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SANTRAUKA
Pagrindinis šio vertinimo tikslas – pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiui, įvertinant sveikatos sektoriaus raidos tendencijas
iki 2020 m. ir nustatant galimus sveikatos prieţiūros srities prioritetus, finansuojamus
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis. Tikslui pasiekti numatyti 4 uţdaviniai:
1. Atlikti Lietuvos sveikatos sektoriaus esamos padėties analizę, išryškinant
problemas ir gerąsias iniciatyvas.
2. Nustatyti pagrindines sveikatos problemų prieţastis.
3. Vadovaujantis ES struktūrinę paramą reglamentuojančiais
ir sveikatos
strateginiais dokumentais, nustatyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo sveikatos sektoriuje galimybes.
4. Nustatyti veiksmingiausias ir tikslingiausias prioritetines priemones, kurių
įgyvendinimas galėtų būti finansuojamas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis.
Vertinimo metodologija
Šio vertinimo metodologijos pagrindas – kompleksinių metodų taikymas.
Vertinimas vyko trimis etapais: informacijos rinkimas, analizė ir išvadų bei
rekomendacijų formulavimas. Kiekvienas etapas buvo įgyvendinamas pagal atskirą
metodiką. Renkant informaciją buvo naudojamasi pirminiais ir antriniais informacijos
šaltiniais. Duomenų analizei taikyti mišrūs analizės metodai. Kokybinių tyrimų metu
gauta informacija analizuota turinio analizės metodu, sveikatos problemų kokybinei
analizei taikyti atvejo analizės metodai. Kiekybinių duomenų analizei taikyti
aprašomosios statistikos metodai ir kriterijai. Teisinių ir kito pobūdţio dokumentų
analizė atlikta taikant struktūruotą turinio analizės metodą. Vertinant galimų
prioritetinių intervencijų ekonominį efektyvumą, taikyti ekonominio modeliavimo
metodai. Sveikatos sistemos funkcionavimas vertintas taikant stiprybių, silpnybių,
galimybių ir grėsmių analizės metodą.
Duomenų analizė atlikta taikant kiekybinius ir kokybinius duomenų analizės
metodus. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pateiktos remiantis sisteminiais analizės
modeliais, taip pat prioritetų ir intervencijų nustatymo metodais.
Pagrindiniai rezultatai
Atlikta demografinė ir epidemiologinė gyventojų sveikatos būklės analizė atskleidė,
kad didţiausios gyventojų sveikatos problemos yra didelis elgsenos rizikos veiksnių
paplitimas (alkoholio vartojimas, rūkymas, mityba, fizinis aktyvumas), itin aukšti
mirtingumo rodikliai nuo išvengiamų ir koreguojamų ligų bei mirties prieţasčių.
Sveikatos sektoriaus SSGG analizė atskleidė sveikatos sistemos funkcionavimo ypatumus.






Pagrindinės sveikatos sistemos stiprybės:
Įdiegta privalomojo sveikatos draudimo sistema, uţtikrinanti Lietuvos gyventojų
teisę į sveikatos prieţiūrą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudţeto lėšų išlaidų kontrolę
Teisės aktuose aiškiai nurodytos pacientų teisės
Sukurta pirminės sveikatos prieţiūros sistema su šeimos gydytojo – „vartininko“
funkcijomis
Sukurtos ir įgyvendinamos įvairios lėtinių ligų antrinės prevencijos programos
Didėjantis dėmesys reabilitacijai, ilgalaikei slaugai ir paliatyviajai prieţiūrai
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 Pastaraisiais metais skirtos didelės investicijos ASPĮ plėtrai siekiant reformų tikslų
 Gyventojų teigiamai vertinama Lietuvos sveikatos prieţiūros sistema
Silpnybės:
 Palyginti su kitomis ES valstybėmis, Lietuvoje sveikatai skiriama maţai lėšų
 Didelė pacientams tenkanti tiesioginių išlaidų našta
 Paslaugų prieinamumo apribojimai
 Visuomenės sveikatos vaidmuo ir sąsajos su asmens sveikata
Galimybės
 Organizacinės kokybės gerinimas
 Geriau koordinuojama valstybės ir savivaldos institucijų politika
 Privataus sektoriaus ir NVO įtraukimas formuojant ir įgyvendinant sveikatos
politiką
 Veiksmingesnis darbo jėgos panaudojimas
 E. sveikatos sistemos diegimas
Grėsmės:
 Neigiami demografiniai pokyčiai: gyventojų senėjimas ir didelė migracija
 Bloga gyventojų sveikata
 Iššūkiai sektoriaus plėtros tvarumui
 Nepakankama sveikatos prieţiūros sektoriaus veiklos kokybė, sauga ir
veiksmingumas
 Ryškūs netolygumai šalyje sveikatos paslaugų prieinamumo, sveikatos paslaugų
vartojimo ir padarinių sveikatai poţiūriu
 Išsamių ir patikimų duomenų trūkumas
Įvertinus reikšmingiausias gyventojų sveikatos problemas, atsiţvelgus į sveikatos
sistemos ypatumus bei potencialą, taip pat į Lietuvos paţangos strategijoje bei 2014–
2020 m. Lietuvos paţangos programoje išdėstytus prioritetus, buvo nustatytos trys
svarbiausios investicijų sritys ir aprašytos prioritetinės intervencijų priemonės.
Prioritetinėse
investicijų
srityse
įgyvendinamos
intervencinės
priemonės yra mokymai, informacinių ir ryšių technologijų diegimas,
tyrimai bei vertinimai ir kitos priemonės.
Rekomenduojamos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos investicijų
panaudojimo sveikatos sektoriuje sritys yra lėtinių ligų valdymas, sveikata
darbe bei sveikatos saugos ir kokybės gerinimas. Įgyvendinus šias intervencijas,
galima sumaţinti išvengiamą mirtingumą nuo ŠKL, piktybinių navikų, traumų, apatinių
kvėpavimo takų ligų, tuberkuliozės, virškinimo sistemos ligų, diabeto; sumaţinti laikinojo
nedarbingumo dienų skaičių dėl šių ligų; padidinti ambulatoriškai teikiamų sveikatos
paslaugų apimtis; sutrumpinti stacionarinio gydymosi trukmę ir sumaţinti stacionarinį
letališkumą. Tikėtina, jog investicijomis bus sudarytos sąlygos pagerinti gyventojų
sveikatą, padidinti darbingo ir ypač darbingo vyresnio amţiaus (55–64 m.) gyventojų
ekonominį aktyvumą.
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SUMMARY
This evaluation aims to make preparations for the EU structural funds programming
period 2014-2020. Preparation covers assessment of health care sector development
trends till 2020 and identification of potential health priorities to be financed from the
EU structural funds. Evaluation had four objectives to achieve:
1. To analyze Lithuanian health care sector and to highlight the challenges and good
initiatives.
2. To determine the main causes of population health problems.
3. To identify the possibilities for the EU structural funds investment into health
sector in accordance to the strategic documents on the EU structural funds and
health.
4. To nominate the most effective and expedient priority measures to be potentially
financed from the EU structural funds in 2014-2020.
Methodology of evaluation
Methodology was based on the application of complex evaluation methods. Assessment
has been done in three steps: collection of information, analysis and draft of
recommendations. Every methodological step was accomplished according to the specific
additional methodologies. Primary and secondary sources of information were put to use
for data collection. Data were analyzed using complex analysis methods. Qualitative
information was analyzed applying content analysis method, and health sector challenges
were investigated using case studies. Quantitative data were explored applying
descriptive statistical methods and criteria. Legislative and other strategic documents
were reviewed applying structural content analysis method. Economic modelling tools
were used for the economic evaluation of the priority interventions. Health system
scrutiny was achieved by applying the so called SWOT analysis – identifying strengths,
weaknesses threats (challenges) and opportunities of the Lithuanian health system.
Consequentially recommendations were brought as the main conclusions of the
evaluation.
The main findings of evaluation
Demographic and epidemiologic analysis of population health status revealed the main
public health challenges naming rapid aging, high prevalence of behavioural risk factors
(alcohol consumption, smoking habits, nutrition and physical activity), and high
preventable and amenable morbidity and mortality indicators. The SWOT analysis of the
health system disclosed apparent peculiarities of the health system performance.
We identified three major priority areas for health sector investment. Priority areas and
health interventions address the main population health challenges in the country and
health system singularities. Priorities are in accordance with principal strategic priorities
identified in Lithuanian sustainable growth strategy 2030, Lithuanian sustainable growth
programme 2014-2020 and in the EU 2020 strategy. The proposed priorities for the EU
structural funds investment are Management of chronic diseases, Health at work and
Improvement of health safety and quality. By implementing the goals of these priorities
we aim to reduce amenable and preventable mortality and morbidity from cardiovascular
diseases, cancer, injuries, lower respiratory system diseases, TB, digestive system
diseases; we target to decrease the absenteeism from work due to respective diseases, to
increase the extent of the outpatient services, and to diminish hospital lethality due to
controlled prevalence of hospital infections. Main tools are training, E-Health
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development, research, monitoring and evaluation, etc. Expected outcomes of
investments will manifest through a better self perceived health of population and
increased economic activity of population, especially of working people aged 55-64.
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ĮVADAS
Europos Komisija 2011 m. birţelio 29 d. komunikate „Strategijos „Europa 2020“
biudţetas“ pabrėţė, kad „sveikatingumo skatinimas yra neatsiejama strategijos „Europa
2020 m.“ pažangaus ir integralaus augimo tikslų dalis. Kai piliečiai yra sveiki ir
aktyvūs ilgesnį laiką, daromas teigiamas poveikis darbo našumui ir konkurencingumui.
Inovacijos sveikatos priežiūros srityje padeda spręsti tvarumo uždavinį šiame
sektoriuje atsižvelgiant į demografinius pokyčius“. 2011 m. parengtoje ES sveikatos
srities veiksmų 2014–2020 m. programoje „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ dar
aiškiau ir konkrečiau akcentuojama sąsaja tarp ekonomikos augimo ir sveikų gyventojų.
Programoje pabrėţiama būtinybė tęsti pradėtas sveikatos sektoriaus reformas, taip pat
taikyti inovatyvius sprendimus, kurie gerintų sveikatos prieţiūros kokybę, sudarytų
prielaidas didinti sveikatos sistemų funkcionavimo veiksmingumą ir tvarumą. Ypač daug
dėmesio turėtų būti skiriama sveikatos skirtumams tarp šalių ir pačių šalių viduje
maţinti, tai yra pagrindinė prielaida siekiant „integralaus augimo“ tikslo.
Rengiantis deryboms dėl naujos 2014–2020 m. finansinės perspektyvos svarbūs keli
dalykai. Visų pirma, turėtų būti aiškiai nurodytos didţiausią susirūpinimą keliančios
visuomenės sveikatos problemos, kurias būtina išspręsti siekiant strategijoje „Europa
2020“ nustatytų tikslų. Antra, turėtų būti atkreiptas dėmesys į sritis, kuriose atitinkamos
politikos kryptys turėtų papildomą poveikį sprendţiant visuomenės sveikatos problemas.
Trečia, turėtų būti imtasi moksliniais įrodymais arba šalių gerąja patirtimi grįstų
priemonių, kurių įgyvendinimas duotų didţiausią galimą naudą sprendţiant nurodytas
problemas. Ketvirta, turėtų būti pasirinkti tokie būsimų priemonių įgyvendinimo
finansavimo būdai, kurie sudarytų prielaidas derinti skirtingus finansavimo šaltinius ir
taip pasiekti didţiausios sąveikos.
Atliekamo vertinimo tikslas – pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpiui, įvertinant sveikatos sektoriaus raidos tendencijas
iki 2020 m. ir nustatant galimus sveikatos prieţiūros srities prioritetus, finansuojamus
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis. Siekiant šio tikslo, suformuluoti
keturi uţdaviniai:
1 uţdavinys
2 uţdavinys
3 uţdavinys
4 uţdavinys

Atlikti Lietuvos sveikatos sektoriaus esamos padėties analizę, išryškinant
problemas ir gerąsias iniciatyvas
Nustatyti pagrindines sveikatos problemų prieţastis
Vadovaujantis ES struktūrinę paramą reglamentuojančiais ir sveikatos
strateginiais dokumentais, nustatyti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo sveikatos sektoriuje galimybes
Nustatyti veiksmingiausias ir tikslingiausias prioritetines priemones, kurių
įgyvendinimas galėtų būti finansuojamas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis

Vertinimo tikslų, uţdavinių, rezultatų ir naudos sąsaja pateikta įvado lentelėje.
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Įvado lentelė. Vertinimo tikslų, uţdavinių, rezultatų ir naudos sąsaja
Vertinimo tikslas –
pasirengti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, įvertinant
sveikatos sektoriaus raidos tendencijas iki 2020 m. ir nustatant galimus sveikatos prieţiūros
srities prioritetus, finansuojamus 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos lėšomis
Vertinimo uţdaviniai
1 uţdavinys
2 uţdavinys
3 uţdavinys
4 uţdavinys
Atlikti Lietuvos
Nustatyti pagrindines Vadovaujantis ES
Nustatyti
sveikatos sektoriaus
sveikatos problemų
struktūrinę paramą
veiksmingiausias ir
esamos padėties
prieţastis
reglamentuojančiais ir tikslingiausias
analizę, išryškinant
sveikatos strateginiais prioritetines
problemas ir gerąsias
dokumentais,
priemones, kurių
iniciatyvas
įgyvendinimas galėtų
nustatyti 2014–
būti finansuojamas
2020 m. ES
2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos
panaudojimo
struktūrinių fondų
sveikatos sektoriuje
lėšomis
galimybes
Vertinimo kryptys
1. Lietuvos sveikatos sektoriaus problemų ir gerųjų iniciatyvų nustatymas.
2. Šalies gyventojų sveikatos skirtumų ES lygmeniu (lyginant Lietuvos gyventojų sveikatos
rodiklius su ES šalių sveikatos rodikliais) ir nacionaliniu lygmeniu (lyginant skirtingų grupių
pagal lytį, gyvenamąją vietą, uţimtumą, išsilavinimą ir kt. sveikatos rodiklius) nustatymas ir
minėtus skirtumus lemiančių prieţasčių nustatymas.
3. Gyventojų sveikatos problemoms spręsti skirtų intervencinių priemonių, kurioms įgyvendinti
galėtų būti naudojamos ES struktūrinės paramos 2014–2020 m. laikotarpiu skiriamos lėšos,
nustatymas.
4. Pagal intervencijų logiką sukurta tinkama priemonių įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo
sistema.
Vertinimo rezultatai
1. Parengta vertinimo ataskaita; pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl prioritetinių priemonių,
kurių įgyvendinimas galėtų būti finansuojamas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
lėšomis.
2. Surengti du vertinimo rezultatų pristatymai.
Vertinimo nauda – vertinimo rezultatais bus pasinaudota rengiant ES paramos panaudojimo
veiksmų programas, skirtas ES strategijai „Europa 2020“ įgyvendinti, taip pat rengiant ir
įgyvendinant kitus nacionalinius strateginius dokumentus, skirtus šalies gyventojų sveikatai
saugoti ir stiprinti.
Šaltinis: sudaryta autorių

Šio vertinimo objektas – gyventojų sveikatos rizikos veiksniai ir Lietuvos
gyventojų sveikatos skirtumams maţinti skirtos sveikatos politikos įgyvendinimo
priemonės strategijose „Europa 2020“ ir „Lietuva 2030“ keliamų uţdavinių ir siekiamų
tikslų kontekste. Siūlomos finansuoti priemonės turi būti pagrįstos vertinimo metu
surinktais duomenimis, kurie patvirtintų siūlomų priemonių poveikį pasirinktoms
problemoms spręsti.
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METODOLOGIJA
Šio vertinimo metodologijos pagrindas – kompleksinių metodų taikymas, taikyti
kiekybiniai ir kokybiniai duomenų analizės metodai. Vertinimas vyko trimis etapais:
informacijos surinkimas, analizė, išvadų ir rekomendacijų formulavimas. Kiekvienas
etapas buvo įgyvendinamas pagal atskirą konkrečią metodiką.
Renkant informaciją buvo pasitelkiami pirminiai ir antriniai informacijos šaltiniai.
Pirminiai informacijos šaltiniai buvo sveikatos sektoriaus ekspertai, profesinių
organizacijų atstovai, sveikatos prieţiūros įstaigų vadovai, NVO atstovai, pacientų
organizacijų atstovai, savivaldybių atstovai bei kiti ES struktūrinių fondų paramos
įgyvendinimu suinteresuotų institucijų atstovai (angl. key informants). Pirminės
informacijos rinkimo metu taikyti kokybiniai tyrimo metodai – pusiau struktūruoti
individualūs interviu. Iš viso turėti 38 individualūs pokalbiai.
Renkant informaciją taip pat remtasi antriniais informacijos šaltiniais. Atliekant
vertinimą pasinaudota kelių tipų antriniais informacijos šaltiniais:
1) nacionalinio ir tarptautinio lygmens teisės aktais, strategijomis, programomis,
ataskaitomis, moksliniais straipsniais;
2) nacionalinėmis ir tarptautinėmis statistinių duomenų bazėmis.
Duomenų analizei taikyti mišrūs analizės metodai. Kokybinių tyrimų metu gauta
informacija analizuota pagal turinio analizės metodą, sveikatos problemų kokybinei
analizei taikyti atvejo analizės metodai. Atliekant kiekybinių duomenų analizę, taikyti
aprašomosios statistikos metodai ir kriterijai. Teisinių ir kito pobūdţio dokumentų
analizė atlikta taikant struktūruotą turinio analizės metodą. Potencialių prioritetinių
intervencinių priemonių ekonominiam veiksmingumui įvertinti taikyti ekonominio
modeliavimo metodai. Sveikatos sistemos funkcionavimas vertintas taikant stiprybių,
silpnybių, galimybių ir grėsmių analizės metodą.
Vertinimo išvadų ir rekomendacijų formulavimas buvo atliekamas taikant
sisteminius analizės modelius, prioritetų ir intervencijų nustatymo metodus.
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1. PAGRINDINĖS SVEIKATOS PROBLEMŲ PRIEŢASTYS
IR SPRENDIMO BŪDAI
Mokslas negali vienareikšmiai ir išsamiai nurodyti sveikatos problemų prieţastis. Tačiau
atlikta nemaţai mokslinių tyrimų, įrodančių, kad dalies mirčių, ligų ar negalios būtų
galima išvengti sumaţinus neigiamą sveikatą lemiančių veiksnių poveikį.
2006 m. PSO ataskaitoje1 pateiktas tam tikrų rizikos veiksnių, prisidedančių prie ligų
naštos, vertinimas. Našta įvertinta pagal du rodiklius: mirtingumo (įvertinta, kokią dalį
sudaro mirtys, siejamos su vienais ar kitais rizikos veiksniais) ir DALY (įvertinta, kokią
dalį ir dėl kokių veiksnių sudaro ligos ar negalios pakoreguoti ar dėl ankstyvos mirties
prarasti gyvenimo metai). Minėtoje ataskaitoje išorės veiksnių nulemta ligų našta
paskaičiuota skirtingiems pasaulio regionams. 1.1 lentelėje pateikti Europos regiono2,
kuriam priklauso Lietuva, duomenys.
1.1. lentelė. Išorės veiksnių nulemta našta
Išorės veiksnių našta
Pagal mirtingumą (proc.)
Pagal DALYs (proc.)
Auštas kraujospūdis
30,8 Alkoholio vartojimas
Tabako vartojimas
15,4 Aukštas kraujospūdis
Antsvoris ir nutukimas
13,4 Tabako vartojimas
Fizinis pasyvumas
12,2 Antsvoris ir nutukimas
Didelis cholesterolio kiekis
12,0 Didelis cholesterolio kiekis
kraujyje
kraujyje
Alkoholio vartojimas
10,4 Fizinis pasyvumas
Didelis gliukozės kiekis
8,6 Didelis gliukozės kiekis
kraujyje
kraujyje
Menkas vaisių ir darţovių
6,1 Menkas vaisių ir darţovių
vartojimas
vartojimas
Oro tarša miestuose
2,6 Narkotikų vartojimas
Nesaugūs lytiniai santykiai
0,7 Nepakankamas maitinimas
krūtimi
Narkotikų vartojimas
0,6 Nesaugūs lytiniai santykiai
Nepakankamas maitinimas krūtimi
0,6 Kūdikių maţas svoris
Nesaugus vanduo, sanitarinės,
0,5 Nesaugus vanduo, sanitarinės,
higieninės sąlygos
higienos sąlygos
Dulkės
0,5 Oro tarša miestuose
Kancerogenai
0,5 Traumų rizikos veiksniai
Kūdikių maţas svoris
0,5 Geleţies trūkumas
Traumos darbe
0,4 Vaikų lytinė prievarta
Patalpų oro tarša dėl kietojo kuro
0,3 Patalpų oro tarša dėl kietojo kuro
naudojimo
naudojimo

13,9
13,0
11,9
8,4
7,0
5,9
4,9
3,0
1,4
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
0,7
0,7
0,6
0,5

Šaltinis: WHO (2009) Global Health Risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major
risks.

Tikslių duomenų apie sveikatos rizikos veiksnių nulemtą naštą ir jų pasiskirstymą pagal
poveikio mastą Lietuvoje nėra.

WHO (2006) Preventing disease through healthy environments. Towards an estimate of the environmental burden
of disease.
2 Ataskaitoje Europa suskirstyta į tris paregionius: EUR-A, EUR-B ir EUR-C. Lietuva priskirta EUR-C paregioniui.
1
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Gyvensena
Daţniausiai analizuojami gyvensenos veiksniai yra alkoholio vartojimas,
rūkymas, mityba ir fizinis ir seksualinis aktyvumas.

Alkoholio vartojimas
PSO ataskaitos3 duomenimis, Europos regionas pasaulyje suvartoja daugiausia
alkoholio (vertinama pagal suvartojamo alkoholio kiekį, tenkantį vienam gyventojui).
Intensyvus alkoholio vartojimas neigiamai atsiliepia gyventojų sveikatai. PSO vertinimu 4,
pasaulio mastu ligų ir traumų, įvykusių dėl alkoholio, našta (matuojama DALY), 2004 m.
duomenimis, sudarė apie 12 proc. bendros ligų ir traumų naštos. ES alkoholio vartojimas
yra trečias pagal sukeliamos ţalos mastą veiksnys, dėl kurio kasmet miršta apie 195 000
ţmonių, t. y. apie 12 proc. vyrų ir apie 2 proc. moterų dėl alkoholio sukeltų ligų ar traumų
miršta pirmalaikėmis mirtimis. ES tikslas – iki 2020 m. sumaţinti alkoholio,
tenkančio vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui, suvartojimą nuo 12,5 litro
iki 9 litrų.
Rytų Europos regione mirtingumas ir sergamumas nuo neuţkrečiamų ligų, taip pat
skirtumas tarp vyrų ir moterų vidutinės gyvenimo trukmės yra didţiausias, palyginti su
Vakarų Europos šalimis5. Apie 25 proc. vidutinės gyvenimo trukmės skirtumo
tarp Rytų Europos ir Vakarų Europos šalyse gyvenančių vyrų galėtų būti
paaiškinama alkoholio vartojimu6.
Išankstiniais Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. vienas 15 m. ir
vyresnis gyventojas suvartojo vidutiniškai 14,1 litro legalaus absoliutaus (100 proc.)
alkoholio. Lyginant su kitomis pasirinktomis ES šalimis, uţ Lietuvą didesnis suvartojamo
alkoholio kiekio rodiklis 2005–2008 m. laikotarpiu buvo tik Estijoje. Nuo 2009 m.
Estijoje pastebimas suvartojamo alkoholio kiekio, tenančio vienam 15 m. ir vyresniam
gyventojui, maţėjimas, tuo tarpu Lietuvoje – grėsmingas augimas (1.2. lentelė).
1.2. lentelė. 2005–2011 m. kai kuriose ES šalyse suvartoto absoliutaus legalaus
alkoholio (litrais), tekusio vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui, palyginimas
Danija
Estija
Suomija
Prancūzija
Vokietija
Latvija
Lietuva*
Lenkija
Švedija
Jungtinė
Karalystė

2005
12,7
13,01
9,95
12,7
12,20
10,96
12,9
9,04
6,60
11,4

2006
12,2
13,4
10,14
12,9
10,1
11,68
12,7
9,70
6,80
11,0

2007
12,1
14,8
10,45
12,7
9,9
12,32
13,4
10,34
6,90
11,2

2008
10,9
14,32
10,26
12,3
9,9
13,20
13,3
10,74
6,90
10,8

2009
10,1
12,0
9,96
12,30
9,7

2010

12,4
10,10
7,40
10,2

12,9

2011

12,52

14,1**

Šaltinis: *Lietuvos statistikos departamento duomenys (**išankstiniai duomenys 7); EBPO 2011m.
duomenys
World health organisation Regional Office for Europe, (2012).Alcohol in the European Union. Consumption, harm
and policy approaches.
4 WHO Regional Office for Europe(2009). Evidence for the effectiveness and cost-effectiveness of interventions to
reduce alcohol-related harm.
5 Klumbienė J., Kalasauskas D., Petkevičienė J., Veryga A., Šakytė E. (2012) Trends and Social Differences in Alcohol
Consumption during the Postcommunist Transition in Lithuania. The Scientific World Journal.
6 Ten pat.
7 http://www.stat.gov.lt/lt/news/view/?id=10109 (2012-07-19)
3
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1.3. lentelėje pateikti duomenys, iliustruojantys alkoholio suvartojimo kiekį
skirtinguose Europos regionuose. Daugiausia alkoholio suvartojama Vidurio rytų ir Rytų
Europos šalyse, maţiausiai – Šiaurės Europos šalyse.
1.3. lentelė. Vienam 15 m. ir vyresniam gyventojui tenkantis alkoholio kiekis
skirtinguose Europos regionuose, 2009 m.
Regionas
Vidurio
rytų
ir
Rytų
Europos šalys
Vidurio vakarų ir Vakarų
Europos šalys
Šiaurės Europos šalys
Pietų Europos šalys
ES vidurkis

Vienam 15 m. ir
vyresniam gyventojui
tenka gryno legalaus
alkoholio (litrais)
14,5 (1,7)

Vienam 15 m. ir vyresniam
gyventojui tenka
neregistruoto gryno
alkoholio (litrais)
2,5 (0,8)

12,4 (0,8)

1,0 (0,5)

10,4 (1,9)
11,2 (1,7)
12,4 (1,3)

1,9 (0,3)
2,0 (0,5)
1,6 (0,6)

() paţymėtas standartinis nuokrypis
Šaltinis: PSO, 2012 m.

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau – NTAKD) 2011 m.
atlikto Tabako, alkoholio ir kanapių vartojimo paplitimo tarp suaugusių (18–64 m.)
Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, per pastaruosius 12 mėnesių alų ar kitą
alkoholinį gėrimą nurodė vartoję 83,4 proc. šalies gyventojų.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, besigydančių nuo alkoholinės
psichozės asmenų skaičius abiejose lyčių grupėse 2004–2007 m. laikotarpiu didėjo, o
nuo 2007 m. matyti maţėjimas (1.4. lentelė). Sergamumas alkoholine psichoze
dominuoja tarp vyrų, pavyzdţiui, 2011 m. pirmą kartą uţregistruotų alkoholinės
psichozės atvejų vyrams buvo 6 kartus daugiau nei moterims.
1.4. lentelė. Besigydančių nuo priklausomybės asmenų pagal lytį (pirmą kartą
uţregistruoti atvejai) skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
Liga
Alkoholinė
psichozė
Lėtinis
alkoholizmas

Lytis
Vyrai
Moterys
Vyrai
Moterys

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
47,7
58,5
67,5
77,6
64,2
45,3
42,4
39,5
8,8
10,5
12,4
13,1
11,9
7,4
8,5
6,2
64,7
91,5
73,6
86,1
84,0
63,7
55,0
75,7
13,3
17,9
14,1
16,0
17,8
14,4
14,5
19,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lyginant sergamumą priklausomybės nuo alkoholio ligomis pagal gyvenamąją
vietovę matyti, kad sergamumas alkoholine psichoze analizuojamu 2004–2011 m.
laikotarpiu tarp kaimo gyventojų buvo didesnis. O sergančiųjų lėtiniu alkoholizmu
proporcijos tarp miesto ir kaimo analizuojamu laikotarpiu kardinaliai pasikeitė: 2004 m.
sergančiųjų lėtiniu alkoholizmu daugiau buvo registruojama kaime, o nuo 2006 m.
sergančiųjų minėta liga daugiau registruojama tarp miesto gyventojų (1.5. lentelė).
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1.5. lentelė. Besigydančių nuo priklausomybės asmenų pagal gyvenamąją vietovę
(pirmą kartą uţregistruoti atvejai) skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų
Liga
Alkoholinė
psichozė
Lėtinis
alkoholizmas

Vietovė
Miestas
Kaimas
Miestas
Kaimas

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
20,2
24,7
27,4
33,0
27,4
21,0
17,8
17,9
40,6
49,2
59,5
63,5
54,0
33,1
37,4
29,3
35,0
46,9
42,4
51,7
55,4
42,4
37,9
51,0
41,8
62,9
40,6
42,5
35,0
27,2
24,1
34,1

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos
statistikos
departamento
duomenimis,
Lietuvos
gyventojų
mirtingumas dėl prieţasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, 2004–2011 m.
laikotarpiu neţymiai maţėjo. Minėtu laikotarpiu ypač sumaţėjo mirčių dėl transporto
įvykių, kurių prieţastis buvo alkoholis. 2006 m. tokių mirčių 100 000 gyventojų teko
26,5, o 2011 m. – 11,2. Taip pat sumaţėjo mirčių dėl atsitiktinio paskendimo, gerokai
sumaţėjo ir smurtinių mirčių. Tačiau mirčių, kurių prieţastis – tyčiniai susiţalojimai
(saviţudybės), skaičius minėtu laikotarpiu išliko palyginti didelis, 2011 m. 100 000
gyventojų teko 31,6 mirties (1.1. pav.)
1.1. paveikslas. Lietuvos gyventojų
mirtingumo
dėl
pagrindinių
su
alkoholiu
susijusių
prieţasčių
tendencijos 2004–2011 m. (atvejų
skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)

1.2. paveikslas. Vyrų ir
moterų
mirtingumo dėl prieţasčių, susijusių su
alkoholiu, tendencijos 2004–2011 m.
(atvejų skaičius, tenkantis 100 000
gyventojų)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2004–2011 m. laikotarpiu vyrų mirčių skaičius dėl prieţasčių, susijusių su alkoholio
vartojimu, maţėjo gana ryškiai – nuo 82,7 atvejo, tenkančio 100 000 gyventojų 2007 m.,
iki 44,7 – 2011 m. (1.2. pav.). Moterų mirčių dėl prieţasčių, susijusių su alkoholiu,
skaičius nuo 2007 m. iki 2010 m. maţėjo, tačiau 2011 m. matyti jau gerokai išaugęs
mirčių skaičius – 100 000 gyventojų teko 15 mirčių, panašiai, kiek buvo 2004 metais.
Statistikos departamento duomenimis, 2011 m. moterų mirčių skaičius didėjo daugiausia
dėl išaugusio moterų mirtingumo nuo alkoholinės kepenų ligos.

21

Rūkymas
Mokslininkų teigimu, rūkymo paplitimas tarp gyventojų yra viena didţiausių
visuomenės sveikatos problemų, su kuria pastaruoju metu susiduria Europa. Europos
Sąjungoje (ES 25) rūkymas kasmet nuţudo apie 650 000 ţmonių 8, dar apie 13 mln.
europiečių kenčia dėl įvairių lėtinių rūkymo sukeltų ligų. Skaičiuojama9, kad vien dėl
rūkymo sukeltų ligų ir mirčių bendri ES 25 šalių metiniai ekonominiai nuostoliai siekia
97,7–130,3 mlrd. eurų.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atliktų Lietuvos suaugusių ţmonių
gyvensenos tyrimų duomenimis, per 1998–2010 m. laikotarpį rūkančių vyrų sumaţėjo
apie 13 proc., o rūkančių moterų dalis stabilizavosi. Analizuojamu laikotarpiu šiek tiek
daugėjo atsisakiusiųjų ţalingo įpročio (1.3. pav.).
1.3. paveikslas. Rūkymo paplitimas ir pokyčiai 20–64 m. amţiaus suaugusių ţmonių
grupėje 1998–2010 m. laikotarpiu

Šaltinis: Suaugusių Lietuvos ţmonių gyvensenos tyrimų duomenys.

Naujausio (2012 m.) Eurobarometro tyrimo duomenimis, Lietuvoje 15–64 m.
amţiaus gyventojų grupėje rūkaliai sudaro apie 30 proc. (ES 27 – 28 proc.). Lietuvoje
dauguma rūkančiųjų patenka į 15–45 m. amţiaus grupę (1.6. lentelė).

Peto R., Lopez A.D., Boreham J., Thun M. (2003) Mortality from smoking in developed countries 1950-2000. 2nd ed.
The ASPECT Consortium (2004). Tobacco or health in the European Union – past, present and future. Luxembourg:
Office for Official Publication of the European Communities.
8
9
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1.6. lentelė. Rūkymo paplitimas Lietuvoje, kai kuriose ES šalyse ir ES 27 (2012 m.
duomenimis)
ES 27

Lietuva

Latvija

Iš viso
28%
30%
36%
Pagal lytį
Vyrai
32%
43%
52%
Moterys
24%
19%
22%
Pagal amţių
15-24
29%
32%
33%
25-39
37%
40%
45%
40-45
34%
38%
41%
55+
17%
15%
23%
Susiduria su sunkumais apmokėdami sąskaitas
Daţniausiai
46%
39%
48%
Kartais
34%
31%
38%
Beveik
23%
25%
29%
niekada

Estija

Lenkija

Suomija

Danija

Švedija

JK

26%

32%

25%

26%

13%

27%

36%
19%

38%
27%

28%
22%

27%
24%

12%
13%

28%
26%

25%
31%
30%
21%

21%
36%
45%
24%

37%
26%
33%
14%

24%
29%
25%
25%

12%
9%
16%
13%

30%
36%
28%
17%

43%
30%
22%

50%
42%
27%

53%
38%
21%

58%
44%
23%

33%
38%
11%

48%
40%
22%

Šaltinis: Eurobarometras, 2012 m.

Lyginamų šalių grupėje įspūdingiausi rodikliai yra Švedijoje, kurioje rūkančių 15–
64 m. amţiaus grupės gyventojų, naujausiais Eurobarometro duomenimis, yra vos
13 proc., t. y. beveik perpus maţiau nei kitose ES šalyse. Lietuva išsiskiria iš kitų šalių
pagal rūkančiųjų vyrų dalį (2012 m. – 43 proc.). Uţ Lietuvos vyrus daugiau rūko tik
Latvijos vyrai (2012 m. – 52 proc.).
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvoje rūkymo paplitimas tarp paauglių (pagal
rūkiusiųjų per pastarąsias 30 dienų rodiklį) yra gana didelis ir nuo 2003 m.
viršija ESPAD vidurkį. Lyginant Lietuvą su kitomis ES šalimis pagal rūkymo
paplitimą tarp berniukų (2011 m. ESOAD tyrimų duomenimis), blogesnė padėtis yra tik
Latvijoje. Antra vertus, Lietuvoje 2007–2011 m. laikotarpiu minėtas rodiklis nekito, tuo
tarpu kitose šalyse, pvz., Lenkijoje, Prancūzijoje, Suomijoje, ryškios didėjimo tendencijos.
Puikiais rezultatais pasiţymi Estija, kurioje berniukų rūkymo paplitimas per 2003–
2011 m. laikotarpį sumaţėjo 5 proc. Lyginant rūkymo paplitimą tarp mergaičių, nuo
2007 m. didėjimo tendencijos matyti ne tik Lietuvoje, bet ir Prancūzijoje, Latvijoje,
Suomijoje, Lenkijoje. Analizuojant ţalingo įpročio paplitimą Lietuvoje, nustatyta, kad
paauglių rūkymo įpročių paplitimas labai susijęs su šeimos socialine padėtimi: daţniau
rūkė paaugliai, augantys paţeistoje šeimoje (paprastai nebuvo biologinio vaiko
tėvo), bei paaugliai, laikantys savo šeimą maţiau turtinga10.
Lietuvos statistikos departamento duomenimis, per 2004–2011 m. laikotarpį naujai
uţregistruotų susirgimų kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis skaičius kito
nevienodai. Daugiausia registruojama naujų susirgimų kvėpavimo organų ligomis.
2011 m. tokių susirgimų 100 000 gyventojų teko apie 25 tūkst. – tai gerokai daugiau nei
2010 m., tačiau maţiau nei 2005, 2007 ir 2009 metais. Tolygesnis augimas pastebimas
registruojant naujus susirgimus dėl piktybinių navikų, iš jų sparčiausiai daugėja naujų
susirgimų dėl lūpų, burnos ertmės ir ryklės piktybinių navikų bei gerklų piktybinių
navikų (1.4. pav.).

Zaborskis A. (2011) Rūkymas, alkoholinių gėrimų ir narkotikų vardijimas paauglystėje. Nacionalinės sveikatos
tarybos 2011 m. metinis pranešimas.
10
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1.4. paveikslas. Sergamumas kai kuriomis su rūkymu susijusiomis ligomis
(uţregistruota naujų susirgimų, tenkančių 100 000 gyventojų)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nustatyta, kad 2009 m. Lietuvoje 35–69 m. amţiaus grupės vyrų mirčių nuo vėţio
struktūroje net 45 proc. sudarė rūkymo sukeltos vėţinės ligos. Visų 2009 m. mirusių 35–
69 m. amţiaus grupės vyrų mirčių struktūroje mirtys, susijusios su rūkymu, sudarė
ketvirtadalį (26 proc.) visų mirčių. Minėtos amţiaus grupės moterų mirčių struktūroje
mirtys, susijusios su rūkymu, sudarė vos 4 proc. (1.7. lentelė).
1.7. lentelė. Mirtys, kurių prieţastys susijusios su rūkymu/visos mirtys (tūkst.) tarp
Lietuvos vyrų ir moterų, 2009 m.
Vyrai
Prieţastis

100
1,0/2,3
(45%)
1,1/3,8
0,2/0,4

Visos
amţiaus
grupės
100
100
0,7/2,2
1,8/4,6
(33%)
0,7/6,2
1,9/10
0,3/0,6
0,6/1,1

0,4/3,9
2,8/10
(26%)

0,1/1,1
1,9/10
(18%)

35–69 m.
Plaučių vėţys
Vėţys (visos rūšys)
Kraujagyslių ligos
Kvėpavimo
sistemos ligos
Kitos prieţastys
Visos prieţastys

Moterys

70+ m.

0,4/6,0
4,6/22

35–69
m.
0,0/0,1
0,1/1,5
(4%)
0,1/1,6
0,0/0,1
0,0/1,3
0,2/4,
5
(4%)

70+ m.
0,0/0,1
0,10/2,0
(2%)
0,1/12
0,0/0,3
0,0/1,4
0,2/15
(1%)

Visos
amţiaus
grupės
0,1/0,2
0,1/3,5
0,2/13
0,0/0,5
0,0/3,0
0,3/20

Šaltinis: Peto R., Lopez D. A., Boreham J., Thun M.(2012) Mortality from somking in developed countries
1950-2005 (or later). Lithuania.

Analizuojant su rūkymu susijusių mirčių dinamiką, didesnė paţanga matyti 1985–
2000 m. laikotarpiu, kai tiek vyrų, tiek moterų grupėje mirčių, susijusių su rūkymu, dalis
maţėjo (1.5. pav.).
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1.5. paveikslas. Mirčių, kurių prieţastis – rūkymas, dalies visų mirčių 35–69 m.
amţiaus grupėje pagal lytį dinamika Lietuvoje 1985-2009 m. laikotarpiu

Šaltinis: Peto R., Lopez D. A., Boreham J., Thun M.(2012) Mortality from somking in developed countries
1950-2005 (or later). Lithuania.

Nuo 2000 m. mirčių, susijusių su rūkymu, dalis vyrų grupėje sumaţėjo 3
procentiniais punktais ir iki 2009 m. nekito. Moterų grupėje su rūkymu susijusių mirčių
dalis nuo 2000 m. iki 2009 m. didėjo. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
nuo 2009 m. vyrų ir moterų mirčių dėl vėţinių ligų, kurių prieţastys susijusios su
rūkymu, skaičius ir toliau didėja. Didesnis mirtingumas nuo su rūkymu susijusių
prieţasčių yra gyventojų, gyvenančių kaimo vietovėje.

Mityba ir fizinis aktyvumas
2004 m. PSO patvirtintoje pasaulio mitybos, fizinio aktyvumo ir sveikatos
strategijoje nurodyta, kaip turėtų maitintis gyventojai, kad išvengtų lėtinių neinfekcinių
ligų11. Daugumos šalių gyventojų mityba neatitinka PSO rekomendacijų. Nuo 1997 m. kas
penkeri metai vykdomi Lietuvos suaugusių gyventojų faktinės mitybos bei mitybos ir
gyvensenos įpročių tyrimai. Atliktų tyrimų duomenimis (1997, 2002, 2007 m.),
Lietuvos gyventojų mityba nesubalansuota: gyventojai nepakankamai vartoja
švieţių darţovių bei vaisių, grūdinių produktų, ţuvies ir jos produktų, tradiciškai per daug
vartoja mėsos ir mėsos produktų, daug vartojama riebalų, ypač sočiųjų riebalų rūgščių,
maţiau, negu rekomenduojama, su maistu gaunama skaidulinių medţiagų ir per daug
cholesterolio bei natrio. Šios tendencijos išliko per visą pastarąjį dešimtmetį.
Įrodyta, kad sveiki mitybos įpročiai susiformuoja jau vaikystėje, todėl ypač svarbu
juos diegti ir formuoti kuo ankstesniame amţiuje. 2005–2010 m. Lietuvoje atliktų
mokinių mitybos tyrimų rezultatai rodo, kad mokinių mityba nėra pakankamai sveika ir
tinkama, nesilaikoma maitinimosi reţimo, jiems dar trūksta ţinių apie maisto produktų
maistinę vertę, maisto priedus, jų vartojimo riziką ir kt. Nors ir imtasi priemonių,
Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Europos šalių, mokyklinio amţiaus vaikų mityba vis dar
yra palanki lėtinėms ligoms atsirasti, todėl būtina tam skirti ypatingą dėmesį.
World Health Organization(2004) Global Strategy on Diet, Physical Activity and Health. Prieiga per internetą:
http://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_english_web.pdf
11
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Kitų šalių patirtis rodo, kad mitybos įpročiams tapus sveikesniems, lėtinių
neinfekcinių ligų paplitimas maţėja. Sektinu pavyzdţiu laikoma Suomija, kur gerokai
sumaţėjus riebaus pieno ir sviesto vartojimui, o išaugus darţovių, vaisių bei kitų sveikatai
naudingų maisto produktų vartojimui darbingo amţiaus gyventojų mirtingumas nuo
širdies ir kraujagyslių ligų sumaţėjo net 80 proc12.
Per pastaruosius dvidešimt metų Lietuvos gyventojų mityba kito
sveikatai palankia linkme13: sumaţėjo gyvūninės kilmės riebalų (sviesto, taukų)
vartojimas ir išaugo augalinės kilmės riebalų (aliejaus, margarino) vartojimas. Mitybos
pokyčiai paaiškino 43,3 proc. vyrų ir 50,8 proc. moterų bendro cholesterolio
koncentracijos kraujyje sumaţėjimą. Tačiau išliekantys dideli lėtinių neinfekcinių ligų
paplitimo mastai rodo, kad Lietuvos gyventojų mitybos pokyčiai nėra pakankami.
Literatūroje paskelbtų epidemiologinių tyrimų rezultatai rodo, jog sukaupta
pakankamai mokslinių įrodymų, kad reguliarus fizinis aktyvumas padeda sumaţinti
riziką susirgti gaubtinės ţarnos, krūties ir gimdos gleivinės vėţiu. Epidemiologinių tyrimų
duomenys atskleidţia, kad yra galimas prieţastinis ryšys tarp fizinio aktyvumo ir
priešinės liaukos, plaučių ir kiaušidţių vėţio rizikos14.
2010 m. Lietuvos gyventojų apklausos pagal tarptautinį klausimyną IPAQ (angl.
International Physical Activity Quastionnaire) duomenimis, 56,5 proc. šalies
gyventojų save priskiria aukšto fizinio aktyvumo (judėjimas laisvalaikiu,
vaikščiojimas ar vaţiavimas dviračiu bei profesinis fizinis aktyvumas darbe) grupei.
Apklausa parodė, kad vidutiniškai respondentai ėjimui pėsčiomis ar vaţiavimui dviračiu
skiria 1 valandą per dieną. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad Lietuvos gyventojai kas dieną
sėdi apie 5 valandas.
Suaugusių Lietuvos ţmonių gyvensenos tyrimo duomenimis (tuomečio Kauno
medicinos universiteto 1994–2006 m. duomenys), pastaraisiais metais Lietuvoje
laisvalaikiu bent 30 min. keturias ir daugiau dienų per savaitę besimankštinančių ţmonių
skaičius maţėja15.
Tarptautinio moksleivių sveikatos ir gyvensenos tyrimo (angl. Health Behaviour in
School-Aged Children – HBSC) 2009–2010 m. duomenimis, 17 proc. 11 metų mergaičių
ir 23 proc. tokio paties amţiaus berniukų yra fiziškai aktyvūs. Aktyviausi Europoje yra
Airijos vaikai – 31 proc. mergaičių ir 43 proc. berniukų. Lyginant Lietuvos rezultatus su
kaimyninėmis šalimis, Latvijoje padėtis geresnė: 18 proc. mergaičių ir 26 proc. berniukų
yra fiziškai aktyvūs, o estų vaikai sėslesni: fiziškai aktyvūs 16 proc. mergaičių ir 19 proc.
berniukų. Analizuojant vyresnio amţiaus vaikų fizinį aktyvumą, pastebimas
fiziškai aktyvių vaikų skaičiaus maţėjimas.
Nesveiki mitybos įpročiai ir maţas gyventojų fizinis aktyvumas yra pagrindiniai
antsvorio turinčių ar nutukusių asmenų skaičiaus didėjimui įtakos turintys veiksniai.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad dėl nutukimo atsiranda tokios sveikatos
problemos: aukštas kraujospūdis, didelis cholesterolio kiekis kraujyje, diabetas, širdies ir
kraujagyslių ligos, kvėpavimo problemos (astma), jungiamojo audinio problemos
(artritai) ir kai kurios vėţio rūšys. Taip pat įrodyta, kad mirtingumas smarkiai didėja
perţengus antsvorio ribą16.
Puska P. (2009) Fat and heart disease: yes we can make a change – the case of North Karelia (Finland). Ann Nutr
Metab 2009; 54:33-8.
13 Ramaţauskienė V. (2011) Suaugusių Lietuvos gyventojų mityba ir lipidų apykaitos sutrikimai 1987–2007 metais.
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija. Daktaro disertacija. Biomedicinos mokslai, visuomenės
sveikata (09B).
14 Kuzmickienė I., Everatt R., Petrauskaitė R. (2011) Fizinis aktyvumas ir piktybinių navikų rizika: Epidemiologinių
tyrimų apžvalga. „Visuomenės sveikata“.
15 Jankauskienė R. (2011) Fizinio aktyvumo skatinimo politika Lietuvoje: kas prisiims atsakomybę po kito
dešimtmečio, Nacionalinės sveikatos tarybos 2011 m. metinis pranešimas.
16 OECD(2011) Obesity and the Economics of Prevention: Fit not Fat.
12

26

ES daugiau nei pusė (50,1 proc.) suaugusių gyventojų turi antsvorio arba yra
nutukę. Net 15-oje iš 27 ES valstybių gyventojai, turintys antsvorio arba nutukę, sudaro
daugiau nei 50 proc. tų šalių populiacijos. Nutukusių asmenų dalis ES šalyse skiriasi –
nuo maţiau nei 10 proc. Rumunijoje, Italijoje iki daugiau nei 20 proc. Jungtinėje
Karalystėje, Airijoje, Maltoje (1.6. pav.)
1.6, paveikslas. Nutukimo paplitimas tarp suaugusių asmenų, taip pat tarp vyrų ir
moterų Lietuvoje ir ES 27, 2008 m.

Šaltinis: Health at a Glance 2010. OECD EU

Lietuvoje nutukę asmenys sudaro penktadalį (19,7 proc.) suaugusių ţmonių
populiacijos. Lietuvoje (kaip ir daugelyje kitų ES šalių) nutukimas yra kiek labiau paplitęs
tarp vyrų (20,6 proc.) nei tarp moterų (19,2 proc.). Didţiausi nutukimo skirtumai yra
Latvijoje – nutukusių moterų yra beveik 9 procentiniais punktais daugiau (20,9 proc.) nei
vyrų (12 proc.). Atkreiptinas dėmesys, kad nutukusių asmenų skaičius sparčiai auga. Per
pastaruosius 20 metų nutukusių ţmonių skaičius ES šalyse padidėjo dvigubai (48 pav.).
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1.7. paveikslas. Nutukimo paplitimo augimas tarp suaugusių asmenų ES šalyse

Šaltinis: Health at a Glance 2010. OECD EU

Lietuvos suaugusių gyventojų antsvorio ir nutukimo paplitimo tyrimo, atlikto 2007
m. duomenimis, daugiausia gyventojų, turinčių antsvorį, buvo Alytaus (45,4 proc.) ir
Utenos (44,8 proc.) apskrityse, o daugiausia nutukusių buvo Šiaulių (19 proc.) apskrityje.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 2010 m. atliko Lietuvos ţmonių gyvensenos
tyrimą ir jo duomenis palygino su analogiškų tyrimų, atliekamų nuo 1994 m.,
duomenimis. Buvo nustatyta, kad per 1994–2010 m. laikotarpį antsvorio
paplitimas tarp vyrų padidėjo nuo 47 proc. iki 60 proc., o nutukimo – nuo 10
proc. iki 19 proc. Antsvorio ir nutukimo paplitimas tarp Lietuvos moterų nepasikeitė.
Minėto 2010 m. tyrimo duomenimis, nutukimo paplitimas didėjo tiek tarp vidurinio ir
ţemesnio išsilavinimo, tiek tarp aukštojo išsilavinimo vyrų. Nutukusių moterų dalis buvo
maţiausia tarp aukštojo išsilavinimo moterų.
Padidėjęs kraujospūdis (pirminė arterinė hipertenzija) yra rizikos veiksnys,
kuris, PSO vertinimu, lemia didţiausią sergamumą ir mirštamumą nuo širdies ir
kraujagyslių ligų. Pagrindiniai arterinės hipertenzijos rizikos veiksniai: paveldimumas;
antsvoris ir nutukimas (lemia 55 proc. arterinės hipertenzijos atvejų); gausus natrio ir
maţas kalio vartojimas; piktnaudţiavimas alkoholiniais gėrimais; maţas fizinis
aktyvumas; nuolatinė psichoemocinė įtampa, stresas.
Europos kardiologų asociacijos duomenimis, išsivysčiusiose šalyse pirminė arterinė
hipertenzija diagnozuojama 15–37 proc. suaugusių gyventojų. Lietuvoje atliktų
epidemiologinių tyrimų duomenimis17, padidėjęs kraujospūdis (≥ 140/90 mmHg)
nustatytas 57,9 proc. vyrų ir 52,4 proc. moterų. Lietuva pasaulyje priskirtina prie
didesnio padidėjusio kraujospūdţio paplitimo šalių.
Nustatyta, kad arterinės hipertenzijos rizika didėja su amţiumi. Tyrimų
duomenimis, 90 proc. 55–65 m. ţmonių, kurių arterinis kraujo spaudimas yra normalus,
sulaukę 80–85 m. turės padidėjusį kraujospūdį.

Suaugusių ţmonių gyvensenos stebėsenos tyrimai, atliekami pagal PSO koordinuojamą Lėtinių neinfekcinių ligų
integruotos profilaktikos programą (CINDI – Country-wide Integrated Noncommunicable Disease Intervention
Programme).
17
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Aplinka
PSO atlikto tyrimo duomenimis, aplinkos oro kokybė yra svarbus išorės
veiksnys, turintis didelę įtaką gyventojų sergamumui ir net mirtingumui. Oro tarša – tai
tiek nacionalinio pobūdţio, tiek tarpvalstybinė problema, kurią sukelia tam tikri
išmetamieji teršalai, vieni arba dėl cheminės reakcijos neigiamai veikiantys aplinką ir
sveikatą18. Pagrindiniai oro taršos komponentai, pateikti EK komunikate „Teminė oro
taršos strategija“19, paaiškinti 1.8. lentelėje.
1.8. lentelė. Pagrindiniai oro taršos komponentai
Teršalas
Kietosios dalelės
(KD2010 ir KD212,5)

Apibūdinimas
Tai ore esančių dalelių ir skysčio
lašelių (aerozolių) mišinys, kurio
sudėtyje
gali
būti
įvairūs
komponentai: rūgštys, sulfatai,
nitritai,
organiniai
junginiai,
metalai, dirvoţemio dalelės, dulkės,
suodţiai ir kt.

Azoto oksidai
(NOx)

Tai bekvapės, bespalvės dujos,
natūralaus
degimo
šalutinis
produktas. NOx yra vienas atomas
azoto ir neţinomas („x“) skaičius
deguonies atomų.
Tai bespalvės aštraus erzinančio
kvapo dujos.

Sieros dioksidas
(SO2)
Amoniakas

Bespalvės,
dujos.

Lakieji
organiniai
junginiai (LOJ)

Lakiuosius organinius junginius
sudaro anglies, deguonies, azoto,
chloro ir kiti atomai, kurie lengvai
išskiria dujas. Pagrindinis paţemio
ozono komponentas.
Tai aktyvios melsvos spalvos dujos,
kurių molekulė sudaryta iš trijų
deguonies atomų.

Paţemio ozonas
(O3)

aitrios

ir

nuodingos

Kilmės šaltinis
Kietosios dalelės gali būti tiesiogiai
išmetamos į orą, pvz., iš automobilių,
arba susidaryti atmosferoje iš dujų,
tokių kaip sieros dioksidas (SO2),
azoto oksidai (NOx) ir amoniakas.
Kietosios dalelės yra didţiausias
oro taršos keliamas pavojus
ţmogaus sveikatai.
Išsiskiria deginant įvairų kurą bei
naudojant azoto trąšas. Sukelia rūgštų
lietų, eţerų uţdumblėjimą, paskatina
paţemio ozono susidarymą.
SO2 yra vienas pagrindinių ugnikalnių
išskiriamų dujų komponentų. Taip pat
susidaro akmens anglių ir naftos
degimo metu.
Į aplinką daţniausiai patenka dėl
ţmogaus kaltės, kadangi šis cheminis
elementas
plačiai
naudojamas
daugelyje pramonės šakų (trąšų
gamyboje,
maisto
pramonėje,
celiuliozės, linų apdirbimo pramonėje
ir kt.).
Organiniai pramonėje ir namuose
naudojami tirpikliai, daţai.

Susidaro
lakiesiems
organiniams
junginiams (LOJ) reaguojant su azoto
oksidais saulės šviesoje. Daugiausia jo
susidaro dėl automobilių išmetamų
dujų. Labai pavojingas ţmogui ir yra
didelės taršos miškuose bei ţemės
ūkyje prieţastis.

Šaltinis: sudaryta autorių

Europos Bendrijų Komisija. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Teminė oro taršos strategija”.
Briuselis, 2005 09 21. KOM(2005) 446 galutinis. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:LT:PDF)
19 Ten pat.
20 KD10 – kietosios dalelės, kurių dydis ore yra maţesnis nei 10 µm.
21 KD2,5 – kietosios dalelės, kurių dydis ore yra maţesnis nei 2,5 µm.
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Atlikdama oro taršos poveikio sveikatai vertinimą, PSO sudaryta darbo grupė
surinko moksliškai pagrįstų įrodymų dėl trijų taršos komponentų: kietųjų dalelių
(KD), ozono (O3) ir azoto dioksido (NOx) poveikio sveikatai. Epidemiologinių
tyrimų duomenimis, dėl oro taršos didėja sergamumas kvėpavimo takų ligomis, taip pat
širdies ir kraujagyslių ligomis. Sveikatos problemų, kurios siejamos su pagrindiniais oro
taršos komponentais, apibendrinimas pateiktas 1.9. lentelėje.
1.9. lentelė. Oro taršos komponentų poveikis sveikatai
Teršalas
Kietosios
dalelės

Ozonas

Poveikis
dėl
trumpalaikio
buvimo
sveikatai
ţalingoje
aplinkoje
- Uţdegiminės reakcijos plaučiuose
- Kvėpavimo takų ligų simptomai
- Neigiamas poveikis širdies ir
kraujagyslių sistemai
- Didėja vaistų vartojimas
- Didėja hospitalizavimo atvejų
skaičius
- Didėja mirštamumas

-

Azoto dioksidas a

-

Poveikis dėl ilgalaikio buvimo
sveikatai ţalingoje aplinkoje
-

Neigiamas
poveikis
plaučių funkcijai
Uţdegiminės reakcijos plaučiuose
Neigiamas poveikis kvėpavimo
takams
Didėja vaistų vartojimas
Didėja hospitalizavimo atvejų
skaičius
Didėja mirštamumas
Poveikis plaučių funkcijai, ypač sergantiesiems astma
Kvėpavimo
takų
alerginės
uţdegiminės reakcijos
Didėja hospitalizavimo atvejų
skaičius
Didėja mirštamumas

Didesnis apatinių kvėpavimo
takų ligų simptomų paplitimas
Didesnis lėtinės obstrukcinės
plaučių ligos paplitimas
Susilpnėjusi
vaikų
ir
suaugusiųjų plaučių funkcija
Sutrumpėjusi
gyvenimo
trukmė
daugiausia
dėl
mirtingumo nuo širdies ir
palučių ligų, tikėtina, kad ir
nuo plaučių vėţio
Susilpnėjusi plaučių funkcija

Susilpnėjusi plaučių funkcija
Didėja kvėpavimo takų ligų
simptomų paplitimo tikimybė

a – azoto dioksido rodiklis taikomas oro uţterštumui, daugiausia dėl su transportu susijusių veiksnių,
vertinti.
Šaltinis: WHO Regional Office for Europe (2004) Health aspects of air pollution. Results from the WHO
Project „Systematic review of health aspects of air pollution in Europe“.
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/74730/E83080.pdf)

Mokslininkų teigimu, pavojingiausios ţmogaus sveikatai yra kietosios dalelės.
Kietosios dalelės patenka į ţmogaus organizmą per kvėpavimo sistemą. Kuo maţesnis
dalelių skersmuo, tuo gilesnius kvėpavimo takus jos pasiekia, ten nusėda ir gali pradėti
kauptis, suformuodamos palankią terpę lėtinei ligai išsivystyti. KD10 dalelės, kurių dydis
ore yra iki 10 μm, kelia didelį susirūpinimą, nes jos pakankamai maţos, kad galėtų giliai
prasiskverbti į kvėpavimo takus, o smulkiausios dalelės – net į plaučius ir taip sukelti
didelę grėsmę ţmogaus sveikatai. Didesnės kietosios dalelės sulaikomos viršutiniuose
kvėpavimo takuose ir daţniausiai čiaudint ar kosint iš jų pašalinamos.
Epidemiologinių mokslinių tyrimų duomenimis, kietųjų dalelių poveikis siejamas su
vidutinės būsimo gyvenimo trukmės sumaţėjimu, daugiausia dėl mirštamumo nuo
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kvėpavimo ir kraujotakos sistemų ligų. Vaikai, ypač kūdikiai, nėščiosios, vyresnio
amţiaus ţmonės bei asmenys, sergantys astma ir kitomis kvėpavimo bei kraujotakos
sistemų ligomis, yra jautresni neigiamam uţterštos aplinkos poveikiui.
Europos Komisijos vertinimu22, oro tarša dėl kietųjų dalelių ir paţemio ozono 2000
m. tapo 370 000 mirčių ES prieţastimi. 2005 m. Komisija pristatė Teminę oro taršos
strategiją, kurią įgyvendinus tikimasi, kad mirčių dėl oro taršos skaičius 2020 m.
sumaţės iki 230 000.
Teminėje oro taršos strategijoje nustatytos pagrindinių oro teršalų ribinės normos,
kurios turėtų būti įgyvendintos iki 2020 metų (1.10 lentelė).
1.10. lentelė. Ţmonių sveikatos apsaugai nustatytos oro teršalų ribinės normos
Teršalas

Vidurkinimo
laikotarpis

Kietosios dalelės
KD10

24 val.

Kietosios dalelės
KD2,5

1 metai
1 metai
1 metai
8 val.

Ozonas (O3)

1 val. **
1 val. **
1 val.

Azoto dioksidas
(NO2)

1 metai
1 val.

Ribinė vertė
50µg/m3 (neturi būti viršyta daugiau kaip 35
kartus per kalendorinius metus)
40µg/m3
Ribinė vertė su leidţiamąja nuokrypa
28µg/m3
Siektina vertė
25µg/m3 (įsigaliojimo data – nuo 2015-01-01)
Siektina vertė
3
120µg/m (neturi būti viršijama daugiau nei 25
dienas per kalendorinius metus imant trejų metų
vidurkį)*
Informavimo slenkstis
180µg/m3
Pavojaus slenkstis
240µg/m3
200µg/m3 (negali būti viršyta daugiau nei 18
kartų per metus)
40µg/m3
Pavojaus slenkstis
400µg/m3

*Įgyvendinant ilgalaikius tikslus turi būti siekiama, kad siektina vertė (120µg/m 3) nebūtų viršyta.
** Matuojama arba prognozuojama tris valandas iš eilės.
Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra

Aplinkos apsaugos agentūros duomenimis, daţniausiai kietųjų dalelių sankaupos
padidėjimą lemia transporto sukelta tarša, statybų, gatvių tiesimo, remonto darbai,
energijos gamyba, kūrenimas kietuoju kuru, pramoniniai procesai, teršalams išsisklaidyti
nepalankios meteorologinės sąlygos (rūkas, dulksna, silpnas vėjas) 23.
Lietuvoje oro kokybės vertinimas (pagal ES galiojančius kriterijus ir metodus)
pradėtas 2003 metais. Oro kokybės tyrimai atliekami didţiausiuose šalies miestuose ir
miestuose, kuriuose įsikūrę dideli pramonės objektai. Tokie miestai yra Kėdainiai,
Jonava, Maţeikiai, Naujoji Akmenė.
Pastaruosius kelerius metus oro kokybė Lietuvos miestuose buvo nebloga, t. y. per
metus uţfiksuotas normos viršijimo atvejų skaičius nebuvo didesnis uţ leidţiamų viršyti
Europos Bendrijų Komisija. Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui „Teminė oro taršos strategija”.
Briuselis, 2005 09 21. KOM(2005) 446 galutinis. (http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0446:FIN:LT:PDF)
23 http://oras.gamta.lt/files/Oro%20kokybe%20Lietuvoje%20ir%20Europoje_Internetui.pdf
22
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normą dienų skaičių, tačiau to negalima pasakyti apie 2010 metus. Beveik visose oro
kokybės tyrimų stotyse uţfiksuota didesnė kietųjų dalelių KD 10 ir KD2,5 vidutinė metinė
koncentracija, kai kuriuose miestuose padidėjo sieros dioksido, azoto dioksido, anglies
monoksido vertės. Išsamūs metiniai oro taršos duomenys pateikti 5–6 prieduose.
Statistikos departamento duomenimis, bendras į aplinkos orą išmetamų teršalų
kiekis nuo 2000 iki 2009 m. neţymiai maţėjo. Tačiau nuo 2009 m. pastebimas išaugęs
išmetamo anglies monoksido kiekis (1.8. pav.). Tyrimų duomenys rodo, kad didţiausias
oro teršėjų trejetas Lietuvoje – pramonės, energetikos įmonės ir
transportas. Didţiausią bendro išmetamų teršalų kiekio dalį sudaro
energetikos sektoriaus išmetalai – apie 45 proc. per visą nagrinėjamą
laikotarpį. Transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekis sudaro apie 35
proc., pramonės – apie 19 proc. (1.9. pav.).
1.8. paveikslas. Išmetamų teršalų kiekio 1.9. paveikslas. Išmetamų teršalų kiekio
kitimo tendencijos 2000–2010 m. pagal kitimo tendencijos 2000–2010 m. pagal
teršalų rūšis (tūkst. tonų)
sektorius (proc.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011 m. Eurostato duomenimis, lyginant Lietuvą su ES šalimis, matyti, kad Lietuvoje
išmetamų įvairių teršalų kiekis, tenkantis vienam gyventojui, viršija ES 27 šalių vidurkį, o
pvz., Jungtinės Karalystės, kurioje pramonės ir transporto sektoriai išplėtoti labiau nei
Lietuvoje, išmetamų teršalų kiekiai pagal jų rūšis yra ţemesni uţ ES 27 šalių vidurkį (1.11
lentelė).
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1.11. lentelė. Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis (kg), tenkantis vienam
gyventojui, 2011 m.
Lakieji organiniai
junginiai
Estija
Latvija
Suomija
Lietuva
Švedija
Danija
Lenkija

21,1
26,8
20,9
20,9
19,4
17,3

NOx
Azoto oksidai
Suomija
Danija
Estija
Lenkija
Lietuva
ES 27

16,1 Jungtinė
Karalystė
15,7 Prancūzija
15,5 Vokietija
13,6 Švedija
13,4 Latvija

Vokietija
ES 27
Prancūzija
Jungtinė
Karalystė

SOx
Sieros oksidai
28,7
23,9
21,6
21,5
19,4
18,8

Estija
Lenkija
Suomija
Lietuva
ES 27
Jungtinė
Karalystė
17,6 Vokietija

17,3
16,7
16,1
12,6

Prancūzija
Švedija
Danija
Latvija

40,9
22,6
11,1
10,8
10,0
6,5
5,5
4,7
3,2
2,7
1,8

Šaltinis: Eurostatas

Aplinkos apsaugos ministerijos specialistų teigimu, Lietuvoje didelės oro taršos
problemos kyla dėl nepakankamai efektyvaus energijos išteklių vartojimo bei išmetamų
teršalų valymo. Nemaţai prie oro taršos prisideda transporto sektorius. Specialistų
nuomone, pagrindinė problema yra nepakankamas viešojo transporto išvystymas ir
didėjantis individualių transporto priemonių skaičius.
Transportas yra vienas iš svarbesnių ekonomikos plėtrą skatinančių veiksnių.
Transportas padeda uţtikrinti ţmonių, prekių ir paslaugų judumą, tačiau sparčiai
augantis motorizuotų transporto priemonių skaičius ima neigiamai atsiliepti visuomenės
sveikatai. Šiandien politikai turi spręsti, kaip sumaţinti neigiamą transporto poveikį
visuomenei, tuo pat metu nemaţinant ekonomikos augimo tempų24. Moksliniais tyrimais
yra nustatyti įvairūs transporto poveikio sveikatai aspektai (1.12. lentelė).
1.12. lentelė. Transportas ir jo poveikis sveikatai
Tiesiogiai su sveikata susiję aspektai

Netiesiogiai
aspektai

su

sveikata

susiję










Suţeidimai ir mirtys dėl transporto įvykių
Bendra sveikatos būklė
Psichikos sveikata ir stresas
Fizinis aktyvumas
Oro tarša
Triukšmas
Bendruomeniniai ryšiai
Socialinė atskirtis

Šaltinis: Thomson et al. BMC Public Health, 2008 8:339

Daugelyje mokslinių straipsnių galima rasti analizę, skirtą transporto daromai įtakai
klimato kaitai, arba įvairių transporto priemonių (pvz., dviračių) poveikio sveikatai
analizę. Lietuvoje transporto išmetami teršalai 2011 m. sudarė 29 proc. viso į orą išmesto
teršalų kiekio. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad oro tarša gali sukelti virtinę sveikatos
sutrikimų.Dar vienas su transportu susijęs sveikatos rizikos veiksnys – triukšmas –
neigiamai veikiantis ţmogaus sveikatą. Pastaruoju metu visoje Europoje vis daugiau
Hoyle, B.S., Smith J. (1992). Transport and development. In Hoyle B.S. and Knowles R: Modern Transport
Geography, London: Belhaven, 9-31.
24
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kalbama apie transporto keliamą triukšmą. Europos transporto federacijos duomenimis,
dėl transporto keliamo triukšmo ES kenčia apie 200 mln. ţmonių 25. Vystantis pramonei,
didėjant automobilių skaičiui, didėja ir akustinė tarša. Ypač didelis autotransporto
keliamas triukšmo lygis nustatomas automobilių koncentravimosi vietose: greitkelių
prieigose, prie pagrindinių gatvių sankryţų, automobilių stovėjimo aikštelėse26.
Atlikta nemaţai tyrimų rodančių triukšmo ir infarkto rizikos sąsają 27. Rizika patirti
infarktą didėja, jei triukšmo lygis aplinkoje viršija 70dBA. Triukšmas gali tapti klausos
sutrikimų, su darbu susijusio streso, padidėjusios nelaimingų atsitikimų darbo vietoje
rizikos, kenksmingo poveikio busimam kūdikiui prieţastimi arba juos sukeliančiu
veiksniu28.
Transporto priemonių parkas Lietuvoje kasmet didėja. 2011 m. Lietuvoje buvo
registruotos 2 174 024 transporto priemonės. Per 1991–2011 m. laikotarpį transporto
priemonių skaičius išaugo 60 proc. Didţiausią parko dalį – 80 proc. sudaro lengvieji
automobiliai. Kaip paţymima Transporto ir kelių tyrimo instituto parengtoje
ataskaitoje29, nors transporto priemonių skaičius 1991–2011 m. laikotarpiu smarkiai
didėjo, ţuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius Lietuvoje maţėjo (1.10 pav.).
1.10. paveikslas. Transporto priemonių skaičiaus ir ţuvusiųjų eismo įvykiuose
skaičiaus dinamika Lietuvoje 1991–2011 m.

Šaltinis: Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2011 m.

Palyginti su kitomis ES šalimis, Lietuvoje matyti didelė paţanga, padaryta maţinant
mirčių dėl eismo įvykių skaičių. 2000 m. Lietuvoje 1 mln. gyventojų teko 183 ţuvusieji dėl
transporto įvykių, o 2009 m. šis skaičius sumaţėjo iki 110 (1.11.pav.).

Graţulevičienė R., Graţulevičius R.(2002). Aplinkos triukšmo įtaka arterinės hipertenzijos rizikai. Aplinkos tyrimai,
inţinerija ir vadyba 4(14):34-40.
26 Baltrėnas P., Kazlauskas D., Petraitis E.(2004). Testing on noise level prevailing at motor vehicle parking lots and
numerical simulation of its dispersion. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 12(1):6370.
27 Willich A.N., Wegscheider K., Stallmann M., Keil T.(2006) Noise burden and the risk of myocardial infarction.
European Heart Journal ,27, 276-282.
28 Šukys R., Čyras P., Jakutis A., Stankuvienė A. (2004). Profesinių ligų bei nelaimingų atsitikimų darbe ekonominės ir
socialinės pasekmės. Ūkio technologinis ir ekonominis vystymas. 10(1):26-31.
29 Transporto ir kelių tyrimo institutas. (2012).Įskaitinių eismo įvykių statistika Lietuvoje, 2008-2011 m.
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1.11. paveikslas. Mirčių dėl transporto įvykių skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų
2000 ir 2009 m. skaičius ES šalyse

Šaltinis: European status report on road safty. Towards safer roads and healthier transport choices

Dar geresni 2011 m. rezultatai – ţuvusiųjų skaičius, tenkantis 1 mln. gyventojų,
sumaţėjo iki 93. Tiesa, kitose ES šalyse taip pat maţėjo ţuvusiųjų dėl eismo įvykių
skaičius, todėl Lietuva pagal šį rodiklį 2011 m. buvo 24-ojoje vietoje. Ţemesnes pozicijas
uţėmė tik Rumunija, Graikija ir Lenkija. Maţiausiai ţuvusiųjų 2011 m. buvo Jungtinėje
Karalystėje – 32 ţuvę eismo dalyviai, tenkantys 1 mln. gyventojų.
Analizuojant ţuvusiųjų eismo įvykiuose pasiskirstymą pagal kelius valdančias
institucijas, 2011 m. 212 ţmonių (71 proc.) ţuvo Lietuvos automobilių kelių direkcijos
(LAKD) valdomuose keliuose, savivaldybių kelių ruoţuose ţuvo 85 ţmonės (29 proc.).
Analizuojant ţuvusiųjų ir suţeistųjų eismo įvykiuose skaičius pagal amţiaus grupes,
didesnis ţuvusiųjų skaičius analizuojamuoju laikotarpiu pastebimas 64 m. ir vyresnių
asmenų grupėje (1.12 pav.) 2011 m. šios amţiaus grupės ţuvę asmenys sudarė 22 proc.
visų ţuvusiųjų.
1.12. paveikslas. Eismo įvykiuose ţuvę ir suţeisti asmenys pagal amţiaus grupes,
2008–2011 m.

Šaltinis: Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2011 m.

Suţeistųjų analizuojamu laikotarpiu buvo gerokai daugiau 15–24 m. amţiaus
grupėje. 2011 m. šioje amţiaus grupėje suţeistieji sudarė 26 proc. visų suţeistųjų.
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2008–2011 m. Lietuvos keliuose ţuvo 1465 eismo dalyviai, iš jų 73 proc. sudarė
vyrai ir 26 proc. – moterys. Vertinant ţuvusiųjų ir suţeistųjų dinamiką 2008–2011 m.
pagal eismo dalyvių kategorijas, Lietuvoje ţūva daugiau pėsčiųjų, o suţeidţiama
daugiau keleivių (1.13. pav.).
1.13. paveikslas. Eismo įvykiuose ţuvę ir suţeisti asmenys pagal eismo dalyvių
kategoriją, 2008–2011 m.

Šaltinis: Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2011 m.

2011 m. daugiausia eismo įvykių, vertinant pagal 1 mln. gyventojų tenkantį skaičių,
buvo Marijampolės, Klaipėdos ir Panevėţio apskrityse (1.14 pav.). Maţiausiai eismo
įvykių 2011 m. uţregistruota Utenos, Alytaus ir Kauno apskrityse.
1.14. paveikslas. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų juose skaičius, tenkantis 1 mln.
gyventojų, pagal apskritis, 2011 m.

Šaltinis: Transporto ir kelių tyrimo institutas, 2011 m.

PSO ataskaitoje, kurioje pateikta išorinės aplinkos veiksnių sąsaja su gyventojų
sveikatos skirtumais, pabrėţiama, kad dėl aplinkos atsiradę gyventojų sveikatos skirtumai
yra tiesiogiai susiję su pačios aplinkos sąlygų skirtumais. Daugelis aplinkos nulemtų
sveikatos skirtumų, ypač tų, kurie yra tiesiogiai susiję su socialiniais ir ekonominiais
veiksniais, rodo egzistuojant tam tikrą socialinį „neteisingumą“. Tai reiškia, kad išorinės
aplinkos veiksnių rizika nėra tolygiai pasiskirsčiusi populiacijoje ir kad skirtingos
gyventojų grupės turi skirtingas galimybes paveikti ar pakeisti juos supančią aplinką. PSO
ataskaitoje pabrėţiama, kad dėl minėtų aplinkybių atsiradę sveikatos skirtumai yra
neteisingi, nepateisinami ir išvengiami.
Ataskaitoje pasiūlyta 15 išorinės aplinkos vertinimo rodiklių (1.13 lentelė).
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1.13. lentelė. Išorinės aplinkos sveikatos rizikos veiksnių vertinimo rodikliai







Būsto sąlygų rodikliai
Netinkamas aprūpinimas
vandeniu
Nėra tualeto su
nutekamuoju vandeniu
Nėra vonios ar dušo
Perpildytas būstas
Drėgnas būstas
Šaltas būstas (nėra
galimybės tinkamai šildyti
būstą)






Traumų rodikliai
Traumos darbo vietoje
Suţeidimai ir mirtys dėl
transporto įvykių
Mirtini apsinuodijimai
Kritimai

Aplinkos sąlygų rodikliai
 Triukšmas
 Ţaliųjų plotų/rekreacinių
vietų stoka
 Pasyviojo rūkymo poveikis
gyvenamosiose patalpose
 Pasyviojo rūkymo poveikis
darbo vietoje

Šaltinis: WHO Europe (2011). Environmental health inequalities in Europe. Assessment Report.

Jau seniai pripaţinta, kad būsto ir gyvenamosios aplinkos (kaimynystės) gerinimas
yra svarbios sveikatos politikos priemonė, skirtos gyventojų sveikatai gerinti30. Ypač
svarbus yra būstas, kuris turi tiesioginę įtaką ţmonių gerovei ir sveikatai 31. Viena iš
prieţasčių, kodėl būstas toks svarbus, yra faktas, kad apie du trečdalius viso laiko ţmonės
praleidţia namuose32. Dar daugiau laiko namuose praleidţia paţeidţiamos visuomenės
grupės – vaikai, pagyvenę ir neįgalieji. Maţiau turtingi asmenys daţniau patiria prastų
būsto sąlygų poveikį.
Gyvenimo sąlygos veikia tiek fizinę, tiek psichikos sveikatą. Kai kuriuose tyrimuose
nustatytas sąryšis tarp drėgmės patalpose ir didesnės rizikos susirgti kvėpavimo takų
ligomis, pavyzdţiui, astma, plaučių infekcijomis ir alergija33. Perpildytas būstas34 ilgą
laiką buvo siejamas su tuberkuliozės ir kitų kvėpavimo takų infekcijų platinimu.
Pastaraisiais metais atliktų tyrimų duomenimis, asmenims, gyvenantiems būstuose be
patogumų, didėja lėtinių ligų rizika35. Taip pat nustatyta, kad prasta gyvenamoji aplinka
– perpildytas būstas, netinkamas atliekų šalinimas, gyvenamasis būstas netoli
intensyvaus eismo kelių – gali sukelti lėtinį stresą36.
Ţema temperatūra patalpose siejama su širdies ir kraujagyslių ligomis 37. Net kelių
tyrimų rezultatai rodo, kad egzistuoja sąryšis tarp sveikatos pagerėjimo ir būsto sąlygų
pagerinimo. Tyrimais nustatyta, kad būsto gerinimo programos, ypač skirtos būsto
apšiltinimo problemoms spręsti, pagerino sveikatą, įskaitant psichikos38. Tyrimais taip

Howden-Chapman P. (2002) Housing and inequalities in health. Journal of Epidemiology and Community Health,
56:645-646.
31 Bonnefoy X. (2007). Inadequate housing and health: an overview. International Journal of Environment and
Pollution, 30(3/4):411-429;
32 Bernstein J. A. et al., (2008). The health effects of non-industrial indoor air pollution. Journal of Allergy and Clinical
Immunology, 121(3):585-591.
33 Krieger J., Higgins D.L.(2002). Housing and health :time again for public health action. American Journal of Public
Health, 92(5):758-768.
34 Perpildytas būstas – tai būstas, kuriame namų ūkis uţima maţiau kambarių, nei, atsiţvelgiant į namų ūkio sudėtį,
nustatytas minimalus kambarių skaičius.
35 Krieger J., Higgins D.L.(2002). Housing and health: time again for public health action. American Journal of Public
Health, 92(5):758-768.
36 Rauh VA, Landrigan PJ, Claudio L.(2008). Housing and health: intersection of poverty and environmental
exposures. Annals of the New York Academy of Sciences, 1136:376-288.
37Krieger J., Higgins D.L.,2002. Housing and health:time again for public health action. American Journal of Public
Health, 92(5):758-768.
38 Shortt N., Rugkasa J.(2007). „The walls were so damp and cold“ fuel poverty and ill health in Northern Ireland:
results from a housing intervention. Health and Place, 13(1):99-110.
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pat nustatyta, kad esama sąryšio tarp prastos būklės būstų (kurių prasta šilumos
izoliacija) ir didesnio gyventojų mirtingumo, ypač ţiemos arba vasaros laikotarpiu39.
Statistikos departamentas teikia informaciją apie aprūpinimo būstu nepritekliaus
lygį. Šis rodiklis parodo, kokią visų gyventojų dalį sudaro asmenys, gyvenantys perpildytu
laikomame būste ir susiduriantys su bent viena iš būsto problemų: nėra tualeto su
nutekamuoju vandeniu; nėra vonios ar dušo; varvantis stogas, drėgnos sienos, supuvę
langai arba grindys; tamsus, nepakankami šviesus būstas. Perpildytuose būstuose
2010 m. gyveno 46,4 proc. gyventojų, iš jų beveik trečdalis susidūrė su bent
viena iš būsto problemų. Vertinant 2005–2010 m. laikotarpį, Lietuvoje padėtis
gerėjo: palyginti su 2007 m., perpildytuose būstuose gyvenančių asmenų dalis sumaţėjo
6,1 proc. o aprūpinimo būstu nepritekliaus lygis – 8,3 proc. (1.15 pav.).
1.15. paveikslas. Aprūpinimo būstu nepritekliaus lygio dinamika Lietuvoje 2005–
2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, ypač skyrėsi būsto kokybė mieste ir kaime.
Mieste būstuose be tualeto su nutekamuoju vandeniu gyveno 5 proc. asmenų, kaime – 38
proc., be vonios ar dušo – atitinkamai 6 ir 34 proc. Lyginant su 2007 m., Lietuvoje būsto
kokybė po truputį gerėjo.
2010 m. būstuose be tualeto su nutekamuoju vandeniu gyveno 16 proc. asmenų, be
vonios ar dušo – 15 proc., būstuose su varvančiu stogu, supuvusiais langais, grindimis ar
drėgnomis sienomis – kas penktas (19 proc.) gyventojas. Padėtis apskrityse, kurią
apibūdina minėtų rodiklių procentinis nuokrypis nuo šalies vidurkio (lygus 1),
pavaizduota (1.16. pav.) .

Braubach M. Fairburn J. (2010). Social inequities in environmental risks associated with housing and residential
location – a review of evidence. European Journal of Public Health, 20(1):36-42.
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1.16. paveikslas. Gyventojų, susiduriančių su būsto problemomis, dalies apskrityse
nuokrypis nuo šalies vidurkio 2010 m. (2010 m. rodikliai šalies mastu = 1)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1.16 paveiksle pateikti duomenys rodo, kad pagal rodiklį „Negali sau leisti
pakankamai šildyti būsto“ daugiau gyventojų, palyginti su šalies vidurkiu, yra
Marijampolės, Panevėţio, Tauragės ir
Telšių apskrityse. Pagal rodiklį „Tamsus,
nepakankamai šviesus būstas“ išsiskiria Šiaulių apskritis. Pagal rodiklius „Nėra tualeto su
nutekamuoju vandeniu“ ir „Nėra vonios arba dušo“ išsiskiria Kauno ir Klaipėdos
apskritys.
Lyginant su kitomis ES šalimis, padėtis Lietuvoje pagal aprūpinimo būstu
nepritekliaus rodiklį yra gana prasta. 2009 m. duomenimis, net 49 proc. visų
šalies gyventojų gyveno perpildytu laikomame būste. Pagal šį rodiklį tik keliose
šalyse: Latvijoje, Rumunijoje ir Lenkijoje – padėtis buvo prastesnė nei Lietuvoje. Daţniau
su minėta problema susidūrė gyventojai, gyvenantys ties skurdo rizikos riba. 2009 m.
duomenimis, Lietuvoje net 53,8 proc. ties skurdo rizikos riba atsidūrusių gyventojų
nurodė, kad gyvena perpildytame būste (1.17. pav.).
1.17. paveikslas. Asmenų, gyvenančių perpildytuose būstuose, dalis Lietuvoje ir ES
2009 m. (proc. nuo atitinkamos populiacijos)

Šaltinis: Eurostatas
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Lietuvoje, palyginti su kitomis ES šalimis, didelė gyventojų dalis gyvena būste be
patogumų. 2009 m. duomenimis, Lietuvoje apie 16,8 proc. visų gyventojų nurodė, kad
susiduria bent su viena būsto problema. Tai dvigubai daugiau nei ES 27 vidurkis (1.18.
pav.).
1.18. paveikslas. Gyventojų dalis (proc.), susidurianti su bent viena iš būsto
problemų Lietuvoje ir ES, 2009 m.

Šaltinis: Eurostatas

PSO ataskaitoje teigiama, kad gyventojų aprūpinimas tinkamos kokybės
geriamuoju vandeniu yra viena iš geresnės sveikatos prielaidų. Prastos kokybės
geriamasis vanduo gali tapti įvairių ligų prieţastimi. PSO Europos regione, kiekvienais
metais uţregistruojama vidutiniškai 330 000 susirgimų atvejų, kurių prieţastis –
netinkamos kokybės vanduo. Daţniausiai registruojamos ligos 40 – kampilobakteriozė
(kurią sukelia Campylobacter jejuni rūšies bakterijos), virusinis hepatitas A, lambliazė
(giardiazė) (pirmuonių Giardia lamlia sukelta liga, kuri pasireiškia virškinamojo trakto
sistemos funkcijos sutrikimais), šigeliozė (ūmi ţarnyno infekcinė liga, kurią sukelia
bakterijos šigelės), ešerichiozė (ţarnyno infekcinė liga, kurią sukelia E. coli bakterijos),
legioneliozė (sunki plaučių uţdegimo forma, sukeliama Legionella genties bakterijų) ir
cholera.
Lietuvos Respublikos vartotojams geriamasis vanduo tiekiamas vien iš
poţeminių vandens šaltinių. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka geriamojo
vandens kontrolę, kurią sudaro visi geriamojo vandens saugos ir kokybės uţtikrinimo
etapai. Vienas iš indikatorinių geriamojo vandens rodiklių – bendroji geleţis, kurios
norma – 200µg/l. Šis rodiklis kontroliuojamas, kad būtų galima aptikti geriamojo
vandens saugos ir kokybės paţeidimo poţymius, įspėti apie pavojų ir imtis atitinkamų
priemonių. Trejų metų (2006–2008 m.) laboratorinių tyrimų duomenys41 rodo, kad
beveik pusė tirtų vandens bandinių neatitiko reikalavimų, kadangi geleţis gerokai viršijo
leidţiamąsias normas.

WHO (2011b). Small-scale water supplies in the pan-European Region: background, challenges, improvements.
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/140355/e94968.pdf
41 Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto informacija
40
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Šiuo metu Lietuvoje viešai tiekiamu geriamuoju vandeniu, atitinkančiu saugos ir
kokybės reikalavimus, naudojasi beveik trys ketvirtadaliai 42 (72,1 proc.) visų šalies
gyventojų, iš kurių 90–95 proc. yra didţiųjų miestų ir 20–30 proc. – kaimo gyventojai.
Apie 1 mln. gyventojų naudoja gruntinį kastinių šulinių arba individualių gręţinių
vandenį, kuris daţnai yra uţterštas ir neatitinka geriamajam vandeniui keliamų
reikalavimų. 2011 m. Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto
(NMVRVI) laboratorijose ištyrus 631 šachtinių šulinių geriamojo vandens mėginį
nustatyta, kad reikalavimų neatitiko 45 proc. tirtų mėginių: cheminė tarša nustatyta
34 proc. mėginių, o mikrobiologinė – net 58 proc. mėginių (nustatytos ţarninės lazdelės
(E. Coli), ţarniniai enterokokai).
Kaip informavo NMVRVI specialistai, šachtinių šulinių vandens kokybė yra
nepastovi ir labai priklauso nuo to, ar neuţteršta šulinio aplinka. Daţniausiai šachtinių
šulinių vanduo uţteršiamas dėl netinkamos ūkinės veiklos. Vienas iš tokios veiklos
padarinių – azoto junginiai gruntiniame vandenyje: nitratai ir nitritai. Dirvoţemyje jie
susidaro oksiduojantis organiniams ir neorganiniams azoto junginiams ir susikaupia
paviršiniuose dirvos sluoksniuose. Į šachtinius šulinius gruntinis vanduo patenka iš
pirmojo nuo ţemės paviršiaus vandeningojo sluoksnio. Virinant vandenį mikrobai ţūsta,
tačiau jei šachtinių šulinių vandens tarša cheminės kilmės, tai nei vandens virinimas, nei
filtravimas buitiniais filtrais cheminių medţiagų iš vandens nepašalina. Net ir išvalius
šulinius, į juos gali pritekėti nitratais ir nitritais uţteršto vandens.
Aplinkos ministerijos duomenimis, Lietuvoje 1990–1992 m. pagal nustatytus
reikalavimus buvo valoma vos 20 proc. centralizuotomis nuotekų rinkimo sistemomis
surenkamų nuotekų. Šiuo metu – daugiau kaip 90 proc. surenkamų buitinių ir gamybinių
nuotekų. Sumaţėjo į paviršinius vandens telkinius išleidţiamų teršalų kiekis. Šiuo metu
visose aglomeracijose, didesnėse nei 2 tūkst. gyventojų, jau įrengti nauji arba
rekonstruoti miesto nuotekų valymo įrenginiai, o nuotekų valymo veiksmingumas
atitinka keliamus reikalavimus.

Kiti specifiniai svarbūs sveikatos veiksniai
Saugumas
Smurtas yra viena skaudţiausių ir aktualiausių visuomenės sveikatos problemų
pasaulyje. 20 proc. Europos moterų yra bent vieną kartą per savo gyvenimą tapusios
smurto aukomis, nukentėjusios nuo joms paţįstamų asmenų. Lietuvoje lyginamoji sunkių
sveikatos sutrikdymų dalis sudaro 0,3–0,4 proc. tarp visų uţregistruotų nusikalstamų
veikų43. Tarp nukentėjusių nuo sunkių sveikatos sutrikdymų asmenų 19 proc. buvo
moterų. Lietuvoje, palyginti su kitomis Baltijos šalimis, 100 000 gyventojų
uţregistruojama daugiausia išţaginimų – 6,3. Panaši padėtis yra Estijoje – čia 100
000 gyventojų uţregistruojami 6 išţaginimų atvejai, o Latvijoje šis rodiklis gerokai
maţesnis – 3,5.
Pirmas reprezentatyvus tyrimas „Moteris Lietuvos visuomenėje” apie smurtą mūsų
šalyje atliktas 1994 m. Tyrimo rezultatai parodė, kad per visą gyvenimą 16 proc. moterų
(15 m. ir vyresnių moterų grupė) patyrė fizinį smurtą tėvų šeimoje, 18 proc. – savo
sukurtoje šeimoje ir 20 proc. moterų patyrė pasikėsinimą išprievartauti44. Vėliau buvo
Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolės Valstybinio audito ataskaita „Vandens tiekimo organizavimas ir kainodara“
2011 m. sausio 5 d. Nr. VA-P-20-3-1, Vilnius.
43 Narkauskaitė L., Povilaitis R., Vileikienė E. ir kt. (2011). Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje. Vilnius,
Higienos institutas, 2011; p. 77.
44 Purvaneckienė G. (1995) Moteris Lietuvos visuomenėje: tyrimo atskaita. JTVP.
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atlikti dar keli reprezentatyvūs smurto prieš moteris tematikos tyrimai (1997, 2002 ir
2008 m.). 1997 m. tyrimo duomenimis (18–74 m. amţiaus grupė), 42,4 proc. ištekėjusių
arba gyvenančių neregistruotoje santuokoje moterų bent kartą gyvenime patyrė
sutuoktinio ar partnerio fizinį, seksualinį smurtą arba joms buvo grasinta, 53,5 proc.
praeityje santuokinius ryšius turėjusių moterų patyrė savo buvusio vyro ar partnerio
fizinį, seksualinį smurtą arba grasinimus45. 2002 m. Lietuvos gyventojų (vyrų ir moterų)
apklausa (15 iki 74 m. amţiaus grupė) parodė, jog absoliuti gyventojų dauguma (87 proc.)
pripaţįsta, kad šalyje egzistuoja prievarta prieš moterį šeimoje. Psichologinę prievartą,
kaip prievartą prieš asmenį, pripaţįsta 56 proc. respondentų. Vertinant smurto prieš
moterį paplitimo duomenis nustatyta, kad seksualinę prievartą patyrė 17 proc. apklaustų
moterų, daţnai fizinę prievartą šeimoje patyrė 10 proc., retai – 25 proc. moterų. 80 proc.
respondenčių nurodė patyrusios psichologinę, 20 proc. – ekonominę prievartą46. 2008
m. tyrimo „Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės
įvertinimas“ duomenimis, smurtą šeimoje patyrė 15 proc. ištekėjusių moterų, smurtą
patyrė 56 proc. išsiskyrusių ir savo šeimos nesukūrusių moterų, ir šis reiškinys
vertinamas kaip neigiamos šeiminio gyvenimo patirties rezultatas47.
Pateiktų tyrimų rezultatai rodo, kad jau beveik dvidešimt metų mūsų šalyje
egzistuoja tokia problema kaip smurtas, o radikalių priemonių imtasi tik nuo 2006 m.
Svarbiausia, kad šios problemos mastas nemaţėja, o tai reikštų arba labai tinkamą
priemonių prieš smurtą taikymą (pagerino atvejų nustatymą), arba prastą politikos prieš
smurtą vykdymą, nes smurto ribos plinta. Šiuo metu galiojantis teisinis reglamentavimas
kompleksiškai nesprendţia smurto privačioje erdvėje problemos ir neatsiţvelgia į jos
specifiką.
PSO duomenimis, nuo agresyvaus elgesio ir smurto šeimose kenčia apie 60 proc.
Europos ir Vidurinės Azijos šalyse gyvenančių vaikų ir paauglių. Remiantis Nusikalstamų
veikų ţinybinio registro duomenimis, 2010 m. Lietuvoje nuo visų nusikalstamų veikų
nukentėjo 3019 vaikų, iš jų – 66,8 proc. berniukų ir 33,1 proc. mergaičių.
Pastaruoju metu didelis dėmesys sutelktas kovai su smurtu prieš moteris ir vaikus, o
apie vyrų patiriamą smurtą dar tik uţsimenama be didelių atgarsių. Lietuvos statistikos
duomenimis, 2006 m. (2005 m.) 36 (62) vyrai nukentėjo nuo sutuoktinės ir 47 (36) –
nuo sugyventinės. Išsamių šios problemos tyrimų Lietuvoje nėra.

Purvaneckienė G. (1995) Smurtas prieš moteris Lietuvoje. Moterų informacijos centras.
Dirsienė N. (2002) Prievarta prieš moteris. Moterų informacijos centras
47 „BGI Consulting“ (2008). Smurto prieš moteris šeimoje analizė ir smurto šeimoje aukų būklės įvertinimas. Tyrimo
ataskaita.
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Sveikata darbe
Profesinių ligų valstybės registro duomenimis Lietuvoje 2011 m. 250 asmenų
uţregistruotos 402 profesinės ligos. Palyginti su 2007 m., profesinių ligų uţregistruota 36
proc. maţiau. Asmenų, kuriems nustatyta profesinė liga, skaičius sumaţėjo 29 proc., per
pastaruosius penkerius metus daugiau kaip tris kartus nustatyta maţiau profesinių ligų,
tenkančių 100 tūkst. Dirbančių asmenų (1.19. pav.).
1.19. paveikslas. Profesinių ligų dinamika 2007–2011 m.

Šaltinis: Profesinių ligų valstybės registras

Pagal profesinių ligų grupes 2011 m. daugiausia buvo registruotos jungiamojo
audinio ir skeleto-raumenų ligos (52,5 proc.). Ausų ligos minėtais metais sudarė 23,6
proc., nervų sistemos ligos – 18,9 proc. (1.20. pav.)
1.20. paveikslas. Profesinių ligų pasiskirstymas pagal ligų grupes 2010–2011 m.

Šaltinis: Profesinių ligų valstybės registras

Valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
VDI) ataskaitos48 duomenimis, daugiausia profesinių ligų 2011 m. lėmė fizikiniai veiksniai.
Jie sukėlė 69,4 proc. profesinių ligų. 34 proc. ligų lėmė akustinis triukšmas, 64 proc. – visą
kūną ir rankas veikianti vibracija. Minėtos ataskaitos duomenimis, 2011 m. 51,5 proc.
48

2011 m. ataskaita
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profesinių ligų nustatyta 55–64 metų amţiaus asmenims, turintiems 31–40 metų darbo
staţą. Daugiausia profesinių ligų 2011 m. diagnozuota statybose – 30,3 proc.,
apdirbamojoje gamyboje – 26,1 proc., ţemės ūkyje – 13,2 proc.
VDI 2011 m. veiklos ataskaitoje atkreipiamas dėmesys, kad per 2007–
2011 m. laikotarpį matoma profesinių ligų maţėjimo tendencija neatspindi
realios padėties:
1. Beveik nenustatoma profesinių odos vėţinių ligų, asbesto skaidulų ir cheminių
medţiagų sukeltų ligų.
2. Manoma, kad dalis profesinių ligų nenustatoma dėl darbuotojų sąmoningo sveikatos
sutrikimų slėpimo profilaktinių patikrinimų metu, dėl baimės netekti darbo.
3. Nepakanka medikų kompetencijos kenksmingus darbo aplinkos veiksnius susieti su
esamais sveikatos sutrikimais.
Ataskaitoje paţymima, jog „turima statistinė informacija leidţia daryti prielaidą, kad
tiek darbdavių, tiek pačių darbuotojų rūpinimasis sveikata šalyje dar neturi
tvirtų tradicijų ir reikiamo vidinio poreikio. Tai akivaizdţiai parodo pastaruosius keletą
metų stebima tendencija, kai daugiausia profesinių ligų nustatoma priešpensinio amţiaus
arba jau nedirbantiems asmenims, kurių darbo staţas skaičiuojamas dešimtimis metų, o
pačios profesinės ligos prieţastys bei ištakos buvo ne toje darbovietėje, kurioje dabar dirba
besikreipiantis asmuo. Todėl turima statistinė informacija apie profesinių ligų
paplitimą nesudaro galimybės tiksliai apibrėţti šio laikotarpio darbuotojų
saugos ir sveikatos būklę ūkio subjektuose“.
PSO asamblėjos patvirtintas „Visuotinis darbuotojų sveikatos veiksmų planas 20082017 m.“ –
tai esminis dokumentas, nubrėţiantis veiklos gaires ir svarbiausius
uţdavinius, kuriuos reikia įgyvendinti valstybėse narėse siekiant sumaţinti profesinės
sveikatos (toliau - PS) paslaugų netolygumus ir padidinti paslaugų prieinamumą visiems
darbuotojams. Remiantis PSO informacija, daugiau nei 80 proc. iš 3 mlrd. darbuotojų
visame pasaulyje tokių galimybių neturi49. Remiantis 2004 m. PSO duomenimis, ES šalyse
vidutiniškai yra apie 50 proc. darbuotojų, gaunančių PS paslaugas. Itin aukštas šis rodiklis
Šiaurės šalyse, pvz., Suomijoje PS paslaugų prieinamumas siekia net 90 proc 50. 2005 m.
vasario mėnesį Europos Parlamentas pareiškė susirūpinimą, kad tik pusei Europos
darbuotojų prieinamos prevencinės paslaugos darbo vietoje. Pagal ES teisės aktus šios
paslaugos turi būti prieinamos visiems darbuotojams. Menkas profesinės sveikatos
paslaugų prieinamumas buvo įvertintas kaip nesėkmingas teisės aktų įgyvendinimas
profesinės saugos ir sveikatos srityje51 .
Lietuvos Respublikos Seimas 1993 m. priėmė Ţmonių saugos darbe įstatymą 52,
kuriuo įpareigojo darbdavius įmonėse steigti profesinės sveikatos (darbo medicinos)
tarnybas arba darbuotojų sveikatos prieţiūrai samdyti atitinkamas įstaigas ar asmenis.
1995 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinti Pavyzdiniai įmonių darbo
medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatai (Ţin., 1995, Nr.49-1221), kuriuose buvo
įtvirtintos Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 161-osios konvencijos nuostatos,
reglamentuojančios profesinės sveikatos tarnybų veiklą, o 1999 m. priimtame Profesinės
sveikatos prieţiūros įstatyme (Ţin., 2007, Nr. 69-2722) buvo įteisinta šių tarnybų sistema,
funkcijos ir jų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarka. Tokiu būdu buvo sukurti teisiniai
profesinės sveikatos prieţiūros (toliau - PrSP) veiklos pagrindai. Ţmonių saugos darbe
įstatymą keičiant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Ţin., 2003, Nr. 70-3170),
įstatymo nuostatos, reglamentuojančios profesinės sveikatos tarnybų steigimą, nebuvo
Rantanen J. (2007). Basic Occupational Health Services: strategy, structures, activities, resources.
Edit. Taskinen H.(1997).Good occupational health practice: A guide for planning and follow-up of occupational
health services,
51 Matic S., WHO Regional Office for Europe (2011). Ensuring workers’ health in Europe.
52 Lietuvos Respublikos ţmonių saugos darbe įstatymas, 1993 m. spalio 7 d., Nr. 1-266.
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perkeltos. Vėliau, 2007 m., buvo panaikintas Profesinės sveikatos prieţiūros įstatymas ir
Pavyzdiniai įmonių darbo medicinos tarnybų nuostatai, o profesinės sveikatos tarnybų
funkcijos buvo deleguotos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS)
tarnyboms (Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (Ţin.,
2011, Nr. 69-3307).
Taigi profesinės sveikatos tarnybų funkcijas daugumoje Lietuvos įmonių
atlieka saugos darbe specialistai, neturintys reikiamo išsilavinimo ir
kompetencijos. Tačiau PrSP įstatymo tikslai – išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą,
pailginti darbingą ţmonių amţių, įvertinti profesinių pakenkimų sveikatai lygį ir maţinti
profesinių pakenkimų sveikatai pasekmes, kurie atitiko Tarybos direktyvą 69/391/EEB dėl
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai gerinti nustatymo, – DSS įstatymu liko
neapibrėţti. DSS įstatyme numatyta sąvoka „profesinė sveikata“ įteisinta nuoroda, kas gali
dirbti profesinės sveikatos specialistu, bet neįteisinta nuostata, kad visiems darbuotojams
(nepaisant įmonės dydţio ir ekonominės veiklos pobūdţio) turi būti uţtikrintos profesinės
sveikatos prieţiūros paslaugos ir tokių paslaugų administravimas.
Siekiant stiprinti profesinės sveikatos tarnybas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birţelio 25 d. nutarimu Nr.669 patvirtintame „Darbuotojų saugos ir sveikatos
strategijos įgyvendinimo 2009–2010 m. priemonių plane“ Socialinės apsaugos ir darbo bei
Sveikatos apsaugos ministerijos įpareigotos išanalizuoti TDO 161-osios konvencijos
nuostatas ir parengti pasiūlymus dėl šios konvencijos įgyvendinimo galimybių Lietuvoje.
2010 m. gruodţio 14 d. apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo darbdavių, profesinių
sąjungų, vykdomosios valdţios, mokslo, mokymo ir ekspertinių institucijų atstovai, buvo
nuspręsta, kad TDO 161-osios konvencijos ratifikavimui Lietuva nėra pasirengusi ir kad
reikia atlikti įmonių DSS tarnybų veiklos prevencinio veiksmingumo įvertinimą, kuriuo
būtų nustatytos svarbiausios problemos, trukdančios uţtikrinti teisės aktų,
reglamentuojančių darbuotojų sveikatos apsaugą, įgyvendinimą. Tyrimas „Įmonių
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo vertinimas“ pradėtas
2011 m. Remiantis dar neskelbtais šio tyrimo duomenimis, profesinės sveikatos
paslaugų prieinamumas teisiškai reglamentuotas tik 12 proc. Lietuvos įmonių
darbuotojų, t. y. PS specialistų paslaugos prieinamos tik didelėse įmonėse, kuriose
darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 100 arba 200 darbuotojų, atsiţvelgiant į įmonės
vykdomą ekonominės veiklos pobūdį. Faktinis PS specialistų skaičius yra gerokai maţesnis
(šio tyrimo duomenimis – paslaugas teikia 83 specialistai, turintys medicininį
išsilavinimą). Pagal teisiškai reglamentuotus reikalavimus, Lietuvoje turėtų būti uţimti
1065 profesinės sveikatos specialisto etatai. Profesinės sveikatos specialistų etatai būtų
paskirstyti taip: 895 etatai bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio aukštąjį slaugos
išsilavinimą, arba visuomenės sveikatos specialisto, turinčio aukštąjį išsilavinimą, 126
darbo medicinos ar darbo higienos gydytojo arba specialisto, turinčio aukštąjį
universitetinį medicinos išsilavinimą, etatai53. Remiantis projekto „Health in
Restructuring“ (HIRES) tyrimo duomenimis54, pagrindinė rekomendacija dėl profesinės
sveikatos paslaugų gerinimo, kurią pateikė tiek politikai ir (arba) administratoriai, tiek
profesinių sąjungų atstovai, tiek darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų atstovai, – didinti
profesinės sveikatos tarnybų (PrST) vaidmenį.
Šiaurės dimensijos šalių partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės
srityse (NDPHS) patvirtintoje Sveikatos darbe 2008–2011 m. strategijoje numatytų
uţdavinių vykdymą vertinant pagal EK patvirtintos strategijos Baltijos regiono šalims 10-

Venckienė R., Kanapeckienė V. (2011) Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio reglamentavimas
Lietuvoje. „Visuomenės sveikata”, 2(53):54-64.
54 Interneto prieiga: http://www.hi.lt/images/Astrees.pdf
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ąjį uţdavinį, Lietuvoje silpniausiai plėtojama veikla yra profesinės sveikatos tarnybų tinklo
kūrimas ir vedami PS specialistų mokymai55.
Specialistų teigimu, įgyvendinant Visuotinio darbuotojų sveikatos veiksmų plano
2008–2017 m. siekinį, nacionalinė darbuotojų sveikatos politika turi būti formuojama
atsiţvelgiant į TDO konvencijas. TDO 187-oji konvencija (Konvencija dėl darbuotojų
saugos ir sveikatos politikos skatinimo) Lietuvoje neratifikuota, todėl reikia parengti
nacionalinę „Darbuotojų sveikatos gerinimo koncepciją“, kurios pagrindu būtų
įgyvendinama darbuotojų sveikatos prieţiūros politika. Tik patvirtinus „Darbuotojų
sveikatos gerinimo koncepciją“, bus galima įvykdyti ir kitus svarbius uţdavinius: paskirti
institucijas, atsakingas uţ PrST veiklos koordinavimą nacionaliniu ir regioniniu
lygmenimis, sustiprinti ţmogiškuosius išteklius skatinant PrST tinklų kūrimą, parengti
pagrindinius profesinės sveikatos vertinimo standartus, įgyvendinti darbuotojų sveikatos
stebėsenos ir sveikatos stiprinimo programas, sustiprinti profesinės sveiktos informacijos
sistemą56.
Remiantis Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros (ESSDA)
duomenimis, Lietuvoje vis dar per maţai dėmesio skiriama psichikos
sveikatai: streso darbe problemos svarbios 15 proc., o psichologinis smurtas –
tik 4 proc. darbdavių.
Šiaurės dimensijos partnerystės šalių susitikimuose, kuriuose svarstomi ir profesinės
sveikatos bei neinfekcinių ligų prevencijos klausimai, didelis susirūpinimas rodomas dėl
vis augančio susirgimų širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis skaičiaus. Mokslininkų
skaičiavimais, 2030 m. neinfekcinės ligos sudarys net 75 proc. visų mirties prieţasčių. PSO
Europos regiono biuro atstovas, darbuotojų saugos ir sveikatos ekspertas Rokho Kimas
teigia, kad kenksmingi sveikatai darbo aplinkos veiksniai yra 10-ies pagrindinių
gyventojų mirtingumui turinčių įtakos veiksnių grupėje kartu su tokiais
veiksniais kaip aukštas kraujospūdis, rūkymas, alkoholio vartojimas, didelis
cholesterolio kiekis, per maţas vaisių ir darţovių vartojimas, maţas fizinis
aktyvumas. 2011 m. lapkričio 30 d. Šiaurės dimensijos partnerystės šalių susitikime buvo
priimtas ES neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės strategijos įgyvendinimo Šiaurės
dimensijos partnerytės šalyse 2012–2016 m. veiksmų planas57. Plane yra atskira priemonė,
kurioje numatyta iki 2013 m. sukurti dokumentą „Sveika gyvensena sveikose darbo
vietose”. Specialistų nuomone tokią programą reikėtų plėtoti ir Lietuvoje įgyvendinant
sveikatos stiprinimo (fizinis aktyvumas, saugus psichologinis mikroklimatas, kenksmingų
rizikos veiksnių darbo aplinkoje valdymas ir kt.) darbo vietose programas.
ESSDA tyrimo duomenimis, Lietuvoje 51 proc. dirbančių asmenų darbą
nurodo kaip pagrindinę sveikatos blogėjimo prieţastį. 2011 m. atlikto tyrimo58,
kuriame buvo apklausti respondentai 27 ES šalyse, ataskaitoje daroma išvada, kad
maţėjantis profesinių ligų skaičius ne visada rodo gerėjančias darbo sąlygas, neretai tai
įvardijama kaip hipodiagnostika. Akcentuojamas tiesiog gydytojų ţinių apie profesines
ligas trūkumas59, pacientų baimė prarasti darbą60, nepakankamas darbo medicinos
gydytojų skaičius. Remiantis Valstybinės akreditavimo sveikatos prieţiūros veiklai
tarnybos prie SAM duomenimis, 2011 m. Lietuvoje buvo 14 darbo medicinos
Interneto prieiga: www.ndphs.org/TG+OSH%26BSN+meet+Riga)
Jankauskas R. (2012). Nauji iššūkiai darbuotojų sveikatos prieţiūrai Lietuvoje. „Visuomenės sveikata”, 2012; 1(56).
57 www.ndphs.org
58 GVG (2011). Report on the current situation in relation to occupational diseases system in EU Member States and
EFTA/EEA countries, in particular relative to Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European
Schedule of Occupational Diseases and gathering of data on relevant related aspects.
59 International Social Security Association. Seminar IV: Occupational diseases: Monitoring, recognition and
compensation. Collection of data – notification and registration of occupational diseases. 2007.
60 Jankauskas R., Paţėra D., Venckienė R. Teisės aktų įtaka sergamumo profesinėmis ligomis pokyčiams Lietuvoje
1997–2008 metais. Higienos institutas, 2011.
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gydytojų (1000 darbuotojų teko 0,007) ir pagal šį matą šalis yra paskutinėje
vietoje tarp Europos valstybių; 2007 m. atlikto tyrimo duomenimis61, šis rodiklis buvo
aukštesnis – 0,015.

Socialiniai ir ekonominiai veiksniai
Yra atlikta nemaţai mokslinių tyrimų, kuriuose pateikta įrodymų apie gyventojų sveikatos
būklės skirtumus, nulemtus socialinių ir ekonominių veiksnių. Daţniausiai tyrimuose
analizuojami socialiniai ir ekonominiai veiksniai yra ekonominis aktyvumas (gyventojų
sveikatos vertinimas pagal jų ekonominės veiklos statusą: dirbantys, bedarbiai), socialinė
padėtis (gyventojų sveikatos vertinimas pagal jų socialinę padėtį: gaunamas pajamas,
galimybę išsiversti su gaunamomis pajamomis, taip pat socialinės integracijos (šeimos
ir socialinio palaikymo) arba socialinės atskirties rodikliai), išsilavinimas (gyventojų
sveikatos būklės vertinimas pagal jų išsilavinimo lygį),
Tyrimas62, analizuojantis Lietuvos gyventojų mirtingumo sąsajas su jų socialine ir
ekonomine padėtimi, neseniai buvo atliktas ir Lietuvoje. Tyrimo rezultatai parodė, kad
Lietuvos gyventojams būdingi labai dideli mirtingumo skirtumai tarp įvairaus socialinio ir
ekonominio statuso gyventojų grupių (pagal profesiją, išsilavinimą, ekonominį aktyvumą).
Kai kurioms gyventojų grupėms būdingas ypač aukštas mirtingumo lygis. Skirtingose pagal
socialinį ir ekonominį statusą gyventojų grupėse mirtingumo rodiklių santykis (toliau –
MRS) buvo 2–4 kartus didesnis uţ lyginamosios grupės mirtingumo rodiklių santykį (1.21.
pav.).
Labai dideli mirtingumo skirtumai 1.21. paveikslas. 30–59 m. amţiaus gyventojų
pastebimi skirtingo ekonominio mirtingumo rodiklių skirtumai (kartais) pagal
aktyvumo ir išsilavinimo gyventojų ekonominio aktyvumo statusą, profesiją ir
grupėse. Turinčių ţemesnį nei išsilavinimą (2001–2005 m.)
vidurinį išsilavinimą gyventojų
grupėse mirštamumas yra apie tris
kartus didesnis nei gyventojų,
turinčių
aukštąjį
išsilavinimą,
grupėje. Darbingo amţiaus bedarbių
vyrų ir moterų mirštamumas yra
daugiau kaip 2 kartus didesnis nei
dirbančių, o atitinkamas atotrūkis
tarp ekonomiškai neaktyvių ir
dirbančių gyventojų siekia net 4
kartus.
Dideli mirtingumo skirtumai ryškūs
gyventojų grupėse pagal profesiją.
Labai aukšti mirtingumo rodikliai
ūkininkų
ir ūkio darbininkų
grupėje. Šioje grupėje darbingo
amţiaus
vyrų
ir
moterų
mirštamumas yra apie 3 kartus
didesnis nei aukštesnio rango
tarnautojų. Dukart didesnis nei
Jankauskas R.,Blaţienė I., Gruţevskis B. Lietuvos darbo medicinos gydytojų funkcijų ir poreikio įmonėse ir sveikatos
priežiūros įstaigose įvertinimas. „Visuomenės sveikata”, 2008; 3, Nr. 42:8-14.
62 Jasilionis D., Stankūnietė V. Socioeconomic differences in adult mortality in Lithuania: a census-linked study.
Lithuanian Social Research Center, Institute for Demographic Research. Vilnius, 2011. 96 p.
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aukštesnio
rango
tarnautojų
kvalifikuotų
ir
nekvalifikuotų
darbininkų
vyrų
mirtingumas.
Tyrimo duomenys rodo, kad
moterų, išskyrus ūkininkų ir ūkio
darbininkų
grupę, mirtingumo
skirtumai pagal profesijų grupes yra
gerokai maţesni nei vyrų.
Minėto tyrimo metu mokslininkai
taip pat paskaičiavo, kiek būtų
galima išvengti pirmalaikių mirčių
pašalinus socialinius ir ekonominius
skirtumus (1.22. pav.).

Profesijų grupės: 1 – aukštesnio rango tarnautojai; 2 –
ţemesnio rango tarnautojai; 3 – savarankiškai dirbantys
asmenys; 4 – kvalifikuoti darbininkai; 5 – nekvalifikuoti
darbininkai; 6 – ūkininkai ir ūkio darbininkai
Šaltinis: Jasilionis D. ir Stankūnienė V., 2011

1.22. paveikslas. Išvengiamų mirčių dalis (proc.) pašalinus
ekonominius mirtingumo skirtumus (2001–2005 m. duomenys)

socialinius

ir

Šaltinis: Jasilionis D. ir Stankūnienė V., 2011

Tyrimo duomenimis, pašalinus skirtumus pagal ekonominio aktyvumo statusą,
2001–2005 m. buvo galima išvengti apie 10 tūkst. darbingo amţiaus vyrų mirčių, o
pašalinus skirtumus pagal išsilavinimą ir profesijų grupes – atitinkamai net apie 16 ir 20
tūkst. darbingo amţiaus vyrų mirčių. Kadangi padidėjusio mirtingumo gyventojų grupės
tarp darbingo amţiaus gyventojų sudaro labai didelę dalį (pavyzdţiui, bedarbiai ir
ekonomiškai neaktyvūs gyventojai sudaro apie 30 proc., o darbininkai, ūkininkai ir ūkio
darbininkai vyrai – apie 40 proc.), tai daro neigiamą įtaką ir šalies gyventojų mirtingumo
ir vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliams.
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Mokslininkų teigimu63, didelė mirtingumo diferenciacija pagal socialines ir
ekonomines
grupes
rodo,
kad
šalies
socialinė-ekonominė
raida
nesubalansuota.
Atliekant socialinių ir ekonominių veiksnių įtakos ţmonių sveikatai vertinimą,
daţniausiai remiamasi reprezentatyvių apklausų, kurių metu respondentų prašoma
įvertinti savo pačių sveikatą, rezultatais. Pavyzdţiui, viename iš tokių tyrimų64 pasinaudota
Europos socialinio tyrimo (angl. European Social Survey (ESS)) 2003 m. atliktos 21
Europos šalies gyventojų apklausos apie savo sveikatos būklės vertinimą rezultatais.
Minėto tyrimo metu nustatyta, kad individuali asmens charakteristika – amţius,
išsilavinimas, ekonominis aktyvumas, socialinis statusas, pajamos – su
asmens sveikata susijusi tiek vyrų, tiek moterų grupėje. Tyrimas taip pat parodė,
kad socialinė-ekonominė padėtis šalyje, matuojama kaip vienam gyventojui tenkantis BVP
dydis, stipriai koreliuoja su geresne gyventojų sveikata (išeliminavus asmens individualios
charakteristikos įtaką). Lyginant 21 Europos šalį nustatyta, kad Rytų Europos šalių
gyventojai savo sveikatą vertina prasčiausiai.
Kito Europoje atlikto tyrimo65 metu buvo analizuojamas ilgalaikių sveikatos
sutrikimų paplitimas tarp gyventojų. Daugiausia dėmesys buvo skiriamas šiems dviem
rodikliams: asmuo „turi vienokį ar kitokį sveikatos sutrikimą“ ir „turi sunkų sveikatos
sutrikimą“. Tyrimo rezultatai parodė, kad išsilavinimas ir ekonominis uţimtumas yra
pagrindiniai socialiniai ir ekonominiai veiksniai, turėję įtakos gyventojų atsakymų apie
turimus sveikatos sutrikimus pasiskirstymui. Kiek anksčiau, 2005 m., atliekant Lietuvos
gyventojų sveikatos tyrimą66, taip pat buvo nustatyta, kad trys ketvirtadaliai
ţemiausio išsilavinimo gyventojų turėjo bent vieną sveikatos sutrikimą, o tarp
aukštesnio išsilavinimo asmenų tokių buvo maţdaug pusė.
Atlikta nemaţai ir kitų tiek tarptautinių, tiek nacionalinių tyrimų, kuriais akivaizdţiai
įrodyta socialinių ir ekonominių veiksnių įtaka gyventojų sveikatai. Tačiau svarbiausias
klausimas, į kurį pastaruoju metu mokslininkai mėgina rasti atsakymą, yra šis – kuris iš
analizuojamų socialinių ir ekonominių veiksnių (švietimas, socialinė padėtis,
ekonominis uţimtumas ar kt.) turi didţiausią įtaką gyventojų sveikatai.
Vienas iš tokių tyrimų, kuriuo mėginama rasti atsakymą į minėtą klausimą, buvo
atliktas Londono ekonomikos ir politikos mokslų mokyklos mokslininkų iniciatyva67.
Tyrime buvo remiamasi 2005, 2006 ir 2007 m. ES statistikos duomenimis apie pajamas ir
gyvenimo sąlygas (angl. Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC)) 20-tyje ES
šalių: Austrijoje, Belgijoje, Kipre, Čekijoje, Estijoje, Ispanijoje, Suomijoje, Prancūzijoje,
Vengrijoje, Italijoje, Lietuvoje, Liuksemburge, Latvijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje,
Portugalijoje, Švedijoje, Slovėnijoje, Slovakijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tyrimui buvo
taikomi keli gyventojų sveikatą apibūdinantys kintamieji: savo sveikatos vertinimas (kaip
gyventojai apskritai vertina savo sveikatą („labai gera“, „gera“, „vidutinė“, „bloga“, „labai
bloga“)), ilgalaikių sveikatos sutrikimų turėjimas (ar gyventojai turi kokių nors sveikatos
sutrikimų („taip“, „ne“)), sveikatos sutrikimų įtaka kasdienei veiklai (ar per pastaruosius 6
mėn. gyventojų kasdienę veiklą ribojo kokie nors sveikatos sutrikimai („taip, labai stipriai
ribojo“, „taip, ribojo“ ir „ne, neribojo“)). Analizė buvo atliekama vertinant: demografines
gyventojų charakteristikas (amţius, lytis) ir socialinius ir ekonominius veiksnius:
išsilavinimas (pradinis ir ţemesnysis vidurinis, vidurinis, aukštasis), ekonominis
aktyvumas (bedarbis, studentas ir tarnaujantis karinėje tarnyboje, pensininkas, neįgalus,
Jasilionis D., Stankūnienė V. Ten pat.
Olsen K.M., Dahl S.A. (2007). Health differences between European countries. „Social Science and Medicine“, Nr. 64,
p. 1665– 1678.
65 Hernández-Quevedo C., Jones A.M., Rice N. (2008). Persistence in health limitations: a European comparative
analysis. „Journal of Health Economics“, t. 27, Nr. 6, p. 1472–1488.
66 2005 m. Lietuvos sveikatos gyventojų sveikatos tyrimo rezultatai. Statistikos departamentas, Vilnius, 2006.
67 Hernández-Quevedo C., Masseria C., Mossialos E. (2010). Socio-economic determinants of health in Europe.
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namų šeimininkė, neaktyvus, savarankiškai dirbantis, dirbantis ne visą darbo dieną ir
dirbantis visą darbo dieną), galimybė išgyventi iš savo lėšų (lyginami asmenys, kurie
lengvai ar labai lengvai „suduria galą su galu“), galimybė vieną savaitę per metus atostogas
praleisti svetur. Papildomai buvo analizuojami trys su urbanizacija susiję rodikliai: tankiai
apgyvendinta vietovė (lyginamoji grupė), vidutiniu tankumu apgyvendinta vietovė, retai
apgyvendinta vietovė.
1.23. pav. pateikti apibendrinti minėto tyrimo rezultatai (2007 m. duomenys) pagal
atskiras į tyrimą įtrauktas ES šalis. Paveiksle pateiktas skirtingų socialinių ir ekonominių
veiksnių įtakos sveikatos skirtumams procentinis pasiskirstymas.
1.23. paveikslas. Socialinių ir ekonominių veiksnių įtakos sveikatos skirtumams
pasiskirtymas pagal įvairias ES šalis, 2007 m.

Šaltinis: Eurostat (2010) Analysing the socioeconomic determinants of health in Europe: new evidence from
EU-SILC.

Gauti rezultatai rodo, kad daugumoje šalių reikšmingą įtaką gyventojų sveikatos
skirtumams turėjo tokie veiksniai kaip ekonominis aktyvumas ir galimybė sudurti galą su
galu. Lietuvoje ekonominio aktyvumo veiksnys (2007 m. duomenimis) analizuojamų
veiksnių grupėje sudarė 55 proc. Tai reiškia, kad nedarbas turi didţiausią įtaką
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Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumams. Kitose šalyse nedarbo veiksnys turėjo
dar didesnės įtakos gyventojų sveikatos skirtumams – Jungtinėje Karalystėje šis veiksnys
sudarė 60 proc., Lenkijoje – 59 proc. visų veiksnių grupėje.
Kitas didelę įtaką turintis veiksnys – socialinė atskirtis. Apibendrintuose
rezultatuose socialinė atskirtis pateikta remiantis vienu iš labiausiai dominuojančių
kriterijų – galimybe sudurti galą su galu. Lietuvoje socialinė atskirtis visų veiksnių grupėje
sudarė palyginti nedidelę dalį – 22 proc. Kitose šalyse, pavyzdţiui, Lenkijoje – 64 proc.,
Italijoje – 60 proc., Prancūzijoje – 57 proc.
Trečias pagal svarbą veiksnys, turintis reikšmingos įtakos Lietuvos gyventojų
sveikatos skirtumams, yra demografinė gyventojų charakteristika – sudarė 21 proc.
Tyrimo autorių teigimu, visose šalyse (išskyrus Lenkiją) demografijos veiksnys turi
reikšmingos įtakos gyventojų sveikatos skirtumams (vyresnio amţiaus ţmonės daţniau
minėjo, kad turi įvairių sveikatos sutrikimų, ir skundėsi prasta sveikata nei jaunesnio
amţiaus asmenys).
Įdomu tai, kad Lietuva ir dar kelios šalys: Čekija, Jungtinė Karalystė, Slovakija –
išsiskiria iš kitų tuo, kad švietimo veiksnys analizuojamu laikotarpiu jose neigiamai veikė
gyventojų sveikatos skirtumus. Tai reiškia, kad šiose šalyse išsilavinimas maţino
gyventojų sveikatos skirtumus (aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys nurodydavo,
kad turi gerokai maţiau sveikatos sutrikimų, palyginti su ţemesnio išsilavinimo
asmenimis). Panašią neigiamą reikšmę Lietuvoje turėjo urbanizacijos veiksnys – mieste
gyvenančių asmenų sveikata buvo geresnė nei maţiau apgyvendintose teritorijose
gyvenančių asmenų. Kitose šalyse urbanizacijos veiksnys turėjo teigiamą reikšmę.
Pavyzdţiui, kaimyninėje Latvijoje urbanizacijos veiksnys sudarė 8 proc. kitų sveikatos
skirtumus didinančių veiksnių grupėje.
Europos Komisija atkreipia dėmesį, kad dėl vis didėjančių sveikatos skirtumų
ryškėja sveikatos skirtumų ir skurdo tarpusavio ryšys – tai matyti iš skirtingos sveikatos
būklės asmenų grupių pajamų skirtumo, veiklos apribojimų dėl ligos ar negalios 68. Prasta
sveikata – daţnai dėl prastų gyvenimo sąlygų – gali būti pagrindinė skurdo prieţastis, nes
dėl jos maţėja darbingumas ir atsiranda gydymo bei prieţiūros išlaidų. Todėl, kovojant
su skurdu, ligų prevencija ir galimybių gauti veiksmingą, prieinamą sveikatos
ir socialinę prieţiūrą uţtikrinimas yra svarbios priemonės69.
Senėjantys gyventojai ir visuomenės pokyčiai – daugiau nepilnų, bevaikių šeimų,
skirtingos šeimų kartos gyvena toli viena nuo kitos – lemia sveikatos ir socialinės
prieţiūros paslaugų paklausos protrūkį. Neturtingiesiems gali būti sunku gauti šias
paslaugas, todėl jų atskirtis nuo darbo rinkos gerokai didėja, nes patys turi rūpinti šeimos
nariais, kuriems reikalinga globa.
Europos Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Paţangaus, tvaraus ir integracinio
augimo strategija“70 pabrėţiama būtinybė skatinti socialinę įtrauktį, ypač maţinant skurdą.
Strategijoje iškeltas tikslas – apie 25 proc. sumaţinti europiečių, gyvenančių ties skurdo
rizikos riba, skaičių. Tai reiškia, kad europiečių, gyvenančių ties skurdo ar socialinės
atskirties riba, 2020 m. pabaigoje ES turėtų būti apie 20 mln. maţiau, palyginti su
dabartine situacija. Į šį skaičių patenka visi asmenys, kurie: atsidūrę ties skurdo
rizikos riba; kenčia didelį materialų nepriteklių; gyvena labai maţo uţimtumo
namų ūkiuose. Nustatant skurdţiai gyvenančių asmenų skaičių, asmenys, priklausantys
kelioms paminėtoms nepritekliaus kategorijoms, skaičiuojami tik vieną kartą.
Europos Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir
Regionų komitetui „Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planas. Europos socialinės ir teritorinės sanglaudos
bendroji programa“, Briuselis, 2010.12.16.
69 Ten pat.
70 Europos Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Paţangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategija“, Briuselis,
2010 03 03. http://ec.europa.eu/lietuva/documents/skelbimai/2020m_europa.pdf
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2011 m. Lietuvos BVP, tenkantis vienam gyventojui, sudarė 9500 eurų. Tai – 39 proc.
ES 27 vidurkio (25 100 eurų). Valstybės skola sudarė 38,5 proc. BVP (ES 27 – 82,5 proc.,
Lenkijoje – 56,4 proc., Latvijoje – 42,6 proc., Estijoje – 6 proc.).
Lietuvoje BVP, tenkantis vienam gyventojui, išreikštas perkamosios galios paritetu
(toliau – PGP), 2011 m. sudarė 62 proc. ES 27 vidurkio (2005 m. – 53 proc. ES 27
vidurkio) (75 pav.). Panaši santykinio lygio augimo tendencija buvo ir Estijoje – nuo 62
proc. iki 67 proc., Latvijoje – nuo 48 proc. iki 58 proc., Lenkijoje – nuo 51 proc. iki 65 proc.
ES 27 vidurkio atitinkamai 2005 m. ir 2011 m. Analizuojamu 2005–2011 m. laikotarpiu
minėtose ES šalyse maţėjo skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklis71 (suprantamas
pagal Europos Komisijos komunikate „2020 m. Europos strategija“ pateiktą apibrėţtį).
Lietuvoje skurdo rizikos ir socialinės atskirties rodiklis 2005–2011 m.
sumaţėjo nuo 41 proc. iki 33,4 proc., Lenkijoje – atitinkamai nuo 42,3 proc. iki 27,8
proc., Latvijoje – nuo 45,8 proc. iki 40 proc., Estijoje – nuo 25,9 iki 21,7 proc.
1.24. paveikslas. BVP vienam gyventojui (pagal PGP) ir skurdo rizikos lygio
(skaičiuojamo kaip asmenų, kuriems kyla skurdo ar socialinės atskirties rizika,
dalis) rodikliai Europos šalyse 2005 m. ir 2010/2011 m. (proc.)

Šaltinis: Eurostato duomenys, autorių skaičiavimai

Lietuvoje asmenų, kuriems kyla skurdo ar socialinės atskirties rizika, 2010 m. buvo
apie 1 109 tūkst. Šis skaičius yra gerokai maţesnis lyginant su 2004 m. (1 400 tūkst.
asmenų), tačiau gerokai didesnis lyginant su 2008 m., kai tokių asmenų buvo apie 928
tūkst. Analizuojant asmenis, kuriems kyla skurdo ar socialinės atskirties rizika, pagal lytį,
2010 m. duomenimis, vyrų skurdo rizikos lygis siekė 32,9 proc., moterų – 33,8 proc.
Vaikams ir darbingo amţiaus asmenims gresia didesnė skurdo ir
socialinės atskirties rizika nei vyresnio amţiaus asmenims. Eurostato
duomenimis, ES 27 ir dar keliose ES šalyse (įskaitant Lietuvą) vaikams ir darbingo
amţiaus asmenims 2010 m. grėsė didesnė skurdo ar socialinės atskirties rizika, atitinkamai
– 26,9 proc. ir 23,3 proc., palyginti su kitomis gyventojų amţiaus grupėmis ( 1.14. lentelė).

Skurdo ir socialinės atskirties rodiklis apima asmenis, atsidūrusius ties skurdo rizikos riba, taip pat asmenis, kurie
nepajėgūs įsigyti būtiniausių prekių (pvz. nekompensuojamų vaistų, mėsos ir kt.)
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1.14. lentelė. Asmenų, atsidūrusių ties skurdo rizikos ar socialinės atskirties riba,
dalis (proc.), 2010 m.
Vaikai
(0-17 m.)
ES 27
Lietuva
Latvija
Estija
Lenkija
Danija
Suomija
Švedija
Vokietija
Prancūzija
Jungtinė
Karalystė

26,9*
34,3
42,0
24,0
30,8
15,1
14,2
14,5
21,7
23,0
29,7

Darbingo
amţiaus
asmenys (16-64
m.)
23,3*
34,0
37,0
21,8
27,6
19,5
17,1
15,0
20,8
20,0
21,2

Vyresnio
amţiaus (65+
m.) asmenys

Bendras

19,8*
30,0
37,7
19,0
24,4
18,4
19,5
15,9
14,8
12,0
22,3

23,4*
33,4
38,1
21,7
27,8
18,3
16,9
15,0
19,7
19,3
23,1

*Preliminarūs Eurostato duomenys
Šaltinis: Eurostatas
Lyginamų šalių grupėje 2010 m. skurdo rizikos rodikliai prastesni buvo tik Latvijoje,

tuo tarpu kaimyninės Estijos skurdo rizikos rodikliai geresni net uţ ES 27 šalių vidurkį.
Analizuojant 2010 m. skurdo rizikos lygį Lietuvoje, pavyko patikslinti amţiaus grupes,
kuriose skurdo ar socialinės atskirties rizika yra didţiausia, – tai 12–17 m. amţiaus
grupė (skurdo rizikos lygis 39 proc.), panašus skurdo rizikos lygis (38,1 proc.)
buvo ir 55–64 m. amţiaus asmenų grupėje.
Skurdo rizikos lygis Lietuvoje pagal kitas charakteristikas: pagrindines amţiaus
grupes, gyvenamąją vietą (miestas, kaimas, didieji miestai, kiti miestai) bei namų ūkio
sudėtį (2010 m. duomenimis) – pateiktas 1.25. pav.
1.25. paveikslas. Skurdo rizikos lygis (proc.) pagal kitas charakteristikas 2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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1.25. pav. pateikti duomenys rodo, kad didţiausią skurdo riziką patiria bedarbiai
(skurdo rizikos lygis siekia net 55,6 proc.), išlaikomų vaikų turintys vieniši tėvai (44,4
proc.). Didelę skurdo riziką patiria ir asmenys, gyvenantys kaime (28,4 proc.), taip pat
priešpensinio amţiaus (50–64 m.) ţmonės (22,8 proc.).
Socialinės išmokos kiek sumaţina skurdo rizikos lygį: ES 27 skurdo rizikos lygis
po socialinių išmokų jis svyruoja apie 16 proc., Lietuvoje72 – apie 20 proc. (1.15. lentelė).
1.15. lentelė. Skurdo rizikos lygis prieš ir po socialinių išmokų išmokėjimo (proc.)
2009 ir 2010 m.

Šalis
ES 27
Lietuva
Latvija
Estija
Lenkija
Danija
Suomija
Švedija
Vokietija
Prancūzija
Jungtinė Karalystė

Skurdo rizikos lygis iki
socialinių išmokų
2009
2010
25,1
25,7*
29,4
31,8
30,3
29,1
25,9
24,9
23,6
24,4
31,2
29,1
26,2
27,0
26,6
26,7
24,1
24,2
23,8
25,0
30,4
31,0

Skurdo rizikos lygis po
socialinių išmokų
2009
2010
16,3
16,4*
20,6
20,2
25,7
21,3
19,7
15,8
17,1
17,6
13,1
13,3
13,8
13,1
13,3
12,9
15,5
15,6
12,9
13,5
17,3
17,1

*Išankstiniai Eurostato duomenys
Šaltinis: Eurostatas

Socialinės išmokos (be pensijų) turi reikšmingą įtaką maţinant skurdo rizikos lygį,
ypač vaikų ir asmenų, gyvenančių maţesniuose miestuose (1.26. pav.).
1.26. paveikslas. Skurdo rizikos lygis prieš ir po socialinių išmokų (be pensijų) pagal
gyvenamąją vietovę ir amţiaus grupes 2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, skurdo rizikos lygis po socialinių išmokų visu 2005–2010 m.
laikotarpiu išliko apie 20 proc., nors skurdo rizikos lygis iki socialinių išmokų augo – nuo 26,1 proc.(2005 m.) iki 31,8
proc.(2010 m.).
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Ypač ryškus skurdo rizikos lygio skirtumas iki ir po socialinių išmokų matyti 0–17 m.
amţiaus grupėje (20,3 procentinio punkto).
2010 m. asmenys (0–59 m. amţiaus), gyvenantys maţo uţimtumo namų
ūkiuose, ES 27 sudarė 10 proc. Labai maţo uţimtumo namų ūkiuose gyvenančių
ţmonių dalis Lietuvoje 2009 m. buvo ţemiau ES vidurkio (6,9 proc. – Lietuvoje, 9 proc. –
ES 27). (1.27. pav.).
1.27. paveikslas. Asmenų, gyvenančių maţo uţimtumo namų ūkiuose, dalis Lietuvoje
ir kai kuriose ES šalyse

Šaltinis: Eurostatas

2010 m. asmenų, gyvenusių labai maţo darbo intensyvumo namų ūkiuose, dalis,
palyginti su 2009 m., išaugo 2,3 procentinio punkto, tačiau išliko ţemiau ES 27 vidurkio –
10 proc.
Ekonominis saugumas73 – tai galimybė lengvai išsiversti (sudurti galą su galu) su
gaunamomis pajamomis, t. y. galėjimas padengti nenumatytas išlaidas, apmokėti būsto
išlaikymo ir kitas būtinas išlaidas. Statistikos departamento 2012 m. liepos mėn.
duomenimis, įvertinus esamą namų ūkių padėtį pagal ekonominį saugumą, konkrečiai –
pagal galimybę išsiversti su gaunamomis pajamomis, kiek prastesnė yra kaime gyvenančių
gyventojų padėtis – net 67 proc. gyventojų išleidţia viską, ką gauna (mieste išleidţia viską,
ką gauna, apie 59 proc. gyventojų). Rezultatai rodo, kad tik trečdalis miesto ir ketvirtadalis
kaimo namų ūkių gali bent kiek sutaupyti. Vos 10 proc. miesto ir 8 proc. kaimo gyventojų
pajėgūs išsiversti su gaunamomis pajamomis (1.28. pav.).

Lietuvos statistikos departamentas. Informacija apie gyvenimo kokybės rodiklius Lietuvoje. Vilnius, 2012 m. balandţio
20 d.
73
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1.28. paveikslas. Esamos namų ūkio finansinės padėties įvertinimas pagal
gyvenamąją vietovę, 2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, vieno namų ūkio disponuojamos pajamos
2009 m. sudarė vidutiniškai 2411 litų per mėnesį, o disponuojamos pajamos vienam namų
ūkio nariui – 984 litus per mėnesį. Palyginti su 2008 m., disponuojamos pajamos vienam
namų ūkiui sumaţėjo 15,3 proc. (vienam namų ūkio nariui – 13,2 proc.). Sugrupavus visus
asmenis pagal ekvivalentinių piniginių disponuojamų pajamų lygį, paaiškėjo, kad
turtingiausios kvintilinės grupės (penktadalio) asmenų piniginės disponuojamos pajamos
buvo 7,3 karto didesnės nei skurdţiausios pajamų kvintilinės grupės (1.29. pav.).
1.29. paveikslas. Ekvivalentinės piniginės disponuojamosios pajamos pajamų
kvintilinėse grupėse (ekvivalentinės pajamos per mėnesį litais) 2008 ir 2009 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nepaisant didelio ekvivalentinių pajamų pasiskirtymo tarp kvintilinių grupių
skirtumo, atliekant namų ūkių vertinimo pagal tai, kaip jie verčiasi, palyginimą, paaiškėjo,
kad visos grupės savo padėtį vertina gana prastai.
Siekiant nustatyti, kaip keitėsi šalies gyventojų materialinė gerovė, buvo palyginti
2008, 2009 ir 2010 m. sąlyginiai materialaus nepritekliaus rodikliai: 1) ar gyventojai
galėtų apmokėti nenumatytas išlaidas iš savo lėšų; 2) ar gali sau leisti kas antrą dieną
valgyti mėsą, ţuvį ar analogišką baltymų turintį vegetarišką maistą; 3) ar gali sau leisti
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pakankamai šildyti būstą; 4) ar gali per metus savaitę atostogų praleisti svetur; 5) ar gali
laiku sumokėti būsto nuomos, komunalinius ir kitus mokesčius (1.30. pav.).
1.30. paveikslas. Asmenų, susiduriančių su materialiniais sunkumais, dalis 2008,
2009 ir 2010 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lyginant minėtus rodiklius šalies mastu, atkreiptinas dėmesys, kad gyventojų
materialinė padėtis 2008–2010 m. laikotarpiu blogėjo. Ypač stipriai išaugo
asmenų, negalinčių sau leisti vieną savaitę per metus atostogų išvykti svetur (33,5
procentinio punkto), ir asmenų, negalinčių apmokėti nenumatytų išlaidų iš savo lėšų (23,4
procentinio punkto), dalis. Lietuvos ir įvairių ES šalių gyventojų, patiriančių rimtų
materialinių sunkumų, dalis 2009 ir 2010 m. pateikta 1.31. pav.
1.31. paveikslas. Gyventojų, kenčiančių didelį materialų nepriteklių, dalis (proc.)
2009–2010 m.

Šaltinis: Eurostatas

1.31. pav. pateikti duomenys rodo, kad daugumoje ES valstybių gyventojų materialinė
padėtis 2010 m. buvo blogesnė nei 2009 m. Lietuvoje 2010 m. asmenų, kenčiančių
materialų nepriteklių, dalis buvo daugiau nei dvigubai didesnė uţ ES 27
vidurkį.
Atkreiptinas dėmesys, kad socialiniai ir ekonominiai veiksniai turi reikšmingos įtakos
paţeidţiamų grupių (pvz., neįgaliųjų, vyresnio amţiaus asmenų, vaikų ir kt.) gyvenimo
kokybei, taip pat sveikatai. Paskaičiuota, kad neįgaliųjų skurdo lygis yra 70 proc.
didesnis uţ vidutinį. Iš dalies taip yra dėl menkų galimybių įsidarbinti. Todėl,
sprendţiant neįgaliųjų integracijos problemas, bene didţiausias dėmesys skiriamas
neįgaliųjų integracijai į darbo rinką. Europos Parlamento Uţimtumo ir socialinių reikalų
komiteto uţsakymu atlikto mokslinio tyrimo74 apie neįgalių asmenų padėtį Europos
74

IZA Research report No. 29.(2010). The Mobility and Integration of People with Disabilities into the Labour Market.
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Sąjungoje duomenimis, tarp ES šalių egzistuoja dideli sveikųjų ir neįgaliųjų, esančių ties
skurdo riba, proporcijų skirtumai bei dirbančių neįgaliųjų ir nedirbančių neįgaliųjų,
esančių ties skurdo riba, proporcijų skirtumai (1.16. lentelė).
1.16. lentelė. Sveikų ir neįgalių darbingo amţiaus (15–64 m.) asmenų, esančių ties
skurdo rizikos riba, proporcijos (proc.) (po socialinių išmokų) ir dirbančių ir
nedirbančių neįgaliųjų, esančių ties skurdo riba, proporcijos (po socialinių išmokų)
proporcijos, 2007 m.

Šalis

Sveikų ir neįgaliųjų, esančių
ties skurdo rizikos riba,
proporcijos
Sveiki (proc.)

ES 25
Jungtinė Karalystė
Švedija
Lenkija
Latvija
Lietuva
Estija
Danija
Vokietija
Suomija

13,4
13,6
14,0
16,3
16,1
15,4
12,0
14,3
12,8
13,2

Neįgalūs
(proc.)

20,6
23,7
15,0
20,6
31,3
24,8
28,1
16,0
23,9
21,1

Dirbančių ir nedirbančių
darbingo amţiaus neįgaliųjų,
esančių ties skurdo riba,
proporcijos
Dirbantys

10,8
12,3
8,7
15,6
15,8
11,9
9,0
6,1
9,1
7,7

Nedirbantys

29,3
33,7
21,6
22,8
50,4
34,3
50,4
24,3
38,8
35,3

Šaltinis: IZA Research report No. 29.(2010). The Mobility and Integration of People with Disabilities into
the Labour Market.

Pirmoje lentelės dalyje pateikti duomenys rodo, kad didţiausia darbingo amţiaus
neįgalių asmenų, esančių ties skurdo riba, dalis, 2007 m. duomenimis, buvo Latvijoje (31,3
proc.) ir Estijoje (28,1 proc.). Tai reiškia, kad šiose šalyse kas ketvirtas neįgalus asmuo
gyveno ties skurdo riba. Maţiausiai ties skurdo riba gyvenančių neįgalių asmenų yra
Švedijoje (15 proc.) ir Danijoje (16 proc.). Atitinkamai maţiausias skirtumas tarp sveikųjų
ir neįgaliųjų yra Švedijoje (1 proc.) ir Danijoje (1,7 proc.). Lietuvoje šis skirtumas, 2007 m.
duomenimis, buvo 9,4 procentinio punkto. Antroje lentelės dalyje pateikti duomenys rodo,
kad darbo rinkoje dalyvaujantys neįgalieji neabejotinai įgyja pranašumą – grėsmė atsidurti
ties skurdo rizikos riba yra gerokai maţesnė, palyginti su nedirbančiais neįgaliaisiais. Ypač
prasta padėtis yra Latvijoje ir Estijoje, kur kas antras nedirbantis neįgalus asmuo gyvena
ties skurdo riba.
Atlikta nemaţai tyrimų (nacionalinių ir tarptautinių), įrodančių, kad išsilavinimas
yra svarbus gyventojų sveikatos veiksnys. Aukštesnį išsilavinimą turintys asmenys
paprastai turi daugiau ţinių ir įgūdţių, padedančių geriau pasirūpinti savo ar savo šeimos
narių sveikata, nei turi ţemesnio išsilavinimo asmenys. Todėl švietimo paslaugų
prieinamumas yra pagrindinė asmens geros sveikatos prielaida.
Statistikos departamento duomenimis, 2009 m. vidurinį ir aukštesnį uţ vidurinį
išsilavinimą turėjo 91,3 proc. 25–64 m. amţiaus Lietuvos gyventojų. Tai pats
aukščiausias išsilavinimo lygis per pastarąjį dešimtmetį šalyje ir vienas
aukščiausių ES. Eurostato duomenimis, 2008 m. palyginti su 2005 m., Lietuva pagal
gyventojų, turinčių ne ţemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, dalį pakilo iš penktosios vietos
(87,6 proc.) į antrąją (90,6 proc.) ir aplenkė tokias šalis kaip Estija, Norvegija ir Slovakija.
1.17. lentelėje pateikti duomenys, kokia dalis 25–64 m. amţiaus asmenų turėjo
vidurinį išsilavinimą 2010 m. Pagal šį rodiklį padėtis Lietuvoje yra gana gera – 2010 m.
25–64 m. amţiaus grupėje vyrai ir moterys, turintys vidurinį išsilavinimą, sudarė
atitinkamai 91 proc. ir 93 proc., o ES 27 vidurkis siekė atitinkamai 73,7 proc. ir 71,7 proc.
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1.17. lentelė. 25–64 m. amţiaus
asmenų,
turinčių
vidurinį
išsilavinimą, dalis (proc.), 2010 m.

ES 27
Vokietija
Estija
Prancūzija
Latvija
Lietuva
Lenkija
JK

vyrai
73,7
88,3
86,3
72,0
85,1
91,0
88,8
78,9

moterys
71,7
83,3
91,8
69,6
91,6
93,0
88,5
73,4

1.18. lentelė. 18–24 m.
asmenų,
turinčių
tik
išsilavinimą
ir
nebesimokančių,
dalis
2010 m.
ES 27
Vokietija
Estija
Prancūzija
Latvija
Lietuva
Lenkija
JK

vyrai
16,0
12,7
18,4
15,2
17,2
9,9
7,2
15,8

amţiaus
pradinį
toliau
(proc.),

moterys
12,1
11,0
9,3
10,0
9,4
6,2
3,5
14,0

Šaltinis: Eurostatas

Lyginant šalis pagal 18–24 m. amţiaus asmenų, turinčių tik pradinį išsilavinimą ir
toliau nebesimokančių, rodiklį, Lietuva taip pat išsiskiria iš kitų šalių pakankamai gerais
rezultatais (1.18. lentelė). Tokių asmenų Lietuvoje 2010 m. buvo: vyrų – 9,9 proc., moterų
– 6,2 proc., o ES 27 šalių vidurkis atitinkamai buvo 16,0 proc. vyrų ir 12,1 proc. moterų.
Tačiau kiti rodikliai rodo, kad yra tam tikrų sričių, kurioms derėtų skirti
daugiau politikų dėmesio ir reikėtų atitinkamų sprendimų. Viena jų – 25–64 m.
amţiaus asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą procese, dalis (1.19. lentelė).
1.19. lentelė. 25–64 m. amţiaus asmenų, dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą
procese, dalis (proc.), 2005 m. ir 2010 m.

2005 m.
ES
Vokietija
Estija
Prancūzija
Latvija
Lietuva
Lenkija
JK

2010 m.
9,6
7,7
5,9
5,9
7,9
6
4,9
27,6

9,1
7,7
10,9
5
5
4
5,3
19,4

Šaltinis: Eurostatas

1.19. lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Lietuvoje yra labai nedidelė dalis asmenų,
dalyvaujančių mokymosi visą gyvenimą procese. Tokių asmenų 2005 m. buvo 6 proc., o
2010 m. jų sumaţėjo iki 4 proc. Tai rodo, kad šalis ne artėja, o tolsta nuo strateginio
tikslo75 – iki 2015 m. pasiekti, kad besimokančių darbingo amţiaus (25–64 m.)
asmenų santykinė dalis sudarytų bent jau 15 proc. Lietuvoje mokymosi visą
gyvenimą politiką formuoja ŠMM ir SADM, taip pat savivaldybių administracijos.
Suaugusieji asmenys bendrąjį lavinimą gauna 63 bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat
darbo vietose. Statistikos departamento duomenimis, apie 700 viešųjų ir privačių
institucijų uţsiima neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. 2010–2011 mokslo metais
suaugusiųjų mokyklose mokėsi apie 11 tūkst. moksleivių. Duomenys rodo, kad keletą
pastarųjų metų suaugusiųjų, dalyvaujančių formaliajame švietime, skaičius panašus, bet
Šis strateginis tikslas paskelbtas Nacionalinio švietimo forumo svetainėje, kurioje pristatytos Dakaro veiksmų plano
„Švietimas visiems“ Lietuvos veiksmų plano gairės. Prieiga per internetą: http://www.forumas.smm.lt/doksv_gaires.html
75
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daugėja besimokančiųjų neformaliai, lankančiųjų įvairius kursus, aktyviau
besinaudojančiųjų internetu. ŠMM ir SADM 2008 m. patvirtino Mokymosi visą gyvenimą
uţtikrinimo strategiją76. Joje numatytos priemonės iki 2012 m. Lietuvos suaugusiųjų
švietimo asociacijos tyrime „Suaugusiųjų švietimo raidos scenarijus“ nurodytos
pagrindinės kliūtys ir problemos, susijusios su suaugusiųjų dalyvavimu mokymosi visą
gyvenimą procese.
Dar viena sritis, susijusi su mokymosi visą gyvenimą koncepcija, yra gyventojų
skaitmeninio raštingumo didinimas. 2008 m. liepos 3 d. Europos Bendrijų Komisija
parengė komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Gebėjimų ugdymas XXI amţiuje: Europos
bendradarbiavimo mokyklų klausimais darbotvarkė“. Jame konstatuojama, jog tam, kad
pasiektų sėkmės globalioje ekonomikoje ir visuomenėje, kuriai vis labiau būdinga įvairovė,
ţmonėms prireiks įvairesnių gebėjimų nei iki šiol. Komunikate skaitmeninis raštingumas
pabrėţiamas kaip labai svarbus veiksnys, būtinas visapusiškam dalyvavimui ţinių
visuomenėje ir modernios ekonomikos konkurencingumui. Informacinės technologijos
plačiai paplito ţmonių buityje ir jų jau nebegalima sieti vien su kompiuteriais.
Nebeuţtenka nusimanyti apie kompiuterio teikiamas informacines ir komunikacines
technologijas, mokėti ir gebėti taikyti kompiuterio techninę ir programinę įrangą vartotojo
lygiu77. Gyventojų skaitmeninis raštingumas ypač svarbus siekiant kurti ir
diegti e. sveikatos paslaugas.
Rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanijos „Baltijos tyrimai“ atliktos
apklausos78 duomenimis, beveik 7 iš 10 suaugusių Lietuvos gyventojų (68 proc.) per
pastaruosius metus naudojosi internetu, o du trečdaliai namų ūkių turi interneto prieigą.
Pusė (51 proc.) gyventojų internetu naudojasi namuose ar naudojasi mobiliojo interneto
paslauga. Darbe internetu naudojasi apie 12 proc. gyventojų. Apie 3 proc. gyventojų
internetu naudojosi bibliotekose. Apklausos duomenimis, šiek tiek maţiau nei trečdalis (33
proc.) suaugusių šalies gyventojų per 12 mėn. nė karto nesinaudojo internetu. Palyginti su
kitomis ES šalimis, Lietuva yra 13 šalių (iš 27) grupėje, kuriose per pastaruosius 12 mėn.
nesinaudojusiųjų internetu dalis 2011 m. buvo didesnė nei ES 27 vidurkis (24 proc.)

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008
m. spalio 15 d. įsakymas Nr. ISAK-2795/A1-347 „Dėl švietimo ir mokslo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro
2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. ISAK-433/A1-83 „Dėl mokymosi visą gyvenimą uţtikrinimo strategijos ir jos
įgyvendinimo veiksmų plano tvirtinimo“ pateikimo“.
77 Europos Bendrijų Komisijos 2008 m. liepos 3 d. komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir
socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Gebėjimų ugdymas XXI amţiuje: Europos bendradarbiavimo mokyklų
klausimais darbotvarkė”.
78 Tyrimas atliktas 2011 m. balandţio 14–17 d. apklausiant 504 Lietuvos gyventojus (nuo 18 metų). Apklausos paklaida ne
didesnė kaip 4,5 proc.
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1.32. paveikslas. Nesinaudojusių internetu per pastaruosius 12 mėn. asmenų dalis
(proc.) 2011 m.

Šaltinis: Eurostatas

Lietuvoje atliktos apklausos duomenimis, 65 proc. internetu nesinaudojusių
respondentų sudarė asmenys, vyresni nei 50 m. amţiaus, turintys nebaigtą vidurinį
išsilavinimą – 67 proc., respondentai, kurie savo šeimos finansinę padėtį apibūdina kaip
blogą, – 47 proc., bedarbiai – 41 proc., nedirbantys pensininkai – 85 proc. Lietuvoje
palyginti ţemas darbo kompiuteriu individualių gebėjimų lygis: Eurostato duomenimis,
2011 m. vos 9 proc. Lietuvos gyventojų kompiuteriu gebėjo atlikti 1–2 sudėtingesnius
veiksmus (ES 27 vidurkis – 14 proc.).
Sprendţiant gyventojų kompiuterinio raštingumo problemą, Lietuvoje nuo 2010 m.
asociacija „Infobalt“ įgyvendina projektą „Gyvenk ir dirbk naujai!“. Projekto mokymo
kursas remiasi 2006 m. patvirtinta „E-Citizen“ programa. Mokymą sudaro trys dalys:
pagrindinių įgūdţių lavinimas, informacijos paieškos bei naudojimosi elektroninėmis
paslaugomis mokymas. Kursai vyksta nemokamai tiesioginiu ir nuotoliniu būdu. Projektas
„Gyvenk ir dirbk naujai!“ finansuojamas pagal 2007–2013 m. Ţmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 1-ojo prioriteto „Kokybiškas uţimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1SADM-07-K priemonę „Kompiuterinio raštingumo įgūdţių ugdymas“.
Kaip paminėta anksčiau, nedarbas yra vienas stipriausių sveikatos nelygybės
veiksnių.
1.20. lentelė. Uţimtumas ir nedarbas Lietuvoje, 2011 m.

Vyrai
Darbo jėga, tūkstančiai
Darbo jėgos aktyvumo lygis (15–64 m.), %
Uţimtieji, tūkstančiai
Uţimtumo lygis (15–64 m.), %
Bedarbiai, tūkstančiai
Nedarbo lygis, %

Moterys
810,7
74,3
666,8
60,9
143,9
17,8

809
69,7
704,1
60,5
104,9
13

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2012 m. nedarbo lygis ES šalyse sudarė 10,4 proc., o Lietuvoje – 13,7 proc.
Kaip matyti iš 1.33. paveikslo, nedarbo lygio rodikliai Lietuvoje 2008 m. buvo
panašūs į 2005 m. rodiklius, 2009–2010 m. nedarbas sparčiai augo, o 2011 m. sumaţėjo
iki 2010 m. lygio. Didţiausias nedarbas yra 15–19 m. asmenų grupėje (daugiau nei 50
proc.) ir apie 30 proc. – 20–24 m. asmenų grupėje. Vyrų nedarbas didesnis nei moterų.
61

1.33. paveikslas. Nedarbo lygis (proc.) 2005–2011 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2011 m. ilgalaikio nedarbo lygis kaime sudarė 13 proc. tarp vyrų ir 10,3 proc. – tarp
moterų (atitinkami miesto vyrų ir moterų ilgalaikio nedarbo rodikliai buvo 7,4 proc. ir 5,4
proc.).

Sveikatos sektoriaus poveikis sveikatai
Mėgindami nustatyti sveikatos apsaugos sistemos poveikį sveikatai, mokslininkai
vadovaujasi įvairiomis koncepcijomis. Vertinant sveikatos sistemų veiklą, daţniausiai
taikomi gyventojų bendro mirtingumo ar vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliai.
Tačiau, siekdami nustatyti dar tikslesnę sveikatos sistemos ir gyventojų sveikatos būklės
sąsają, mokslininkai sukūrė „sveikatos prieţiūra koreguojamo mirtingumo“ (angl.
mortality amenable to health care) sąvoką. Koreguojamas mirtingumas – tai pirmalaikių
mirčių, kurių būtų buvę galima išvengti esant veiksmingoms ir laiku suteiktoms sveikatos
prieţiūros paslaugoms, skaičius79. Taikant koreguojamo mirtingumo sąvoką visų pirma
įvertinamos tam tikro gyventojų amţiaus (daţniausiai iki 64 arba 75 m.) mirtys pagal ligų,
kurioms gydyti sukurtos veiksmingos sveikatos prieţiūros intervencinės priemonės, sąrašą.
Koreguojamo mirtingumo sąvokos ištakos siekia XX a. septintąjį dešimtmetį, kai
buvo sukurta „išvengiamo mirtingumo“ sąvoka. JAV Harvardo universiteto mokslininkai
išvengiamo mirtingumo sąvoką sukūrė kaip rodiklį, skirtą medicininės prieţiūros kokybei
vertinti80. Sąvoka „išvengiamas mirtingumas“ buvo apibrėţta kaip „mirtys dėl tam tikrų
ligų grupių, kurios laikomos išgydomomis arba išvengiamomis dėl sveikatos prieţiūros
paslaugų81“. Harvardo mokslininkų grupė, įvesdama koreguojamo mirtingumo sąvoką
siekė atskirti mirties prieţastis, kurios gali būti pašalinamos gydymu ir priklauso nuo
medicininių intervencinių priemonių arba nuo antrinės prevencijos (pavyzdţiui, gimdos
kaklelio vėţys, hipertenzija arba apendicitas) nuo prieţasčių, kurios yra uţ sveikatos
OECD (2011). Mortality amenable to health care in 31 OECD countries: Estimates and Methodological Issues.
Rustein DD, Berenberger W, Chalmers TC, Child GC, Fischmen AP, Perrin EB.(1976) Measuring the quality of medical
care. N Engl j med 1976; 294:582-8.
81 Ten pat.
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prieţiūros sistemos ribų (pavyzdţiui, išvengiamos būklės, tokios kaip plaučių vėţys ir
kepenų cirozė)82. „Išvengiamo mirtingumo“ ir „koreguojamo mirtingumo“ sąvokų sąsaja
pavaizduota 1.34. pav.
1.34. paveikslas. Išvengiamo ir koreguojamo mirtingumo sąvokų sąsaja

Šaltinis: Tobias, 2009

„Gyvenimo trukmės skirtumai Baltijos šalyse“83
Tyrimo tikslas – patyrinėti tam tikrus veiksnius, galimai turinčius įtakos netikėtai
dideliems gyvenimo trukmės tendencijų Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje skirtumams. Tyrimo
laikotarpis – 2000–2007 m. Tyrimo metu buvo analizuojamas trijų Baltijos šalių sveikatos
sistemų pertvarkos galimas poveikis gyvenimo trukmei, dėmesį skiriant koreguojamo ir
išvengiamo mirtingumo tendencijoms šiose šalyse.
Buvo analizuojamos Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų mirtingumo dėl išgydomų
ir išvengiamų prieţasčių tendencijos šiose šalyse vykdytų sveikatos sektoriaus reformų
kontekste. Pagrindiniai tyrimo rezultatai yra šie:
 Nustatyta, kad per 2000–2007 m. laikotarpį vykę išvengiamo mirtingumo dėl
išgydomų ir išvengiamų prieţasčių pokyčiai turėjo reikšmingos įtakos trijų Baltijos
šalių gyventojų gyvenimo trukmei: Estijoje vyrų VGT per minėtą laikotarpį pailgėjo
2 metais, moterų – 2,6 metų; Latvijoje vyrų VGT pailgėjo 0,9 metų, moterų – 0,4
metų; Lietuvoje vyrų VGT per minėtą laikotarpį sutrumpėjo 1,9 metų, moterų
sutrumpėjo 0,1 metų.
 Analizuojant mirtingumo dėl prieţasčių, kurias galima išgydyti, rodiklius nustatyta,
kad Latvijos, Estijos ir Lietuvos gyventojų gyvenimo trukmės skirtumams didţiausią
įtaką darė mirštamumas nuo išeminės ligos: analizuojamu laikotarpiu Estijoje jis
ryškiai maţėjo, Latvijoje šiek maţėjo, tuo tarpu Lietuvoje augo. Kitų tyrimų
duomenimis84, išvengiamo mirtingumo maţėjimas labiau priklauso nuo
„medicininio gydymo paţangos“, o ne nuo sveikesnės gyvensenos. Tyrimo
autoriai padarė išvadą, kad Estijos gyventojų gyvenimo trukmės
rodikliai analizuojamu laikotarpiu pagerėjo dėl sėkmingos Estijos
sveikatos sistemos pertvarkos.
 Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Latvijoje sėkmingiau buvo sprendţiamos
mirtingumo dėl prieţasčių, kurių galima išvengti, problemos. Tyrimo autorių
nuomone, geresni Latvijos rezultatai gauti dėl sėkmingai įgyvendintų alkoholio
kontrolės ir eismo kontrolės grieţtinimo priemonių. Lietuvoje analizuojamu
laikotarpiu mirtingumas dėl prieţasčių, kurių galima išvengti, turėjo didelę
Newey et al., 2004.
Jasilionis D., Mesle F., Sholnikov V.M., Vallin J., Recent life expectancy divirgence in Baltic countries.
84 Rychtarikova J. (2004) The case of the Czech Republic: Determinants of the Recent Favourable Turnover in
Mortality. Demographic Research, Special Collection 2, Determinants of Diverging Trends in Mortality, S2-5, p.105–137.
Prieiga per internetą: http://www.demographic-research.org
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neigiamą įtaką moterų gyvenimo trukmei (maţesnė įtaka nustatyta vyrų gyvenimo
trukmei).
 Tyrimo autoriai atkreipė dėmesį, kad Lietuvai labiausiai trūksta veiksmingos
sveikatos politikos, skirtos alkoholio vartojimui ir nelaimingiems
atsitikimams keliuose maţinti.
„Išvengiamo mirtingumo kaita Lietuvoje 2001–2008 m. ir jos įtaka
vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei“85 tyrimo tikslas – nustatyti išvengiamo
mirtingumo lygį, išanalizuoti jo pokyčius 2001-2008 m. bei įvertinti išvengiamo
mirtingumo įtaką vidutinei gyvenimo trukmei. Tyrimo metu buvo analizuojamos
mirtingumo prieţastys (iš viso 12), suskirstytos į dvi grupes: išgydomas ir išvengiamas.
Mirtingumo prieţasčių sąrašas sudarytas atsiţvelgiant į Europos Komisijos sudarytos
darbo grupės ekspertų, kurie nustatė, kad išvengiamo mirtingumo rodiklis yra glaudţiai
susijęs su sveikatos sistemos infrastruktūros ir sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo
pokyčiais86, rekomendacijas. Pagrindiniai minėto tyrimo rezultatai yra šie:
 Analizuojamu 2001-2008 m. laikotarpiu Lietuvoje 5–64 m. amţiaus gyventojų
grupėje registruotos 112 117 mirtys. Išvengiamos mirtys, kurios įvyko dėl
analizuojamų 12 prieţasčių, sudarė 22,9 proc. t. y. beveik ketvirtadalį
visų mirčių (tyrimo autoriai atkreipė dėmesį, kad išvengiamų mirčių dalis per
2001–2008 m. laikotarpį išaugo, palyginti su analogiškais tyrimų, atliktų
analizuojant ankstesnius laikotarpius, rezultatais: 1990–2001 m. laikotarpyje
išvengiamos mirtys gyventojų iki 65 m. amţiaus grupėje sudarė 20,6 proc.).
 Analizuojamu laikotarpiu išvengiamos mirtys, kurių buvo galima išvengti
dėl laiku suteikto gydymo, sudarė 40 proc., o mirtys, kurių buvo galima
išvengti dėl prevencinių priemonių, sudarė 60 proc.
 Išvengiamo mirtingumo augimui didelės įtakos turėjo mirštamumo nuo ligų, kurių
galima išvengti, didėjimas (VKPK – 4,6 proc., p<0,05). Išvengiamų mirčių
prieţastys vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę sutrumpino 1,77 metų
(prieţastys, kurių galima išvengti – 1,12 metų, prieţastys, kurias galima išgydyti, –
0,63 metų).
Tyrimo autoriai atkreipė dėmesį, kad didţiausią įtaką mirtingumo didėjimui ir
vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės maţėjimui turėjo mirtys, kurių būtų
galima išvengti taikant profilaktines priemones.

Grabauskas V., Gaiţauskienė A., Sauliūnė S., Mišeikytė R. (2011).Trends in Avoidable Mortality in Lithuania during
2001-2008 and their Impact on Life Expectancy.
86 European Community,Holland W, ed. (1988) Atlas of avoidable mortality.
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Intervencijų, skirtų sveikatos rizikų veiksniams maţinti, apţvalga
Gyvensenos rizikos veiksniai
2008 m. Socialinės ekonomikos institutas atliko tyrimą „Pagalbos asmenims,
sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje“.
Tyrimo metu buvo atliekamas valstybinių programų, skirtų priklausomybės nuo alkoholio
gydymui ir reabilitacijai, veiksmingumo vertinimas. Buvo vertinama Valstybinė alkoholio
kontrolės programa87, taip pat Nacionalinė narkotikų kontrolės ir narkomanijos
prevencijos 2004–2008 m. programa88, kurios tam tikros priemonės buvo skirtos
priklausomybės nuo alkoholio gydymui ir reabilitacijai. Tyrimo metu daugiau dėmesio
buvo skirta Vaikų, vartojančių psichiką veikiančias medţiagas, medicininės, psichologinės,
socialinės reabilitacijos paslaugų teikimo koncepcijos įgyvendinimo priemonių planui ir
Priklausomybės ligų programai, kuri iš dalies skirta priklausomybės ligų centrų
finansavimui.
Minėto tyrimo autorių nuomone, „Valstybinės alkoholio kontrolės programos
įgyvendinimui (2004–2008 m. laikotarpiu. – Autorių past.) nebuvo politinės valios,
finansavimas skirtas tik simbolinis“.
Specialistų nuomone89, didţiausią poveikį maţinant mirtingumą ir sergamumą,
susijusį su alkoholio vartojimu, Lietuvoje padarė 2008 m. įsigalioję alkoholio prekybos ir
reklamos apribojimai, taip pat padidinti akcizai. Pagal Alkoholio kontrolės įstatymą nuo
2009 m. sausio 1 d. alkoholio reklama draudţiama Lietuvos Respublikos jurisdikcijai
priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose programose nuo 6 val. iki 23
val.
Alkoholio prieinamumas nepilnamečiams Lietuvoje 2012 m.
2007 m. ESPAD tyrimo duomenimis, Lietuvoje net 80 proc. paauglių teigė, kad jiems būtų labai lengva
ir gana lengva įsigyti kokio nors alkoholio (Europos vidurkis – 81 proc.). Viešosios nuomonės ir rinkos
tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ 2012 m. balandţio 20–geguţės 2 dienomis atliko Lietuvos
nepilnamečių jaunuolių (nuo 14 iki 17 m. amţiaus) tyrimą, kurio metu buvo siekiama išsiaiškinti, kiek
lengvai nepilnamečiams prieinami alkoholiniai gėrimai ir kokiais kanalais jie naudojasi įsigydami
alkoholį. Tyrimo metu buvo apklausti 503 respondentai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad:
- dauguma tyrimo dalyvių (52 proc.) yra įsitikinę, kad nepilnamečiams įsigyti alkoholinių gėrimų
visiškai nesudėtinga. Alkoholio prieinamumo suvarţymus minėjo tik 9 proc. apklaustų
jaunuolių;
- beveik pusė (49 proc.) nepilnamečių teigė, kad alkoholinių gėrimų įsigyja patys arba padedami
pilnamečių draugų, paţįstamų (48 proc.);
- 31 proc. pripaţino, kad alkoholį jiems leidţia vartoti tėvai;
- apklaustųjų nuomone, lengviausia nepilnamečiams įsigyti alkoholinių gėrimų
vietinėje parduotuvėje (80 proc.) arba kioske (77 proc.);
- 77 proc. apklaustųjų nurodė, kad jaunuoliai gali lengvai įsigyti alkoholio, nes atrodo vyresni. Dar
60 proc. linkę manyti, kad patys pardavėjai yra suinteresuoti parduoti kuo daugiau alkoholinių
gėrimų.
Minėtų apklausų rezultatai rodo, kad alkoholio prieinamumas nepilnamečiams Lietuvoje nuo
2007 m. nepakito ir išlieka gana didelis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimas Nr. 212 „Dėl Valstybinės alkoholio kontrolės
programos patvirtinimo“ (Ţin.,1999, Nr. 21-603).
88 Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. balandţio 18 d. nutarimas Nr. IV-2110 „Dėl Nacionalinės narkotikų kontrolės ir
narkomanijos prevencijos programos 2004–2008 m. patvirtinimo“.
89 Bartaševičiūtė L., Janutienė B., Šimaitis A., Šulienė D., Krivelienė G. (2011) Valstybės alkoholio ir tabako kontrolės
programų vykdymo patirties analizės ir efektyvių priemonių, orientuotų į rezultatą, siūlymai. Nacionalinės sveikatos
tarybos 2011 m. metinis pranešimas.
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Alkoholio prieinamumas didėja ir dėl augančio subjektų, uţsiimančių maţmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais, skaičiaus. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės
departamento (NTAKD) duomenimis, savivaldybių išduotų licencijų verstis maţmenine
prekyba alkoholiniais gėrimais Lietuvoje skaičius didėja: iki metų pabaigos savivaldybės
2011 m. buvo išdavusios 18 550, 2010 m. – 17 748, 2009 m. – 16 992 licencijas.
Yra sukaupta labai daug mokslinių įrodymų, apibendrintų sisteminėse apţvalgose ar
meta-analizėse, kurių pakanka siekiant formuoti veiksmingą alkoholio kontrolės politiką
(ţr. 2 priedą).
Nustatyta, kad:
 intervencijos, dėl kurių alkoholis tampa brangesnis ar maţiau prieinamas yra labai
efektyvios ţalos dėl alkoholio vartojimo maţinimo strategijos;
 Alkoholio reklamos draudimas, vairavimo išgėrus drausminimo priemonės,
individuali, konkrečiam asmeniui skirta pagalba – taip pat yra efektyvios
intervencijos;
 Sveikos gyvensenos ugdymo programos mokyklose nesumaţina alkoholio vartojimo
sąlygotos ţalos, tačiau šios programos, kaip ir visuomenės informavimo iniciatyvos
gali padėti atkreipti politikų dėmesį į problemas, susijusias su alkoholio vartojimu.
 Jei nebus imtasi priemonių, įgyvendinant dar grieţtesnę alkoholio kontrolės
politiką, tikėtina, kad visuotinė ţala dėl alkoholio vartojimo augs90.
Atlikti moksliniai tyrimai rodo, kad, Lietuvoje įsigaliojus tabako reklamos
draudimui, rūkymo paplitimas ėmė maţėti tiek vaikų, tiek suaugusiųjų populiacijoje91.
Įspėjamųjų uţrašų ant tabako pakuočių spausdinimas, maţų cigarečių pakuočių prekybos
uţdraudimas, tabako gaminių imitacijų draudimas taip pat sudarė sąlygas rūkymo
populiarumui tarp jaunimo maţinti92. Dar didesnį teigiamą poveikį davė priimtos Tabako
kontrolės įstatymo pataisos, kuriomis buvo uţdrausta rūkyti viešosiose vietose.
Siekiant įvertinti, kaip skirtingose Europos šalyse įgyvendinama tabako kontrolės
politika, 2006 m. buvo sukurtas Tabako kontrolės indeksas (angl. The Tobacco Control
Scale; toliau – TKI). Indeksą sudaro 6 dalys, apimančios atskiras sritis, kurioms, Pasaulio
banko vertinimu, įgyvendinant visapusišką tabako kontrolės politiką, turėtų būti skiriamas
prioritetas. Šios dalys yra:
 cigarečių ir kitų tabako gaminių kainos didinimas, šiuos gaminius apmokestinant
didesniais mokesčiais;
 rūkymo viešosiose vietose ir darbo vietose draudimų ar ribojimų įvedimas;
 geresnis vartotojų informavimas, įskaitant viešas informacines kampanijas ir
ţiniasklaidą, mokslinių tyrimų rezultatų sklaida;
 visų tabako gaminių, jų pavadinimų ir atpaţinimo ţenklų reklamos bei skatinimo
uţdraudimas;
 reikalavimas klijuoti didelius įspėjamuosius lipdukus apie ţalą sveikatai ant visų
cigarečių pakelių ir kitų tabako gaminių pakuočių;
 sveikatos prieţiūros paslaugos, skirtos padėti priklausantiems nuo rūkymo
asmenims mesti ţalingą įprotį (įskaitant geresnes galimybes įsigyti medikamentų).
2010 m. atlikus 30 Europos šalių vertinimą, Lietuva surinko 41 (iš 100 galimų) tašką
ir atsidūrė 22-ojoje pozicijoje (viena pozicija ţemiau nei 2007 m.) (3 priedas). Maţiausiai
taškų Lietuva surinko informacijos apie ţalą sklaidos srityje (1 iš 10), taip pat blogai
90Anderson

P., Chisholm D., Fuhr C.D.(2009) Effectiveness and cost-effectiveness of policies and programmes to reduce
the harm caused by alcohol. Lancet, Vol. 3797.
91 Helasoja V., Lahelma E., Prattala R., Klumbienė J., Pudle I., Tekkel M. (2006) Determinants of daily smoking in
Estonia, Latvia, Lithuania and Finland in 1999-2002. Scand J Public Health, 2006; 34(4):353-62.
92 Zaborskis A., Šumskas L., Ţemaitienė N., Grabauskas V., Veryga A., Petkevičius R. (2009) Lietuvos moksleivių rūkymo
ir jo paplitimo pokyčiai 1994-2006 m. KMU Biomedicininių tyrimų institutas.
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įvertintas sveikatos apsaugos sektoriaus indėlis teikiant pagalbą norintiesiems mesti rūkyti
ar skatinant rūkančius asmenis mesti ţalingą įprotį (3 iš 10).
Europos narkotikų ir priklausomybės stebėsenos centro alkoholio ir tabako vartojimo
prevencinių priemonių tarptautinis vertinimas rodo, kad Lietuvoje pasiekta aukštų
kontrolinio pobūdţio priemonių rodiklių, tačiau:
 trūksta mokslinių publikacijų ir šios srities vertinimų;
 įgyvendinamos intervencijos labiau priskiriamos prie neįrodytos naudos, o ne prie
moksliškai pagrįstų naudingų intervencijų grupės93 (daugiau informacijos apie
veiksmingas prevencines intervencijas pateikta 2 priede).
Didėjant aplinkos taršai, pastaraisiais dešimtmečiais ypač daug dėmesio kreipiama į
maisto produktų saugos bei kokybės uţtikrinimą, taip pat į maisto produktų
ţenklinimą, kaip į vieną svarbiausių būdų pateikti vartotojams aiškią ir suprantamą
informaciją apie maisto produktus, siekiant suteikti jiems ţinių, padedančių pasirinkti
tinkamus maisto produktus, uţtikrinti tinkamą ir sveiką gyventojų mitybą bei gerą
sveikatą. Tiek Europos Sąjungos šalyse, tiek 2007 m. Lietuvoje atliktų tyrimų apie
vartotojų nuomonę dėl produktų ţenklinimo duomenimis, dauguma vartotojų mano, kad
maisto produktų etiketės neaiškios arba jose teikiama per daug informacijos, iš kurios
sunku atsirinkti svarbiausią.
Nustatyta, kad tik kas ketvirtas Lietuvos gyventojas visada supranta maisto
produktų etiketėse pateikiamą informaciją, o pagrindinės prieţastys,
trukdančios suprasti ţenklinant maisto produktus pateikiamą informaciją,
vartotojų nuomone, yra neaiškių sutrumpinimų ir neaiškių terminų
vartojimas. Kadangi atlikti faktinės mitybos tyrimai parodė, jog Lietuvos gyventojai
suvartoja per daug maistinių medţiagų, galinčių turėti įtakos lėtinių neinfekcinių ligų
vystymuisi, būtina ir toliau skatinti ţmones domėtis tuo, ką jie perka ir valgo, mokyti
suprasti informaciją apie maistą ir maistinių medţiagų svarbą jų mitybai bei ligų rizikos
maţinimui.
Uţsienio šalių patirtis rodo, kad:
 Efektyvios mitybos įpročius gerinančios ir fizinį aktyvumą didinančios intervencijos,
skirtos kovai su nutukimu, turėtų būti įtrauktos sergamumui lėtinėmis ligomis
maţinti priemonių sąrašą.
 Intervencijos, susijusios su kainodara ir reguliavimu, gali duoti didţiausią naudą per
trumpiausią laiką.
 Strategijos, apimančios kelių intervencijų įgyvendinimą, duos gerokai didesnę
naudą negu pavienių intervencijų įgyvendinimas.
 Nauda, gaunama įgyvendinus intervencijas skirtas mokyklinio amţiaus vaikams,
bus juntama tik po tam tikro laiko. Maisto reklamos vaikams reguliavimas gali būti
gerokai efektyvesnė ir veiksmingesnė intervencija lyginant su intervencijomis,
skirtomis sveikatos ugdymui mokyklose.
 Privataus sektoriaus iniciatyvos gali prisidėti maţinant tam tikrų rizikos veiksnių
įtaką, taip pat maţinant naštą viešiesiems finansams, tačiau jų veiksmingumui
pagrįsti dar trūksta įrodymų (ţr. 2 priedą).
Daugybė uţsienio šalių dokumentų ir mokslinių tyrimų rodo, kad šalyse, kuriose
fizinis aktyvumas buvo veiksmingai padidintas ir toks išliko ilgą laiką, pvz.,
Nyderlanduose, Skandinavijos šalyse, visa šalies sporto politika jau kelis dešimtmečius
buvo orientuojama į su sveikata susijusio fizinio aktyvumo skatinimą, pradedant nuo
fizinio aktyvumo sąlygų gyventojams sudarymo (ţr. 2 priedą). Panašios aktyvaus
susisiekimo politikos priemonės pradedamos įgyvendinti ir Lietuvoje. Pavyzdţiui, Kauno
EMCDDA. Prevention profile. Lithuania. 2011. Interneto prieiga: http://www.emcdda.europa.eu/countrydata/prevention/2011/lithuania
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miesto savivaldybė įgyvendina ES iš dalies finansuojamą projektą „Saugos ir judumo
optimizavimas siekiant susisiekimo ir sveikatos darnos“ (angl. Safety and mobility
optimization for sustainable transport and health – SMOOTH)94. Kauno miesto
savivaldybės administracija projektą įgyvendina kartu su partneriais iš Prancūzijos ir
Kipro. Projekto tikslas – įgyvendinti priemones, gerinant bevariklio transporto, pėsčiųjų ir
dviratininkų eismo sąlygas projekte dalyvaujančiuose miestuose, didinti šių transporto
rūšių eismo saugumą, taip skatinti gyventojus daţniau keliauti aplinką neteršiančiomis
priemonėmis. Projekte dalyvauja ir 16 Kauno miesto mokyklų, kurios įsipareigojo parengti
„Saugios kelionės į mokyklą“ planus. SMOOTH projekto lėšomis bus įgyvendinamos
dviratininkų ir pėsčiųjų eismo saugumą gerinančios priemonės. Projektas bus vykdomas
iki 2012 metų95.
Remdamiesi daugybe mokslinių šaltinių ir išanalizavę PSO rekomendacijas bei gerąją
ES patirtį, Lietuvos specialistai parengė „2011–2020 metų valstybinę sporto plėtros
strategiją“, kurią 2011 m. kovo 24 d. patvirtino96 Lietuvos Respublikos Seimas. Šioje
strategijoje nustatytiems uţdaviniams įgyvendinti bus parengtos naujos ir (arba) pratęstos
ir patobulintos ankstesnės programos. Įgyvendinant strategiją dalyvauja šios institucijos:
Kūno kultūros ir sporto departamentas, Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos
nacionalinis radijas ir televizija, Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybių institucijos,
Ţemės ūkio ministerija, Aplinkos ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Fizinė aplinka
Siekiant tinkamai valdyti oro kokybę visoje Lietuvos teritorijoje, 2010 m. buvo
priimtos Aplinkos oro apsaugos įstatymo97 pataisos, kuriomis savivaldybės įpareigotos
imtis atitinkamų priemonių, kad būtų uţtikrinta, jog ribinės skirtingoms teršalų rūšims
nustatytos vertės ir pavojaus slenksčiai nebūtų viršyti. Įstatymas taip pat įpareigojo
savivaldybes parengti aplinkos oro kokybės valdymo programą, kurios įgyvendinimo
priemonių planas turėtų būti skelbiamas viešai.
Siekdamos pagerinti aplinkos oro kokybę, keturių didţiųjų Lietuvos miestų –
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėţio – savivaldybės parengė oro taršos kietosiomis
dalelėmis maţinimo programas. Jose numatytos oro taršą maţinančios priemonės:
nutiesti apvaţiavimo kelius, tobulinti transporto srautų pralaidumą, gatvėse
maţinti automobilių stovėjimo vietų skaičių, riboti eismą įkuriant
aplinkosaugines zonas, geriau valyti gatves, laistyti jas esant sausiems orams
ir pan. Programose taip pat numatytos prevencinės priemonės esant pavojingam oro
uţterštumui.
Oro kokybės politikos įgyvendinimo ES klausimai buvo aptariami 2012 m. vasario 7
d. Briuselyje vykusiame Regionų komiteto narių susitikime, kuriame dalyvavo ir Lietuvos
atstovai98. Europos Komisija 2013 m. rengiasi nuodugniai persvarstyti ES oro kokybės ir
taršos politiką99. Regionų komitetas, paprašytas pateikti savo nuomonę šiuo klausimu,
atkreipė EK dėmesį, kad ypač didelių problemų ir sunkumų dėl oro taršos kyla itin
urbanizuotose teritorijose. Daugeliui Europos miestų nepavyksta per numatytus terminus
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Parengta pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento Transporto skyriaus vyriausiojo
specialisto Tado Metelionio pateiktą informaciją
95
http://kaunas.lt/esprojektai/
96 Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. XI-1296 „Dėl 2011–2020 metų valstybinės sporto
plėtros strategijos patvirtinimo“.
97 Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas, 1999 m. lapkričio 4 d. Nr. VIII-1392.
98 http://www.lsa.lt/lt/naujienos/tik-naujienos-is-atstovybes-briuselyje/114-briuselyje-pristatyta-lietuvos-savivaldospozicija-del-oro-kokybes-politikos-perziuros
99 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:225:0011:0019:LT:PDF

68

pasiekti, kad būtų laikomasi nustatytų smulkiųjų kietųjų dalelių ir azoto dioksido ribinių
verčių. Šioms problemoms spręsti yra siūloma kurti paţangesnę taršos matavimo
metodiką, taip pat grieţtesnes priemones taršos šaltinio atţvilgiu. Minėtame susitikime
dalyvavę Lietuvos atstovai atkreipė dėmesį į Lietuvai aktualias problemas – šaltuoju metų
laiku didėjantį oro uţterštumą dėl individualių namų šildymo, kai naudojamas
neekologiškas ir kartais neaiškios kilmės kuras. Lietuvos atstovų teigimu,
„pagrindinė problema ta, kad nėra sukurta teisinė bazė individualių namų
šildymo kontrolei“, todėl savivaldybės, kurios pagal Aplinkos oro apsaugos
įstatymą yra atsakingos uţ oro kokybės kontrolę, neturi teisinio pagrindo
imtis priemonių ir uţtikrinti, kad kietųjų dalelių kiekiai nebūtų viršijami.
Siekdama sumaţinti transporto daromą neigiamą poveikį ţmonių sveikatai, PSO
parengė Transporto, aplinkos ir sveikatos chartiją100, kuriai pritarė PSO Europos šalių
atstovai. Pagrindiniai chartijoje iškelti tikslai:
1.
Iki 2020 m. pasiekti ţymų ir nuolatinį traumų, neįgalumo ir mirčių maţėjimą dėl
nelaimingų atsitikimų ir smurto regione.
2. Iki 2015 m. regiono gyventojai turi gyventi saugesnėje fizinėje aplinkoje, kurioje
kenksmingų sveikatai teršalų koncentracijos neviršytų tarptautinių standartų.
3.
Iki 2015 m. visi gyventojai turi pereiti prie sveikesnio gyvenimo būdo.
Tęsiant minėtos chartijos iniciatyvas, transporto, sveikatos apsaugos, aplinkos
apsaugos ministrai ir Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos bei PSO Europos
regiono šalių narių atstovai, Amsterdame dalyvaudami trečiajame aukšto lygio susitikime
transporto, sveikatos ir aplinkos klausimais 2009 m. sausio 22–23 d. patvirtino Europos
regiono programos „Transportas, sveikata ir aplinka“ prioritetinius tikslus ir 2009–2014
m. veiksmų planą. Siekiant įgyvendinti PSO chartijos „Transportas, aplinka ir sveikata“
nuostatas bei Amsterdamo deklaracijoje101 nurodytus programos „Transportas, sveikata ir
aplinka“ prioritetinius tikslus ir 2009–2014 m. veiksmų planą, sveikatos apsaugos,
aplinkos apsaugos ir susisiekimo ministrai patvirtino102 PSO chartijos įgyvendinimo
Lietuvoje koordinavimo grupę.
PSO atkreipia dėmesį, kad, be sukeliamų eismo įvykių, kuriu metu prarandamos
gyvybės ar patiriama sunkių kūno suţalojimų, transportas, kaip visuomenės sveikatos
veiksnys, prisideda prie didėjančio sergamumo įvairiomis kvėpavimo takų ligomis bei
ligomis, susijusiomis su sumaţėjusiu fiziniu aktyvumu. Pavyzdţiui, Brazilijoje atliktas
tyrimas103 patvirtino, kad maţėjantis ţaliųjų plotų skaičius, maţėjantis pėsčiųjų zonų
skaičius, nuolatinė kelių infrastruktūros plėtra neigiamai paveikė ţmonių, ypač moterų,
fizinį aktyvumą. Fizinio aktyvumo stoka, taip pat nesveiki mitybos įpročiai, alkoholio bei
tabako vartojimas ir bloga psichikos sveikata yra pagrindinės prieţastys, lemiančios
nutukimą, kuris savo ruoţtu yra daugelio lėtinių ligų prieţastis 104. Skandinavijos šalių
sveikatos politikai turi daug patirties skatinant gyventojų fizinį aktyvumą ir atitinkamai
formuojant transporto ir švietimo sistemų politiką. Pavyzdţiui, Švedijoje nutukimo
paplitimas yra vienas maţiausių lyginant su kitomis ekonomiškai išsivysčiusiomis šalimis.
100

http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Aplinkos_sveikata/Transportas_aplinka_ir_sveikata/pso_chartija.pdf
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http://smlpc.lt/media/file/Skyriu_info/Aplinkos_sveikata/Transportas_aplinka_ir_sveikata/amsterdamo_deklaracija.
pdf
102 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro 2011 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V-700/1-584/3-442 „Dėl PSO chartijos „Transportas, aplinka ir
sveikata“ koordinavimo grupės sudarymo“.
103 Salvador E.P., Reis R. S., Florindo A.A. Practice of walking and its association with perceived environment among
elderly Brazilians living in a region of low socioeconomic level. International Journal of behavioural nutrition and
physical activity. 2010. Prieiga per internetą: http://www.ijbnpa.org/content/7/1/67
104 Revised WHO discussion paper (version dated 25 July 2012) A comprehensive global monitoring framework,
including indicators, and a set of voluntary global targets for the prevention and control of non-communicable
diseases.
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Tokį rezultatą iš dalies lėmė nuolatinis aktyvios susisiekimo politikos skatinimas 105. Aktyvi
susisiekimo politika ypač palanki vaikams, kadangi dauguma jų gyvena netoli nuo
lankomų mokyklų. 2011 m. atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad nuo 45 iki 68 proc. tyrime
dalyvavusių vaikų106 minėtą atstumą įveikia savo jėgomis (eina pėsčiomis, vaţiuoja
dviračiu ir kt.).
Lietuva nuo 2011 m. siekia naujo strateginio tikslo, numatyto Valstybinėje eismo
saugumo plėtros 2011–2017 m. programoje. Gerindama eismo saugumo būklę,
Lietuva sieks pagal ţuvusių eismo dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. gyventojų,
atsidurti tarp 10 geriausiais rezultatais pasiţyminčių ES valstybių.
Transporto priemonių ir mašinų skleidţiamas triukšmas ES reglamentuojamas jau
kelis dešimtmečius. Europos Bendrijos 2002–2012 m. aplinkosaugos veiksmų 6-ąja
programa siekiama „ţenkliai sumaţinti ţmonių, nuolat kenčiančių nuo ilgalaikio vidutinio
dydţio triukšmo, ypač keliamo eismo, kuris, kaip rodo moksliniai tyrimai, kenkia ţmogaus
sveikatai, skaičių“. Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2012 m. atliko valstybinį
auditą „Kaip valdomas triukšmas Lietuvoje?“107 Audito metu buvo siekiama įvertinti, ar
Lietuva įgyvendins Europos Parlamento ir Komisijos direktyvos dėl aplinkos triukšmo
įvertinimo ir valdymo reikalavimus – nustatytu laiku parengti strateginius triukšmo
įvertinimo ţemėlapius ir veiksmų planus108. Audito ataskaitos duomenimis, Lietuvoje
didţiausias triukšmo šaltinis – automobilių keliamas triukšmas. Nustatyta, kad daugiausiai
gyventojų, naktimis patenkančių į viršnorminio triukšmo poveikio zonas, yra Vilniuje –
122 tūkst. (22 proc.), Klaipėdoje – 60 tūkst. (37 proc.), Panevėţyje – 52 tūkst. (48 proc.).
Audito ataskaitoje atkreiptas dėmesys, kad „nėra paskirta viena ministerija, kuri
formuotų triukšmo prevencijos valstybės politiką, organizuotų, koordinuotų
ir kontroliuotų jos įgyvendinimą“. Audito metu taip pat nustatyta, kad „Susisiekimo
ministerija (jai pavaldţios Lietuvos automobilių kelių direkcija ir Valstybinė geleţinkelio
inspekcija) neįgyvendino 5 priemonių, todėl strateginių triukšmo ţemėlapių sudarymas
vėluos. Sveikatos apsaugos ministerija įgyvendino ne visas priemones, todėl iki
šiol nėra ţinoma triukšmo prevencijos priemonių taikymo praktika visose
savivaldybėse, triukšmo situacija prie visų šalies mokyklų ir ligoninių. Ne visos
savivaldybės sudaro sąlygas apsaugoti gyventojų sveikatą ir aplinką nuo triukšmo neigiamo
poveikio, pavyzdţiui: 57 (iš 60) savivaldybės nepatvirtino triukšmo prevencijos
zonų, t. y. teritorijų, kuriose triukšmas viršija ribinius dydţius ir kuriose
būtina įgyvendinti triukšmą maţinančias priemones; 6 (iš 8) audituotos
savivaldybės neįrengė kompensacinių priemonių prie mokyklų, ligoninių, kur viršijamas
didţiausias leistinas triukšmas; ne visos savivaldybės nustatė tyliąsias zonas, kurios būtų
netrikdomos transporto, pramonės ir komercinės veiklos triukšmo, todėl gyventojams gali
nelikti vietų, kur pailsėti nuo mieste kylančio triukšmo; pusė Lietuvos savivaldybių nėra
parengusios ir patvirtinusios triukšmo prevencijos veiksmų planų, skirtų triukšmo
problemoms valdyti, nors tai padaryti jos įpareigotos 2004 m. gruodţio 31 d. įsigaliojusiu
Triukšmo valdymo įstatymu“. Audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos šalies
Vyriausybei ir kitoms atsakingoms institucijoms nustatytiems trūkumams šalinti.
Nors padaryta didelė paţanga, Valstybės kontrolės atliko audito duomenimis,
savivaldybėse yra daug nesutvarkytos vandens tiekimo ir nuotekų valymo
infrastruktūros. 2010 m. Aplinkos ministerija iš savivaldybių surinko informaciją apie
gyventojų apsirūpinimą geriamuoju vandeniu ir individualų nuotekų tvarkymą. Paaiškėjo,
Bassett D.R. et al. (2008) Walking, Cycling, and Obesity Rates in Europe, North America, and Australia. Journal of
Physical activity and Health, 2008, 5, 795-814.
106 Johansson K, Hasselberg M, Laflamme L.(2012) Active commuting to and from school among Swedish children.
National and regional study. Eur. Public Health 2012; 22(2):209-214.
107 Lietuvos Respublikos valstybinio audito 2012 m. geguţės 31 d. ataskaita Nr. VA-P-60-8-7 „Kaip valdomas triukšmas
Lietuvoje?“
108 2002-06-25 Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo.
105

70

kad apie pusė milijono Lietuvos gyventojų vis dar naudojasi vadinamosiomis nuotekų
išgriebimo duobėmis. Iš jų tik 11,5 proc. turi sudarę sutartis dėl šių nuotekų išveţimo.
Siekiant įveikti šalies atsilikimą nuo Europos Sąjungos vidurkio ir sumaţinti
išsivystymo netolygumus tarp Lietuvos regionų, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008–2015 m. strategijoje109 numatytas siekis, kad iki 2015 m. ne maţiau kaip
95 proc. kiekvienos savivaldybės gyventojų būtų aprūpinami viešai tiekiamu geriamuoju
vandeniu ir teikiamomis nuotekų tvarkymo paslaugomis. Minėto Valstybės kontrolės
audito duomenimis, iš savivaldybių, turinčių patvirtintus geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros planus, tik trys mano, kad iki 2015 m. pavyks
įgyvendinti šį tikslą. Kitos savivaldybės teigia, kad tikslas neįgyvendinamas dėl lėšų
stygiaus, organizacinių, ekonominių, socialinių, šviečiamojo pobūdţio problemų, teisės
aktų, reglamentuojančių gyventojų prisijungimą prie tinklų, nebuvimo.

SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI VEIKSNIAI
Gerieji sveikatos ir sveikatos prieţiūros skirtumus maţinančių strategijų ir
priemonių kūrimo pavyzdţiai
Europoje ypatingas dėmesys skiriamas sveikatos ir sveikatos prieţiūros netolygumams maţinti. Kai
kuriose šalyse (pvz., JK) sveikatos teisumas yra pagrindinis sveikatos politikos siekis ir rodiklis.
Verta paminėti kelių ES šalių patirtį:
- Norvegijos strategija 2007–2017 m. – tai visapusė ilgalaikė vyriausybės programa, kurios tikslas
– maţinti socialinį gradientą, kad sumaţėtų sveikatos netolygumai. Ši programa vertinama kaip
naujoviška, o šalis yra viena pirmųjų, priėmusių dokumentą, kuris maţina socialinę ir ekonominę
nelygybę (pvz., keičiant mokesčių politiką, gerinant saugios vaikystės sąlygas, uţtikrinant lygias
raidos galimybes, gerinant darbo aplinką), maţina sveikatai svarbios elgsenos ir naudojimosi
paslaugomis skirtumus (maţina gyvensenos socialinę nelygybę), uţtikrina sveikatos ir socialinės
prieţiūros lygį, įgyvendina tikslines intervencijas, gerinančias socialinę aprėptį (pvz., gerinant
būstą labiausiai paţeidţiamoms gyventojų grupėms), gerina ţinias ir stiprina tarpinstitucinio
bendradarbiavimo priemones (sistemingai analizuoja rezultatus, uţtikrina, kad visi sektoriai būtų
uţ juos atsakingi).
- Slovėnijos regioninės programos „Mūra“ pavyzdys įrodo veiksmingą sektorių (ţemės ūkio ir
švietimo) bendradarbiavimą, kuris padarė poveikį ekonominiams sveikatą lemiantiems veiksniams
ir apėmė sveikos gyvensenos, sveiko maisto gamybos, sveikatos paslaugų turizmo plėtros ir
kultūros paveldo bei ekologinio saugumo aspektus.
- JK programa, sukurta siekiant sumaţinti kūdikių mirtingumo netolygumus, rėmėsi faktu, kad
ankstyva vaikystė yra svarbiausias periodas, lemiantis sveikatos skirtumus.
http://data.euro.who.int/equity/hidb/Resources

Naujausioje sveikatos skirtumų veiksnių analizėje nurodoma 12 sveikatos skirtumų
socialinių veiksnių ir pateikiamas veiksmingų intervencinių priemonių sąrašas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-08-27 nutarimas Nr. 832 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijos patvirtinimo“.
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1.21. lentelė. Sveikatos skirtumų socialinių veiksniai ir intervencinės priemonės
Veiksnys
Ankstyvos
raida

Intervencinės priemonės
vaikystės Antenatalinė pagalba siekiant išvengti pirmalaikio gimdymo, pagalba
esant maţam kūdikio svoriui, rūkančiai nėščiajai, ţalingai darbo aplinkai
ir pan.
Patronaţiniai slaugytojų apsilankymai
Aktyvios paslaugos uţ įstaigų ribų (angl. outreach) siekiant uţtikrinti
sutrikusios raidos vaikų sveikatos patikrinimus apsilankant pas šeimos
gydytojus
Visapusis ir aktyvus paslaugų vaikams, turintiems specialiųjų poreikių,
teikimas dienos globos įstaigose ir vaikų darţeliuose
Vaikų skurdo naikinimas
Nebaigtas įgyti
Aktyvios pastangos, kad visi vaikai pradiniame mokyklinio lavinimo
mokyklinis
periode įgytų bazinę kompetenciją
išsilavinimas
Aktyvus vaikų motyvacijos skatinimas mokyklose
Vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir blogai besimokančių vaikų
konsultavimas (angl. counselling)
Praktinio jaunų ţmonių, kurie nesugeba baigti mokyklos, mokymo
programos
Palankios aplinkos individams kūrimas
Profesinio mokymo prieinamumo uţtikrinimas
Socialinė atskirtis dėl
Miestų planavimas siekiant proporcingai išdėstyti socialinįus būstus
bendruomenėse
Renovavimo priemonės gerinant statinių kokybę ir fizinę aplinką
Lėšų dienos globos/paslaugų teikėjams ir jaunimo švietimo įstaigoms
labiau paţeidţiamoms bendruomenėms paskirstymas pagal poreikius
Pajamos ir skurdas
Apmokestinimo reguliavimas siekiant uţtikrinti, kad nedidėtų pajamų
nelygybė
Didţiausias galimas socialinių paslaugų prieinamumas maţinant skurdą
ir socialinius skirtumus
Tokio socialinės paramos lygio uţtikrinimas, kad dėl ekonominių
nepriteklių nenukentėtų asmens mityba, medicinos paslaugų gavimas
(pvz., vaistų pirkimas) ir pan.
Kasmetis įvertinimas, kokios būtinos maţiausios pajamos sveikam
gyvenimui uţtikrinti
Vaikų skurdo naikinimas
Ilgalaikis nedarbas
Darbo rinkos modelis, derinantis lankstaus darbo rinką su gera pajamų
rėmimo sistema ir aktyvaus uţimtumo priemonėmis
Mokymosi visa gyvenimą ir perkvalifikavimo galimybės, maţinančios
nedarbą maţas pajamas turinčių asmenų grupėje
Siekis uţtikrinti ţemą jaunimo nedarbo lygį, kai pirmieji po mokslo
švietimo įstaigoje metai yra kritiniai tolesnės ţmogaus sėkmės darbo
rinkoje poţiūriu
Ekonominis skatinimas ir darbo paklausa (suderinta su asmens turimu
turtu ir lėšomis) skatinant asmens pastangas būtinai dirbti
Uţimtumo priemonės, derinamos su sveikatos specialisto pagalba, ypač
sprendţiant psichikos sveikatos problemas
Socialinė atskirtis
Geresnių sąlygų socialiai atskirtoms grupėms įgyti būstą uţtikrinimas
Tolesnis darbuotojų, dirbančių priklausomybės ligų gydymo įstaigose,
mokymas ir šio gydymo integravimas su socialinėmis priemonėmis,
labiausiai sprendţiant psichiką veikiančių medţiagų vartotojų psichikos
problemas
Psichikos neįgaliųjų socialinio gyvenimo sąlygų stebėsena
Geresnis paslaugų, teikiamų uţ institucijos ribų, finansavimas, taip pat
parama bendravimo modeliams
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Fizinė aplinka

Kietųjų dalelių taršos maţinimas (veiksmingesni filtrai ir katalizatoriai,
taip pat sprendimų maţinant taršą nuo malkinių krosnių paieška)
Grieţtesnė automobilių greičio, vairuotojų blaivumo ar naudojimosi
saugos dirţais kontrolė. Saugos keliuose planų kūrimas
Nelaimingų atsitikimų vaikams namie prevencija, gerinant teisinį
reguliavimą ir kontroliuojant pavojingus ţaislus, taip pat pasitelkiant
namuose apsilankančių sveikatos prieţiūros darbuotojų veiksmus
Fizinio aktyvumo galimybių vidutinio ir brandaus amţiaus ţmonėms
uţtikrinimas, įskaitant fizinius pratimus pagal specialistų nurodymus, ir
fizinio aktyvumo galimybių sukūrimas įvairiose vietovėse
Darbo sąlygos
Darbo vietų sukūrimas siekiant darbuotojų gerovės bei pasitenkinimo ir
darbo vietų atitiktis ergonomikos reikalavimams
Jungiamojo audinio ir skelto-raumenų sistemos ligomis sergančių
asmenų darbo sąlygų kontrolė ir galimybių jiems likti fiziškai aktyviems
uţtikrinimas
Darbo vietų vertinimas maţosiose įmonėse ir ūkio šakose, kuriose dirba
maţiau kvalifikuota darbo jėga
Geresnių darbo sąlygų kūrimas ir sveikesnės gyvensenos intervencinių
priemonių integravimas, ypač darbuotojams, kurių paklausa darbo
rinkoje yra didelė, o gyvensena nėra sveika
Sveika gyvensena
Priemonės dėl rūkymo: akcizų didinimas, draudimas rūkyti visose
patalpose, išskyrus privačių namų patalpas; draudimas parduoti tabaką ar
tabako gaminius vaikams; aktyvus konsultavimas uţ įstaigų ribų,
pritraukimas asmenų, ypač ţemo išsilavinimo, turinčių maţas pajamas,
turinčių psichikos sutrikimų, taip pat nedirbančių asmenų į rūkymo
atsisakymo grupės seansus
Priemonės dėl
alkoholio vartojimo: akcizų didinimas, draudimas
parduoti alkoholį vaikams ir šio draudimo kontrolė; alkoholio reklamos
draudimas, prekybos ribojimas, licencijų prekiauti skaičiaus maţinimas,
suvarţymai dėl alkoholio vartojimo švietimo įstaigose; aktyvus
konsultavimas uţ įstaigų ribų, pritraukimas asmenų, atsisakymo
uţsiėmimus, ypač ţemo išsilavinimo, turinčių maţas pajamas, turinčių
psichikos sutrikimų, taip pat nedirbančių asmenų į alkoholio atsisakymo
grupės seansus
Su mityba, menku fiziniu aktyvumu, aukštu kraujospūdţiu ir dideliu
cholesterolio kiekiu susijusios priemonės: akcizų maistui su cukrumi ir
sočiaisiais riebalais didinimas; privalomasis informavimas apie maisto
sudetį; druskos kiekio maţinimas paruoštame maiste; maţiausiai viena
fizinio aktyvumo valanda per dieną mokyklose (ypač lauke per pertraukas
tarp pamokų); didesnio fizinio aktyvumo priemonės nepalankiose
vietovėse, skirtos vaikams, vidutinio ir brandaus amţiaus gyventojams;
priemonės, padedančios riboti vaikų sėdėjimą prie televizoriaus ir
kompiuterio; sveikatos priemonių darbovietėse ir mokyklose, kurios
uţtikrintų, kad būtų lengva padaryti sveiką pasirinkimą, diegimas;
aktyvios pastangos pirminės sveikatos prieţiūros sektoriuje uţtikrinant
hipertenzijos gydymą ir cholesterolio kiekio ribojimą pirmiausia ţemo
išsilavinimo ir maţas pajamas turintiems asmenims
Ankstyvas
funkcinis Prevencinio pobūdţio apsilankymai namuose pas visus pagyvenusius
apribojimas
asmenis, teikiant skirtingas paslaugas pagal individualius poreikius, ypač
skurdesniems gyventojams
Fizinio aktyvumo galimybių uţtikrinimas vidutinio ir brandaus amţiaus
gyventojams, taikant programas, mokymus ir pratimus pagal nurodymus.
Fizinio aktyvumo darbovietėse ir asmens aplinkoje galimybių didinimas
Šeimos gydytojų apsilankymai siekiant anksti nustatyti funkcinius
sutrikimus ir sudaryti sąlygas ţmonėms pagal poreikius gauti individualią
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pagalbą
Odontologinių paslaugų subsidijavimas, kad būtų gaunama daugiau
reguliarių odontologo paslaugų
Poreikių ir sveikatos prieţiūros (SP) paslaugų vartojimo stebėsena
Sveikatos prieţiūros įvairiose socialinėse-demografinėse grupėse. Ypatingas dėmesys vykdant
paslaugų vartojimas
prevencinių ir reabilitacinių paslaugų vartojimo stebėseną
Gydytojų pritraukimas į pirminės SP sektorių labiausiai sociališkai ir
ekonomiškai nuskriaustose teritorijose
Geresnis specialistų darbo integravimas savivaldybėse
Priemonės, uţtikrinančios veiksmingas programas nėščiosioms, vaikams
ir pagyvenusiems asmenims iš paţeidţiamų grupių, taip pat ankstyvąją
navikų, diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų bei depresijos diagnostiką
Atsiţvelgiant į esamus sveikatos skirtumus, siūlymas panaikinti pacientų
mokėjimus, pirmiausia uţ psichikos bei Jungiamojo audinio ir skeltoraumenų sistemos ligų bei sutrikimų gydymą
Teritorinio specialistų pasiskirstymo suvienodinimas geriau reguliuojant
darbo praktikos steigimą
Pirmenybės psichiatrijos paslaugoms, įskaitant reabilitaciją, teikimas,
geresnis psichiatrijos įstaigų, pirminės SP sektoriaus ir paslaugų teikėjų
neįgaliesiems savivaldybėse bendradarbiavimas
Daugiau
dėmesio
intervencinėms
priemonėms,
teikiamoms
paţeidţiamoms grupėms, kurioms reikalinga ilgalaikė prieţiūra ir
reabilitacija (ypač psichikos ligų)
„Išstumianti“
darbo Darbo jėgos paklausos darbuotojų fizinių gebėjimų reikalavimų
rinka
pritaikymas prie individų, nes tai labai svarbu asmenims, turintiems
funkcinių apribojimų ir sutrikusią psichikos sveikatą, ypač depresijos
atveju. Psichologinė darbo aplinka ypač svarbi darbuotojams, sergantiems
Jungiamojo audinio ir skelto-raumenų sistemos ligomis.
Didesnis darbo vietų prieinamumas taikant lankstų darbo organizavimą,
ypač darbuotiems, varginamiems prastos psichologinės savijautos
Individualizuotos aktyvios darbo rinkos intervencinės priemonės siekiant
suteikti tolesnio mokymosi galimybes (teikiant jas ir sutrikusios sveikatos
asmenims)
Geresnis darbdavių, uţimtumo specialistų ir šeimos gydytojų drauge su
gydytojais specialistais veiklos koordinavimas
Koordinuotos kompleksinės intervencinės priemonės, kuriomis siekiama
pagerinti nerimo ir depresijos prevenciją bei gydymą
Lengvai prieinamų fizinio aktyvumo galimybių kūrimas, pirmiausia
orientuotų į ţmones, turinčius jungiamojo audinio ir skelto-raumenų
sistemos sveikatos sutrikimų, taip pat kenčiančius nuo depresijos
Ypatingas dėmesys ţmonėms, kurie dar neatitinka medicininių
nedarbingumo nustatymo kriterijų, bet yra labai psichologiškai ir fiziškai
pavargę susidoroti su darbingo gyvenimo reikalavimais, uţtikrinant jiems
kitas alternatyvas
Šaltinis: Diderichse F., Andersen I., et. (2012) Health inequality – determinants and policies.110 .

Kiti svarbūs specifiniai veiksniai
Lietuvoje egzistuoja daugybė smurto prevencijos programų, šiai sričiai skiriamos
didelės lėšos, tačiau tolerancija smurtui mūsų šalyje didelė, o pavienių tyrimų išvados
neatskleidţia tikrosios padėties. 2006 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino
Diderich F., Andersen I.,et. (2012) Health inequality – determinants and policies. Scandinavian Journal of Public
Health.
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Valstybinę smurto prieš moteris maţinimo strategiją111, kurios tikslas – valstybiniu lygiu
nuosekliai, kompleksiškai, sistemingai maţinti smurtą prieš moteris šeimoje. Strategijos
įgyvendinimas detalizuojamas įgyvendinimo priemonių 2007−2009 m. ir 2010−2012 m.
planuose. Siekiant uţtikrinti smurtą patyrusio asmens apsaugą artimoje aplinkoje, 2011 m.
gruodţio 11 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje
įstatymas. Šis įstatymas gina smurtą artimoje aplinkoje patyrusias moteris ir vyrus. Juo
siekiama apsaugoti smurto aukas, smurtautoją atribojant nuo aukos.
Siekdama maţinti smurto prieš vaikus ir tarp vaikų paplitimą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2008 m. patvirtino Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos
vaikams 2008–2010 metų programą bei programos įgyvendinimo priemonių planą.
Vykdant programą, buvo įgyvendinamos priemonės, orientuotos į smurto prieš vaikus
prevenciją, intervenciją ir postvenciją. Svarbiausia buvo ugdyti visuomenės nepakantumą
smurtui prieš vaikus, kompleksiškai šalinti smurtinės elgsenos prieţastis. Atlikus
palyginamuosius smurto prevencinėje programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų
tyrimus, pastebėta, kad programa ,,Zipio draugai“ turi teigiamą įtaką vaikų
gebėjimams įveikti kasdienius sunkumus. Sumaţėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio
atvejų, padidėjo dėmesingumas. Viena daţniausių smurto apraiškų mokykloje – patyčios.
1994 m. atliktame tyrime 41,7 proc., berniukų ir 39,5 proc. mergaičių teigė patiriantys
patyčias, 2006 m. tokių vaikų buvo kiek maţiau – 28 proc. berniukų ir 26,5 proc.
mergaičių. Teigiamu poslinkiu galima laikyti tai, kad vis daugiau vaikų suaugusiesiems
pasisako apie patiriamas patyčias. Tokiais atvejais mokyklos darbuotojai gali pritaikyti
Olweuso programos siūlomas priemones – tuomet gerokai didėja tikimybė, kad vaikai
sulauks pagalbos. Olweuso programą įgyvendinusiose (2009–2010 m.)
mokyklose ţodinių patyčių skaičių pavyko sumaţinti nuo 21,6 proc. iki 17,3
proc. Šiose mokyklose ir toliau maţėja patyčių, nes tęsiama programos veikla – vykdoma
Olweuso programos kokybės uţtikrinimo sistema. Nacionalinės smurto prieš vaikus
prevencijos ir pagalbos vaikams programos 2008–2010 metų priemonių plano
įgyvendinimas pagerino visuomenės informavimą, tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir
specialistų profesinį pasirengimą teikti pagalbą vaikams, patyrusiems įvairių formų
smurtą, fizinį ar seksualinį išnaudojimą112.
Siekiant veiksmingai spręsti smurto problemas, moksliniai smurto prieţasčių ir
pasekmių tyrimai bei efektyvus finansų paskirstymas prevencinėms priemonėms
įgyvendinti turėtų tapti prioritetiniai. Kadangi smurto prieš pagyvenusius ţmones, smurto
prieš vyrus ir moteris šeimoje problemos nagrinėjamos nepakankamai, būtina vykdyti
naujus mokslinius šeiminio smurto tyrimus ir, remiantis gautais rezultatais, sukurti tikslią
bei optimalią šeiminio smurto apibrėţtį, neišskiriant smurto aukos ir smurto iniciatoriaus
lyties. Kad informacija būtų išsami ir pagelbėtų parenkant veiksmingesnes prevencijos
priemones bei pagalbos būdus smurto aukoms, būtina sistemingai kaupti ir analizuoti
statistikos duomenis apie nukentėjusius ir smurtaujančius asmenis, atlikti viktimologinius
tyrimus. Siekiant uţtikrinti nukentėjusių nuo smurto vaikų interesų apsaugą ir išvengti
pakartotinio vaikų traumavimo ikiteisminių ir teisminių procedūrų metu, būtina tobulinti
jų apklausos tvarką.
PSO asamblėjos patvirtintas „Visuotinis darbuotojų sveikatos veiksmų planas
2008-2017 m.“ – tai esminis dokumentas, nubrėţiantis veiklos gaires ir svarbiausius
uţdavinius, kuriuos reikia įgyvendinti valstybėse narėse siekiant sumaţinti profesinės
sveikatos (toliau - PS) paslaugų netolygumus ir padidinti paslaugų prieinamumą visiems
darbuotojams. Remiantis PSO informacija, daugiau nei 80 proc. iš 3 mlrd. darbuotojų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gruodţio 22 d. nutarimas Nr. 144-5474 „Dėl valstybinės smurto prieš
moteris maţinimo strategijos patvirtinimo“.
112 Narkauskaitė L., Povilaitis R., Vileikienė E. ir kt. (2011). Smurto paplitimas ir jo prevencija Lietuvoje. Vilnius,
Higienos institutas, p. 77.
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visame pasaulyje tokių galimybių neturi113. Remiantis 2004 m. PSO duomenimis, ES šalyse
vidutiniškai yra apie 50 proc. darbuotojų, gaunančių PS paslaugas. Itin aukštas šis rodiklis
Šiaurės šalyse, pvz., Suomijoje PS paslaugų prieinamumas siekia net 90 proc114. 2005 m.
vasario mėnesį Europos Parlamentas pareiškė susirūpinimą, kad tik pusei Europos
darbuotojų prieinamos prevencinės paslaugos darbo vietoje. Pagal ES teisės aktus šios
paslaugos turi būti prieinamos visiems darbuotojams. Menkas profesinės sveikatos
paslaugų prieinamumas buvo įvertintas kaip nesėkmingas teisės aktų įgyvendinimas
profesinės saugos ir sveikatos srityje115 .
Lietuvos Respublikos Seimas 1993 m. priėmė Ţmonių saugos darbe įstatymą 116,
kuriuo įpareigojo darbdavius įmonėse steigti profesinės sveikatos (darbo medicinos)
tarnybas arba darbuotojų sveikatos prieţiūrai samdyti atitinkamas įstaigas ar asmenis.
1995 m. sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo patvirtinti Pavyzdiniai įmonių darbo
medicinos tarnybų (medicinos punktų) nuostatai (Ţin., 1995, Nr.49-1221), kuriuose buvo
įtvirtintos Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) 161-osios konvencijos nuostatos,
reglamentuojančios profesinės sveikatos tarnybų veiklą, o 1999 m. priimtame Profesinės
sveikatos prieţiūros įstatyme (Ţin., 2007, Nr. 69-2722) buvo įteisinta šių tarnybų sistema,
funkcijos ir jų teikiamų paslaugų apmokėjimo tvarka. Tokiu būdu buvo sukurti teisiniai
profesinės sveikatos prieţiūros (toliau - PrSP) veiklos pagrindai. Ţmonių saugos darbe
įstatymą keičiant Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu (Ţin., 2003, Nr. 70-3170),
įstatymo nuostatos, reglamentuojančios profesinės sveikatos tarnybų steigimą, nebuvo
perkeltos. Vėliau, 2007 m., buvo panaikintas Profesinės sveikatos prieţiūros įstatymas ir
Pavyzdiniai įmonių darbo medicinos tarnybų nuostatai, o profesinės sveikatos tarnybų
funkcijos buvo deleguotos įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS)
tarnyboms (Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniai nuostatai (Ţin.,
2011, Nr. 69-3307).
Taigi profesinės sveikatos tarnybų funkcijas daugumoje Lietuvos įmonių
atlieka saugos darbe specialistai, neturintys reikiamo išsilavinimo ir
kompetencijos. Tačiau PrSP įstatymo tikslai – išsaugoti ir stiprinti darbuotojų sveikatą,
pailginti darbingą ţmonių amţių, įvertinti profesinių pakenkimų sveikatai lygį ir maţinti
profesinių pakenkimų sveikatai pasekmes, kurie atitiko Tarybos direktyvą 69/391/EEB dėl
priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai gerinti nustatymo, – DSS įstatymu liko
neapibrėţti. DSS įstatyme numatyta sąvoka „profesinė sveikata“ įteisinta nuoroda, kas gali
dirbti profesinės sveikatos specialistu, bet neįteisinta nuostata, kad visiems darbuotojams
(nepaisant įmonės dydţio ir ekonominės veiklos pobūdţio) turi būti uţtikrintos profesinės
sveikatos prieţiūros paslaugos ir tokių paslaugų administravimas.
Siekiant stiprinti profesinės sveikatos tarnybas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2009 m. birţelio 25 d. nutarimu Nr.669 patvirtintame „Darbuotojų saugos ir sveikatos
strategijos įgyvendinimo 2009–2010 m. priemonių plane“ Socialinės apsaugos ir darbo bei
Sveikatos apsaugos ministerijos įpareigotos išanalizuoti TDO 161-osios konvencijos
nuostatas ir parengti pasiūlymus dėl šios konvencijos įgyvendinimo galimybių Lietuvoje.
2010 m. gruodţio 14 d. apskritojo stalo diskusijoje, kurioje dalyvavo darbdavių, profesinių
sąjungų, vykdomosios valdţios, mokslo, mokymo ir ekspertinių institucijų atstovai, buvo
nuspręsta, kad TDO 161-osios konvencijos ratifikavimui Lietuva nėra pasirengusi ir kad
reikia atlikti įmonių DSS tarnybų veiklos prevencinio veiksmingumo įvertinimą, kuriuo
būtų nustatytos svarbiausios problemos, trukdančios uţtikrinti teisės aktų,
Rantanen J. (2007) .Basic Occupational Health Services: strategy, structures, activities, resources. Third revised
edition.
114 Taskinen H. (edit).(1997) Good occupational health practice: A guide for planning and follow-up of occupational
health services.
115 Matic S. (2011) Ensuring workers’ health in Europe, WHO Regional Office for Europe, OH&S Forum, Espoo.
116 Lietuvos Respublikos ţmonių saugos darbe įstatymas, 1993 m. spalio 7 d., Nr. 1-266.
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reglamentuojančių darbuotojų sveikatos apsaugą, įgyvendinimą. Tyrimas „Įmonių
darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų prevencinio veiksmingumo vertinimas“ pradėtas
2011 m. Remiantis dar neskelbtais šio tyrimo duomenimis, profesinės sveikatos
paslaugų prieinamumas teisiškai reglamentuotas tik 12 proc. Lietuvos įmonių
darbuotojų, t. y. PS specialistų paslaugos prieinamos tik didelėse įmonėse, kuriose
darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 100 arba 200 darbuotojų, atsiţvelgiant į įmonės
vykdomą ekonominės veiklos pobūdį. Faktinis PS specialistų skaičius yra gerokai maţesnis
(šio tyrimo duomenimis – paslaugas teikia 83 specialistai, turintys medicininį
išsilavinimą). Pagal teisiškai reglamentuotus reikalavimus, Lietuvoje turėtų būti uţimti
1065 profesinės sveikatos specialisto etatai. Profesinės sveikatos specialistų etatai būtų
paskirstyti taip: 895 etatai bendrosios praktikos slaugytojo, turinčio aukštąjį slaugos
išsilavinimą, arba visuomenės sveikatos specialisto, turinčio aukštąjį išsilavinimą, 126
darbo medicinos ar darbo higienos gydytojo arba specialisto, turinčio aukštąjį
universitetinį medicinos išsilavinimą, etatai117. Remiantis projekto „Health in
Restructuring“ (HIRES) tyrimo duomenimis118, pagrindinė rekomendacija dėl profesinės
sveikatos paslaugų gerinimo, kurią pateikė tiek politikai ir (arba) administratoriai, tiek
profesinių sąjungų atstovai, tiek darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų atstovai, – didinti
profesinės sveikatos tarnybų (PrST) vaidmenį. Šiaurės dimensijos šalių partnerystės
visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityse (NDPHS) patvirtintoje Sveikatos darbe
2008–2011 m. strategijoje numatytų uţdavinių vykdymą vertinant pagal EK patvirtintos
strategijos Baltijos regiono šalims 10-ąjį uţdavinį, Lietuvoje silpniausiai plėtojama veikla
yra profesinės sveikatos tarnybų tinklo kūrimas ir vedami PS specialistų mokymai119.
Specialistų teigimu, įgyvendinant Visuotinio darbuotojų sveikatos veiksmų plano
2008–2017 m. siekinį, nacionalinė darbuotojų sveikatos politika turi būti formuojama
atsiţvelgiant į TDO konvencijas. TDO 187-oji konvencija (Konvencija dėl darbuotojų
saugos ir sveikatos politikos skatinimo) Lietuvoje neratifikuota, todėl reikia parengti
nacionalinę „Darbuotojų sveikatos gerinimo koncepciją“, kurios pagrindu būtų
įgyvendinama darbuotojų sveikatos prieţiūros politika. Tik patvirtinus „Darbuotojų
sveikatos gerinimo koncepciją“, bus galima įvykdyti ir kitus svarbius uţdavinius: paskirti
institucijas, atsakingas uţ PrST veiklos koordinavimą nacionaliniu ir regioniniu
lygmenimis, sustiprinti ţmogiškuosius išteklius skatinant PrST tinklų kūrimą, parengti
pagrindinius profesinės sveikatos vertinimo standartus, įgyvendinti darbuotojų sveikatos
stebėsenos ir sveikatos stiprinimo programas, sustiprinti profesinės sveiktos informacijos
sistemą120.
Apibendrinant Lietuvos gyventojų sergamumo lytiniu būdu plintančiomis ligomis
rodiklius, taip pat jauno amţiaus nepageidaujamo nėštumo nutraukimų dinamiką, galima
drąsiai teigti, kad Lietuvoje nėra reprodukcinės sveikatos politikos, nėra specializuotų
švietimo programų nei jaunimui, nei suaugusiesiems (analizuojant šeimos planavimo
tyrimo rezultatus, paţymėta, kad „prevencinės lytinės sveikatos stiprinimo programos
neturėtų apsiriboti vien tik paaugliais“121). Moksleivių lytinis švietimas buvo nemaţai
kritikuotas, naujai parengtoje programoje lytinės ir reprodukcinės sveikatos klausimai
nėra išskirti, bendrai jaunimo reprodukcinės sveikatos problematikai neskiriamas dėmesys
jokiuose politiniuose dokumentuose. Jaunimui šeimos planavimo paslaugos nėra
prieinamos.
Venckienė R., Kanapeckienė V. (2011) Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio reglamentavimas
Lietuvoje. „Visuomenės sveikata”, 2011; 2(53):54-64.
118 Interneto prieiga: http://www.hi.lt/images/Astrees.pdf
119 Interneto prieiga: www.ndphs.org/TG+OSH%26BSN+meet+Riga)
120 Jankauskas R., (2012). Nauji iššūkiai darbuotojų sveikatos prieţiūrai Lietuvoje. „Visuomenės sveikata”, 2012; 1(56).
121 Interneto prieiga: http://www.ziedas.lt/lt/p/virsutinis-meniu/idomu-naujienos-ir-tyrimai/naujienos-irtyrimai/seimos-planavimo-tyrimas
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Didelį tuberkuliozės paplitimą iš dalies lemia socialinės ir ekonominės prieţastys –
daţniausiai vis dėlto suserga ţemesnio socialinio-ekonominio statuso ţmonės. Tačiau
pagrindinė problema – dauginio atsparumo vaistams TB formos išsivystymas ir
paplitimas. Tai lemia atsainus ir neatsakingas sergančiųjų TB poţiūris į ligos
simptomatiką, nenoras gydytis ir ypač gydymo reţimo paţeidimai. Didelė dalis TB
sergančių ţmonių priskiriami prie socialinės rizikos grupės, kuriai būdinga motyvacijos
gydytis nuo TB stoka, taip pat lėšų stoka. Ši socialinės rizikos grupė yra ir sunkiai
pasiekiama specialistams. Be to, ambulatorinio TB gydymo nepakankamas lygis lemia
aukštus TB stacionarinio gydymo rodiklius. Sprendţiant šią problemą Lietuvoje, TB
specialistų vertinimu, reikšmingai prisidėtų mobiliosios brigados, kurios būtų atsakingos
uţ aktyvią sergančių TB ţmonių paiešką ir gydymą bendruomenėje. Tokios intervencijos
naudingumą ir veiksmingumą pagrindė anglų mokslininkai122.
PSO rekomenduoja TB sergančius pacientus įtraukti į prevencijos ir gydymo veiklą,
stiprinti jų gebėjimus aktyviai sveikti123. PSO Europos biuras parengė 2007–2015 m.
veiksmų planą „Sustabdyti tuberkuliozę“. Atsiţvelgdama į PSO pateiktas rekomendacijas ir
siekdama maţinti sergamumo tuberkulioze mastą Lietuvoje, 2010 m. Sveikatos apsaugos
ministerija parengė Valstybinę tuberkuliozės prevencijos ir kontrolės 2011–2014 m.
programą124. Joje uţsibrėţtas tikslas, kad iki 2020 m. tuberkuliozės epideminiai rodikliai
Lietuvoje susilygintų su atitinkamais ES šalių vidurkio rodikliais. Programoje numatyti
pasiekti iki 2014 m. ar siektini šie pagrindiniai rodikliai:
 sergamumą tuberkulioze sumaţinti iki 35 atvejų 100 000 gyventojų;
 pasiekti, kad 100 000 gyventojų tektų 4,5 mirties nuo tuberkuliozės atvejo;
 sumaţinti vaistams atsparios tuberkuliozės formos paplitimą 6 proc.
Programoje numatytos priemonės:
 plėtoti pacientų ir šeimos narių mokymą pagal specialiai parengtas programas;
 plėtoti šeimos gydytojų, vaikų ligų gydytojų, vidaus ligų gydytojų, pulmonologų,
vaikų pulmonologų, slaugytojų mokymą TB profilaktikos ir kontrolės klausimais;
 baigti diegti greitas šiuolaikiškas TB diagnostikos technologijas: genetinius
molekulinius metodus ir BACTEC MGIT;
 renovuoti tuberkuliozės paslaugas teikiančias asmens sveikatos prieţiūros įstaigas,
pavaldţias Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos, uţtikrinant
epideminį reţimą ir pritaikant įstaigų patalpas pacientų poreikiams, aprūpinti
tuberkuliozės gydymo įstaigas bakteriocidinėmis lempomis ir respiratoriais;
 tobulinti tuberkuliozės epidemiologinę stebėseną, tuberkuliozės registravimo
informacinę sistemą ir kita;
 pripaţinti socialinės paramos svarbą siekiant uţtikrinti nepertraukimą ambulatorinį
gydymą.
2008 m. SAM patvirtino Cukrinio diabeto kontrolės 2009–2011 metų programą125.
Programos tikslas – formuoti sveiką Lietuvos visuomenę, maţinti rizikos sveikatai veiksnių
įtaką, gerinti cukrinio diabeto diagnozavimą laiku ir vykdyti šios ligos komplikacijų
atsiradimo bei progresavimo profilaktiką. Minėta programa yra ankstesnės programos,
vykdytos 2006–2007 m., tęsinys. Programoje numatytas medicinos darbuotojų
Jit Mark, Stagg Helen R, Aldridge Robert W, White Peter J, Abubakar Ibrahim. (2011) Dedicated outreach service for
hard to reach patients with tuberculosis in London: observational study and economic evaluation. BMJ,
2011;343:d537.
123 World Health Organisation. (2008) Community involvement in tuberculosis care and prevention: towards
partnerships for health. Guiding principles and recommendations based on a WHO review.
124 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodţio 3 d. įsakymas Nr. V-1033 „Dėl Tuberkuliozės
prevencijos ir kontrolės 2011–2014 metų programos patvirtinimo“.
125 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. V-1143 „Dėl cukrinio diabeto
kontrolės 2009–2011 metų programos patvirtinimo“.
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kvalifikacijos kėlimas, ankstyvoji diagnostika, visuomenės švietimas, sisteminiai pokyčiai
(pvz., pėdų kabinetų steigimas). Taip pat siūloma į gydymą labiau įtraukti šeimos
gydytojus, kasmet atliekant standartizuotą sergančių diabetu pacientų vertinimą. Tarp
Europos ekspertų pasiūlymų yra nacionalinio registro kūrimas, kokybiškų gydymo
paslaugų prieinamumo gerinimas, pirminės prevencijos programų, ypač orientuotų į
rizikos grupes, pvz., į nėščias moteris, vaikus (Lietuvoje apie 5 proc. vaikų pripaţinti
neįgaliais dėl diabeto), įgyvendinimas, taip pat specifinių prevencijos, ankstyvosios
patikros ir valdymo programų įgyvendinimas.
Įgyvendinant programą, 2011 m. buvo pakeistas sergančiųjų diabetu slaugos paslaugų
teikimo reikalavimų aprašas126, slaugytojų diabetologų teikiamas ambulatorines paslaugas
imta apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudţeto lėšų. Nustatytos
sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų, apmokamų PSDF biudţeto lėšomis, rūšys:
slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (pirminė ir tęstinė), gydomasis pedikiūras ir
diabetinės pėdos prieţiūra. Taip pat patikslinti minėtųjų slaugos paslaugų organizavimo ir
teikimo principai.
Iki tol
ambulatorinės diabetologų slaugos paslaugos buvo
finansuojamos iš bendro gydymo įstaigos biudţeto. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagerins
slaugos paslaugų prieinamumą sergantiesiems diabetu.
Veiksmingiausia apsisaugojimo nuo hepatito B viruso profilaktikos priemonė –
skiepai. Lietuvoje nuo 1998 m. pradėti skiepyti visi naujagimiai (pasiektas lygis – apie 99
proc. naujagimių ir 95 proc. kūdikių). Nuo 2002 m. pradėti skiepyti 12 metų paaugliai
(pasiektas skiepijimo lygis sudaro 80 proc. atitinkamo amţiaus grupės populiacijos).
Tačiau profesinės rizikos sąlygomis dirbančių asmenų skiepijimas išlieka
problema. Rizikos grupei priklausantys asmenys nėra skiepijami valstybės
biudţeto lėšomis. Skiepų, apsaugančių nuo hepatito C viruso, kol kas nėra. Todėl
geriausios kontrolės priemonės susijusios su atsakingu paties ţmogaus elgesiu
(nesinaudoti kitų asmenų asmens higienos priemonėmis). Uţsienio šalių patirtis rodo, kad
veiksmingos ankstyvosios diagnostikos (patikrinimo) programos, taikomos rizikos
grupėms.
Mokslininkų teigimu127, tiesioginės sąsajos tarp ekonomikos, nedarbo, pragyvenimo
lygio ir saviţudybių nėra nustatyta. Situacija labai priklauso nuo savitarpio aplinkos, ar
ţmonės vieni kitus supranta, yra linkę vieni kitiems padėti. Esama mokslinių įrodymų, kad
saviţudybių maţėja, jei imamasi moksliniais tyrimais pagrįstų prevencijos priemonių.
Pagrindiniai aspektai, į kuriuos mokslininkai rekomenduoja128 atkreipti dėmesį, siekiant
maţinti saviţudybių skaičių, yra šie:
1. Būtina siekti, kad kuo daugiau ţmonių suprastų, kada šalia jų esantiems ţmonėms
gresia pavojus (ryškus ketinimas nusiţudyti), ir ţinotų, ką tokiu atveju galima
padaryti, kaip kalbėtis ir pasiūlyti pagalbą.
2. Lietuvoje trūksta rimtos pagalbos sistemos mėginantiems nusiţudyti.
3. Daugiau dėmesio reikėtų skirti uţdaroms institucijoms (kalėjimams, psichiatrijos
ligoninėms), nes dėl tenykščių specifinių sąlygų saviţudybių būna daugiau.
4. Saviţudybių prevencijai taikomos priemonės turėtų būtų grindţiamos konkrečių
tyrimų rezultatais, todėl reikėtų plėsti mokslinių tyrimų psichikos sveikatos srityje
mastą.
Lietuvoje įgyvendinamos šios psichikos sveikatos gerinimo priemonės:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandţio 8 d. įsakymas Nr. V-337 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu
slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
127 VU profesorės habil. dr. Danutės Gailienės interviu „Kam rūpi Lietuvos rūpestis – saviţudybės“. „Lietuvos ţinios“.
2011 m. spalio 25 d.
128 Ten pat.
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Psichikos sveikatos specialistų profesinės kvalifikacijos kėlimas. Sveikatos
apsaugos ministro 2008 m. įsakymu129 patvirtintos sveikatos specialistų, prisidedančių
prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo, kvalifikacijos
kėlimo programos priemonės. Mokymuose dalyvavo apie 800 psichikos sveikatos
specialistų, kuriems įgytos ţinios turėtų padėti tinkamai diagnozuoti, atpaţinti ligą ir laiku
suteikti kvalifikuotą pagalbą psichikos sutrikimų turintiems asmenims ir jų šeimoms.
Specialistai taip pat mokomi darbo komandoje įgūdţių.
Psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas.
 Atlikti bandomieji tyrimai, padedantys nustatyti sveikatos prieţiūros specialistų
poreikį apskrityse ir savivaldybėse; parengtos pirminėje sveikatos prieţiūros
grandyje dirbančių specialistų pasiūlos ir poreikio planavimo prognozės bei
rekomendacijos.
 Įgyvendinant Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų
maţinimo 2007–2013 m. programą, prie psichiatrijos stacionarų įkurti 9 dienos
centrai. Juose pacientams taikomos psichiatrinės reabilitacijos priemonės,
psichoterapija ir kitos paslaugos. Taip pat yra numatytos ES struktūrinės paramos
lėšos penkiems diferencijuotos pagalbos vaikui ir šeimai centrams įkurti, 20-čiai
psichiatrijos dienos stacionarų (centrų), penkiems krizių intervencijos centrams
įkurti, psichikos sveikatos prieţiūros paslaugų stebėsenos uţtikrinimo
infrastruktūrai modernizuoti.
Psichikos sveikatos stiprinimas.
 Saviţudybių prevencijos 2003–2005 metų programa130. Įgyvendinant programą
dalyvavo įvairios institucijos (SAM, SADM, ŠMM, VRM, KM, ŪM, VU, KMU,
savivaldybės). Specialistų teigimu, programa visa apimtimi nebuvo
įgyvendinta dėl nepakankamo finansavimo.
 Įgyvendinant Psichikos sveikatos strategiją131, parengta Psichikos sveikatos
strategijos įgyvendinimo 2008–2010 m. programa. Specialistų teigimu, dalis
programoje numatytų priemonių nebuvo įgyvendintos dėl nepakankamo
finansavimo. Šiuo metu yra parengtas Psichikos sveikatos strategijos įgyvendinimo
2011–2013 m. tarpinstitucinis veiklos planas. Taip pat numatytos priemonės,
skirtos vaikų psichikos sveikatai gerinti (koncepcijai parengti), teisės aktų,
reglamentuojančių psichikos sveikatą, analizei, išlaidų psichikos sveikatai
veiksmingumui vertinti ir kt. Didelė dalis Psichikos sveikatos strategijos priemonių
įgyvendinamos kitose tarpinstitucinėse programose.
 Patvirtinta nevyriausybinių organizacijų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje,
skatinimo programa. Viena iš prioritetinių bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis
organizacijomis sričių – psichikos sveikatos stiprinimas ir saviţudybių bei smurto
prevencija. Tačiau finansinis rėmimas nėra nenutrūkstamas, todėl neuţtikrinamas
minėtų organizacijų veiklos tęstinumas.
Siekiant geresnės psichikos sveikatos, specialistai rekomenduoja132:
 Skatinti ir stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą sprendţiant nedarbo, skurdo
maţinimo socialiai paţeistose šeimose bei tarp rizikos grupių problemas.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandţio 25 d. įsakymas Nr. V-334 „Dėl sveikatos
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo, kvalifikacijos
kėlimo programos priemonių patvirtinimo“.
130 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandţio 10 d. nutarimas Nr. 451 „Dėl saviţudybių prevencijos 2003–
2005 metų programos patvirtinimo“.
131 Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. balandţio 3 d. nutarimas Nr. X-1070 „Dėl psichikos sveikatos strategijos
patvirtinimo“.
132 Davidonienė O., Adlienė R. (2011) Psichikos sveikata. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas, 2011 m.
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Skatinti ir plėsti modernias bendruomenės lygio psichikos sveikatos paslaugas (ypač
psichologinės pagalbos ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugas).
Diegti socialinio ir emocinio ugdymo programas, uţtikrinti mokyklose dirbančių
specialistų pasirengimą dirbti vaikų psichologinių problemų atpaţinimo srityje.
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2. SVEIKATOS SEKTORIAUS ESAMOS PADĖTIES
ANALIZĖ
Analizės tikslas – nustatyti sveikatos sektoriaus problemas ir gerąsias iniciatyvas.
Pagrindinis metodas – SSGG analizė – pripaţintas strateginio planavimo metodas,
taikomas tiek organizacijų, tiek sistemos lygmenyse. Taikant šį metodą sistemai vertinti
analizuojamos:
 stiprybės – tai sistemos būdingų pranašumų apibūdinimas;
 silpnybės – tai vidinės sistemos problemos (apibūdinimas), kurias reikia spręsti;
 galimybės – tai išorinės aplinkoje esančios galimybės, galinčios pagerinti situaciją;
 grėsmės – tai aplinkos veiksniai, galintys trukdyti sistemos funkcionavimui.
STIPRYBĖS








Įdiegta privalomojo sveikatos draudimo sistema, uţtikrinanti Lietuvos gyventojų
teisę į sveikatos prieţiūrą ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudţeto
lėšų išlaidų kontrolę
Teisės aktuose aiškiai nurodytos pacientų teisės
Sukurta pirminės sveikatos prieţiūros sistema su šeimos gydytojo – „vartininko“
funkcijomis
Sukurtos ir įgyvendinamos įvairios lėtinių ligų antrinės prevencijos programos
Didėjantis dėmesys reabilitacijai, ilgalaikei slaugai ir paliatyviajai prieţiūrai
Pastaraisiais metais skirtos didelės investicijos ASPĮ plėtrai siekiant reformų tikslų
Gyventojų teigiamai vertinama Lietuvos sveikatos prieţiūros sistemą


SILPNYBĖS





Palyginti su kitomis ES valstybėmis, Lietuvoje sveikatai skiriama maţai lėšų
Didelė pacientams tenkanti tiesioginių išlaidų našta
Paslaugų prieinamumo apribojimai

 Visuomenės sveikatos vaidmuo ir sąsajos su asmens sveikata
GRĖSMĖS








Neigiami demografiniai pokyčiai: gyventojų senėjimas ir didelė migracija
Bloga gyventojų sveikata
Iššūkiai sektoriaus plėtros tvarumui
Nepakankama sveikatos prieţiūros sektoriaus veiklos kokybė, sauga ir
veiksmingumas
Ryškūs netolygumai šalyje sveikatos paslaugų prieinamumo, sveikatos paslaugų
vartojimo ir padarinių sveikatai poţiūriu
Išsamių ir patikimų duomenų trūkumas

GALIMYBĖS







Organizacinės kokybės gerinimas
Geriau koordinuojama valstybės ir savivaldos institucijų politika
Privataus sektoriaus ir NVO įtraukimas formuojant ir įgyvendinant sveikatos
politiką
Veiksmingesnis darbo jėgos panaudojimas
E. sveikatos sistemos diegimas
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Stiprybės
Įdiegta privalomojo sveikatos draudimo sistema, uţtikrinanti Lietuvos
gyventojų teisę į sveikatos prieţiūrą ir PSDF biudţeto išlaidų kontrolę
Sveikatos draudimo įstatyme įtvirtintas toks privalomojo sveikatos draudimo
modelis, kuris remiasi visuotinumo (privalomumo) ir solidarumo principais. Finansinį
privalomojo sveikatos draudimo pagrindą sudaro savarankiškas valstybinio Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF arba fondas) biudţetas. Didţiausią PSDF
biudţeto pajamų dalį – 51 proc. visų PSDF biudţeto pajamų 2010 m. – sudaro dirbančių
asmenų ir darbdavių mokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokos.
Labiausiai socialiai paţeidţiami asmenys yra draudţiami valstybės lėšomis. Sveikatos
draudimo įstatymo 6 str. 4 dalyje nustatyta 19 valstybės lėšomis draudţiamų asmenų
kategorijų. Asmenys valstybės lėšomis draudţiami tik tuo atveju, jeigu jie nedirba, nevykdo
kitos ekonominės veiklos ar negauna kitų pajamų, nuo kurių mokamos PSD įmokos.
Didţiausią dalį visų šių asmenų sudaro nedirbantys ir nevykdantys kitos ekonominės
veiklos pensininkai, vaikai iki 18 m. ir bedarbiai.
2.1. paveikslas. PSDF biudţeto planinės, faktinės ir prognozuojamos pajamos 2004–
2015 m.

Šaltinis: VLK duomenys; 2013–2015 m. prognozuojamų PSDF biudţeto rodiklių aiškinamasis raštas

Valstybės įmokos uţ valstybės lėšomis draudţiamus asmenis 2010 m. sudarė 38 proc.
PSDF biudţeto pajamų – 21 procentiniu punktu daugiau nei 2008 m. Reikšmingą PSDF
pajamų, skirtų valstybės lėšomis draudţiamų asmenų daliai, padidėjimą lėmė dėl
pasaulinės finansų krizės pasikeitusi šalies ekonominė padėtis. Tačiau bendros PSDF
biudţeto pajamos 2008–2011 m., nepaisant ekonominių sunkumų, išliko beveik
nepakitusios ir minėtu laikotarpiu sudarė daugiau kaip 4,5 mlrd. litų (2.2. pav.).

83

2.2. paveikslas. PSDF biudţeto pajamų ir išlaidų dinamika 1998–2010 m.
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Šaltinis: VLK

PSDF biudţeto vykdymas, sprendţiant iš viešai teikiamos informacijos, pasiţymi
fiskaline drausme.
PSD sistema suteikia apdraustiesiems asmenims teisę, įvykus draudiminiam įvykiui,
gauti iš PSDF biudţeto apmokamas asmens sveikatos prieţiūros paslaugas: pirminės
ambulatorinės, ambulatorinės specializuotos ir stacionarinės sveikatos prieţiūros,
greitosios medicinos pagalbos, slaugos, palaikomojo gydymo, brangiųjų tyrimų ir
procedūrų, medicininės reabilitacijos, sanatorinio gydymo ir kitas. Apdraustiesiems PSDF
lėšomis taip pat padengiamos kompensuojamųjų vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir
ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidos. PSDF biudţetas finansuoja ir
gyventojams svarbias sveikatos programas: moksleivių sveikatos prieţiūrą mokyklose,
vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis paslaugas, lėtinių ligų prevenciją
ir pan.
Teisės aktuose aiškiai nurodytos pacientų teisės
Įstatymų lygmeniu pacientų teisės yra gana gerai uţtikrinamos. Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje, kuri yra pagrindinis šalies įstatymas, įtvirtintas pamatinis principas, kad
„valstybė rūpinasi ţmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas ţmogui
susirgus“ (53 str.). Nemokamos medicinos pagalbos valstybės ir savivaldybių sveikatos
prieţiūros įstaigose teikimo tvarka nustatyta įstatymuose ir juos lydinčiuosiuose teisės
aktuose. Bendras pacientų teises į visą asmens sveikatos prieţiūrą reglamentuoja Sveikatos
sistemos įstatymas, Sveikatos draudimo įstatymas, Sveikatos prieţiūros įstaigų įstatymas,
Civilinis kodeksas. Pacientų teisių ir ţalos sveikatai atlyginimo įstatymas, kurio naujoji
redakcija įsigaliojo nuo 2005 m. sausio 1 d., yra specialus teisės aktas, reglamentuojantis
paciento teises ir jų įgyvendinimo tvarką. Minėtame teisės akte nustatyta, kad kiekvienas
pacientas turi teisę į informaciją. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos
būklę, ligos diagnozę, gydytojui ţinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką.
Pacientas gali duoti sutikimą gydyti tik būdamas tinkamai informuotas, ir tik informuoto
paciento sutikimas yra laikomas tinkamu sutikimu. Įstatymas taip pat suteikia pacientui
teisę susipaţinti su savo medicininiais dokumentais, gauti medicininių dokumentų kopijas.
Labai svarbi paciento teisė yra teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą. Tai reiškia, kad
turi būti uţtikrintas informacijos, kurią pacientas atskleidţia medikui, konfidencialumas.
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Tam tikrais atvejais pacientas turi teisę į anoniminę sveikatos prieţiūrą. Lietuvoje teisės
aktais uţtikrinama pacientams teisė pasirinkti gydytoją, slaugos specialistą ir sveikatos
prieţiūros įstaigą, taip pat teisė į ţalos atlyginimą.
Pagal pacientų teisių reglamentavimą, kuris yra viena iš sudedamųjų nacionalinėms
sveikatos sistemoms vertinti sudaromo Euro Health Consumer indekso dalių, Lietuva
lygintų šalių grupėje (2012 m. buvo vertinamos 34 šalys) įvertinta labai gerai 133. Minėtą
indeksą sudarančių rodiklių grupėje134 pacientų teisių uţtikrinimą vertinantys rodikliai135
yra bene vieninteliai, pelnantys teigiamą Lietuvos sveikatos sistemos vertinimą (2012 m.
Lietuva buvo 26 bendroje 34 šalių grupėje). Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad praktiniai
pacientų naudojimosi savo teisėmis šalyje aspektai, sudarant indeksą, nėra vertinami.
Sukurta pirminės sveikatos prieţiūros sistema su šeimos gydytojo –
„vartininko“ funkcijomis
Per pastaruosius 20 metų po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje sukurta ir
pakankamai gerai išplėtota pirminės sveikatos prieţiūros (toliau – PSP) sistema. Nors
įgyvendinimo laikotarpiu būta įvairių sunkumų, atliktų nacionalinių tyrimų duomenimis,
Lietuvos gyventojai vis labiau pasitiki šeimos gydytojo institucija, pakankamai gerai
vertina šių specialistų teikiamų paslaugų kokybę136.
Tarptautinių tyrimų, kuriuose būtų lyginamos skirtingų ES šalių PSP sistemos, nėra
daug. 2.1. lentelėje pateikti naujausio tyrimo, kuriame lyginamos PSP sistemos trijose
Baltijos šalyse, duomenys.
2.1. lentelė. PSP paslaugų organizacinis ir finansinis prieinamumas Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje

Prieinamumo kriterijus
PSP paslaugų prieinamumas
Šeimos gydytojų (ŠG), tenkančių 100 000
gyventojų (2008 m)
ŠG kabinetui privalomas minimalus darbo
valandų skaičius
ŠG tenkančių apsilankymų namuose per
savaitę vidurkis
PSP paslaugų teikimas po darbo valandų
Priemokos uţ PSP paslaugas
Priemokos uţ apsilankymą pas ŠG
Priemokos uţ ŠG išrašytus vaistus;
Priemokos uţ ŠG paskirtą specialisto
konsultaciją
Priemokos uţ ŠG apsilankymą ligonio
namuose
Prieţiūros tęstinumas
Pacientų registravimo sistema

Lietuva
68,1
6 val.
dieną
10,0

Latvija
58,4

per 40 val. per savaitę
3,6

Estija
62,4
8 val. per
darbo dieną
2,2

ligoninėje

ligoninėje/sveikatos ligoninėje
prieţiūros centre
/GMP

nėra
yra
nėra

yra
yra
yra

nėra
yra
yra

nėra

yra

yra

yra

yra

yra

Health Consumer Powerhouse. (2012). Health Consumer Index 2012 Report. Prieiga per internetą:
http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf
134 2012 m. Euro Health Consumer indeksą sudarė 5 rodiklių grupės, kuriose iš viso buvo 42 vertinimo rodikliai.
135 2012 m. pacientų teisių uţtikrinimas buvo vertinamas pagal 6 rodiklius: i) ar yra pacientų teises reglamentuojantis
įstatymas; ii) ar į sprendimų priėmimą įtrauktos pacientų organizacijos; iii) ar yra civilinės atsakomybės draudimas; iv)
ar pacientai turi teisę į antrą nuomonę; v) ar pacientai turi teisę susipaţinti su savo ligos istorija; vi) ar yra sukurtas
licencijas turinčių gydytojų registras.
136 Ţebienė E., Razgauskas E., Basys V., Baubinienė A., Gurevičius R., Padaiga Ţ. (2004). Meeting patient‘s expectations
in primary care consultations in Lithuania. International Journal for Quality in Health Care, 16:83-9.
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Prieinamumo kriterijus
Galimybė pasirinkti ŠG

Lietuva
yra

Latvija
yra

Estija
yra

Šaltinis: Polluste K. et al. (2012) Primary care in Baltic countries: A comparison of progress and present
systems. Health Policy, http://dx.doi.org/10.1016/j.healthpol.2012.08.015

Minėto tyrimo duomenimis, Lietuvoje sukurtos gana palankios sąlygos gauti šeimos
gydytojo paslaugas: skirtingai nei kaimyninėse šalyse, Lietuvoje gyventojams nereikia
mokėti uţ vizitą pas šeimos gydytoją, nereikia mokėti uţ šeimos gydytojo vizitą į namus,
taip pat nereikia papildomai mokėti uţ šeimos gydytojo paskirtą specialisto konsultaciją.
Palyginti su kaimyninėmis valstybėmis, Lietuvoje yra daugiau šeimos gydytojų, tenkančių
100 000 gyventojų, prisirašiusiųjų gyventojų skaičiaus vidurkis, tenkantis vienam ŠG,
Lietuvoje yra maţiausias – 1 500 (Estijoje – 1 600, Latvijoje – 1 584).
Nors Lietuvoje, palyginti su Latvija ir Estija, sudarytos bene palankiausios sąlygos ŠG
paslaugų prieinamumui, pacientų pasitenkinimas137 šiomis paslaugomis didţiausias yra
Estijoje, maţiausias – Latvijoje. Lietuvoje gyventojų nepasitenkinimas dėl patiriamų
išlaidų (nors išlaidos patiriamos tik kaip priemoka uţ šeimos gydytojo išrašytus
kompensuojamuosius vaistus) yra tris kartus didesnis nei Latvijoje ar Estijoje. Minėto
tyrimo autorių nuomone, ŠG paslaugų prieinamumas nėra pacientų
pasitenkinimą paslaugomis lemiantis veiksnys. Pacientams svarbūs ir kiti, ypač su
pacientų informuotumu bei emociniu palaikymu, susiję aspektai (gydytojo gebėjimas
nuraminti ir paguosti, suteikti aiškią ir suprantamą informaciją apie sveikatos būklę).
Lietuvos gyventojai, vertindami ŠG paslaugų kokybę, minėtų savybių pasigedo 138.
Sukurtos ir įgyvendinamos įvairios lėtinių ligų antrinės prevencijos
programos
Siekiant sumaţinti pirmalaikį Lietuvos gyventojų mirštamumą nuo onkologinių ligų,
parengtos ankstyvosios diagnostikos programos, kurių įgyvendinimas finansuojamas
PSDF lėšomis.
Antrinės prevencijos programų įgyvendinimo santrauka.
2004 m. patvirtinta139 „Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių,
apmokamų iš PSDF biudţeto lėšų, finansavimo programa“. Programos tikslas – sumaţinti
Lietuvos moterų sergamumą gimdos kaklelio piktybiniais navikais bei mirštamumą nuo šios ligos.
Iki 2008 m. programa buvo skirta moterims nuo 30 iki 60 m. amţiaus, tačiau, įvertinus uţsienio
šalių patirtį, nuo 2008 m. programa gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijai pradėta taikyti
moterims nuo 25 iki 60 metų. Programos priemonės taikomos vieną kartą per 3 metus. Nors, kaip
rodo statistika, sergamumo bei mirties nuo gimdos kaklelio vėţio rodikliai Lietuvoje vis dar tebėra
vieni didţiausių Europoje, Valstybinės ligonių kasos duomenimis140, pradėjus įgyvendinti šią
prevencinę programą, Lietuvoje daţniau diagnozuojamas neinvazinis (neišplitęs) vėţys, t. y.
carcinoma in situ, nei invazinis, daţniau nustatomas I stadijos ir rečiau – II–IV stadijų vėţys. Per
septynerius programos įgyvendinimo metus 25–60 m. amţiaus moterims buvo nustatyti 323
gimdos kaklelio vėţio atvejai ir 7 818 ikivėţinių pakitimų bei neinvazinio vėţio carcinoma in situ
atvejų.

European Commission (2007). Health and long term care in European Union. Special Eurobarometer 283. Prieiga
per internetą: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_283_en.pdf
138 LR sveikatos apsaugos ministerija (2011). Projektas „Pacientų ir sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjų apklausos
atlikimas ir analizės parengimas“. Pacientų ir sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjų pasitenkinimo teikiamų paslaugų
kokybe bei prieinamumu analizė (I dalis).
139 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birţelio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl gimdos kaklelio
piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudţeto lėšų,
finansavimo programos patvirtinimo“.
140 Interneto prieiga http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=item&kat_id=1&date=2010-10-28&item_id=1837
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Atrankinės mamografinės patikros (toliau – AMP) dėl krūties vėţio finansavimo
programa141 vykdoma nuo 2005 metų. Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 m. amţiaus krūties
piktybinių navikų prevencijai. Programos priemonės taikomos vieną kartą per dvejus metus. Nors
vykdant AMP negalima sumaţinti sergamumo krūties vėţiu, kaip yra gimdos kaklelio vėţio patikrų
metu, bet galima sumaţinti mirtingumą. Šalyse, kuriose AMP vykdoma jau kelis dešimtmečius ir
kuriose pavyksta uţtikrinti masinį moterų dalyvavimą, mirštamumas sumaţėjo iki 30 proc.142.
Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa143,
pradėta įgyvendinti nuo 2006 metų, skirta vyrams nuo 50 iki 75 m. bei vyrams nuo 45 m., kurių
tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėţiu. Pagal šią programą kartą per dvejus metus atliekamas
kraujo tyrimas, parodantis prostatos specifinio antigeno (PSA) koncentraciją kraujyje. Valstybinės
ligonių kasos duomenimis144,per 2006–2009 m. laikotarpį pagal programą buvo patikrinti 432 000
vyrų. Per ketverius metus vėţys nustatytas 2 proc. patikroje dalyvavusių vyrų (iš viso 7 254 atvejai).
2009 m. patvirtinta„Storosios ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos finansavimo
programa“145. Šios programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų storosios ţarnos vėţio stadijų
nustatymą ir sumaţinti mirštamumą nuo šios ligos. Remiantis mokslinių tyrimų duomenimis ir
daugelio šalių patirtimi, pagal programą 50–74 m. amţiaus asmenims kas 2 metus reguliariai
atliekamas slapto kraujavimo testas. Prireikus pacientas siunčiamas pas gydytoją specialistą atlikti
storosios ţarnos tyrimo ir, jei reikia, paimti biopsijos medţiagos. Programa kaip bandomasis
projektas pradėta įgyvendinti Vilniaus ir Kauno apskrityse. Nuo 2012 m. programos įgyvendinimas
pradėtas Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse.
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos
ir prevencijos priemonių finansavimo programa146 pradėta vykdyti nuo 2006 m. Programa
skirta 40–55 m. vyrams ir 50-65 m. moterims. Norintiems pasitikrinti poliklinikose nemokamai
nustatoma
gliukozės,
cholesterolio,
trigleciridų
koncentracija
kraujyje,
atliekama
elektrokardiograma ir kiti tyrimai, kurie apmokami PSDF lėšomis. Nuo 2010 m. šiai programai
įgyvendinti reikalingos infrastruktūros modernizavimo darbai vykdomi jau ir Vakarų bei Vidurio
Lietuvoje.

Atlikto tyrimo, kurio metu įvertintas gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės
programos įgyvendinimo 2004–2009 m. laikotarpiu veiksmingumas, duomenimis, minėta
programa padėjo stabilizuoti nuo 2000 m. didėjusias sergamumo gimdos kaklelio vėţiu
Lietuvoje tendencijas, o nuo programos įgyvendinimo pradţios kasmet matyti neţymi, bet
stabili sergamumo maţėjimo tendencija. Tyrimo autoriai daro išvadą: „Įvertinus
preinvazinio vėţio nustatymą vykdant programą 2004–2009 m. galima prognozuoti, kad
yra išvengta tikimybės daugiau kaip 2,8 tūkst. atvejų susirgti gimdos kaklelio vėţiu ir
diagnozuoti jį vėlyvoje vėţio stadijoje <...>. Prevencijos priemonės turėjo neabejotiną
poveikį sutaupant hospitalizacijų kaštus, susijusius su gimdos kaklelio vėţiu.“ 147
Atlikus krūties vėţio prevencijos programos įgyvendinimo Lietuvoje 2006–2008 m.
vertinimą148, nustatyta, kad nei bendrosios moterų grupės, nei tikslinės moterų grupės,
kuriai skirta programa, mirštamumas nuo krūties vėţio nesumaţėjo. Tačiau kito –
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėţio finansavimo programos patvirtinimo“.
142 Inčiūra A., Juozaitytė E., Kerienė V., Plieskienė A., Valius L. (2004). Antrinė krūties vėžio profilaktika ir jos
ekonominė nauda. „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas“, 2004;8(4):6-10.4
143 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodţio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl priešinės liaukos
vėţio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“.
144 Interneto prieiga http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=item&kat_id=13&date=2010-02-04&item_id=1760
145 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birţelio 223 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl storosios ţarnos
vėţio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“.
146 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymas Nr. V-913 „Dėl asmenų,
priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos
patvirtinimo“.
147 Pečiūra R., Gurevičius R., Jankauskienė D. (2011). Onkologinių susirgimų profilaktikos programų efektyvumo
vertinimas: gimdos kaklelio vėžio skryningas. „Sveikatos politika ir valdymas“.
148 Pečiūra R. (2011 ). Prevencinių priemonių finansavimo programų efektyvumo vertinimas. Vertinimo rezultatų
prezentacija. Prieiga per internetą – vertinimo ataskaita viešai neskelbiama.
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atrankinės mamografinės patikros programos Lietuvoje įgyvendinimo 2005–2009 m.
eigos vertinimo duomenimis149, šalyje pastebimai pagerėjo ankstyva krūties vėţio
diagnostika: I stadijos nustatomų atvejų dalis nuo 14,2 proc. 1998 m. išaugo iki 30,4 proc.
2008-aisiais. Šiame tyrime ekspertai atkreipė dėmesį, kad atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėţio finansavimo programoje suteiktoms asmens sveikatos prieţiūros
paslaugoms apmokėti skiriamas pakankamas finansavimas iš PSDF biudţeto, tačiau
programoje suteiktų paslaugų išlaidoms apmokėti panaudoti 77 proc. visų šiai programai
skirtų lėšų.
Atlikus priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programos veiksmingumo
vertinimą, nustatyta, kad kol nebuvo įgyvendinama priešinės liaukos vėţio prevencijos
programa (vykdoma nuo 2006 m.), mirštamumas nuo šios ligos didėjo tiek bendrojoje
vyrų grupėje, tiek tikslinėje vyrų grupėje. Ši mirtingumo didėjimo tendencija bendrojoje
vyrų grupėje buvo matoma iki 2006 m., o tikslinėje vyrų grupėje – iki 2007 metų. 2008–
2009 m. tiek bendrosios vyrų grupės, tiek 50–75 m. vyrų grupės mirtingumas pradėjo
maţėti150. Šio tyrimo autorius mano, kad būtų tikslinga atlikti išsamesnę šios programos
vykdymo analizę, atsiţvelgiant ir į 2010 m. statistikos duomenis. Tačiau Pasaulio sveikatos
organizacijos (PSO) ekspertai nepriskiria priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos
programos prie moksliškai pagrįstų ir rekomenduotinų intervencijų151.
Neseniai atliktas vienas pirmųjų storosios ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos
programos vykdymo Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose (toliau – VUL
SK) vertinimas rodo, kad programa yra veiksminga. Nuo 2009 m. rugsėjo iki 2010 m.
rugsėjo, pagal šią programą VUL SK atlikus diagnostines kolonoskopijas 611 pacientų,
44 proc. jų nustatyta patologinių pokyčių, 6 proc. buvo nustatytas ir histologiškai
patvirtintas gaubtinės ir tiesiosios ţarnų vėţys, daugiausia I ir II stadijos (tai pakankamai
geras rezultatas, nes, tyrimo autorių duomenimis, navikai randami 0,8–11 proc. pacientų,
kuriems įvairiose šalyse atliekama kolonoskopija pagal storosios ţarnos vėţio ankstyvosios
diagnostikos programą). Lietuvos mokslininkai atkreipė dėmesį, kad VUL SK tirtų
pacientų didţiausią dalį (45 proc.) sudarė darbingo (56–65 metų) amţiaus asmenys. Be to,
remdamiesi atlikto tyrimo bei uţsienio literatūros duomenimis, mokslininkai teigia, kad
vyrams yra didesnė rizika susirgti storosios ţarnos vėţiu, todėl juos reikėtų skatinti
aktyviau dalyvauti programoje152. Tyrimo autoriai yra įsitikinę, kad storosios ţarnos vėţio
ankstyvosios diagnostikos programa turėtų būti tęstinė ir vykdoma visoje Lietuvoje.
Pasak ekspertų, atlikusių prevencinių priemonių finansavimo programų
veiksmingumo vertinimą, širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa sumaţino
sergamumą ūminiais kardiovaskuliniais sindromais: nestabilia krūtinės angina, miokardo
infarktu, praeinančiais smegenų išemijos priepuoliais ir insultu, sumaţino neįgalumą dėl
širdies ir kraujagyslių ligų, sudarė sąlygas nustatyti kur kas daugiau naujų cukrinio diabeto
atvejų153. Sumaţėjus sergamumui minėtomis ligomis, buvo išvengta daţno pacientų
guldymo į ligoninių kardiologijos skyrius. Pasak specialistų, teigiamas širdies ir
kraujagyslių ligų ankstyvosios diagnostikos programos poveikis atsispindi 45–64 m.
amţiaus grupės gyventojų mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų (I00-I99)
statistikoje154 (2.3. pav.).
Atrankinės mamografinės patikros eigos vertinimas 2005–2009 metais įgyvendinant krūties vėžio profilaktikos
programą Lietuvoje, 2011,D:20110628:151037-29041.
150 Pečiūra R. (2011). Prevencinių priemonių finansavimo programų efektyvumo vertinimas. Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas.
151 PSO Europos skyrius (2012). Pastabos dėl Lietuvos sveikatos programos projekto.
152 Mikalauskas S., Misenko P., Stravinskaitė A., Rutkauskaitė D., Poškus E., Strupas K. (2011). Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos programos pirmieji rezultatai Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose.
„Medicinos teorija ir praktika“, t.17 (Nr. 2) p. 189–194.
153 Prieiga per internetą http://www.vlk.lt/vlk/pr/?page=item&kat_id=1&date=2011-07-20&item_id=1910
154 Prof. A. Laucevičiaus, Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų generalinio direktoriaus, pranešimas.
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2.3. paveikslas. Mirusiųjų nuo širdies ir kraujagyslių ligų (I00-I99) skaičius,
tenkantis 45–64 m. amţiaus grupės 100 000 gyventojų, 2007–2011 m.

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Didėjantis dėmesys reabilitacijai, ilgalaikei slaugai ir paliatyviajai
prieţiūrai
Medicininės reabilitacijos paslaugų apimtis 2005–2011 m. išaugo 21 proc. Šį augimą
labiausiai lėmė didesnis suteiktų ambulatorinės reabilitacijos paslaugų skaičius. 2011 m.
buvo suteiktos 57 122 stacionarinės reabilitacijos paslaugos, 29,5 tūkst. ligonių gavo šias
paslaugas sanatorijose ir kitose privačiose medicininės reabilitacijos įstaigose.
Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos (28 806 paslaugos) sudarė 34 proc. visų teikiamų
reabilitacijos paslaugų.
2007–2010 m. stacionarios slaugos ir ilgalaikės prieţiūros paslaugų teikimas išaugo
13 proc., 2010 m. suteikta iki 77 100 paslaugų.
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2.4. paveikslas. Sveikatos prieţiūros išlaidos 2005–2011 m. (mln. litų)

2011

3477

296 564 415 2036

2010

3221

220 590 391 1987

2009

3318

238 625412

2008

3477

254 520 434 2104

2007

2785

240 336 333 1845

2006

2362

207 194 244 1699

2005

1875

0%

20%
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Slaugos ir ilgalaikės prieţiūros lovų yra 1,45 lovos tūkstančiui gyventojų (4 624 lovos
2011 m., tai trečdaliu daugiau nei 2005 m.). Šių lovų funkcionavimo rodiklis – 330 dienų,
tai didţiausias rodiklis visų specialybių lovų grupėse. Nuo 2008 m. iš PSDF biudţeto
mokama uţ ambulatorinę slaugą namuose.
Esama poţymių, kad Lietuvoje yra didelė neoficialios slaugos (teikiama ne įstaigų
darbuotojų, o šeimos arba bendruomenės narių slauga, angl. informal care) našta:
 2001 m. vykdytos reprezentatyvios gyventojų apklausos tyrimo duomenimis, beveik
40 proc. apklaustųjų teigė, kad per pastaruosius metus jiems yra tekę slaugyti
vaikus, tėvus, gimines arba draugus; 25 proc. atsakė, kad slaugė ligonius namie, o
14 proc. – ligoninėje. Daugiau negu 15 proc. visų respondentų teigė, kad jiems teko
slaugyti ligonius 8 paras ir daugiau. Namuose ligonių slaugos našta daţniau tenka
dirbantiems nei nedirbantiems asmenims, ypač slaugant vaikus155.
 Socialinė pagalba namuose teikiama maţa apimtimi: socialinės globos ir pagalbos
namuose paslaugas 2011 m. gavo 2 626 darbingo amţiaus neįgalūs asmenys ir 167
neįgalus vaikai; 4 800 darbingo amţiaus neįgalių asmenų ir 1 100 neįgalių vaikų
gavo slaugos išlaidų tikslines kompensacijas156.
 2011 m. atliktas tyrimas nustatė labai didelį bendruomeninės slaugos poreikį 157.
Moksliškai įrodyta, kad kuo daugiau laiko skiriama neoficialiai slaugai, tuo blogesnis
yra subjektyvus savo gerovės vertinimas158.

Atviros Lietuvos fondas. (2001). Sveikatos finansavimo ir sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo reformų
socialinių-ekonominių pasekmių vertinimas. Galutinė ataskaita.
156Lietuvos statistikos departamentas (2012). Socialinė apsauga Lietuvoje, 2011.
157 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (2011).Medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio
pilotinės „dienos fotografijos“ analizė. Galutinė ataskaita.
158 New Economics Foundation. (2012). Well-being evidences for policy: A review.
155
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Paliatyviosios pagalbos plėtros istorija
Viešai apie paliatyviosios pagalbos poreikį buvo pradėta kalbėti 1993 m. Kauno slaugos
ligoninėje buvo įkurti 9 lovų slaugos namai, kurio steigėja buvo Lietuvos „Caritas“ federacija.
1995 m. šioje ligoninėje pradėjo veikti ir namų tarnyba. Nedidelių ligoninių nepagydomai
sergantiems ţmonėms ir namų tarnybos veiklą finansavo labdaringos organizacijos, kurioms
nutraukus finansavimą veikla nebebuvo plėtojama. 1994 m. Vilniaus universitetinėje ligoninėje ir
Kauno universitetinėje ligoninėje pradėjo veikti Skausmo klinikos. 1995 m. buvo įkurta Paliatyvios
medicinos draugija, o 1996–1998 m. onkologijos paslaugas teikiančiose sveikatos prieţiūros
įstaigose, slaugos ligoninėse buvo taikomi įvairūs paliatyviosios pagalbos elementai. 2003 m. buvo
patvirtinti Reikalavimai invazinėms skausmo malšinimo procedūroms ir paliatyvioji pagalba
įtraukta į 2003–2010 m. Nacionalinę vėţio kontrolės programą159. PSDF biudţeto lėšomis šios
paslaugos apmokamos nuo 2008 m.; 2010 m. apmokėta daugiau nei 19 tūkst. paliatyviosios
pagalbos paslaugų.

Paliatyviąją pagalbą PSO apibūdina kaip būdą pagerinti pacientų ir jų šeimos narių
gyvenimo kokybę susidūrus siu problemomis, susijusiomis su gyvenimui grėsminga liga,
uţtikrinant kančių prevenciją arba jų palengvinimą. Atlikus vertinimus pagal vadinamąjį
mirties kokybės (angl. Quality of Death) indeksą, nustatyta, kad daugelyje šalių yra ribotas
valstybinis paliatyviosios pagalbos finansavimas, nors šios pagalbos plėtra gali nulemti
sveikatos išlaidų maţėjimą (kai didinama pagalbos namuose dalis, gali sumaţėti
hospitalizavimo ir greitosios pagalbos išlaidos), ir kad paliatyviosios pagalbos poreikiai –
tai ne institucionalizuotos pagalbos, o labiau darbuotojų apmokymo poreikiai160.
Minėtų galimybių racionaliau naudoti sveikatos lėšas aktualumą iliustruoja
įvertinimas, kad 2010 m. dėl navikų ligoninėse mirė 1 516 asmenų (4 proc. visų stacionare
gydytų ligonių), dalį jų gydymui skirto gydymo stacionare laiko (iš viso apie 24 tūkst.
lovadienių) būtų galima teikti pagalbą pacientų namuose.
Diskusijos apie slaugos plėtros problemas ţiniasklaidoje
Ištrauka iš R.Vanagaitės straipsnio „Slauga Lietuvoje: mirtis geriau“. 2011 m.
Senų neįgalių ţmonių problema negraţi, neestetiška, neperspektyvi. Ji paklaidinta tarp
terminų: „globa“, „ilgalaikė prieţiūra“,slauga“ ir „paliatyvi slauga“. <...>
Problemos mastą liudija skaičiai, kurių nėra viešumoje. Pavyzdţiui, vien Vilniaus mieste yra
apie 3 800 ţmonių, kuriems nustatytas vadinamasis SP1 – specialusis nuolatinės slaugos poreikis,
tai – ţmonės su visiška negalia, ir dar apie 6 500 ţmonių, kuriems nustatytas SP2 – specialusis
nuolatinės prieţiūros poreikis. Vadinasi, vien Vilniuje yra 10 000 ţmonių, kuriuos kaţkas turi
nuolatos, kiaurą parą priţiūrėti ar slaugyti. Taip pat ţinome, kad Vilniuje yra apie 700 vietų slaugos
ir palaikomojo gydymo ligoninėse, kur asmuo gali būti daugiausia 120 dienų per metus, vadinasi,
per metus ten gali pabuvoti suteikdami artimiesiems atokvėpį apie 2 000 asmenų. O kur kiti 8 000,
kurie ten nepatenka? O kur tie, kurie, pabuvę slaugos ligoninėje, 8 mėnesiams veţami gulėti namo,
pas dirbančius vaikus? <...>
Europos visuomenė sensta. Lietuvos – sparčiau nei europinis vidurkis. Statistikos
departamento prognozės sako, kad Lietuvoje 2030 metais beveik trečdalis gyventojų bus vyresni
nei 60 metų. Asmenų virš 80 metų skaičius Lietuvoje iki 2030-ųjų padidės 156 procentais – nuo
100 000 iki 156 000. Senelių globos ir slaugos problema augs: tobulėjant medicinai (neįgalūs
ţmonės gyvens vis ilgiau), didėjant visuomenės išlaikytinių skaičiui, maţėjant šeimos narių,
gyvenančių po vienu stogu skaičiui, didėjant dirbančių moterų skaičiui ir emigracijai. <...>

Informacija apie paliatyviosios pagalbos teikimą Lietuvoje. Interneto prieiga
http://www.ispcentras.lt/upload/pal_110711.pdf
160 Economist Intelligence Unit. (2010). The Quality of Death: Ranking end-of-life care across the world. Interneto
prieiga http://www.eiu.com
159

91

Slaugos paslaugų namuose įkainiai ir normatyvai: 6,6 balo x 0,84 lito per metus vienam
prisirašiusiam gyventojui, bet ne daugiau kaip 12 slaugytojo vizitų per metus pas vieną ligonį ir ne
daugiau kaip 5 vienos rūšies procedūros per metus vienam ligoniui (tokios kaip pragulų
profilaktika, ţaizdų perrišimas, lašelinės ir t. t.).
Taigi Lietuvos poliklinikos neteikia slaugos paslaugų į namus ne todėl kad nėra poreikio, ne todėl,
kad nėra pinigų, o todėl kad įkainis ministrų nustatytas toks, kad teikti paslaugą yra nuostolinga.
Paliatyvių (t. y. paskutinės vėţio stadijos arba komoje esančių) pacientų slaugos stacionare
normatyvas – ne daugiau kaip 6 lovos šimtui tūkstančių gyventojų. Tuo tarpu Vilniaus Centro
poliklinikos duomenimis, vien jų poliklinika turi 200 paliatyvių pacientų...
Šaltinis:http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/rvanagaite-slauga-lietuvoje-mirtis-geriau.d?id=46792657

Pastaraisiais metais skirtos didelės investicijos ASPĮ plėtrai siekiant
reformų tikslų
Pastarąjį dešimtmetį ES struktūriniai fondai Lietuvoje tapo pagrindiniu kapitalo
investicijų finansavimo šaltiniu.
2007–2013 m. 3,5 proc. visų panaudotų ES struktūrinių fondų lėšų Lietuvoje (tai
sudaro apie 240 mln. eurų) skiriama sveikatos sektoriui161. Didesnės tiesiogiai sveikatos
sektoriui skiriamos lėšos yra Vengrijoje ir Latvijoje (po 5,4 proc., atitinkamai 1 336 mln.
eurų ir 247 mln. eurų), taip pat Estijoje, vertinant lėšų paskirstymą kaip visų skiriamų lėšų
dalį – 4,3 proc.162.
2004–2012 m. ASPĮ investicijoms buvo skirta 1 281 tūkst. litų. Ketvirtadalis šių lėšų
skirta ambulatorinių paslaugų, dienos chirurgijos ir slaugos plėtrai, apie 19 proc. lėšų –
regioniniams kardiologijos plėtros projektams, 18 proc. lėšų atiteko pastatų renovavimui
siekiant taupyti energijos išteklius.
2.4. paveikslas. Investicijos į ASPĮ infrastruktūrą naudojant ES struktūrinių fondų
lėšas (procentais) 2004-2013 m.
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Šaltinis: www.esparama.lt

Sveikata ir struktūriniai fondai 2007-2013 metais: šalių ir regionų vertinimas. Lietuva. Interneto prieiga:
http://ec.europa.eu/health/health_structural_funds/docs/info_sheets/lt.pdf
162 McCarthy Mark. Health and the European Structural Funds in the new member states. The European Public Health
Advance. 2011, 1-2.
161
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ES struktūrinių fondų paramą, 2007–2013 m. gautą sveikatos prieţiūros įstaigoms,
mokslo įstaigoms, atliekančioms tyrimus arba stiprinančioms tyrėjų gebėjimus sveikatos
srityje, sveikatos specialistų organizacijoms, sudarė 1 920,6 mln. Lt. ASPĮ ir visuomenės
sveikatos įstaigos, administruojant tarpinei institucijai Sveikatos apsaugos ministerijai,
gavo 48 proc. paramos, mokslo projektams buvo skirta 25 proc., pastatų renovavimui –
12 proc., e. sveikatai – 6 proc. ir viešajam administravimui – 2 proc.
Vertinant reformų arba investicijų poveikį, neretai taikoma rodiklių, kurie tikėtinai
atspindi poveikį, pokyčių analizė lyginant rodiklių vertes iki ir po intervencijos.
Apibendrinant galima pasakyti, kad sveikatos sektoriuje buvo siekiama sumaţinti
stacionarinio gydymo apimtį tuo pat metu didinant ambulatorinių paslaugų prieinamumą
ir kokybę.
Administruojant investicijų projektus, specifiniai jų įgyvendinimo rodikliai buvo
atidţiai stebimi ir kontroliuojami. Galima teigti, kad investavimo procese buvo ţengtas
reikšmingas ţingsnis didinant atsakomybę ir skaidrumą.
Kalbant apie periodinius statistinės atskaitomybės rodiklius, bendri struktūriniai
pokyčiai nėra ryškus. Stacionaro ligonių rodiklis pasiekė 269 ligonių, tenkančių 1 000
gyventojų, skaičių, aktyvaus gydymo stacionare ligonių skaičius pastaraisiais metais didėjo
ir 2011 m. pasiekė 2003 m. lygį (2.5. pav.).
2.5. paveikslas. Stacionaro ligonių skaičiaus, tenkančio 1 000 gyventojų, pokyčiai
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Keleto Europos šalių 2010 m. duomenų palyginimas rodo esant aukštą
hospitalizavimo lygį Lietuvoje, ypač vaikų ir vyresnių nei 50 m. amţiaus ţmonių grupėje
(2.6. pav.).

93

2.6. paveikslas. Hospitalizuotų pacientų skaičius pagal gyventojų amţiaus grupes,
tenkantis 100 000 gyventojų, 2010 m.
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Analizuojant išteklių rodiklius, pastebima, kad lovų skaičiaus maţėjimas (įvykęs dėl
aktyvaus gydymo lovų skaičiaus maţėjimo) 2000–2005 m. buvo ţymiai didesnis nei per
kitus šešerius (2006–2011) metus. Nuosekliai maţėjo tik aktyvaus gydymo lovų skaičius
(nuo 23 115 2000 m. iki 16 289 2011 m.). 2011 m. padidėjo reabilitacijos (+304 lovos),
psichiatrijos (+65 lovos) ir tuberkuliozės (+60 lovų) gydymo lovų skaičius. 2000–2011 m.
Pastebimas slaugos lovų skaičiaus didėjimas (+1 393 lovos), ypač 2006–2007 m. – 14
proc.
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2.7. paveikslas. Aktyvaus gydymo lovų panaudojimo pokyčiai, palyginti su 2000 m.
rodikliais, 2005–2011 m.

Šaltinis: sudaryta autorių remiantis HISIC duomenimis

2.7. paveiksle parodyti įvairių rodiklių, susijusių su aktyvaus gydymo lovų naudojimu,
pokyčiai. Lyginant su 2000 m., 2005–2011 m. labiausiai sumaţėjo aktyvaus gydymo lovų
skaičius ir VGT, gydytų ligonių skaičius ir lovų uţimtumas sumaţėjo atitinkamai 5 proc. ir
3 proc., o letališkumas išaugo 33 proc. Galimi įvairūs šios padėties paaiškinimai, bet ryškių
svyravimų, kuriuos galėjo nulemti vieno veiksnio įtaka, nepastebima.
Kaip matyti 2.8. paveiksle, nuo 2000 m. apsilankymams pas pirminio lygio gydytojus
būdinga bendra augimo tendencija, tad ryškių pokyčių po investicijų į šeimos gydytojų (ir
bendrosios praktikos odontologų) infrastruktūros projektus, vykdytus 2004–2006 m.,
negalima aptikti. Panašiai ir vertinant apsilankymų pas gydytojus specialistus skaičiaus
pokyčius sunku įţvelgti didelės reikšmės veiksnio įtaką. Tačiau specializuotos
odontologijos srityje pastebima apsilankymų skaičiaus maţėjimo tendencija.
2.8. paveikslas. Apsilankymų pas gydytojus dinamika 2000–2011 m.
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Norint įvertinti, kokių ES struktūrinių fondų lėšomis Lietuvoje buvo įgyvendintos
intervencinės priemonės, kurių netiesioginis tikslas buvo pagerinti gyventojų sveikatos
būklę šalyje (kuriame nors rajone arba savivaldybėje) ar bent galimai daryti poveikį
sveikatai, buvo analizuojami visi ne sveikatos sektoriuje įgyvendinti projektai. Projektų
analizė atlikta analizuojant antrinius informacijos šaltinius bei atliekant pusiau
struktūruotus interviu su ES struktūrinių fondų paramos projektus koordinuojančiais
atsakingais asmenimis iš paramą administruojančių agentūrų ir atitinkamų ministerijų
skyrių vadovais. Apklausta 14 pagrindinių informacijos teikėjų.
Reikšmingiausi ne sveikatos sektoriaus projektai, galintys turėti įtakos gyventojų
sveikatos gerinimui, buvo įgyvendinami šių Lietuvos Respublikos ministerijų: Susisiekimo
ministerijos, Aplinkos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vidaus
reikalų ministerijos, Ūkio ministerijos ir Švietimo ir mokslo ministerijos.
Susisiekimo ministerija koordinavo kelias sanglaudos veiksmų programos priemones,
kurias įgyvendinant su sveikata susiję projektai daugiausia buvo orientuoti į kompleksinę
ekologiją (dviračių, pėsčiųjų takų tiesimas, atnaujinamas viešasis transportas) ir miesto
aplinkkelių tiesimą, ţvyrkelių asfaltavimą, intermodalinių transporto priemonių plėtrą,
intelektinių transporto priemonių plėtrą. Perspektyvoje numatoma tęsti veiklą tomis
pačiomis prioritetinėmis kryptimis, ypatingą dėmesį skiriant „juodųjų dėmių“ – avaringų
vietų skaičiaus maţinimui (ši veikla yra tęstinė, nes dėl nuolat kintančio transporto
intensyvumo atsiranda vis naujų avaringų vietų). Tai taip pat apima šiuos veiksmus:
papildomų eismo juostų suformavimą, jų platinimą, saugos salelių, saugos kalnelių,
viadukų, ţiedinių sankryţų įrengimą.
Susisiekimo ministerijos koordinuojamų priemonių projektais nebuvo keliamas
siekinys pagerinti sveikatą, todėl šis projektų poveikis lieka neįvertintas, tačiau
ministerijos ekspertai nurodė, kad dėl įgyvendintų projektų galimai sumaţėjo mirčių nuo
eismo įvykių Lietuvoje.
Aplinka plačiąja prasme, kaip vienas reikšmingiausių sveikai įtaką darančių veiksnių,
yra itin svarbus gyventojų sveikatos būklei. Aplinkos ministerijos koordinuojamos
priemonės apėmė tik fizinės aplinkos problemų, galinčių turėti poveikį sveikatai, aspektus.
Vis dėlto pastebėtina, kad nė vienos priemonės siekinys nebuvo gyventojų sveikatos
uţtikrinimas ar gerinimas. Konkrečių projektų, priemonių ar prioritetų poveikio sveikatai
vertinimas nėra atliktas ir nenumatoma tai daryti, kadangi pagrindiniai aplinkosaugos
srityje vykdytų projektų siekiniai buvo ne sveikatos rodikliai, o aplinkosauga. 2014–2020
m. perspektyvoje Aplinkos ministerija planuoja tęsti veiklą tomis pačiomis prioritetinėmis
sritimis.
Švietimo ir mokslo ministerija remia tyrėjų gebėjimų stiprinimą, mokymosi visa
gyvenimą priemones ir universitetų infrastruktūros atnaujinimą, kai tie projektai apima ir
sveikatos prieţiūros įstaigas. Šioje ministerijoje laikomasi nuostatos, kad matomų ryšių su
sveikata šie projektai neturi, todėl sveikatos aspektu nenagrinėjami. Ūkio ministerija taip
pat skyrė lėšų sveikatos mokslo ir studijų infrastruktūrai stiprinti, tačiau kur kas didesne
apimtimi parėmė sveikatos prieţiūros įstaigų pastatų renovavimą. Pagrindinis šių darbų
tikslas buvo energijos išteklių taupymas. Tačiau sveikatos prieţiūros įstaigų pastatų
„uţsandarinimas“ turi ne vien teigiamų padarinių, kai natūralaus vėdinimo nebelieka, o
priverstinio vėdinimo sistemos reikiamai nesutvarkytos.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojamais projektais siekiama plėtoti
paslaugas paţeidţiamoms visuomenės grupėms, gerinti viešojo sektoriaus darbuotojų
kompetenciją. Ši ministerija finansuoja 10-ąją priemonę – „Sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų maţinimo,
kvalifikacijos kėlimas“, kuri yra tiesiogiai sveikatos sektoriaus įstaigoms (ne sveikatos
problemų sprendimui) skirta priemonė (paramos apimtis – 60 mln. Lt 2007-2013 m.).
Taip pat buvo vykdomi sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
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projektai (paramos apimtis – 69 mln. Lt 2007–2013 m.) siekiant sudaryti darbuotojams
geresnes sąlygas dalyvauti darbo rinkoje (Ţmogiškųjų išteklių tobulinimo viešajame
sektoriuje, Ţmogiškųjų išteklių plėtros programos 6-oji priemonė).
Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinama priemonė „Viešųjų politikų reformų
skatinimas“ prisidėjo prie sveikatos sektoriaus interesų uţtikrinimo – pasak ministerijos
ekspertų, šie projektai – Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamos politikos dalis
(paramos apimtis 34 mln. Lt 2007–2013 m.).
Kelių ministerijų atstovai pabrėţė, kad pageidautinas aktyvesnis Sveikatos apsaugos
ministerijos koordinacinis vaidmuo.
Gyventojų teigiamai vertinama Lietuvos sveikatos prieţiūros sistema
Įvairiuose šaltiniuose nurodomas skirtingas šalies gyventojų pasitenkinimo sveikatos
prieţiūros sistema vertinimas. 2010 m. atliktos visuomenės apklausos163 duomenimis,
Lietuvos gyventojai iš esmės pasitiki privalomojo sveikatos draudimo sistema, ligonių
kasomis, gydymo įstaigomis: pasitikėjimo ir pasitenkinimo rodikliai siekia 6–7 balus (iš 10
galimų). Tai rodo, kad Lietuvos sveikatos sistema iš esmės tenkina didţiosios visuomenės
dalies lūkesčius bei poreikius.
2011 m. Sveikatos apsaugos ministerijos uţsakymu atlikto tyrimo164 duomenimis,
dauguma gyventojų, besinaudojančių medikų paslaugomis, sveikatos prieţiūros paslaugas
vertina gerai: palankiausiai vertinamos ambulatorinės slaugos paslaugos, maţiau palankiai
– stacionarinės slaugos ir specializuotos ambulatorinės paslaugos. Gyventojai taip pat gana
palankiai vertina: šeimos gydytojų paslaugų kokybę (4–4,5 balo iš 5), dienos chirurgijos
paslaugų kokybę ir prieinamumą (daugiau nei 80 proc. pacientų, kurie bent kartą
naudojosi dienos chirurgijos paslaugomis, jas vertina gerai arba labai gerai (4–4,3 balo iš
5)), greitosios pagalbos paslaugų kokybę ir prieinamumą (atitinkamai 4,1–4,5 balo ir 4–4,3
balo iš 5). Pacientus tenkina ir gydymo įstaigų tinklas: kad pasiektų šeimos gydytoją,
pacientui vidutiniškai reikia keliauti 5–6 km. Dauguma apklaustųjų (90–97 proc.) nurodė
neturėję problemų nuvykti iki ligoninės ar gydytojo specialisto kabineto. Dėl didesnio
atstumo keblumų kiek daţniau kyla vyresniems kaimo gyventojams, tačiau net 80 proc. jų
nesiskundţia dėl sunkumų, patiriamų keliaujant pas gydytoją. Vis dėlto svarbu paţymėti,
kad beveik trečdalis respondentų buvo nepatenkinti paslaugų kokybe165.
Dar vieno sociologinio tyrimo rezultatai rodo, kad sveikatos paslaugų kokybę
trečdalis gyventojų vertina teigiamai, o trečdalis – neigiamai. Labiausiai gyventojai
nepatenkinti paslaugų prieinamumu (70 proc. nepritarė teiginiui, kad sveikatos paslaugos
yra lengvai prieinamos), o 51 proc. nesutinka, kad pacientams laiku teikiama sveikatos
prieţiūra, kad pirmiausia atsiţvelgiama į paciento poreikius ir kad valstybė padeda
ţmonėms saugoti savo sveikatą166.

VšĮ Europos socialinis verslumo ugdmo ir inovatyvių studijų institutas atliko tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti
gyventojų poţiūrį į Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą. Taikytas tyrimo metodas – apklausa anketa, kurią sudarė 20
uţdarų ir atvirų klausimų. Tyrimo imtis – 997 respondentai, kurių amţius 18–70 metų. Prieiga per internetą:
http://europe-institute.com/sveikatos-apsauga (ţiūrėta 2012-10-22).
164 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (2011). Projektas „Pacientų ir sveikatos prieţiūros paslaugų
teikėjų apklausos atlikimas ir analizės parengimas“. Pacientų ir sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjų pasitenkinimo
teikiamų paslaugų kokybe bei prieinamumu analizė. I dalis.
165 Ten pat.
166 Šarkutė L. (2010). Socialinės politikos vertinimas: tyrimo rezultatų analizė. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas
projektas „Socialinių problemų stebėsena (SPS): Tarptautinės socialinio tyrimo programos įgyvendinimas”.
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Silpnybės
Palyginti su kitomis Europos šalimis, Lietuvoje sveikatai skiriama maţai lėšų
PSO vertinimais, 2009 m. ES sveikatos išlaidų vidurkis sudarė 9,9 proc. BVP, o Lietuvos
rodiklis buvo 7,6 proc.
2.9. paveikslas. Išlaidos sveikatos prieţiūrai– BVP dalis (proc.) 2004–2010 m.
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Šaltinis: Statistikos departamentas

2009 m. sveikatos išlaidos vienam ES gyventojui (pagal perkamosios galios paritetą –
PGP) sudarė 3 225 JAV dol., o Lietuvos rodiklis buvo 1 281 JAV dol.. Sveikatos išlaidos
vienam gyventojui Vakarų Europos šalyse, skaičiuojant eurais, yra penkis kartus
didesnės nei Lietuvoje ir apie 3 kartus didesnės, vertinant PGP.

2.2. lentelė. Viešojo sektoriaus sveikatos išlaidos vienam šalies gyventojui 2009 m.

Šalys
Bulgarija*
Estija
Vokietija
Prancūzija
Latvija*
Lietuva
Lenkija
Rumunija
Slovakija
Čekija
Suomija
Švedija
Vengrija
*2008 m. duomenys

Eurai
307
695
3 281
3 389
605
593
560
306
998
1 044
2 779
2999
675

Skirtumas
nuo
Lietuvos
rodiklio (%)
52
117
553
572
102
100
94
52
168
176
469
506
114

PGP
709
1 007
3 067
2 909
840
961
980
608
1 478
1 538
2 300
2684
1112

Skirtumas
nuo
Lietuvos
rodiklio (%)
74
105
319
303
87
100
102
63
154
160
239
279
116

Šaltinis: Eurostatas

Didelė pacientams tenkanti tiesioginių išlaidų našta
Būtinybė tiesiogiai mokėti uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, teikiamas privačiose ir
valstybės ar savivaldybių ASPĮ, turi dvejopą neigiamą poveikį: ţmogus yra priverstas atsisakyti
paslaugų arba turi didelių išlaidų ir, vartodamas sveikatos prieţiūros paslaugas, patiria
nuostolių.
Paslaugos atsisakymas dėl būtinybės uţ ją mokėti
Analizuojant nerealizuotus poreikius, reikia paţymėti, kad gyventojų, kurie turėjo
sveikatos paslaugos poreikį, bet turėjo jos atsisakyti, dalis Lietuvoje maţėja ir
nėra didelė.
2.3. lentelė. Gyventojų, kuriems reikėjo gydytojo konsultacijos, bet jos negavo, dalis
(proc.) 2005 m. ir 2010 m. pagal atsisakymo prieţastis

ES
Vokietija
Estija
Prancūzija
Latvija
Lietuva
Lenkija
JK

Per brangu
2005 m.
2010 m.
7,5
5,2
16,4
3,1
8,3
2,1
3,6
4,9
29,6
26,8
7,9
1,9
12,2
7,1
0,2
0

Per toli
2005 m. 2010 m.
0,5
0,5
0,5
0,4
1,4
1,3
0,1
0,1
1,2
1
1,7
0,1
0,3
1,2
0
0,2

Per ilgai laukti
2005 m.
2010 m.
1,4
1,9
1,3
0,6
2,4
3,3
0,3
0,3
0,5
0,4
1,2
0,9
1,6
4,8
2,2
1,5

Šaltinis: Eurostatas
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Tačiau statistika rodo esant finansinio paslaugų prieinamumo nelygybę.
2010 m. gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimas parodė, kad 45–64 m. amţiaus
gyventojų grupėje maţiausias pajamas turintys gyventojai (2–4 proc.) buvo priversti atsisakyti
paslaugų dėl jų brangumo.
2011 m. atlikto vartotojų nuomonių tyrimo duomenimis, 4 proc. suaugusiųjų šalies
gyventojų teigė, kad per pastaruosius 12 mėn. buvo nors vienas atvejis, kai negavo medicininės
konsultacijos ar gydymo, kurių tikrai reikėjo. Iš jų 25 proc. nurodė, kad reikalingų sveikatos
paslaugų negavo, nes neįstengė susimokėti (buvo per brangu), 43 proc. – negavo paslaugos,
nes jos teko ilgai laukti. Prieţastį, kad neįstengė susimokėti, daţniau nurodė miesteliuose ir
kaime gyvenantys gyventojai, taip pat gyventojai, priklausantys maţiausias pajamas gaunančių
gyventojų kvintilinėms grupėms. Dar didesnė gyventojų dalis (4 proc.) nurodė, kad per
pastaruosius 12 mėn. buvo nors vienas atvejis, kai negavo odontologo konsultacijos ar gydymo,
kurių tikrai reikėjo. Iš jų 68 proc. nurodė, kad reikalingos paslaugos negavo, nes buvo per
brangu. Palyginti su 2005 m. atlikto vartotojų nuomonių tyrimo rezultatais, gyventojų,
teigiančių, kad per pastaruosius 12 mėn. buvo nors vienas atvejis, kai negavo medicininės
konsultacijos ar gydymo (8 proc. – 2005 m.) arba odontologo konsultacijos ar gydymo
(18 proc. – 2005 m. ), 2011 m. ryškiai sumaţėjo. Tačiau 2005–2010 m., skirtingai nuo kitų
Europos šalių, Lietuvoje padaugėjo ţmonių, kuriems teko atsisakyti apsilankymo pas
odontologą dėl ilgo laukimo laiko (nuo 0,5 proc. iki 0,8 proc. visų gyventojų) 167.
Burnos sveikata ir odontologinių paslaugų prieinamumo skirtumai.
Lietuvos gyventojų burnos sveikatos būklė yra prasta. 2010 m. vyrų mirtingumas šalyje nuo burnos
piktybinių navikų sudarė 7 proc. visų mirčių nuo piktybinių navikų.
Europos kontekste Lietuva nurodoma tarp šalių, kuriose didelė gyventojų dalis neturi daug dantų,
kuriose ţmonės daţnai gyvena patirdami skausmą dėl prastos burnos sveikatos būklės. Svarbiausia, kad
Lietuvoje yra maţiausia dalis ţmonių, kurie patvirtino turintys galimybę naudotis odontologo
paslaugomis (76 proc., palyginti su Europos vidurkiu 92 proc.)168.
Lietuvoje odontologinė pagalba netolygiai prieinama, ypač rajonų ir kaimo gyventojams, palyginti
ţemas profilaktinių paslaugų teikimo vaikams ir dantų protezavimo vyresnio amţiaus ţmonėms lygis.
Teigiama, kad odontologijos paslaugų prieinamumas išlieka viena pagrindinių problemų maţas
pajamas turinčioms gyventojų grupėms. Todėl ataskaitoje „Burnos sveikatos būklė Europoje“ 169
rekomenduojama priimti Europos strategiją iki 2020 m., gerinti ţinias apie burnos sveikatą, remti
tarpsektorinę sveikatos ir socialinės prieţiūros veiklą bei veiksmus, kurie maţintų burnos sveikatos
skirtumus, didintų prevencinio ir higienos pobūdţio praktikų išmanymą, uţtikrintų galimybę naudotis
kokybiškomis paslaugomis, taip pat skleistų geriausios patirties burnos sveikatos srityje praktiką.

Pacientų tiesioginių mokėjimų padarinys – nuskurdinimas dėl patirtų
santykinai didelių išlaidų
Nors absoliuti dauguma sveikatos prieţiūros paslaugų finansuojama PSDF lėšomis, o
gyventojai yra drausti privalomuoju sveikatos draudimu, yra duomenų, įrodančių, kad dalis
gyventojų vis dėlto susiduria su finansinėmis kliūtimis, trukdančiomis gauti reikalingas
sveikatos prieţiūros paslaugas. Tai susiję ne tik su privačiomis sveikatos prieţiūros įstaigomis,
kuriose gyventojai tiesiogiai moka uţ suteiktas sveikatos prieţiūros paslaugas rinkos
nustatytomis kainomis, bet ir su valstybinėmis gydymo įstaigomis, kuriose gyventojai taip pat
patiria gana reikšmingas išlaidas.
Valstybinės ligonių kasos (toliau – VLK) atliekamų gyventojų apklausų duomenimis,
2011 m. gyventojų, teigiančių, kad patiria sunkumų, siekdami gauti sveikatos prieţiūros
Lietuvos statistikos departamentas. (2011). Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos.
European Commission. Special Eurobarometer 330. (2010). Oral Health. Report.
169
State of Oral Health in Europe. Report. Interneto prieiga: http://www.oralhealthplatform.eu/state-oral-health-europereport-0
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paslaugą, dalis stipriai išaugo: „visada/daţnai“ patiriantys sunkumų 2011 m. nurodė 19 proc.
gyventojų (2009 m. tokių buvo 9,2 proc.), „kartais“ patiriantys sunkumų nurodė 39,1 proc.
gyventojų (2009 m. tokių buvo 26,2 proc.). Sunkumai, kylantys dėl didelių priemokų uţ
tyrimus į įstaigos kasą, 2011 m. buvo tarp daţniausiai minimų sunkumų (ketvirtojoje vietoje iš
12). Gyventojų, susiduriančių su minėtu sunkumu, dalis 2011 m., palyginti su 2009 m., išaugo
3,4 karto – nuo 9,7 proc. (2009 m. ) iki 32,9 proc. (2011 m.). Su sunkumais, kylančiais dėl
neteisėtų priemokų, 2011 m. susidūrė 16,8 proc. gyventojų. Tai – 0,9 procentinio punkto
maţiau nei 2010 m., tačiau 3,1 procentinio punkto daugiau nei 2009 m. Ryškiai išaugo
gyventojų dalis, susidurianti su sunkumais, kylančiais dėl priemokų uţ gydymą: 2009 m.
minėtą sunkumą nurodė 6,5 proc. gyventojų, o 2011 m. – net 15,4 proc.170.
2011 m. daţniausiai gyventojai mokėjo uţ specialistų konsultacijas (31 proc.
respondentų), šeimos gydytojo paslaugas (24 proc. respondentų), chirurgijos paslaugas
(18 proc. respondentų), dantų gydymą ir protezavimą (17 proc. respondentų) ir diagnostinius
tyrimus (14 proc. respondentų). Didţiausios sumos (per 1000 litų) buvo mokamos uţ dantų
gydymą ir protezavimą, chirurgijos ir gimdymo prieţiūros paslaugas. Uţ specialistų
konsultacijas, tyrimus, paguldymą į ligoninę, anesteziologo paslaugas vidutiniškai buvo
mokama apie 50–500 litų171.
2010 m. atlikto tarptautinio tyrimo duomenimis, apie 20 proc. respondentų nurodė, kad
per pastaruosius 12 mėn. buvo nors vienas atvejis, kai jie atsisakė ambulatorinių sveikatos
prieţiūros paslaugų, 3 proc. respondentų nurodė, kad atsisakė stacionarinių sveikatos
prieţiūros paslaugų, nes turi finansinių sunkumų. Apie 14 proc. respondentų nurodė, jog su
savimi turėjo savų arba pasiskolintų grynųjų pinigų (vidutiniškai apie 500 litų), kad galėtų
susimokėti uţ jiems suteiktas stacionarines sveikatos prieţiūros paslaugas. Minėto tyrimo
duomenimis, Lietuvoje pacientai uţ ambulatorines sveikatos prieţiūros paslaugas vidutiniškai
per metus išleidţia apie 283 litus oficialioms priemokoms ir apie 276 litus neoficialioms
priemokoms. Uţ stacionarines sveikatos prieţiūros paslaugas vidutiniškai per metus išleidţia
apie 518 litų oficialioms priemokoms ir 442 litų – neoficialiems mokėjimams. Todėl
nenuostabu, kad didelė Lietuvos gyventojų dalis, kuriai yra reikalingos sveikatos
prieţiūros paslaugos, susiduria su sunkumais, susijusiais su papildomais
mokėjimais uţ sveikatos prieţiūros paslaugas, ypač turint omenyje, kad 2010 m.
bazinės pensijos dydis buvo 360 litų, valstybės remiamos pajamos – 350 litų, o vidutinė
senatvės pensija 2010 m. sudarė 840 litų, minimali mėnesinė alga – 800 litų 172.

Paslaugų prieinamumo apribojimai
2011 m. pabaigos gyventojų apklausos duomenimis, 63,6 proc. Lietuvos gyventojų mano,
kad sveikatos prieţiūros paslaugos Lietuvoje nėra prieinamos arba daugeliui ţmonių (14,8
proc.), arba tam tikrai ţmonių daliai (48,8 proc.), ir 16,8 proc. gyventojų mano, jog šios
paslaugos yra prieinamos visiems173.
Keli tyrimai rodo, kad pagrindinė prieinamumo kliūtis – laukimo laikas. Lietuvos
gyventojams tenka gana ilgai laukti gydytojo specialisto konsultacijos dėl netolygaus
specialistų pasiskirstymo rajonuose. 2011 m. gyventojų apklausa parodė, kad per dvejus metus
maţdaug kas trečias sergantis darbingo amţiaus Lietuvos gyventojas nesikreipė į gydymo
Lietuvos gyventojų nuomonė apie privalomojo sveikatos draudimo sistemą, ligonių kasų ir sveikatos prieţiūros įstaigų
veiklą. 2009, 2010 ir 2011 m. Prieiga per internetą: www.vlk.lt
171 Ten pat.
172 Murauskienė L., Pavlova M., Veniutė M., Groot W. (2012). Towards A More Comprehensive View On Patient Payments In
Lithuania: New Findings From A Population Survey. Society and Economy, 34, 2.
173 Ţvaliauskas G. (2012). Lietuvos gyventojų požiūriai į sveikatos politiką. Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos
socialinių problemų stebėsena (ISSP-LT).
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įstaigą. Dauguma jų kaip prieţastį nurodė laiko stygių ir ilgas eiles gydymo įstaigose (60 proc.
iš visų atvejų)174.
Gyventojai, vertindami sunkumus siekiant gauti sveikatos prieţiūros paslaugas, nurodo
vis ilgėjančių eilių problemą: ilgai laukė patekimo pas gydytoją specialistą 58 proc., ištyrimo –
40 proc., operacijos –19 proc. ligonių (2.10. pav.).
2.10. paveikslas. Sunkumai, su kuriais gyventojai susidūrė siekdami gauti sveikatos
prieţiūros paslaugas (proc.)

Šaltinis: VLK

2011 m. pabaigoje atliktas gyventojų tyrimas irgi parodė, kad laukimo eilė buvo
pagrindinė prieţastis, dėl kurios nebuvo suteiktas reikalingas gydymas, – su tuo per 12
mėnesių laikotarpį susidūrė 20,2 proc. gyventojų; kitas prieţastis (negalėjimas sumokėti uţ
paslaugas; gydymas nebuvo prieinamas ten, kur respondentas gyvena ar netoliese; nebuvo
galimybės atsiprašyti iš darbo; sutrukdė kiti įsipareigojimai) paminėjo vidutiniškai po 9 proc.
apklaustųjų175.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.(2011). Pacientų ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų
pasitenkinimo teikiamų paslaugų kokybe bei prieinamumu analizė (I dalis).
175 Ţvaliauskas G.2012: Lietuvos gyventojų požiūriai į sveikatos politiką. Tarptautinė socialinio tyrimo programa: Lietuvos
socialinių problemų stebėsena (ISSP-LT).
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Visuomenės sveikatos prieţiūros vaidmuo ir sąsajos su asmens sveikatos
prieţiūra
Visuomenės sveikatos prieţiūros sektoriaus reforma ir decentralizacija buvo siekiama
sanitarijos ir epidemiologijos stočių veiklą suderinti su šiuolaikinės visuomenės sveikatos
problemomis ir poreikiais. Deja, visuomenės sveikatos prieţiūros raidos koncepcija nebuvo
sklandi – pereinant nuo infekcinių prie neinfekcinių ligų kontrolės ir prieţiūros reikėjo
institucinio reorganizavimo, kompleksinių pokyčių akademinėje aplinkoje bei visuomenės
sveikatos svarbiausių funkcijų tęstinumo, kurį pavyko uţtikrinti tik iš dalies.
Visuomenės sveikatos prieţiūros sistemos atsakas į šiuolaikines visuomenės sveikatos
problemas nepakankamas, nes:
 susirgimų lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis ir bendras lėtinių išvengiamų (ir
koreguojamų) susirgimų skaičius bei išvengiamo mirtingumo lygis tebėra aukštas:
2010 m. 0–74 m. amţiaus grupėje 56 proc. mirčių dėl širdies ir kraujagyslių ligų, 20
proc. mirčių dėl piktybinių navikų, 13 proc. dėl infekcinių ligų buvo galima išvengti ir
pailginti vidutinę gyvenimo trukmę taikant prevencijos priemones (ţr. šios
ataskaitos skyrių „Nepakankama sveikatos prieţiūros sektoriaus veiklos kokybė,
sauga ir veiksmingumas“);
 krenta Lietuvos gyventojų įgyjamo imuniteto lygis (visuomenės intereso apsauga
nebuvo tinkamai uţtikrinta laikantis asmens autonomijos pagarbos principo), auga
infekcinių susirgimų skaičius. Per pastaruosius 10 metų 2001–2011 m. vaikų įgyjamo
imuniteto apimtys maţėjo, o sergamumas infekcinėmis ligomis per šį laikotarpį
didėjo. Pavyzdţiui, nuo tuberkuliozės paskiepytų vaikų skaičius per pastarąjį
dešimtmetį sumaţėjo 1,5 proc., nuo hepatito B – 3,48 proc., nuo tymų paskiepytų
vaikų skaičius sumaţėjo 3,64 proc., nuo parotito – 3,66 proc., raudonukės – 3,66
proc.176. 2001–2011 m. 0–17 m. vaikų sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis
ligomis išaugo 8 proc. – nuo 6 236,87 atvejo 100 tūkst. gyventojų (2001 m.) iki
6 726,58 atvejo 100 tūkst. gyventojų (2011 m.)177. 0–17 m. vaikų mirtingumas nuo
infekcinių ligų 2001–2011 m. sumaţėjo 1,67 atvejo 100 tūkst. gyventojų iki 1,16
atvejo 100 tūkst. gyventojų, tačiau, mirtingumo rodikliui 2007 m. pasiekus
maţiausią lygį, – 0,73 atvejo 100 tūkst. gyventojų, jis labai stipriai – net 59 proc.
2007–2011 m. šoktelėjo178.
Šias dvi sritis labiausiai galima paveikti prevencinėmis ir sveikatos stiprinimo
priemonėmis. Nepatenkinami rodikliai leidţia daryti prielaidą, kad visuomenės sveikatos
prieţiūros sistema nepajėgia susidoroti su šiomis sveikatos problemomis.
Susiklosčiusią padėtį lemia kompleksinės prieţastys. Iš esmės, norint gauti populiacinio
lygio poveikį, būtinas aktyvesnis bendradarbiavimas su asmens sveikatos prieţiūros įstaigomis,
sprendţiant išvengiamo sergamumo, mirtingumo ir imunizacijos problemas. Lietuvoje
visuomenės sveikata yra atsieta nuo „sveikatos“. Tai atskleidţia ir Lietuvoje vartojamas
skirstymas į „visuomenės sveikatą“ ir „asmens sveikatą“. Kitose šalyse nėra tokio skirstymo,
ten „sveikata“ viešųjų intervencinių priemonių poţiūriu laikoma visuomenės sveikata, kurios
viena prielaidų yra ir kokybiška, visiems prieinama sveikatos prieţiūros sistema179.
Tarpinstitucinio bendradarbiavimo analizės, analogiškos patirties ES šalyse ir esamos
teisinės bazės Lietuvoje įvertinimo studijos autoriai teigia, kad visuomenės sveikatai tenka
nepakankamas dėmesys. Panaudojant ESF paramos ir ES sveikatos programos lėšas, 2014–
176HISIC.Paskiepytų

vaikų dalis 1998–2011 m. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/php/dm8.php?dat_file=dem8.txt
HISIC. Lietuvos sveikatos rodiklių sistema, 2012 m. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/webdps/?lang=lt
178 HISIC. Lietuvos sveikatos rodiklių sistema, 2012 m. Prieiga per internetą: http://sic.hi.lt/webdps/?lang=lt
179 Lietuvos Respubliko sveikatos apsaugos ministerija Tarpinstitucinio bendradarbiavimo analizės atlikimo, analogiškos
patirties ES šalyse ir esamos teisinės bazės Lietuvoje įvertinimas. Galutinė ataskaita, 2012.
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2020 m. verta investuoti ne tik į „kietąsias“, bet ypač ir į socialinės srities investicijas. Jos būtų
skiriamos ne tik administraciniams gebėjimams stiprinti, bet ir socialinei aprėpčiai didinti,
kovoti su skurdu ir sveikatos skirtumais. Taip pat rekomenduojama skatinti institucijas
aktyviau įsitraukti į ES sveikatos programos įgyvendinimą. Autorių nuomone, reikia „didesnį
prioritetą teikti finansavimui tokių priemonių, kurios daro didesnį poveikį visuomenei“180.

180

Ten pat.
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Galimybės
Organizacinės kokybės gerinimas
Pereinamuoju laikotarpiu įvyko Lietuvos sveikatos sektoriaus decentralizavimas.
Pagrindiniu valdymo įrankiu tapo teisinis reguliavimas. Atitinkami ištekliai ir stiprios
institucijos – veiksmingo teisinio reguliavimo prielaida. Tačiau dėl palyginti silpnų
administravimo gebėjimų pereinamajame procese Lietuva ir kitos šalys susidūrė su sunkumais
įgyvendindamos teisės aktus. Beje, vien teisinis reguliavimas, sprendţiant valdymo problemas,
nėra veiksmingas. Pagrindinėms su sveikatos reformomis susijusioms trijų tipų problemoms
(sveikatos netolygumai, paslaugų prieinamumo nelygybė ir menkas pasitikėjimas sveikatos
sistema), esant nepakankamam specialistų tarpusavio bendradarbiavimui ir tokiems pat
gydytojų bei pacientų santykiams (išlaikant paternalistinį bendravimo su pacientais modelį),
svarbūs etiniai ir organizaciniai aspektai. Todėl rekomenduotinas skatinančių visuomenės
dalyvavimo būdų ir atsakingos organizacinės veiklos įdiegimas181.
Pasiūlymai gerinti sveikatos sistemos organizacinį valdymą, skaidriai ir visapusiškai
derinant visų dalyvių interesus, aiškinant institucijų ir įstaigų vaidmenis, funkcijas bei
atsakomybę, buvo pateikti tarptautinių ekspertų Baltijos šalių politikos dialogo susitikime
2007 m.182.
Vertinant sveikatos prieţiūros kokybę, skiriami trys svarbūs aspektai: paciento
pasitenkinimas, profesinė paslaugos kokybė (pvz., nepageidaujamų įvykių išvengimas) ir
organizacinė kokybė. Organizacinė kokybė susijusi su darbo procesu, struktūromis ir
organizacijomis. Daugeliu atvejų organizacinė kokybė yra geros profesinės paslaugų kokybės ir
pacientų pasitenkinimo prielaida. Pavyzdţiui, gerai organizuoti procesai sudaro sąlygas laiku ir
tinkamai suteikti gydymą, o pacientų pasitenkinimas labai priklauso nuo to, kaip organizuotas
pagalbos teikimas.
Lietuvoje daugiausia dėmesio buvo skiriama teisiniam sveikatos prieţiūros paslaugų
teikimo reguliavimui ir finansinių priemonių taikymui. Be teigiamų šių pastangų rezultatų,
išryškėjo ir perteklinio teisinio reguliavimo (pvz., daugybė „popierinių“ reikalavimų,
reikalavimas, kad ligos istorija būtų pildoma kaip teismui skirtas dokumentas, paslaugų
teikimo reikalavimai, neatitinkantys šių paslaugų pobūdţio ir pan.), taip pat prieštaringas
finansinių priemonių poveikis (pvz., netikslumai nustatant paslaugų kainas ir (arba) mokėjimo
tvarką, jie pasireiškė stacionaro paslaugų „pelningumu“, palyginti su ambulatorinio gydymo
kainomis; skatinimas teikti kuo daugiau paslaugų arba net privatizuoti tam tikrų paslaugų
teikimą; bendra paslaugų apmokėjimo sistema, kurioje našumo didinimo paskatų daugiau tose
sveikatos prieţiūros srityse, kuriose siekiama riboti paslaugų teikimo apimtis ir atvirkščiai).
Be teisinio reguliavimo ir finansavimo valdymo įrankių naudojimo, kitų priemonių
Lietuvoje stokojama. O jų potencialo panaudojimas, kaip rodo Vakarų Europos šalių gerosios
praktikos pavyzdţiai, yra labai svarbūs. Pirmiausia paţymėtinas organizacinis darbas
vadovaujant sveikatos prieţiūros sistemoms ir jas koordinuojant. Antras svarbus dalykas yra
integrali sąveika tarp sveikatos prieţiūros teikėjų. Pavyzdţiui, 2012 m. mokslo tyrimas parodė,
kad teikiant greitosios medicinos pagalbos paslaugas “nevyksta diferenciacija ir prioritizacija
ligonių, patyrusių sunkią ar vidutinio sunkumo traumą. Traumos sunkumas nekoreliuoja nei
su greitosios medicinos pagalbos atvykimo laiku, nei su ligonio atveţimo į ligoninę laiku“183.

Bankauskaitė D., Jakusovaitė I. (2006). Dealing with ethical problems in the healthcare system in Lithuania:
achievements and challenges. Journal of Medical Ethics. 2006 October; 32(10): 584–587.
182 Sveikatos sistemos valdymas. Baltijos šalių politikos dialogo susitikimo (2007 m. rugpjūčio 29-30 d.) dalyvių pranešimai.
183 Ţilinskaitė V., Kvederienė R. (2012). Vaikų traumų ikihospitalinės pagalbos apimtys. Sveikatos mokslai. 2012, 6, p.25.
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Kokybinės apklausos metu įvairių sričių medicinos specialistai pabrėţė, kad būtina
sutvarkyti pacientų srautus, nustatyti aiškius paslaugų teikėjų sąveikos modelius.
Kitas svarbus veiksnys gerinant sveikatos prieţiūrą yra medicinos specialistų ekspertinio
potencialo (kompetencijos, įgūdţių, etikos, skatinamųjų priemonių) panaudojimas. Pavyzdţiui,
šios analizės rengimo metu apklausti ekspertai akcentavo didelę profesionalios ekspertizės
svarbą rengiant ir įgyvendinant organizacinius modelius bei veiklos standartus.
Geriau koordinuojama valstybės ir savivaldos institucijų politika
Pagal Sveikatos sistemos įstatymo nuostatas, savivaldos funkcijos yra organizuoti
Lietuvos sveikatos programos, valstybinių sveikatos programų įgyvendinimą, savivaldybės
sveikatos prieţiūros plėtojimo programos, kitų savivaldybės kompleksinių ir tikslinių sveikatos
programų projektų rengimą ir savivaldybės tarybos patvirtintų programų, sveikatinimo veiklos
įstatymų, kitų teisės aktų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje; uţtikrinti valstybės
laiduojamą ir savivaldybės remiamą sveikatos prieţiūrą savivaldybės teritorijoje; organizuoti
visuomenės sveikatos prieţiūrą ir pirminę asmens sveikatos prieţiūrą, vykdyti valstybės
deleguotą funkciją – organizuoti antrinę ir tretinę asmens sveikatos prieţiūrą, taip pat tvirtinti
pirminės sveikatos prieţiūros plėtojimo programą, kitas savivaldos kompleksines ir tikslines
sveikatos programas, kontroliuoti jų įgyvendinimą; steigti, reorganizuoti ar likviduoti pirminės
sveikatos prieţiūros įstaigas, farmacijos įmones ir vykdyti jų steigėjos funkcijas, valdyti jos
pavaldumui priskirtas antrinio lygio sveikatos prieţiūros įstaigas.
Tačiau, ekspertų vertinimais, savivaldos lygmeniu dedama per maţai pastangų
įgyvendinant valstybės sveikatos reformų siekius.
2010 m. Lietuvos savivaldybės sveikatos apsaugai skyrė apie 0,5 proc. savo biudţeto lėšų
(31 mln. litų), o socialinei apsaugai – apie 17,4 proc. Nedidelės rajono ligoninės finansavimas iš
PSDF biudţeto lėšų sudaro apie 11 proc. savivaldybių biudţeto. Šioje situacijoje suprantamas
savivaldybių noras „apginti“ vietines ASPĮ, ypač ligonines, kurios yra labai svarbi vietos
ekonomikos dalis, ir biudţeto lėšų skirti kitiems prioritetams.
Šis siekis ribotas savivaldybių biudţeto lėšas skirti neturinčioms alternatyvaus
finansavimo sritims gali būti kliūtis vietos lygmeniu diegti inovacijas.
Toliau pateikiamas pavyzdys apie suderintų veiksmų stoką bandant reformuoti paslaugų
teikimą. Intarpe pateiktas naujo pagalbos organizavimo ir teikimo modelio įdiegimo atvejis
taip pat atskleidţia dar vieną reformavimo problemą, susijusią su valstybės, savivaldybių ir
kitos nuosavybės įstaigų bei organizacijų konkurencija. Galima manyti, kad sklandesnis
parengiamasis darbas, uţtikrinant geresnį inovacijų privalumų suvokimą ir derinant šio
proceso dalyvių interesus, gali būti svarbus paslaugų teikimo, kai atsiţvelgiama į pacientų
poreikius, gerinimo veiksnys.

Integruotų paslaugų teikimo modelio taikymas Lietuvoje
Privati viešoji įstaiga Integruotų sveikatos paslaugų centras Panevėţyje pirmasis Lietuvoje
pradėjo taikyti integruotų sveikatos ir socialinių paslaugų teikimą. Šį iniciatyva buvo apdovanota
Vidaus reikalų ministerijos rengtame konkurse ir paţymėta kaip geriausia praktika.
Įgyvendinant panašius projektus, bandomuosiuose projektuose dalyvaujančioms 22
savivaldybėms Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skirs papildomą finansavimą dienos socialinei
globai, teikiamai ASPĮ. Planuojama, kad savivaldybėms būtų paskirstyta apie 20 mln. litų. Šiomis
lėšomis galima bus įsigyti ir naujos technikos, reikiamos įrangos. Siekiama, kad ši paslauga būtų
kompleksinė, tai yra ją teiktų ne tik socialinės srities specialistai, bet ir slaugytojai. Iki šiol, nors
paslauga ir buvo teikiama, slaugytojai į ją dėl finansinių galimybių nebūdavo įtraukiami. Taip yra
daugelyje miestų. Be to, ir atitinkamas licencijas turi tik pora savivaldybių šalyje, taigi šis niuansas,
įgyvendinus projektą, būtų išspręstas.
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Šakių rajono savivaldybė tapo bandomąja savivaldybe, dienos socialinės globos paslaugas
teikiančia sunkią negalią turintiems gyventojams. Jau pusantrų metų tokias paslaugas rajone teikia
savivaldybės viešoji įstaiga Socialinių paslaugų centras, tačiau pageidavimą pareiškė ir UAB Dalios
Zaleskienės ambulatorija. Tai suţinojęs, rajono meras Neįgaliųjų reikalų koordinacinės tarybos
posėdţio metu pašėlo, kad taip bus ţlugdoma viešoji įstaiga, o remiama privati. Visas „negerumas“,
pasirodo, yra tas, kad ministerijos skirtas finansavimas būtų dalijamas per pusę: dalis lėšų tektų
centrui, dalis – ambulatorijai. „Aš nesu prieš D. Zaleskienės ambulatoriją, bet gal nedraskykime to, ką
turime sukūrę. Jeigu ambulatorija nori, tegul dalyvauja atskirai, bet ne po mūsų, savivaldybės, vėliava.
Sveika konkurencija gerai, bet mes turime centrą, o ambulatorija yra privati įmonė“, – aiškino meras.
Šaltinis: http://drg.lt/index.php/rajone/7259-kas-ir-kodl-panoro-socialines-paslaugas-atiduotiprivaias-rankas.pdf

Privataus sektoriaus ir NVO įtraukimas formuojant ir įgyvendinant
sveikatos politiką
Kitų šalių praktika rodo, kad esama daug galimybių gerinti visos sistemos funkcionavimą
tam pasitelkiant skirtingų paslaugų teikėjų veiklos specifiką bei privalumus. Privataus
medicinos sektoriaus galimybės spartinti modernių medicinos technologijų plėtrą, pritraukti
kapitalo ir veiksmingai organizuoti darbą yra plačiai pripaţintos priemonės, esant poreikiui,
jos padeda sparčiau plėtoti bendradarbiavimą taikant įvairius viešojo ir privataus partnerystės
(VPSP) modelius.
Paţymėtini ir kiti bendradarbiavimo su privačios medicinos institucijomis aspektai.
Lietuvoje jau įgyvendinamos privataus smulkiojo verslo skatinimo iniciatyvos formuojant
pirminio lygio institucinę struktūrą. Smulkiems nepriklausomiems paslaugų teikėjams (pvz.,
šeimos gydytojų arba odontologų kabinetai) nėra būdinga didţiųjų arba vien į pelno siekimą
orientuotų paslaugų teikėjų elgsena. Tuo pat metu smulkusis verslas yra jautrus perteklinio
reguliavimo arba nesubalansuotų finansavimo priemonių poveikiui.
Šių paslaugų teikėjų plėtros potencialas labai svarbus sprendţiant paslaugų prieinamumo
problemą. Panašiai kaip privatūs paslaugų teikėjai, pacientų interesams tinkamai
atstovaujančios nevyriausybinės organizacijos taip pat gali būti labai naudingos kuriant
aktyvaus ir į pacientą orientuoto sveikatos sektoriaus funkcionavimo modelį.
Veiksmingesnis darbo jėgos panaudojimas
2010 m. bendras gydytojų skaičius Lietuvoje, tenkantis 100 tūkst. gyventojų, buvo 372
gydytojai, o ES šis rodiklis buvo maţesnis – 333,5 gydytojo 100 tūkst. gyventojų. Lietuvoje
nuolat maţėja slaugytojų, o Europoje, atvirkščiai, – daugėja. 2010 m. Lietuvoje 100 tūkst.
gyventojų teko 721,7 slaugytojo, Europos rodiklis – 834,3 slaugytojo (toks pat rodiklis
Lietuvoje buvo 1999 metais).
2011 m. atliktas tyrimas atskleidė, kad:
 gydytojų ir slaugytojų kompetencija bei darbiniais pajėgumais naudojamasi netinkamai
ir neefektyviai;
 ASPĮ dirbantys gydytojai ir slaugytojai daugiau nei pusę darbo pamainos laiko skiria
netiesioginei prieţiūrai ir dokumentams tvarkyti;
 akušerių ir slaugytojų veikla daţnai nesusieta nei su galutiniais rezultatais, nei su
finansais 184.
Minėto tyrimo autoriai rekomendavo daugiau dėmesio skirti profesiniams tęstiniams
mokymams, pvz., parengti tęstinio mokymo koncepciją ir sistemą, sugrąţinti ilgesnio nei
taikomas dabar profesinio tobulinimosi trukmės reikalavimą (per 5 metus 200 val. gydytojams
ir 120 val. – slaugytojams bei akušeriams) ir pan.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (2011).Medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio
pilotinės „dienos fotografijos“ analizė. Galutinė ataskaita.
184
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Ypatingas dėmesys būtinas šeimos gydytojų institucijai stiprinti, turint omenyje
dabartinius reikalavimus ir lūkesčius, taip pat potencialias galimybes (remiantis kitų Europos
šalių patirtimi) gerinti visos sveikatos sistemos funkcionavimą didinant šeimos gydytojų
institucijos indėlį į sveikatos prevenciją ir išsaugojimą.
Nors Lietuvoje šeimos gydytojų skaičius padidėjo nuo 21,3 gydytojo 100 tūkst. gyventojų
2000 m. iki 50 gydytojų 100 tūkst. gyventojų 2005 m. ir iki 55,9 gydytojų 100 tūkst. gyventojų
2010 m., šių gydytojų skaičius šalyje vis dėlto yra gana maţas, palyginti su Europos šalių
vidurkiu, kur daugiau nei 100 tūkst. gyventojų tenka 82 šeimos gydytojai. Todėl pirmenybė
turi būti skiriama priemonėms, kurios padėtų racionaliau ir veiksmingiau naudotis šeimos
gydytojų teikiamomis paslaugų galimybėmis.
Kita sveikatos prieţiūros veiksmingumo gerinimo prielaida yra darbuotojų motyvacijos
didinimas ir profesinės karjeros skatinimas.
E. sveikatos sistemos diegimas
Statistikos departamento duomenimis, 2012 m. 67 proc. 16–74 m. amţiaus gyventojų
naudojosi kompiuteriu ir internetu. Daugiau nei pusė namų ūkių turėjo kompiuterį ir interneto
prieigą (kaimo vietovėse – apie 40 proc.). 2011 m. apie 40 proc. sveikatos prieţiūros įstaigų
darbuotojų savo darbe naudojo kompiuterį ir naudojosi internetu. Kompiuteriai sveikatos
prieţiūros įstaigose buvo naudojami medicininių tyrimų duomenims apdoroti ir saugoti
(50 proc. visų sveikatos prieţiūros įstaigų), tipiniams medicininiams dokumentams parengti
(32 proc.), pacientų atvykimui registruoti (48 proc.). 59 proc. sveikatos prieţiūros įstaigų
turėjo elektronines pacientų duomenų bazes, kuriose kaupiami pacientų demografiniai
duomenys (55 proc.), informacija apie pacientų sveikatos būklę (41 proc.) ir suteiktas
paslaugas (57 proc.). Jungdamosi į bendrą e. sveikatos sistemą, įstaigos naudoja įvairias
specializuotas informacinių technologijų sistemas: SVEIDRA naudojo 72 proc. sveikatos
prieţiūros įstaigų, pacientų klinikinių duomenų tvarkymo sistemą – 18 proc., medicininių
vaizdų (radiologijos, rentgeno) tvarkymo sistemą (PACS) – 19 proc., vienos išankstinės
pacientų registracijos sistemą – 15 proc. įstaigų.
2005–2007 m. buvo mėginta sukurti centralizuotą Nacionalinę elektroninę sveikatos
sistemą (NESS-1), tačiau nebuvo teisinės bazės, uţtikrinančios projektų tęstinumą, nebuvo
įtvirtintas sistemos struktūros modelis, teisiškai nereglamentuota aplinka: neįsteigta sistema,
nereglamentuoti jos veikimo principai, tinkamai nepaskirti atsakingi subjektai . Šiuo atveju
ypač svarbu tai, jog sistemos tvarkytoju sveikatos apsaugos ministro 2006 m. geguţės 19 d.
įsakymu buvo paskirta Valstybinė ligonių kasa prie SAM, tačiau faktiškai jai buvo perleistos ir
sistemos valdytojo funkcijos, kas iš esmės prieštaravo galiojantiems, informacinių išteklių
steigimo ir valdymo principus reglamentuojantiems teisės aktams. Valstybės kontrolė planinio
audito metu nustatė, jog „nesant NESS nuostatų sveikatos apsaugos ministras 2006 m.
geguţės 19 d. įsakymu NESS tvarkytoju paskyrė VLK, kuriai priskyrė ir strateginio planavimo ir
valdymo funkcijas, kurios teisės aktuose nustatyta tvarka yra priskiriamos IS valdytojui.“
Susidarius tokiai situacijai, tvarkytojo klausimas buvo sprendţiamas kuriant specializuotus
juridinius vienetus (Sveikatos projekto biuras), tačiau jį likvidavus sistema liko be teisiškai
įgalintų subjektų, turinčių uţtikrinti NESS1 tęstinumą. Atsiţvelgiant į tai, kad sistemos
techninė įranga buvo įsigyta, patirtos ir apmokėtos jos įsigijimo išlaidos, tačiau dėl teisinio
pagrindo nebuvimo – neeksploatuojama, Valstybės kontrolė 2011 m. birţelio 30 d. atlikto
„Elektroninės sveikatos informacinės sistemos plėtros“ audito metu pateikė rekomendacijas
LR SAM ieškoti galimybių panaudoti NESS1 sprendimus kuriant ESPBI IS. Vadovaujantis
šiomis rekomendacijomis nuspręsta dalį techninės įrangos ir sprendimų, panaudotų diegiant
bei plėtojant e. sveikatos sistemos programos įgyvendinimą, panaudos principu planuojama
perduoti VĮ Registrų centrui.
2007–2008 m. buvo vykdomas NESS-2 projektas. Lėšų projektui buvo skirta iš Europos
Sąjungos struktūrinės paramos. Didţiųjų gydymo įstaigų – Kauno klinikų, Klaipėdos
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universitetinės ligoninės ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų informacinėms
sistemoms (HIS – angl. Hospital Information System) kurti, medicinos personalo darbo
vietoms įrengti buvo skirta apie 15 mln. litų. Sukurtos sistemos sėkmingai funkcionuoja ir
gydymo įstaigos jomis sėkmingai naudojasi. Taip pat buvo skirta 3,5 mln. Lt valstybės
investicijų lėšų tolesnei sistemos funkcionalumo plėtotei. Dėl šių lėšų valstybė jau ketverius
metus bylinėjasi su paslaugas teikusia kompanija. Lėšos neišleistos, vyksta teisminis ginčas.
2009–2012 m. parengta teisinė bazė, įteisinta e. sveikatos sąvoka; reglamentuotas
e. sveikatos sistemos funkcionavimas, reglamentuotas e. sveikatos valstybinių sistemų
valdytojas – Sveikatos apsaugos ministerija, tvarkytoju paskirtas Registrų centras, kaip turintis
stiprią informacinę bazę ir infrastruktūrą. Buvo pateikti 3 dideli valstybinių investicinių
projektai: visų sistemų centrinės arba jungiančiosios dalies, e. recepto ir keitimosi vaizdais
projektai. Vykdomi keli dideli nacionaliniai regioniniai projektai, kuriuos įgyvendinant
plėtojamos gydymo įstaigų informacinės sistemos sujungiant jas regioniniu pagrindu.
Analizė, kaip diegiama nacionalinė e. sveikatos sistema, atlikta įgyvendinant Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos projektą „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų
reformų analizė siekiant geresnio Europos Sąjungos sveikatos politikos įgyvendinimo, parodė,
jog didţiausi e. sveikatos sistemos plėtrą ribojantys veiksniai yra šie:
 nevienodas Lietuvos sveikatos prieţiūros įstaigų poţiūris į pacientų duomenų apsaugos
klausimo svarbą: tik nedidelė jų dalis yra gavusios Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos (toliau – VDAI) leidimą tvarkyti pacientų sveikatos duomenis, be to, VDAI
neuţtikrina tinkamos asmens duomenų tvarkymo sveikatos prieţiūros įstaigose
kontrolės;
 finansavimo ir tęstinumo uţtikrinimo reikalavimas;
 nesklandţios ir semantiškai nesąveikios ASPĮ ir kitų subjektų informacinių sistemų
integracijos su elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra
(ESPBI IS centrine mainų platforma), rizika, galinti kilti dėl skirtingų informacijos
perdavimo standartų ir skirtingo ASPĮ bei kitų subjektų informacinių technologijų
potencialo, r;
 ţmogiškieji ir organizaciniai ištekliai;
 kompetencijų sukaupimas sveikatos prieţiūros įstaigose185.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog Europos informacinės plėtros bendruomenė susiduria
su tokiomis pačiomis e. sveikatos diegimo kliūtimis, kaip ir Lietuva:
 pacientai, piliečiai ir sveikatos prieţiūros specialistai nepakankamai ţino apie e.
sveikatos sprendimus ir nepakankamai jais pasitiki („įtarus“poţiūris);
 e. sveikatos sprendimų sąveikumas yra nepakankamas (nesklandţios ir semantiškai
nesąveikios integracijos rizika) ;
 nėra daug plataus masto duomenų apie e. sveikatos priemonių ir paslaugų ekonominį
efektyvumą (sudėtingas inovacijų adaptavimas plačiam vartojimui);
 nepakankamas sveikatos ir gerovės mobiliųjų prietaikų diegimo teisinis aiškumas ir
nepakankamas duomenų, surinktų naudojantis tokiomis prietaikomis, naudojimo
skaidrumas (nesubalansuota teisinė aplinka);
 netinkamos arba nedarnios teisės sistemos, įskaitant tai, kad nėra e. sveikatos paslaugų
kompensavimo schemų (finansavimo ir tęstinumo uţtikrinimo reikalavimas);
 didelės pradinės e. sveikatos sistemų diegimo sąnaudos (sudėtingas inovacijų
adaptavimas plačiam vartojimui);

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (2012). Nacionalinės e. sveikatos sistemos diegimo analizės
rezultatai ir rekomendacijos.
185
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regioniniai prieigos prie IRT paslaugų skirtumai, ribota prieiga socialiai ir ekonomiškai
nepalankios būklės rajonuose (ribotas IT potencialas, kompetencijų stoka).

Taigi, apibendrinant reikėtų pabrėţti, kad, norint kurti naujas elektronines sveikatos
paslaugas ir jau esamas perkelti į elektroninę terpę, šiuo metu šalyje nepalanki arba
nepakankama esama sveikatos sistemos valdymo, organizavimo ir paslaugų teikimo teisinė
aplinka. O tam reikia kompleksinės principinės perţiūros ir pokyčių, kurie yra didelės
apimties, todėl imlūs laikui.

Grėsmės
Neigiami demografiniai pokyčiai: gyventojų senėjimas ir didelė migracija
Statistikos departamento duomenimis, vidutinis metinis Lietuvos gyventojų skaičius
kasmet maţėja, taip pat maţėja ir gimstamumo rodikliai, tuo tarpu bendras gyventojų
mirtingumas auga.
Apibendrinant 1 priede pristatytą išsamią demografinės padėties analizę, svarbu paţymėti
kad: per pastarąjį dešimtmetį (2001–2010 m.) bendras gyventojų skaičius Lietuvoje sumaţėjo
7 proc. Gyventojų maţėja daugiausia dėl emigracijos, nedidelio gimstamumo ir aukštų
mirtingumo rodiklių:
 ypač ryškiai išaugo vyrų mirtingumas – Lietuvoje mirtingumas darbingo amţiaus
(55–64 m.) vyrų grupėje 2009 m., palyginti su 2000 m., padidėjo 3–10
proc.;
 2001–2012 m. emigrantų skaičius buvo 493 533 asmenys. 2011–2012 m. imigrantų
srautas padidėjo, emigrantų skaičius 2012 m. buvo panašus į 2004 m. ir 2009 m. rodiklį
(2.11. pav.);
2.11. paveikslas. Tarptautinė migracija 2001–2012 m.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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suminis gimstamumo rodiklis pastaraisiais metais kiek išaugo ir siekia 1,55, tačiau
tebėra maţesnis nei ES šalių vidurkis (1,6).

Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei (VGT) ir išliekant palyginti dideliam darbingo
amţiaus ţmonių mirtingumui, Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, registruojamas gyventojų
senėjimas –2011 m. vyresnių nei 60 m. amţiaus ţmonių skaičius sudarė 21,6 proc. visų šalies
gyventojų.
Eurostato prognozės duomenimis, palyginti su 2010 m., iki 2020 m. bendras
gyventojų skaičius Lietuvoje sumaţės 4 proc. Vyresnio amţiaus (65 m. ir vyresnių)
gyventojų dalis padidės iki 23,3 proc., vyresnio amţiaus ţmonių išlaikymo našta, tenkanti
darbingo amţiaus ţmonėms, iki 2020 m. išaugs 3,3 proc.
Gyventojų skaičiaus maţėjimas ir jų senėjimas tampa rimta problema, galinčia neigiamai
atsiliepti darniai šalies ekonomikos plėtrai.
Eurostato duomenimis, Lietuvoje 65 m. ir vyresnio amţiaus gyventojų dalis, vertinant
pagal visų gyventojų skaičių, iki 2020 m. išaugs 1,7 proc., 80 m. ir vyresnio amţiaus gyventojų
dalis padidės 1,3 proc. Dėl šios prieţasties didės vyresnio amţiaus (65 m. ir vyresnių) gyventojų
išlaikymo našta, tenkanti darbingo amţiaus (15–64 m.) ţmonėms (2010 m. 100 darbingo
amţiaus ţmonių teko 55 išlaikytiniai (vaikai ir pensinio amţiaus ţmonės). Prognozuojama, kad
iki 2020 m. Lietuvoje vyresnio amţiaus ţmonių išlaikymo našta padidės 3,3 proc., o visos
Europos Sąjungos (ES 27) vidurkis – 5,5 proc. (2.12. pav.).
2.12. paveikslas. Vyresnio amţiaus gyventojų išlaikymo našta, tenkanti darbingo amţiaus
ţmonėms Lietuvoje ir ES šalyse (proc.), 2010 m. ir 2020 m.

Šaltinis: apskaičiuota autorių pagal Eurostato duomenis

Bloga gyventojų sveikata
1 priede pateikta išsami gyventojų sveikatos būklės analizė. Jos pagrindu pristatome
keletą apibendrinimų ir papildomų pastabų apie prastą šalies gyventojų sveikatos būklę.
Pastebėtina, kad nėra bendro sėkmingo sveikatos pasiekimo vertinimo rodiklio. Taikomi
įvairūs „netobuli“ būdai sveikatos būklės pokyčiams įvertinti.
1. Vienas iš sveikatos būklės pokyčių rodiklių yra vidutinė gyvenimo trukmė, atspindinti,
kiek metų naujagimis tikėtinai pragyvens esant tam tikroms mirtingumo tikimybės skirtingo
amţiaus grupėse sąlygoms. Palyginti su kitomis ES valstybėmis, VGT Lietuvoje yra beveik
trumpiausia, o VGT skirtumas tarp vyrų ir moterų – didţiausias. Senstant gyventojams, drauge
matyti vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas: per analizuojamą 1994–2009 m. laikotarpį
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Lietuvos moterų VGT pailgėjo 3,82 m., vyrų – 4,98 m., tačiau išlieka nepaprastai didelis VGT
skirtumas tarp vyrų ir moterų – beveik 11 metų.
2. Kitas sveikatos būklės pokyčių rodiklis yra subjektyvus sveikatos vertinimas. kaip
matyti iš 2.14. pav., Lietuvoje labai maţa dalis ţmonių, kurie savo sveikatą vertina gerai ir labai
gerai (ypač vyresnio amţiaus grupėse).
2.13.
paveikslas.
Gyventojų, 2.14. paveikslas. Gyventojų, vertinančių savo
vertinančių savo sveikatą kaip „labai sveikatą kaip „labai gerą“, dalis pagal amţiaus
gerą“, dalis 2005 m. ir 2010 m. (proc.)
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal Eurostato duomenis

3. Mirštamumo nuo tam tikrų ligų rodikliai skirtingose amţiaus grupėse (vaikai, darbingo
amţiaus ir pagyvenę asmenys). Vyrauja trys pagrindinės Lietuvos gyventojų mirties prieţastys:
kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties prieţastys. Minėtos prieţastys
2010 m. sudarė 85 proc. visų mirties prieţasčių. 2010 m. tiek vyrų, tiek moterų daţniausia
mirties prieţastis buvo cerebrovaskulinės ligos ir insultas. Trečia pagal daţnumą vyrų mirties
prieţastis – trachėjos, bronchų ir plaučių ligos (5,2 proc. vyrų mirčių struktūroje), o moterų –
miokardo infarktas (3 proc. moterų mirčių struktūroje).
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2.15. paveikslas. Prieţastys, lėmusios daugiau nei 50 proc. mirties atvejų įvairiose
amţiaus grupėse 2010 m.

Šaltinis: sudaryta autorių pagal HISIC duomenis

Didţiausias mirtingumas yra darbingo amţiaus (20–50 m.) gyventojų grupėse. Lietuva
netenka ypač daug darbingo (15–65 m.) amţiaus vyrų – 2010 m. duomenimis, šioje vyrų
amţiaus grupėje mirčių dalis yra didesnė nei 70 proc. 2009–2010 m. Lietuvos gyventojų
standartizuoto mirtingumo rodiklis (SMR) iki 65 m. amţiaus grupėje buvo net du kartus
didesnis uţ ES 25 šalių vidurkį. Lyginant Lietuvos ir ES 25 darbingo amţiaus vyrų ir moterų
SMR pagal pagrindines mirties prieţastis, nustatyti ypač dideli SMR skirtumai:
 dėl apsinuodijimų kenksmingomis medţiagomis Lietuvos darbingo amţiaus vyrų SMR
buvo 7 kartus, moterų – 6 kartus didesnis nei atitinkamai ES 25 vyrų ir moterų SMR
vidurkis;
 dėl tyčinių susiţalojimų (saviţudybių) Lietuvos darbingo amţiaus vyrų SMR buvo 4,3
karto didesnis nei ES 25 vyrų SMR vidurkis;
 dėl įvykių, kai ketinimas nepatikslintas, Lietuvos darbingo amţiaus vyrų SMR buvo 5
kartus, moterų – 4 kartus didesnis nei atitinkamai ES 25 vyrų ir moterų SMR vidurkis;
 dėl išeminės širdies ligos Lietuvos darbingo amţiaus vyrų SMR buvo 3,6 karto, moterų –
3 kartus didesnis nei atitinkamai ES 25 vyrų ir moterų SMR vidurkis.
Paţymėtina, kad Lietuvos gyventojų SMR pastaraisiais metais daugelyje ligų grupių
maţėjo, tačiau buvo ligų ir amţiaus grupių, kuriose SMR augo, pvz., vyrų ir moterų iki 65 m.
amţiaus grupėse nuo alkoholinės kepenų ligos.
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2.16. paveikslas. Lietuvos gyventojų (15–64 m.) mirčių prieţasčių struktūra 2010 m.
Transporto
įvykiai

Atsitiktiniai
apsinu odijimai

279

454

Trachėjos, bronchų ir plaučių
Įvykis, kai
ketinimas
nepatikslintas

223

354

Savižudybės

Nelaimingi
atsitikimai

245
Atsitiktiniai
paskendimai

Išorinės
priežastys

278
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Sušalimai

270

Septicemija

134

Mirčių
struktūra
2010 m.

11 960

3554

Nėštumo, gimdymo ir
pogimdyminio
laikotarpio ligos 2

59
Urogenitalinės
sistemos ligos

Psichikos ir
elgesio
32
sutrikimai
Dėl alkoholio
vartojimo 19

130
174
Pneumonija

344

384

Simptomai,
pakitimai,
nenormalūs
klinikiniai
radiniai

Lėtinės apatinių
kvėpavimo takų ligos

657

862

Endokrininės , mitybos
ir medžiagų apykaitos
ligos

Reumatoidinis
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11

Kepenų ligos
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97

Hipertenzinės
ligos
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Jungiamojo audinio
ir skeleto- raumenų
ligos
36

Virškinimo
sistemos
ligos

Kvėpavimo
ligos

Cerebrovas kulinės ligos

1 977

Kraujotakos
sistemos
ligos

230

68

Išeminė
širdies liga

Infekcinės ir
parazitinės ligos

Nervų sistemos ligos
Epilepsija

279

52

Kasos

Odos ir poodžio
ligos 13

567

Miokardo infarktas

14 2

2 612

831

1 733

17

Gimdos kaklelio

Piktybiniai
navikai

Smegenų insultai

Virusinis hepatitas

169

Skrandžio

218

Nukritimai
170

Krūtie s

459

ŽIV sukelta liga
18

Tuberkuliozė

78

Cukrinis diabetas

384

36 9

Alkoholinė
kepenų liga

Kepenų cirozė
ir fibrozė

2.17. paveikslas. Vaikų (0–14 m.) mirčių prieţasčių struktūra 2010 m.

Perinatalinio
periodo ligos

Limfoleukozė

7

Nelaimingi atsitikimai

65
Piktybiniai navikai

44

Meningokokinė
infekcija

17
Atsitiktiniai paskendimai

Transporto įvykiai

Mirčių
struktūra 2010
m.
Iš viso 244

Kraujo ir kraujo organų
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8
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8
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1
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20

8
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14
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4. Lietuvoje yra didelis mirtingumas nuo išvengiamų mirčių ir šio mirtingumo našta,
jų išvengti įmanoma maţinant sveikatos rizikos veiksnių paplitimo mastą (2.18. pav. ir
2.19 pav.).
2.18. paveikslas. Išvengiamų mirčių 2.19. Išvengiamų mirčių poveikio mastai
skaičius pagal amţiaus grupes 2010 m.
pagal prarastus gyvenimo metus 2010 m.
(0–74 m. amţiaus grupėje)
Trachėjos, bronchų ir
plaučių piktybiniai
navikai
23%

Transporto įvykiai
28%

Alkoholinė kepenų liga
ir kepenų cirozė,
fibrozė
49%

Šaltinis: sudaryta autorių pagal HISIC duomenis

5. Kartu su lėtinių ligų plitimu auga ir neįgalumo rodikliai šalyje. Lietuvoje ţmonių,
turinčių negalią, skaičius nuolat didėja. 2002 m. netekto darbingumo (invalidumo)
pensijas ar išmokas gavo 221 577 asmenys, t. y. apie 6,4 proc. visų Lietuvos gyventojų. Per
2002–2011 m. laikotarpį neįgaliųjų skaičius išaugo apie 19 proc. 2011 m. netekto
darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas gavo jau 264 632 asmenys. Tai reiškia, kad
šalyje apie 8 proc. gyventojų dėl fizinių kliūčių ar dėl poţiūrio į juos negali visavertiškai
dalyvauti socialiniame ir ekonominiame šalies gyvenime. Daugiausia – 20 proc. darbingo
amţiaus asmenų pirmą kartą pripaţinti neįgaliaisiais dėl kraujotakos sistemos ligų, 17
proc. – dėl navikų, 16 proc. – dėl jungiamojo audinio bei skeleto ir raumenų sistemos ligų,
13 proc. – dėl nervų sistemos ir jutimo organų ligų (2.20. pav.).
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2.20. paveikslas. Pagrindinės darbingo amţiaus asmenų, pirmą kartą pripaţintų
neįgaliais, neįgalumo prieţastys 2011 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Sunkiausią negalią daţniausiai lemia navikai, kraujotakos sistemos ligos ir psichikos
bei elgesio sutrikimai. Lietuvoje 2005–2010 m. laikotarpiu kasmet dėl darbingo amţiaus
asmenų, apdraustų socialiniu draudimu, laikinojo nedarbingumo dėl paties asmens ar jo
artimo šeimos nario ligos vidutiniškai buvo prarandama daugiau nei 20 000 sveiko
gyvenimo metų. Nors bendras neįgalių vaikų skaičius maţėja, kasmet 2005-2010 m.
laikotarpiu apie 0,3 proc. vaikų pripaţįstama neįgaliais, daugiausia – dėl psichikos ir
elgesio sutrikimų.
Iššūkiai sektoriaus plėtros tvarumui
Sveikatos sektoriaus ilgalaikės plėtros tvarumas priklauso nuo daugelių veiksnių, tarp
kurių yra šie:
1. sveikatos politikos nuoseklumas ir aiškumas. Lietuvos sveikatos sektoriaus
politikoje nesiremiama plataus suinteresuotųjų dalyvių susitarimu ir skaidriomis prioritetų
nustatymo procedūromis;
2. ribotas sveikatos politikos siekių įgyvendinimas. Nemaţai politinių nuostatų
nepavyksta įgyvendinti iš dalies dėl nepakankamo dėmesio kokybiškam ir profesionaliam
praktinių diegimo priemonių parengimui ir suderinimui su kitais sistemos funkcionavimo
būdais bei paskatomis;
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3. paslaugų teikėjų reguliavimo kokybė. Paslaugų teikėjai turi paisyti daugelio
reikalavimų, kurie kartais yra pertekliniai, nesuderinti tarp administruojančių institucijų
arba yra grynai formalūs;
paslaugų finansavimo tikslumas ir nuspėjamumas. Tinkamas investicijų planavimas
ir įgyvendinimas neįmanomas be turimos galimybės teisingai įvertinti sąnaudas ir pajamas
teikiant paslaugas 10–15 m. laikotarpiu;
4. ilgalaikio turto valdymo mechanizmų sukūrimas. Šiuo metu didţioji dalis
investicijų poreikio patenkinama pasitelkiant ES struktūrinę paramą. Kyla klausimas, kaip
uţtikrinti ilgalaikio turto atnaujinimą ir kokie bus modernizavimo investicijų šaltiniai
ateityje.
Taip pat paţymėtina, kad trūksta informacijos apie pastatų ir įrangos būklę. Lietuvoje
reguliariai renkama informacija tik apie labai brangios įrangos įsigijimą. Bendresnio
pobūdţio vertinimas buvo atliktas tik 2001 m., vykdant Pasaulio banko finansuojamą
Lietuvos sveikatos projektą ir rengiant ligoninių atnaujinimo planą. Struktūrinių fondų
panaudojimo 2007–2013 m. sveikatos tikslais ataskaitoje186
akcentuojama
infrastruktūros planavimo svarba siekiant investicijų į sveikatos prieţiūros infrastruktūrą
veiksmingumo. Skirtingos ir nesuderintos turto formavimo bei naudojimo galimybės
viešajame ir privačiajame sektoriuose riboja viešojo ir privataus sektorių partnerystės
(VPSP) taikymo modelį187.
Taip pat nemaţai problemų, susijusių su finansiniu sveikatos sektoriaus tvarumu
ateityje. PSDF surenka ir paskirsto apie 90 proc. valstybės sveikatos išlaidų. 2011 m. apie
40 proc. gyventojų mokėjo sveikatos draudimo įmokas, o 60 proc. gyventojų buvo
apdrausta valstybės biudţeto lėšomis. Skirtumas tarp valstybės biudţeto įmokos uţ
valstybės lėšomis apdraustą asmenį ir vidutinės dirbančio asmens privalomojo draudimo
įmokos nuo 2000 m. sumaţėjo daugiau nei perpus, bet vis tiek dirbančio asmens įmoka
yra daugiau nei tris kartus didesnė uţ valstybės mokamą įmoką188.
Tiesioginės valstybės išlaidos, susijusios su negalia ir liga, 2010 m. sudarė apie 7 proc.
BVP (2.19.pav.).

Watson Jonathan.(2011). Health and Structural Funds in 2007-2013: Country and regional. assessment.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. (2012).Analizė, kiek papildomo finansavimo į sveikatos sistemą
pritrauktų privačių asmens sveikatos prieţiūros įstaigų plėtros skatinimas.
188 Sasnauskas A. (2012). Privalomasis sveikatos draudimas Lietuvoje: įveikti iššūkiai ir laukiantys darbai. Ligonių
kasų trečioji metinė konferencija „Ligonių kasos Lietuvoje. Kas nuveikta per 20 metų?“.
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2.21. paveikslas. Valstybės piniginės bei natūrinės išlaidos ligos ir negalios atveju
2005–2011 m. (tūkst. litų)
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Šaltinis: sudaryta autorių pagal Statistikos departamento duomenis

Nepaisant išlaidų dėl ligos ir negalios maţėjimo finansinės krizės 2009–2010 m.
laikotarpiu, šios išlaidos 2020 m. gali padidėti 70 proc. (prognozuojama pagal 2005–2010
m. pokyčių tendencijas).
Analizuojant valstybės išlaidas sveikatos prieţiūrai (2.20. pav.), pastebima, kad labai
maţai lėšų skiriama moksliniams tyrimams ir plėtrai. Kalbant apie kitas sveikatos
prieţiūros išlaidas, svarbiausias klausimas yra lėšų panaudojimo efektyvumas. Pvz.,
išlaidos visuomenės sveikatai, palyginti su išlaidomis sveikatos prieţiūros paslaugoms bei
vaistams, atrodo nedidelės. Tačiau išleidţiama suma daugiau nei dvigubai didesnė nei
Latvijoje ir net 14 kartų viršija Estijos išlaidas visuomenės sveikatai.
2.22. paveikslas. Valstybės išlaidų sveikatos prieţiūrai struktūra 2010 m. (proc.)
Tyrimai ir
Kita; 4,5
plėtra; 0,3

Ligoninių
paslaugos; 46,1

Visuomenės
Medicinos
sveikata; 1,3
produktai ir
įranga; 16,6

Ambulatorinės
paslaugos; 31,1

Šaltinis: Eurostatas
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Statistikos departamento nacionalinių sąskaitų duomenimis, 2010 m. sveikatos
prieţiūros įstaigos išleido 77 mln. Lt kapitalo investicijoms. Tačiau ši statistika neatspindi
lėšų, skirtų naudojant ES struktūrinių fondų paramą, o tai sudaro maţiausiai 150 mln. Lt
per metus.
Apie finansinio tvarumo problemos reikšmingumą byloja ir nemaţas pinigų, uţdirbtų
teikiant mokamas sveikatos prieţiūros paslaugas, srautas. 2011 m. uţ mokamas paslaugas
visų sveikatos prieţiūros įstaigų (sudariusių sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis)
gauta lėšų suma sudarė apie 139 mln. Lt189.
Gyventojų senėjimas gali lemti sveikatos prieţiūros išlaidų didėjimą. Minėtų išlaidų
augimą gali paskatinti tikėtinas didelis sergamumo mastas dėl padidėjusio pagyvenusių
ţmonių skaičiaus. Panašiai gyvenimo trukmės ilgėjimas, nesikeičiant sergamumo lygiui,
gali pasireikšti didesniu pagyvenusių ţmonių skaičiumi, o šie ţmonės yra pagrindiniai
sveikatos prieţiūros paslaugų vartotojai.
Remiantis šia prognoze, sveikatos prieţiūros išlaidos dėl gyventojų
senėjimo kasmet didės ir 2020 m. gali pasiekti 286 mln. Lt, ir papildomos
išlaidos 2013–2020 m. laikotarpiu sudarytų 1 697 mln. Lt.
2.23. paveikslas. Išlaidų sveikatos prieţiūrai pokyčių prognozė (sudarytų BVP
procentų)
7
6
5
4

5,9
5,6 5,7 5,8
5,4
5,1 5,2
5,5 5,5
4,8 5
4,6
5,2 5,3
4,5
5
4,8 4,9
4,8
4,5 4,5 4,7
4,5 4,5 4,5 4,5 4,6 4,7 4,7
4,5 4,4 4,3 4,3
4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2

6
5,6 5,7
4,8 4,8

Dėl demografinių
pokyčių

4,2

Ilgėjant gyvenimo
trukmei

3

Nesikeičiant sveikatai

2

Dėl geresnės sveikatos

1

2060

2055

2050

2045

2040

2035

2030

2025

2020

2015

2010

2007

0

Šaltinis: Lietuvos sveikatos išlaidų prognozė pagal skirtingus scenarijus 190.

Ilgėjančios gyvenimo trukmės prognozė lemtų dar didesnius papildomų išlaidų
mastus – 2013–2020 m. 2 688 mln. Lt, 2020 m. pasiekiant papildomų 477
mln. Lt išlaidų naštą per metus.
Nustatant 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos prioritetus, aktyvaus senėjimo
prioritetas buvo įvertintas santykinai ţemai191. Tai gali būti siejama su kokybinės
apklausos metu gauta nepakankama informacija tiek apie senėjimo pasekmes, tiek apie
galimą atsaką „neutralizuojant“ neigiamą poveikį.

2012 m. geguţės 17 d. Per patikrinimą neteisėtas mokesčių rinkimas aptiktas 85 gydymo įstaigose. Interneto prieiga
http://www.delfi.lt/archive/print.php?id=58735533
189

Przywara Bartosz. (2010).Projecting future health care expenditure at European level: drivers, methodology and
main results. European Economy. Economic Papers, 417, July 2010.
191 Lietuvos Respublikos finansų ministerija. (2009). Lietuvos plėtros prioritetų 2014-2020 m. Europos Sąjungos
struktūrinės paramos panaudojimo laikotarpiu vertinimas.
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Nepakankama sveikatos prieţiūros sektoriaus veiklos kokybė, sauga ir
veiksmingumas
Šiuo metu dar nesukurtos vienareikšmės ir visiems priimtinos sveikatos sistemos
vertinimo gairės. Tačiau ekspertai siūlo įvairius sveikatos sistemų vertinimo modelius ir
rodiklius. Pateikiame keletą vertinimų, atliktų remiantis minėtais siūlymais.
1. Mirčių nuo koreguotinų arba išgydomų ligų našta.
Lietuvos statistikos departamento atlikti skaičiavimai parodė, kad 2010 m.:
-iš visų 42 120 0–74 m. amţiaus gyventojų mirčių 5 265 (13 proc.)
yra priskiriamos prie išgydomų ligų sąrašo;
-šios mirtys nulėmė 75 853 gyvenimo metų praradimą.
2.24. paveikslas. Mirčių dėl ligų, įtrauktų į 2.25. paveikslas. Prarasti gyvenimo
išgydomų ligų sąrašą, struktūra, 2010 m.
metai dėl mirčių nuo ligų, įtrauktų į
išgydomų ligų sąrašą, 2010 m.
Perinatalinės
buklės
1%
Virškinimo ligos
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18%

ŠKL
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20%
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Šaltinis: sudaryta autorių remiantis Nolte ir McKee išgydomų ligų sąrašu 192

2. Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybė Lietuvoje iki šiol nėra vertinama, nors keletą
kartų buvo pradėtos rimtos diskusijos ir yra rengiamos kokybės uţtikrinimo arba gerinimo
programos.
Europos sveikatos sistemų poveikio ir kokybės stebėjimo organizacijos (angl.
European Observatory) vertinimo gairėse193 siūloma atkreipti dėmesį į keletą rodiklių,
netiesiogiai nurodančių sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo problemas. Pavyzdţiui, 5
lentelėje pateikta informacijos apie tam tikrų lėtinių ligų gydymą stacionare, kurio būtų
buvę galima išvengti laiku suteikus kokybišką pirminę ir kitą ambulatorinę pagalbą.

Gay Juan G., Paris Valerie, Devaux Marion, de Looper Michael. (2011).Mortality amenable to health care in 31 OECD
countries: Estimates and methodological issues. OECD Health Working Papers, no. 55. Nolte ir McKee išgydomų ligų
sąrašas, p. 10.
193 Rechel Bernd, Thomson Sarah, van Ginneken Ewout. (2010).Health Systems in Transition. Template for authors.
World Health Organization.
192
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2.4. lentelė. Pacientų hospitalizavimas dėl tam tikrų diagnozių 2010 m.
Lėtinė liga/TLK-10
kodai

Hospitalizacijų
sk.

Hospitalizacijų
skaičius,
tenkantis
1 000
gyventojų

Vidutinė
gydymo
trukmė
(dienomis)

Astma/J45-46
Lėtinė obstrukcinė
plaučių liga
(COPD)/J40-44, J47
Širdies veiklos
nepakankamumas
/I50
Hipertenzinė liga/I1015
Diabetas/E10-14

3 986
9 142

1,2
2,4

6,7
12

Mirusių
ligoninėje
pacientų
skaičius iš
1 000
hospitalizuotų
pacientų
3,3
4,2

24 783

7,5

18,5

102,5

16 002

4,9

6,6

3,1

7 417

2,3

10

18,9

Šaltinis: sudaryta autorių pagal HISIC duomenis

Maţas letališkumas ligoninėje (kuris, beje, paprastai skaičiuojamas ilgesniu nei 30
dienų po hospitalizavimo laikotarpiu) dėl ūminio miokardo infarkto, hemoraginio ir
išeminio insultų laikomas geros gydymo kokybės įrodymu. Lietuvos širdies asociacijos
duomenimis194, pastaraisiais metais kasmet daugiau nei 7 000 Lietuvos gyventojų patyrė
ūminį miokardo infarktą. 2010 m. 1 275 pacientai mirė (21 proc. iš jų buvo 15–64 m.). 2010
m. ligonių letališkumas dėl ūmaus miokardo infarkto ir insulto atitinkamai sudarė 10 proc.
ir 13 proc.. Europos sveikatos vartotojų indekso sudarytojų vertinimu, Lietuvos
letališkumo dėl ūminio miakardo infarkto, mirštamumo nuo piktybinių navikų santykis su
sergamumu, diabeto ir depresijos diagnozavimo rodikliai nebuvo geri.
3. Iki 2009 m. privalomai turėjo būti registruojamos visos hospitalinės infekcijos,
tačiau Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2008 m. buvo uţregistruoti tik
1 333 atvejai, 2007 m. – 1 235, 2006 m. – 1 428, 2005 m. – 1 340 atvejų. Higienos institute
nuo 2003 m. veikiančios savanoriškos konfidencialios hospitalinių infekcijų prieţiūros
sistemos duomenimis, 2007 m. hospitalinių infekcijų paplitimas Lietuvos ligoninėse buvo
3,4 proc., 2008 m. sergamumas hospitalinėmis infekcijomis reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriuose – 15,1 proc., arba 18,3 hospitalinės infekcijos atvejo 1 000 gydymosi
dienų, operacinių ţaizdų infekcijų daţnumas po skirtingo tipo operacijų svyravo nuo
0,3 proc. (po cholecistektomijų) iki 12,3 proc. (po storosios ţarnos operacijų)195.
Palyginimui, Danijoje atliktoje studijoje vertinama, kad 8–10 proc. hospitalizuotų pacientų
įgyja hospitalinę infekciją196.
Hospitaline (ar nozokomialine) infekcija (toliau – HI) laikomas bet koks mikrobinės
kilmės susirgimas, kuris kliniškai ir (arba) mikrobiologiškai nustatomas ligoniams ar
personalui ir yra susijęs su ligonio paguldymu arba gydymu ligoninėje ar bet kurioje kitoje
asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje, taip pat su personalo darbu jose, nepaisant, ar
simptomai pasireiškia jiems tebesant minėtose įstaigose ar ne197.
Interneto prieiga: http://ligos.sveikas.lt/lt/ligos_straipsniai/miokardo_infarktas_ir_auksines_valandos
pacientų saugos platforma. Interneto prieiga www.vaspvt. Gov.lt/npde/135
196 Møller Pedersen Kjeld, Bech Mickael, Vrangboek Karsten. (2011).The Danish Health Care System: An Analysis of
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.
197 Europos Tarybos Ministrų komiteto Rekomendacija Nr. R(84) 20).
194

195Nacionalinės
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PSO duomenimis, HI paplitimas aukšto ekonominio išsivystymo šalyse (angl. high
income countries) siekia 7,6 proc.. Ţemo ir vidutinio išsivystymo šalyse HI paplitimas –
10,1 proc. Pasaulyje HI paplitimas ligoninėse yra nuo 5,7 iki 19,1 proc., aukšto
ekonominio išsivystymo šalyse šis rodiklis vidutiniškai 10,1 proc. Kai kurių Europos šalių
HI paplitimo rodikliai pateikti 5 lentelėje. Reanimacijoje apie 30 proc. pacientų su HI
susiduria bent vienu epizodu, kuris atitinkamai nulėmė pacientų sergamumą ir
mirtingumą198.
2.5. lentelė. HI paplitimas kai kuriose Europos šalyse 1995–2010 m.

Šalis

Rodiklis

Nyderlandai
Suomija
Vokietija
Ispanija
Šveicarija
Lietuva
Latvija
Slovėnija

7,2
9,1
3,2
8,1
8,8
9,2
5,7
4,6

HI vidurkis šalių grupėse pagal
ekonominio išsivystymo lygį
7,6
7,6
7,6
7,6
7,6
10,1
10,1
7,6

Šaltinis: PSO

Higienos instituto, vykdančio hospitalinių infekcijų stebėseną Lietuvoje,
duomenimis, HI daţnis Lietuvoje svyruoja ties 4 proc. 2007 m. šis rodiklis buvo 3,4
proc.199, 2009 m. – 4,3 proc., 2010 m. – 3,9 proc.200. HI paplitimas slaugos ligoninėse
vidutiniškai yra 7,1 proc. Šis rodiklis yra 1,7 karto didesnis uţ hospitalinių infekcijų
paplitimą bendrojo pobūdţio ligoninėse. PSO nurodo, kad Lietuvoje HI paplitimas
yra 9,2proc.201.
HI pasekmės skaudţios ne tik sveikatos sistemai, bet ir visai šaliai. HI pasekmių
vertinimas pateiktas 6 lentelėje.
2.6. lentelė. Kai kurių HI pasekmės

HI
Su
dirbtiniu
plaučių
ventiliavimu
susijusi
pneumonija
(angl.
ventilator
associated
pneumonia)
Su intraveninio kateterio
naudojimu susijusi kraujo
infekcija (angl. catheter
related
bloodstream
infection)

Pasekmė
Mirtis 7–30 proc.

Išlaidos
10 000 – 25 000 JAV dol.
vienam atvejui

Ilgesnė gulėjimo ligoninėje Europos
šalyse
išlaidos
trukmė 4–14 d.
sudaro 4 200 – 13 030 EUR
vienam atvejui

Šaltinis: PSO

World Health Organization. (2011). Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide.
Prieiga per internetą: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501507_eng.pdf
199
Valintelienė R., Gailienė G., Berţanskytė A. (2012). Revalence of healthcare-associated infections in Lithuania.
Journal of Hospital Infection. 2012, 1 (80) : 25-30.
200 Higienos institutas, prieiga per internetą: http://www.hi.lt/content/G0_hosp_inf.html
198

World Health Organization. (2011). Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide, p.
17. Prieiga per internetą: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501507_eng.pdf
201
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Lietuvoje didţiausias hospitalinio letališkumo rodiklis yra suaugusiųjų reanimacijoje
(suaugusiųjų reanimacijos profilio lovos) – 2011 m. mirė 6 045 ţmonės202. Jei
remtumėmės PSO prielaida, kad 30 proc. susirgimų ir mirčių reanimacijoje lemia HI,
Lietuvoje per metus vien dėl HI netektume didelio ţmonių skaičiaus.
Lietuvoje HI atvejų registravimas būtinas pagal nustatytus teisės aktus. Tačiau
oficiali statistika iš esmės neatspindi realios padėties – tai pabrėţiama PSO ataskaitoje apie
HI (2011 m.), tokią poziciją išdėstė ir šio tyrimo ekspertinėse apklausose dalyvavę
sveikatos sektoriaus ekspertai (sveikatos prieţiūros įstaigų vadovai, infekcijų kontrolės
skyrių vedėjai), gydytojai. Daţniausiai taip yra todėl, kad sveikatos prieţiūros įstaigos
tikruosius duomenis slepia dėl nuo sovietinių laikų dar išlikusio poţiūrio, kad prasta
padėtis bus vertinama kaip blogas ligoninės veiklos rodiklis ir bijoma nuobaudų.
Pasaulyje dėl HI prevencijos daroma išties nemaţai. Pagrindinės HI prevencijos
priemonės – tai:
 netiesiogiai HI veikiantys strateginiai (esminiai) ligoninės veiklos pertvarkymai,
pvz., invazinių medicininių metodų taikymas, gulėjimo ligoninėje trukmės
maţinimas, antimikrobinių preparatų racionalus naudojimas;
 tiesiogiai HI veikiantys veiksniai: personalo higienos reikalavimų taikymas,
vienkartinių instrumentų naudojimas, sterilizavimas bei patalpų oro kokybės
kontrolė. Vienas moderniausių ir naujausių HI valdymo metodų yra būtent patalpų
oro kokybės kontrolė.
Lietuvoje taikoma daugelis HI metodų, tačiau, nesant kokybės kontrolės sistemos,
neţinomas taikomų metodų veiksmingumas, todėl, siekiant suvaldyti HI plitimą bei
įvertinti įdiegtų/diegiamų prevencijos metodų veiksmingumą, yra būtinas oro švarumo
stebėjimas.
2009 m. prieita prie išvados, kad „Lietuvoje nėra nacionalinės pacientų saugos
politikos, nėra koordinuotos veiklos pacientų saugai nacionaliniu lygiu gerinti.
Nepageidaujamų įvykių problema daţniausiai sprendţiama maţai veiksmingu prevencine
prasme „gaisrų gesinimo“ būdu: nustatomas klaidą padaręs medikas, jis nubaudţiamas,
pacientui atlyginama ţala, tačiau nesigilinama į tikrąsias tokių įvykių prieţastis. Akivaizdu,
kad toks problemos sprendimo būdas nėra vertingas prevencine prasme, nes
nepageidaujami įvykiai nėra sistemiškai analizuojami, nustatant pagrindines tokių įvykių
prieţastis ir įdiegiant korekcinius veiksmus joms šalinti. SP specialistai vengia deklaruoti
įvykusią klaidą, baimindamiesi priešiškos pacientų reakcijos, bausminių sankcijų,
situacijos paviešinimo. Todėl klaidos yra slepiamos, patirtis, kad ir kokia ji būtų,
neperduodama203.“
2012 m. viduryje parengta Ţalos atlyginimo be kaltės koncepcija, kuria siekiama, kad
pasitaikančios klaidos ir nepageidaujami įvykiai teikiant sveikatos prieţiūros paslaugas
būtų nagrinėjami pagal vieną sistemą, o ţala pacientui atlyginama pagal kitą sistemą.
Siekiant gerinti pacientų saugos ir sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę, 2012 m.
Akreditavimo tarnyba turėjo pradėti rengti pirminės sveikatos prieţiūros akreditavimo
standartus204.
Ekspertai rekomenduoja medicinos standartus rengti labiau atsiţvelgiant į
pripaţintas uţsienio ekspertų parengtas gaires205 .

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2011 m. metinė sveikatos statistikos ataskaitos suvestinė. Prieiga
per internetą: http://sic.hi.lt/spec_info/met_ata.php?Form=1&Reg=00&Year=2011
203 Nacionalinės pacientų saugos platforma. Interneto prieiga www.vaspvt. Gov.lt/npde/135
204 Galdikas J. (2012) „Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliucijai „Paslaugų kokybė: pacientų sauga“ – 10 metų“.
Pacientų sauga. Specializuotas „Lietuvos sveikatos“ priedas.
205 Justickas V., Saladis T.,Pamerneckas A. (2011). Pamatiniai reikalavimai medicinos standartui. „Sveikatos politika ir
valdymas“. Nr. 1(3).
202
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4. Specialistai turėtų įvertinti duomenis apie dienos chirurgijos paslaugų teikimą ir
stacionarinio gydymo struktūrą.
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras surinko duomenis, kokią dalį
chirurginių operacijų 2009 m. sudarė dienos operacijos: dienos akių operacijos sudarė 17,4
proc. visų chirurginių akių operacijų, ausų, nosies gerklės operacijos – 10 proc., veido ir
ţandikaulio operacijos – 9,1 proc., akušerinės operacijos –12,5 proc. ir pan.
2.7. lentelė. Hospitalizuotų pacientų, kuriems nustatyta vyraujančios diagnozių
grupės diagnozė, dalis (maţėjančia tvarka), 2010 m.
Diagnozių grupės
Piktybiniai navikai
Gerybiniai navikai
Vienvaisis savaiminis gimdymas
Nėštumo komplikacijos
Išeminė (koronarinė) širdies liga
Nervų, nervų šaknelių ir rezginių ligos
Krūtinės angina (stenokardija)
Kitos širdies ligų formos
Artropatijos
Schizofrenija, schizotipiniai ir kliedesinis sutrikimai
Kitas gimdymas
Šaltinis: HISIC

Iš viso
5,99
4,22
4,03
3,56
3,97
3,46
3,08
2,92
2,94
2,66
2,07

Vyrai
6,91
2,68
0,00
0,00
6,15
3,32
4,46
4,28
2,79
3,67
0,00

Moterys
5,33
5,34
6,96
6,15
2,39
3,56
2,07
1,93
3,04
1,93
3,58

2.26 paveiksle pavaizduota ligų ir būklių pagal diagnozių grupes, kurioms gydyti
reikalingas didţiausias lovadienių skaičius (o tai leidţia daryti prielaidą apie santykinį šių
ligų gydymo brangumą), seka.
2.26. paveikslas. Ligoninių lovadienių našta pagal diagnozių grupes, 2010 m. (proc.).

Šaltinis: sudaryta autorių pagal HISIC duomenis

125

Ryškūs netolygumai šalyje sveikatos paslaugų prieinamumo, sveikatos
paslaugų vartojimo ir padarinių sveikatai poţiūriu
Skiriami trys pagrindiniai sveikatos prieţiūros netolygumų aspektai: paslaugų
prieinamumas, vartojimas ir poveikis.
Pagal įprastinę tvarką renkamų duomenų pagrindu netolygumų (teritoriniu aspektu)
mastą galima pamatyti vertinant išteklių pasiskirstymą (kai, pvz., paslaugų prieinamumas
priklauso nuo specialistų buvimo), ASPĮ registruotų paslaugų vartojimą ir mirtingumo
rodiklius.
Lietuvoje 2000–2011 m. laikotarpiu bendras gydytojų skaičius sumaţėjo apie 5 proc.,
tačiau, vertinant gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojų santykį, minėtu laikotarpiu jis
išaugo nuo 40,2 gydytojų, tenkančių 10 000 gyventojų (2000 m.) iki 41,7 gydytojų,
tenkančių 10 000 gyventojų (2011 m.). Slaugytojų skaičius per tą patį laikotarpį sumaţėjo
net 15 proc., taigi sumaţėjo ir slaugytojų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičius: nuo 80,7
proc. (2000 m.) iki 74,5 proc. (2011 m.). Odontologų skaičius minėtu laikotarpiu išaugo 4
proc., odontologų, tenkančių 10 000 gyventojų, rodiklis kito nuo 7,1 odontologų, tenkančių
10 000 gyventojų (2000 m. ) iki 8 odontologų, tenkančių 10 000 gyventojų (2011 m.).
Atlikus gydytojų, slaugytojų ir odontologų, tenkančių 10 000 gyventojų, skaičiaus šalies
vidurkio palyginimą su minėtų specialistų pasiskirstymu pagal savivaldybes, matomi
ryškūs minėtų specialistų pasiskirstymo šalyje skirtumai.
Netolygus sveikatos prieţiūros specialistų pasiskirstymas neabejotinai turi įtakos ir
naudojimosi sveikatos prieţiūros paslaugomis skirtumams. 2.8. lentelėje pateikti
duomenys iliustruoja sveikatos prieţiūros paslaugų, tenkančių 100 gyventojų, skirtumus
apskrityse ir savivaldybėse, palyginti su šalies vidurkiu.
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2.8. lentelė. Teritoriniai SP netolygumai 2011 m.(proc.)
Medicinos darbuotojų skaičiaus,
tenkančio 1000 gyventojų,
nukrypimas nuo šalies vidurkio
(proc.)
Apskritis/savivaldybė
Alytaus apskritis
Alytaus m. sav.
Alytaus r. sav.
Druskininkų sav.
Lazdijų r. sav.
Varėnos r. sav.
Kauno apskritis
Birštono sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Raseinių r. sav.
Klaipėdos apskritis
Klaipėdos m. sav.
Klaipėdos r. sav.
Kretingos r. sav.
Neringos sav.
Palangos m. sav.
Skuodo r. sav.
Šilutės r. sav.
Marijampolės apskritis
Kalvarijos sav.
Kazlų Rūdos sav.
Marijampolės sav.

Gydytojai
61
91
14
77
46
44
106
14
48
39
164
34
49
56
53
81
128
26
40
18
68
18
46
52
26
37
67

Slaugytojos
82
114
20
80
80
81
107
19
64
56
149
36
83
69
81
106
154
42
61
48
100
37
82
71
39
50
82

Odontologai
71
83
38
88
80
58
126
99
66
63
181
63
74
79
61
94
125
55
49
31
89
51
85
74
49
65
90

Gautų paslaugų skaičiaus, tenkančio 100 gyventojų,
nukrypimas nuo šalies vidurkio (proc.)
Visos
paslaugos
100
129
51
105
92
88
109
46
94
89
134
57
91
98
93
96
120
69
72
41
95
60
84
85
71
88
102

Ambulatorinės
paslaugos
100
132
48
105
91
87
110
45
93
88
136
55
90
98
93
96
121
68
70
37
92
57
84
85
69
87
103

Stacionarinės
paslaugos
96
99
84
90
103
104
98
88
94
101
103
86
86
100
98
96
95
93
99
64
109
95
97
89
89
93
94

GMP
paslaugos
94
87
87
114
108
91
108
0
116
94
121
77
112
111
79
96
105
73
76
115
182
109
66
90
96
104
88

Mirtingumo
1000
gyventojui
nukrypimas
nuo šalies
vidurkio
(proc.)
110
73
124
104
150
155
98
117
92
125
91
82
110
132
127
92
85
89
102
87
91
124
96
104
114
110
92
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Šakių r. sav.
Vilkaviškio r. sav.
Panevėţio apskritis
Birţų r. sav.
Kupiškio r. sav.
Panevėţio m. sav.
Panevėţio r. sav.
Pasvalio r. sav.
Rokiškio r. sav.
Šiaulių apskritis
Akmenės r. sav.
Joniškio r. sav.
Kelmės r. sav.
Pakruojo r. sav.
Radviliškio r. sav.
Šiaulių m. sav.
Šiaulių r. sav.
Tauragės apskritis
Jurbarko r. sav.
Pagėgių sav.
Šilalės r. sav.
Tauragės r. sav.
Telšių apskritis
Maţeikių r. sav.
Plungės r. sav.
Rietavo sav.
Telšių r. sav.
Utenos apskritis
Anykščių r. sav.
Ignalinos r. sav.
Molėtų r. sav.
Utenos r. sav.
Visagino sav.
Zarasų r. sav.

47
44
66
42
41
97
33
48
60
59
42
39
41
29
34
104
20
38
44
14
26
46
43
46
43
15
45
58
48
48
44
71
65
56

78
63
103
76
99
130
43
94
123
98
66
90
74
69
79
145
48
69
70
52
63
75
77
78
75
57
81
83
77
79
65
93
86
86

88
50
75
49
48
104
71
46
59
64
40
36
40
40
50
101
38
59
65
48
49
64
71
61
85
53
78
76
64
88
86
91
43
80

76
74
117
76
81
118
83
68
85
93
84
74
77
75
88
127
49
78
78
66
69
85
83
86
92
59
79
90
93
95
81
92
96
79

75
73
93
74
78
119
81
66
83
92
80
71
75
73
87
128
46
77
77
65
67
84
83
86
92
57
78
89
92
94
80
91
96
77

89
83
106
101
104
111
96
99
115
111
121
103
106
99
107
118
105
94
96
85
93
94
91
88
90
78
99
98
96
101
103
102
81
103

81
94
107
100
136
113
114
81
93
108
159
109
75
111
98
122
76
88
70
73
105
93
85
88
82
91
81
115
126
132
100
102
121
117

117
107
109
134
130
87
114
125
123
104
114
115
122
111
124
87
100
112
128
118
100
107
91
86
90
115
93
126
147
169
144
108
69
158
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104
Vilniaus apskritis
64
Elektrėnų sav.
37
Šalčininkų r. sav.
38
Širvintų r. sav.
39
Švenčionių r. sav.
50
Trakų r. sav.
58
Ukmergės r. sav.
136
Vilniaus m. sav.
29
Vilniaus r. sav.
Šaltinis: sudaryta autorių pagal HISIC duomenis

101
85
62
54
77
56
98
124
28

101
51
28
64
48
46
93
125
56

110
85
73
81
79
90
92
126
74

111
84
72
80
77
90
93
128
73

97
91
91
95
87
102
89
102
79

95
102
85
97
165
90
77
96
86

93
120
136
132
156
122
122
79
95
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Įvertinta, kad jeigu mirtingumas savivaldybėse, kuriose mirtingumas yra didesnis nei
vidutinis šalies rodiklis, būtų lygus šalies mirtingumo vidurkiui, tuomet šalyje būtų 3 686
mirtimis maţiau. Tokia didelė „netolygumo kaina“ (taikant uţsienio šaltinių terminologiją
ir metodologiją206).
Išsamių ir patikimų duomenų trūkumas
Sveikatos sektoriaus politika grindţiama fragmentinėmis padėties analizėmis, kurios
atliekamos administracinio pobūdţio duomenų bazių statistikos ir sociologinių apklausų
(daţnai duomenys nepublikuojami, kad būtų galima įsitikinti jų rezultatų patikimumu)
pagrindu.
Administracinės duomenų bazės nėra labai patikimas šaltinis analizuojant sveikatos
problemų mastą dėl šių prieţasčių:
 ne visos ASPĮ dalyvauja teikiant duomenis;
 neretai keičiama duomenų rinkimo arba teikimo metodologija;
 ligų ir sveikatos sutrikimų registravimas priklauso nuo gydytojų pasiskirstymo,
prieinamumo, kompetencijos ir pan.;
 administracinės statistikos formavimui įtaką daro įvairūs veiksniai, pvz., susiję su
išmokų mokėjimu, paslaugų arba vaistų išlaidų kompensavimu, kitomis
administracinėmis priemonėmis.
Todėl negalima daryti išvadų apie prioritetus tik pagal vyraujančias sveikatos
problemas.
Netgi mirčių statistikoje yra didelė „neţinomybės“ dalis, kuri gali stipriai pakeisti
išvadas apie tam tikrų problemų mastą: 2010 m. registruota 550 mirčių (373 – vyrų ir 177
– moterų) dėl neaiškių prieţasčių (simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei
laboratoriniai radiniai); tai sudaro 1,3 proc. visų mirčių. 2010 m. tarp registruotų mirčių
dėl išorinių prieţasčių 459 mirtys (356 – vyrų ir 103 – moterų), įvykių ketinimas
nepatikslintas (palyginimui, iš viso buvo registruota 1 018 saviţudybių ir 172 nuţudymai).
Yra ekspertinių vertinimų, kad kai kurios ligos nepakankamai daţnai
diagnozuojamos, pavyzdţiui, diabetas ir depresija.
Iš pačių gyventojų įvertintos savo sveikatos duomenų matyti, kad gyventojai kenčia
nuo migrenos trečdaliu daţniau, nuo depresijos arba lėtinio nerimo – ketvirtadaliu
daţniau, nuo artritų ir osteoporozės beveik dešimtadaliu daţniau, nei tai rodo medicinos
statistika (gydytojų nustatytos diagnozės)207.

206
207

Frontier Economics (2010). Estimating the costs of health inequalities.
Statistikos departamentas. (2005). Lietuvos gyventojų sveikatos tyrimo rezultatai. Vilnius, 2006.
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3.POLITINĖ IR TEISINĖ APLINKA
ES ir Lietuvos politikos strateginiai tikslai, priemonės ir rodikliai
Europos Komisijos komunikatas „2020 m. Europa. Paţangaus, tvaraus ir
integracinio augimo strategija“
Planuojama:
 Investuoti į inovacijas, švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, skaitmeninę
visuomenę.
 Kurti tausiai išteklius naudojantį, tvarų ir konkurencingą ūkį, išnaudoti Europos
pirmaujančias pozicijas kuriant naujus procesus ir technologijas, įskaitant
ekologiškas technologijas, spartinti paţangiųjų tinklų plėtojimą pasitelkiant
informacines ir ryšių technologijas (IRT), išnaudoti ES masto tinklus,
konkurencinius pranašumus, taip pat padedant vartotojams tinkamai vertinti tausų
išteklių naudojimą.
 Suteikti ţmonėms daugiau galios uţtikrinant aukštą uţimtumo lygį, investuojant į
įgūdţius, kovojant su skurdu ir modernizuojant darbo rinkas, mokymo ir socialinės
apsaugos sistemas, kad ţmonės galėtų pasirengti pokyčiams ir juos valdyti.
Įgyvendinus strategiją, strateginėse srityse numatoma pasiekti šiuos
rodiklius:
 Uţimtumo srityje: 20–64 m. amţiaus grupės uţimtumo procentą padidinti nuo
68,6 proc. (2010 m.) iki 75 proc. (2020 m.).
 Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje: procentinę ES BVP
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai skiriamą dalį padidinti nuo 2 proc.
(2010 m.) iki 3 proc. (2020 m.).
 Klimato kaita ir energetika: šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumaţinti
(palyginti su 1990 m., juos prilyginant 100 procentų) nuo 85 proc. (2010 m.) iki 80
proc. (2020 m.); vertinant bendrą energijos suvartojimą, elektros energijos,
pagaminamos iš atsinaujinančiųjų šaltinių, procentinę dalį nuo 12,5 proc. (2010 m.)
padidinti iki 20 proc. (2020 m.); energijos vartojimo efektyvumą (palyginti su
2005 m., juos prilyginant 100 proc.) nuo 5,44 proc. (2010 m.) padidinti iki 20 proc.
(2020 m.).
 Švietimas: mokyklos nebaigiančių moksleivių procentinę dalį nuo 14,1 proc. (2010
m.) sumaţinti iki 10 proc. (2020 m.); 30–34 m. asmenų, turinčių aukštąjį
išsilavinimą, procentinę dalį nuo 33,5 proc. (2010 m.) padidinti iki 40 proc.
(2020 m.).
 Skurdas ir socialinė atskirtis: skurde gyvenančių ir socialiai atskirtų ţmonių
arba ţmonių, kuriems tai gresia, skaičių sumaţinti bent 20 mln., t. y. nuo 115 716
000 (2010 m.) sumaţinti iki 95 716 000 (2020 m.); pasiekti, kad sumaţėtų ţmonių,
gyvenančių itin maţo darbingumo namų ūkiuose, kurie 2010 m. sudarė 10 proc.
visų ES gyventojų; sumaţinti socialiai paţeidţiamų gyventojų, balansuojančių ties
skurdo riba, kurie 2010 m. sudarė 16,4 proc. ES gyventojų; sumaţinti itin
sunkiomis materialinėmis sąlygomis gyvenančių asmenų skaičių, kurie 2010 m.
sudarė 8,1 proc. visų ES gyventojų.
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Europos Komisijos sveikatos strategijos baltoji knyga „Kartu sveikatos
labui, 2008–2013 m. ES strateginis poţiūris“ (COM(2007) 630)
Šia strategija siekiama įgyvendinti priemones (veiksmus), skirtas (-us) sveikatai
ugdyti ir uţkirsti kelią ligoms viso gyvenimo laikotarpiu sprendţiant problemas, susijusias
su sveikatą lemiančiais veiksniais: bloga mityba, menku fiziniu aktyvumu, alkoholio,
narkotikų ir tabako vartojimu, aplinkos pavojais, nelaimingais atsitikimais keliuose ir
buityje.
Strateginiai tikslai ir priemonės:
 Sveikatos ugdymas senėjančioje Europoje: uţtikrinti aktyvų visuomenės sveikatos
vaidmenį, skatinti supratimą apie sveikatos svarbą.
 Piliečių apsauga nuo grėsmių sveikatai: atlikti mokslinį rizikos vertinimą, uţtikrinti
pasirengimą ir atsaką į epidemijas bei bioterorizmą, numatyti strategijas, kaip
elgtis, esant specifinių ligų ir būklių, traumų ir nelaimingų atsitikimų buityje
pavojui; gerinti darbuotojų saugą, numatyti veiksmus maisto saugos ir vartotojų
apsaugos srityse.
 Dinamiškų sveikatos technologijų ir grėsmių sveikatai rėmimas: remti ir plėtoti
e. sveikatą, genomiką bei biotechnologijas.
Europos Komisijos baltoji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos.
Europos veiksmų programos kūrimas“ (COM(2009) 147)
Strateginiai tikslai ir priemonės:
Sveikatos prieţiūros ir socialinės politikos atsparumo klimato kaitai didinimas: iki 2011 m.
sukurti gaires ir stebėjimo priemones, susijusias su klimato kaitos poveikiu (ištirti būdus,
kuriais galima uţtikrinti tinkamą klimato kaitos poveikio sveikatai stebėjimą ir kontrolę,
pvz., epidemiologinę prieţiūrą, uţkrečiamųjų ligų ir ekstremalių reiškinių poveikio
kontrolę).
Europos Komisijos Baltoji knyga dėl sporto COM(2007) 391
Strateginiai tikslai ir priemonės:
Visuomenės sveikatos stiprinimas skatinant didesnį fizinį aktyvumą: bendradarbiauti
valstybių narių sveikatos, švietimo ir sporto ministrams, nustatyti bei įgyvendinti
suderintas strategijas, kaip maţinti antsvorį, nutukimą ir kitus pavojų sveikatai keliančius
veiksnius; paraginti valstybes nares išnagrinėti, kaip būtų galima skatinti aktyvų gyvenimo
būdą ir šiam tikslui pasitelkti nacionalines švietimo ir mokymo sistemas, įskaitant
mokytojų rengimą.
Europos Komisijos Baltoji knyga dėl Europos strategijos su mityba,
antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti
(COM(2007) 279)
Strateginiai tikslai ir priemonės:
 Geresnis vartotojų informavimas: skatinti piliečių informuotumą sveikatos
klausimais.
 Galimybių gyventi sveikai sudarymas: uţtikrinti visų sričių politikų (horizontalusis
poţiūris) ir skirtingų veiklos vykdymo lygmenų (vertikalusis poţiūris) papildomumą
ir integraciją sprendţiant problemas, susijusias su mityba, antsvoriu ir nutukimu;
skatinti privataus sektoriaus indėlį į priemones strateginiams tikslams siekti.
 Fizinio aktyvum skatinimas.
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Europos Komisijos Ţalioji knyga dėl Europos sveikatos prieţiūros
darbuotojų
Strateginiai tikslai ir priemonės:
 Pakankamo sveikatos prieţiūros darbuotojų skaičiaus atsiţvelgiant į demografines
tendencijas, uţtikrinimas: tinkamai apskaičiuoti išlaidas sveikatos prieţiūros
darbuotojams, sudaryti jiems geresnes darbo sąlygas, skatinti motyvaciją, tinkamai
planuoti ir paskirstyti ţmogiškuosius išteklius.
 Visuomenės sveikatos pajėgumų didinimas: stiprinti sveikatos gerinimo ir ligų
prevencijos pajėgumus vykdant patikras, didinant dėmesį darbuotojų saugai ir
darbo medicinai.
 Sveikatos prieţiūros specialistų mokymo uţtikrinimas: rekomenduojama naudoti
struktūrinių fondų lėšas teikiant paramą sveikatos prieţiūros specialistams mokyti
ir perkvalifikuoti, rengti ir tobulinti; darbo sąlygoms gerinti; svarbu tinkami
mokymai, kad sveikatos prieţiūros specialistai galėtų kuo geriau naudotis naujomis
technologijomis ir sprendimais.
 Sveikatos prieţiūros specialistų judumo valdymas: siekti, kad investicijos į
pakankamo skaičiaus sveikatos prieţiūros darbuotojų mokymą ir įdarbinimą ES
mastu uţtikrintų pakankamą savų darbuotojų skaičių; valstybių narių dvišaliais
susitarimais skatinti siekį, kad būtų pasinaudota per dideliu gydytojų ir slaugytojų
skaičiumi tam tikroje šalyje; skatinti numatytą apykaitinį darbuotojų judėjimą
(darbuotojo grįţimas į savo šalį kitoje šalyje įgijus mokymo patirties, naujų įgūdţių
ar praktikos).
 Visuotinės sveikatos prieţiūros specialistų migracijos valdymas: nustatyti principus,
kuriais remiantis būtų įdarbinami sveikatos prieţiūros darbuotojai iš besivystančių
šalių, taip pat stebėsenos metodus.
Europos Parlamento ir Tarybos 2007 m. spalio 23 d. sprendimas Nr.
1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje
(2008–2013 m.) patvirtinimo
Strateginiai tikslai ir priemonės:
 Piliečių sveikatos saugos gerinimas: ginti piliečius nuo grėsmių sveikatai, gerinti
piliečių saugumą.
 Sveikatos infrastruktūros plėtojimas: remti sveiką gyvenimo būdą ir maţinti
sveikatos netolygumus; skatinti sveiką gyvenimo būdą, kovoti su pagrindinėmis
ligomis bei traumomis paţabojant sveikatos rizikos veiksnius.
 Sveikatos informacijos ir ţinių rinkimas bei sklaida: keistis ţiniomis ir gera
praktika; rinkti, analizuoti ir skleisti sveikatos informaciją.
Europos Komisijos komunikatas „2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų
planas. Novatoriška sveikatos prieţiūra XXI amţiui“
Komunikato tikslas – šalinti kliūtis, trukdančias pasinaudoti visais brandţios ir sąveikios
Europos e. sveikatos sistemos privalumais:
 uţtikrinti didesnį e. sveikatos paslaugų sąveikumą;
 remti e. sveikatos ir gerovės mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, siekiant spręsti
vartotojams patogių priemonių ir paslaugų trūkumo problemą; lengvinti pritaikymą
ir uţtikrinti platesnį diegimą;
 pasaulio lygmeniu skatinti e. sveikatos politikos dialogą ir tarptautinį
bendradarbiavimą.
Numatytos šios priemonės:
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2013–2020 m. Komisija rems veiksmus, kuriais siekiama gerinti rinkos sąlygas
e. sveikatos ir gerovės IRT produktus bei paslaugas kuriantiems verslininkams;
2013–2020 m. Komisija pasitelks Europos infrastruktūros tinklų priemonę ir
Europos regioninės plėtros fondą novatoriškoms priemonėms diegti plačiu mastu,
taip pat sveikatos, senėjimo bei gerovės gerajai patirčiai ir paslaugoms skleisti;
ypatingas dėmesys bus skiriamas vienodai paslaugų prieigai;
pradėdama nuo Konkurencingumo ir inovacijų programos ir veiklą tęsdama pagal
programą „Horizontas 2020“, Komisija nuo 2013 m. rems veiklą, kuria siekiama
didinti piliečių skaitmeninį raštingumą sveikatos srityje. Kalbant apie profesionalus
(sveikatos ir mokslo bendruomenes), dėmesys bus sutelktas į turimais duomenimis
grindţiamas telemedicinos paslaugų klinikinės praktikos gaires; ypatingas dėmesys
bus skirtas slaugos ir socialinės prieţiūros darbuotojams.

Taip pat numatoma, kad 2014 m. Europos Komisija parengs ţaliąją knygą, skirtą
mobilioms sveikatos prieţiūros technologijoms ir sveikatos bei gerovės prietaikoms. Nuo
2013 m. Komisija aktyviau bendradarbiaus su atitinkamomis nacionalinėmis ir
tarptautinėmis institucijomis duomenų rinkimo ir sveikatos prieţiūros lyginamosios
analizės klausimais, kad būtų pateikta daugiau konkrečių e. sveikatos rodiklių ir įvertintas
e. sveikatos įgyvendinimo poveikis bei ekonominė vertė.
3.1. lentelė. ES strategijas ir programas atitinkančių nacionalinių strategijų ir
programų tikslai, rodikliai ir priemonės
Strateginiai
Rodiklis
tikslai
Nacionalinė reformų darbotvarkė
Viešųjų finansų
Suderinto vartojimo prekių
tvarumo
ir paslaugų kainų indekso
uţtikrinimas
vidutinis metinis pokytis
(reflektyviausias
ekonomikos atsigavimo
rodiklis) – 4,2 proc. (2009
m.), 3,3 proc. (2014 m.)

Priemonės
Sveikatos sistemos pertvarka. Nustatyti
nuoseklią ir kryptingą sveikatos sistemos plėtrą
siekiant sukurti veiksmingesnę ir
konkurencingesnę sveikatos sistemą. Parengta
Sveikatos prieţiūros įstaigų ir paslaugų
restruktūrizavimo trečiojo etapo
programa ir Sveikatos prieţiūros
sistemos reformos tęstinumo, sveikatos
prieţiūros infrastruktūros optimizavimo
programa. Įgyvendinant šias programas,
siekiama tęsti sveikatos prieţiūros sistemos
reformą – gerinti paslaugų prieinamumą ir
kokybę, optimizuoti sveikatos prieţiūros
infrastruktūrą. Taip pat patvirtinta
e. sveikatos sistemos 2009–2015 metų
plėtros programa.
Numatoma: diegti naujus sveikatos sistemos
valdymo ir kontrolės metodus, apmokėjimo ir
kainodaros sistemas;
kartu su aukštosiomis mokyklomis koordinuoti
ţmogiškųjų išteklių planavimą – įdiegti
sveikatos prieţiūros paslaugų poreikio
stebėsenos sistemą ir vykdyti stebėseną;
optimizuoti sveikatos prieţiūros įstaigų tinklą ir
restruktūrizuoti teikiamų sveikatos prieţiūros
paslaugų sistemą;
plėtoti elektronines paslaugas – sudaryti
sąlygas sveikatos sistemos dalyviams
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Strateginiai
tikslai

Struktūrinio
nedarbo
prevencija ir
įtraukios darbo
rinkos plėtra

Investicijų į
mokslinius
tyrimus ir
eksperimentinę
plėtrą didinimas
Ankstyvojo
jaunų ţmonių
pasitraukimo iš
švietimo
sistemos
maţinimas

Turinčių
aukštąjį arba
jam prilygintą
išsilavinimą
asmenų dalies
išlaikymas
Atsinaujinančiųjų

energijos
išteklių
sunaudojimo
didinimas

Energijos
vartojimo
efektyvumo

Rodiklis

Vidutinis metinis nedarbas,
darbo jėgos tyrimų
duomenimis, –
nuo 13,7 proc. (2009 m. ) iki
7,8 proc. (2014 m.).
Bendras 20–64 m. asmenų
uţimtumas –
nuo 69 proc. (2015 m.) iki
72,8 proc. (2020 m.).
Vyresnio amţiaus asmenų
(55–64 m.) uţimtumas –
nuo 52,5 proc. (2015 m.) iki
53,4 proc. (2020 m.).
BVP procentinė dalis,
skiriama moksliniams
tyrimams ir
eksperimentinei plėtrai –
nuo 0,84 proc. (2009 m.)
iki 1,9 proc. (2020 m.).
Anksti iš švietimo įstaigų
pasitraukusių 18–24 m.
jaunuolių procentas – nuo
8,7 proc. (2009 m.) iki ne
daugiau nei 9 proc.
(2020 m.).

30–34 m. asmenų, turinčių
aukštąjį ar jam prilyginamą
išsilavinimą, procentinė
dalis – nuo 40,6 proc.
(2009 m.) iki ne maţiau nei
40 proc. (2020 m.)
Iš atsinaujinančiųjų
energijos išteklių
gaminamos energijos
procentinė dalis,
skaičiuojant nuo viso
elektros energijos
suvartojimo Lietuvoje – nuo
15 proc. (2010 m.) iki 23
proc. (2020 m.).
Galutinės energijos
vartojimo pokytis nuo 2009
m. lygio – nuo 0 proc. (2009

Priemonės
bendradarbiauti ir keistis informacija, gerinti
paslaugų kokybę ir didinti jų prieinamumą,
sveikatos sistemos išteklių panaudojimo
veiksmingumą.
Didinti dalyvavimą darbo rinkoje;
didinti darbo patrauklumą;
grąţinti bedarbius į darbo rinką;
uţtikrinti darbo rinkos lankstumo ir uţimtumo
garantijų pusiausvyrą.

Plėtoti inovacijas, stiprinti vietines iniciatyvas.

Gerinti socialiai jautrių grupių, neįgaliųjų ir
specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų
ugdymo ir švietimo pagalbos infrastruktūrą ir
plėtoti paslaugų įvairovę; didinti ugdymo
(mokymo) programų lankstumą ir sudaryti
galimybes kitaip įgyti pagrindinį ir (ar) vidurinį
išsilavinimą; gerinti profesinio mokymo įstaigų
praktinio profesinio mokymo infrastruktūrą;
ugdyti mokinių karjeros valdymo
kompetencijas; skatinti jaunuolius tęsti mokslą
profesinio mokymo įstaigose ir įgyti darbo
rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.
Didinti aukštojo mokslo sistemos
veiksmingumą.

Sudaryti palankesnes atsinaujinančiųjų
energijos išteklių plėtros sąlygas gerinant
administracinį reguliavimą ir prieigą prie
infrastruktūros.

Vykdyti su darnios plėtros tikslais suderintą
energetikos politiką;
didinti energijos vartojimo efektyvumą būsto,
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Strateginiai
tikslai
didinimas

Šiltnamio efektą
sukeliančių dujų
kiekio ribojimas

Rodiklis
m.) iki 17 proc. (2020 m.).

Šiltnamio efektą sukeliančių
išmetamųjų dujų pokytis
nuo 2005 m. lygio
(procentais ir mln. tonų
CO2 ekvivalentu) ES
prekybos apyvartiniais
taršos leidimais sistemoje
nedalyvaujančiuose
sektoriuose – nuo -2 proc.
15,8 mln. tonų (2009 m.) iki
ne daugiau kaip +15 proc.
18,7 mln. tonų
(2020 m.).
Socialinės
Gyventojai, patiriantys
atskirties
skurdo riziką, materialinius
maţinimas
nepriteklius, gyvenantys
bedarbių ar labai maţo
uţimtumo namų ūkiuose, –
nuo 984 tūkst.(2010 m.) iki
814 tūkst. (2020 m.).
Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“
Gyvenimo kokybės indeksas
– nuo 23 vietos ES
(2009 m.) iki 15 vietos ES
(2020 m.)
Vidutinė sveiko gyvenimo
Sumani
trukmė (vyrai/moterys) –
visuomenė
nuo 17-18 vietos ES
(2009 m.) iki
15 vietos ES (2020 m.).
30–34 m. asmenų, baigusių
aukštąjį ar jam prilyginamą
mokslą, skaičius – nuo
8 vietos ES (2009 m.) iki ne
ţemesnės nei 8 vietos ES
(2020 m.).
Mokymasis visą gyvenimą,
dalyvaujančių gyventojų
dalis nuo 22 vietos ES
(2009 m.) iki 18 vietos ES
(2020 m.)
Bendrasis vidaus produktas
(BVP), tenkantis vienam
gyventojui, perkamosios
Sumani
galios standartais – nuo 24
ekonomika
vietos ES (2009 m.) iki 15
vietos ES (2020 m.).

Priemonės
energetikos, paslaugų, pramonės, viešajame ir
transporto sektoriuose;
sustiprinti energijos efektyvumo priemonių
taikymą regioniniu lygiu;
ugdyti visuomenę energijos vartojimo
efektyvumo klausimais.
Maţinti neigiamą energetikos, pramonės,
transporto, ţemės ir miškų ūkių sektorių, taip
pat namų ūkio sektoriaus poveikį klimato
kaitai.

Didinti galimybes socialiai paţeidţiamoms
visuomenės grupėms dalyvauti darbo rinkoje;
tobulinti asmens, visuomenės ir rinkos
poreikius atitinkančią švietimo, pagalbos ir
paslaugų sistemą, skirtą socialiai paţeidţiamų
visuomenės grupių prevencijai.
Įgyvendinti kompleksines paţangos strategijoje
(vizijoje) aptartas priemones.
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Strateginiai
tikslai

Rodiklis

Priemonės

Išmetamų į atmosferą
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų kiekis CO2 ekvivalentu
mln. tonų BVP vienetui –
nuo 12 vietos ES (2009 m. )
iki 10 vietos ES
(2020 m.).
Sumanus
E. valdţios išvystymo
Įgyvendinti kompleksines paţangos strategijoje
valdymas
indeksas – nuo 15 vietos ES (vizijoje) aptartas priemones.
(2009 m. ) iki 13 vietos ES
(2020 m.).
Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011–2020 m. metmenys
Ligų prevencija, Vidutinės sveiko gyvenimo
Įgyvendinti metmenyse suformuotus
sergamumo ir
trukmės pailgėjimas;
uţdavinius ir veiksmus.
mirtingumo
išvengiamų mirčių atvejų
maţinimas;
skaičiaus sumaţėjimas:
sveikatos
sveikatos prieţiūros
prieţiūros
veiksmingumo rodiklių
vadybos ir
gerėjimas (mirčių nuo ligų,
finansavimo
kurias galima išgydyti,
tobulinimas;
atvejų sumaţėjimas);
sveikatos
sveikatos politikos
prieţiūros
veiksmingumo rodiklių
paslaugų
gerėjimas (mirčių nuo ligų,
prieinamumo,
kurioms galima uţkirsti
kokybės ir
kelią prevencinėmis
saugos
priemonėmis, atvejų
gerinimas;
sumaţėjimas).
sveikatos
stiprinimas

Analizuojant pagrindinius sveikatos gerinimo srities politinius dokumentus,
pastebima, kad:
yra nustatyti aiškūs 2020 m. tvaraus ir integralaus ES augimo
prioritetai;
ES sveikata suvokiama kaip šio augimo veiksnys;
ES, siekiant gerinti sveikatą, pirmenybė teikiama sveikatą lemiantiems
veiksniams (ypač mitybai, fiziniam aktyvumui), taip pat pasirengti tokiai
grėsmei kaip gyventojų senėjimas.
Tarp numatytų priemonių skiriama: ugdymas ir mokymas, integralus
veiklos rūšių organizavimas ir informacinių technologijų naudojimas.
Šie problemų sprendimo būdai matyti ir iš „aktualiausių XXI a.
pirmosios pusės sveikatos ir sveikatos sistemų klausimų“ formulavimo208:
 gerinti lėtinių ligų ir atvejų, kai vienu metu sergama keletu ligų,
valdymą, tobulinti veiksmingą prevenciją ir gerinti sveikatingumo
veiklą;

Europos Komisijos komunikatas „2012–2020 m. E. sveikatos veiksmų planas. Novatoriška sveikatos prieţiūra XXI
amţiui“.
208
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didinti sveikatos sistemų tvarumą ir veiksmingumą – diegti
inovacijas, gerinti į pacientus (piliečius) orientuotą priežiūrą,
piliečiams suteikti daugiau galių ir skatinti organizacinius pokyčius;
 skatinti tarpvalstybinę sveikatos priežiūrą, sveikatos saugumą,
solidarumą, universalumą ir lygybę;
 gerinti e. sveikatos produktų ir paslaugų kūrimo teisines ir rinkos
sąlygas.
Tiesiogiai sveikatos priežiūros sektoriaus plėtros aspektams skirti du
dokumentai, kuriuose nagrinėjama sveikatos priežiūros darbuotojų ir
e. sveikatos problematika.
Lietuvos strategijoje taip pat kaip ir ES politikoje sveikata suvokiama
kaip pažangios visuomenės ir ekonomikos prielaida, o sveikatos sektorius
minimas finansinio tvarumo užtikrinimo kontekste.
Tarp pagrindiniuose Lietuvos dokumentuose nustatytų rodiklių, kurie labiausiai
susiję su sveikatos sektoriaus funkcionavimo rezultatais, yra vidutinė vyrų ir moterų
sveiko gyvenimo trukmė (SGT). Numatoma, kad iki 2020 m. Lietuva uţims 15 vietą
tarp ES šalių (reitingas nustatomas remiantis Eurostato vertinimais). Sveiko gyvenimo
trukmę Eurostatas nustato įvertinęs tikėtinos gyvenimo trukmės ir globalaus aktyvumo
apribojimo (angl. - Global Activity Limitation) rodiklio vertes.
Lyginant Lietuvos ir ES (27 šalių) vidurkio rodiklių faktinius duomenis, pastebima,
kad labiausiai nuo ES rodiklių skiriasi vyrų sveiko gyvenimo trukmės rodiklis. Beje,
2010 m. Lietuvoje didţiausias skirtumas buvo tarp vyrų ir moterų tikėtinos sveiko
gyvenimo trukmės (10,9 metų), pvz., Švedijoje šis skirtumas buvo maţiausias (4 metai).
Lietuvos moterų SGT buvo 0,3 metų, o vyrų – ketveriais metais maţesnis nei ES vidurkis.
3.1. paveikslas. Vyrų ir moterų vidutinė sveiko gyvenimo trukmė (SGT; metais)
Lietuvoje ir ES 2005–2010 m.
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Sveikatos sektoriaus raida gali daryti didelę įtaką ir kito rodiklio – gyvenimo
kokybės indekso pokyčiams. Yra daug mokslinių įrodymų, kad aukštesnis subjektyvus
pasitenkinimo ir gerovės vertinimas sietinas su geresne sveikata ir ilgaamţiškumu209.
Šio rodiklio, panašaus sveiko gyvenimo trukmės rodiklį, vertė nustatoma pagal šalies
vietą tarp ES šalių. Paţymėtina, kad toks vertės nustatymo būdas, kai indeksas priklauso
nuo kitų veiksnių (nuo kitų šalių paţangos), o ne nuo konkrečios šalies pastangų, yra
ginčytinas. Kita problema, susijusi su šio rodiklio nustatymu, yra ta, kad Lietuvos paţangos
strategijoje buvo remtasi tam tikru(International Living, 2011) tarptautiniu tyrimu. Šiuo
metu Europos Komisija ir Eurostatas rengia gyvenimo kokybės vertinimo rekomendacijas,
kuriomis siekiama pagerinti ir šalių palyginamumo kokybę. Lietuvos statistikos
departamentas remiasi būtent šio naujo rengiamo rodiklio darbo rezultatais. Šiuo metu
gyvenimo kokybė Lietuvoje vertinama pagal 8 gyvenimo kokybę apibūdinančius rodiklius:
materialinės sąlygos, produktyvi veikla, sveikata, švietimas, laisvalaikis, socialiniai ryšiai,
ekonominis ir fizinis saugumas, valdymas ir pagrindinės teisės, aplinkos kokybė210. Nuo
2013 m. planuojama vertinti bendrą pasitenkinimą gyvenimu, todėl į gyventojų apklausą
bus įtraukti klausimai apie gyvenimo prasmės vertinimą ir psichikos sveikatą.
Paţymėtina, kad gyventojų sveikatos būklė gali turėti nemaţą įtaką kitoms svarbioms
Lietuvos politikos rodiklių – BVP pagal perkamosios galios standartą ir bendro
20–64 m. asmenų uţimtumo, vertėms.
Lietuvos sveikatos sistemos plėtros 2011–2020 m. strateginiame dokumente,
be sveiko gyvenimo trukmės, minimi koreguojamo ir išvengiamo mirtingumo
rodikliai, tačiau jie nesukonkretinti iki skaitmeninės išraiškos.
Taigi Lietuvos strateginiuose dokumentuose yra nustatyti keli rodikliai,
kuriems sveikatos problemų sprendimas gali turėti nemažos įtakos, tačiau
šie rodikliai nėra tiksliai nurodyti.
Pagrindiniuose ES strateginiuose dokumentuose nėra nustatyta siektinų gyventojų
sveikatos būklės rodiklių, tačiau tokie rodikliai rekomenduojami Jungtinių Tautų
organizacijos. Bendradarbiaujant su PSO, patvirtintas neuţkrečiamųjų ligų
sumaţinimo iki 25 proc. 2025 m. tikslas (tikslas „25 iki 25“); čia vertinama tikimybė
numirti nuo vienos iš pagrindinių neuţkrečiamųjų ligų – širdies ir kraujagyslių ligų,
diabeto, vėţio ir lėtinių kvėpavimo ligų. Dabar vyksta diskusijos dėl tarpinių šio tikslo
pasiekimo rodiklių (2013 m. geguţės mėn. bus patvirtinta stebėsenos tvarka)211.

ES fondų paramos panaudojimo galimybės
2014–2020 m. numatomas ES fondų biudţetas – 376 mlrd. EUR, iš jų 162,6 mlrd.
EUR skiriama maţiau išsivysčiusiems regionams, prie kurių priskiriama ir Lietuva.
ES teisės aktuose, kuriuose reglamentuojama paramos fondų veikla, nenurodomi
konkretūs subjektai, turintys teisę gauti paramą, tačiau skiriant paramą atsiţvelgiama į
siekiamus tikslus ir bendras bei konkrečių fondų atskirai remiamas sritis (kurios aptartos
toliau). Subjektai, turintys teisę į ES paramos fondų finansavimą, turi būti tikslinami
nacionaliniu lygmeniu.
Visiems struktūriniams fondams numatyti bendri tikslai, kurių kiekvienas fondas,
atsiţvelgdamas į savo specifiką ir prisidėdamas prie bendros ES strategijos, turi siekti, tai:
 mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
 informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės
gerinimas;
New Economics Foundation (2012) Well-being evidence for policy: a review.
Lietuvos statistikos departamentas. (2012) Informacija apie gyvenimo kokybės rodiklius Lietuvoje. Interneto prieiga:
http://www.stat.gov.lt/uploads/docs/Inform_gyvent_kokybės_rodikliai.pdf.
211 Measuring progress on NCDs: one goal and five targets. Interneto prieiga: The Lancet, Vol. 380, October 13, 2012,
www.thelancet.com
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maţųjų ir vidutinių įmonių bei ţemės ūkio sektoriaus (iš Europos ţemės ūkio fondo
kaimo plėtrai; EŢŪFKP) ir ţuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus (iš Europos
jūrų reikalų ir ţuvininkystės fondo; EJRŢF) konkurencingumo didinimas;
perėjimo prie maţo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose
sektoriuose rėmimas;
prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;
aplinkosauga ir gamtinių išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
darniojo transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas;
uţimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
socialinės integracijos skatinimas ir kova su skurdu;
investicijų į švietimą, įgūdţius ir mokymąsi visą gyvenimą didinimas;
institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Minėti bendri tikslai atsispindi kiekvienam fondui nustatant konkrečius tikslus. Pagal
teminius tikslus nustatomi konkretūs kiekvieno fondo prioritetai, nurodomi konkretiems
fondams taikomose taisyklėse.
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
ERPF bendrosios nuostatos
Maţiau išsivysčiusiuose regionuose, tokiuose kaip Lietuva, bent 50 proc. ERPF lėšų
turėtų būti skiriama energetiniam efektyvumui ir atsinaujinantiesiems energijos
ištekliams, išradimams ir inovacijoms, maţosios ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) remti.
ES numatoma daugiau dėmesio skirti tvariai miestų plėtrai. Siekiant šio rezultato,
planuojama nustatyti minimalią 5 proc. dydţio ERPF lėšų sumą, skiriamą tvariai
urbanizacijai, įsteigti miestų plėtros platformą, kuri padėtų dalytis patirtimi ir kuria
remiantis būtų keliama institucijų kompetencija, sudaryti sąrašą miestų, kuriuose būtų
taikomi jungtiniai, miestų plėtros veiksmai.
Maţiau išsivysčiusiuose regionuose bent 50 proc. visų ERDF lėšų nacionaliniu mastu
turi būti skiriama šiems tikslams: 1) moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir
inovacijoms skatinti; 2) maţųjų ir vidutinių įmonių bei ţemės ūkio sektoriaus (iš EŢŪFKP)
ir ţuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus (iš EJRŢF) konkurencingumui didinti; 3)
perėjimui prie maţo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose
remti.
ERPF remiamos sritys
Fondas finansuoja:
 veiksmingas investicijas, kurios padeda sukurti ir išsaugoti nuolatines darbo vietas,
visų pirma teikiant tiesioginę pagalbą investicijoms į maţąsias ir vidutines įmones;
 investicijas į infrastruktūrą, teikiančią pagrindines paslaugas gyventojams
energetikos, aplinkos, transporto, informacinių ir ryšių technologijų (IRT) srityse;
 investicijas į socialinę, sveikatos ir švietimo infrastruktūrą;
 techninę paramą;
 endogeninio potencialo plėtojimą priemonėmis, kuriomis remiamas regioninis ir
vietos vystymasis.
Endogeninio potencialo plėtojimo priemonės apima:
 fiksuotas investicijas į įrangą ir maţos apimties infrastruktūrą;
 paramą bei paslaugas įmonėms, visų pirma MVĮ;
 paramą valstybinėms atradimų ir inovacijų įstaigoms, paramą investicijoms į
technologijas bei taikomųjų atradimų bendroves;
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regionų, miestų ir atitinkamų socialinių, ekonominių ir aplinkosaugos subjektų
tinklų kūrimą, jų bendradarbiavimą ir keitimąsi patirtimi.

Investicijų prioritetai
Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas:
 mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI) infrastruktūros tobulinimas, MTI gebėjimų
tobulinti kompetenciją lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač Europos svarbos,
skatinimas;
 įmonių MTI investicijų, produktų ir paslaugų plėtros, technologijų perdavimo,
socialinių inovacijų ir viešosioms paslaugoms teikti skirtų inovacijų, paklausos
generavimo, tinklų kūrimo, grupių ir atvirų inovacijų maţosiose ir vidutinėse
įmonėse skatinimas naudojantis paţangiąja specializacija;
 technologinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų, bandomųjų linijų, ankstyvo produktų
patvirtinimo veiksmų ir didelio poveikio technologijų paţangiosios gamybos
pajėgumų ir pirminės gamybos skatinimas bei bendrosios paskirties technologijų
sklaida.
IRT prieinamumo bei naudojimo skatinimas ir kokybės gerinimas:
 plačiajuosčio ryšio diegimo plėtra ir sparčiųjų tinklų plėtojimas;
 IRT produktų bei paslaugų, elektroninės prekybos tobulinimas ir IRT paklausos
didinimas;
 taikomųjų IRT e. valdţios, e. mokymosi, e. įtraukties ir e. sveikatos programų
tobulinimas.
MVĮ konkurencingumo didinimas:
 verslumo, ypač sudarant palankesnes sąlygas ekonominėje veikloje pritaikyti naujas
idėjas, ir naujų įmonių steigimo skatinimas;
 naujų MVĮ verslo, ypač internacionalizavimo, modelių kūrimas.
Perėjimo prie maţo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose
rėmimas:
 atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybos ir skirstymo skatinimas;
 energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo
skatinimas MVĮ;
 energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiosios energijos naudojimo
viešosiose infrastruktūrose ir gyvenamųjų namų sektoriuje rėmimas;
 paţangiųjų ţemosios įtampos paskirstymo sistemų kūrimas;
 anglies dioksido kiekio maţinimu grindţiamos miestų vietovių strategijos
skatinimas.
Prisitaikymo prie klimato kaitos skatinimas, rizikos prevencija ir valdymas:
 prisitaikymo prie klimato kaitos investicijų skatinimas;
 investicijų konkrečiai rizikai maţinti, atsparumui nelaimėms uţtikrinti ir nelaimių
valdymo sistemoms parengti skatinimas.
Aplinkos apsauga ir tausaus išteklių naudojimo skatinimas:
 atsiţvelgimas į svarbius atliekų sektoriaus investicijų poreikius siekiant įvykdyti
Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus;
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atsiţvelgimas į svarbius vandens telkinių sektoriaus investicijų poreikius siekiant
įvykdyti Sąjungos aplinkos acquis reikalavimus;
kultūros paveldo apsauga, propagavimas ir plėtra;
biologinės įvairovės, dirvoţemio apsauga ir ekosistemų funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“ ir tausias infrastruktūras;
miestų aplinkos gerinimo veiksmai, įskaitant apleistų pramoninių miesto rajonų
atgaivinimą ir oro taršos maţinimą.

Darnaus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse
šalinimas:
 daugiarūšės bendros Europos transporto erdvės rėmimas investuojant į
transeuropinį transporto tinklą (TEN-T);
 regionų judumo didinimas prie TEN-T infrastruktūros prijungiant antrinius ir
tretinius transporto mazgus;
 ekologiškų ir anglies dioksido kiekio maţinimu grindţiamų transporto sistemų
kūrimas ir tvaraus judumo miestuose skatinimas;
 plataus, kokybiško ir sąveikaus geleţinkelių tinklo kūrimas.
Uţimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimas:
 verslo inkubatorių kūrimas ir investicinės paramos savarankiškam darbui bei
įmonių steigimui teikimas;
 vietos plėtros iniciatyvos ir pagalba kuriant naujas darbo vietas struktūroms,
kuriomis uţtikrinamos vietos bendruomenės paslaugos;
 investicijos į valstybės įdarbinimo tarnybų infrastruktūrą.
Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu:
 investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama
prie nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, sveikatos skirtumų
maţinimas ir perėjimas nuo institucinių prie bendruomenės paslaugų;
 parama fiziniam ir ekonominiam nepasiturinčių miestų ir kaimų bendruomenių
atnaujinimui;
 socialinių įmonių rėmimas.
Investicijos į švietimą, įgūdţius, mokymąsi visą gyvenimą tobulinant švietimo ir
mokymo infrastruktūrą.
Institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimas stiprinant
institucinius gebėjimus ir viešųjų administravimo institucijų bei viešųjų paslaugų,
susijusių su ERPF lėšų panaudojimu, veiksmingumą teikiant paramą Europos socialinio
fondo remiamoms institucinių gebėjimų ir viešojo administravimo veiksmingumo
priemonėms.
Europos socialinis fondas (ESF)
ESF bendrosios nuostatos
Bent 20 proc. ESF lėšų turėtų būti skiriama kovai su skurdu ir socialinės integracijos
didinimui. Veiksmų programos turėtų koncentruoti finansavimą ribotam skaičiui
investicinių prioritetų.
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Maţiau išsivysčiusiuose regionuose 60 proc. ESF lėšų kiekvienoje veiksmų programoje
turėtų būti skiriama ne daugiau kaip keturiems investicijų prioritetams (kurie nurodomi
toliau).
ESF remiamos sritys
Fondo lėšas numatoma orientuoti į šias 4 temines remtinas sritis:
 uţimtumo didinimas ir parama darbo jėgos judumui;
 investicijos į švietimą, įgūdţius ir mokymąsi visą gyvenimą;
 kova su skurdu ir socialinės integracijos skatinimas;
 institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.
Kiekviena iš teminiu sričių vėliau suskaidoma į smulkesnius investicijų prioritetus.
Papildomai ESF turėtų remti kitas temines sritis, tokias kaip parama anglies
dvideginio maţinimui, kovai su klimato kaitą ir tausiai išteklius naudojanti ekonomika,
drauge skatinant informacinių ir ryšių technologijų naudojimą, technologinį vystymąsi bei
inovacijas, skatinant MVĮ konkurencingumą.
Investicijų prioritetai
Uţimtumo didinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas:
 suteikiant ieškantiems darbo ir neaktyviems asmenims galimybę gauti darbą, taip
pat pasitelkiant vietos uţimtumo iniciatyvas ir remiant darbo jėgos judumą;
 į darbo rinką ilgam integruojant nedirbančius ir nesimokančius jaunuolius;
 skatinant savarankišką darbą, verslumą ir verslo kūrimą;
 uţtikrinant vyrų ir moterų lygybę, sudarant sąlygas derinti darbinį ir asmeninį
gyvenimą;
 padedant darbuotojams, įmonėms ir verslininkams prisitaikyti prie pokyčių;
 aktyviai ir sveikai senstant;
 modernizuojant ir stiprinant darbo rinkos institucijas, taip pat imantis veiksmų
tarptautiniam darbo jėgos judumui didinti.
Investicijos į švietimą, įgūdţius ir mokymąsi visą gyvenimą:
 maţinant mokyklos nebaigiančių asmenų skaičių ir uţtikrinant lygias galimybes
gauti geros kokybės ikimokyklinį, pradinį ir vidurinį išsilavinimą;
 gerinant aukštojo ar lygiaverčio lygmens mokslo kokybę, veiksmingumą ir atvirumą,
kad būtų pritraukta daugiau studentų ir didėtų paţangumas;
 didinant galimybes mokytis visą gyvenimą, ugdant darbo jėgos įgūdţius ir keliant
kvalifikaciją, siekiant švietimo ir mokymo sistemas labiau pritaikyti prie darbo
rinkos poreikių.
Socialinės įtraukties ir kovos su skurdu skatinimas:
 uţtikrinant aktyvią įtrauktį;
 integruojant nustumtas į šalį bendruomenes, pvz., romų;
 kovojant su diskriminacija dėl lyties, rasinės arba etninės kilmės,
religijos ar tikėjimo, negalios, amţiaus arba lytinės orientacijos;
 didinant galimybes gauti įperkamas, tvarias ir aukštos kokybės
paslaugas, įskaitant sveikatos prieţiūrą ir visuotinės svarbos socialines
paslaugas;
 skatinant socialinę ekonomiką ir socialines įmones;
 įgyvendinant bendruomenės inicijuojamas vietos plėtros strategijas.
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Institucinių gebėjimų ir veiksmingo viešojo administravimo stiprinimas:
 investuojant į institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį
administravimą bei viešąsias paslaugas siekiant reformų, geresnio
reglamentavimo ir gero valdymo;
 didinant suinteresuotųjų subjektų, įgyvendinančių uţimtumo, švietimo ir socialinę
politiką, gebėjimus ir sudarant sektorių bei teritorinius paktus dėl pasirengimo
vykdyti nacionalinio, regioninio ir vietos lygmenų reformas.
Skirdamas lėšų minėtiems investicijų prioritetams, ESF taip pat padės siekti kitų teminių
tikslų, bendrų visiems fondams:
 remti perėjimą prie maţo anglies dioksido kiekio technologijų, atsparios klimato
kaitos poveikiui, tausiai išteklius naudojančios ir ekologiškesnės ekonomikos,
vykdant švietimo ir mokymo sistemų reformą, pritaikant reikiamus įgūdţius ir
kvalifikaciją, keliant darbo jėgos kvalifikaciją ir kuriant naujas darbo vietas su
aplinka ir energetika susijusiuose sektoriuose;
 gerinti prieigą prie informacinių ir ryšių technologijų, didinti tokių technologijų
naudojimą ir kokybę, plečiant skaitmeninį raštingumą;
 stiprinti mokslinius tyrimus, technologijų plėtrą ir inovacijas, tobulinant antrosios
ir trečiosios pakopų aukštojo mokslo studijas, rengiant mokslo darbuotojus ir
sukuriant aukštojo mokslo įstaigų, mokslinio tyrimo ir technologijų centrų bei
įmonių tinklus ir sudarant partnerystės susitarimus;
 didinti maţųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumą ugdant įmonių bei darbuotojų
prisitaikymą ir skatinant daugiau investuoti į ţmogiškąjį kapitalą.
Sanglaudos fondas (SF)
SF remiamos sritys
Fondas finansuoja:
 investicijas į aplinką, įskaitant sritis, susijusias su tvariu vystymusi ir aplinkai
palankia energija;
 transeuropinių tinklų transporto infrastruktūros projektus;
 techninės paramos priemones.
Investicijų prioritetai
Perėjimas prie maţo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos visuose sektoriuose:
 skatinant atsinaujinančiųjų energijos išteklių gamybą ir paskirstymą;
 skatinant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą
maţosiose ir vidutinėse įmonėse;
 remiant energijos vartojimo efektyvumą ir atsinaujinančiosios energijos vartojimą
viešojoje infrastruktūroje;
 plėtojant ţemosios įtampos paţangiąsias skirstomąsias sistemas;
 skatinant anglies dioksido kiekio maţinimo miestuose strategijas; skatinant
prisitaikymą prie klimato kaitos, gerinant rizikos prevenciją ir administravimą:
 remiant specialias investicijas, skirtas prisitaikyti prie klimato kaitos;
 skatinant investicijas, skirtas specifinei rizikai valdyti, uţtikrinant geresnį
reagavimą į nelaimes ir plėtojant nelaimių valdymo sistemas.
Aplinkos apsauga ir tausaus gamtos išteklių vartojimo skatinimas:
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patenkinant didelį investicijų į atliekų sektorių poreikį, kad būtų įvykdyti Sąjungos
aplinkos srities acquis reikalavimai;
patenkinant didelį investicijų į vandens telkinių sektorių poreikį, kad būtų įvykdyti
Sąjungos aplinkos srities acquis reikalavimai;
saugant ir atkuriant biologinę įvairovę, taip pat plėtojant ţaliąją infrastruktūrą;
gerinant miestų aplinką, įskaitant apleistų pramoninių sklypų atkūrimą ir oro taršos
maţinimą.

Darnaus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse transporto tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas:
 remiant įvairiarūšę bendrą Europos transporto erdvę, investuojant į
transeuropinius tinklus;
 kuriant aplinką tausojančias ir maţai anglies dioksido į aplinką išmetančias
transporto sistemas, įskaitant tvaraus judumo miestuose viešinimą;
 kuriant visa apimančias, kokybiškas ir sąveikias geleţinkelių sistemas.
Institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas, stiprinant su
Sanglaudos fondo įgyvendinimu susijusių viešojo administravimo įstaigų ir valstybės
tarnybų institucinius pajėgumus bei veiksmingumą.
Apibendrinant ES struktūrinių fondų panaudojimo teisines nuostatas, paţymėtina,
kad
fondų parama bus skiriama projektams, kurie sudaro sąlygas
(mažindami grėsmę sveikatai, pvz., mažindami oro taršą, gerindami
transporto infrastruktūrą ir nekenkdami aplinkai) pasiekti geresnių
sveikatos rodiklių.
Sveikatos priežiūros paslaugų svarba suvokiama (ir atitinkamai
įmanoma parama) kaip veiksnys, reikšmingas mažinant socialinę
nelygybę, kovojant su skurdu.
Rekomendacijos dėl ES struktūrinių fondų panaudojimo
Analizuojant 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų panaudojimą, buvo pastebėta, kad
tiesioginės investicijos į sveikatos sektorių būdingos naujoms ES valstybėms narėms (Estijai,
Latvijai, Lenkijai, Vengrijai ir Lietuvai). Paţymėtina, kad gali kilti klausimų dėl tiesioginių
investicijų į sveikatos prieţiūros infrastruktūrą tvarumo, taip pat jų ekonominės ir socialinės
vertės, paslaugų bendruomenėje plėtros ir išsamaus planavimo įdiegimo212.
Pastebėta, kad daugelyje naujų ES valstybių narių pirmenybė buvo suteikta stacionarinio
gydymo ligoninėms atnaujinti. Siūlytume daugiau paramos skirti savo namuose gyvenantiems
pagyvenusiems ţmonėms plėtojant paslaugų teikimą bendruomenėje ir ilgalaikę globą. Antras
prioritetas – visuomenės sveikatos tyrimai (skirtingai nuo biomedicininių tyrimų, kurie jau gavo
pagrindinį dėmesį) 213.
PSO ir Europos Komisija parengė rekomendacijas, kaip spręsti socialinės nelygybės
problemas geriau panaudojant ES struktūrinius fondus. Pabrėţiama, kad darbuotojų gebėjimų
stiprinimas – tai nėra vien darbo jėgos gausinimas, tai – ir organizacinė plėtra, ir paţanga
partnerystės, lyderystės stiprinimo, ir išteklių paskirstymo srityse. Taip pat siūloma mokytis iš
gerosios patirties pavyzdţių – kitų projektų patirties214.

Watson J. Health and Structural Funds 2007-2013 m.: Country and regional assessment, 2009.
McCarthy Mark. Health and the European Structural Funds in the new member states. European Journal of Public
Health, 2011.1–2.
214 PSO Europos biuras. How health systems can address health inequities through improved use of Structural Funds,
2010..
212
213
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Rengiant naują Sanglaudos politiką, vardijami ir kiti siektini fondų panaudojimo aspektai,
tarp jų – koncentravimasis į nedidelį prioritetų skaičių, stebėsenos ir vertinimo stiprinimas,
subsidijų ir paskolų derinimas.

Mokymai, institucinių gebėjimų stiprinimas (siekiant gero valdymo),
informacinių technologijų ir sistemų plėtra – tai prioritetinės visų sektorių,
įskaitant ir sveikatos, priemonės. Parama mažosioms ir vidutinėms
įmonėms, kaip ir parama mokslui,taip pat yra tarp prioritetų.
Tarp
pažymėtinų
sveikatos
sektoriaus
priemonių
yra
deinstitunacionalizavimas (kai paslaugos teikiamos ne institucijose, bet
namuose ar bendruomenėje).
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4. SVEIKATOS PRIORITETAI, KURIŲ ĮGYVENDINIMAS
GALI BŪTI FINANSUOJAMAS 2014–2020 M. ES
STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠOMIS
Šiame vertinimo ataskaitos skyriuje pateikiama informacija apie tai, kaip buvo
nustatytos svarbiausios sveikatos sektoriaus prioritetinės sritys, taip pat pateikiamos
prioritetams įgyvendinti rekomenduojamos intervencinės priemonės, aprašyta, kaip jas
įgyvendinti. Šiame skyriuje taip pat pateikiamas intervencijų ekonominis vertinimas ir
investicinių sričių atitiktis ES prioritetams bei 2014–2020 m. Nacionalinės paţangos
programos prioritetams.

Prioritetinių investicijų sričių nustatymo logika
Lietuvos strateginių investicijų krypčių 2014–2020 m. sveikatos sektoriuje prioritetai
neabejotinai turi atitikti bendrus valstybės raidos prioritetus bei Europos sveikatos
politikos kryptis, kuriomis atsiţvelgiama į didţiausius būsimus socialinius, demografinius
ir epidemiologinius uţdavinius.
2010 m. Europos Komisija patvirtino komunikatą „Europa 2020 m. Paţangaus,
tvaraus ir integracinio augimo strategija“, kuriame nurodoma, jog ES lygmeniu Komisija
išskirtinį dėmesį skirs Europos gyventojų sveikatai ir senėjančiai visuomenei bei
darniai visuomenės raidai215.
Lietuvoje vienas reikšmingiausių strateginių dokumentų, atspindintis valstybės
perspektyvinės raidos viziją, yra Nacionalinė paţangos programa bei Lietuvos paţangos
strategija „Lietuva 2030“216. Šioje strategijoje pabrėţiama, kad Lietuvą ateityje norima
matyti kaip veiklią, solidarią, socialiai atsakingą visuomenę, pasiţyminčią
konkurencinga, integralia ir į aukštą pridėtinę vertę orientuota ekonomika.
Aukštą pridėtinę vertę turinčios integralios Lietuvos ekonomikos pagrindas, be abejonės,
yra socialinis kapitalas – sveiki, kūrybingi ir darbingi ţmonės. Sveikatos
apsaugos sektorius gali reikšmingai prisidėti prie strateginių siekinių įgyvendinimo,
padėdamas stiprinti šalies gyventojų, ypač dirbančių, sveikatą, maţindamas išvengiamų
mirčių skaičių, maţindamas ligos sukeliamos negalios naštą, ilgindamas vidutinę gyvenimo
trukmę, gerindamas gyvenimo kokybę bei prisidėdamas prie sveikų gyvenimo metų
skaičiaus didinimo .
Sveikatos sektoriaus 2014–2020 m. prioritetų, finansuojamų ES struktūrinių fondų
lėšomis ir skirtų investicijoms, nustatymo metodologinė schema ir intervencijų logika
pateikta 4.1. paveiksle.

215

European Commission. Communication from the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and
inclusive growth. Brussels, 3.3.2010, COM(2010) 2020 final.
216
Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. geguţės 15 d. nutarimas Nr. XI-2015 „Dėl valstybės paţangos strategijos
„Lietuvos paţangos strategija „Lietuva 2030“ patvirtinimo“.
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4.1. paveikslas. Sveikatos prioritetų nustatymo metodologinė schema
PRIORITETAS (strateginis tikslas): Gerinti dirbančių ţmonių sveikatą ir didinti jų pajėgumą prisidedant prie šalies
paţangios ekonomikos kūrimo.
TIKSLAI:

1. Maţinti sveikatą lemiančių rizikos veiksnių paplitimą tarp Lietuvos gyventojų (ypač darbingo amţiaus ţmonių grupėje)
2. Maţinti gyventojų mirtingumą nuo išvengiamų ligų (sveikatos būklių), ypač darbingo amţiaus ţmonių grupėje

UŢDAVINIAI: sveikatos uždavinių ir jų pasiekimo vertinimo rodiklių lentelė pateikiama atskirai.
Sveikata
darbe

Lėtinių ligų
valdymas

Sveikatos (sektoriaus)
problemos
UŽDAVINIAI:

Sveikatos sektoriaus SSGG
analizė

Sveikatos problemų ir rizikos
veiksnių Lietuvoje
inventorizavimas

Sveikatos sauga
ir kokybė

Sveikatos prioritetai
(investicijų kryptys)

Sveikatą lemiančių veiksnių
nustatymas ir klasifikavimas
-

Gyvensena (30%)
Sveikatos prieţiūra (20%)
Socialiniai ir ekonominiai
veiksniai (40%)
Fizinė aplinka (10%)

Sveikatos intervencijos

Sveikatos intervencijų,
susijusių su sveikatos
prioritetais (investicinėmis
sritimis), nustatymas ir
ekonominis vertinimas

Sveikatos rodikliai

Sveikatos intervencijų
poveikio sveikatai
vertinimo rodikliai
pokyčiams stebėti

(demografinės tendencijos, socialiniai,
ekonominiai ir epidemiologiniai rizikos
veiksniai, ligos, mirtys, neįgalumas)
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Prioritetinių investavimo sričių atitiktis ES prioritetams
ES, pateikdama strategines programas ir nustatydama paramos teikimo prioritetus,
remiasi senųjų ES valstybių narių mokslo ir praktikos gerąja patirtimi bei laimėjimais
rekomenduodama patikimus būdus, kaip gerinti gyventojų sveikatą bei spręsti sveikatos
sistemos funkcionavimo problemas. Pagrindiniai prioritetai ir principai yra naujoviški
mūsų šalies kontekste, o jiems aprašyti daţnai nėra net nusistovėjusios ir visiems
suprantamos terminologijos. Be to, tokių prioritetų ir principų įgyvendinimas ne visada
atitinka Lietuvoje galiojančių teisės aktų nuostatas. Pavyzdţiui, ES rekomenduojami
prioritetai, kaip pasitvirtinusi geroji patirtis, apima tokius metodus kaip „veiklos
integralumas“, „bendruomeninės paslaugos“, „deinstitucionalizacija“, „nelygybės
maţinimas“, „neformali prieţiūra“, „aktyvus senėjimas“, „gerovė darbe“ etc., todėl
Lietuvoje siūloma pasinaudoti šia gerąja patirtimi ir vadovautis panašiais principais.
Investuojant būtina atsiţvelgti ne tik į veiksmus, KAS buvo daroma, bet ir į būdus – KAIP
buvo daroma. Vadovaujantis tokia logika ir buvo formuluojamos atitinkamos 2014–
2020 m. struktūrinės paramos investavimo prioritetinės sritys.
Atitiktis 2014–2020 m. Nacionalinės paţangos programos prioritetams
Atsiţvelgiant į 2014–2020 m. Nacionalinės paţangos programos prioritetus,
buvo pasirinkta darbingo amţiaus gyventojų grupė, kaip svarbiausia veiklos ir solidarios
visuomenės kūrimo prielaida217. Šioje programoje 1.5.1 uţdavinys numato ugdyti sveikos
gyvensenos savimonę – tai bus uţtikrinta įgyvendinant intervencijas visose trijose
prioritetinėse investicijų srityse.
Programos 2-asis prioritetas – veikli ir solidari visuomenė, kurio bendras tikslas
– gerinti gyvenimo kokybę, stiprinti socialinę sanglaudą ir uţtikrinti visiems lygias
galimybes – bus tiesiogiai įgyvendintas investuojant į visas tris sritis, nes gyvenimo kokybė
bus pagerinta pagerinus sveikatą (intervencijų poveikio rodiklis), o socialinės sanglaudos
didinimas ir sveikatos skirtumų maţinimas yra principiniai sveikatos intervencijų
elementai. Programos veiklios ir solidarios visuomenės prioritetui įgyvendinti nustatytos
šios prioritetinės sritys:
- gyventojų sveikatos stiprinimas ir išsaugojimas;
- gyventojų uţimtumo didinimas;
- gyventojų gebėjimas visiems drauge reaguoti į regionines ar vietos problemas
(stiprinant bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį);
- naujų formų ir būdų, kuriais būtų galima rezultatyviau ir veiksmingiau spręsti
socialines problemas, paieška ir diegimas.
Šioje vertinimo ataskaitoje nurodytos prioritetinės investicijų sritys tiesiogiai
susijusios su Programos prioritetinių sričių, tikslų ir uţdavinių įgyvendinimu.
Tikslinių grupių nustatymas
Demografinė ir epidemiologinė gyventojų sveikatos būklės analizė išryškino tris
pagrindines tikslines grupes, kurių sveikatos gerinimas galėtų tapti šalies gaunamos ES
struktūrinių fondų paramos 2014–2020 m. investavimo prioritetu:
2014–2020 m. Nacionalinė paţangos programa, patvirtinta 2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr.
1482 (Žin. 2012-12-11 Nr.144-7430).
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0–17 m. vaikai;
18–64 m. darbingo amţiaus ţmonės;
65 m. ir vyresni šalies gyventojai.

Investicijos į vaikų sveikatos stiprinimą ir rizikos veiksnių prevenciją yra labiausiai
atsiperkanti ilgalaikės perspektyvos investicija. Investicijos į darbingo amţiaus gyventojų
sveikatos gerinimą pagrįstos tuo, kad visos išvengiamos ir koreguojamos mirtys bei ligos
pasireiškia būtent darbingo amţiaus gyventojų grupėje, todėl mirčių ir susirgimų
prevencijos poveikis išryškėtų artimiausioje ateityje. Vyresnių nei 65 m. amţiaus gyventojų
dalies augimas yra gyventojų senėjimo padarinys, o investicijos į šios amţiaus grupės
gyventojų sveikatos stiprinimą tiesiogiai susijusios su sveikatos sistemos lėšų ekonomija.
Sveikatos prieţiūros sektoriaus prioritetų nustatymas vyko keliais etapais:
 sveikatos problemų ir rizikos veiksnių inventorizavimas, sveikatos sektoriaus
stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) įvertinimas;
 sveikatos prioritetų nustatymas;
 sveikatos intervencinių priemonių atranka, prioritetų nustatymas ir ekonominis
vertinimas pagal pasirinktus sveikatos prioritetus;
 sveikatos intervencijų poveikio sveikatai vertinimo rodiklių parinkimas.
Sveikatos problemų ir rizikos veiksnių inventorizavimas, sveikatos sektoriaus
SSGG įvertinimas
Inventorizuojamos visos sveikatos problemos (nesveikos būklės, angl. ill health
conditions), aktualios Lietuvoje. Problema įtraukiama į pirminį inventorizacinį problemų
sąrašą tada, kai:
 Problema yra minima mokslinėje recenzuojamoje periodikoje, profesinėje
sveikatos literatūroje, nemokslinio pobūdţio leidiniuose ir informacijos
šaltiniuose. Informacija yra viešai prieinama ir patikima.
 Yra pateikti sveikatos problemos mastą pagrindţiantys įrodymai, pvz.,
statistikos duomenys, ekspertų vertinimai, pacientų (organizacijų) liudijimai,
skundai ir pan.
Ataskaitoje aptariamos sveikatos problemos parinktos atsiţvelgiant į šiuos
reikšmingumo kriterijus:
 epidemiologinį reikšmingumą (aukšti mirtingumo / neįgalumo / ligotumo /
pirminio ir antrinio sergamumo rodikliai) šalyje arba palyginant su kitomis ES
šalimis;
 sveikatos problemos (rizikos veiksnio) išvengiamumą (koreguojamumą);
 socialinę ir ekonominę naštą šaliai.
Siekiant sistemiškai apibendrinti inventorizuojamas ir analizuojamas Lietuvos
gyventojų sveikatos problemas bei rizikos veiksnius, buvo atlikta Lietuvos sveikatos
sistemos stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė. SSGG analizė yra strateginio
planavimo metodas, leidţiantis kompleksiškai įvertinti visos sveikatos sistemos ir susijusių
sektorių stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, turinčias poveikį Lietuvos gyventojų
sveikatai.
Sveikatos prioritetų nustatymas
Sveikatos prioritetų nustatymas – viena svarbiausių šio projekto uţduočių.
Inventorizuotoms sveikatos problemoms struktūruoti ir prioritetizuoti buvo pasirinktas
sveikatą lemiančių veiksnių vertinimo modelis.
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Visi sveikatą lemiantys veiksniai pagal veiksnių pobūdį ir poveikio sveikatai apimtį
skiriami į tam tikras prieţastingumo kategorijas. Šiame darbe sveikatos problemų
prioritetams nustatyti buvo pasirinktas JAV mokslininkų sudarytas ir moksliškai
patikrintas konceptualus gyventojų sveikatos modelis218. Pagal minėtą modelį šios
ataskaitos rengėjai sudarė Lietuvai pritaikytą sveikatą lemiančių veiksnių modelį,
apibūdinantį sveikatą lemiančių veiksnių įtaką visuomenės sveikatai. Didţiausią poveikį
sveikatai daro socialiniai ir ekonominiai veiksniai – jų įtaka siekia 40 proc., gyvensena –
30 proc., sveikatos prieţiūra – 20 proc., fizinė aplinka – 10 proc. (4.2. paveikslas).
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Prieiga per internetą: http://www.countyhealthrankings.org/what-works-for-health
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4.2. paveikslas. Sveikatą lemiančių veiksnių modelis
Poveikis
sveikatai

Mirtingumas (gyvenimo trukmė) 50%
Ligotumas (gyvenimo kokybė) 50%

Rūkymas

Gyvensena (30%)

Mityba ir fizinis aktyvumas

Alkoholio vartojimas
Lytinis aktyvumas

Sveikatos
prieţiūra (20%)

Sveikatos prieţiūros
prieinamumas
Sveikatos prieţiūros
kokybė

Sveikatą
lemiantys
veiksniai

Išsilavinimas
Socialiniai ir
ekonominiai
veiksniai (40%)

Uţimtumas
Pajamos
Šeimos ir socialinis
palaikymas

Fizinė aplinka
(10%)

Politika ir
programos

Saugumas
bendruomenėje
Aplinkos kokybė
Tvari aplinka

Šaltinis: parengta autorių pagal „County Health rankings and roadmaps“, JAV.
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Prioritetinių sveikatos investicijų sričių ir intervencijų atranka bei
ekonominis vertinimas
Prioritetinės sveikatos investicijų sritys bei intervencijų priemonės buvo pasirinktos
remiantis keliais svarbiausiais kriterijais:
- poveikis sveikatai;
- intervencinių priemonių įgyvendinamumas;
- atitiktis nacionalinių ir ES strateginių dokumentų tikslams;
- atitiktis ES struktūrinių fondų tikslams.
Sveikatos intervencijos pasirinktos atsiţvelgiant į sveikatą lemiančių veiksnių modelį.
Buvo atliktas pasirinktų reikšmingiausių intervencijų ekonominis vertinimas.
Vertinimo rezultatai
 Atlikta Lietuvos sveikatos sektoriaus esamos padėties analizė, siekiant išryškinti
problemas ir gerąsias iniciatyvas.
 Išanalizavus sveikatos veiksnius ir sektoriaus funkcionavimo ypatumus, nustatytos
pagrindinės sveikatos problemas lemiančios prieţastys.
 Pasiūlytos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo sveikatos
sektoriuje sritys.
 Rekomenduotos veiksmingiausios ir tikslingiausios sveikatos intervencijos, kurių
įgyvendinimas galėtų būti finansuojamas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų
lėšomis.
Rekomenduojamos prioritetinės intervencijos
Intervencinių priemonių įgyvendinimo principai
Prioritetinės 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų paramos investicijų sritys bei
intervencijos buvo formuojamos vadovaujantis trimis pagrindiniais principais:
 kompleksiškumu ir integralumu;
 veiksnumu (angl. proactive);
 sveikatos netolygumų maţinimas.
Intervencinių priemonių kompleksiškumas ir integralumas uţtikrinami įtraukiant
skirtingus sektorius ir institucijas (sveikatos įstaigas, NVO, privačias įstaigas), kurių veikla
tarpusavyje yra susijusi. Intervencinės priemonės įgyvendinamos vadovaujantis
veiksnumo principu – t. y. sveikatos intervencijų vykdytojai imasi aktyvios rizikos grupių
paieškos, rizikos nustatymo, aktyviai teikiama pagalba ir konsultacijos. Veiksnumo
principas įpareigoja intervencijų vykdytojus pirmiems imtis iniciatyvos, o ne pasyviai
laukti, kol sveikatos problemų turintys ţmonės kreipsis patys. Veiksnumo principas
įgyvendinamas daugiau paslaugų teikiant uţ įstaigos ribų (pvz., mobilios paslaugos) ir
pasitelkiant kitus ne sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjus (pvz., NVO) – taip vykdomas
deinstitucionalizavimas.
Kompleksiškai įgyvendinant sveikatos intervencijas ir vadovaujantis veiksnumo
principu, būtų sumaţinti gyventojų sveikatos skirtumai šalyje ir lyginant Lietuvą su
kitomis ES šalimis.
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Intervencinės priemonės
Prioritetinėse investicijų srityse įgyvendinamas intervencines priemones galima
suskirstyti į 4 pagrindinius tipus: mokymai, informacinių ir ryšių technologijų (IRT)
diegimas, tyrimai bei vertinimai ir kitos priemonės.
Mokymai
Mokymai yra skirti sveikatos ir ne sveikatos sektoriaus specialistams, dirbantiems
lėtinių ligų valdymo, sveikatos darbe gerinimo bei sveikatos saugos ir kokybės gerinimo
srityse. Mokymai turėtų būti dviejų rūšių: vieni – skirti specialistų profesinei
kompetencijai didininti pagal profesinės veiklos sritis, antri – specialistų viešojo
administravimo gebėjimams stiprinti.
Mokymų tikslas yra pakelti specialistų profesinę kvalifikaciją bei sustiprinti profesinį
bendradarbiavimą sprendţiant gyventojų sveikatos problemas. Mokymai apimtų
profesinius mokymus pagal tinklinio bendradarbiavimo schemą: ţemesnio lygio SPĮ
dirbantys specialistai kreipiasi į aukštesnio/specializuoto lygio įstaigose dirbančius
specialistus; numatoma kreipimosi dėl konsultacijos tvarka, sąlygos, konsultavimo
pobūdis, konsultavimo rezultatų pateikimo forma, laikas. Svarbi prielaida – techninių
nuotolinių konsultacijų galimybių plėtra (telemedicinos plėtojimo kontekste išnaudojant
e. sveikatos institucinius tinklus). Profesinis konsultavimasis yra konstruktyvus
bendradarbiavimo modelis, o ne specialisto kompetencijos įrodymas, todėl daug dėmesio
turi būti skiriama profesinio bendradarbiavimo kultūrai ugdyti.
Vadovaujantis Estijos ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinimo patirtimi,
mokymus turėtų vykdyti tarptautinį ar bent nacionalinį akreditavimą turinčios institucijos
(valstybinės ir nevalstybinės), galinčios uţtikrinti aukščiausios kokybės lygio mokymus.
Profesiniai mokymai turi būti vykdomi tose srityse, į kurias numatytos intervencijos.
Mokymai gali būti eksperimentinio pobūdţio – įgyvendinami nedidele apimtimi pagal kelis
apimties reikšmingumo kriterijus:
- specialistų mokymas savivaldybės lygmeniu (teritorijos kriterijus);
- konkrečių ligų, darančių įtaką išvengiamam mirtingumui, valdymas (ligų kriterijus);
- profesinė grupė (tikslinės grupės kriterijus).
Labai svarbią mokymų tikslinę grupę sudaro visuomenės sveikatos specialistai,
galintys pagerinti visuomenės sveikatos srities sveikatos problemų sprendimo kokybę,
sustiprinti visuomenės sveikatos, kaip sistemos, galėjimą stiprinti gyventojų sveikatą.
Visuomenės sveikatos galios stiprinimas būtų orientuotas į mokymus, suteikiančius
specialistams galimybę imtis aktyvaus konsultavimo veiklos, kad visose
prioritetinėse investicijų srityse būtų laikomasi kompleksiškumo, integralumo ir
veiksnumo principų. Visuomenės sveikatos specialistai gebėtų imtis vadovaujamo ir
koordinuojančio vaidmens tokiose tikslinėse srityse kaip:
- visuomenės sveikatos ir pirminės sveikatos prieţiūros integravimas;
- visuomenės sveikatos ir socialinės apsaugos sektoriaus bendradarbiavimas;
- visuomenės sveikatos ir nevalstybinio sektoriaus bendradarbiavimas.
Visuomenės sveikatos integracijos su pirmine sveikatos prieţiūra modelis
grindţiamas visuomenės sveikatos specialistų gebėjimo konsultuoti stiprinimu.
Konsultavimo funkcijas labiausiai tiktų vykdyti visuomenės sveikatos biuruose
dirbantiems specialistams, o pats konsultavimas apimtų tiek individualų (paciento), tiek
institucinį ar organizacijų lygmenis. Konsultavimo turinys – sveikatą saugantys veiksniai ir
sveikatos rizikos veiksniai, mokymai, suvokimo apie sveikatą veikla individo elgsenos
keitimo klausimais (sveika gyvensena, mityba, fizinis aktyvumas, alkoholio, tabako
vartojimo prevencija ir pan.). Viena iš sąlygų, kad visuomenės sveikatos specialistai galėtų
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konsultuoti sveikus gyventojus ar pacientus, – sudaryti teisines tokio konsultavimo
prielaidas bei uţtikrinti specialistų aukščiausios kokybės profesinę kompetenciją (ypač
visuomenės sveikatos ir vadybos srityje).
Visuomenės sveikatos srities bendradarbiavimas su socialinės apsaugos ir NVO
sektoriais gali pasireikšti vykdant aktyvią sveikatos poţiūriu rizikos asmenų (grupių)
paiešką visuomenėje, jų konsultavimą ir siuntimą į sveikatos ar socialinio sektoriaus
institucijas pagalbos. NVO sektorius turi nemaţą darbo su socialinę atskirtį išgyvenančiais
socialinės rizikos asmenimis. Visuomenės sveikatos specialistai turi atlikti aktyvaus
tarpininko vaidmenį skatindami NVO ir kitų sektorių institucijas bendradarbiauti
bendruomenės lygmeniu. Brandţios ir ilgametės veiklos patirtį turinčios NVO yra vertos
pasitikėjimo įtraukiant jas padėti spręsti opiausias visuomenės sveikatos problemas.
Mokymuose galėtų būti aptariamas toks čia pateikiamas visuomenės sveikatos ir
socialinės apsaugos, NVO ar kitų sektorių bendradarbiavimo modelis, ypač būtinas
visuomenės sveikatos specialistų veiklai:

Aktyvi sveikatos
rizikos grupių
paieška
bendruomenėje (!):
nustatymas ir
bendradarbiavimas

Kompetencija ir
ekspertizė
bendruomenės
(visuomenės)
sveikatos būklės ir
reikiamų
intervencijų
klausimais

-Konsultavimas
-Siuntimas į ASPĮ,
socialines ar kitas
tarnybas dėl
paslaugos

Metodologinis
vadovavimas ir
koordinavimas
sprendžiant ir
vertinant
bendruomenės
(visuomenės)
sveikatos problemas
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Informacinių ir ryšių technologijų diegimas
Informacinių ir ryšių technologijų diegimas yra būtina intervencinių priemonių
įgyvendinimo prielaida. IRT reikalingos ir kaip informavimo bei komunikavimo kanalas,
kaip duomenų saugykla, darbo organizavimo priemonė.
IRT pritaikymas įgyvendinant intervencines priemones yra susijęs su šiais e.
sveikatos siekiniais:
 viena prieigos platforma prie e. sveikatos paslaugų gyventojams ir
specialistams;
 sudarytos sąlygos pacientui gauti informaciją elektroniniu būdu apie jo
sveikatos įrašus ir kitą su jo sveikata susijusią informaciją, galimybė pareikšti
valią ir tvarkyti įgaliojimus, susijusius su prieiga prie asmens elektroninės
sveikatos istorijos (ESI) duomenų;
 saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų sveikatos
specialistams, dirbantiems įstaigose, neturinčiose savų informacinių sistemų.
Sudarytos sąlygos sveikatos specialistams, dirbantiems įstaigose,
neturinčiose savų informacinių sistemų, elektroninėmis priemonėmis
tvarkyti pacientų sveikatos įrašus (įskaitant e. siuntimus konsultuotis,
siuntimus dėl diagnozės ar gydyti) bei rengti statistines ataskaitas iš pacientų
ESI gautų duomenų, būtinas paciento sveikatos prieţiūrai vykdyti ir
sveikatos prieţiūros veiklai valdyti;
 sveikatos prieţiūros įstaigoms, turinčioms savas informacines sistemas,
uţtikrinta saugi prieiga prie paciento ESI ir kitų e. sveikatos paslaugų per
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (toliau
– ESPBI) IS duomenų mainų terpę. Sudarytos sąlygos sveikatos prieţiūros
įstaigoms, turinčioms savas informacines sistemas, teikti, kaupti ir gauti ESI
informaciją (įskaitant e. siuntimus dėl konsultacijos, diagnozės ar gydyti);
 galimybė keistis duomenimis su Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnyba, „Sodra“, gauti reikiamą gyventojų demografinę informaciją iš
Gyventojų registro;
 sudarytos sąlygos pateikti nuasmenintą informaciją analizei, sveikatos
prieţiūrai, ligų prevencijai, stebėsenai ir mokslinei veiklai atlikti;
 bendra prieiga prie sveikatos prieţiūros sektoriaus informacinių išteklių – e.
sveikatos istorijos, registrų ir klasifikatorių; viešojo administravimo
sektoriaus informacinių išteklių ir e. valdţios paslaugų ( per sąveiką tarp e.
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros ir Viešojo
administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos
(VAIISIS);
 sudarytos sąlygos sveikatos prieţiūros specialistams per e. sveikatos portalą
suformuoti, išrašyti ir atšaukti e. receptą;
 gydytojo-paciento-vaistininko sąsajos uţtikrinimas, t. y. visų šio proceso
dalyvių tapatybės patvirtinimas (elektroniniu parašu ar kt. būdais),
kompensuojamųjų vaistų išrašymo kontrolės gerinimas;
 galimybė gydytojui gauti išsamią informaciją apie pacientui skirtus vaistus,
išrašytus receptus ir pagal juos įsigytus vaistus, paciento sveikatos duomenis
bei formuoti e. receptus pagal paskirtą gydymą vaistais;
 galimybė vaistininkui, išduodančiam vaistus, gauti tikslius ir aiškius recepto
duomenis, perţiūrėti galiojančius receptus ir paciento vartojamus vaistus;
 e. recepto informacijos pateikimas vaistų, išduotų (parduotų) pagal
kompensuojamųjų vaistų receptus, kainai kompensuoti. Informacijos apie
vaistus, išduotus (parduotus) pagal kompensuojamųjų vaistų receptus,
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pateikimas privalomąjį sveikatos draudimą vykdančioms institucijoms ir
kitiems sveikatos draudimo paslaugas Lietuvoje teikiantiems subjektams;
medicininių vaizdų ilgalaikis saugojimas ir naudojimas;
integralumo įgyvendinimas, medicininių vaizdų susiejimas su pacientų
elektronine sveikatos istorija, esančia ESPBI IS;
visų Lietuvos sveikatos prieţiūros įstaigų, turinčių reikiamą techninę ir
programinę įrangą medicininiams vaizdams kurti, vaizdų perdavimas į
sistemą;
pakartotinių tyrimų skaičiaus sumaţinimas;
išankstinė pacientų registracija – planuojamas apsilankymas;
sveikatinimo paslaugų tęstinumo (geografiškai ir laiko poţiūriu)
uţtikrinimas;
paciento gydymo kokybės uţtikrinimas, gydymo klaidų skaičiaus
sumaţinimas;
patikimų ir kokybiškų sveikatos prieţiūros paslaugų gavimo uţtikrinimas;
sveikatos prieţiūros įstaigose maţiau laiko skiriant medicininiams
dokumentams pildyti, daugiau dėmesio bus skiriama pagrindinei medicinos
specialisto veiklai – pacientui gydyti;
lengviau valdomi pacientų srautai ir geriau paskirstomos darbo jėgos ištekliai
sveikatos prieţiūros įstaigose;
keitimasis standartizuota vienodai aiškiai visiems sveikatos prieţiūros įstaigų
specialistams suprantama informacija;
tyrimų dubliavimo išvengimas;
vertingos patariamosios informacijos medicinos specialistams darant
diagnostinius ir terapinius sprendimus gavimas.

Buvęs Europos Komisijos narys Johnas Dalli vienoje savo kalbų yra pabrėţęs, kad
sveikatos apsaugos reikalavimai kyla nepaisant ribotų sveikatos apsaugai skiriamų
biudţetų ir kad šiandien kaip niekada anksčiau akivaizdus poreikis rasti sprendimus
aukštos kokybės sveikatos prieţiūros paslaugoms teikti219. Naujojo poţiūrio į sveikatos
prieţiūros paslaugas reikia dėl problemiško sveikatos prieţiūros paslaugų paklausos ir
pasiūlos santykio. Akivaizdu, jog ryškėjant epidemiologiniams pokyčiams (augant lėtinių
ligų skaičiui, didėjant alergijų, psichikos, onkologinių bei gyvenimo būdo sukeltų ligų
skaičiui), keičiantis demografinėms tendencijoms (ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei,
didėja reikalavimai bei išlaidos senyvo amţiaus ţmonių sveikatos prieţiūrai), išliekant gana
didelei socialinei atskirčiai, prastėjant aplinkos kokybei (klimato kaita, uţterštumas,
cheminių medţiagų vartojimas), plintant vartotojiškam poţiūriui (sveikatos prieţiūros
paslaugos vertinamos taip pat kaip ir bet kurios kitos paslaugos, populiarėja sveikatos
paslaugų turizmas, didėja tarpvalstybinė sveikatos paslaugų konkurencija), randantis
naujoms mokslo ir medicinos inovacijų galimybėms, sveikatos apsauga susiduria su vis
didesniais pacientų lūkesčiais. Tačiau tuo pat metu ryškėja sveikatos prieţiūros specialistų
pasiskirstymo problema, didėja tarpvalstybiniai skirtumai tarp sveikatos apsaugai
skiriamų finansinių išteklių220.
E. sveikata – tai vienas naujoviškiausių sprendimų sveikatos paslaugų pasiūlai ir
paklausai valdyti. Tai sveikatos apsaugos, medicinos informatikos ir administracinės
veiklos visuma, uţtikrinama diegiant informacines ir ryšių technologijas, organizacines
219

Iš tuomečio Europos Komisijos nario, atsakingo uţ sveikatos ir vartotojų reikalų politiką, Johno Dalli Italijos
ambasadoje Vašingtone 2012 m. birţelio 28 d. pasakytos kalbos.
220
Remtasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos analize „Lietuvos e. sveikatos strategija: kontekstas,
rekomendacijos ir įgyvendinimo rekomendacijos”, 2007 m.
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veiklos naujoves bei naujus įgūdţius ir skirta sveikatinimo (asmens, visuomenės,
farmacijos) paslaugoms tobulinti operatyviai pateikiant išsamią veiklai reikalingą
informaciją.221
Atlikus koncentruotą e. sveikatos sistemos strateginių dokumentų ir 2009–2015 m.
periodu įgyvendinamų projektų vertinimą, galima išvardyti svarbiausius e. sveikatos
tikslus, sudarančius sąlygas gerinti sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę, jie yra:
 bendradarbiavimo tarp sveikatos prieţiūros sektoriaus dalyvių uţtikrinimas –
nacionalinės duomenų mainų platformos Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros IS sukūrimas ir plėtra;
 elektroninės skaitmeninių vaizdų saugyklos sukūrimas, sudarant galimybę
įstaigoms keistis medicininiais vaizdais;
 elektroninio recepto modulio įgyvendinimas;
 sveikatos prieţiūros įstaigų informacinių sistemų (HIS) kūrimas ir plėtra, sudarant
sąlygas integruoti SPĮ HIS su centrine sistema.
Toliau pateikiami e. sveikatos plėtros tikslai, kuriuos reikia pasiekti iki 2020 m.
Atsiţvelgiant į Europoje šiuo metu įgyvendinamus e. sveikatos projektus (EPSOS,
„Calliope“) ir bendras paslaugų, asmenų judėjimo bei IRT raidos tendencijas, tikėtina, jog
2014–2020 m. investicijos bus skiriamos dviem pagrindinėms kryptims:
 tolesnei sukurtos ESPBI IS plėtrai, papildant ją naujais moduliais, konkrečių ligų
posistemėmis;
 saugiems tarptautiniais standartais grindţiamiems suvestinių duomenų mainams
tarpvalstybiniu mastu uţtikrinti.
Tyrimai ir vertinimai
Tai – priemonės, apimančios taikomojo pobūdţio mokslinių studijų vykdymą, kurios
reikalingos iki šiol neţinomos srities problematikos mastui nustatyti, reikiamoms
intervencijoms planuoti, pokyčiams stebėti ir bandomiesiems projektams vertinti.
Šių priemonių tikslas – sukurti prielaidas sveikatos prieţiūros sprendimus priimti
remiantis objektyviais patikimais duomenimis. Šių intervencinių priemonių apima
mokslinių tyrimų, stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimą. Tyrimai turėtų būti vykdomi
tose sveikatos sistemos srityse, kuriose labiausiai trūksta patikimos moksliniais tyrimais
(nuoseklia, patikima ir aiškia tyrimų vykdymo metodologija) įrodytos informacijos,
leidţiančios daryti išvadas ir priimti sprendimus dėl sveikatos sektoriaus prioritetų,
sveikatos rizikos veiksnių, sveikatos būklės, paslaugų vartojimo, paslaugų kokybės
vertinimo etc.
Stebėsenos sistema yra viena svarbiausių visuomenės sveikatos priemonių,
apimančių sisteminį duomenų rinkimą, analizę, aiškinimą ir sklaidą, ji būtina ligų
prevencijai ir kontrolei. Mokslinių ir faktinių duomenų bazių sukūrimas bei nuolatinis jų
palaikymas yra svarbiausia remiantis informacija ir kitaip pagrįstų sprendimų priėmimo
prielaida sveikatos srityje. Be to, stebėsenos sistema labiausiai reikalinga tarp gyventojų
įgyvendinamų intervencinių priemonių poveikio visuomenei sveikatai įvertinti222.
Sveikatos apsaugos sistemoje (kaip ir kitose srityse) yra būtinas nuolatinis
vykstančių procesų, įgyvendinamų pokyčių vertinimas, apimantis kompleksinių mišrių
vertinimo metodų taikymą (įskaitant mokslinių tyrimų rezultatų ir stebėsenos sistemos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-151 „Dėl e. sveikatos sistemos
2009–2015 metų plėtros programos patvirtinimo” (Ţin., 2010, Nr. 23-1079; 2010 Nr. 157-8002).
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Jamison D.T., Breman J.G., Measham A.R., et al. editors. Disease Control Priorities in Developing Countries. 2nd
edition. Washington (DC): World Bank; 2006.
222

158

duomenų panaudojimą). Vertinimas suteikia sisteminės analizės, greitesnių rezultatų
(palyginti su moksliniais tyrimais ir stebėsena) formulavimo ir lankstaus ad hoc
problemos, intervencijos įvertinimo ir sprendimo galimybę. Vertinimai – tai viena
patogiausių sveikatos politikos formavimo priemonių. Vertinimo kultūros (tradicijos,
priimtinumo, supratimo) plėtojimas yra privaloma sveikatos intervencijų, programų,
politikos valdymo prielaida223,224.
Kitos priemonės
Tai kitokio pobūdţio intervencinės priemonės, tarp kurių yra infrastruktūros
gerinimas, pvz., teikiant ambulatorines sveikatos prieţiūros paslaugas: šeimos gydytojų,
diagnostikos ir specialistų konsultavimo, odontologijos paslaugas, taip pat slaugos,
greitosios medicinos pagalbos, reabilitacijos paslaugas; lėtinėms ligoms valdyti reikalingos
įrangos įsigijimas, transporto priemonių įsigijimas mobilioms paslaugoms teikti ir pan.
Prioritetinių intervencijų sričių nustatymo logika
Principinė 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje
prioritetinių investicijų sričių ir intervencijų įgyvendinimo schema pateikta 4.3. paveiksle.
Visos intervencijos pagal prioritetines investicijų ir intervencinių priemonių sritis
detalizuotos 4.1.lentelėje.

EVALSED: the resource for the evaluation of socio-economic development. Prieiga per internetą:
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/evalsed/guide/index_en.htm
224 U.S. Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. Office of the Director,
Office of Strategy and Innovation. Introduction to program evaluation for public health programs: A self-study guide.
Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention, 2005.
223
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4.3. paveikslas. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo sveikatos sektoriuje prioritetinių investicijų sričių ir
intervencijų įgyvendinimo schema
Investicijų sritys ir
intervencijų priemonės

Rizikos veiksniai

- Rūkymas
- Alkoholis
- Mityba
- Menkas fizinis
aktyvumas

IRT diegimas
Tyrimai,
vertinimai

NVO ir privataus sektoriaus įtraukimas

Mokymai

Sveikatos
sauga ir
kokybė

Visuomenės sveikatos stiprinimas

- Hospitalinės
infekcijos

Sveikata
darbe

Pirminės sveikatos prieţiūros stiprinimas

- Stresas darbe
- Senėjimas

Lėtinių
ligų
valdymas

Intervencijų rezultatai

- Sumaţėjęs
išvengiamas
mirtingumas nuo ŠKL,
piktybinių navikų, traumų,
apatinių kvėpavimo takų
ligų, tuberkuliozės,
virškinimo sistemos ligų,
diabeto;
- sumaţėjęs laikinojo
nedarbingumo dienų
skaičius dėl šių ligų;
- išaugusios
ambulatoriškai
teikiamų sveikatos
paslaugų apimtys (dėl
lėtinių ligų valdymo);

Intervencijų poveikis

- pagerėjusi
gyventojų
sveikata;
- padidėjęs
darbingo ir ypač
darbingo vyresnio
amţiaus (55–64
m.) gyventojų
ekonominis
aktyvumas.

- sutrumpėjusi
stacionarinio gydymo
trukmė (dėl HI
prevencijos);
- sumaţėjęs
stacionarinis
letališkumas (dėl HI
prevencijos).

Kitos
priemonės
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4.1. lentelė. 2014–2020 m. ES SF paramos prioritetinės sveikatos investicijų sritys, intervencijos ir poveikiai
Rizikos
veiksniai

Rūkymas
Alkoholis
Mityba
Menkas
fizinis
aktyvumas

Investicijų
sritis

Lėtinių ligų
valdymas

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

1. Bendradarbiaujant su
uţsienio partneriais,
parengti 7 lėtinių ligų ir jų
rizikos veiksnių valdymo
modelius

Kas
atsakingas

SAM

Pagrindiniai
vykdytojai

- Pirminės sveikatos
prieţiūros įstaigos,
- greitosios medicinos
pagalbos stotys,
- visuomenės
sveikatos įstaigos,
- NVO ir kitų sektorių
įstaigos pagal lėtinės
ligos pobūdį,
- profesinės draugijos

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

- Sumaţėjęs išvengiamas
mirtingumas nuo ŠKL;
- sumaţėjęs
mirštamumas nuo
piktybinių navikų
- sumaţėjęs
mirštamumas nuo
apatinių kvėpavimo takų
ligų,
- sumaţėjęs mirtingumas
dėl traumų;
- sumaţėjęs
mirštamumas nuo
virškinimo sistemos ligų;
- padidėjęs
ambulatorinių
odontologijos paslaugų
teikimas didţiausiu
odontologinės pagalbos
netolygumu
pasiţyminčiuose šalies
regionuose;
- sumaţėjęs
mirštamumas nuo
diabeto;
- sumaţėjęs

- Pagerėjusi
gyventojų
sveikata (savo
sveikatos
vertinimas,
padidėjęs proc.
ţmonių, kurie
savo sveikatą
vertina kaip
(labai) gerą
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Rizikos
veiksniai

Investicijų
sritis

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

Kas
atsakingas

Pagrindiniai
vykdytojai

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

mirštamumas nuo
tuberkuliozės;
- sumaţėjęs laikinojo
nedarbingumo dienų
skaičius dėl ŠKL,
piktybinių navikų,
traumų, apatinių
kvėpavimo takų ligų,
virškinimo sistemos ligų,
tuberkuliozės, diabeto.
2. Specialistų, dalyvaujančių
lėtinių ligų ir rizikos veiksnių
valdyme, mokymas.
Mokymas yra 2 tipų:
profesinės kvalifikacijos
kėlimas ir viešojo
administravimo įgūdţių
stiprinimas
3. 7 lėtinėms ligoms valdyti
skirtų bandomųjų projektų
įgyvendinimas ir vertinimas
4. Informacinių ir ryšių
technologijų įdiegimas
lėtinėms ligoms valdyti ir
gyventojų sveikatos
raštingumui didinti
5. Moksliniai ir taikomieji
tyrimai tikslingai stebint
tęstinius gyventojų sveikatos
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Rizikos
veiksniai

Stresas
darbe
Senėjimas

Investicijų
sritis

Sveikata
darbe

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

pokyčius
6. Ambulatorines (šeimos
gydytojų, diagnostikos ir
specialistų konsultavimo,
odontologijos, slaugos, GMP,
reabilitacijos) paslaugas
teikiančių įstaigų
infrastruktūros stiprinimas;
transporto įsigijimas
mobilioms paslaugoms teikti
1. Bendradarbiaujant su
uţsienio partneriais parengti
Sveikatos darbe gerinimo
programą, apimančią
sveikatos specialistų
bendradarbiavimo su
darbdaviais modelį

2. Atlikti taikomuosius
mokslinius tyrimus, kad
būtų įvertinta dirbančių
asmenų sveikatos būklė
Lietuvoje, įvertinti rizikos
veiksniai ir įvertinti
bandomieji intervenciniai
projektai

Kas
atsakingas

SAM

Pagrindiniai
vykdytojai

- Pirminės sveikatos
prieţiūros įstaigos,
- visuomenės
sveikatos įstaigos,
- NVO ir kitų sektorių
įstaigos pagal lėtinės
ligos pobūdį,
- profesinės sąjungos,
- darbdavių
asociacijos

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

- Sumaţėjęs laikinojo
nedarbingumo dienų
skaičius dėl ligos

- Pagerėjusi
gyventojų
sveikata (savo
sveikatos
vertinimas,
padidėjęs proc.
ţmonių, kurie
savo sveikatą
vertina kaip
(labai) gerą
- Padidėjęs
darbingo
amţiaus
gyventojų ir
ypač darbingo
vyresnio
amţiaus (55–
64 m.)
ekonominis
aktyvumas
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Rizikos
veiksniai

Investicijų
sritis

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

Kas
atsakingas

Pagrindiniai
vykdytojai

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

3. Specialistų,
įgyvendinančių Sveikatos
darbe gerinimo programą,
mokymas. Mokymas yra 2
tipų: profesinės
kvalifikacijos kėlimas (kaip
nustatyti rizikos veiksnius,
bendradarbiauti su
darbdaviais, konsultuoti
darbdavius ir darbuotojus
sveikatos darbe klausimais,
aktyvaus senėjimo vyresnio
darbingo amţiaus dirbančių
asmenų sveikatos klausimais
ir pan.) ir viešojo
administravimo įgūdţių
stiprinimas
4. Informacinių ir ryšių
technologijų įdiegimas
uţtikrinant informacijos apie
sveikatą darbe prieinamumą,
didinant darbuotojų
sveikatos raštingumą
5. Įgyvendinti dirbančių
asmenų (psichikos) sveikatą
gerinančias ir jungiamojo
audinio ir skeleto raumenų
sistemos ligomis sergančių
darbuotojų galimybes dirbti
didinančias intervencijas
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Rizikos
veiksniai

Investicijų
sritis

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

Kas
atsakingas

Pagrindiniai
vykdytojai

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

kaip bandomuosius
projektus (intervencijos
parinktos pagal šios
ataskaitos 1.21 lentelėje
nurodytas priemones):
- jungiamojo audinio ir
skeleto raumenų sistemos
ligomis sergančių asmenų
darbo sąlygų kontrolė ir
galimybių likti jiems fiziškai
aktyviems uţtikrinimas, ypač
55–64 m. amţiaus grupėje;
- geresnių darbo sąlygų
kūrimas ir sveikesnės
gyvensenos intervencinių
priemonių diegimas, ypač
darbuotojams, kurių
paklausa darbo rinkoje yra
didelė, kurių amţius yra 55–
64 m., o gyvensena nėra
sveika;
- fizinio aktyvumo galimybių
kūrimas darbo aplinkoje,
ypač vyresnio darbingo
amţiaus ţmonėms (55–64
m.), ţmonėms, turintiems
jungiamojo audinio ir
skeleto raumenų sistemos
sutrikimų, taip pat
kenčiančių nuo depresijos;
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Rizikos
veiksniai

Investicijų
sritis

Hospitalinės Sveikatos
infekcijos
sauga ir
kokybė

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

- įgyvendinti koordinuotas
kompleksines intervencines
priemones, maţinančias
stresą darbe ir gerinančias
dirbančių asmenų psichikos
sveikatą;
- lankstaus darbo
organizavimo
įgyvendinimas, ypač
darbuotojams, kenčiantiems
dėl prastos psichologinės
savijautos
1. Taikomieji moksliniai
tyrimai nustatant
hospitalinių infekcijų
paplitimą ir jų prieţastis;
hospitalinių infekcijų
prevencinių intervencijų
įgyvendinimo vertinimas

2. Sveikatos darbuotojų,
pacientų mokymai
hospitalinių infekcijų
prevencijos tema, sveikatos
specialistų mokymai
hospitalinių infekcijų
prevencijos per oro kokybės
kontrolę tema

Kas
atsakingas

SAM

Pagrindiniai
vykdytojai

- Sveikatos prieţiūros
įstaigos,
- visuomenės
sveikatos įstaigos,
- pacientų
organizacijos

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

- Sutrumpėjusi
stacionarinio gydymosi
trukmė
- sumaţėjęs stacionarinis
letališkumas

- Pagerėjusi
gyventojų
sveikata (savo
sveikatos
vertinimas,
padidėjęs proc.
ţmonių, kurie
savo sveikatą
vertina kaip
(labai) gerą
- Padidėjęs
darbingo
amţiaus
gyventojų
ekonominis
aktyvumas
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Rizikos
veiksniai

Investicijų
sritis

Intervencijų priemonės
(veiksmai)

Kas
atsakingas

Pagrindiniai
vykdytojai

Intervencijų
įgyvendinimo rezultatai
(stebėsena vykdoma
pagal HISIC ir
Statistikos
departamento
renkamus rodiklius)

Intervencijų
poveikis
(stebėsena
vykdoma
pagal HISIC
ir Statistikos
departamento
renkamus
rodiklius)

3. Infrastruktūros
investicijos hospitalinių
infekcijų prevencijai
kontroliuojant oro kokybę
4. Informacinių ir ryšių
technologijų įdiegimas
(gyventojų ir sveikatos
darbuotojų sveikatos
raštingumo didinimas HI ir
saugos tema)
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Lėtinių ligų valdymas
Senstant šalies gyventojams, didėja lėtinėmis ligomis sergančių ţmonių skaičiaus.
Lėtinių ligų keliamų sveikatos ir socialinių problemų suvaldymas yra vienas didţiausių
sveikatos sistemos iššūkių. Daţniausios lėtinės ligos, kurios epidemiologiškai vis daţniau
pasireiškia darbingo amţiaus ir vyresnio amţiaus gyventojams, yra diabetas, onkologinės
ligos, kvėpavimo sistemos ligos (lėtinė obstrukcinė plaučių liga, tuberkuliozė), jungiamojo
audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos (artritas), ŠKL (cerebrovaskulinės ligos, širdies
nepakankamumas, išeminė širdies liga, hipertenzija), virškinimo sistemos ligos (kepenų
patologijos dėl alkoholio vartojimo), psichikos ligos (demencija, depresija, priklausomybės
ligos), neurologinės ligos (Lietuvoje šios ligos sudaro 7 proc. stacionarinio sergamumo).
Lėtinių ligų valdymas yra kompleksinė intervencija, apimanti tris lėtinių ligų valdymo
lygius (parengta pagal „Improving chronic disease management“, Jungtinė Karalystė,
2004).

Šios intervencijos tikslas – parengti lėtinių ligų valdymo modelius.
Lėtinių ligų valdymas apima lėtinės ligos valdymo būdo nustatymą ir aprašymą.
Ilgametę lėtinių ligų valdymo patirtį turinčios šalys primygtinai rekomenduoja lėtinių ligų
valdymo būdus rengti profesinę ekspertizę turintiems specialistams.
PSO siūlo kitą lėtinių neinfekcinių ligų valdymo kryptį: ŠKL, diabetas, piktybiniai navikai ir lėtinės
kvėpavimo sistemos ligos.
Ekspertai siūlo tikslo „25-25“ (iki 2025 m. 25 proc. sumaţinti mirštamumą nuo pasirinktų 4 lėtinių
neinfekcinių ligų) siekti kryptingai veikiant šiose prevencijos srityse:
 geresnės tabako vartojimo kontrolės;
 druskos vartojimo maţinimo;
 didelę susirgimo ŠKL riziką turinčių ţmonių gydymo;
 alkoholio vartojimo maţinimo;
 fizinio aktyvumo didinimo.
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Galutinės prevencijos kryptys maţinant mirštamumą nuo lėtinių neinfekcinių ligų bus patvirtintos
Pasaulio sveikatos organizacijos asamblėjoje 2013 m. kovą225.

Lėtinių ligų valdymo intervencija apima svarbiausių sveikatos problemų valdymo
struktūros parengimą: ŠKL (1), piktybiniai navikai (2), traumos (3), apatinių kvėpavimo
takų ligos (4), virškinimo sistemos ligos (įskaitant dantų ligas) (5), tuberkuliozė (6),
diabetas (7).
Maţinant išvengiamą ir koreguojamą mirštamumą nuo lėtinių ligų labai svarbu yra
organizacinis aspektas, išgryninantis labai aiškias kiekvieno lėtinių ligų valdymo schemos
dalyvio funkcijas ir atsakomybę.
Vykdant lėtinių ligų ir rizikos veiksnių valdymą, aktyviai dalyvauja pirminės sveikatos
prieţiūros įstaigos, visuomenės sveikatos prieţiūros sektorius, NVO, pvz., pacientų
organizacijos ir kitos nevalstybinio sektoriaus iniciatyvos, dirbančios nustatyti lėtinių ligų
prevencijos, sveikatos stiprinimo srityse. Kompleksinis bendradarbiavimas apimtų ir kitų
sektoriuose dirbančių institucijų įsitraukimą, pvz., viešojo maitinimo sektorių, padedantį
keisti gyventojų mitybos įpročius.
Norint parengti kiekvienos nustatytos lėtinės ligos valdymą reikalinga investuoti į
specialistų mokymus. Mokymai gali būti dviejų tipų: 1) specialybiniai pagal profesinės
ekspertizės bei kompetencijos sritis ir 2) viešojo administravimo gebėjimų stiprinimas.
Mokymai būtų skirti specialistų kompetencijai kiekvienos iš lėtinių ligų rizikos veiksnių
prevencijos srityje ir valdymo srityje padidinti. Mokymuose dalyvautų suinteresuotų ir
susijusių sektorių institucijų atstovai.
Lėtinėms ligoms valdyti būtinos informacinės technologijos – būtina investuoti į
informavimo ir komunikavimo priemonių parengimą, taip pat informavimo ir
komunikavimo platformos sukūrimą, elektroninės informacijos mainų sistemos sukūrimą.
Informacinės technologijos reikalingos kaip prielaida lėtinių ligų valdymo modeliui
įgyvendinti (informacijos mainams tarp specialistų ir pan.) bei gyventojų sveikatos
raštingumo didinti.
Parengus bandomuosius lėtinių ligų valdymo modelius, būtina juos įgyvendinti
praktikoje ir privalu atlikti jų veiksmingumo vertinimą. Taip pat, įgyvendinant lėtinių ligų
valdymo intervencijas, būtina atlikti taikomuosius ir mokslinius tyrimus, tikslingai stebint
tęstinius gyventojų sveikatos pokyčius.
Lėtinių ligų valdymas yra integralus ir kompleksiškas procesas. Pavyzdţiui, rengiant
ŠKL valdymo schemą, atliekamas rizikos veiksnių nustatymas ir jų prevencija. Skirtingi
ŠKL rizikos veiksniai leidţia smulkiau detalizuoti, kurių konkrečiai ŠKL valdymas bus
vykdomas – t. y. nustačius rizikos veiksnius, bus einama prie tokių ligų kaip išeminė
širdies liga, cerebrovaskulinės ligos (galvos smegenų insultai), hipertenzija ir kt. valdymo.
Kiekvienai iš šių kraujotakos sistemos ligų parengiama atskira valdymo schema, kurioje
bus nustatyti ir veikimo lygiai: kas bus daroma šeimos gydytojų, o kas – antriniame ir
tretiniame sveikatos prieţiūros lygmenyse, detalizuojamas reabilitacijos, slaugos paslaugų
teikimas, taip pat aprašomas visuomenės sveikatos įstaigų ir specialistų vaidmuo,
nurodoma, kaip įsitrauks NVO ir kiti sektoriai.
Analogišku principu rengiamos ir piktybinių navikų valdymo schemos. Prevencinės
onkologinių ligų programos bus įtraukiamos į piktybinių navikų valdymo schemas ir jų
vykdymas bus tikslinių rizikos grupių nustatymo dalis. Apatinių kvėpavimo takų ligų,
tuberkuliozės, virškinimo sistemos ligų (įskaitant dantų ligas), diabeto ir traumų valdymui
bus rengiamos atskiros valdymo schemos.
225
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II tipo diabeto valdymas (pavyzdys)
Vienu lėtinių ligų valdymo pavyzdţių galėtų būti diabeto valdymo schema, atskleidţianti
veiksmų kompleksiškumą, aktyvų poţiūrį į problemos sprendimą ir sveikatos skirtumų maţinimą.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip nurodoma diabeto valdymo pavyzdyje, jei reikalinga
parengti nacionalinio lygio prevencijos strategiją ir politiką, tai ir mūsų identifikuotų susirgimų
ar rizikos veiksnių prevencijai būtina parengti nacionalinio lygio strateginius dokumentus, kurie
yra neatskiriama lėtinės ligos valdymo schemos dalis. Tas pat pasakytina ir apie savivaldos
lygmenį – strategija ir bendradarbiavimas yra bendros lėtinės ligos ir jos rizikos veiksnių valdymo
schemos sudedamoji dalis.
Diabetas buvo pasirinktas kaip viena sudėtingiausių ir komplikuočiausių lėtinių būklių
būtent ligos valdymo poţiūriu – ji apima ne tik konkrečias klinikines medicinines procedūras, bet
ir labai gausias visuomenės sveikatos intervencijas, pritaikytas rizikos veiksniams maţinti bei
elgsenai koreguoti propaguojant sveikesnį gyvenimo būdą. II tipo diabeto valdymo schema leidţia
įvertinti ir tarpsektorinio bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo svarbą bendruomeniniu lygmeniu.
Kitų lėtinių ligų valdymo schemos panašios savo kompleksiškumu ir suteikia progą įsitikinti, kad
konkrečių intervencijų įgyvendinimas prasmingas tik sprendţiant konkrečią problemą
konkrečiame sociokultūriniame kontekste.
Diabeto valdymo schemos parengtos pagal Jungtinės Karalystės nacionalinio sveikatos ir
klinikinės kompetencijos instituto sudarytas lėtinių ligų valdymo schemas. Prieiga per internetą:
http://pathways.nice.org.uk/.
Toliau pateikiama bendra diabeto valdymo schema:
Diabetas

Diabetas nėštumo
metu – ligos
valdymo kelias

II tipo diabeto
prevencija

I tipo diabeto
valdymas

II tipo diabeto
valdymas

Diabetu sergančių
ţmonių pėdų
prieţiūra

Bendra diabeto valdymo kelio schema apima diabeto nėštumo metu valdymą, II tipo diabeto
prevenciją, I ir II tipų diabeto valdymą bei diabetu sergančių ţmonių pėdų prieţiūrą. Toliau šiame
pavyzdyje detalizuojamas II tipo diabeto valdymo kelias. Šiame pavyzdyje atkreiptinas dėmesys į
valdymo schemų kompleksiškumą, integralumą ir aiškų visuomenės sveikatos sistemos vaidmenį
valdant lėtines ligas.
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II tipo diabeto
prevencija

Nacionalinė II tipo
diabeto prevencijos
strategija ir politika

Vietinio lygmens
veiksmai II tipo diabeto
prevencijai: strategija,
politika, paslaugų
planavimas ir pirkimas

Ţmonių paskatinimas
tikrintis dėl II tipo
diabeto ir rizikos asmenų
nustatymas

II tipo diabeto rizikos
valdymas

II tipo diabeto
prevencijos mokymai
specialistams

II tipo diabeto ligos
valdymo kelias

Kiekviena iš II tipo diabeto prevencijos sričių apima dar smulkesnes konkrečias veiklas, kurių
kiekviena
atskirai
yra
dar
smulkiau
detalizuojama.
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Nacionalinė II tipo diabeto prevencijos strategija ir politika
Rekomendacijos nacionalinei
II tipo diabeto prevencijos
strategijai ir politikai

Nacionalinės sveikatos
tarnybos,
bendradarbiaujančios su
valstybinėmis institucijomis,
sveikatos prieţiūros paslaugų
teikėjais ir su kitais sektoriais
– privačiu, NVO, savanoriais

Integruotos
neinfekcinių ligų,
susijusių su mityba,
fiziniu aktyvumu,
antsvoriu ir nutukimu,
strategijos parengimas

Informacijos apie
sveikesnį gyvenimo
būdą pateikimas visai
visuomenei (sveikatos
raštingumo didinimas)

Bendradarbiavimas su viešojo
maitinimo įstaigomis, maisto
pardavėjais, maisto gamintojais
ir kitomis suinteresuotomis
įstaigomis skatinant ţmones
valgyti sveikiau – gyventojų
faktinės mitybos stebėsena ir
vertinimas

Gyventojų fizinio aktyvumo
skatinimas (miestą planuojančių
organizacijų įtraukimas) bei
fizinio aktyvumo lygio stebėsena
ir vertinimas

Kiekvienas iš nacionalinės II tipo diabeto prevencijos strategijos elementų yra pritaikytas
konkrečiam kultūriniam, socialiniam kontekstui (miestas, kaimas, etninė grupė ir t. t.) ir
suderintas su bendromis sveikatos stiprinimo veiklomis bei bendradarbiaujančiomis institucijomis.
Integruota neinfekcinių ligų, susijusių su mityba, fiziniu aktyvumu, antsvoriu ir nutukimu,
strategija bei informacijos apie sveikesnį gyvenimo būdą pateikimas visai visuomenei (sveikatos
raštingumo didinimas) gali būti įgyvendinami dviem būdais:
1) įvertinant intervencijų nacionaliniu ir bendruomenės lygmenimis sąnaudas (prieiga per
internetą: http://www.nice.org.uk/nicemedia/live/13472/54349/54349.pdf ) bei
2) aprašant intervencijas nacionaliniu ir bendruomenės lygmenimis (prieiga per internetą:
http://guidance.nice.org.uk/PH35/SlideSet/ppt/English).
Bendradarbiavimas su maisto sektoriumi apima kainų politikos derinimą, maisto sudėties
derinimą, sveikesnio maisto receptų parengimą (viešojo maitinimo įstaigoms), maisto porcijų
dydţio optimizavimą, skatinimą ţmones maţiau vartoto „greitojo maisto“ ir daugiau gaminti
namuose internete kuriant maisto receptų svetaines ir pan.
Gyventojų fizinio aktyvumo skatinimas apima informacijos pateikimą ţmonėms, kad būtina
judėti kasdien bent po 30 minučių, per savaitę – vidutiniškai apie 150 minučių, trumpinti
sėdimosios veiklos trukmę, stebėti ir vertinti gyventojų fizinio aktyvumo lygį.
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Bendruomenės lygmens II tipo diabeto prevencijos veiksmai: strategija, politika,
paslaugų planavimas ir pirkimas
Bendruomenės lygmens II tipo
diabeto prevencijos
rekomendacijos

Planavimas ir pirkimas

II tipo diabeto prevencijos
poreikių įvertinimas

Intervencijos nacionaliniu ir
bendruomenės lygmenimis

Rizikos įvertinimas ir
intensyvaus gyvenimo būdo
keitimo programos

Ţmonių skatinimas tikrintis dėl
II tipo diabeto ir rizikos asmenų
nustatymas

Grupinės ir individualios
intervencijos, skirtos II tipo
diabeto prevencijai, taikomos
rizikos grupės asmenims

Intervencijos, skirtos visai
visuomenei ir
bendruomenėms

II tipo diabeto prevencijos poreikių įvertinimas – uţ šias veiklą atsakomybę turėtų
prisiimti bendruomenių sveikatos tarybos, visuomenės sveikatos biurai, bendruomenės lygmens
sveikatos paslaugų teikėjai. Naudojantis statistika ir kita prieinama informacija apie
bendruomenėje gyvenančius ţmones, būtina nustatyti II tipo diabeto rizikos grupėms
priklausančius ţmones, įvertinti jų ţinias ir poţiūrį į diabeto rizikos veiksnius. Reikia išsamiai
aprašyti bendruomenėje vyraujančius mitybos įpročius, svorio valdymo ir fizinio aktyvumo
galimybes (pvz., ar turimos viešos fiziniam aktyvumui pritaikytos erdvės, ar prieinamos sporto
klubų paslaugos ir t. t.). Vykdant šias veiklą, būtina turėti kompetentingų ţmonių ir konsultuoti
galinčių specialistų.
Intervencijos, skirtos visai visuomenei ir bendruomenėms, daugiausia skirtos
nutukimo prevencijai bendruomenėje. Intervencijos turi būti įgyvendinamos bendradarbiaujant
asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigoms ir specialistams.
Rizikos įvertinimas ir intensyvaus gyvenimo būdo keitimo programos –
bendradarbiaudamos bendruomenės lygmeniu, institucijos dirba kartu didindamos gyventojų
informuotumą apie II tipo diabeto rizikas, toliau aktyviai ieškomi rizikos grupės ţmonės
(įtraukiant, pvz., vaistines) ir su jais dirbama, bendruomenėje įgyvendinamos aktyvios gyvenimo
būdo keitimo programos. Skatinamas bendradarbiavimas su darbdaviais, kad darbuotojai turėtų
galimybę pasitikrinti dėl diabeto rizikos. Visa veikla vykdoma laikantis iš anksto sudaryto
organizacinių pareigų plano.
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Intervencijos nacionaliniu ir bendruomenės lygmenimis
Sveikatos prieţiūros
tarnybų parengtos
intervencijos nacionaliniu
ir bendruomenės
lygmenimis
bendradarbiaujant su
kitomis autoritetingomis
institucijomis vietos
lygmeniu, pvz., švietimo,
aplinkosaugos, viešojo
transporto įstaigomis

Bendruomeninio
veiksmų plano
parengimas

Bendruomenės
išteklių
panaudojimas
įgyvendinant II
diabeto prevencijos
intervencijas rizikos
grupės ţmonėms

Informacijos apie
sveikesnį gyvenimo
būdą pateikimas visai
visuomenei
(sveikatos
raštingumo
didinimas)

Teritorijų planuotojų
įtraukimas kuriant
fiziniam aktyvumui
palankią
aplinką,darbdavių
įtraukimas į fizinio
aktyvumo skatinimo
strategijas

Sveikesnės mitybos
skatinimas suteikiant
informaciją, kaip gaminti
sveiką maistą, sudaryti
sąlygas gyventojams uţ
prieinamą kainą įsigyti
vaisių ir darţovių

Ţmonių skatinimas tikrintis dėl II tipo diabeto ir rizikos asmenų nustatymas –
tai veikla, apimanti sveikatos prieţiūros paslaugų teikimą, rizikos įvertinimą, rizikos grupės
asmenų, tikslinių grupių nustatymą. Skiriamos 3 tikslinės grupės:
 75 m. amţiaus ir vyresni asmenys;
 40–74 m. amţiaus ţmonės;
 didelės rizikos ir paţeidţiami asmenys (tai – 25–39 m. ţmonės, taip pat asmenys, kuriems
maţiau ar visai neprieinamos sveikatos prieţiūros paslaugos, taip pat ţmonės, sergantys
ligomis, kurios didina II tipo diabeto išsivystymo riziką). Šiai tikslinei grupei
priklausantiems asmenims apskaičiuojamas KMI (KMI>23) ir atliekamas kraujo tyrimas.
Visų šių tikslinių grupių asmenims diabeto rizika įvertinama pagal klausimyną, pildomą
paties ţmogaus. Rizika vertinama kaip ţemo ir vidutinio lygio bei aukšto lygio rizika. Ţemos ir
vidutinės rizikos grupei priskirtus asmenis būtina konsultuoti dėl diabeto išsivystymo rizikos,
sveikesnio gyvenimo būdo pasirinkimo, skatinti atsisakyti rizikos veiksnių ir patariama
pakartotinai įvertinti riziką po 5 metų. Didelės rizikos grupei priskirtiems asmenims atliekamas
kraujo tyrimas (gliukozės kiekio kraujo plazmoje nevalgius tyrimas (angl. FPG) arba HbA1c tyrimas
ar kiti šalyje priimtini ir prieinami testai).
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Jei nustatoma II tipo diabeto rizika, toliau vykdomas II tipo diabeto rizikos
valdymas, kurio schema tokia:

II tipo diabeto
rizikos valdymas

Vidutinė rizika:
aukšta rizika pagal
klausimyną, tačiau
FPG<5,5mmol/l arba
HbA1c<42mmol/l
(6%)

Didelė rizika: aukšta
rizika pagal klausimyną ir
FPG 5,5-6,9 mmol/l arba
HbA1c 42-47mmol/l (66,4%)

Grupinio ir individualaus
lygio intervencijos, skirtos
II tipo diabeto prevencijai
tarp padidintos rizikos
grupės asmenų

Pakartotinis rizikos
vertinimas ne rečiau
kaip kas 3 metus

Galimas II tipo diabetas:
aukšta rizika pagal
klausimyną ir FPG≥7mmol/l
arba HbA1c ≥48mmol/l
(6,5%), tačiau nėra II tipo
diabeto simptomų

Diabetas
nenustatytas:
pasiūloma
aktyvaus gyvenimo
būdo keitimo
programa

Diabetas – stebėti
II tipo diabeto
valdymo kelio
schemą

Pakartotinis svorio,
KMI įvertinimas, bent
kartą per metus kraujo
tyrimai
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Įvertinus riziką ir nustačius diabetą, vykdomas diabeto ligos valdymas pagal iš anksto
parengtą ligos valdymo schemą:
II tipo diabeto
valdymas

Paciento
mokymas

Paciento
hospitalizavimas

Mitybos
patarimai

ŠKL rizikos
valdymas

Gliukozės kiekio kraujyje
maţinimo terapija II
diabetu sergantiems
pacientams
Kraujo lipidų
kontrolė

Lėtinių komplikacijų
nustatymas ir
valdymas
Kraujo spaudimo
kontrolė

Antitrombinė
terapija

Jei pacientui nustatoma ūmi hiperglikemija, pacientas hospitalizuojamas ir gydomas
pagal atskirą gydymo schemą.
Jei paciento būklė nėra ūmi, pacientas ir jo artimieji privalomai dalyvauja
pacientams skirtuose mokymuose (daţnai – grupiniuose). II tipo diabetu sergančių pacientų
mokymo gairės, kurias parengė Jungtinės Karalystės nacionalinės sveikatos sistemos ekspertai, yra
prieinamos
internete
adresu:
http://www.nice.org.uk/media/0A8/F7/DiabetesPatientEducationCommGuide.pdf .
Pacientą ir jo artimuosius taip pat konsultuoja dietologas, išsamiai papasakodamas
apie privalomą dietą sergant II tipo diabetu.
Gliukozės kiekio kraujyje maţinimo terapija II diabetu sergantiems pacientams
vykdoma taip pat pagal iš anksto parengtą valdymo schemą: pacientui atliekamas gliukozės
kraujyje tyrimas (HbA1c >6,5%) bei kitos klinikinės intervencijos, stebėsena, konsultavimas,
gydymas.
Lėtinių komplikacijų nustatymas ir valdymas apima inkstų paţeidimų nustatymą ir
gydymą, akių ligų stebėjimą, neuropatinių komplikacijų nustatymą bei gydymą, depresijos
diagnostiką ir gydymą.
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Papildomi lėtinių ligų valdymo įgyvendinimo stebėsenos sisteminiai rodikliai
Rezultatai
- Ambulatorinių apsilankymų dėl LLV (tų ligų,
kurios valdomos LLV intervencijomis) I lygyje
gausėjimas (remiantis JK patirtimi, jei lėtinių
ligų valdymo sistema veikia tinkamai, tokių
paslaugų augimas gali būti numatomas net iki
80 proc.)226
- Ambulatorinių konsultacijų skaičiaus
sumaţėjimas 1–5 proc. (įmanomas net iki 15
proc.)227
- Hospitalinio sergamumo LLV ligomis
sumaţėjimas 1–5 proc. (1000 gyvent.)
- Stacionarinių hospitalizacijų skaičiaus
sumaţėjimas dėl LLV (darbingo ir vyresnio
amţiaus ţmonių grupėse – 45–64 m.; 65 m.+

Poveikis
- Vidutinės gyvenimo trukmės nuo 45 iki 65 m.
amţiaus pailgėjimas

- Vidutinės gulėjimo trukmės padidėjimas
sergant LLV – 20 proc. (JK iki 30 proc.)228

- Sergamumo LLV kontroliuojamomis ligomis
stabilizavimas (augimas ne daugiau nei 1 proc.
arba skaičiaus maţėjimas)
- Pirmą kartą neįgaliais pripaţintų asmenų
skaičiaus sumaţėjimas dėl LLV

- Stacionarinio letališkumo dėl LLV
sumaţėjimas (nuo tų ligų, kurios būtų valdomos
LLV)
Asmenų, įtrauktų į ilgalaikio stebėjimo įskaitą,
skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, dėl LLV

- Gyvenimo kokybės pagerėjimas 45–65 m.
gyventojų amţiaus grupėje
- Subjektyviai vertinamos sveikatos lygio
padidėjimas 45–65 m. amţiaus gyventojų
grupėje

Darbingo amţiaus (45–64 m.) ir dirbančių
vyresnio amţiaus ţmonių (65–74 m.) skaičiaus
didėjimas

- Atvykstančių į priėmimo skyrių pacientų
sumaţėjimas dėl LLV
- Gretutinių susirgimų dėl lėtinės ligos
išsivystymo sumaţinimas – pacientų skaičiaus,
kuriems nustatyta 1 lėtinė liga, didėjimas, o
pacientų, kuriems nustatyta 2 ir daugiau ligų,
skaičiaus maţėjimas

Sveikata darbe
Sveikatos darbe prioritetas apima streso darbe prevenciją, ypač atkreipiant dėmesį į
darbo jėgos senėjimo problemą. Intervencija siekiama gerinti darbuotojų sveikatą, daugiau
dėmesio skiriant vyresnio darbingo 55–64 m. amţiaus ţmonių sveikatai, siekiant uţtikrinti
aktyvų ir sveiką senėjimą.
Šios intervencijos tikslas – pagerinti dirbančių ţmonių fizinės ir psichikos sveikatos
būklę.
Profesinės sveikatos stiprinimo intervencijos apima rizikos veiksnių nustatymą,
aktyvaus bendradarbiavimo tarp (visuomenės) sveikatos specialistų ir darbdavių
plėtojimą, dirbančių ţmonių aktyvaus konsultavimo (įskaitant ir darbo vietoje) galimybių
didinimą, profesinių organizacijų stiprinimą. Šios intervencijos siekia sumaţinti streso lygį
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ir streso poveikį dirbantiems asmenims, sumaţinti lėtinių ligų paplitimo mastą darbingo
amţiaus ir dirbančių ţmonių grupėje229, 230.
Europos gerosios patirties pavyzdţiai gerinant sveikatą darbo vietose
Sveikatos sektoriui skirtas išsamus vadovas. Europos Komisija 2011 m. išleido leidinį „Profesinės
sveikatos ir saugos rizikos sveikatos sektoriuje (angl. Occupational health and safety risks in the
health sector). Šiame dokumente analizuojama, kaip vertinti ir maţinti riziką sveikatos prieţiūros
įstaigose dirbant su biologiniais, psichosocialiniais, cheminiais, raumenų ir judėjimo aparato
sistemos rizikos veiksniais).
Surinkti moksliniai įrodymai iš įvairių projektų (pvz., projektas autobusų vairuotojams Švedijoje,
rizikos vertinimo ir maţinimo projektas JK, pozityvus darbas maţųjų ir vidutinių įmonių
darbuotojams Škotijoje ir Airijoje ir pan.) daugiausia skirti stresui darbe maţinti, o intervencijomis
siekiama maţinti nedarbingumo dėl ligų trukmę.
(Karen Albertsen, NIOH, Denmark, Isabelle Leleu, EUROGIP, France, Maria Karanika, IWHO,UK;
European Examples of Good Practice in prevention of work-related stress Presentation from:
http://www.ami.dk/presentations)

Dar vienas šių intervencijų elementas – papildomai atkreipti dėmesį į darbingo
vyresnio amţiaus ţmonių senėjimą ir padėti gerinti jų sveikatą. Todėl dar vienas šių
veiksmų siekinys – supaţinti visuomenę, specialistus su aktyvaus sveiko senėjimo
koncepcija, kai ţmonės dar yra ekonomiškai ir socialiai aktyvūs (todėl pasirinkta optimali
vyresnio darbingo 55–64 m. amţiaus grupė). Koncepcija apima teisių ir galimybių vyresnio
amţiaus ţmonėms suteikimą visuomenėje – darbingam senstančiam ţmogui sudaromos
galimybės išlikti aktyviam darbe, namuose ar bendruomenėje, gyventi savarankiškam, kiek
galima ilgiau išlaikyti gerą sveikatą ir pagerinti savo gyvenimo kokybę231,232. Aktyvų
darbingo amţiaus ţmonių sveiką senėjimą (angl. active healthy aging) skatinančios
intervencijos apima šias sritis ir priemones: mokymasis visą gyvenimą, išlikimas aktyviems
visuomenėje (vyresnio amţiaus ţmonių savanorystės skatinimas), socialinių tinklų,
įskaitant elektroninius, plėtojimas, neformalios (sveikatos ir socialinės) prieţiūros plėtra,
viešos diskusijos aktyvaus senėjimo tema, informacinės kampanijos, gerųjų patirčių ir
pavyzdţių pristatymas (pvz., tema kaip išlikti aktyviems darbo rinkoje), tyrimų ir
programų aktyvaus sveiko senėjimo tema finansavimas. Esminė šios intervencijos veikla –
bandomųjų projektų įgyvendinimas ir įvertinimas.
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Aktyvus senėjimas – Europos šalių patirtis
Europoje intensyviai dirbama pagyvenusių ţmonių sveikatos gerinimo srityje. Nustatyta, kad
„norint uţtikrinti gerą sveikatą senatvėje, darbas turi prasidėti ankstyvoje vaikystėje“233.
„EuroHealthNet“ parengė išsamų gerosios patirties pavyzdţių, programų, kuriomis siekiama
gerinti arba palaikyti 55–60 m. ir vyresnių asmenų sveikatą, rinkinį. Pagrindinės prevencinių
praktikų sritys apima išėjimą iš darbo į pensiją, socialinę veiklą, mokymąsi visa gyvenimą ir
naudojimąsi e. galimybėmis, fizinį aktyvumą ir mitybą, sveikatos prieţiūros paslaugas ir vaistų
vartojimą, prieţiūros teikimą (vyresnio amţiaus ţmonės yra neformalios prieţiūros teikėjai)234.
Atrinkti kaip Europos gerosios patirties pavyzdţiai, pagyvenusių ţmonių sveikatos stiprinimo
srityje vykdyti projektai buvo moksliškai įvertinti taikant 16 kokybės kriterijų (33 European BestPractice Projects: A Case-Study Evaluation of Health Promotion for Older People). Projektai buvo
vykdomi JK, Lenkijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir kitose Europos
šalyse.

Papildomi rodikliai, atspindintys dirbančių asmenų sveikatos būklę ir
tinkami stebėsenai
Rezultatai
- Rūkančių, stiprius alkoholinius gėrimus
vartojančių darbingo amţiaus ţmonių skaičiaus
maţėjimas
- Nutukusių darbingo amţiaus ţmonių skaičiaus
maţėjimas
- Fizinio aktyvumo veiklą praktikuojančių
darbingo amţiaus ţmonių skaičiaus didėjimas
- Dirbančių ţmonių psichikos sveikatos būklės
gerėjimas (hospitalizacijų skaičiaus per
pastaruosius 12 mėn. sumaţėjimas)
- Dirbančių ţmonių fizinės sveikatos būklės
gerėjimas (hospitalizacijų, apsilankymų pas
šeimos gydytoją skaičiaus per pastaruosius 12
mėn. sumaţėjimas)
- Lėtinių ligų paplitimo (per pastaruosius 12
mėn.) darbingo amţiaus ţmonių grupėje
sumaţėjimas

Poveikis
- Sveikų gyvenimo metų skaičiaus didėjimas
darbingo amţiaus ţmonių grupėje
- Vidutinės gyvenimo trukmės pailgėjimas
- Dirbančių /darbingo amţiaus gyventojų
subjektyviai vertinamos sveikatos būklės
pagerėjimas
- Gyvenimo kokybės pagerėjimas darbingo
amţiaus gyventojų grupėje
- Mirtingumo dėl išvengiamų mirties prieţasčių
darbingo amţiaus ţmonių grupėje maţėjimas
- Neįgaliais pripaţintų darbingo amţiaus
ţmonių maţėjimas
- Prarasto darbingumo lygio maţėjimas
darbingo amţiaus ţmonių grupėje
- Sumaţėjęs nedarbingumo dėl ligos skaičius
(nedirbtų dėl ligos dienų skaičiaus maţėjimas)
- Dirbančių darbingo amţiaus gyventojų
skaičiaus didėjimas
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Sveikatos sauga ir kokybė
Sveikatos sistemos funkcionavimo SSGG analizė atskleidė, kad viena opiausių
sveikatos saugos grėsmių yra didelis ar nenustatyto masto hospitalinių infekcijų paplitimas
sveikatos prieţiūros įstaigose.
Todėl sveikatos saugos ir kokybės gerinimas sveikatos
prieţiūros sektoriuje – tai intervencija, kurios tikslas yra uţtikrinti pacientų saugą teikiant
kokybiškas sveikatos prieţiūros paslaugas. Intervencijos siekinys – sumaţinti hospitalinių
infekcijų paplitimą sveikatos prieţiūros įstaigose.
Šiuo metu Europos standartizacijos komitetas rengia standartą „Pastatų
vėdinimas“ (Ventilation for Buildings; CEN/TC 156 N 916 (projektas), kuriuo siekiama
nustatyti vėdinimo ir oro kondicionavimo (toliau – VOK) reikalavimus, keliamus
pastatams ir patalpoms, kuriuose teikiamos sveikatos prieţiūros paslaugos ţmonėms:
atliekami medicininiai tyrimai ir apţiūra, teikiamos gydymo paslaugos, atliekamos
klinikinės intervencijos. Standartas taip pat nustato reikalavimus ir patalpoms,
susisiekiančioms su minėto pobūdţio patalpomis per duris, koridorius, vestibiulius.
Standarte bus nustatyti VOK sistemų ir jų komponentų planavimo, statybos (įrengimo),
kokybės ir funkcionavimo reikalavimai bei sąlygos, kurių privalu laikytis šiose patalpose:
- dienos stacionaruose;
- gydytojų praktikos vietose, kur atliekamos klinikinės intervencijos;
- ambulatorines dienos chirurgijos paslaugas teikiančiose įstaigose;
- dializės centruose;
- reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, sanatorijose;
- slaugos ligoninėse;
- sterilizavimo patalpose.
Standarte taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl oro higienos laikymosi statant,
įrengiant pastatus bei patalpas ir šildymo sistemas. Šis standartas iš esmės nustato
VOK sistemų reikalavimus įgyvendinant hospitalinių infekcijų (angl. healthcare
associated infections) prevenciją.
Hospitalinių infekcijų sukėlėjai, pvz., Staphylococcus aureus, Enterococcus spp.,
Clostridium difficile, Pseudomonas aeruginosa, RSV, adenovirusai, Candida spp., gripo
virusas, M.tuberculosis, sveikatos prieţiūros įstaigose plinta trimis būdais:
- kartu su naudojamais instrumentais;
- kartu su ţmonėmis (personalu, lankytojais);
- oro lašeliniu būdu (kartu su kietosiomis oro dalelėmis).
Auksinis stafilokokas bei kitos bakterijos, sukeliančios hospitalines infekcijas, oru negali
keliauti be nešėjų. Šiais nešėjais tampa kietosios dalelės. Sveikatos prieţiūros įstaigose
įrengus oro filtravimo sistemas su HEPA (angl. high efficiency particulate air) filtrais, šių
dalelių koncentraciją galima sumaţinti iki tokio lygio, kad bakterijos nebeturėtų nešėjų ir
nebegalėtų būti pernešamos oru. Taip būtų iš esmės sumaţintas hospitalinių infekcijų
paplitimo mastas Lietuvos sveikatos prieţiūros įstaigose. Taigi, siekiant sunaikinti
hospitalines infekcijas bei sumaţinti jų atsiradimo galimybę, reikia:
1) įdiegti naujų pacientų kontrolės sistemą (nauji pacientai prieš paguldant turi būti
tikrinami, o radus uţkratą hospitalizuojami atskirose palatose – kaip karantinas);
2) uţtikrinti tinkamą naudojamų prietaisų ir instrumentų sterilizavimą;
3) uţtikrinti tinkamą patalpų sterilizavimą bei švarumą;
4) įdiegti kokybės kontrolės sistemą, kuri realiu laiku suteiktų informaciją apie patalpų
švarumą ir informuotų apie pavojingai pasikeitusią oro kokybę.

Pacientų kontrolei galima taikyti šiuo metu populiarią ekspres diagnostiką, taikant
realaus laiko PGR (polimerazinės grandininės reakcijos, angl. PCR) metodus.
Instrumentams sterilizuoti naudojami gariniai autoklavai, kurie sunaikina ant instrumentų
paviršiaus esančias bakterijas. Instrumentus po sterilizacijos reikia patikrinti nuo jų
paviršiaus imant mėginius ir, naudojantis realaus laiko mikrobiologiniais metodais,
nustatyti, ar ant instrumentų paviršiaus neliko infekcijų sukėlėjų. Patalpoms ir personalui
sterilizuoti naudojamos didelės galios ultravioletinės lempos. Šios lempos sunaikina didelę
dalį patalpose esančių mikroorganizmų ir uţtikrina antrosios sistemos maksimalų
veiksmingumą.
Paţymėtina, kad Hospitalinių infekcijų draugija dar 2002 m. rekomendavo
HI valdyti pasitelkiant būtent patalpų oro kokybės kontrolę235.
Hospitalinių infekcijų, kaip sveikatos paslaugų saugos ir kokybės rizikos veiksnio,
prevencija apima su infrastruktūra susijusias investicijas įgyvendinant patalpų oro kokybės
kontrolę. Papildomai turėtų būti rengiami specialistų ir pacientų mokymai šia tema,
atliekami tyrimai realiam hospitalinių infekcijų paplitimui nustatyti. Hospitalinių infekcijų
problemai spręsti būtina pasitelkti IT (e. sveikatos) potencialą.
Ekonominis intervencijų vertinimas
Papildant ekonominio pobūdţio vertinimus, pateiktus atliekant SSGG analizę, šiame
skyriuje pristatomi skaičiavimai, kurie galėtų būti naudingi priimant sprendimus dėl
intervencijų pasirinkimo ir jų taikymo masto.
Investicijų dydis gali būti tiksliai nustatytas pasirinkus intervencines priemonės ir
susitarus dėl jų masto. Todėl toliau pateikti skaičiavimai suteikia galimybę numatyti, kiek
apsimokėtų skirti lėšų, kad būtų galima gauti prielaidomis apibrėţtą naudą.
Ekonominis vertinimas atliktas taikant minimalias naudos skaičiavimo prielaidas (tik
iki 2020 m. laikotarpio, darant prielaidą, kad nauda atsiranda nuo 2016 m., laipsniškai
didėja ir pačioje laikotarpio pabaigoje pasiekia maksimumą). Daugeliu atvejų buvo
vertinami tik vienos kategorijos tiesioginės naudos mastai.
Pateikiami du lėšų investavimo būdai :
1 variantas – kai investuojama laikotarpio pradţioje (2014 m.);
2 variantas – kai investicijos skiriamos nustatytam laikotarpiui arba pradines
investicijas papildo paslaugų apmokėjimas (pvz., skiriamos PSDF lėšos, skatinant PSP
veiklą).
Visuose pateiktuose vertinimuose grynoji dabartinė vertė (GDV) yra teigiama; tai
reiškia, kad nauda viršija (kiek tiksliai – rodo GDV dydis) intervencijų (investicijos ir
(arba) lėšos paslaugoms apmokėti) išlaidas.
Skaičiavimai atlikti pagal 2010 m. faktinius Lietuvos statistikos departamento, HISIC
ir SVEIDROS duomenis. Diskonto norma – 5 proc.
4.2. lentelė. Ekonominiai vertinimai
Intervencija

Nauda

Prielaidos

Rizikos veiksnių
maţinimas:
rūkymo
maţinimas

Išvengiamų mirčių
skaičius – iš viso
1 953 mirtys

Laipsniškas
išvengiamų
mirčių skaičiaus
maţėjimas 0–74
m. grupėje nuo
2016 m., 2020

Naudos sąnaudų
analizės rezultatai

235

Dharan S., Pittet D. Environmental controls in operating theatres. Journal of Hospital Infection (2002),
51: 79-84.

181

Intervencija

Nauda

Stacionarinio
gydymo (vien dėl
C33-C34 ligų
diagnozės)
maţėjimas.
Nauda –
sutaupoma 15 mln.
Lt stacionarinio
gydymo išlaidų
Rizikos veiksnių
maţinimas:
alkoholio
vartojimo
maţinimas

Traumų ir jų
padarinių
(komplikacijų)
maţinimas

Kokybės
gerinimas:
ambulatorinių SP
stiprinimas

SP saugos
gerinimas:
hospitalinių
infekcijų

Išvengiamų mirčių
skaičius – iš
viso 1451 mirtis

Stacionarinio
gydymo
maţėjimas
(kepenų ligų
gydymas dėl
alkoholio
vartojimo
pasekmių).
Nauda – 4,4 mln.
Lt
Stacionarinio ir
ambulatorinio
gydymo poreikio
maţinimas.
Nauda –
sutaupoma 10,7
mln. Lt
stacionarinio
gydymo išlaidų
Stacionarinio
gydymo poreikio
išvengimas.
Nauda – kasmet
sutaupoma 24,4
mln. Lt
stacionarinio
gydymo išlaidų
Stacionarinio
gydymo išlaidų dėl
HI maţinimas.
Nauda –

Prielaidos
m. pasiekiant
50 proc.
Laipsniškas
stacionarinio
gydymo (dėl
C33-C34 ligų)
apimties
maţėjimas
nuo 2016 m.,
2020 m.
pasiekiant
50 proc.
Laipsniškas
išvengiamų
mirčių skaičiaus
maţėjimas 0–74
m. grupėje nuo
2016 m.,
2020 m.
pasiekiant
50 proc.
Laipsniškas
stacionarinio
gydymo
maţėjimas 0–74
m. grupėje nuo
2016 m., 2020m.
pasiekiant
50 proc.

Naudos sąnaudų
analizės rezultatai
1 variantas: investuojant
11,5 mln. Lt 2014 m.; GDV
– 434 tūkst. Lt;
2 variantas:
investuojant 6 mln. Lt
2014 m. ir apmokant
papildomas paslaugas po 1
mln. Lt kasmet 2015-2020
m.; GDV– 838 tūkst. Lt

1 variantas: investuojant
3,5 mln. 2014 m.; GDV – 59
tūkst. Lt;
2 variantas: investuojant /
apmokant papildomas
paslaugas po 0,5 mln. Lt
kasmet 2014–2020 m.;
GDV – 499 tūkst. Lt

Maţėjimas
2 proc. kasmet
2014–2020 m.

1 variantas: investuojant
9 mln. 2014 m.;
GDV – 301 tūkst. Lt;
2 variantas:
investuojant po 1,5 mln.
kasmet 2014–2020 m.;
GDV –139 tūkst. Lt

Ambulatoriškai
gydant diabetą,
astmą,
hipertoninę ligą,
širdies veiklos
nepakankamumą
ir apatinių
kvėpavimo takų
ligas
Laipsniškas
stacionarinio
gydymo dėl HI
poreikio

Kasmetinės investicijos
investicijos ir (arba)
papildomas ambulatorinių
paslaugų apmokėjimas gali
siekti 24 mln. Lt

GDV – 778 tūkst. Lt
2014 m. investuojant
62 mln. Lt
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Intervencija

Nauda

Prielaidos

maţinimas

78,7 mln. Lt
2016–2020 m.

Sveikatos darbe
stiprinimas

Gydymo išlaidų
maţėjimas.
Tiesioginė nauda –
2016–2020 m.
sutaupoma
56 ml. Lt gydymo
išlaidų

sumaţinamas iki
50 proc., taikant
prielaidą, kad
10 proc.
hospitalizuotų
ligonių
vidutiniškai
trimis dienomis
pailgėjo gydymo
trukmė
Laipsniškai
maţinamas
laikinasis
nedarbingumas,
2020 m.
pasiekiant
10 proc.
Stacionarinio ir
ambulatorinio
gydymo santykis
– 1 ir 9

Kiti aspektai:
Darbuotojų
prarastų pajamų
sumaţėjimas –
55,8 mln. Lt
Maţesnės
darbdavių išmokos
– 5 mln. Lt;
Sutaupytos
socialinio
draudimo išmokos
– 35 mln. Lt

Naudos sąnaudų
analizės rezultatai

GDV – 347 tūkst. Lt 2014–
2020 m. kasmet
investuojant po 7,2 mln. Lt

Vidutinis
mėnesinis
grynasis darbo
uţmokestis –
1 552 Lt
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