikatos priežiūros srityje, taip pat akcentuojami
geb÷jimai užtikrinti sveiką ir aktyvią sen÷jančią visuomenę, kad būtų užtikrinta
socialin÷ sanglauda ir didesnis darbo našumas.
Atsižvelgiant į šias nuostatas, svarbu pažym÷ti, kad sveika visuomen÷ visada bus
produktyvesn÷ už sergančiąją, gerais sveikatos rodikliais pasižyminčiose pasaulio
šalyse yra mažiau pravaikštų, darbingas amžius yra ilgesnis, darbo efektyvumas –
didesnis.

„Lietuva 2030“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s (1)
Pagrindin÷s kryptys:
Sumani visuomen÷
Sumani ekonomika
Sumanus valdymas
Su sumania visuomene susiję pagrindiniai
tikslai bei iniciatyvos, aktualūs sveikatos sričiai:

Visose mokyklose sukurti turtingą mokymosi
aplinką: (...) sveikatingumo erdves ir kt.

Ugdyti blaivią gyvenseną kaip esminę
veiklios visuomen÷s prielaidą. Telkti
visuomen÷s ir valdžios institucijų pastangas
alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo
prevencijai ir kontrolei, didinti visuomen÷s
supratimą apie alkoholizmo problemą ir jos
sprendimo būdus.

Stiprinti bendruomenes ir nevyriausybines
organizacijas ir remti pilietines iniciatyvas.

Stiprinti šeimos instituciją, kuriant
kompleksinių paslaugų šeimai sistemą.

Kuriant naujas darbo vietas mažinti socialinę
atskirtį.

Sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą
sistemą, užtikrinančią dinamiškai visuomenei
būtinų žinių bei įgūdžių įgijimą.

Ugdyti visuomen÷s ekologinę savimonę ir
atsakingą požiūrį į pl÷trą.

Sveikatos sektoriaus galimi prioritetai, susiję su sumania
visuomene:













Sveikatinimo veiklų įgyvendinimas per nevyriausybines
organizacijas, bendruomenes, (pvz., sveikatos ugdymo
iniciatyvos, savanoryst÷s iniciatyvos, „dienos stacionarų“,
„kartų namų“ kūrimas; sveikatinimo veiklų įgyvendinimas,
susijęs su sveikatą lemiančiais veiksniais, mityba ir fiziniu
aktyvumu, alkoholio ir tabako vartojimu ir pan. šviet÷jiška
veikla).
Pirmin÷s sveikatos priežiūros stiprinimas, geriatrija,
paliatyvioji pagalba, sveikos gyvensenos ugdymas ir kt.
Ambulatorin÷s slaugos pl÷tra.
Telemedicina.
Sveikatos raštingumas pagal Europos mokymosi visą
gyvenimą kompetencijų sistemą, pvz., mokyklose ir internetu
pateikiamos programos; specialistų nuolatinis žinių
atnaujinimas, pacientų mokymai
Visais lygiais skatinimas naudoti tausojančius aplinką ir
sveikatą išteklius, suteikti informaciją apie tam tikrų aplinkos
veiksnių įtaką sveikatai (pvz., aplinkos tyrimai, gyventojų
saugos kontrol÷)
Sukurti visuomen÷s tinkamos mitybos ir fizinio aktyvumo
ugdymo sistemą (pvz. visuomen÷s ugdymas per žiniasklaidą,
vykdyti akcijas, rengti ir platinti informacinę padalomąją
medžiagą, rengti lektorius visuomen÷s mokymui ir kt.)
Visais lygiais skatinti naudoti tausojančius aplinką ir sveikatą
išteklius, suteikti informaciją apie tam tikrų aplinkos faktorių
įtaką sveikatai, paslaugų, gaminių, aplinkos veiksnių ir
užkrečiamųjų ligų neigiamą poveikį ir riziką gyventojų
sveikatai (aplinkos tyrimai, gyventojų saugos kontrol÷).

„Lietuva 2030“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s (2)
Pagrindin÷s kryptys:
Sumani visuomen÷
Sumani ekonomika
Sumanus valdymas

Sveikatos sektoriaus galimi prioritetai, susiję su sumania ekonomika:


Priemonių, susijusių su aplinkos kokyb÷s gerinimu (pvz., sveikos
darbo aplinkos sukūrimas, priežiūra, palankia fizine aplinka)
įtraukimas į kitus ūkio sektorius.



Inovacijų ir pažangių technologijų, padedančių skatinti sveiką
gyvenseną visą gyvenimą, tai pat skirtų labiausiai paplitusių ligų, visų
pirma l÷tinių, prevencijai ir gydymui, kūrimas ir taikymas



Pasaulyje pripažintų gydymo metodų, sveikatos priežiūros ir
prevencijos, sveikatos saugos žinių sklaida, e. sveikata, patirties su
kitomis šalimis pasidalijimas.



Visuomen÷s sveikatos saugos teisinio reglamentavimo, saugos
sistemos siekiant mažinti administracinę naštą verslui, tobulinimas.



Verslo skatinimas diegti sveiką gyvenamąją ir darbo aplinką
užtikrinančias priemones, pvz., sanitarinių apsaugos zonų, vykdymas;
informuoti ir konsultuoti ūkio subjektus apie veiksnius, galinčius
tur÷ti neigiamą įtaką gyventojų sveikatai.

Su sumania ekonomika susiję pagrindiniai
tikslai bei iniciatyvos, aktualūs sveikatos
sričiai:


Ugdyti verslo socialinę atsakomybę ir
bendruomeniškumą, tai suvokiant kaip
šiuolaikinę verslo praktiką



Mokslo ir tyrimų institucijų finansavimą
prioritetiškai orientuoti į rinkai aktualių
inovacijų kūrimą



Didinti įmonių ir organizacijų geb÷jimą
naudotis pasaulinių žinių tinklų
teikiamomis galimyb÷mis

„Lietuva 2030“ – sveikatos sektoriaus galimyb÷s (3)
Pagrindin÷s kryptys:
Sumani visuomen÷
Sumani ekonomika
Sumanus valdymas

Su sumaniu valdymu susiję pagrindiniai
tikslai bei iniciatyvos, aktualūs sveikatos
sričiai:

Vykdomų viešųjų veiklų optimizavimas ir
viešųjų paslaugų teikimas pasirinktomis
kryptimis

Organizuoti viešųjų paslaugų teikimą tokiu
būdu, kad būtų sudarytos realios galimyb÷s
viešąsias paslaugas teikti ne tik
valstybin÷ms institucijoms, bet ir
bendruomen÷ms, nevyriausybin÷ms
organizacijoms ir privačiam sektoriui.

Organizuoti reguliarius paslaugų kokyb÷s ir
naudingumo, piliečių pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis vertinimus.

Efektyviam paslaugų teikimui užtikrinti
panaudoti naujausias technologijas

Sveikatos sektoriaus galimi prioritetai, susiję su sumaniu valdymu:








Organizacinių geb÷jimų stiprinimas, reikalingos dokumentacijos
parengimas, įteisinimas ir pan.
Tam tikrų viešųjų sveikatos priežiūros ir sveikatinimo paslaugų
teikimo delegavimas privačiam sektoriui, nustatant aiškias
bendradarbiavimo taisykles, PPP
Vertinimai sveikatos srityje
E. sveikatos priemonių pl÷tra asmens sveikatos priežiūros srityje:
- informacinių sistemų diegimas ir pl÷tra;
- priemonių, skirtų ligų prevencijai, pl÷tra;
- išmanios (su IRT) komponentais įrangos įsigijimas bei integravimas
į informacines sistemas;
E. sveikatos priemonių pl÷tra visuomen÷s sveikatos priežiūros
srityje:
- priemonių visuomen÷s sveikatos saugai užtikrinti pl÷tra;
- priemonių visuomen÷s sveikatos kontrolei užtikrinti pl÷tra.

Sveikatos apsaugos ministerijos parengiamieji darbai


Inicijuojamas sveikatos sektoriaus prioritetų 2014-2020 m. vertinimas
(numatoma pabaiga 2012 m. I ketv.). Vertinimo tikslas – nustatyti Lietuvai
aktualius sveikatos politikos prioritetus po 2013 m., kurių finansavimas ES
fondų l÷šomis veiksmingai prisid÷tų prie nacionalinių tikslų bei ES
sanglaudos ir regionin÷s politikos uždavinių įgyvendinimo.



LR Seime patvirtinti Tolesn÷s sveikatos sistemos pl÷tros 2008-2015
metmenys.



Rengiama Lietuvos sveikatos programa iki 2020 metų (numatomas
parengimo laikotarpis – iki 2011 m. gruodžio 31 d.)



Numatoma sudaryti veiksmų koordinavimo grup÷ siekiant tinkamai
pasirengti naujam programavimo laikotarpiui
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