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Gerbiameji,

Visuomenės sveikata – tai daugelį visuomenės gyvenimo sričių apimanti sveikatos gerinimo veikla,
orientuota į tai, ką visuomenė ir specialistai kolektyviai darome dabar, kad uţtikrintume sąlygas ţmonėms būti
sveikais ateityje.
Šios pirmosios Nacionalinės mokslinės – praktinės konferencijos tema siejama su Lietuvos Respublikos
Prezidentės globojama Nacionaline kampanija „Uţ saugią Lietuvą“.
Tikimės efektyvaus pasidalijimo ţiniomis, idėjomis, praktikos pavyzdţiais apie visuomenės sveikatos ir
asmens sveikatos prieţiūros specialistų indėlį kuriant saugią Lietuvą.

Nuoširdţiai,
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
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KONFERENCIJOS PROGRAMA
08.30-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00

Dalyvių sutikimas ir registracija (VA Ţalčio salė)
Konferencijos atidarymas ir sveikinimai (VA Didţioji salė)
PLENARINIS POSĖDIS (VA DIDŢIOJI SALĖ)
Pirmininkauja prof. Vilius Grabauskas ir Danguolė Aviţiuvienė
PRANEŠIMAI
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10.20-10.40
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11.00-11.20
11.20-12.00
12.00-13.00

Sinergijos efektas siekiant saugesnės Lietuvos. Andrius Tapinas
Sveikatos ir jos lygybės siekis Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės. Prof. Ramunė Kalėdienė
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo sveikatinimo procese. Danguolė Aviţiuvienė
Saugi Lietuva – darnaus valstybės vystymosi pagrindas. Ingrida Zurlytė
Paralelinių sesijų anonsai. Prof. Aurelijus Veryga, Orina Ivanauskienė, doc. Vytenis Kalibatas,
prof. Nida Ţemaitienė
Pietų pertrauka, stendinių pranešimų perţiūra ir naujųjų Visuomenės sveikatos fakulteto rūmų
apţiūra (VSF rūmai)
PARALELINĖS SESIJOS (VSF RŪMAI)
A SESIJA. VISUOMENĖS SVEIKATOS MOKSLO NAUJIENOS (VSF-109 auditorija)
Moderatorius prof. Aurelijus Veryga

13.00-13.15
13.15-13.30
13.30-13.45
13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30
14.30-14.45
14.45-15.00

Profilaktinių sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumas vyresnio amţiaus ţmonėms. Zenonas
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Vyresniojo amţiaus paauglių ir jų ugdytojų motyvų sąsajos kūno kultūros veikloje. Laimutė Kardelienė
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Rūta Maceinaitė
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Nėščiųjų moterų skiepijimo nuo gripo skatinimo programa Kaune. Kristina Rudţinskaitė
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14.15-14.30
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Visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos prieţiūros specialistų bendradarbiavimo aspektai.
Kristina Astromskė
Slaugytojų profesinio perdegimo sindromą prognozuojantys veiksniai. Perdegimo problemos
sprendimo galimybės. Arūnas Ţiedelis
Psichosocialinė aplinka ir darbuotojų sveikata pirminės sveikatos prieţiūros sektoriuje.
Jurgita Andruškienė
Komandinis darbas pirminėje sveikatos prieţiūroje: kaip šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų
funkcijų aiškumas lemia individualius, organizacinius ir komandinio darbo suvokimo aspektus.
Aušrinė Kontrimienė
Pagyvenusių ţmonių diskriminacija Lietuvos sveikatos prieţiūroje. Kristina Selli
Antimikrobinio atsparumo valdymas Lietuvos apskrityse. Akvilė Kenstavičienė
Integrali pagalba kaip artimųjų, slaugančių lėtine liga sergantį ligonį, sveikatos būklės pablogėjimo
prevencija. Ramunė Jurkuvienė
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D SESIJA. SAVIŢUDYBIŲ PREVENCIJA: GEROJI PATIRTIS LIETUVOJE
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Moderatorė prof. Nida Ţemaitienė
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Kiekvieno iš mūsų indėlis į saviţudybių prevenciją yra labai svarbus. Jurgita Jurkutė
Kupiškio iniciatyva: ką svarbu ţinoti prieš imantis saviţudybių problemos sprendimo. Valija Šap
Ar verslas nori dalyvauti saviţudybių prevencijoje ir kaip su juo bendradarbiauti? Vladas Lašas
Vilniaus Saviţudybių prevencijos memorandumas: kaip nenukristi tarp kėdţių? Marius Strička
Kuo geriamasis vanduo gali būti svarbus saviţudybių prevencijoje? Vilma Liaugaudaitė
Diskusija
Baigiamoji diskusija ir konferencijos uţdarymas
Pirmininkauja prof. Ramunė Kalėdienė ir dr. Paulius Vasilavičius
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SAVIVALDYBIŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURŲ VAIDMUO SVEIKATINIMO PROCESE
Danguolė Aviţiuvienė
Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos
pirmininkė
Tikslas – pateikti Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmenį bei praktinę patirtį, įgyvendinant nacionalinius
sveikatos strateginius dokumentus.
Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (toliau – VSB) – Lietuvos Nacionalinei sveikatos sistemai priklausančios
įstaigos, įgyvendinančios visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijas savivaldybėse teisės aktų nustatyta tvarka. Nuo 2006
m. šalyje pradėtas kurti ir kas metai plečiamas savivaldybių visuomenės sveikatos biurų tinklas. Lietuvoje šiuo metu
veikia 45 VSB, kurie aptarnauja ir teikia visuomenės sveikatos stiprinimo, stebėsenos, prieţiūros paslaugas visose šalies
savivaldybėse.
VSB specialistai, atsiţvelgdami į šalies sveikatinimo strateginius dokumentus, vykdo neinfekcinių ligų ir traumų
profilaktiką ir kontrolę, skatina gyventojų fizinį aktyvumą, propaguoja sveiką gyvenseną ir mitybą, vykdo uţkrečiamųjų
ligų profilaktiką, organizuoja ir vykdo visuomenės psichikos sveikatos stiprinimo ir sutrikimų profilaktiką, tarp jų rūkymo
prevencijos, alkoholio maţinimo, narkomanijos ir kitų psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo profilaktikos priemones
vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų tarpe, įtraukdami bendruomenių narius ir socialinius partnerius. Atsiţvelgiant į
vyraujančias visuomenės sveikatos problemas savivaldybėse, VSB teikia pasiūlymus vietos politikams, rengia,
organizuoja ir įgyvendina tikslines sveikatinimo priemones savivaldybėse, prisideda rengiant teisės aktus, dalyvauja
įgyvendinant valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas. Visi VSB veiklas planuoja ir vykdo pagal
Sveikatos apsaugos ministerijos ir specializuotų centrų rekomenduotas prioritetines kryptis bei esamas metodines
rekomendacijas, atsiţvelgiant į visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) rezultatus bei nustatytus prioritetus
aptarnaujamoje savivaldybėje, savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnių paplitimą bei skiriamus
asignavimus.
Vaikų sveikatos prieţiūra yra viena iš pagrindinių VSB prioritetinių visuomenės sveikatos prieţiūros veiklos sričių.
Šalies mastu, priėmus teisės aktus ir perdavus mokyklų visuomenės sveikatos prieţiūros sritį VSB, gerėja visuomenės
sveikatos prieţiūros specialistų, dirbančių mokyklose, veiklos koordinavimas ir metodinis vadovavimas, sveikatos
kabinetų aprūpinimas vaizdinėmis ir mokomosiomis priemonėmis, keičiasi mokyklų administracijų poţiūris į visuomenės
sveikatos prieţiūros svarbą, didėja mokininių profilaktinių sveikatos patikrinimų apimtys, gerėja veiklos planavimas,
organizavimas ir vykdymas.
Be teigiamų administravimo, finansavimo pokyčių valstybiniu mastu, išlieka pakankamai daug problemų ir spręstinų
klausimų, susijusių su specialistų itin dideliais normatyvais, maţu darbo uţmokesčiu, kuris tiesiogiai siejamas su nuolatos
besikeičiančiu ir maţėjančiu mokinių skaičiumi, privalomojo sveikatos ugdymo, mokymo, švietimo nebuvimu.
Vaikai labiausiai paţeidţiama, tačiau ir labiausiai imli naujovėms, paţangioms idėjoms visuomenės dalis. Ypač
svarbu, kad sveikos gyvensenos įgūdţiai nuo pat maţumės būtų diegiami, o vyresniame amţiuje - įtvirtinami. Tik tuomet
jie taps natūraliu, įprastu, patikimu, tinkamu gyvenimo būdu.
Nuo 2007 metų visuomenės sveikatos sektorius, kartu ieškodamas sinergijos su asmens sveikatos prieţiūros
institucijomis, socialiniu, sporto, kultūros sektoriais, ţiniasklaida pasiūlo vis daugiau paslaugų skirtų suaugusiems
Lietuvos gyventojams. VSB veikla suaugusių tikslinėje grupėje yra nukreipta į penkių pagrindinių pirminės prevencijos
priemonių įgyvendinimą: informacijos sklaida, atsakingos elgsenos ugdymas, alternatyvų kūrimas, pasipriešinimo įgūdţių
formavimas, asmeninių ir socialinių įgūdţių ugdymas. Kiekvienoje iš šių prevencinių veiklų savivaldybėse yra taikomos
skirtingos poveikio priemonės, skiriasi jų intensyvumas ir mastas. Šiuos skirtumus lemia: savivaldybės specifika
demografiniu, geografiniu, socialiniu aspektu; egzistuojančio poţiūrio į visuomenės sveikatos politikos poreikį ir jos
galimybės; kitų sektorių, ţinybų suvokimo ir pasirengimo prisidėti prie vykdomos prevencinės veiklos savo kompetencijų
ribose, kuriant bendradarbiaujančią, o ne konkurencinę aplinką.
VSB yra arčiausiai ţmogaus, bendruomenių, kolektyvų ir kiekvienas specialistas, dirbdamas mieste ar rajone,
pasirenka moksliškai pagrįstas ir tai bendruomenei ar tikslinei grupei tinkančias ir priimtinas prevencijos priemones,
būdus ar metodus. Ataskaitos apie vykdytas veiklas teikiamos teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministerijai,
specializuotiems centrams savivaldybių taryboms ir kitiems suinteresuotiems asmenims. VSB geroji praktika ir patirtis
pristatoma nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose, specialistų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymų metu,
leidiniuose, publikacijose, socialiniuose tinkluose.
Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdţius, keisti asmens ir visuomenės gyvenseną, motyvuoti gyventojus būti fiziškai
aktyvesniais, atsisakyti ţalingų įpročių, priklausomybių yra nelengvas iššūkis visuomenės sveikatos specialistams.
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PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PRIEŢIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS VYRESNIO AMŢIAUS
ŢMONĖMS
Zenonas Javtokas
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Įţanga
Tokios apimties vyresnio amţiaus ţmonių apklausa apie jiems suteiktas profilaktines sveikatos prieţiūros paslaugas
Lietuvoje atlikta pirmą kartą. Apklausa gali būti naudinga vykdant sveikatos netolygumų stebėseną, vertinant
profilaktinių asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amţiaus ţmonėms Lietuvoje (13).
Tikslas
Įvertinti profilaktinių sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą vyresnio amţiaus Lietuvos gyventojams
Metodai
Atlikta anketinė 31 miesto ir rajono 1439 Lietuvos gyventojų, kurie lankėsi pirminės sveikatos prieţiūros įstaigose ar
dalyvavo savivaldybių visuomenės sveikatos biurų organizuotose sveikatos ţinių propagavimo renginiuose, apklausa.
Respondentų amţiaus vidurkis – 69, 1 m. (jauniausiam – 50, vyriausiam – 95 m.). Didţiausią grupę sudarė pagyvenę
ţmonės (60–74 m., 74,6 proc.). Buvo renkama informacija apie respondentų naudojimąsi ir jų pasitenkinimą suteiktomis
sveikatos mokymo ir profilaktinėmis sveikatos prieţiūros paslaugomis (4).
Rezultatai
27,2 proc. vyresnio amţiaus ţmonių į sveikatos prieţiūros įstaigą kreipėsi profilaktikos tikslu, 72,8 proc. – dėl ligos.
38,8 proc. respondentų per praėjusius 12 mėn. dalyvavo sveikatos mokymo renginyje, 63,1 proc. nuolat gilino savo ţinias
apie sveikatą ţiūrėdami TV laidas, klausydamiesi radijo, skaitydami literatūrą ar naršydami internete. Per praėjusius 12
mėn. 22,1 proc. respondentų pasiskiepijo nuo gripo, 8,6 proc. – nuo erkinio encefalito, 85,3 proc. matavosi kraujospūdį
sveikatos prieţiūros įstaigoje, 74,9 proc. tikrinosi cukraus, 75,6 proc. – cholesterolio kiekį kraujyje, 39,9 proc. atliko
slapto kraujavimo iš ţarnyno testą, 54,8 proc. moterų atliko mamografinį tyrimą (per praėjusius 2 m.), 72,1 proc. vyrų –
prostatos specifinio antigeno tyrimą (per praėjusius 2 m.), 46,2 proc. moterų – gimdos kaklelio tepinėlio tyrimą (per
praėjusius 3 m.), 64,5 proc. gavo gydytojo konsultaciją dėl širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos, 62 proc. apsilankė pas
odontologą (12,2 proc. reikėjo, bet odontologo paslaugų teko atsisakyti). 45,1 proc. respondentų buvo patenkinti, 47,2
proc. – iš dalies ir 7,7 proc. – nepatenkinti suteiktų profilaktinių sveikatos prieţiūros paslaugų kokybe. 52 proc. vyresnio
amţiaus ţmonių teko mokėti arba primokėti uţ suteiktas profilaktines sveikatos prieţiūros paslaugas.
Išvados
- Apklausos duomenimis, apie trečdalis (27,2 proc.) vyresnio amţiaus ţmonių į sveikatos prieţiūros įstaigas kreipėsi
profilaktikos tikslu.
- Dauguma (63,1 proc.) vyresnio amţiaus ţmonių nuolat gilino savo sveikatos ţinias, daugiau nei trečdalis (38,8 proc.)
dalyvavo sveikatos mokymo ir stiprinimo renginiuose.
- Didelė dauguma (92,3 proc.) respondentų buvo patenkinti arba iš dalies patenkinti suteiktų profilaktinių paslaugų
kokybe.
- Daugiau nei pusei respondentų (52 proc.) teko mokėti arba primokėti uţ suteiktas profilaktines paslaugas.
Literatūros sąrašas
1.
2.
3.
4.

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija (TAR, 2016-05-25, Nr.2016-13976).
Nacionalinė gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo strategija (Ţin., 2004, Nr.95-3501)
Sveiko senėjimo uţtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų planas (TAR, 2014-07-18, Nr.2014-10374)
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Sveikatos prieţiūra Lietuvoje: tai, ką svarbu ţinoti kiekvienam.
Šiauliai, spaustuvė „Titnagas“, 2015.
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SOCIALINIAI VAIKŲ GYVENIMO KOKYBĖS NETOLYGUMAI: KAIP JUOS IŠMATUOTI IR PALYGINTI
TARP ŠALIŲ?
Apolinaras Zaborskis, Monika Grincaitė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Įţanga. Šeimos socialinė ekonominė padėtis turi ypatingą reikšmę vaiko asmenybės vystymuisi ir jo siekių realizacijai.
Yra daug tyrimais pagrįstų faktų, kad turtingesnėse, aukštesnio socialinio-ekonominio statuso (SES) šeimose augantys
vaikai yra sveikesni, laimingesni, geriau vertina savo gyvenimo kokybę (GK) [1]. Taigi skirtingas šeimų SES yra svarbus
vaikų sveikatos ir GK netolygumų šaltinis. Kiekvienos demokratinės valstybės sveikatos ir socialinės politikos yra
uţsibrėţusios uţtikrinti visų šeimų gerovę ir sumaţinti maţiau pasiturinčių šeimų atskirtį, bet šis tikslas nėra lengvai
įgyvendinamas. Todėl, kaip rodo pasaulinės statistikos duomenys [2], nagrinėjamu klausimu stebima didelė šalių
įvairovė, kuri, tikėtina, sąlygoja vaikų sveikatos bei GK netolygumus šalies viduje ir tarp šalių. Pastaruoju metu
mokslinėje literatūroje intensyviai kuriamos socialinių sveikatos netolygumų koncepcijos ir teorijos [3], pateikiama daug
duomenų apie suaugusių ţmonių sveikatos netolygumus [4]. Kalbant apie vaikų ir jaunų ţmonių socialinius sveikatos ir
GK netolygumus, tokių duomenų akivaizdţiai pasigendama. Šią spragą siekia uţpildyti tarptautinė mokyklinio amţiaus
vaikų gyvensenos ir sveikatos studija (HBSC), kurios vykdymą daugiau nei 40 Europos ir Šiaurės Amerikos šalių
koordinuoja Pasaulio sveikatos organizacija [5]. Vykdant šią studiją, surenkami duomenys apie 11-15 metų vaikų
gyvenseną, sveikatą, GK bei socialinius veiksnius, galinčius turėti reikšmės tiriamųjų elgesiui ir savijautai. Norėdami
įvertinti ir palyginti įvairių šalių vaikų GK netolygumus, kuriuos sąlygoja šeimos SES, šiame darbe iškėlėme tikslą –
išanalizuoti įvairius sveikatos netolygumų vertinimų algoritmus ir iš jų atsirinkti tinkamiausią tarptautiniam duomenų
palyginimui. Algoritmo atrankos kriterijai buvo: paprastumas (skaičiavimai lengvai įvykdomi SPSS programa),
patikimumas (apskaičiuojami statistiniai įverčiai), jautrumas (didelė variacija tarp šalių), universalumas (lengvai
pritaikoma ir kitų gyvensenos bei sveikatos rodiklių socialinių netolygumų vertinimui), koreliacija su šalies
makrosocialiniais rodikliais (pvz., Gini indeksu).
Metodai. Tyrimui buvo panaudoti tarptautinės HBSC studijos duomenys, surinkti 2013/2014 mokslo metais 39
Europos šalių, Kanados ir Izraelio (iš viso 41 šalies) mokyklose. Bendras tiriamųjų skaičius 192718. Tiriamieji buvo
tolygiai pasiskirstę tarp abiejų lyčių ir trijų amţiaus grupių (11, 13 ir 15 metų). Duomenys rinkti anoniminės apklausos
metodu; tiriamieji atsakė į standartizuotos HBSC anketos klausimus [5]. GK vertinimui panaudotas klausimas apie
pasitenkinimą gyvenimu, į kurį atsakant savo nuomonę buvo galima išreikšti balais nuo 0 („dabartiniu metu esu visiškai
nepatenkintas savo gyvenimu“) iki 10 („dabartiniu metu esu labai patenkintas savo gyvenimu“). Analizuojant duomenis,
naudotos arba absoliutinės balų reikšmės, arba suskirstytos į 2 grupes (0-5 balai – ţema GK; 6-10 balų – aukšta GK).
Šeimos SES vertintas remiantis HBSC studijos sukurta 6 klausimų FAS skale. Panaudojus šią skalę, kiekvienos šalies
tiriamieji buvo suskirstyti į 11 grupių, išrikiuotų didėjančio šeimos turtingumo eile. Apskaičiavus kiekvienos grupės
santykinį dydį, surastas jos „vidurio taškas“ (X) komuliatyvinėje FAS grupių pasiskirstymo eilutėje. Šiame darbe buvo
išnagrinėta 10 sveikatos netolygumų vertinimo algoritmų. Iš jų, 5 algoritmai taikė tiesinės, Puasono arba logistinės
regresijos principą. Kiti algoritmai (pvz., koncentracijos indeksas) taikė agreguotų statistikų principą. Skaičiavimai atlikti
taikant SPSS20. Šalių makrosocialiniai rodikliai rasti [6].
Rezultatai. Visose šalyse GK teigiamai koreliavo su šeimos SES: Spirmano koreliacijos koeficientas ρ kito nuo 0,012
(Malta) iki 0,227 (Vengrija). Tai rodo, kad kiekvienoje šalyje turtingesnėse šeimose augantys paaugliai aukščiau vertina
savo GK. Koreliacija tarp šalies GK balo vidurkio ir FAS vidurkio buvo neigiama (ρ=-0,239; p=0,132). GK netolygumo
įverčiai, apskaičiuoti skirtingais algoritmais 41 šalies duomenims, reikšmingai koreliavo (ρ kito nuo 0,224 iki 0,998).
Santykinis netolygumo indeksas (RII), kuris išreiškia GK vidurkio santykinį skirtumą tarp galimai maţiausio turtingumo
šeimų (X=0) ir galimai didţiausio turtingumo šeimų (X=1), stipriausiai koreliavo su kitų algoritmų apskaičiuotomis
reikšmėmis. Šis įvertis parodė, kad maţiausiu GK netolygumu pasiţymi Maltos (RII=1,022), o didţiausiu – Vengrijos
(RII=1,225) mokyklinio amţiaus vaikai. RII teigiamai koreliavo su Gini indeksu (ρ=0,335, p=0,037). Jo ryšis su šalių
bendrosiomis nacionalinėmis pajamomis ir ţmogiškumo vystymosi indeksu buvo neigiamas, bet statistiškai
nereikšmingas (ρ=-0,239, p=0,137 ir ρ=-0,202, p=0,212, atitinkamai).
Išvados ir rekomendacijos. Išnagrinėti algoritmai leidţia įvertinti kiekvienos šalies vaikų GK netolygumus, kylančius
dėl šeimos turtinės padėties skirtumų. Tarptautiniam duomenų palyginimui rekomenduotina naudoti santykinį
netolygumo indeksą RII.
Literatūros sąrašas
1. Fosse E, Bull T, Burström B, Fritzell S. Family policy and inequalities in health in different welfare states. Int J Health Serv.
2014;44(2):233-53.
2. Economy Watch. Poverty Line, Gini Index, Household Income and Consumption. 2012.
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-indicators/Poverty_Line/.
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LR SEIMO 2012-2016 M. KADENCIJOS NARIŲ BALSAVIMŲ TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
POLITIKOS KLAUSIMAIS RETROSPEKTYVINĖ ANALIZĖ
Mindaugas Štelemėkas, Vaida Liutkutė, Nijolė Goštautaitė-Midttun, Lukas Galkus, Rugilė Ivanauskienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos tyrimų institutas, Nacionalinė tabako ir
alkoholio kontrolės koalicija
Įţanga. Per pastaruosius du dešimtmečius Lietuvoje augo dviejų pagrindinių lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių,
alkoholinių gėrimų ir tabako vartojimo, paplitimas, sukeliantis vis skaudesnes pasekmes visuomenėje: daugiau lėtinių
somatinių ir psichikos ligų, daugiau mirčių, tarp jų ir saviţudybių, prastesnė visuomenės su sveikata ir su materialine bei
moraline būkle susijusi gyvenimo kokybė. Paradoksalu, bet jau seniai yra ţinomos priemonės, kurias sistemingai ir
kompleksiškai diegiant šalyje galima nuosekliai maţinti alkoholio ir tabako suvartojimą bei šių psichoaktyviųjų medţiagų
vartojimo sukeliamas neigiamas pasekmes. Didţioji dalis šių priemonių įgyvendinama tik per teisinį reguliavimą, todėl
šioje vietoje svarbiausias vaidmuo tenka sprendimų priėmėjams - Lietuvos Respublikos (LR) Seimui. Per pastarąjį
dešimtmetį Lietuvoje buvo įgyvendinta eilė alkoholio ir tabako kontrolę sugrieţtinančių sprendimų, kurie davė teigiamų
rezultatų, tačiau netrūko ir gręţiojimosi atgal, procesų vilkinimo, priimtų sprendimų atšaukinėjimo bei moksliniu poţiūriu
nepagrįstų siūlymų ar iniciatyvų, sumenkinusių tabako ir alkoholio kontrolės politikos veiksmingumą Lietuvoje. LR
Seimas yra viena iš svarbiausių institucijų formuojančių veiksmingą alkoholio ir tabako kontrolės politiką Lietuvoje, todėl
moksliniu poţiūriu LR Seimo narių sprendimų analizavimas gali tapti nauju ir informatyviu tyrimų lauku vertinant
alkoholio ir tabako kontrolės politikos vystymosi tendencijas.
Tikslas. Pristatyti LR Seimo narių balsavimo tabako ir alkoholio kontrolės politikos klausimais vertinimo instrumentą
bei pagrindinius balsavimo rodiklio (reitingo) rezultatus, apibendrinančius 2012-2016 m. LR Seimo narių balsavimus.
Metodai. Remiantis LR Seimo interneto svetainėje pateikiama balsavimų statistika, palankumo visuomenės sveikatos
politikai aspektu įvertintas 121 įstatymų projektas (LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymo, LR Alkoholio kontrolės įstatymo ir LR Akcizų įstatymo), LR Seime svarstytas nuo 2012 lapkričio 16 d. iki
2016 m. birţelio 30 d. Atmetus neutralius t.y. teigiamo ar neigiamo poveikio visuomenės sveikatos politikai nedarančius
projektus, galiausiai buvo įvertinti 78 balsavimų rezultatai. Atsiţvelgiant į internetinių duomenų pateikimą, LR Seimo
statutą, alkoholio ir tabako kontrolės formavimo patirtį sukurtas metodinis instrumentas [1, 2], vertinantis tabako ir
alkoholio kontrolės politikos klausimais balsuojančius LR Seimo narius ir LR Seimo frakcijas. LR Seimo narių
įvertinimai skaičiuoti sumuojant kiekvieną balsavimą, prilygintą atitinkamam svorio koeficientui, atsiţvelgiant į tai ar
balsuota teigiamai, neigiamai, balsavimo metu susilaikyta ar iš viso nedalyvauta posėdţio balsavime. Susumuota
kiekvieno LR Seimo nario teigiamų ir neigiamų balsavimų (svorio koeficientų) suma buvo paversta į akademinei
bendruomenei įprastą 10 balų vertinimo sistemą, kur blogiausias įvertinimas yra 0 balų, maţiausias teigiamas įvertinimas
laikytas kuomet surinkti 5 balai, o geriausias įvertinimas – 10 balų. Bendras LR Seimo frakcijų įvertinimas gautas
išvedant vidurkį.
Rezultatai. Pritaikius LR Seimo narių balsavimų vertinimo instrumentą aštuonių 2012-2016 m. LR Seimo kadencijos
sesijų laikotarpiui, nustatyta, kad iš viso per 78 balsavimus tabako ir alkoholio kontrolės klausimais vidutiniškai balsavo
76 LR Seimo nariai (min. 38; maks. 114). Iš 147 įvertintų buvusių ir esamų LR Seimo narių 60,5 proc. gavo įvertinimus
maţesnius nei 5 balus (neigiami įvertinimai), 30 proc. įvertinti tarp 5-7 balų ir 9,5 proc. tarp 8-10 balų. LR Seimo frakcijų
įvertinimai atspindi įvertinimų pasiskirstymą tarp joms priklausančių LR Seimo narių. Didţiausi įvertinimai teko Lietuvos
lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoms
(atitinkamai 6,0 ir 5,9 balai iš 10 galimų). Mišri Seimo narių grupė vos perlipo teigiamo įvertinimo slenksti (5,3 balo).
Neigiami įvertinimai apskaičiuoti Liberalų sąjūdţio frakcijai (2,0 balo), „Tvarka ir teisingumas“ frakcijai (4,4 balo),
Darbo partijos frakcijai (4,5 balo) ir Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai (4,6 balo).
Išvados. Įvertinus besibaigiančios 2012-2016 m. kadencijos LR Seimo narių balsavimus tabako ir alkoholio kontrolės
politikos formavimo klausimais fiksuoti dideli skirtumai tarp individualių LR Seimo narių balsavimų, priklausančių toms
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pačioms politinėms partijoms. Daugiau kaip pusė LR Seimo narių gavo neigiamus įvertinimus, kurių įvertinimui
reikšmingą įtaką turėjo daţnas nedalyvavimas LR Seimo posėdţių balsavimuose.
Literatūros sąrašas
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PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ VAISIŲ IR DARŢOVIŲ VARTOJIMO YPATUMAI IR TENDENCIJOS PER
PASTARUOSIUS PENKERIUS METUS
Roma Bartkevičiūtė, Albertas Barzda, Ignė Baltušytė
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
Kiekvienos visuomenės svarbiausias uţdavinys yra uţtikrinti gerą vaikų sveikatą bei sveiką ir kokybišką gyvenimą [1,
2]. Ypač svarbu pasiekti, kad būtų vartojama pakankamai vaisių ir darţovių. Europos Sąjungos šalyse, tarp jų ir Lietuvoje
rengiamos ir vykdomos įvairios strategijos ir programos, kurių tikslas – įdiegti vaikams supratimą apie vaisių ir darţovių
vartojimo teigiamą poveikį sveikatai bei padidinti vaisių ir darţovių dalį vaikų mityboje jų mitybos įpročių formavimosi
metu, taip prisidedant prie mokyklų sveikatingumo politikos formavimo bei įprasminant sveiką gyvenseną, kuri
palaipsniui taptų įpročiu, gyvenimo norma [3–5]. Deja, daugelio Europos šalių gyventojų, tiek vaikų, tiek suaugusių
darţovių ir vaisių vartojimas neatitinka sveikos mitybos rekomendacijų, be to, vaisių bei darţovių suvartojimas ne tik
nedidėja, bet daugelyje šalių net ir maţėja [6–9].
Tikslas – išanalizuoti ir įvertinti pradinių klasių mokinių vaisių ir darţovių vartojimo ypatumus per pastaruosius
penkerius metus.
Metodai. Tyrimo duomenys yra Lietuvoje vykdomos Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose programos
įgyvendinimo ir veiksmingumo vertinimo tyrimo, atlikto 2011 m. ir 2016 m., dalis. Atsitiktinės atrankos būdu atrinktose
mokyklose anketiniu apklausos būdu buvo apklausiami pradinių klasių (I–IV) mokiniai, mokytojai ir mokyklose
dirbantys visuomenės sveikatos specialistai. Apklausą atliko savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai,
dirbantys mokyklose. Buvo parengta anketos mokiniams, mokytojams ir visuomenės sveikatos specialistams bei sutikimo
forma tėvams. Tyrimui atlikti buvo gautas Švietimo ir mokslo ministerijos pritarimas. Išanalizuotos 2986 mokinių
anketos (atsako daţnis – 90,6 proc.). Gauti duomenys palyginti su 2011 m. tyrimo duomenimis. Statistinei duomenų
analizei naudotas statistinių duomenų paketas SPSS (20.0 versija). Rezultatų skirtumų statistinis reikšmingumas
nustatytas pagal chi kvadrato kriterijų. Rezultatų skirtumas laikomas reikšmingu, kai p ≤ 0,05.
Rezultatai. Nustatyta, kad tik 46,5 proc. pradinių klasių mokinių kiekvieną dieną mokykloje valgo vaisius ir darţoves,
o daugiau kaip trečdalis vaikų mokykloje vaisius ir darţoves valgo retai ir beveik kas dešimtas – nevalgo. Statistikai
reikšmingai daugiau berniukų, negu mergaičių mokykloje nevalgo vaisių ir darţovių (p<0,05). Didėjant vaikų amţiui
statistiškai reikšmingai (p<0,05) maţėja vaisių ir darţovių vartojimo mokykloje daţnumas. Namie kasdien vaisius ir
darţoves valgo 76,3 proc. mokinių, beveik kas penktas mokinys (22,2 proc.) juos valgo retai ir nevalgo tik pavieniai.
Taigi, vaikai daţniau valgo vaisius ir darţoves namie, negu mokykloje. Per pastaruosius penkerius metus nors neţymiai,
tačiau padidėjo tiek mokykloje, tiek namie kasdien valgančių vaisius ir darţoves vaikų skaičius ir sumaţėjo valgančiųjų
juos retai. Mokiniai tiek mokykloje, tiek namie daţniausiai valgo obuolius, rečiau valgo bananus ir kriaušes bei dar rečiau
– morkas ir citrusinius. Dauguma (93,8 proc.) mokinių ţino, kad vaisius ir darţoves reikia valgyti kiekvieną dieną; neţino
daugiau berniukų, negu mergaičių. Pagrindiniai mokinių ţinių apie vaisių ir darţovių vartojimo kasdien būtinybę šaltiniai
yra tėvai (40,9 proc.) ir mokytojai (23,4 proc.), maţiausiai informacijos apie tai mokiniams teikia televizija ar radijas,
knygos, lankstinukai ir draugai. Mokinių nuomone, padidėjo tėvų vaidmuo, teikiant vaikams informaciją apie vaisių ir
darţovių svarbą, ir sumaţėjo mokytojų vaidmuo. Mokiniams patinka mokykloje gauti ir valgyti vaisius ir darţoves;
daţniausiai jie norėtų valgyti bananus, kriaušes, obuolius bei gerti braškių sultis, kiek maţiau – citrusinius vaisius bei
obuolių sultis, maţiausiai – morkas, t. y. tuos vaisius ir darţoves, kuriuos daţniausiai ir gauna pagal Programą.
Išvados
1. Didţioji dauguma pradinių klasių mokinių ţino, kokius maisto produktus reikia valgyti kiekvieną dieną, tačiau ne
visada maitinasi pagal sveikos mitybos rekomendacijas.
2. Nors per pastaruosius penkerius metus neţymiai padidėjo tiek mokykloje, tiek namie kasdien valgančių vaisius ir
darţoves mokinių skaičius ir sumaţėjo valgančiųjų juos retai (kelis kartus per savaitę), tačiau kasdien vaisius ir darţoves
namie valgo tik 76,3 proc. mokinių, o mokykloje – tik kas antras.
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3. Nustatyta, kad didėjant vaikų amţiui statistiškai reikšmingai maţėja vaisių ir darţovių vartojimo mokykloje
daţnumas.
4. Pradinių klasių mokiniams tam, kad jie vartotų vaisius ir darţoves bei tinkamai ir sveikai maitintųsi, svarbiausia yra
tėvų ir jų pačių bei mokytojų nuomonė, todėl būtina, kad tėvai ir mokytojai vaikams formuoti tinkamą ir teisingą vaikų
poţiūrį į sveiką ir tinkamą maitinimąsi.
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VYRESNIOJO AMŢIAUS PAAUGLIŲ IR JŲ UGDYTOJŲ MOTYVŲ SĄSAJOS KŪNO KULTŪROS
VEIKLOJE
Laimutė Kardelienė, Raisa Minčinauskienė
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Sveikatos tyrimų ir inovacijų centras
Įţanga. Vartotojiškoje ir sparčių komunikacinių bei informacinių technologijų visuomenėje jaunų ţmonių gyvenimo
būdą daţniau galima apibūdinti, kaip pasyvų, kai prioritetas skiriamas greitam maistui, laisvalaikiui prie kompiuterio, o
rečiau kaip fiziškai aktyvų, kai dėmesys kreipiamas ir į sveikos mitybos taisykles, ir siekiama darnos su kitais asmenimis
(Kardelienė, Kardelis, 2013; Niederkofler et al, 2015). Lietuvos regionų jaunimo gyvensenos įgūdţių ypatumai rodo, kad
ypač derėtų kreipti dėmesį į greitą jaunuolių interesų kaitą dėl jų dalyvavimo kūno kultūros veikloje laisvalaikiu
(Jankauskienė, 2008; Masiliauskas, Kardelienė, 2012). Trūksta dermės tarp visuomenės sveikatos prieţiūroje
egzistuojančio sveikatos ugdymo ir sveikatos stiprinimo kūno kultūros veikloje (Jankauskienė, Šukys, 2012; Kymantienė,
Bulotaitė, 2016). Fiksuojamas atotrūkis tarp sveikatingumo klubų ir jų specialistų, mokyklų ir jose dirbančių kūno
kultūros mokytojų siekinių bei vyresniojo amţiaus paauglių motyvų kūno kultūros veikloje laisvalaikiu (Demarest et al,
2013). Tyrime keltas tikslas - atskleisti sąsają tarp vyresniojo amţiaus paauglių ir jų ugdytojų motyvų kūno kultūros
veikloje.
Metodai. Planuotam tyrimui atlikti buvo sudaryti du klausimynai, iš kurių vienas skirtas vyresniojo amţiaus paauglių,
o kitas – jų ugdytojų apklausai. Vyresniojo amţiaus paauglio motyvaciją šio dalyko pamokoms įvertinta į klausimyną
įtraukus 44 teiginių skalę (Marsh et al, 2003). Aprašomosios ir inferencinės statistikos metodais skaičiuotos įvairių
rodiklių skaitinės charakteristikos bei statistinio reikšmingumo kriterijai. Naudojant parametrinius ir neparametrinius
duomenų statistinio skaičiavimo metodus, tikrintos hipotezės apie duomenų vidurkių lygybę, duomenų skirstinio
suderinamumą su normaliuoju jų skirstiniu. Vertinant ugdytojų galimybę atliepti savo ugdytinių motyvams dalyvauti
kūno kultūros veikloje laisvalaikiu taikytas binarinis logistinis regresijos metodas.
Rezultatai. Paaiškėjo, kad labiau motyvuoti dalyvauti kūno kultūros pamokose tie vaikinai, kurie daţniau nei kiti
nurodė, kad patinka jų ugdytojo gera fizinė išvaizda (57,7 proc. ir 35,7 proc.; p< 0,01), skatina ir kūno kultūros mokytojo
dalykinis pasirengimas (96,8 proc. ir 87,5 proc.; p< 0,02) bei jo gebėjimas domėtis kiekvienu, kuris dalyvauja ugdytojo
vedamoje veikloje (83,8 proc. ir 69,7 proc.; p< 0,05),o ir kiek maţiau skatina ugdytojo draugiškumas (94,0 proc. ir 85,2
proc.; p< 0.06). Įdomu pastebėti, kad merginos neišskyrė nei vienos ugdytojo savybės, kuri statistiškai reikšmingai jas
motyvuotų dalyvauti kūno kultūros pamokose. Tuos vyresniojo amţiaus paauglius, kurie daţniau nurodo patinkančias
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ugdytojo savybes, dalyvauti kūno kultūros pamokose labiau skatina pasiekimų (59,0 proc. ir 42,1 proc.; p<0,009 vaikinų,
o merginų – 69,1 proc. ir 41,0 proc.; p<0,003) ir vidiniai (atitinkamai 61,2 proc. ir 40,0proc.; p<0,001 ir 62,4 proc. ir 39,7
proc.; p<0,001), o vaikinus dar ir sėkmės (58,7 proc. ir 40,2 proc.; p<0,004) bei noro išvengti nesėkmių (60,0 proc. ir 40,3
proc.; p<0,002) motyvai.
Išvados. Labiausiai vaikinus ir merginas dalyvauti kūno kultūros pamokose skatina vidiniai motyvai (noras suvokti
naujus dalykus, daugiau ţinoti, įdomi nauja veikla), tik merginoms aktualesnis bendradarbiavimo motyvas, o vaikinams –
rungtyniavimo. Kūno kultūros pamokoje ugdytojų motyvus apsprendţia jų etinės kompetencijos gebėjimų ryškumas,
įgalinantis juos sukurti vyresniojo amţiaus paaugliui judėjimo dţiaugsmui paţinti tinkamą edukacinę aplinką, nes suteikia
jam greitą ir konstruktyvų grįţtamąjį ryšį. Ugdytojo etinės kompetencijos gilumą sąlygoja kūno kultūros ugdymo turinį ir
higienines sąlygas atitinkanti edukacinė sporto bazė bei skirtingi ugdytinių įgūdţiai ir mokymosi stiliai, individualus
mokymosi aplinkos suvokimas. Nustatyta, kad vyresniojo amţiaus paaugliai įţvelgia ugdytojo gebėjimą kurti jų
mokymąsi palaikančią aplinką, kurioje jie išgyventų judėjimo paţinimo dţiaugsmą, ugdytiniai vertina ugdytojo gebėjimą
- palaikyti moksleivių nusiteikimą ugdymuisi kūno kultūros veikloje. Remiantis tyrimo duomenimis tikėtina, kad
vyresniojo amţiaus paauglių ir jų mokytojų motyvų teigiamos sąsajos kūno kultūros veikloje būdingesnės teigiamos
socialinės komunikacijos mokytojams dėl jų ryškesnių etinės kompetencijos gebėjimų.
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LIETUVOS MAŢŲJŲ MIESTŲ MOKYKLŲ MOKYTOJŲ DALYVAVIMAS MOKINIŲ SVEIKATĄ
STIPRINANČIAME PROCESE
Rūta Maceinaitė¹, Genė Šurkienė¹, Daiva Ţeromskienė², Rita Sketerskienė¹
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas 1, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centras2
Įţanga. Sveikatos stiprinimas suteikia daugiau galimybių rūpintis savo sveikata ir ją gerinti. Mokykla yra tinkamiausia
vieta šiam procesui [1,2]. Nors sveikatos stiprinimas turėtų būti neatsiejamas nuo kiekvienos mokyklos veiklos, jis ypač
akcentuojamas sveikatą stiprinančiose mokyklose (SSM) [3]. Norint, kad sveikatos stiprinimas pagerintų mokinių
sveikatą, kad vaikai mokykloje jaustųsi saugūs, būtina, kad visa mokyklos bendruomenė (vaikai, tėvai ir mokytojai) būtų
partneriai, formuojantys pagrindinius jų sveikatos pagrindus ir gyvenimo įgūdţius, skatinančius sveiką gyvenseną [4].
Mokytojų vaidmuo mokinių sveikatą stiprinančiame procese dėl ilgo laiko praleidţiamo su vaikais yra išskirtinis. Pačios
mokyklos pabrėţia, kad visa bendruomenė yra įtraukiama į sveikatos stiprinimą, tačiau tyrimų, kurie padėtų išaiškinti
esamą situaciją, Lietuvoje nėra atlikta.
Tikslas. Įvertinti Lietuvos maţųjų miestų mokyklų mokytojų dalyvavimą mokinių sveikatą stiprinančiame procese.
Metodai. Momentinis tyrimas atliktas anoniminės anketinės apklausos būdu. Apklausti devyniolikos Visagino
savivaldybės, Panevėţio, Švenčionių, Jonavos, Joniškio bei Lazdijų rajono savivaldybių mokyklų mokytojai. Tyrime
dalyvavo 420 mokytojų, analizei atrinktos 395 teisingai uţpildytos anketos. Mokytojų dalyvavimas mokinių sveikatą
stiprinančiame procese analizuotas atsiţvelgiant į lytį, amţių, mokyklos vietą, dėstomą dalyką, darbo mokykloje trukmę,
mokyklos priklausymą SSM tinklui. Statistinė analizė atlikta naudojantis Stata12, WinPepi statistinėmis programomis.
Apskaičiuoti taškiniai paplitimo įverčiai, 95 proc. PI. Kategorinių duomenų analizei naudotas Pirsono Chi kvadrato testas.
Sudaryti logistinės regresijos modeliai, iš jų gauti šansų santykiai, apskaičiuoti jų 95 proc. PI. Skirtumas vertintas kaip
statistiškai reikšmingas, kai p≤0,05.
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Rezultatai. Sveikatos stiprinimo ir ugdymo veikloje dalyvavo 69,6 proc. mokytojų. Mokytojai, dėstantys kitus dalykus,
turėjo 119 proc. didesnį šansą dalyvauti minėtoje veikloje nei humanitarinius dalykus dėstantys pedagogai. 3,75 karto
didesnį šansą dalyvauti veikloje taip pat turėjo mokytojai, kurie dirba SSM. Daugiausia mokytojų dalyvaujančių mokinių
sveikatą stiprinančiame procese dalyvavo renginiuose (72,7 proc.), padėjo organizuoti renginius (46,9 proc.). 55,6 proc.
mokytojų. dalyvaujančių sveikatos stiprinimo ir ugdymo veikloje, savo dalyvavimą įvertino kaip gerą arba labai gerą,
37,1 proc. – vidutiniškai, likusieji (7,3 proc.) nurodė, kad jų dalyvavimas yra blogas arba labai blogas. Reikšmingi
mokytojų savo dalyvavimo vertinimo skirtumai buvo nustatyt tik tarp mokytojų dirbančių mokyklose turinčiose skirtingą
sveikatos stiprinimo statusą –mokytojų, įvertinusių savo dalyvavimą labai gerai arba gerai, buvo reikšmingai daugiau tarp
SSM pedagogų nei tarp kitose mokyklose dirbančių mokytojų (atitinkamai 60,8 proc. ir 43,2 proc.). Tyrimo rezultatai
parodė, kad 80,7 proc. respondentų yra integravę sveikatos klausimus į dėstomo dalyko programą. Pedagogų, teigusių,
kad jie yra integravę sveikatos klausimus į dėstomo dalyko programą, buvo reikšmingai daugiau tarp 36 – 45 metų
amţiaus mokytojų nei tarp vyresnių nei 45 metų amţiaus pedagogų (atitinkamai 90,5 proc. ir 75,5 proc.). Kiti mokytojų,
integravusių sveikatos klausimus į dėstomo dalyko programą, pasiskirstymo skirtumai atsiţvelgiant į kitus tirtus veiksnius
buvo panašūs. Daugiausia (81,5 proc.) mokytojų teigė, kad sveikatos ugdymas jų mokykloje apima fizinio aktyvumo ir
kūno kultūros sritį, o 78,0 proc. teigė, kad sveikatos ugdymas apima patyčių prevenciją. Maţiausiai mokytojų (24,6
proc.), nurodė, kad sveikatos ugdymas apima vartojimo kultūros ugdymą. Iš SSM dirbančių mokytojų 79,7 proc. ţinojo,
kad mokykla turi minėtą statusą, 73,0 proc. teigė, kad yra susipaţinę su šios mokyklos samprata. Tirti veiksniai (lytis,
amţius, darbo trukmė, mokyklos vieta bei dėstomas dalykas) nei su mokytojų ţinojimu, kad jų mokykla priklauso
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, nei su susipaţinimu su SSM samprata reikšmingai susiję nebuvo.
Išvados. Daugiau nei pusė respondentų dalyvauja sveikatos stiprinimo ir ugdymo veikloje. Mokytojų dalyvavimas
reikšmingai susijęs su dėstomu dalyku bei su mokyklos priklausymu SSM tinklui. Labiausiai paplitę mokytojų
dalyvavimo būdai yra dalyvavimas renginiuose bei pagalba juos organizuojant. Daugiau nei pusė mokytojų savo
dalyvavimą įvertino gerai arba labai gerai, vertinimas reikšmingai susijęs su mokyklos priklausymu SSM tinklui. Apie 80
proc. mokytojų yra integravę sveikatos klausimus į dėstomo dalyko programą, integravimas yra reikšmingai susijęs su
respondentų amţiumi. Daugiausia mokytojų teigė, kad sveikatos ugdymas jų mokykloje apima fizinio aktyvumo ir kūno
kultūros sritį, o maţiausia – vartojimo kultūros ugdymą. Didţioji dalis mokytojų ţinojo, kad jų mokykla priklauso SSM
tinklui bei buvo susipaţinę su šios mokyklos samprata. Tirti veiksniai su mokytojų ţiniomis, kad jų mokykla priklauso
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui bei su susipaţinimu su SSM samprata reikšmingai susiję nebuvo.
Literatūros sąrašas
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VIDUTINĖS NUMATOMO GYVENIMO TRUKMĖS RODIKLIO REIKŠMĖ ĮVERTINANT SVEIKATOS
NETOLYGUMUS
Faustas Stepukonis
Klaipėdos universitetas
Įţanga. Lietuvos, Europos Sąjungos ir PSO dokumentuose vidutinė numatoma gyvenimo trukmė (toliau – vidutinė
gyvenimo trukmė, VGT) yra vienas plačiausiai paplitusių rodiklių sveikatos netolygumams tarp gyventojų grupių
įvertinti. Tačiau pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių nepaliaujamai ilgėjanti VGT ima kelti
visuotinį susirūpinimą, kadangi nuolat gausėja senyvo amţiaus gyventojų, kurių nemaţa dalis serga įvairiomis lėtinėmis
ligomis, jiems reikalinga pagalba ar prieţiūra. Todėl sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui siūloma plačiau
naudoti kai kuriuos kitus sveikatos prieţiūros, sergamumo ar subjektyvaus savo sveikatos įsivertinimo rodiklius.
Mokslinėje literatūroje iki šiol nepakanka išvengiamų (susijusių su ţmonių veikla) ir neišvengiamų (susijusių su
gamtiniais-biologiniais veiksniais) sveikatos netolygumų įvertinimui priskiriamų rodiklių konceptualaus aptarimo,
sisteminio palyginimo ir prioritetinių rodiklių pagrindimo, todėl praktikoje šie rodikliai neretai parenkami laikantis
principo: kuo daugiau rodiklių, tuo geriau. Tai didina rodiklių rinkimo darbų apimtis, o jų gausa uţgoţia galimybę
apibendrinti sveikatos netolygumų būklę.
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Kadangi įvairiuose šaltiniuose iki šiol VGT laikomas kaip vienas iš pagrindinių sveikatos netolygumus atspindinčių
rodiklių, tikslinga plačiau aptarti tam tikrus VGT rodiklio ypatumus, pagrįstai išskiriančius šį rodiklį kaip vieną
svarbiausių tarp kitų rodiklių.
Tikslas. Apţvelgti VGT bei kitus sveikatos netolygumų rodiklius, atskleidţiant jų konceptualinį bei metodologinį
pagrįstumą.
Priemonės. Sveikatos netolygumų rodiklių konceptualinė ir metodologinė apţvalga.
Rezultatai ir aptarimas. Rodiklių apţvalga atskleidţia kai kuriuos ribotumus ar netikslumus, parenkant ir
interpretuojant sveikatos netolygumų rodiklius. Pagrindiniai ribotumai ir netikslumai yra šie:
VGT ilgėjimas tradiciškai, tačiau nepagrįstai tapatinamas su slaugos paslaugų didėjimo neišvengiamumu artimoje
ateityje. Tačiau teoriškai įmanomas sergamumo, invalidumo maţėjimas [1] ar nedidėjimas, ilgėjant VGT [2]. Nors
dabartiniai turimi duomenys yra prieštaringi, kai kurių šalių patirtis rodo, kad ilgėjant VGT slaugos paslaugų poreikis
netgi maţėja.
VGT ilgėjimas tradiciškai siejamas su poliligotumo plėtra. Visi turimi duomenys paremia šią sąsają, tačiau
nepakankamai atsiţvelgiama į tai, jog šią plėtrą ţymia dalimi nulemia gerėjantys ligų diagnozavimo metodai,
profilaktinių sveikatos pasitikrinimo programų įdiegimas, ligų diagnozavimas ankstyvesnėse susirgimo stadijose. Nėra
visiškai akivaizdu, kad augantys poliligotumo rodikliai iš tiesų liudija prastėjančią gyventojų sveikatą, kadangi dėl
tobulėjančios medicinos ir gerėjančio ligų diagnozavimo gyventojai sėkmingiau išgydomi ir daţniau išvengia sunkių
susirgimų bei invalidumo senatviniame amţiuje. Abejones prastėjančia gyventojų sveikata sustiprina turimi duomenys
apie sergamumo sunkiomis ligomis bei invalidumo paplitimo nedidėjimą, kai kurių sveikatingumo parametrų augimą
daugelyje šalių.
Neatsiţvelgiama į tai, kad VGT ilgėjimas išsivysčiusiose šalyse yra išskirtinis sveikatos netolygumų maţėjimą
įrodantis rodiklis, kadangi kai kurių biogerontologų nuomone turi natūralią biologinę ribą – apie 85 gyvenimo metus [3],
kurios turėtume siekti visoms gyventojų grupėms. Tokia VGT teoriškai pasiekiama esant idealioms visų gyventojų ir jų
grupių gyvenimo sąlygoms. Be to, 85 metų amţiaus riba yra daugiau ar maţiau socialiai priimtina, kadangi iki tokio
amţiaus individai paprastai jau būna nuėję visus pagrindinius ţmogaus gyvenimo etapus – vaikystę, paauglystę, brandą,
šeimos kūrimą, vaikų auginimą, darbinę veiklą ir, galiausiai, anūkų auginimą bei anksčiau nerealizuotų pomėgių
įgyvendinimą. Praktiškai 85 metų VGT riba gali būti pasiekiama tik maţinant sveikatos netolygumus tarp sveikiausių, jau
priartėjusių prie 85 metų VGT gyventojų grupių, ir likusių, dar nepriartėjusių prie šios gamtinės VGT ribos gyventojų
grupių. Kitaip tariant, 85 metų VGT turėtų būti laikoma tam tikra biologine ir socialine sveikatos lygybės „norma“,
siektina visoms gyventojų grupėms.
Dauguma kitų sveikatingumo srities rodiklių nepasiţymi šia išskirtine savybe, kadangi neturi gamtos dėsnių nulemtų
bei socialiai priimtinų „normų“, kurių reikėtų besąlygiškai siekti maţinant sveikatos netolygumus.
Sveikatos prieţiūros prieinamumo didinimas, įvairios sveikatos politikos strategijos, programos ar priemonės,
kuriomis tikimasi sumaţinti sveikatos netolygumus, neretai tapatinamos su sveikatos netolygumų maţinimu, tačiau
praktikoje ne visos priemonės yra efektyvios. Kai kuriais atvejais metodologiškai nepagrįstos sveikatos netolygumų
maţinimo priemonės netgi didina sveikatos netolygumus, kadangi jomis pirmiausia pasinaudoja pasiturinčių,
išsilavinusių, sveikiausių gyventojų grupės.
Sveikatos netolygumams įvertinti naudojami įvairūs sveikatingumo rodikliai ir kitų gyvensenos sričių rodikliai, tačiau
rodiklių gausa, prioritetinių rodiklių neišskyrimas kartais gali netgi slėpti sveikatos netolygumų augimą.
Išvados ir praktinės rekomendacijos. VGT yra integralus ir objektyvus visuomenės sveikatos rodiklis, patikimai
atspindintis sveikatos netolygumus tarp gyventojų grupių. 85–90 metų gyventojų VGT turėtų būti suvokiama kaip
„norma“ ir tuo pačiu praktinė sveikatos lygybės siekiamybė. Siekiant efektyvaus sveikatos netolygumų maţinimo ir
saugantis strateginių klaidų parenkant jų maţinimo priemones, verta atsiţvelgti į ilgiausia VGT, o tuo pačiu maţiausiais
sveikatos netolygumais pasiţyminčių šalių patirtį. Šiuo metu kai kuriose pasaulio šalyse artėjama prie 85 metų VGT
ribos. Tai Japonija, kai kurios kitos Azijos, Europos, Amerikos demokratinės rinkos ekonomikos šalys. Tarp
lyderiaujančių, nors ir nepirmaujančių pagal VGT rodiklį šalių, Lietuvai geografiškai ir kultūriškai artimiausios yra
Skandinavijos šalys – Švedija, Norvegija, Suomija, Danija. Šios ir kitos ilgiausia VGT išsiskiriančios pasaulio šalys
galėtų pasitarnauti gerosios praktikos ir sėkmingos sveikatos politikos pavyzdţiais, siekiant paţangos maţinant sveikatos
netolygumus mūsų šalyje.
Literatūros sąrašas
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KAUNO POPULIACIJOS GYVENIMO KOKYBĖS VERTINIMAS
Daina Krančiukaitė-Butylkinienė1,2, Leonas Valius1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika1, Kardiologijos institutas2
Įţanga. Gyvenimo kokybė – tai individo savos pozicijos gyvenime suvokimas jo tikslų, lūkesčių, interesų bei kultūros
vertybių sistemoje, kurioje jis gyvena. Uţsienio šalyse gyvenimo kokybė tiriama jau du dešimtmečius, o Lietuvoje
susidomėta palyginti neseniai. Gyvenimo kokybę nulemia daugybė veiksnių ir aplinkybių: būstas, uţimtumas, pajamos,
gyvenimas šeimoje, socialinė parama, stresai, sveikata, sveikatos prieţiūros galimybės, darbo sąlygos, mityba,
išsilavinimo galimybės ir kita. Tik sveikas ţmogus gali fiziškai, protiškai ir socialiai veikti bei pajusti teigiamą emocinę
būseną: pasitenkinimą ir laimę, o tai yra svarbiausi subjektyvūs gyvenimo kokybės komponentai.
Tikslas. Įvertinti „SF-12“ klausimyno tinkamumą 25–84 metų Kauno gyventojų gyvenimo kokybei vertinti, palyginti
vyrų ir moterų gyvenimo kokybę bei gyvenimo kokybę tarp socialiniu ir demografiniu poţiūriu skirtingų grupių.
Metodai. Tirtųjų kontingentą sudarė atsitiktinė Kauno miesto gyventojų atranka, sudaryta pagal amţių ir lytį.
Klausimyno tinkamumas tirtųjų kontingento gyvenimo kokybės tyrimui vertintas Kronbacho alfa rodikliu. Klausimyno
konvergentinis pagrįstumas vertintas tiesinio ryšio stiprumu tarp klausimyno sričių, apskaičiuojant Pearsono koreliacijos
koeficientus. Skirtingose tiriamųjų grupėse apskaičiuoti klausimyno įverčių vidutiniai dydţiai, palyginti įverčių
skirstiniai.
Rezultatai. Kronbacho alfa rodikliai rodė labai stiprų gyvenimo kokybės klausimyno „SF-12“ psichinės ir fizinės
sveikatos sričių vidinį patikimumą (atitinkamai – 0,87 ir 0,88). Moterys gyvenimo kokybę vertino blogiau nei vyrai
psichinės sveikatos ir fizinės sveikatos skausmo srityse. Gyvenantys ne vieni, turintys aukštesnį išsimokslinimą, dirbantys
asmenys fizinę ir psichinę sveikatą vertino geriau nei gyvenantys vieni, turintys ţemesnį išsimokslinimą ar nedirbantys.
Be to, geriau savo fizinę ir psichinę sveikatą vertino dirbantys ar anksčiau protinį darbą dirbę asmenys.
Išvados. Gyvenimo kokybės klausimynas „SF-12“ yra tinkamas Kauno gyventojų gyvenimo kokybei tirti. Moterys
gyvenimo kokybę psichinės sveikatos srityje vertino blogiau nei vyrai. Su amţiumi bei ţemesne socialine ir demografine
padėtimi gyvenimo kokybės vertinimas blogėjo.
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NORVEGIJOS FINANSINĖ PARAMA VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATAI GERINTI IR SVEIKATOS
NETOLYGUMAMS MAŢINTI
Gytė Sirgedienė, Jelena Talačkienė
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Pagrindinis 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos
iniciatyvos“, kurios įgyvendinimui skirta 7,1 mln. Eur, tikslas – pagerinti vaikų ir jaunimo sveikatą ir sumaţinti sveikatos
netolygumus. Programa taip pat siekiama stiprinti Lietuvos ir Norvegijos dvišalį bendradarbiavimą, įgyvendinant bendrus
projektus ir keičiantis gerąja patirtimi vaikų ir jaunimo sveikatos prieţiūros, sveikatos netolygumų stebėsenos ir
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maţinimo srityse.
Norvegijos parama – jaunimo sveikatai gerinti. Asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros specialistai, mokslininkai,
jaunimo organizacijų atstovai, susivieniję bendram tikslui, sukūrė Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų
teikimo modelį (Modelis). Modeliu, apimančiu plačią tikslinę grupę (14–29 metų jaunimą), siekiama į vieningą tinklą
sujungti jau egzistuojančius sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjus ir pagerinti jų bendradarbiavimą teikiant efektyvesnes,
jaunimui pritaikytas sveikatos prieţiūros paslaugas. Modelis apima psichikos sveikatos stiprinimo, sveikos mitybos
skatinimo, traumų ir nelaimingų atsitikimų prevencijos bei lytinės ir reprodukcinės sveikatos gerinimo sritis.
Sukurtas Modelis diegiamas 12-oje Lietuvos savivaldybių, o numatomų įgyvendinti iniciatyvų spektras – itin platus,
pradedant atvejo vadybos paslaugų jaunimui teikimu, aktualios informacijos sukurtame Jaunimo sveikatos interneto
portale www.sveikatostinklas.lt skelbimu, savipagalbos programų sukūrimu ir taikymu, baigiant renginių jaunimui, jų
tėvams organizavimu, mobilių programėlių kūrimu bei visuomenės sveikatos savanorių paruošimu.

Diegiant Modelį, savivaldybėse buvo įkurti Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų koordinaciniai centrai,
kuriuose dirba aktyvūs, motyvuoti ir apmokyti koordinatoriai. Jie šalia kitų savo funkcijų organizuoja atvejo vadybos
principu paremtas sveikatos prieţiūros paslaugas, t. y. įvertina pasikonsultuoti atvykusio jauno ţmogaus sveikatos
poreikius, sudaro paslaugų teikimo planą, tarpininkauja jaunuoliui kreipiantis į asmens sveikatos prieţiūros ar kitas ne
sveikatos sektoriaus įstaigas bei palaiko nuolatinį ryšį su jaunuoliu tol, kol jo sveikatos problema būna išspręsta.
Koordinatoriai bendradarbiauja ne tik su paslaugų teikėjais (asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigomis,
švietimo ir socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis, nevyriausybinėmis ir jaunimo organizacijomis ir kt.), bet ir su
savivaldybės politikos formuotojais, kurie pateiktos situacijos analizės pagrindu galės vertinti padėtį konkrečioje
savivaldybėje ir nuspręsti, kurioje paslaugų teikimo srityje reikalingi pokyčiai.
Trečdalyje Lietuvos mokyklų – geresnės vaikų sveikatos prieţiūros paslaugos. Įgyvendinant sveikatos prieţiūros
paslaugų teikimo gerinimo mokyklose projektus įrengiami / atnaujinami ir moderniomis vaizdinėmis metodinėmismokomosiomis priemonėmis aprūpinami 592 sveikatos kabinetai ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigose 22-ose
savivaldybėse. Vaizdinėmis priemonėmis demonstruojant ţalingų įpročių, nesveikos mitybos, pasyvumo
neigiamą poveikį organizmui, vaikams pavyks kur kas geriau suvokti sveikos gyvensenos naudą, o vykdomi sveikatos
mokymai, tikėtina, paskatins rinktis sveikus laisvalaikio praleidimo būdus, prisidės prie sveikatai ţalingo elgesio
tikimybės maţinimo.
Lietuvoje kuriama ir diegiama Vaikų sveikatos stebėsenos informacinė sistema, kuri leis sistemingai stebėti vaikų
sveikatą, įvertinti jų sveikatos sutrikimų kiekį ir pobūdį, nustatyti rizikos grupes bei pokyčių tendencijas. Taip pat –
planuoti tinkamas sveikatos sutrikimų prevencijos priemones, įvertinti jų rezultatus ir poveikį, uţtikrinti kryptingą bei
efektyvų vaikų ir jaunimo sveikatos politikos formavimą tiek visoje šalyje, tiek atskirose savivaldybėse. Įgyvendinant
projektą 1130-tyje bendrojo ugdymo įstaigų dirbantys visuomenės sveikatos prieţiūros specialistai bus aprūpinti ne tik
šiuolaikiniu analizės įrankiu, bet ir darbui su diegiama informacine sistema reikalinga kompiuterine įranga.
Sveikatos netolygumų maţinimas – būtina visuomenės gerovės sąlyga. Remiantis EBPO 2016 m. atlikto Lietuvos
ekonominio vertinimo rezultatais, sveikatos būklės rodikliai įvardinti kaip turintys itin didelį atotrūkį nuo EBPO šalių
gyventojų gerovę sudarančių rodiklių.
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Lietuva išsiskiria iš kitų ES šalių akivaizdţiais sveikatos netolygumais tarp kaimo ir miesto ţmonių, skirtingą
išsilavinimą, šeiminę, socialinę ir ekonominę padėtį turinčių gyventojų grupių. Norint tikslingai planuoti sveikatos
netolygumų maţinimo intervencijas, būtina išsiaiškinti pagrindines prieţastis, darančias įtaką atskirų socialinių ir
demografinių gyventojų grupių sveikatos ir gyvensenos skirtumams. Sėkmingam intervencijų įgyvendinimui būtinas
glaudus daugelio politikos sektorių, socialinių partnerių ir visuomenės bendradarbiavimas.
Lietuvos sveikatos mokslų universitetui kartu su Higienos institutu, Vilniaus ir Klaipėdos universitetais įgyvendinant
bendrą projektą, sukurta Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistema (SveNAS), parengtos Sveikatos netolygumų
stebėsenos metodinės rekomendacijos, kurių pagalba savivaldybių lygiu galima įvertinti gyventojų sveikatos būklės ir
gyvensenos netolygumus. Glaudţiai bendradarbiaujant su savivaldybėmis parengtos Sveikatos netolygumų maţinimo
praktinės rekomendacijos alkoholio ir tabako vartojimo maţinimo, saviţudybių prevencijos, mitybos ir fizinio aktyvumo,
sveikatos prieţiūros prieinamumo gerinimo srityse. Projekto įgyvendinimo metu bus stiprinami administraciniai valstybės
ir savivaldybių įstaigų darbuotojų (sveikatos ir kitų sektorių) gebėjimai planuoti ir koordinuotai įgyvendinti tikslines
sveikatos netolygumų maţinimo priemones, pasitelkiant tarpsektorinį bendradarbiavimą ir socialinių partnerių įtraukimą.

SVEIKATĄ STIPRINANTIS REGIONAS – NAUJOS GALIMYBĖS
Romualdas Ţekas1, Asta Garmienė2, Laurynas Dilys3
Sveikatą stiprinančio Kauno regiono koordinatorius (visuomeninės pareigos) 1, Kauno miesto savivaldybės administracija
Sveikatos apsaugos skyrius2, Kauno rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras3
Pirmasis Lietuvoje sveikatą stiprinantis Kauno regionas (SSKR) 2012 m įsteigtas Kauno regiono strateginės plėtros
tarybos sprendimu. Veiklą koordinuoja pariteto principu iš Kauno, Birštono miestų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno,
Kėdainių, Prienų ir Raseinių rajonų savivaldybių atstovų sudaryta 16 ţmonių darbo grupė. Jai padeda Konsultantų taryba,
sudaryta iš daugiau negu 30 regiono mokslininkų, universitetų rektorių ir ţymiausių specialistų. SSKR nuo 2013 m. yra
PSO Sveikų regionų tinklo narys. Atsiţvelgdami į tai, kad ekonominė-socialinė situacija, visuomenės išsilavinimas ir
kultūros lygis, ţalingų medţiagų vartojimo paplitimas, gyvenamosios aplinkos sąlygos ir ţmonių asmeninės nuostatos
labiausiai įtakoja sveikatos rodiklius, siekiame sutelkti visas regiono mokslo ir mokymo įstaigas, įvairių ūkio sektorių
vadovus ir specialistus, bendruomenę ir lyderius visuomenės sveikatos stiprinimui.
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SSKR savo veiklą pradėjo išjudindama ir plėtodama regione PSO rekomenduojamus Sveikatą stiprinančių miestų
(SSM), Sveikatą stiprinančių mokyklų ir darţelių (SSM), Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) judėjimus. Įvertinę tai,
kad pirminės sveikatos prieţiūros (PSP) įstaigos ypatingai svarbios profilaktiniame darbe, pakeitėme ir papildėme SSL
įstatus kviesdami į šį judėjimą įsitraukti ir PSP įstaigas. Regione 2012 m. įkurtas pirmasis Lietuvoje sveikatą stiprinantis
(SSU) A. Stulginskio (ASU) universitetas. 2015 m. inicijavome SSU tinklo nuostatų kūrimą, vadovaudamiesi tarptautine
Sveikų universitetų Okanagan chartija. ASU, Lietuvos sporto ir Klaipėdos universitetams pritarus parengtiems
nuostatams 2015 m. birţelio mėnesį buvo įsteigtas SSU tinklas.
SSKR stengiasi asocijuoti bendruomenę. Kauno rajono visuomenės sveikatos biuras organizavo konkursą
bendruomenėms, veiklą orientuojančioms į sveikatos stiprinimą. Kartu su LSU įgyvendintas internetinis bendruomenių
jaunimo fizinio aktyvumo skatinimo projektas. Planuojama šį projektą toliau tęsti ir plėtoti kitose savivaldybėse. Tai ir
2016 m. SSKR metinės, jau ketvirtos konferencijos pagrindinė tema. Konferencija vyks Josvainiuose, šių metų maţojoje
Lietuvos kultūros sostinėje.
Kauno rajono savivaldybėje, bendradarbiaujant su VDU psichologais, aštuoniolikti metai moksleivių tarpe
įgyvendinamos psichologinio bendravimo ugdymo metodu pagrįstos psichotropinių medţiagų vartojimo profilaktinės
programos. Organizuota beveik trisdešimt ,,Sniego gniūţtės stovyklų“, o prieš ketverius metus kartu su visuomenės
sveikatos biuru pradėta vykdyti tęstinė, per 12 metų apimsianti visus rajono moksleivius, universalios profilaktikos
programa. Programa jau susidomėjo ir pradedama įgyvendinti Kėdainių, Jonavos, Raseinių ir kitose savivaldybėse.
2015 metais SSKR veikla buvo orientuota į sveikatos netolygumų maţinimą. Savivaldybių konferencijose pranešimus
apie savo sektoriaus konkrečią veiklą, darančią ţmonių sveikatai įtaką, parengė įvairių sričių atstovai. Labiau išryškėjo
savivaldybių visuomenės sveikatos biurų vaidmuo ir supratimas, kad jie turi drąsiau uţimti lyderio pozicijas skatindami
tarpsektorinį bendradarbiavimą.Vietos politikai, seniūnai, specialistai, bendruomenių atstovai mokydamiesi spręsti
konkrečias lokalines sveikatos problemas, akivaizdţiai pamatė kokie kartais paprasti ir efektyvūs gali būti sprendimai.
Metinėje konferencijoje, skirtoje regiono politikams ir įvairių ūkio šakų atstovams, regiono savivaldybių ţmonių
sveikatos rodikliai sugretinti su ekonominiais, uţimtumo, socialiniais, demografiniais, išsilavinimo, alkoholio suvartojimo
ir kitais rodikliais pademonstravo akivaizdţias prieţastines sąsajas.
SSKR uţsibrėţusi diegti paţangias idėjas ir geriausią patirtį, siekdama, kad kiekvienas regiono gyventojas suvoktų
giliąsias sveikatos ar nesveikatos prieţastis, pajustų kokį ryšį ţmonių sveikatai turi jo kasdieninis darbas ir asmeninės
gyvenimo nuostatos. Tuo tikslu buvo organizuoti Leans vadybos mokymai. Regiono mokslinį potencialą stengiamės
panaudoti visuomenės švietimui. 2016 m. kartu su VDU organizuota konferencija vaikų adaptacijos ir socializacijos
klausimams aptarti. Regiono savivaldybių politikai, socialinių, švietimo, vaiko teisių apsaugos skyrių, policijos, švietimo
sveikatos apsaugos ir kiti specialistai išklausę šios srities mokslininkų ir specialistų pranešimus, įsitikino kokios gilios,
kaip tampriai susiję ir daţnai toli nuo jų tiesioginio darbo nutolę prieţastys.
Gerosios vietos, nacionalinės ir tarptautinės patirties perėmimas – vienas iš svarbiausių SSKR uţdavinių. Mūsų
atstovai dalyvauja pasaulinio tinklo renginiuose. Uţmegzti glaudūs tarptautiniai ryšiai su daugeliu pasaulio šalių
regionais, jų lyderiais. 2015 m. susipaţinome su Švedijos Skanės regiono patirtimi. Rugsėjo mėnesį Kauno rajone ir
Kaune vyks 23 -oji metinė pasaulinio tinklo konferencija, kurioje planuoja dalyvauti PSO Europos regiono vadovė Z.
Jakobs, Lietuvos sveikatos ministerijos vadovai, regiono savivaldybių vadovai, universitetų rektoriai, mokslininkai,
visuomenės veikėjai. Kiekviename SSKR koordinacinės darbo grupės posėdyje, kiekvienos savivaldybės ir regiono
seminaruose ir konferencijose dalijamasi vietos patirtimi.
Po trejų SSKR veiklos metų negalima tikėtis regiono gyventojų sveikatos pokyčių, tačiau tam tikri rezultatai
akivaizdūs. Pagerėjo savivaldybių politikų samprata. Sveikatos klausimai tapo artimesni ir svarbesni jų darbotvarkėse.
Pagerėjo kelių šimtų savivaldybių tarnautojų dirbančių įvairiuose sektoriuose samprata apie sveikatos prieţastis ir sąsajas
su jų veikla. Pagerėjo mokslo įstaigų ir savivaldybių kontaktai. Sustiprėjo visuomenės sveikatos specialistų integracija su
sveikatos prieţiūros, švietimo įstaigomis, bendruomenėmis. Išryškėjo nauji lyderiai. Suaktyvėjo regiono sveikatą
stiprinančių mokyklų, universitetų, gydymo įstaigų, bendruomenių veikla. Ryškėja nauji veiklos barai savivaldybių
gydytojams ir visuomenės sveikatos biurams.
SSKR modelis, kurio veiklos ašimi yra savivaldybės, pasiteisina. Plačiau bendradarbiaujama su mokslo, švietimo,
sveikatos prieţiūros, socialinėmis, aplinkos apsaugos ir kitomis įstaigomis, seniūnijomis ir bendruomenėmis. Atsirado
geresnės prielaidos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veiklai integruotis į įvairias ūkio sritis ir bendruomenę.
Atsiranda geresnės galimybės nacionalinės gerovės ir valstybės sveikatos programų įgyvendinimui, stipriau įtakoti kai
kurias sveikatos prieţastis priklausančias nuo regiono plėtros tarybos ir savivaldybių tarybų sprendimų, savivaldybių
departamentų ir skyrių veiklos, nuo specialistų sampratos ir bendruomenės aktyvumo.
Būtina toliau tobulinti SSKR valdymo struktūrą, daugiau viešinti veiklą. SSKR turėtų įgyti juridinio asmens statusą
įsteigiant savarankišką viešąją įstaigą, kurios dalininkais taptų regiono savivaldybės. Tai leistų pagerinti projekto
administravimą ir vadybą, dalyvavimą projektuose, sukaupti didesnes lėšas veiklai, glaudţiau bendradarbiauti regione ir
tarptautinėje erdvėje.
Siūlome keisti savivaldybės gydytojo ir visuomenės sveikatos biuro institucijų modelį, sujungiant ir įsteigiant
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savivaldybės sveikatos skyrių, kuris turėtų didesnius įgaliojimus stebėti ir vertinti visų savivaldybės administracijos
padalinių veiklą sveikatinimo srityje.
Siūlome apsvarstyti ir įteisinti savivaldybių merams prievolę kasmet ar nors politinės kadencijos pabaigoje viešai
atsiskaityti uţ savivaldybės gyventojų sveikatos rodiklius.
GYVENSENOS TYRIMŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS SAVIVALDYBĖSE
Vincentas Liuima, Rolanda Valintėlienė
Higienos institutas
Visuomenės sveikatos stebėsena yra sistemingas, nenutrūkstantis sveikatos duomenų rinkimas, analizavimas ir
interpretavimas. Stebėsena leidţia atskleisti populiacijos ar bendruomenės sveikatos būklę bei gyvenseną, egzistuojančių
problemų apimtis ir svarbą, jų pasiskirstymą geografiniais bei demografiniais aspektais, tuo pačiu įgalina sprendimus
priimančius asmenis imtis veiksmų, nustatant prioritetus ir formuojant sveikatos politiką, strategijas1.
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, 2016 m. standartizuoti periodiniai gyvensenos tyrimai pradedami vykdyti
Lietuvos savivaldybėse, siekiant papildyti visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą gyvensenos duomenimis, kurie
atskleis pagrindinius egzistuojančius rizikos veiksnius bei leis tikslingai pasirinkti intervencijas, kurios gerintų gyventojų
sveikatą. Iki 2016 m. Lietuvoje mokyklinio amţiaus vaikų bei suaugusių gyvensenos tyrimus periodiškai vykdo Lietuvos
sveikatos mokslų universitetas. Nors tyrimai pateikia daug vertingos informacijos, charakterizuojančios tiriamų
populiacijų gyvensenos ypatybes, jų duomenys gali būti apibendrinami tik valstybės mastu, tuo tarpu vietiniu lygmeniu
aktualios informacijos trūksta. Savivaldybių visuomenės sveikatos biurai iki 2016 m. nereguliariai savarankiškai
organizuodavo gyvensenos tyrimus savivaldybėse, tačiau tokie tyrimai buvo atliekami taikant skirtingas metodikas,
daţniausiai reprezentatyviai neatspindėdavo tiriamos populiacijos. Tai ribojo galimybės objektyviai vertinti gyvensenos
rodiklius, analizuoti jų pokyčius laiko ir geografiniu poţiūriu – tarp skirtingų savivaldybių.
Pranešimo tikslas – pristatyti Higienos institute parengtas gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo savivaldybėse
rekomendacijas. Įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos
iniciatyvos“ finansuojamą projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir maţinimo gebėjimų stiprinimo modelio
sukūrimas“, kuriame dalyvavo Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas
bei Higienos institutas, buvo sukurtas gyvensenos stebėsenos rodiklių sąrašas, kuris buvo integruotas į Higienos institute
parengtas gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo rekomendacijas bei patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu.
Pagrindinis rekomendacijų tikslas – pateikti išsamų aprašymą, kaip savivaldybėse naudojant bendrą metodiką atlikti
periodinius reprezentatyvius vaikų bei suaugusiųjų gyvensenos tyrimus taip, kad jų rezultatai atskleistų esamą gyvensenos
situaciją savivaldybėje, leistų lyginti savivaldybes pagal gyvensenos rodiklius, stebėti rodiklių pokyčius savivaldybėse ir
šalyje. Gyvensenos tyrimų vykdymo savivaldybėse metodinės rekomendacijos yra skirtos savivaldybių visuomenės
sveikatos biuruose bei mokyklose dirbantiems specialistams, taip pat kitiems tyrėjams, planuojantiems gyvensenos
tyrimus.
Rekomendacijose pateikiami bendri gyvensenos tyrimų organizavimo principai bei atskirai suaugusiųjų bei vaikų
gyvensenos tyrimų vykdymo esminiai etapai – tyrimų imčių sudarymas su pavyzdţiais, apklausos vykdymas mokyklose,
kaimiškose bei miesto gyvenvietėse, apibūdinami tyrimų klausimynai. Suaugusiųjų tyrime dalyvauja 18 metų amţiaus ir
vyresni savivaldybės gyventojai, vaikų tyrime – 5-ų, 7-ų ir 9-ų klasių moksleiviai. Rekomendacijose pateikiamos
internetinių tinklalapių nuorodos, kurių reikia imties dydţių bei pradinių atrankos taškų nustatymui, apklausų vykdymui
bei duomenų kaupimui.
Gyvensenos stebėsena savivaldybėse pradėta 2016 m., vykdant 5-ų, 7-ų ir 9-ų klasių moksleivių tyrimą. Tyrimą
koordinuojanti institucija - Higienos institutas siekiant uţtikrinti duomenų kokybę, organizavo 5 mokymus visų
visuomenės sveikatos biurų atstovams, atsakingiems uţ duomenų rinkimą. Tyrimo ataskaita, pristatanti patvirtintus
savivaldybių mokinių gyvensenos rodiklius metų pabaigoje bus paskelbta Higienos instituto tinklapyje
www.hi.lt/gyvensena. Ateityje planuojama panaudojant Europos Sąjungos paramos fondų lėšas sukurti automatizuotą
gyvensenos tyrimų sistemą, kuri sumaţins administravimo naštą, pagerins duomenų perdavimo Higienos institutui bei
pateikimo visuomenei operatyvumą.
Gyvensenos tyrimų metu surinkta informacija leis objektyviau įvertinti gyvensenos rodiklius savivaldybėse ir
valstybėje. Periodiškai skaičiuojami gyvensenos rodikliai papildys visuomenės sveikatos stebėsenos sistemą, leis
1
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pasirinkti veiksmingas priemones, nukreiptas į tikslines grupes, bei didinti problemų ţinomumą ir skatinti visuomenės
įsitraukimą į jų prevenciją ir sprendimą.
SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ PLĖTRA LIETUVOJE. SVEIKATOS IR ŠVIETIMO SEKTORIŲ
BENDRADARBIAVIMO REZULTATAS
Rita Sketerskienė1, Daiva Ţeromskienė2, Dalia Sabaliauskienė2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija1, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras2
Įţanga. Pirmosios 10 Lietuvos mokyklų buvo paskelbtos sveikatą stiprinančiomis 1993 m. bendru Lietuvos
Respublikos kultūros ir švietimo ministerijos ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1992 m. gruodţio 8
d. įsakymu Nr. 1559/450 patvirtinus Pasaulio sveikatos organizacijos ir Europos Tarybos programos „Sveika mokykla“
įgyvendinimą Lietuvoje. 2016 m. Lietuvoje jau turime 403 įvairaus tipo švietimo įstaigas, nešiojančias sveikatą
stiprinančios mokyklos vardą.
Tikslas. Apţvelgti vykdytas veiklas, priimtus sprendimus, dėl kurių plėtojamos savanoriškos mokyklų bendruomenių
sveikatos stiprinimo iniciatyvos, į sveikatinimo veiklą įsitraukia vis daugiau įvairių pakopų švietimo įstaigų, kurios pačios
imasi iniciatyvos kurti atskirus tinklus, pvz., sveikatą stiprinančių universitetų.
Priemonės. Atlikta daug tyrimų, rodančių stiprų ryšį tarp jaunų ţmonių sveikatos, jų gyvensenos ir mokyklos aplinkos
[1]. Todėl neabejotina, kad sveikatos stiprinimo idėjos turi būti realizuojamos švietimo įstaigose, o valstybės politika turi
padėti bei paskatinti mokyklas tą daryti. Sveikatą stiprinančios mokyklos koncepcija grindţiama visų mokyklos
bendruomenės narių dalyvavimu [2]. Gal todėl tarptautinių organizacijų inicijuota programa Lietuvoje, patyrusi kelis
raidos etapus, įgavusi nacionalinį statusą [3], paminėjusi savo veiklos dvidešimtmetį [4], ir toliau plečiasi, apimdama vis
daugiau švietimo įstaigų iš skirtingų šalies regionų. Kaip sveikatą stiprinančių mokyklos sėkmės prielaidą galima įvardinti
kompleksinę dviejų sektorių veiklą: mokyklų pripaţinimo sveikatą stiprinančiomis tvarką nustato dviejų sektorių
ministrai [3], veikla koordinuojama ir nacionaliniu, ir savivaldybių lygmeniu. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos
centras, glaudţiai bendradarbiaudamas su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, metodiškai padeda mokykloms
lengviau realizuoti savo idėjas bei tarpusavyje dalytis gerąja patirtimi [5]. Svarbu ir tai, kad besiformuojantis visuomenės
sveikatos biurų tinklas tapo tikru sveikatą stiprinančių mokyklų koordinatoriumi ir metodiniu pagalbininku savivaldybių
lygmeniu. Kaip plėtros vertinimo instrumentą galima būtų įvardyti Sveikatos apsaugos ministerijos strateginiuose veiklos
planuose jau nuo 2011 metų planuojamą ir stebimą kriterijų – mokyklų, prisijungusių prie sveikatą stiprinančių mokyklų
tinklo, skaičių [6]. Tikimasi, kad nacionalinio kriterijaus įvedimas į savivaldybių lygmens planavimo dokumentus [7] ne
tik leis vykdyti stebėseną savivaldybių lygmeniu, bet ir padės planuoti bei įgyvendinti reikalingas intervencijas
nacionaliniu lygmeniu. Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono Neinfekcinių ligų ir sveikatos ugdymo skyriaus
vadovas Dr. Gauden Galea 4-ojoje Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencijoje 2013 m. pabrėţė, kad sveikatą
stiprinančios mokyklos yra gera, mokslų pagrįsta neinfekcinių ligų prevencijai skirta intervencija, todėl valstybė turi
siekti, kad mokyklų vadovai būtų suinteresuoti diegti sveikatą stiprinančias iniciatyvas [8].
Rezultatai. Idėjos įgyvendinimo Lietuvoje etape 1993 m. 10 bendrojo ugdymo mokyklų prisijungė prie Europos
sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo [4], o 2016 m. Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą sudaro 269 bendrojo,
126 ikimokyklinio ugdymo, 6 profesinio mokymo įstaigos ir vienas universitetas.
Išvados. Nuoseklus kompleksinis darbas, apimantis teisėkūrą, metodinį vadovavimą nacionaliniu ir savivaldybių
lygmenimis, visuomenės sveikatos specialistų ir kitų mokyklos bendruomenės narių kvalifikacijos kėlimą, vykdomas
glaudţiai bendradarbiaujant sveikatos ir švietimo sektoriams, skatina sveikatą stiprinančių mokyklų plėtrą Lietuvoje.
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ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. V-976.
8. 4-oji Europos sveikatą stiprinančių mokyklų konferencija „Teisingumas, švietimas ir sveikata“, Odensė, Danija, 2013 m. spalio 7–
9 d.

PIRMIEJI VISUOMENĖS SVEIKATOS TECHNOLOGIJŲ VERTINIMO LIETUVOJE REZULTATAI:
MOKSLO ĮRODYMAIS GRĮSTOS ALKOHOLIO VARTOJIMO ĮPROČIŲ PATIKROS IR PAGALBOS
TEIKIMO REKOMENDACIJOS
Raimonda Janonienė1, Ieva Radzevičiūtė1, Rugilė Ivanauskienė2, Aurelijus Veryga2
Higienos institutas1, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas2
Įţanga. Alkoholinių gėrimų vartojimas ir priklausomybė nuo alkoholio Lietuvoje ir visame pasaulyje yra didelė
sveikatos ir socialinė problema. Siekiant maţinti alkoholio vartojimo daromą ţalą ir stiprinti alkoholio vartojimo kontrolę
reikalinga veiksminga valstybės politika. Lietuvoje sprendţiant alkoholio vartojimo problemas, ilgą laiką pagrindinis
dėmesys buvo sutelktas į asmenų, sergančių priklausomybe nuo alkoholio, gydymą, tačiau rizikingai ar ţalingai alkoholį
vartojančios asmenų grupės specialistų dėmesio praktiškai nesulaukė. Moksliniais tyrimais yra įrodyta, kad rizikingą ir
ţalingą alkoholio vartojimą veiksmingai maţina ankstyvoji alkoholio vartojimo įpročių patikra ir specialisto (daţniausiai
– šeimos gydytojo) teikiama konsultacija (toliau –intervencija). Lietuvoje ši intervencija nėra teikiama argumentuojant,
jog trūksta apibendrintų įrodymų ar minėta intervencija yra veiksminga ir ar ji būtų ekonomiškai efektyvi Lietuvoje.
Tikslas. Apibendrinti mokslinių tyrimų apie asmens alkoholio vartojimo įpročių patikros ir sveikatos prieţiūros
specialisto suteiktos konsultacijos veiksmingumą ir parengti mokslo įrodymais grįstas intervencijos teikimo Lietuvoje
rekomendacijas.
Priemonės. Higienos instituto specialistai atliko mokslinių publikacijų apie alkoholio vartojimo įpročių patikros ir
konsultacinės pagalbos veiksmingumą apţvalgą bei tokios intervencijos taikymo pirminės asmens sveikatos prieţiūros
įstaigose ekonominio efektyvumo vertinimą. Apibendrinę mokslinių tyrimų rezultatus, glaudţiai bendradarbiaudami su
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) mokslininkais parengė alkoholio vartojimo įpročių patikros ir pagalbos
teikimo asmenims metodines rekomendacijas. Šios rekomendacijos skirtos pirminės asmens sveikatos prieţiūros
įstaigose (PASPĮ) dirbantiems sveikatos prieţiūros specialistams (bendrosios praktikos gydytojams, slaugytojams), taip
pat savivaldybių visuomenės sveikatos prieţiūros biuruose (SVSB) dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams ir
kitiems specialistams, kurie norėtų teikti minėtas paslaugas suaugusiems šalies gyventojams.
Rezultatai. Higienos instituto ir LSMU parengtose rekomendacijose pateikti intervencijos veiksmingumą, maţinant
alkoholio vartojimą, grindţiantys susisteminti moksliniai įrodymai, paaiškinta asmens alkoholio vartojimo kiekiui matuoti
naudojama standartinio alkoholio vieneto sąvoka ir asmens alkoholio vartojimo rizikai vertinti daţniausiai naudojama
alkoholio vartojimo rizikos lygių klasifikacija. Detaliai aptarti suaugusiųjų asmenų alkoholio vartojimo įpročių
vertinimui daţniausiai taikomi testai AUDIT, AUDIT-C ir FAST, pristatyti kiekvieno jų moksliniais tyrimais nustatytų
validumo ir patikimumo, identifikuojant asmens alkoholio vartojimo rizikos lygį, rodikliai. Sveikatos prieţiūros
specialistų patogumui oficialiai į lietuvių kalbą išverstų testų versijos pateiktos rekomendacijų prieduose.
Mokslinės literatūros duomenimis, maţinant rizikingą ir ţalingą alkoholio vartojimą ypač gerų rezultatų galima
pasiekti intervenciją teikiant pirminės asmens sveikatos prieţiūros įstaigose. Tačiau, taip pat yra pakankamai mokslinių
duomenų, jog intervenciją teikiant kitose institucijose: mokymo įstaigose ar bendruomeninėse institucijose, galima
pasiekti teigiamų rezultatų. Atsiţvelgiant į mokslinių tyrimų duomenis, rekomendacijose aprašyti galimi intervencijos
organizavimo PASPĮ, mokymo institucijose ar SVSB modeliai, pateikti kiekvieno jų privalumai ir minusai, kuriuos
derėtų tinkamai įvertinti, siekiant uţtikrinti maksimalią intervencijos teikimo naudą.
Rekomendacijose pateikta intervencijos teikimo loginė schema ir detaliai aprašyta, kaip turėtų būti suteikta
konsultacija, nustačius, jog asmuo alkoholį vartoja rizikingai ar ţalingai, kaip elgtis įtarus, jos asmuo turi priklausomybę
nuo alkoholio. Leidinio prieduose pateikta išsami pagalbinė medţiaga specialistui, atliekančiam asmens alkoholio
vartojimo įpročių vertinimą bei teikiant konsultaciją.
Išvados. Tikimasi, kad parengtos rekomendacijos sulauks deramo specialistų dėmesio ir asmenims, rizikingai ar
ţalingai vartojantiems alkoholį galiausiai bus pradėtos teikti profesionalios, mokslo įrodymais pagrįstos konsultacijos jau
ir Lietuvoje.
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VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS GERINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS DRUSKININKŲ
SAVIVALDYBĖJE
Evelina Raulušaitienė
Druskininkų savivaldybės administracijos Asmens ir visuomenės sveikatos skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja
Vaikų ir jaunimo sveikata yra vienas svarbiausių prioritetų tiesiogiai veikiantis jaunų ţmonių tolesnę raidą ir ateities
perspektyvas. Siekiant prisidėti prie pokyčių jaunimo sveikos gyvensenos srityje, uţkertant kelią galimoms sveikatos
problemoms ateityje, nuolatos tobuliname sveikatos ir švietimo sistemas skatindami daugiau dėmesio skirti vaikų ir
jaunimo sveikatai, įpročių susijusių su sveikata formavimui ir sveikatos rodiklių gerinimui.
Tikslas – įvairaus vaikų ir jaunimo poreikius atitinkančios sveikatos ir švietimo sistemų plėtros uţtikrinimas.
Uţdaviniai:
1. Apţvelgti vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimo priemones vykdant švietimo ugdymą.
2. Apţvelgti vaikų ir jaunimo sveikatos gerinimo priemones vykdant sveikatos ugdymą.
3. Apibūdinti vaikų ir jaunimo uţimtumo svarbą ir veiklos principus.
Pranešimu norime pasidalinti gerąja patirtimi, kaip norėdami įgyvendinti tiek nacionalinius tiek savivaldos lygmenyje
iškeltus tikslus dėl vaikų ir jaunimo sveikatos, ieškome naujų būdų jaunimui sudominti, taip įtraukiant jaunuolius į
projektus bei akcijas, kurių metu jaunimui patraukliu būdu pateikiama aktuali ir svarbi informacija, skatinama nuolatos
rūpintis savo sveikata.

JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŢIŪROS PASLAUGŲ (TOLIAU - JPSPP) MODELIO DIEGIMAS
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE
Gintarė Vasiliauskaitė1,2, Jūratė Grubliauskienė1,2
Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras1, Klaipėdos universitetas2
Lietuvos 14-29 m. jaunų ţmonių sveikata, palyginti su kitų Europos Sąjungos šalių jaunimo sveikata, yra prasta
(didţiausias saviţudybių skaičius, didelis mirtingumas nuo išorinių mirties prieţasčių, padaugėjo viršsvorį turinčių 15 m.
amţiaus vaikų; daugiau nei pusė 15 m. amţiaus vaikų yra vartoję alkoholį, apie 30 proc. rūko; didelis paauglių nėštumų
skaičius). Atsiţvelgiant į tai, galima teigti, kad JPSPP plėtros tema Lietuvoje yra labai aktuali, nes Lietuvoje nėra
vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo
modelio. Galima prielaida, jog tai sąlygoja turimus rezultatus.
Tikslas. Sukurti vieningą, kompleksinį, koordinuotą ir jaunimo sveikatos poreikiams pritaikytą sveikatos prieţiūros
paslaugų teikimo modelį, kuris paskatins jaunus ţmones rinktis sveikesnį gyvenimo būdą bei pagerins visuomenės
sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.
Priemonės. Siekiant įgyvendinti JPSPP modelio diegimą Klaipėdos miesto savivaldybėje, įkurtas JPSPP koordinacinis
centras (toliau - Centras), adaptuoti JPSPP teikimo algoritmai keturiose pagrindinėse poveikio srityse (antsvorio ir
nutukimo, reprodukcinės sveikatos, saviţudybių ir saviţalos, psichoaktyviųjų medţiagų vartojimo), organizuoti mokymai
ir seminarai įvairių sričių specialistams, tėvams, plėtojamos JPSPP bendruomenėje, įgyvendinti renginiai jaunimui,
pasitelkiant tarpţinybinį bendradarbiavimą, pastatyti nemokami lauko treniruokliai šalia Centro, suburti ir apmokyti
visuomenės sveikatos savanoriai, kurie atliko praktiką įvairiose jaunimo organizacijose ir švietimo įstaigose, sukurta
mobilioji programėlė „Man rūpi“*, adaptuotas internetinis portalas www.sveikatostinklas.lt Klaipėdos miestui.
Rezultatai. Suintensyvėjęs tarpinstitucinis bendradarbiavimas, pagerėję informacijos mainai tarp įvairių įstaigų ir
organizacijų, Centro teikiamų paslaugų įtraukimas į gydytojų ir kitų specialistų atvejo vadybos planus.
Išvados. JPSPP diegimas Klaipėdos miesto savivaldybėje įgalino atsakingus asmenis veiksmingai gerinti tikslinės
jaunimo grupės pasiekiamumą ir geresnį visuomenės sveikatos prieţiūros paslaugų prieinamumą bei kokybę.
* Iš arčiau susipaţinti su mobiliąja programėle „Man rūpi“ galima nuskaičius QR kodą. Ši mobilioji programėlė talpina daug
naudingos informacijos apie sveikatą, suteikia galimybę anonimiškai konsultuotis su visuomenės sveikatos specialistais, išbandyti
įvairias skaičiuokles (pavyzdţiui, dienos kalorijų, KMI, vandens kiekio skaičiuokles) ir t.t.

26

VISUOMENĖS SVEIKATA SAUGIAI LIETUVAI
NĖŠČIŲJŲ MOTERŲ SKIEPIJIMO NUO GRIPO SKATINIMO PROGAMA KAUNE
Kristina Rudţinskaitė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
Įţanga
Nėščiųjų skiepijimas sezoninio gripo vakcina rekomenduojamas Lietuvoje beveik dešimtmetį. Po 2009-2010 m.
kilusios gripo pandemijos, nuo 2010-2011 m. gripo sezono nėščiosios priskirtos gripo rizikos grupėms, kurios
skiepijamos valstybės biudţeto lėšomis, tačiau tai nepaskatino aktyvaus nėščiųjų skiepijimo. Iki 2015-2016 m. nėščiųjų
skiepijimosi apimtys nuo gripo Lietuvoje, taip pat ir Kaune, buvo vos 0.4 proc.. Dėl šios prieţasties, kartu su Pasaulio
sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regiono biuru, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija,
Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centru, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Infekcinių ligų, Akušerijos ir ginekologijos bei
Šeimos medicinos klinikomis, Bendrosios praktikos gydytojų asociacija ir kitais partneriais Lietuvoje, nuo 2014 m.
Kauno visuomenės sveikatos centras (toliau – KVSC) (nuo 2016-04-01 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas) vykdė projektą, kurio metu, bendradarbiaujant įvairioms
institucijoms, buvo siekiama pritaikyti, įgyvendinti ir įvertinti nėščiųjų moterų skiepijimo nuo gripo skatinimo programą
Kaune1.
Tikslas
Projekto tikslas buvo pritaikyti, įgyvendinti ir įvertinti įrodymais grįstą nėščiųjų moterų skiepijimo nuo gripo
skatinimo programą Kaune.
Metodai
Kartu su kitais projekto partneriais, KVSC prisidėjo prie projekto kurdamas įrodymais grįstą nėščiųjų skiepijimo nuo
gripo programą Kaune pagal TIP Flu1 metodologiją, rekomenduotą PSO. KVSC įgyvendino pritaikytą nėščiosioms
programą Kauno mieste bei apskrityje naudodamas įvairias informavimo, edukacijos bei komunikacijos priemones.
Kadangi vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, ataskaitas apie vakcinų nuo sezoninio gripo įsigytų uţ valstybės lėšas
sunaudojimą asmens sveikatos prieţiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) kas mėnesį pateikia KVSC, KVSC stebėjo paskiepytų
nėščiųjų skaičius ir vertino programos veiksmingumą.
Informacija apie projekto įgyvendinimą buvo viešinama KVSC interneto svetainėje, o pranešimais ţiniasklaidai
informacija apie skiepus nuo gripo nėščiosioms pasiekė kitas interneto svetaines ir spaudą.
Kitos visuomenės informavimui naudotos priemonės buvo plakatai „Laukiesi? Pasiskiepyk nuo gripo“ ir lankstinukai
nėščiosioms „Skiepai nuo gripo nėštumo metu apsaugo jus ir jūsų kūdikį“. KVSC organizavo šių plakatų ir lankstinukų
išdalinimą visoms Kauno miesto teritorijoje veikiančioms ASPĮ, tarp jų ir gimdymo stacionarams. Kauno miesto
savivaldybės dėka plakatai pasiekė Kauno miesto seniūnijas. KVSC taip pat padėjo ASPĮ dalintis likusiomis gripo
vakcinos dozėmis gripo sezono pabaigoje, kai vakcina kai kuriose įstaigose jau buvo pasibaigusi.
Sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojų informavimui ASPĮ buvo aprūpintos lankstinukais „Daţniausiai uţduodami
klausimai apie skiepus nuo gripo“. Siekiant uţtikrinti kuo geresnį informacijos perdavimą nėščiąsias priţiūrintiems
sveikatos prieţiūros darbuotojams, KVSC specialistės kartu su LSMU profesorėmis, poliklinikose skaitė paskaitas apie
gripo epidemiologiją bei skiepus nuo gripo nėščiosioms. Šių susitikimų metu buvo siekiama atsakyti į sveikatos
prieţiūros darbuotojams kylančius klausimus bei padiskutuoti, o susitikimo gale išdalinami ţenkleliai su uţrašu „Klausk
apie gripą“, kurie padrąsintų jų pacientus klausti apie skiepus nuo gripo.
Programos veiksmingumas buvo vertinamas lyginant nėščiųjų skiepijimo nuo gripo apimtis per paskutinius tris gripo
sezonus.
Rezultatai
Iš viso, KVSC suorganizavo 21 pasitarimą 5 Kauno miesto poliklinikose ir 11 šeimos klinikų. Susitikimuose iš viso
dalyvavo 418 skirtingų specialybių sveikatos prieţiūros darbuotojų.
Šio projekto vykdymo Kauno mieste metu, 2015-2016 metų gripo sezonu, paskiepytų nėščiųjų skaičius padidėjo
daugiau kaip 10 kartų. 2015-2016 m. sezoną Kauno miesto ASPĮ paskiepyta 107 nėščiosios, kai 2014-2015 m. tokių buvo
šešios, o 2013-2014 m. penkios. Kauno mieste paskiepytų nėščiųjų dalis procentais pakito nuo 0,2 proc. 2014-2015 m. iki
3,3 proc. 2015-2016 m.
Siekiant nustatyti skiepijimo aktyvumą tarp atskirų poliklinikų, keturių Kauno miesto poliklinikų prašyta pateikti
informaciją apie prisirašiusių moterų, kurios 2015-09-01 – 2015-12-31 buvo nėščios, skaičių. Pagal šiuos duomenis,
paskiepytų nėščiųjų dalis proc. 2015-2016 m. svyravo tarp 5,2 ir 19 proc. Palyginimas su ankstesniais sezonais
konkrečiose poliklinikose nebuvo atliktas.
Išvados
Nėščiųjų moterų skiepijimo nuo gripo skatinimo programos dėka pavyko pasiekti, jog, palyginti su ankstesniais
metais, daug daugiau nėščiųjų pasiskiepijo nuo gripo. Tai rodo, kad ir sveikatos prieţiūros įstaigų darbuotojai, turėdami
daugiau įrodymais grįstos informacijos, drąsiau rekomenduoja nėščiosioms skiepus nuo gripo. 2016-2017 gripo sezono
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metu siekiama toliau šią programą tęsti ne tik Kauno miesto, bet ir apskrities mastu.
Svarbu pabrėţti, jog šiai programai sukurti bei įgyvendinti buvo svarbus aktyvus įvairių organizacijų ir institucijų
bendradarbiavimas, siekiant bendro tikslo - didinti nėščiųjų skiepijimo sezoninio gripo vakcina apimtis. Tad, siekiant
didesnių skiepijimo apimčių, skiepijant pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių bei rizikos
grupėms priklausančių asmenų skiepijimą nuo sezoninio gripo ir pneumokokinės infekcijos ir kitomis vakcinomis,
būtinas didesnis dėmesys skiepų skatinimui įrodymais grįstomis priemonėmis.
Literatūros sąrašas
1. Tailoring immunization programmes for seasonal influenza (TIP FLU) http://www.euro.who.int/en/health-topics/communicablediseases/influenza/publications/2015/tailoring-immunization-programmes-for-seasonal-influenza-tip-flu.-a-guide-for-increasinghealth-care-workers-uptake-of-seasonal-influenza-vaccination-2015

VISUOMENĖS SVEIKATOS IR ASMENS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS SPECIALISTŲ
BENDRADARBIAVIMO STIPRINIMO GALIMYBĖS
Jurgita Vladičkienė, Kristina Astromskė, Jurgita Drąsutytė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedra
Įţanga. Esminis šiuolaikinės visuomenės sveikatos stiprinimo poţymis - ne tik įveikti ligas, bet ir ieškoti būdų, kaip
saugoti ir stiprinti savo ir kitų sveikatą nuo vaikystės iki senatvės. Visuomenės sveikatos prieţiūros specialistai
bendraudami su bendruomenės nariais, turi gebėti įsigilinti į jų problemas, padėti atpaţinti sveikatą lemiančius veiksnius
bei pasiūlyti priemones, kurias taikant būtų gerinama gyvenimo kokybė. Daugelyje sričių šeimos gydytojų ir visuomenės
sveikatos specialistų veiklos yra labai artimos viena kitai. Siekiant uţtikrinti sveikatos prieţiūros kokybę, teisingumą ir
prieinamumą, svarbu kad abiejų sektorių atsakomybė uţ šias veiklas būtų išsaugota. Nuolatinis tobulinimas yra vienas
aktualiausių šiandienos tikslų tiek visuomenės sveikatos, tiek asmens sveikatos prieţiūros srityse, kurio siekimui būtina
pakankama informacijos sklaida ir asmens bei visuomenės sektorių bendradarbiavimas, leidţiantis teikti kokybiškesnes
sveikatos prieţiūros paslaugas ir taip uţtikrinti geresnę gyventojų sveikatą. Pagrindiniai veiksniai, padedantys stiprinti
visuomenės sveikatos prioritetų įgyvendinimą bendradarbiaujant su pirminės sveikatos prieţiūros sektoriumi - tai
galimybių didinimas nustatant išvengiamų ligų rizikos veiksnius, statistinių duomenų panaudojimas planuojant paslaugas,
visuomenės poreikių įgyvendinimas dalyvaujant bendruomenei ir dėmesys sveikatos determinantėms, kuriant stiprius
visuomenės sveikatos stiprinimo ir asmens sveikatos prieţiūros partnerystės ryšius.
Tikslas - įvertinti visuomenės sveikatos specialistų ir šeimos gydytojų profesinio bendradarbiavimo galimybes ir
problemas.
Metodai. Individualus 30 minučių trukmės interviu su visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos prieţiūros
specialistėmis, kurioms pateikti klausimai apie šeimos gydytojo ir visuomenės sveikatos specialisto bendradarbiavimą,
kokie galimi bendradarbiavimo trūkumai, kokioje srityje bendradarbiavimą reikėtų stiprinti. Taip pat atlikta sisteminė
Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybės gydytojo, visuomenės sveikatos biuro ir šeimos
gydytojo institucijų funkcijas vykdant ir koordinuojant sveikatos stiprinimo bei prevencijos programas bei tarpinstitucinį
bendradarbiavimą.
Rezultatai. Interviu atskleidė, jog visuomenės sveikatos specialistė tarpinstitucinį bendradarbiavimą vertina palankiau
nei šeimos gydytoja, tačiau teigia, kad bendradarbiavimas praktiškai vyksta su asmens sveikatos prieţiūros vadovais, o ne
tiesiogiai su šeimos gydytojais. Šį faktą iš esmės patvirtina šeimos gydytojos pastebėjimai, jog jos nepasiekia jokia
informacija iš visuomenės sveikatos specialistų. Abi pašnekovės skeptiškai vertina visuomenės sveikatos prieţiūros
specialisto darbo vietos asmens sveikatos prieţiūros įstaigoje efektyvumą. Visų pirma, dėl sąlyginai ilgo laiko tarpo kol
pacientas susitinka su šeimos gydytoju, todėl papildomas bendravimas su visuomenės sveikatos specialistu būtų pernelyg
varginantis, antra, pas šeimos gydytojus lankosi jau sveikatos sutrikimų turintys ţmonės, kuriuos dėl gyvensenos
koregavimo turėtų konsultuoti šeimos gydytojai ir atitinkami specialistai. Visuomenės sveikatos specialistai tokios
kompetencijos neturi. Visuomenės sveikatos specialistė kaip esminį bendradarbiavimo trūkumą įvardina koordinavimo
stoką ir nurodo, jog ši funkcija turėtų būti aktyviau vykdoma per savivaldybės gydytojo instituciją. Interviu dalyvės
suvokia, kad prevencinis darbas įeina į jų pareigas. Visuomenės sveikatos specialistė pabrėţia, kad uţ dalį ligų
prevencijos priemonių yra atsakingi šeimos gydytojai (tai taip pat yra prieţastis kodėl nereikia papildomos visuomenės
sveikatos specialisto darbo vietos PSPĮ), o šeimos gydytoja teigia, nors ir nesulaukianti tiesioginės pagalbos iš
visuomenės sveikatos specialistų ar koordinavimo iš įstaigos vadovo, prevencijos priemones savo pacientams taiko savo
iniciatyva.
Aptariamus santykius reglamentuojančių teisės aktų analizė parodė, jog iš esmės yra įtvirtintas LR Sveikatos sistemos
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įstatyme numatytas LNSS sudarymo pagrindas - asmens sveikatos prieţiūros bei visuomenės sveikatos prieţiūros
integravimas į bendrą sistemą. Savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose dirbantys specialistai privalo dirbti su
bendruomene, kaupti ţinias apie gyventojų sveikatą, arba savarankiškai organizuoti tyrimus ir teikti pasiūlymus įvairioms
institucijoms - tame tarpe ir asmens sveikatos prieţiūros specialistams – dėl visuomenės sveikatos stiprinimo. Šeimos
gydytojai iš esmės savarankiškai rekomenduoja ir vykdo įvairias profilaktines priemones reikalingas savo pacientams,
tačiau jiems nustatytas bendro pobūdţio reikalavimas pagal kompetenciją bendradarbiauti su visuomenės sveikatos
prieţiūros specialistais, detaliau apibrėţiant būtinumą pranešti apie registruojamas sveikatos būkles. Daugiausia
sveikatinimo veiklos koordinavimo funkcijų tarpinstitucinio bendradarbiavimo aspektu yra nustatyta savivaldybės
institucijoms, kurių svarbiausios – savivaldybės gydytojas ir bendruomenės sveikatos taryba. Tačiau jiems numatytos
funkcijos yra labai plačios ir nepakankamai detalizuotos, todėl tai gali būti nepakankamai aktyvaus tarpinstitucinio
bendradarbiavimo savivaldybių lygmenyje prieţastis.
Išvados ir rekomendacijos. Asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros specialistai yra atviri bendradarbiavimui, todėl
bendradarbiavimo tarp šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos specialistų stiprinimui būtinas didesnis politikos ir
valdţios institucijų palaikymas, integruotų visuomenės sveikatos stiprinimo planų ir veiklų plėtojimas. Stiprinant
visuomenės ir asmens sveikatos sektorių bendradarbiavimą ir partnerystę būtina nuspręsti, kas dalyvaus partnerystėje,
kokie bus finansavimo šaltiniai, kuris sektorius imsis lyderio vaidmens, taip pat būtina numatyti bendrus ir priimtinus
tikslus, jungiančius asmens ir visuomenės sveikatos prieţiūros funkcijas bei veiklas o taip pat teisės aktuose nustatyti
aiškų atsakingų institucijų funkcijų ir atsakomybių pasidalijimą.
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SLAUGYTOJŲ PROFESINIO PERDEGIMO SINDROMĄ PROGNOZUOJANTYS VEIKSNIAI.
PEREDEGIMO PROBLEMOS SPRENDIMO GALIMYBĖS
Arūnas Ţiedelis, Birutė Pajarskienė
Higienos institutas
Įvadas. Profesinio perdegimo sindromas gali būti apibrėţtas, kaip ilgalaikių emociškai sunkių situacijų darbe sąlygota
fizinio, emocinio ir protinio išsekimo būsena [1], dėl kurios išsenka darbuotojo gebėjimas įsitraukti į darbą ir daryti
reikšmingą įtaką [2]. Potencialiai perdegti gali kiekvienas dirbantis asmuo, tačiau kai kurios darbuotojų grupės dėl savo
darbo specifikos susiduria su didesne šio sindromo rizika [3]. Viena iš tokių darbuotojų grupių yra slaugytojai [4, 5] ir šis
faktas nestebina, ţinant, jog sveikatos prieţiūroje dirbantys asmenys daţniau nei kitų sektorių darbuotojai kenčia nuo
streso, kurį kelia bendravimas su problemiškais klientais [6], o tokio tipo veiksniai yra tampriai susiję su profesiniu
perdegimu [7]. Slaugytojai yra ir didţiausia sveikatos prieţiūros sistemos darbuotojų grupė [8], todėl jų perdegimas
tiesiogiai veikia visos sveikatos prieţiūros sistemos veiksmingumą ir tokiu būdu yra susijęs su bendra visuomenės
sveikata [4].
Nors darbuotojo asmenybė gali moderuoti atsparumą perdegimui [9], esmines perdegimo problemos prieţastis šio
reiškinio tyrėjai [3, 7] įţvelgia psichosocialinėje darbo aplinkoje. Tyrimų lauke šiuo metu dominuoja Darbo reikalavimų29
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resursų (DRR) modelis [10], siūlantis visus darbo aplinkos veiksnius skirstyti į dvi grupes – reikalavimus ir resursus.
Darbuotojas čia suvokiamas tartum baterija, kurią vieni darbo aplinkos veiksniai gali pakrauti, o dalis – išeikvoti. Pirmieji
veiksniai vadinami resursais, pastarieji – reikalavimais, o normaliam darbuotojo funkcionavimui yra būtina pusiausvyra
tarp jų [10]. Darbo aplinka, kurioje reikalavimai yra neadekvatūs turimiems resursams, ilgainiui sukelia profesinį
perdegimą.
DRR modelio autoriai akcentuoja, jog šis modelis yra tik euristinio pobūdţio ir nepateikia rinkinio konkrečių darbo
aplinkos veiksnių, kurių kontrolė leistų išvengti visų profesijų darbuotojų perdegimo [11]. Tai leidţia lanksčiai taikyti
modelį praktikoje, dirbant su skirtingoms darbuotojų grupėms, bet apsunkina apibendrintą tyrimų rezultatų pritaikymą.
Dėl šios prieţasties, norint spręsti Lietuvos slaugytojų perdegimo problemą, būtini būtent šios darbuotojų grupės tyrimai.
Priemonės. Remiantis DRR modeliu, Higienos instituto Profesinės sveikatos centre atliekamas tyrimas, kuriuo
siekiama identifikuoti slaugytojų perdegimą geriausiai prognozuojančius psichosocialinius darbo veiksnius. Anketinės
apklausos metodu apklausiami Vilniaus miesto psichiatrijos, chirurgijos ir paliatyvios slaugos skyriuose dirbantys
slaugytojai. Psichosocialinių veiksnių vertinimui taikoma Išplėstinė Slaugytojų Streso Skalė [12], bei HSE streso darbe
klausimyno subskalės [13], o perdegimui - Kopenhagos perdegimo klausimynas [14]. Siekiant identifikuoti, kurie darbo
reikalavimai ir resursai geriausiai prognozuoja darbuotojų perdegimą bus taikoma regresinė analizė. Tyrimo rezultatai
padės identifikuoti svarbiausius psichosocialinius darbo veiksnius, į kuriuos orientuota intervencija padėtų išvengti
slaugytojų profesinio perdegimo.
Išvados. Siekiant išvengti slaugytojų profesinio perdegimo, būtina kurti darbo aplinką, kurioje būtų subalansuoti darbo
reikalavimai ir resursai. Remiantis tyrimo rezultatais, planuojama parengti metodines rekomendacijas, skirtas padėti
sveikatos prieţiūros įstaigų vadovams tokią aplinką kurti.
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PSICHOSOCIALINĖ APLINKA IR DARBUOTOJŲ SVEIKATA PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS
SEKTORIUJE
Eglė Ţymantienė3, Jurgita Andruškienė1,3, Arvydas Martinkėnas1, Arnoldas Jurgutis1, Göran Ejlertsson2, Ingemar
Andersson2
Klaipėdos universitetas1, Kristianstad University (Švedija) 2, Klaipėdos valstybinė kolegija3
Įţanga. Sveika darbo vieta tapatinama su psichosocialine aplinka, kuri teigiamai veikia darbuotoją ir didina darbo
efektyvumą (Lindberg, Vingård, 2012). Pasitenkinimas darbu atkuria ir didina sveikatos potencialą ir energingumo lygį
(Docherty, Forslin, Shani, 2002; Kira, Forslin, 2008). Dirbantiesiems sveikatos prieţiūros sektoriuje labai svarbi palanki
psichosocialinė darbo aplinka dėl visuomenės senėjimo, poliligotumo ir sveikatos prieţiūros paslaugų paklausos
didėjimo.
Temos problema. Nepakankamas atlyginimas uţ darbą, nepatenkinamos darbo sąlygos ir nepalankus tikro klimatas
organizacijoje lemia didėjančią sveikatos prieţiūros darbuotojų emigraciją (Pajarskienė, 2012).
Temos aktualumas. Vis dar maţai ţinoma apie teigiamus darbo veiksnius, kurie stiprina ir palaiko sveikatą darbo
aplinkoje, nes didţioji dalis tyrimų analizuoja darbo aplinkos rizikos veiksnius ir sveikatos sutrikimus (Levi, 2009; Bauer,
2007).
Tikslas. Ištirti sąsajas tarp psichosocialinės aplinkos ir sveikatos tarp dirbančiųjų pirminės sveikatos prieţiūros (PSP)
sektoriuje.
Metodika. Klausimynai apie darbo patirtį (angl. Work Experiences Management Scale, WEMS), papildomus darbo
psichosocialinius veiksnius ir sveikatos būklę (angl. Salutogenic Health Indicator Scale) (Bringsén, Andersson,
Ejlertsson, 2009) buvo sukurti, teoriškai pagrįsti, patvirtinti ir išbandyti psichometriškai Švedijos Kristianstad universitete
(Nilsson et al., 2010; Nilsson et al., 2011; Nilsson et al., 2012; Nilsson et al. 2013). Klausimyno 25 sričių teiginius
respondentai įvertino balais nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 6 (visiškai sutinku) arba 7 (neaktualu).
Tiriamieji. Tyrime dalyvavo 8 Klaipėdos miesto PSP įstaigos, 3 viešosios ir 5 privačios. Iš viso apklausti 386 PSP
darbuotojai (104 gydytojai, 191 slaugytoja ir 91 kitas personalas). Tiriamųjų pasiskirstymas pagal uţimamas pareigas PSP
darbo sektoriuje: slaugytojos – 49,5 proc., gydytojai – 26,9 proc. ir kitas personalas 23,6 proc. 51,8 proc. sudarė PSP
darbuotojų dirbančių > 0,5 – 1 etatu, o >1 etatu dirbo 42,2 proc. darbuotojų, tuo tarpu PSP darbuotojai, dirbantys ≤ 0,5
etatu, sudarė tik 6,0 proc.Atsako daţnis – 83,9 proc. Kiekybiniai duomenys buvo standartizuojami. Naudota „SPSS“
programos 17 versija: sąsajoms tarp poţymių nustatyti naudota Pirsono koreliacija ir tiesinė regresija. Pasirinktas
reikšmingumo lygmuo p<0,05.
Rezultatai. Nustatyta, kad teigiama darbo patirtis yra susijusi su geresniu darbuotojų sveikatos ir savijautos vertinimu,
nustatytas teigiamas vidutinio stiprumo ryšys (r=0,48, p<0,001; r=0,65, p<0,001) tarp šių poţymių. Gydytojų sveikatos
stiprinimo šaltiniu gali tapti darbo santykiai, grindţiami kolegialiu darbu, galimybe pasitarti su kolegomis (β=6,098), ypač
susiklosčius nekasdieniškoms situacijoms. Slaugytojų sveikatos stiprinimo šaltiniu galėtų tapti vadovavimo stilius,
kuomet vadovas pats priima sprendimus (β=3,708). Pirminės sveikatos prieţiūros centrų administracijai, registratorėms,
laborantams sveikatos stiprinimo šaltiniu galėtų tapti vadovo indėlis sąţiningai paskirstant uţduotis darbuotojams
(β=5,601).
Išvados. Gydytojų, slaugytojų ir kito pirminės sveikatos prieţiūros grandies personalo savijautą darbe lemia skirtingi
psichosocialinės aplinkos veiksniai. Pirminės sveikatos prieţiūros centrų vadovai turėtų į tai atsiţvelgti, siekdami sukurti
palankią darbo aplinką ir maksimaliai pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.
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KOMANDINIS DARBAS PIRMINĖJE SVEIKATOS PRIEŢIŪROJE: KAIP ŠEIMOS GYDYTOJŲ IR
BENDRUOMENĖS SLAUGYTOJŲ FUNKCIJŲ AIŠKUMAS LEMIA INDIVIDUALIUS, ORGANIZACINIUS
IR KOMANDINIO DARBO SUVOKIMO ASPEKTUS
Aušrinė Kontrimienė, Lina Jaruševičienė, Renata Šimoliūnienė
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Įţanga. Vienas iš efektyvaus komandinio darbo esminių elementų yra gerai paruošti organizaciniai aspektai. Funkcijų
aiškumas yra vienas iš tokių aspektų. Maţai yra ţinoma apie tai, kaip šis aspektas įtakoja komandos narių suvokimą
įvairiais individualiais ir organizaciniais lygmenimis, bei kaip įtakoja pačio komandinio darbo suvokimą. Pasaulyje
atliekami komandiniu darbu grįstos pirminės sveikatos prieţiūros tyrimai yra labiau orientuoti į komandos narių
santykius, elgesį bei komunikaciją, tačiau mūsų tyrimas siekia įrodyti, jog kuriantis komandiniam darbui, vienas iš
esminių jo efektyvumo elementų yra aiškios komandos narių funkcijos, kitaip tariant, labai svarbu aiškus organizacinis ir
įstatyminis pagrindas, kuris turi būti pamatas visai komandiniu darbu grįstai pirminei sveikatos prieţiūrai.
Tikslas. Ištirti, kaip profesinių funkcijų aiškumas lemia šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų organizacinius,
individualius bei komandinio darbo suvokimo aspektus.
Metodai. Tyrime dalyvavo 33 (10 didelės ir 23 maţos) atsitiktine tvarka pasirinkti pirminės sveikatos prieţiūros
centrai Kaune ir Kauno rajone. Tyrime dalyvavo dvi grupės tyrimo dalyvių: 180 bendruomenės slaugytojų ir 164 šeimos
gydytojai (atsako daţnis 74,6 proc.). Apklausai naudota 108-ių klausimų anoniminė anketa, kurioje buvo įtraukti
sociodemografiniai klausimai, Komandinio darbo vertinimo skalė, Šeimos gydytojo ir bendruomenės slaugytojos
bendradarbiavimo skalė, darbe patiriamo nuovargio vertinimo skalė bei darbo aplinkos vertinimo organizacijoje skalė.
Tyrimui buvo gautas LSMU Bioetikos centro leidimas. Statistinė analizė atlikta naudojant duomenų kaupimo ir analizės
SPSS programos paketą (versija SPSS 22.0).
Rezultatai. Buvo lyginamos dvi tyrimo dalyviu grupės: tyrimo dalyviai, kurie nurodė, jog jų profesinės funkcijos darbe
yra aiškios ir tie, kurie nurodė, jog funkcijos jų darbe yra neaiškios. Ţenkliai didesnė dalis pirmojoje grupėje esančių
tyrimo dalyvių nurodė, kad jaučia komandos narių vieningumą, lyginant su antrąja grupe (93,4 proc. lyginant su 60,5
proc., p<0,001), taip pat dauguma jautė ir sėkmingą komunikaciją (81,6 proc. lyginant su 48,1 proc., p<0,001), komandos
narių bendradarbiavimą (75 proc. lyginant su 56 proc., p<0.05) ir asmeninių bei organizacijos vertybių ir tikslų atitikimą
(47,5 proc. lyginant su 27,3 proc., p<0,05). Komandos narių funkcijų aiškumas taip pat turėjo palankų poveikį profesinės
autonomijos suvokimui (73,4 proc. lyginant su 55 proc., p<0,001) ir profesinio perdegimo suvokimui (20,6 proc. lyginant
su 30,9 proc., p<0,05) bei laiko valdymui (51,1 proc. lyginant su 38,8 proc., p<0,001), tačiau pastarieji teiginiai buvo
statistiškai reikšmingi tik bendruomenės slaugytojų grupėje.
Išvados. Funkcijų aiškumas lėmė geresnius organizacinius, individualius bei komandinio darbo suvokimo aspektus.
Šeimos gydytojų ir bendruomenės slaugytojų atsakymai buvo panašūs, tačiau daugiau statistiškai reikšmingų skirtumų
buvo bendruomenės slaugytojų grupėje. Geresnis bendruomenės slaugytojų funkcijų aiškumas galėtų turėti teigiamą
poveikį jų suvokimui apie individualius, organizacinius bei komandinio darbo aspektus. Todėl turėtų būti skiriamas
didesnis dėmesys teisinės bazės stiprinimui, kuri apibrėţia pirminės sveikatos prieţiūros darbuotojų funkcijas bei
atsakomybes.
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PAGYVENUSIŲ ŢMONIŲ DISKRIMINACIJA LIETUVOS SVEIKATOS PRIEŢIŪROJE
Kristina Selli1, Kasia Czabanowska2,3, Lina Danusevičienė1, Rūta Butkevičienė1, Ramunė Jurkuvienė1, Judy
Overall4
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas¹, Maastricht University (Nyderlandai), Jagiellonian University (Lenkija) 2,3,
Indiana University (JAV)⁴
Įţanga. Lietuva sensta greičiau nei kitos Europos šalys [1]. Maţas gimstamumas ir gausi emigracija yra vienos
pagrindinių senstančios Lietuvos visuomenės prieţasčių. Sveikatos prieţiūros sistema turi prisitaikyti ir uţtikrinti
gausėjančios senų ţmonių populiacijos poreikius be diskriminacijos ir eidţizmo ( angl. ageism [2]). Tačiau, kitų šalių
moksliniais tyrimais pagrista, kad eidţizmas sveikatos prieţiūroje yra gajus: kuo senesni sveikatos prieţiūros gavėjai, tuo
labiau jų lūkesčiai netenkinami, o teisės paţeidţiamos [3, 4, 5]. Tačiau tik laisvi nuo diskriminavimo seni ţmonės gali
jausti, kad valstybė uţtikrina jų teises, kad jie yra saugūs. Studija yra aktuali, nes aiškinasi, kodėl Lietuvoje į
diskriminaciją prieš senus ţmones sveikatos prieţiūroje ţiūrima kaip į natūralų reiškinį, o patys seni ţmonės nekovoja su
tuo.
Tikslas. Studijos tikslas yra ištirti ir aprašyti kliūtis su kuriomis susiduria pagyvenę ir seni ţmonės siekdami
įgyvendinti teisę būti nediskriminuojamiems sveikatos prieţiūros sistemoje.
Metodai. Buvo panaudoti mišrūs metodai, nes Lietuvoje trūkta informacijos šia tema. Pirmiausia buvo atlikta teisės
aktų paieška ir analizė panaudojant e- TAR duomenų bazę, atlikta teisminių bylų paieška, naudojant e- TEISMAI
duomenų bazę. Atlikta politikos analizė, panaudojant Google Scholar ir PubMed, bei Google, ieškant informacijos šiais
raktiniais ţodţiais: eidţizmas pacientų prieţiūroje; pagyvenusių, senų ţmonių diskriminavimas; seni ţmonės ir sveikata
(angliškai ir lietuviškai: 2000 m. - 2016 m.).Vėliau mes atlikome interviu su 27 klientais gaunančiais naujai įdiegtą
Lietuvoje integruotą pagalbą: 13 pagyvenusių ir senų pacientų ir 14 neformalių prieţiūros teikėjų.
Rezultatai. Studija identifikavo ir aprašė penkias grupes kliūčių, kurios neleidţia seniems ţmonės išvengti
diskriminacijos sveikatos prieţiūros sistemoje: i) senų ţmonių diskriminacijos sveikatos prieţiūroje nepripaţinimas; ii)
informacijos trūkumas ir skundų pasekmių baimė; iii) teisės aktų neaiškumas arba trūkumas; iv) sunkumai įrodinėjant
diskriminaciją teismuose ir geros praktikos trūkumas; v) ţmogaus teisėmis grįsto poţiūrio trūkumas visose politikose ir
tarpsektorinio bendradarbiavimo nebuvimas.
Išvados. Tam, kad būtų atpaţįstama diskriminacija būtina plėsti ţmogaus teisių pacientų prieţiūroje ţinias ne tik
visuomenės sveikatos specialistams, bet ir kitiems sveikatos prieţiūros specialistams ir teisininkams. Atitinkamai būtina
keisti ir papildyti tiek pacientų teisių ir ţalos atlyginimo įstatymą [5], tiek lygių galimybių įstatymą [6]. Pasirūpinti, kad
būtų teikiama informacija apie diskriminaciją sveikatos prieţiūroje suprantamai tiekėjams, o juo labiau seniems
ţmonėms. Atskleista būtinybė įkurti senų ţmonių teisių apsaugos tarnybą.
Literatūros sąrašas
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ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMAS LIETUVOS APSKRITYSE
Akvilė Kenstavičienė, Virginija Kanapeckienė, Rolanda Valintėlienė
Higienos institutas
Įţanga. Antimikrobinis atsparumas (AMR) – pripaţinta ne tik klinikinės medicinos, bet ir visuomenės sveikatos
problema. Didelis antibiotikų pasirinkimas ir augantis, neracionalus jų vartojimas paskatino ne tik atsparių bakterijų
plitimą, bet ir naujų atsparumo mechanizmų atsiradimą. Antibiotikų eros pabaigos galima išvengti tik diegiant atsparumo
plitimo maţinimo strategijas, kurių pagrindas – tinkamas antibiotikų vartojimas. Pasaulinis antimikrobinio atsparumo
veiklos planas, Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) regioninio Europos komiteto Europos antimikrobinio atsparumo
veiklos planas bei kiti strateginiai dokumentai pripaţįsta ir siūlo priemones AMR problemos sprendimui globaliu mastu.
Tikslas. Pristatyti AMR valdymo situaciją Lietuvos apskrityse.
Priemonės. Vykdant Baltijos jūros regiono 2007-2013 m. programos projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas
skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos prieţiūros išdėstymą“ (ImPrim) Klaipėdos regione, remiantis
Švedijoje veikiančiu STRAMA mechanizmu, išbandytas regioninis AMR valdymo modelis, sukuriant AMR valdymo
grupę Klaipėdos regione. Įvertinus sėkmingą AMR valdymo grupės Klaipėdos regione veiklą, Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. V – 322 patvirtintas „Antimikrobinio atsparumo valdymo
apskrityse tvarkos aprašas“, reglamentuojantis antimikrobinio atsparumo valdymo grupių veiklą apskrityse.
Rezultatai. ImPrim projekto metu atlikus paslaugų teikėjų tinklo ir jų funkcijų susijusių su AMR valdymu bei
prioritetinių AMR valdymo problemų situacijos analizę suburta iniciatyvių ir veiklių asmenų grupė, atstovaujanti
skirtingas sveikatos prieţiūros ir kitų ţinybų institucijas, kuri, bendradarbiaudama su Higienos institutu ir kitais projekto
partneriais iš Švedijos, inicijavo įvairias AMR problemai įvertinti ir maţinti skirtas veiklas. Projekto metu Klaipėdos
regione pradėta antibiotikų suvartojimo stebėsena remiantis teritorinės ligonių kasos duomenimis. Kasmet vykdant šią
veiklą stebimas antibiotikų skyrimo netolygumų sumaţėjimas Klaipėdos apskrities savivaldybėse.
2015 m. visose Lietuvos apskrityse įsteigtos tarpţinybinės AMR valdymo grupės, kurių sudėtyje – visuomenės
sveikatos centrų, teritorinių ligonių kasų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, asmens sveikatos prieţiūros įstaigų,
savivaldybių gydytojų, aukštųjų mokyklų, maisto ir veterinarijos tarnybų bei kitų suinteresuotų institucijų atstovai.
Grupių sudėtis ir veikla skiriasi dėl apskrityse esančių skirtingų institucijų, dirbančių specialistų. AMR valdymui
apskrityse metodiškai vadovauja Higienos institutas, kuris organizavo įvadinius seminarus ir mokymus apskričių grupių
nariams. Diskusijų metu aptartos galimos grupių veiklos, sudaryti metiniai veiklos planai. AMR valdymo grupės
identifikuoja ir sprendţia apskrityse iškilusias antimikrobinio atsparumo ir antimikrobinių preparatų suvartojimo
problemas. Grupės bendradarbiauja tarpusavyje – atliekami tyrimai pagal bendras metodikas, organizuojamos metinės
gerosios praktikos konferencijos, seminarai apskričių gydytojams ir kitiems sveikatos prieţiūros specialistams, minima
Europos supratimo apie antibiotikus diena bei PSO supratimo apie antibiotikus savaitė, organizuojamos veiklos
mokyklose. Aktuali grupių veiklos ir supratimo apie AMR problemą informacija viešinama Higienos instituto, AMR
grupių narių institucijų internetinėse svetainėse bei regioninėje spaudoje.
Išvados. AMR valdymo grupės gali sėkmingai prisidėti sprendţiant apskrityse iškilusias antimikrobinio atsparumo ir
antimikrobinių vaistinių preparatų vartojimo problemas, didinant visuomenės sąmoningumą tinkamo antimikrobinių
vaistinių preparatų vartojimo klausimais.

INTEGRALI PAGALBA KAIP ARTIMŲJŲ, SLAUGANČIŲ LĖTINE LIGA SERGANTĮ LIGONĮ,
SVEIKATOS BŪKLĖS PABLOGĖJIMO PREVENCIJA
Ramunė Jurkuvienė, Lina Danusevičienė, Rūta Butkevičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Socialinių humanitarinių mokslų katedra
Įţanga. Rūpinimasis visuomenės sveikata ir saugia Lietuva apima ir senų bei pagyvenusių ţmonių populiaciją- ne tik
pacientus, bet ir juos slaugančius artimuosius. Eurostato duomenimis nuo 2015 iki 2080 metų ES šalyse keisis vyresnių
nei 65 metų amţiaus populiacijos struktūra: vyresnių nei 80 metų senyvo amţiaus ţmonių grupė padvigubės (5,3 proc.
rodiklis pakils iki 10,9 proc.) [1]. Su amţiumi didėja poliligotumas populiacijoje: auga skaičius lėtinių ligonių, kurie turi
kompleksinius poreikius ir jiems reikalinga integrali pagalba (IP) [2]. 2016 m. PSO patvirtino, jog integrali pagalba-tai
koordinuotas paslaugų organizavimo ir teikimo pobūdis, leidţiantis uţtikrinti paslaugų tęstinumą, kai apjungiami skirtingi
sveikatos prieţiūros sistemos ir kitų ţinybų, teikiančių prieţiūros paslaugas, sektoriai ir lygmenys priklausomai nuo
asmens poreikių jo gyvenimo eigoje [3].
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Tikslas. Išanalizuoti Integralios pagalbos reikšmę artimųjų, slaugančių lėtine liga sergantį ligonį, sveikatos būklės
pablogėjimo prevencijai.
Metodai. Tyrimo tikslui atskleisti pasirinktas konstruktyvistinis atvejo tyrimo metodas. [angl. constructuvist case
study] [4]. Integralios pagalbos pilotiniai projektai Lietuvoje buvo konstruojami paslaugos organizatorių ir teikėjų
pasirinktu savitu, savivaldybės kontekstą artimiausiai atliepiančiu būdu. Visi šie pilotiniai projektai sudarė unikalią
susietą sistemą, pagrįstą realia gyvenimo kasdienybe ir glaudţiai besisiejančią su nūdienos įvykiais. IP teikime aktyviai
įtraukiami ir pacientų artimieji [4]. Giluminio interviu būdų apklausti 14 lėtinių ligonių, gaunančių IP paslaugas
namuose, artimieji ir atlikta 12 fokusuotų diskusijų grupių su IP paslaugų teikėjais iš 19 Lietuvos savivaldybių.
Rezultatai. Ligonio globa namuose yra visuomenės sveikatos problema, nes labai daţnai siejasi su negrįţtamais
slaugančio pacientą artimojo sveikatos būklės pakitimais [8]. Artimieji visą savo dėmesį ir laiką skiria ligoniui,
atsisakydami savo poreikių, patiria didţiulę fizinę ir emocinę perkrovą, nes jie yra visiškai priklausomi nuo sergančiojo
šeimos nario bei teikiamos formalios pagalbos jam. Tai paţymi tyrėjai net šalyse, kurios turi išvystytą formalios pagalbos
namuose sistemą [6]. Pagrindiniai neformalios pagalbos teikėjai daugelyje pasaulio šalių(ir Lietuvoje) yra moterys [7].
Darbingo amţiaus artimieji siekia išsaugoti darbą, nes jis suteikia finansinį saugumą ir yra savotiškas atokvėpis nuo
nepertraukiamos slaugos. Ilgėjant vidutinei gyvenimo trukmei, vis daţniau tėvais rūpinasi pensinio amţiaus dukros ir
sūnūs, kurie patys turi lėtinių sveikatos sutrikimų. Pacientų sutuoktiniai sudaro nuo trečdalio iki ketvirtadalio visų
neformalios pagalbos teikėjų [5]. Daţniausiai jie taip pat reikalingi gydymo ar sveikatos būklės stebėsenos. Slaugymas
nustumia rūpestį savo sveikata į antrą planą, todėl reikalingas gydymas atidedamas, apleidţiama sava sveikata. Kai
artimasis negali net trumpam palikti ligonio, stiprėja jo izoliacija ir nuovargis. Profesionalios pagalbos stoka apsunkina
artimųjų gebėjimą suprasti artimojo poreikius ir atliepti į juos. Tai stiprina bejėgiškumo jausmą, dar labiau riboja
socialinius ryšius, menkina ir taip sunykusį socialinį slaugančiojo statusą. Artimųjų susirgimo depresija tikimybė
priklauso nuo dviejų pagrindinių veiksnių: prieţiūros trukmės ir intensyvumo [8]. Artimųjų atspindėtas fizinis nuovargis,
sveikatos sutrikimai yra ilgalaikės prieţiūros, kurią artimieji ligoniui turėjo suteikti vieni be profesionalios formalios
pagalbos, pasekmės. Pradėjus teikti IP, pavyko uţtikrinti kokybišką ligonio prieţiūrą ir sumaţinti artimųjų patiriamą
slaugos naštą. Artimųjų išsekimo prevencija per IP buvo vykdoma keliais būdais. Pirmasis, maţinant fizinę perkrovą,
slaugytojo padėjėjui ir socialinio darbuotojo padėjėjui pakeičiant artimąjį dienos metu ir artimajam padedant uţtikrinti
ligonio bazinius poreikius. Tai ypač aktualu vyresnio amţiaus neformaliems slaugytojams. Antrasis būdas, sukuriant
sąlygas atokvėpiui. Artimasis įgijo galimybę išeiti iš egzistencinės būsenos, kai vienintelis tikslas pasirūpinti ligoniu. IP
sudarė sąlygas neformalios pagalbos teikėjui susigrąţinti savo gyvenimą ir pasirūpinti savo asmeniniais poreikiais, išeiti
iš socialinės izoliacijos, kai kuriais atvejais net išsaugoti darbą. IP komandai pavyko sumaţinti artimųjų patiriamą naštą.
Išvados. Siekiant vykdyti artimųjų, slaugančių lėtine liga sergantį ligonį, sveikatos būklės pablogėjimo prevenciją ir
taip spręsti šią visuomenės sveikatos problemą, svarbu uţtikrinti integralios pagalbos paslaugas ne tik ilgalaikės slaugos
reikalingiems pacientams, bet ir jų artimiesiems.
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SAVIŢUDYBIŲ SĄSAJOS SU LIČIO KONCENTRACIJA GERIAMAJAME VANDENYJE: PILOTINIS
TYRIMAS
Vilma Liaugaudaitė1, Nijolė Raškauskienė1, Rima Naginienė2, Narseta Mickuvienė1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Elgesio medicinos institutas1, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Neuromokslų institutas2
Įţanga
Saviţudybės yra svarbi visuomenės sveikatos problema. Saviţudybės sudaro apie milijoną mirčių, kylančių iš
maţdaug dešimt milijonų suicidinių bandymų ir palieka reikšmingas socialines ekonomines pasekmes [1]. Lietuva yra
viena pirmaujančių šalių pagal saviţudybių skaičių [2]. Saviţudybės etiologija yra susijusi su daugeliu veiksnių. Vieną
svarbesnių mokslininkai įvardija psichikos sutrikimus, kurių buvimas net tris kartus padidina suicidinių minčių riziką [35]. Mokslininkams pradėjus analizuoti saviţudybių biologiją buvo atrastos sąsajos tarp mikroelemento ličio
koncentracijos geriamajame vandenyje ir mirtingumo nuo saviţudybių rodiklių [6-10]. Lietuvoje iki šiol tokių tyrimų nėra
atlikta.
Tikslas. Nustatyti mirtingumo nuo saviţudybių rodiklių sąsajas su mikroelemento ličio koncentracija geriamajame
vandenyje.
Metodai. Geriamojo vandens mėginiai buvo paimti iš 9 didţiųjų ir 4 kurortinių Lietuvos miestų. Mikroelemento ličio
koncentracijos įvertinimas buvo atliktas bendradarbiaujant su LSMU Neurotoksikologijos laboratorijoja, naudojant
induktyviai susietos plazmos optinės emisijos spektrometrą (angl. inductively coupled plasma mass spectrometry (ICPMS) NexION 300D (Perkin Elmer, USA)). Ličio koncentracijos geriamajame vandenyje ir mirtingumo nuo saviţudybių
sąsajai nustatyti naudojome Higienos instituto duomenų bazės standartizuotą (pagal Europos populiaciją) mirtingumo
rodiklį (SMR). Naudojantis tiesioginio priėjimo kompiuterine Lietuvos sveikatos statistikos rodiklių sistema
(www.sic.hi.lt) vertinome paskutinių penkerių metų (2009-2013 m.) SMR pagal miestus. Duomenų statistinė analizė buvo
atlikta naudojant statistinį paketą SPSS 17.0. Ryšio tarp SMR ir ličio koncentracijos nustatymui taikyta logaritminė
funkcija.
Rezultatai. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad maţos ličio koncentracijos reikšmės susijusios su didesniu saviţudybių
SMR, tuo tarpu ličio koncentracijai didėjant, saviţudybių SMR maţėja. ličio koncentracijos kintamasis rodo stiprią
neigiamą koreliaciją su saviţudybių SMR visoje imtyje (β=-0.731) ir vyrų tarpe (β=–0.728). Įvertinus skirtingą miestų
gyventojų skaičių ir moterų/vyrų santykį (moterų skaičius/1000-čiui vyrų) ličio koncentracijos sąsaja su saviţudybių
SMR išliko statistiškai reikšminga vyrams (β=–0.70, p=0.013), bet ne moterims.
Išvados. Ličio koncentracija geriamajame vandenyje yra susijusi su mirtingumu nuo saviţudybių. Didesnė ličio
koncentracija geriamajame vandenyje gali turėti apsauginį poveikį saviţudybėms, ypač vyrams.
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MUZIKANTŲ ERGONOMINIAI DARBO APLINKOS VEIKSNIAI IR JŲ SĄSAJOS SU KAULŲ IR
RAUMENŲ SISTEMOS SUTRIKIMAIS
Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas
Higienos institutas
Įţanga. Didţiausią įtaką su darbu susijusioms KRS ligoms turi ergonominiai darbo vietos veiksniai [1]. Ilgalaikis
darbas nepatogioje padėtyje, esant statinėms ir/ar dinaminėms raumenų apkrovoms, atliekant daţnai pasikartojančius
vienodus judesius, sukelia įvairius lėtinius kaulų ir raumenų sistemos pakenkimus [2, 3, 4]. Epidemiologiniai tyrimai
rodo, kad kaulų ir raumenų sistemos sutrikimai yra plačiai paplitę muzikantų tarpe. 39 – 87 proc. muzikantų turi problemų
susijusių su grojimu atitinkamu muzikos instrumentu [3, 5, 6 ]. Su grojimu susijusios muzikantų sveikatos problemos vis
dar nepakankamai ištirtos ir pripaţintos. Lietuvoje nėra, išsamių ir patikimų ţinių apie šios problemos dydį, paplitimą,
rizikos veiksnius, efektyvios terapijos metodus ir prevenciją.
Tikslas. Ištirti muzikantų ergonominius darbo aplinkos veiksnius ir nustatyti jų sąsajas su kaulų ir raumenų sistemos
sutrikimais Vilniaus ir Kauno muzikantų populiacijoje.
Metodai. Tyrimo metu buvo atlikta anketinė apklausa bei atliktas darbo vietos stebėjimo tyrimas. Tyrimo anketa,
parengta iš specialiai šiam tyrimui sudarytų klausimų, išstudijavus šios srities mokslinę literatūrą. Subjektyvūs
nusiskundimai skausmu ar diskomfortą skirtingose KRS lokalizacijose vertinti naudojant standartizuotą Šiaurės šalių
kaulų ir raumenų sistemos klausimyną (angl. „Nordic Questionnaire“) [7]. Darbo vietos ergonomika vertinta RULA(angl. Rapid upper limb assessment, liet. greitas viršutinių galūnių įvertinimas) metodu [8]. Anketa išbandyta
bandomojo tyrimo metu. Klausimyno patikimumas vertintas Koheno Kappa koeficientu, kurio reikšmės pasiskirstė
intervale nuo 0,400 iki 1. Tyrimo populiacija – valstybinėse ir savivaldybių biudţetinėse įstaigose (toliau – SBĮ),
mokyklose ir koncertinėse įstaigose dirbantys privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) apdrausti muzikantai,
kurių pagrindinė darbovietė – koncertinė įstaiga (orkestras) ir/arba mokykla (muzikantas pedagogas dirbantis
instrumentiniame skyriuje). Ištisinis tyrimas atliktas 8 įstaigose – dviejuose koncertinėse įstaigose (orkestruose) (n=159)
ir šešiose muzikos mokyklose (n=268). Iš viso apklausta 427 muzikantai. Pagal atmetimo kriterijų, kai respondentas
nurodė, kad yra patyręs traumų ar suţalojimų, atmestos 69 anketos. Analizuotos 358 anketos. Darbo vietos ergonomika
įvertinta 321 tiriamajam. Statistinė analizė atlikta naudojant kompiuterinį statistinį programinį paketą “SPSS 17.0” ir
“Microsoft Excel programą”. Lentelės „2 x k” duomenims pavaizduoti naudoti „Mozaikos grafikai“ (angl. Mozaic plot).
Tam naudota duomenų analizės SAS (Statistical Analysis System) paketo programa JMP 12. Kolmogorovo ir Smirnovo
testu įvertintas intervalinių tyrimo kintamųjų atitikimas normaliajam skirstiniui. Analizuojant priklausomybes taikytas
neparametrinis Mano ir Vitnio U testas. χ2 naudotas porinių daţnių lentelių palyginimui, tarp kategorinių kintamųjų.
Skirtumai buvo nustatomi pasitelkiant porines daţnių lenteles (pagal poreikį buvo maţinamas kintamojo kategorijų
skaičius). Nustatytas galimybių santykis ir jų 95 proc. pasikliautini intervalai, atspindintis ergonominių darbo aplinkos
veiksnių sąsajas su muzikantų KRSS skirtingose kūno lokalizacijose. Skirtumai laikomi statistiškai reikšmingais, jei
p≤0,05.
Rezultatai. Dauguma (83,8 proc.) respondentų skundėsi skausmu ar diskomfortu vienoje ar daugiau kaulų ir raumenų
sistemos lokalizacijų per 12 mėnesių laikotarpį, o pusė (46,9 proc.) - pastarųjų 7 dienų laikotarpiu. Dėl to sutriko 39,9
proc. respondentų įprastinė, kasdieninė veikla; daţniausiai tiriamieji skundėsi apatinės nugaros dalies (juosmens),
kaklo/sprando, kairiojo ir dešiniojo peties, skausmu ir diskomfortu per 12 mėnesių, o per 7 dienų laikotarpį skundėsi
skausmu ar diskomfortu apatinės nugaros dalies (juosmens), kaklo sprando, pečių lokalizacijose. Kasdieninę veiklą per 12
mėnesių laikotarpį daţniausiai trikdė skausmas apatinės nugaros (juosmens) ir kaklo/sprando lokalizacijose. Didţiausia
ergonominė rizika nustatyta grojantiems fortepijonu (5,89 balai), arfa (5,5 balai) ir akordeonu (5 balai), ţemiausia
grojantiems – saksofonu ir kanklėmis; Maţumai – 4, 1 proc. tiriamųjų rizika ergonominiu poţiūriu yra priimtina (I
prevencijos veiksmų lygis), net trečdaliui – 30,6 proc. (III prevencijos veiksmų lygis) yra būtina daryti neatidėliotinus
pokyčius darbo vietoje, kad rizika atitiktų reikalavimus. Didţioji dalis respondentų – 65,3 proc. turi padidintą ergonominę
riziką, kas rodo tolesnio tyrimo reikalingumą ir reikalauja darbo pozos stebėjimo.
Išvados. Įvertinus nusiskundimų skausmu ar diskomfortu kaulų ir raumenų sistemoje sąsajas su ergonominiais darbo
aplinkos veiksniais nustatyta, kad kaulų ir raumenų sistemos sutrikimų galimybę statistiškai reikšmingai daugiau du
kartus didino grojimo metu juntama fizinė ir beveik tris kartus – emocinė (psichologinė) įtampa bei daugiau nei tris kartus
– darbas nepatogioje (statinėje/dinaminėje) darbo pozoje. Pasirengimas (apšilimo darymas) prieš grojimą kaulų ir
raumenų sutrikimų galimybę statistiškai reikšmingai maţino beveik šešiasdešimčia procentų. Atsiţvelgiant į gautus
tyrimo rezultatus parengtos metodinės rekomendacijos.
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NĖŠČIŲJŲ SAVIGYDA NĖŠTUMO METU: AR TAI PROBLEMA KAUNO MIESTE?
Olga Meščeriakova-Veliulienė, Snieguolė Kaselienė, Rūta Radzevičiūtė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos vadybos katedra
Savigyda – gydymasis savo nuoţiūra pasirinktais tradiciniais, ţoliniais ar kitais receptiniais ir nereceptiniais vaistais,
suteikiantis ţmonėms galimybę gydytis be gydytojo pagalbos. Daugelyje pasaulio šalių atlikti moksliniai tyrimai rodo,
kad savigyda nėštumo metu yra labai paplitusi ir gali siekti net 93 proc. Tai patvirtina, kad nėščiųjų savigyda, kuri kelia
grėsmę ne tik nėščiajai, bet ir jos dar negimusiam kūdikiui, yra visuomenės sveikatos problema.
Tikslas. Įvertinti nėščiųjų poţiūrį į savigydą nėštumo metu Kauno mieste.
Metodika. Tyrimas vykdytas 2016 m. sausio–kovo mėnesiais keturiose Kauno miesto poliklinikose. Momentinės
anketinės nėščiųjų apklausos metu buvo apklaustos 249 nėščiosios (atsako daţnis – 69,2 proc.). Statistinė duomenų
analizė atlikta naudojant programinį statistinių duomenų paketą SPSS 20.0 for Windows. Hipotezės apie poţymių
priklausomybę buvo tikrinamos taikant chi kvadrato ( ) ir z kriterijus. Skirtumas tarp poţymių buvo laikomas
statistiškai reikšmingu, kai p<0,05.
Rezultatai. Išanalizavus tyrimo duomenis nustatyta, kad savarankiškai nėštumo metu gydėsi 19,3 proc. nėščiųjų.
Respondentės, esančios antrame ir trečiame nėštumo trimestre, daţniau (atitinkamai – 19,7 proc. ir 25,3 proc.) gydėsi
savarankiškai nei esančios pirmame (6,8 proc., p<0,05). 32,6 proc. nėščiųjų savarankiškai gydėsi kartą arba daţniau nei
kartą per mėnesį. Daţniausios jų savigydą paskatinusios prieţastys buvo ilgos eilės pas gydytoją (42,8 proc.) arba tai, kad
reikiamą preparatą moterys turėjo namų vaistinėlėje (62,9 proc.). Savigydą nėštumo metu praktikavusios respondentės
daţniausiai savarankiškai gydėsi peršalimą (76,2 proc.) bei geleţies trūkumą (42,8 proc.). Analizuojant respondenčių
informuotumą apie savigydą buvo nustatyta, kad tik 41,4 proc. nėščiųjų buvo susipaţinusios su savigydos terminu.
Vyresnės nei 25 metų amţiaus (25–29 metų – 50,4 proc. ir 30–42 metų – 48,4 proc.), įgijusios aukštąjį išsilavinimą (51,5
proc.), gaunančios daugiau nei 300 € pajamų per mėnesį (300–599 € – 45,0 proc. bei 600 € ir daugiau – 46,7 proc.) ir
nėštumą planavusios moterys (47,6 proc.) daţniau nei kitos nėščiosios ţinojo, kas yra savigyda (p<0,05). Daugiau nei
pusės (51,0 proc.) nėščiųjų nuomone, šiuo metu trūksta informacijos apie savigydą nėštumo metu, o net 42,2 proc.
nėščiųjų teigė, kad jų informuotumas apie savigydą nėštumo metu yra nepakankamas. Netekėjusios (62,2 proc.),
neturinčios aukštojo išsilavinimo (59,5 proc.) ir neplanavusios nėštumo (70,0 proc.) respondentės daţniau nei kitos
moterys nurodė, kad jų informuotumas nėra pakankamas (p<0,05). 57,4 proc. nėščiųjų mano, kad informaciją apie
savigydą nėštumo metu turėtų suteikti akušeris–ginekologas.
Išvada. Tik penktadalis tyrime dalyvavusių Kauno miesto nėščiųjų savarankiškai gydėsi nėštumo metu. Daţniausios
prieţastys, paskatinusios jų savigydą – reikiamo preparato turėjimas namų vaistinėlėje bei ilgos eilės pas gydytoją. Apie
pusė nėščiųjų teigė, kad jų informuotumas apie savigydą nėštumo metu yra nepakankamas ir trūksta informacijos šiuo
klausimu. Nors Kauno mieste nėščiųjų savigydos paplitimas nėra didelis lyginant su kitomis šalimis, tačiau sveikatos
prieţiūros specialistams reiktų labiau atkreipti dėmesį į šią vyraujančią problemą bei teikti daugiau informacijos
savigydos klausimais, taip formuojant tinkamą nėščiųjų poţiūrį į savigydą nėštumo metu.
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ŪMINIO MIOKARDO INFARKTO IR MIRČIŲ NUO IŠEMINĖS ŠIRDIES LIGOS RYŠYS SU STAIGIAIS
METEOROLOGINIŲ RODIKLIŲ POKYČIAIS
Vidmantas Vaičiulis, Ričardas Radišauskas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Įţanga
Daugelyje pasaulio šalių atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog orai ne tik daro įtaką ţmogaus savijautai, bet ir lemia
įvairias ligas ar negalavimus. Kai kuriais atvejais šis poveikis nėra esminis, tačiau neretai tai nulemia įvairių ligų eigą –
ypač širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKL). ŠKL Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo ir tebėra pagrindinė mirties
prieţastis.
Tikslas
Nustatyti ir įvertinti sergamumo ūminiu miokardo infarktu ir mirtingumo nuo išeminės širdies ligos sąsajas su staigiais
meteorologinių rodiklių pokyčiais Kauno mieste.
Metodika
Norėdami nustatyti, kaip staigūs ir dideli meteorologinių rodiklių svyravimai (per trumpą laiką) lemia ūmaus
miokardo infarkto (ŪMI) ir mirčių nuo išeminės širdies ligų (IŠL) vidutinio atvejų skaičiaus skirtumus, nusistatėme tam
tikras ribines reikšmes, kurias naudojome atlikdami skaičiavimus, remiantis Puasono regresijos modeliu. Ana-lizavome
atmosferos oro vidutinės temperatūros, slėgio ir minimalios santykinės oro drėgmės duomenis, kai jų skirtumai tarp
dviejų ar daugiau parų iš eilės padidėdavo arba sumaţėdavo atitinkamai ≥5 oC, ≥10 hPa, ≥15 proc. Statistiniai skirtumai
laikyti reikšmingais, kai p<0,05
Rezultatai
Vertinant vidutinės temperatūros sumaţėjimą ≥5 °C tarp dviejų (ar daugiau) gretimų parų, buvo nustatyta, kad toks
temperatūros pokytis reikšmingai vidutinį ŪMI atvejų skaičių padidino rudenį ir ţiemą ≥65 metų moterų grupėje; rudens
metu vidutiniškai 1,6 karto, ţiemą – vidutiniškai 1,4 karto. 55–64 metų moterų grupėje vidutinis atvejų skaičius vasarą,
po temperatūros sumaţėjimo, buvo vidutiniškai 2,7 karto didesnis.
Esant staigiam vidutinės temperatūros padidėjimui ≥5 °C vidutinis ŪMI atvejų skaičius pavasarį ≥65 metų moterų
grupėje buvo didesnis vidutiniškai 1,5 karto. Ţiemos metu staiga padidėjus temperatūrai ≥65 metų vyrų grupėje, vidutinis
ŪMI atvejų skaičius buvo didesnis vidutiniškai 1,5 karto.
Vertinant vidutinės temperatūros sumaţėjimą ≥5 °C pavasarį, nustatyta, kad vidutinis mirčių nuo IŠL atvejų skaičius
65 metų ir vyresnių moterų grupėje, vieną dieną prieš pasikeičiant temperatūrai, buvo didesnis vidutiniškai 2,2 karto.
Vidutinei temperatūrai staiga padidėjus ≥5 oC vidutinis mirčių nuo IŠL atvejų skaičius buvo didesnis rudenį 55–64
metų moterų grupėje – vidutiniškai 5,6 karto. Kitose amţiaus kategorijose statistiškai reikšmingų ryšių nustatyta nebuvo.
Pavasarį minimaliai santykinei oro drėgmei staiga padidėjus daugiau nei 15 proc. vidutinis ŪMI atvejų skaičius buvo
didesnis vidutiniškai 1,6 karto, 55–64 metų moterų grupėje. Ţiemą vidutinis ŪMI atvejų skaičius buvo didesnis
vidutiniškai 1,7 karto 25–54 metų vyrų grupėje.
Pavasarį minimaliai santykinei oro drėgmei staiga sumaţėjus daugiau nei 15 proc., ≥65 metų vyrų grupėje vidutinis
mirčių nuo IŠL atvejų skaičius buvo didesnis vidutiniškai 1,8 karto, ţiemą (toje pačioje amţiaus kategorijoje) moterų
grupėje vidutinis atvejų skaičius buvo didesnis vidutiniškai 2,7 karto (vieną dieną prieš sumaţėjant drėgmei).
Vidutinei atmosferos slėgio reikšmei staiga sumaţėjus daugiau nei 10 hPa, vidutinis ŪMI atvejų skaičius buvo
reikšmingai maţesnis rudens metu 55–64 metų vyrų grupėje, vidutiniškai 1,7 karto.
Vidutinei atmosferos slėgio reikšmei staiga padidėjus daugiau nei 10 hPa, vidutinis ŪMI atvejų skaičius buvo
reikšmingai maţesnis rudenį 25–54 metų moterų grupėje – vidutiniškai 2,5 karto.
Vidutinei atmosferos slėgio reikšmei staiga sumaţėjus daugiau nei 10 hPa mirties nuo IŠL vidutinis atvejų skaičius
buvo didesnis ţiemą 25–54 metų vyrų grupėje – vidutiniškai 1,8 karto.
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Atmosferos slėgio reikšmei staiga padidėjus (daugiau nei 10 hPa), mirčių nuo IŠL vidutinis atvejų skaičius buvo
reikšmingai didesnis ţiemą 25–54 metų moterų grupėje, t. y., vidutiniškai 5,6 karto. Reikšmingai vidutinis mirčių nuo IŠL
atvejų skaičius buvo maţesnis ţiemą 25–54 metų vyrų grupėje – vidutiniškai 2,5 karto.
Išvados
Esant staigiems vidutinės temperatūros (≥5 °C), atmosferos slėgio (≥10 hPa) ir minimalios santykinės oro drėgmės
(≥15 proc.) pokyčiams per trumpą laiką (tarp dviejų arba daugiau parų iš eilės), vidutinis ŪMI ir mirčių nuo IŠL skaičius
buvo statistiškai rikšmingai didesnis vyrų ir moterų grupėse nuo 55 metų amţiaus (išskyrus, esant staigiems at-mosferos
slėgio pokyčiams, tada vidutinis mirčių nuo IŠL atvejų skaičius reikšmingai didesnis buvo vyrų ir moterų grupėse nuo 25
iki 54 metų amţiaus).
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FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO DARBE INTERVENCIJOS: SISTEMINĖ LITERATŪROS APŢVALGA
Lolita Pilipavičienė1, Rūta Markevičė1, Aušra Grigošaitienė1, Marius Strička2, Vaida Jakubynaitė1, Birutė
Pajarskienė1
Higienos institutas1, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas2
Įţanga. Pasaulio sveikatos organizacija suaugusiesiems rekomenduoja didesnę savaitės dalį bent po 30 minučių būti
fiziškai aktyviems [1]. Vienas iš Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programos uţdavinių – ugdyti optimalaus fizinio
aktyvumo įpročius. Programoje akcentuojama, kad darbas yra viena iš gyvenimo sričių, kuriose ţmonės turi galimybę
būti fiziškai aktyvūs [2]. Lietuvoje nustatyta, kad tik 24 proc. moterų ir 14 proc. vyrų eina į darbą ir grįţta iš jo pėsčiomis,
tam uţtrukdami bent 30 minučių (2014 m. duom.) [3], o beveik pusės 15–74 m. amţiaus asmenų darbas ar kasdieninė
veikla nėra susiję su didelio ar vidutinio intensyvumo fizine veikla [4]. Darbingo amţiaus ţmogus darbe praleidţia daug
laiko, todėl darbo vieta labai tinka fizinio aktyvumo skatinimui. Tam svarbu susisteminti duomenis apie moksliniais
įrodymais pagrįstus darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimo metodus.
Tikslas. Šio pranešimo tikslas – pristatyti moksliniuose tyrimuose vertintas fizinio aktyvumo skatinimo darbe
intervencijas.
Metodai. Sisteminė literatūros apţvalga atlikta vadovaujantis Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos ir prieţiūros
meistriškumo instituto (toliau – NICE) visuomenės sveikatos gairėse Nr. 13 „Fizinis aktyvumas darbe“ parengta tyrimo
metodologija [5]. NICE surinktuose moksliniuose straipsniuose, publikuotuose 1996–2007 m. birţelio mėn., paskelbti
rezultatai papildyti 2007 m. liepos mėn. – 2013 m. publikuotuose moksliniuose straipsniuose pateiktais duomenimis.
Mokslinių straipsnių paieška Medline (per Ovid), CDSR, CENTRAL, DARE, Psychinfo, Social Science Citation Index,
SportsDISCUS (1996–2013 m. publikuotų straipsnių) ir ASSIA, Cinahl, Embase, Social Policy and Practice, Transport
(1996–2007 m. publikuotų straipsnių) duomenų bazėse atlikta pagal kiekvienai duomenų bazei pritaikytą paieškos
strategiją. Tyrimų duomenys buvo renkami naudojant iš anksto parengtą duomenų rinkimo formą. Rinkta informacija apie
tiriamuosius, taikytas intervencijas, tyrimų rezultatus. Į sisteminę apţvalgą įtrauktų tyrimų metodologinis tikslumas ir
kokybė įvertinti naudojant NICE tyrimų kokybės vertinimo įrankį [5].
Rezultatai. Apţvelgti 49 tyrimai (55 straipsniai), vertinantys įvairias fizinio aktyvumo skatinimo darbe intervencijas,
kurios suskirstytos į grupes: (1) vaikščioti skatinančios intervencijos; (2) aktyvią kelionę į darbą skatinančios
intervencijos; (3) lipti laiptais skatinančios intervencijos; (4) fizinių pratimų intervencijos; (5) konsultavimo, mokymo,
informavimo intervencijos. Išskirti pagrindiniai kiekvienoje intervencijų grupėje taikyti intervencijų komponentai.
Išvados. Vaikščioti skatinančios intervencijos ir konsultavimo intervencijos padidina ilgalaikį darbuotojų fizinį
aktyvumą.
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JUNGTINĖJE KARALYSTĖJE TAIKOMO HSE STRESO DARBE VERTINIMO KLAUSIMYNO
PRITAIKYMO LIETUVOS DARBO VIETOMS PATIRTIS
Vilija Kuodytė, Birutė Pajarskienė
Higienos institutas
Įvadas. Kilus poreikiui atlikti apklausas, skirtas įvertinti su visuomenės sveikatos klausimais susijusius aspektus,
tyrėjai ir praktikai pasirenka arba patys kurti klausimynus, arba savoje šalyje pritaikyti uţsienio šalyse sukurtas ir
naudojamas metodikas. Pastarasis atvejis patrauklus dėl galimybės taikyti kitoje šalyje praktika patikrintus klausimynus.
Tačiau lietuvių autoriai pastebi, kad naudojant uţsienio šalių klausimynus, tarpkultūrinių perkėlimo gairių daţnai
nepaisoma [1,2].
Higienos institutas adaptavo Jungtinės Karalystės darbo vietose taikomą Sveikatos ir saugos tarnybos (toliau – HSE)
sukurtą instrumentą – Streso darbe valdymo standartus (toliau – Standartai) [3]. Standartai yra skirti valdyti darbe kylantį
stresą. Diegiant Standartus, koncentruojamasi ties septyniomis psichosocialinės darbo aplinkos sritimis: darbo
reikalavimų, darbo kontrolės, vadovo paramos, kolegų paramos, santykių, darbo vaidmens ir pokyčių. Vieną Standartų
dalių sudaro HSE streso darbe vertinimo klausimynas, skirtas vertinti šią psichosocialinę riziką [4]. Klausimynu įvertintos
septynios psichosocialinės aplinkos sritys plačiai taikomos visuose Standartuose. Todėl siekdami adaptuoti Standartus
Lietuvos įmonėms, atlikome klausimyno vertimą pagal tarptautines gaires ir tyrimą psichometrinėms klausimyno
charakteristikoms įvertinti [5,6,7]. Tyrimu siekėme išsiaiškinti, ar Jungtinėje Karalystėje klausimynu vertinamos
psichosocialinės darbo aplinkos sritys, gali būti nustatomos ir įvertintos Lietuvos organizacijose.
Tikslas. Pritaikyti Jungtinėje Karalystėje taikomo HSE streso darbe vertinimo klausimyną naudojimui Lietuvoje.
Priemonės. Atlikti darbai 1. Gautas autorių susitikimas naudoti HSE streso darbe vertinimo klausimyną. 2. Suformuota
lietuviška klausimyno versija, laikantis klausimynų vertimo gairių [5,6]: klausimyno vertimas iš anglų į lietuvių kalbą;
dviejų klausimyno versijų lyginimas ir vienos versijos derinimas; išversto klausimyno atgalinis vertimas į anglų kalbą ir
atgalinio vertimo derinimas; vertimo suderinimas su klausimyno kūrėjais; lietuvių kalbos redaktoriaus klausimyno
perţiūrėjimas. 3. Įvertintas klausimyno aiškumas – atliktas pilotinis tyrimas (35 tiriamieji). 4. Sudaryta galutinė
klausimyno versija. 5. Įvertintos klausimyno psichometrinės charakteristikos [5,6,7]: atlikus tyrimą (714 tiriamieji)
įvertintas vidinis klausimyno suderinamumas bei atlikta tiriamoji ir patvirtinamoji faktorių analizė.
Rezultatai ir išvados. Vadovaujantis tarptautinėmis gairėmis, buvo atlikti HSE streso darbe vertinimo klausimyno
pritaikymo Lietuvos įmonėms darbai. Įvykdytas klausimyno vertimas ir derinimas. Atliktas tyrimas psichometrinėms
charakteristikoms įvertinti, apklausus darbuotojus, dirbančius penkiose ekonominės veiklos rūšių grupėse (ţemės ūkio,
miškininkystės ir ţuvininkystės; pramonės ir statybos; prekybos, transporto ir logistikos; švietimo, socialinio darbo,
sveikatos apsaugos; ir kitų paslaugų). Tyrimas patvirtino pakankamai gerus klausimyno psichometrinių charakteristikų
rodiklius.
Siekiant taikyti uţsienio šalių klausimynus tyrimuose ir praktikoje, svarbu atsiţvelgti į tarp šalių egzistuojančius
sociokultūrinius skirtumus, kurie gali iškraipyti metodikų esmę [1]. Todėl pritaikant klausimynus, svarbu atlikti
tarptautinėmis gairėmis pagrįstas procedūras.
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MOKINIŲ RŪKYMO PROFILAKTIKA RASEINIŲ RAJONO MOKYKLOSE
Asta Montvydienė, Antanas Goštautas, Romualdas Ţekas, Nijolė Goštautaitė-Midttun
Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Vytauto Didţiojo universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas
Įţanga. PSO programų duomenimis – ESPAD, HBSC pastaraisiais metais Lietuvoje pastebima mokinių rūkymo
maţėjimo tendencija, tačiau rūkymo paplitimas išlieka aukštas, keliantis pavojų jų sveikatai, todėl PSO rekomendacijos,
skatinančios šalis įgyvendinti mokinių rūkymo profilaktiką išlieka aktualios po šiai dienai. Kauno sveikatą stiprinančio
regiono veiklos kontekste Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (VSB) pradėjo vykdyti iniciatyvų
mokinių rūkymo profilaktikos tęstinį mokymo projektą, pagrįstą anksčiau vykdytos Lietuvoje Nacionalinės 12-kos metų
mokinių rūkymo profilaktikos programos metodologija visu mokymosi mokykloje laikotarpiu (2015-2026). 2015-2016
metais VSB darbuotojai, dirbantys mokykloje, paruošti profilaktiniam darbui specializuotuose seminaruose, pravedė
mokymus devyniems šimtams pirmų, antrų klasių mokiniams. Profilaktinių priemonių, paruoštų atitinkamai mokinių
psichologiniams ypatumams, amţiaus tarpsniai, tęstinumas numatomas kiekvienais metais spiralės principu naujomis
profilaktikos priemonėmis apimant mokinius, perėjusius į aukštesnę klasę ir naujai atėjusiems mokiniams, taikant
ankstesnes priemones. Aukštesnių klasių mokiniams įsisavintas ir įgyvendintas kompleksinis tęstinis projektas
bendravimo sveikatai – Sniego Gniūţtė 2016 intensyvaus mokymo vasaros stovykloje kartu su NVO Psichikos Sveikatos
Iniciatyva ir Lietuvos Sveikatos Psichologų Sąjunga (LSPS).
Vienas iš sunkiausių uţdavinių mokinių rūkymo profilaktikos projektuose yra tęstinumo uţtikrinimas ir efektyvumo
vertinimo kriterijų pasirinkimas. Mokinių rūkymo pokyčius įprasta vertinti keliais klausimais kartotiniuose tyrimuose.
Taip numatyta tarptautinėse PSO programose ESPAD, HBSC, tačiau rūkymo reiškinys yra kompleksinis, priklausantis
nuo biologinių-psichologinių, elgesio bei socialinių aplinkybių. Todėl efektyvumo vertinimui buvo pasirinkta metodika
taikoma Pasaulio Jaunimo Rūkymo Tyrime – Global Youth Tobacco Survey (GYTS). Tai specializuotas, kompleksinis,
tęstinis 7-9 klasių rūkymo tyrimas vykdomas daugiau negu 100-e šalių, koordinuojamas ir priţiūrimas PSO ir CDC
Atlantoje, skirtas valstybės vykdomų rūkymo profilaktikos priemonių efektyvumo įvertinimui. GYTS įgyvendinamas per
šalių Sveikatos Apsaugos Ministerijų nominuotus ir metodologiškai PSO seminaruose paruoštus koordinatorius,
Lietuvoje – vienas šio straipsnio autorių nuo 2001-ųjų metų mokyklas reprezentuojančiose atrankose, sudarytose
Atlantoje, pagal Švietimo ir Mokslo Ministerijos pateiktus sąrašus atlikti 4 tyrimai. 2014-ų metų tyrime nustatytas
ţenklus 7-9 klasių mokinių rūkymo paplitimo sumaţėjimas, tačiau Lietuvos mokyklas reprezentuojančiose atrankose
atlikti tyrimai nebūtinai atitinka regiono ar administracinio rajono mokinių rūkymo paplitimą ir kitokias ypatybes.
Tikslas. Nustatyti Raseinių rajono mokinių rūkymo foninius rodiklius panaudojant standartinę tarptautinės programos
GYTS metodiką ir aprobuoti ją mokinių rūkymo profilaktikos efektyvumo įvertinimui tęstiniuose tyrimuose.
Metodika. 2015-ais metais, Raseinių rajono VSB kartu su LSPS atliko koordinuojamą pagal GYTS metodologijos
reikalavimus 7-9 klasių mokinių foninį rūkymo rodiklių tyrimą, sulyginamą su GYTS duomenimis Lietuvoje ir tinkamą
kartojant tyrimą mokinių rūkymo pokyčiui ir profilaktinio darbo mokyklose efektyvumo įvertinimui.Tyrime dalyvavo
visų Raseinių rajono bendrojo lavinimo mokyklų 7-9 klasių mokiniai, tyrimui taikytas GYTS klausimynas apie 7-9 klasių
mokinių rūkymo ypatybes, su rūkymu susijusius mokinių elgesio, poţiūrio, bendravimo ir socialinės aplinkos veiksnius.
Tyrimas atliktas laikantis PSO standartinių reikalavimų.
Rezultatai. Raseinių rajono 7-9 klasių mokinių bandymai rūkyti berniukų nustatyti 70,1 proc., mergaičių 50,1 proc.,
Lietuvos atrankoje 2014-ais metais atitinkamai nustatyta – 65,5 proc. ir 56,3 proc., per 30 dienų nors vieną dieną rūkė
Raseiniuose 30,2 proc. berniukų ir 12,6 proc. mergaičių – Lietuvoje atitinkamai rūkė 20 proc. ir 19 proc.. Rūko namuose
mokiniai Raseiniuose – 9,5 proc. berniukų ir 4,2 proc. mergaičių atitinkantis procentas Lietuvoje 3,3 proc. ir 2,6 proc..
Pritaria rūkymo draudimui viešose vietose Raseiniuose 67 proc. berniukų ir 78,3 proc. mergaičių, Lietuvoje taip
pritariančių draudimui mokinių procentas atitinkamai 77,3 proc. ir 84,0 proc.. Čia pateikta dalis tyrimo rezultatų.
Lyginant kai kurias rūkymo ypatybes Lietuvoje ir Raseiniuose pagal GYTS klausimus atsiskleidė mokinių berniukų
Raseiniuose daugiau neigiamas poţiūris į rūkymą negu Lietuvoje, o mergaičių - daugiau teigiamas.
Išvados. Pradėtas Raseinių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokinių rūkymo profilaktikos
kompleksinis, tęstinis, metodologiškai pagrįstas mokymo projektas gali sustiprinti kitų mokyklose vykdomų mokinių
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sveikatą stiprinančių, įtraukiančių šeimą renginių bei prieš rūkymą nukreiptų bendruomenės akcijų taip pat paauglių
rūkymą kontroliuojančių įstatymų poveikį, maţinant rūkymo paplitimą tuo pačiu prisidėti prie visuomenės sveikatos
stiprinimo. Aprobuota metodika projekto tęstiniam efektyvumo įvertinimui įgalina palyginti tyrimo duomenis su
tarptautiniais mokinių rūkymo tyrimais atliktais GYTS programos kontekste.
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DARBINGO AMŢIAUS ŢMONIŲ POŢIŪRIS Į PASYVŲ RŪKYMĄ: KAIP? KUR? KODĖL?
Vitalija Gerikienė
Šiaulių valstybinė kolegija
Neigiami rūkymo padariniai veikia ir rūkančiojo aplinkoje esančius ţmones, vadinamuosius pasyviai rūkančius
asmenis, kurie patiria tokio paties pobūdţio kenksmingą poveikį [1]. Tabako rūkymas kenkia ne tik pačiam rūkančiajam,
bet ir aplinkiniams ţmonėms, o tabako dūmuose esančios medţiagos įkvepiant patekusios į organizmą gali paskatinti
širdies ir kraujagyslių ligų bei kvėpavimo sistemos ar kitų lokalizacijų piktybinių navikų vystymąsi [2]. Pasyvus rūkymas
padidina kardiovaskulinių ligų riziką nerūkantiems apie 30 proc. [3]. Ţalos rizika priklauso nuo dūmų koncentracijos ore
ir buvimo dūmuose laiko [1]. Pasyvaus rūkymo ir širdies-kraujagyslių sistemos ligų ryšį vertinusių tyrimų metaanalizė
atskleidė, kad pasyvaus rūkymo poveikis gali būti daug didesnis, nei buvo manyta. Pasyvus rūkymas didina išeminės
širdies ligos ir kitų su rūkymu susijusių ligų riziką [2].
Šio tyrimo tikslas – įvertinti darbingo amţiaus suaugusių Šiaulių miesto gyventojų poţiūrį į pasyvų rūkymą.
Tyrimo imtis ir metodai. Tyrimo imtis – 383 darbingo amţiaus suaugusių Šiaulių miesto gyventojų, sudaryta pagal
Lietuvos statistikos departamento duomenis iš 66068 Šiaulių miesto savivaldybės darbingo amţiaus asmenų [4], taikant
95 proc. pasikliautiną imties sudarymo intervalą [5].Taikyta atsitiktinė tiriamųjų atranka.
Statistinė duomenų analizė atlikta, naudojant duomenų kaupimo ir analizės SPSS programos 17 versijos programinį
paketą. Atlikta vienmatė duomenų analizė, poţymių statistinis ryšys vertintas susietų lentelių metodu. Remiantis lentelės
duomenimis apskaičiuota chi kvadrato (χ²) reikšmė, jo laisvės laipsnių skaičius (lls) bei statistinis reikšmingumas (p).
Poţymių ryšiai laikyti statistiškai reikšmingais, kai p≤0,05. Kintamųjų tarpusavio koreliacija vertinta, nustačius Pearsono
koreliacijos koeficientus (r) ir jų reikšmingumus. Naudotas Pearsono koeficientų reikšmingumas: r<0,3 – silpna koreliacija, 0,3-0,7
– vidutinė, 0,7-1,0 – stipri koreliacija.
Tyrimo rezultatai. Didţioji dalis respondentų (47,8 proc., n = 183) nerūko, 39,2 proc. (n = 150) apklaustųjų –rūko, o
13,1 proc. (n = 50) rūkė, bet metė.
Didţioji dalis respondentų (34,7 proc., n = 133) nurodo, kad prirūkytoje aplinkoje jiems tenka būti kartais arba retai,
32,5 proc. (n = 124) – labai retai, 25,6 proc. (n = 98) – daţnai, 7,2 proc. (n = 28) teigia, kad jiems niekada netenka būti
aplinkinių prirūkytoje aplinkoje.
Daugiausiai respondentų (53,3 proc., n = 204) prirūkytoje aplinkoje tenka būti viešose vietose, 27,2 proc. (n = 104) –
darbo vietoje, darbo metu, 16,2 proc. (n = 62) pasyviais rūkytojais tampa namuose ir 3,3 proc. (n = 13) respondentų
neatsakė į šį klausimą.
Ryšys tarp respondentų rūkymo įpročių ir daţniausios pasyvaus rūkymo vietos yra statistiškai reikšmingas (p = 0,00; r
= 0,3). Nerūkantiems respondentams daţniausiai tenka būti pasyviais rūkančiaisiais viešose vietose, o rūkantys
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respondentai su pasyviu rūkymu daţniausiai susiduria darbo vietose.
Ryšys tarp respondentų buvimo aplinkinių prirūkytoje aplinkoje daţnio ir vietos yra statistiškai reikšmingas (p = 0,00;
r = 0,4). Daţniausiai respondentams aplinkinių prirūkytoje aplinkoje tenka būti namuose, o tokioje aplinkoje rečiau
būnantiems respondentams tenka daţniau patirti pasyvų rūkymą viešose vietose.
Didţioji dalis respondentų (83,6 proc., n = 320) teigia, kad buvimas aplinkinių prirūkytoje aplinkoje kenkia jų
sveikatai, 16,4 proc. (n = 63) teigia, kad tai nekenkia jų sveikatai. Ryšys tarp respondentų buvimo aplinkinių prirūkytoje
aplinkoje ir nuomonės apie pasyvaus rūkymo įtaką sveikatai yra statistiškai reikšmingas (p = 0,00; r = 0,2). Didesnė
daţnai būnančių prirūkytoje aplinkoje respondentų dalis mano, kad pasyvus rūkymas kenkia jų sveikatai.
Todėl akivaizdu, kad visuomenės pirmapradės profilaktikos tikslas – modifikuoti sąlygas ir sveikatos netolygumus
taip, kad sumaţėtų sveikatą ţalojančių veiksnių paplitimas bei padidėtų sveikatą gerinanti veikla, yra labai svarbus
įvairiapusei ţmonių sveikatai [6].
Tyrimo išvados:
Tyrimo metu nerūko daugiau nei pusė tyrime dalyvavusių darbingo amţiaus šiauliečių. Daugiau nei ketvirtadalis
daţnai tampa pasyviais rūkančiaisiais. Daţniausia pasyvaus rūkymo vieta yra viešosios ir darbo vietos.
Nerūkantys asmenys daţniau pasyviais rūkančiais tampa viešose vietose. Daugiau rūkančių respondentų neţino apie
pasyvaus rūkymo ţalą sveikatai, o nerūkantys respondentai ţino, kad pasyvus rūkymas kenkia jų sveikatai.
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DARBDAVIŲ SKATINIMAS RŪPINTIS DARBUOTOJŲ SVEIKATA IR DARBO VIETŲ KOKYBE
Jolita Kartunavičiūtė
Higienos institutas
Įţanga. Net 2 milijonai ţmonių kasmet miršta dėl su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų.
Tarptautinės Darbo Organizacijos duomenimis dėl darbo sukeltų ar su darbu susijusių sveikatos pakenkimų kiekvienais
metais prarandama apie 4 proc. bendrojo nacionalinio produkto [1]. Europos Sąjungos įmonėse kiekvienais metais dėl
nelaimingų atsitikimų darbe prarandama apie 143 mln. darbo dienų [2]. Nelaimingi atsitikimai ir su darbu susijusios ligos
ES ekonomikai per metus padaro maţiausiai 490 mlrd. EUR ţalą [3]. Šių bėdų galima būtų išvengti pradėjus labiau
rūpintis ligų ir nelaimingų atsitikimų prevencija bei sveikatos stiprinimu darbe, parengus ir įgyvendinus atitinkamas
tvarkas ir uţtikrinus jų įgyvendinimo tikrinimo mechanizmus. 2015 m. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro
parengtame leidinyje apie darbdavių skatinimą rūpintis darbuotojų sveikata [4] pristatomi atsakingų tarptautinių
organizacijų siūlomi ekonominių paskatų plėtoti darbuotojų saugą ir sveikatą būdai, pateikiami uţsienio šalių gerosios
praktikos pavyzdţiai.
Tikslas – paanalizuoti ekonominio darbdavių skatinimo rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata (toliau DSS) būdus,
pateikti kitų šalių geros praktikos pavyzdţių.
Priemonės. Ekonominis skatinimas DSS srityje – tai procesai, kuriais organizacijoms atlyginama uţ saugios ir sveikos
darbo aplinkos kūrimą ir puoselėjimą.
Literatūros šaltiniuose [5,6,7,8] įvardijami šie ekonominių paskatų plėtoti DSS būdai:
Su valstybės politika susijusios ekonominės paskatos:
Tarptautinių standartų, TDO konvencijų, ES direktyvų ir nacionalinių teisės aktų įgyvendinimo uţtikrinimas;
Mokesčių lengvatos;
Proporcingų lėšų skyrimas;
Ekonominės paskatos siejamos su auditu ir/arba intervencinėmis programomis.
Su draudimo įmokomis susijusios ekonominės paskatos:
Draudimo įmokų diferenciacija priklausomai nuo darbuotojų patirties;
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„Bonus-malus“ draudimo schemos: pavyzdţiui, draudimo įmokos diferencijuojamos priklausomai nuo nelaimingų
atsitikimų atvejų skaičiaus.
Rezultatai. Išskiriami šie darbdavių ekonominio skatinimo sėkmę lemiantys veiksniai:
1. Skatinimo sistema turi būti atlyginama ne tik uţ pasiektus gero DSS valdymo rezultatus, pvz., nelaimingų atsitikimų
ar profesinių ligų rodiklius, bet ir uţ specialias prevencines priemones, kurių imtasi siekiant maţinti nelaimingų atsitikimų
ir sveikatos sutrikimų skaičių ateityje.
2. Galimybė pasinaudoti skatinimo sistema turėtų būti suteikiama visų dydţių įmonėms, o ypatingas dėmesys turėtų
būti skiriamas specialiesiems maţų ir vidutinių įmonių poreikiams.
3. Paskata turi būti pakankamai didelė, kad ja būtų galima motyvuoti darbdavius dalyvauti skatinimo sistemoje.
4. Tarp įmonės vykdomos prevencinės veiklos ir išgaunamo ekonominio efekto turėtų būti aiškus ir greitai pajuntamas
ryšys.
5. Skatinimo sistemoje turi būti nustatyti aiškūs ekonominio efekto privalumai ir ji turi būti suplanuota taip, jog būtų
kuo paprasčiau ja naudotis, kad sistemoje dalyvaujančioms įmonėms ir paskatas siūlančioms organizacijoms tektų kuo
maţesnė administracinė našta.
6. Jei skatinimo reikia dideliam įmonių skaičiui, veiksmingiausios yra draudimu arba mokesčiais grindţiamos
paskatos, kurių kriterijai yra aiškiai nustatyti.
7. Siekiant skatinti novatoriškus sprendimus tam tikrose srityse, veiksmingiausios yra subsidijų sistemos [6].
Išvados. Darbdavių ekonominis skatinimas gali būti siūlomas visose ES valstybėse, nepaisant jų socialinės apsaugos
sistemų tradicijų ir neatsiţvelgiant į tai, ar draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sistema yra privati ar vieša. Tai būtina
daryti ir Lietuvoje, nes šiuo metu profesinės sveikatos paslaugų prieinamumo darbuotojams duomenys Lietuvoje yra
gąsdinantys. Higienos instituto tyrimo duomenimis teisiškai reglamentuotas profesinės sveikatos paslaugų prieinamumas
yra tik 12,1 proc. Lietuvos įmonių dirbančiųjų. Atlikus įmonių, kurios privalo samdyti profesinės sveikatos specialistą,
apklausą, nustatyta, kad profesinės sveikatos paslaugos praktiškai teikiamos tik 18,8 proc. šių įmonių, tai sudaro 8,7 proc.
visų Lietuvos įmonių [9].
DSS politiką formuojančių valdţios institucijų bei darbdavių organizacijų atstovai turėtų siūlyti ir svarstyti įvairias
ekonominių paskatų galimybes ir kitas socialines iniciatyvas, kurias taikančios įmonės galėtų būti skatinamos
apdovanojimais geros praktikos konkursuose, mokesčių lengvatomis ar kitomis paskatų formomis.
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KAUNO APSKRITIES ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO GRUPĖS VEIKLA
Orina Ivanauskienė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas
Įţanga
Ryšys tarp antibiotikų vartojimo ir bakterijų atsparumo – neabejotinas. Tarp atskirų šalių egzistuoja dideli antibiotikų
suvartojimo skirtumai, kurie tikėtina ir nulemia bakterijų atsparumo skirtumus. Sėkmingos atsparumo maţinimo
strategijos, taikomos daugelyje Europos šalių, pavyzdţiui Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje ir kt., daţniausiai yra
multidisciplininės ir apima ne vienos institucijos ar specialisto veiklą.
Lietuvoje, Higienos instituto iniciatyva, įgyvendinant Baltijos jūros regiono programos projekto „Visuomenės
sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos prieţiūros išdėstymą“ uţdavinius ir perteikiant
Švedijos antimikrobinio atsparumo valdymo patirtį, 2012 m. Klaipėdos apskrityje sukurtas ir išbandytas regioninis
antimikrobinio atsparumo valdymo modelis.
Vadovaujantis Klaipėdos apskrities patirtimi, 2014 m. pradėta tolimesnė šios iniciatyvos plėtra šalyje, į kurią aktyviai
įsijungė ir Kauno apskritis.
Tikslas
Antimikrobinio atsparumo valdymo apskrityse tikslas – skatinti ir diegti racionalų antimikrobinių preparatų vartojimą
vykdant antimikrobinių vaistų suvartojimo bei atsparumo stebėseną ir valdymą, tyrimais ir gerąja praktika pagrįstą
tinkamo antimikrobinių vaistų skyrimo ir vartojimo skatinimą, uţtikrinant Pasaulio sveikatos organizacijos bei Europos
Sąjungos rekomendacijų įgyvendinimą vietiniu lygmeniu [1].
Metodai
Kauno visuomenės sveikatos centras (nuo 2016-04-01 Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamentas), kaip koordinuojanti institucija apskrityje, 2014 metų viduryje inicijavo
regioninės antimikrobinio atsparumo grupės veiklą, į kurią aktyviai įsijungė Kauno apskrities teritorijoje esančių asmens
ir visuomenės sveikatos prieţiūros įstaigų, teritorinės ligonių kasos, vaistinių tinklo ir LSMU MA VSF atstovai bei
savivaldybių administracijų sveikatos apsaugos skyrių atsakingi specialistai ir savivaldybių gydytojai. Kauno apskrities
antimikrobinio atsparumo valdymo grupės (toliau – AMR valdymo grupė) sudėtyje yra 20 narių.
Higienos institutas – koordinuojanti įstaiga nacionaliniu lygmeniu, kuri metodiškai vadovauja antimikrobinio
atsparumo valdymui apskrityse, organizavo įvadinį seminarą, tema „Antimikrobinio atsparumo valdymas regione:
gerosios praktikos pritaikymo Kauno apskrityje galimybės“, kurio metu buvo aptartos su antimikrobiniu atsparumu ir
antibiotikų suvartojimu susijusios problemos. Pagal aktualumą suskirsčius problemas į grupes, tokias kaip: uţkrečiamųjų
ligų diagnostika, duomenų apskaitos kokybė, visuomenės, gydytojų ir farmacininkų ţinių lygio bei teisinio
reglamentavimo, ir tuo pagrindu aptarus veiklos kryptis (antimikrobinio atsparumo stebėsena, antibiotikų vartojimo
stebėsena ir tinkamo antibiotikų vartojimo skatinimas bei perspektyva), patvirtintas 2015-2016 metams Kauno apskrities
AMR valdymo grupės veiklos planas.
Rezultatai
Formuoti racionalią antibiotikų vartojimo politiką apskrityje, keičiant pacientų ir gydytojų poţiūrį.
Kauno apskrities AMR valdymo grupės nariams buvo organizuoti kvalifikacijos tobulinimosi kursai, tema
„Antimikrobinio atsparumo samprata, valdymas, prieţiūra ir prevencija“ bei pasitarimas, kurio metu veterinarijos
specialistai pristatė savo veiklą, aptartos bendradarbiavimo galimybės.
Gerinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą bei veiksmų koordinavimą, organizuotas pasitarimas Kauno apskrities
teritorijos savivaldybių gydytojams, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų direktoriams, Kauno teritorinės ligonių
kasos atstovams bei Kauno visuomenės sveikatos centro atsakingiems specialistams.
Dalyvauta Higienos instituto organizuotoje antimikrobinio atsparumo valdymo grupėms apskrityse gerosios praktikos
konferencijoje, skirtoje pasidalinti patirtimi bei skatinti apskričių bendradarbiavimą, sprendţiant antimikrobinio
atsparumo problemą. Konferencijoje apskričių AMR valdymo grupių atstovai pristatė savo vykdomas veiklas ir
pasidalino gerąja patirtimi, įgyvendinant antimikrobinio atsparumo valdymą.
Kauno apskrities AMR valdymo grupė organizuoja posėdţius, kurių metu sprendţia racionalaus antibiotikų vartojimo ir
skyrimo klausimus bei aptaria veiklos plano priemonių įgyvendinimą.
Kasmet, lapkričio 18 d. paţymint Europos supratimo apie antibiotikus dieną, kurios tikslas – informuoti sveikatos prieţiūros
specialistus ir visuomenę apie antibiotikus, antibiotikams atsparių bakterijų keliamą grėsmę visuomenės sveikatai bei plėtoti teisingą
antibiotikų vartojimą, Kauno apskrities AMR valdymo grupės iniciatyva organizuojamos konferencijos, rengiami pranešimai
ţiniasklaidai bei teikiami interaktyvūs klausimai gyventojams ir medikams [2].

Išvados
Kauno apskrities AMR valdymo grupė aktyviai dalyvauja antimikrobinio atsparumo bei antimikrobinių preparatų
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suvartojimo stebėsenoje, skleidţia informaciją visuomenei ir medikams apie antimikrobinį atsparumą, sprendţia iškilusias
antimikrobinio atsparumo bei jų suvartojimo problemas regione, teikia siūlymus ir rekomendacijas vietiniame ir
nacionaliniame lygmenyje antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo bei
antibakterinių preparatų vartojimo klausimais.
Bendradarbiaujant antimikrobinio atsparumo valdymo srityje, kviečiama sveikatos prieţiūros įstaigas, savivaldybes,
savivaldybių visuomenės sveikatos biurus prisidėti, skleidţiant informaciją apie antimikrobinio atsparumo problemą.
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PRIMUM NON NOCERE: AR SAUGU ĮSIGYTI VAISTUS LIETUVOS VAISTINĖSE?
Gvidas Urbonas1, Loreta Kubilienė2, Aušra Urbonienė1,3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra1, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra2, Kauno technologijos universiteto Filosofijos ir
psichologijos katedra3
Įţanga. Farmacijos specialistas būdamas vienu lengviausiai prieinamų sveikatos prieţiūros profesionalų privalo
laikytis ne tik įstatymų, bet ir aukštų moralės normų. Jo kaip visuomenės sveikatos sergėtojo pareiga – padėti ţmonėms
išsaugoti gerą sveikatą, išvengti ligų ir, jei reikalingas gydymas vaistais, skatinti racionalų vaistų vartojimą bei padėti
pacientams gauti maksimalią terapinę naudą [1, 2, 3]. Farmacijos specialistas turi moralinę ir teisinę pareigą imtis visų
atsargumo priemonių išduodant vaistus, kad apsaugotų pacientus ir bendruomenę nuo galimos ţalos dėl netinkamo
gydymosi vaistais ar gydymosi netinkamais vaistais. Todėl labai svarbu, kad pacientų sauga išduodant vaistus būtų
prioritetine farmacinės veiklos dalimi [4, 5].
Tikslas. Ištirti receptinių vaistų išdavimo saugumą Lietuvos visuomenės vaistinėse.
Metodai. Anketinėje apklausoje dalyvavo 299 farmacijos specialistai, kurie 2012 m. spalio-lapkričio mėn. tobulino
kvalifikaciją Lietuvos sveikatos mokslų universiteto organizuojamose mokslinėse-praktinėse konferencijose. Apklausos
dalyviai buvo paprašyti Likerto skalėje nuo 1 (niekada) iki 5 (visada) paţymėti, kaip daţnai imasi atsargumo priemonių
išduodami vaistus. Duomenys buvo nagrinėjami apskaičiuojant procentą asmenų, teigusių, kad visuomet imasi anketoje
išvardintų atsargumo priemonių, bei modą (Mo). Nustatyti sąsajoms tarp saugaus vaistų išdavimo ir sociodemografinių
veiksnių buvo taikomas Maţiausių dalinių kvadratų struktūrinių lygčių modeliavimo metodas (PLS-SEM), naudojant
statistinį paketą WarpPLS 5.0.
Rezultatai. Tyrimo metu nustatyta, kad kas penktas (22,8 proc.; Mo=4) tyrime dalyvavęs farmacijos specialistas,
iškilus neaiškumams, visuomet susisiekdavo su receptą išrašiusiu gydytoju; kas antras farmacijos specialistas (45,2 proc.;
Mo=5) niekuomet neparduodavo vaisto, jei recepte pastebėdavo klaidų; kas trečias (33,1 proc.; Mo=4) apklaustasis
niekada neparduodavo receptinių vaistų be recepto; kas antras farmacininkas (44,5 proc.; Mo=4) niekada neparduodavo
receptinio vaisto, jei receptas būdavo neįskaitomas; beveik du trečdaliai (61,2 proc.; Mo=5) apklaustųjų teigė visuomet
siunčiantys pacientą pas gydytoją pastebėję, kad liga negali būti gydoma savarankiškai. Rezultatai rodo, kad farmacijos
specialistai, išduodami vaistus, elgiasi gana atsakingai (daţniausia atsakymų į klausimus reikšmė buvo „daţnai“ arba
„visada“). Vis dėlto, tyrimo dalyvių, atsakiusių, kad visada imasi atsargumo priemonių, procentas svyravo nuo 22,8 iki
61,2 proc. Šis rezultatas rodo, kad pacientams išlieka rizika patirti ţalą vartojant vaistus, išduotus tinkamai neįvertinus
recepto ir/ar paciento būklės, ar įsigijus receptinius vaistus savigydai. Klaidos, išduodant vaistus visuomenės vaistinėse,
pasitaiko visame pasaulyje, o ypač opi problema visuomenės sveikatos poţiūriu – receptinių vaistų, ypač antibiotikų,
pardavimas be gydytojo paskirto recepto [4, 5, 6].
Be abejonės, ne visuomet pavyksta išvengti klaidų, bet mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad atsakingumas, parenkant ir
išduodant vaistus, didėja su amţiumi: didėjant amţiui farmacijos specialistai, iškilus neaiškumams dėl recepto, daţniau
susisiekdavo su receptą išrašiusiu gydytoju (β=0,29; p<0,01), siųsdavo pacientą pas gydytoją, įvertinę, kad liga negali būti
gydoma savarankiškai (β=0,14; p<0,01) ir rečiau išduodavo vaistą, gavę neįskaitomą receptą (β=0,34; p<0,01).
Farmacijos specialistų saugi elgsena, išduodant vaistą, nepriklausė nuo lyties, vaistinės tipo, vaistinės dydţio ar
farmacijos specialisto kvalifikacijos.
Apibendrinant galima teigti, kad iš etinio neţalingumo principo kylantis reikalavimas imtis atsargumo priemonių,
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parenkant ir išduodant vaistus, turėtų būti prioritetinė farmacinės paslaugos dalis, taip apsaugant populiaciją nuo
potencialios ţalos, kylančios dėl netinkamų vaistų vartojimo. Maţiau farmacinės veiklos patirties turintiems farmacijos
specialistams rekomenduojama tobulinti kvalifikaciją pacientų saugos srityje.
Išvados. Įsigyjant vaistus visuomenės vaistinėse išlieka rizika įsigyti netinkamą vaistą dėl nepakankamo dėmesio
receptų įvertinimui ir/ar saugiam vaisto parinkimui. Farmacijos specialistai su amţiumi darosi atsakingesni išduodami
vaistus.
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PLAUKIMAS – SVEIKATA. TAIP AR NE?
Birutė Statkevičienė
Lietuvos sporto universitetas
Įţanga. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis internetu mūsų šalyje naudojosi apie 72,1 proc. [1]. Lietuvoje
internetu skelbiama informacija yra labai populiari.
Tikslas. Išanalizuoti populiarius ir mokslinius straipsnius apie plaukimo sveikatingumo reikšmę, nustatyti kokią
reikšme pagyvenusio amţiaus ţmonių kūno pusiausvyrai turi plaukimo uţsiėmimai.
Tyrimo metodai. Mokslinės ir populiarios literatūros studijavimas, analizavimas, apibendrinimas, testavimas,
matematinė statistika.
Tyrimo organizavimas. Internetiniame portale Google.lt įrašę paieškos ţodţius “Plaukimas“, “Plaukimo baseinai“ ,
“ Plaukimo sveikatingumas“, ieškojome straipsnių, kuriuose yra rašoma apie plaukimo sveikatingumo reikšmę ţmogaui.
Analizavome, apibendrinome juos. Internetiniame mokslinių straipsnių portale MEDLINE, įvedę paieškos ţodţius
“ Swimming pools“, “Swimming and health“, “Swimming“. Ieškojome mokslinių straipsnių apie plaukimo
sveikatingumo reikšmę. Radome straipsnių, kuriuose savo nuomonę pateikia plaukimo specialistai. Straipsniuose
pateiktus duomenis palyginome tarpusavyje. Apie plaukimo reikšmę ţmogaus kūno pusiausvyrai nėra gausu, todėl
atlikome tyrimą, nustatėme, kaip vyresnio amţiaus vyrų ir moterų kūno pusiausvyrą veikia plaukimo uţsiėmimai. Tyrime
dalyvavo 10 vyriškos ir 10 moteriškos lyties, 59-70 metų amţiaus ţmonės, kurie lankė plaukimo uţsiėmimus. Prieš lipant
į baseiną tiriamasis turėjo atlikti statinės pusiausvyros nustatytmo Rombergo testus. Baseine tiriamieji plaukdavo 40-45
40 min. Po plaukimo tiriamieji vėl atliko kūno pusiausvyros testus. Duomenys apdoroti matematinės statistikos metodais.
Gauti duomenys apibendrinti.
Rezultatai. Lietuviškuose internetiniuose puslapiuose radome nemaţai straipsnių, kuriuose rašoma apie plaukimo
sveikatingumo reikšmę ţmogaus organizmui. Juos rašė portalų korespondentai arba buvo paskelbta gydytojų nuomonė
apie plaukimo sveikatingumo reikšmę. Straipsniuose daţniausiai sutinkami tokie tokie plaukimo sveikatingumo teiginiai :
plaukimas grūdina, didina medţiagų apykaitą, stimuliuoja kvėpavimo sistemą, ramina nervų sistemą [2] [3] [4].
Plaukimas didina sąnarių paslankumą, moko ir asmens higienos, padeda įveikti vandens baimę, stiprina sveikatą, yra
vaistas nuo iškrypusio stuburo, šalina sąnarių, raumenų ir sausgyslių skausmą, teigiamai veikia sergančių fibromialgija būklę. Gyd. J.Girskis teigia, kad ”… plaukimas – viena ţalingiausių sporto šakų, dėl kurios galima atsidurti net ant
operacinio stalo” [4]. Tuo pačiu jis pabrėţia, kad plaukiant būtina taisyklingai laikyti galvą. Tą patį paţymi ir plaukimo
specialistai, kurie priduria, kad plaukiant labai svarbi ir kūno padėtis. Mokslinių straipsnių e.bazėje MEDLINE, radome
labai daug straipsnių apie plaukimo naudą, daugelis autorių atkreipia dėmesį į plaukimo baseino vandens kokybę.
Teigiama, kad, nesilaikant baseinų vandens kokybės normų, plukimas gali tapti ţalingu. [7]. Vandens chloravimas yra
pagrindinė ir daţniausiai naudojama baseino vandens dezinfekcija [5], todėl jautrią odą turintiems ţmonėms, toks vanduo
gali sukelti alergijas. Yra manoma, kad chloruotas baseinų vanduo neigiamai veikia ţmones sergančius astma. Tačiau
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tyrėjų nuomonės šiuo klausimu išsiskiria. PSO (WHO) rekomenduojamos baseinų vandens laisvojo chloro likučio kiekis
yra 1,4- 1,6 mg/L. Lietuvoje plaukimo baseinuose laisvo chloro likučio kiekis uţdaruose baseinuose gali būti nuo 0,5 iki
2,0 lauko baseinuose iki 3,0 vaikų baseinuose nuo 0,3 iki 1,0 [6], todėl Lietuvoje sergantiems astma nusiskundimų
beveik nepasitaiko. Radome straipsnių apie ultra violetinių spindulių kiekio ţalą maudantis, plaukiojant atviruose vandens
telkiniuose. Mūsų atliktas eksperimentas su pagyvenusio amţiaus ţmonėmis parodė, kad po plaukimo pratybų pablogėja
kūno pusiausvyra. Todėl, baseino lankytojams rekomenduojama išlipti iš baseino ir judėti baseine neskubant, kad nepatirti
traumų.
Išvados. Populiarių straipsnių Lietuvos e.puslapiuose apie plaukimo reikšmę yra nemaţai, tačiau juose daţnai
kartojamos visiems ţinomi teiginiai : naudinga, gerina, stiprina, masaţuoja Pasitaiko straipsnių, kur autorių nuomonės
nesutampa su moksliniuose straipsniuose pateiktomis išvadomis. Manome, kad Lietuvos e.puslapiuose dar nepakanka
populiarių straipsnių apie plaukimo baseino ir asmens higieninius reikalavimus. Moksliniuose straipsniuose tokių
duomenų nemaţai, bet autorių nuomonės skiriasi. Plaukimo pratybos pablogina vyresnio amţiaus ţmonių kūno
pusiausvyrą.
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LIETUVOS MOKINIŲ SAVIJAUTA IR GYVENSENA: 1994–2014 METŲ HBSC TYRIMŲ DUOMENYS
Apolinaras Zaborskis, Tomas Vaičiūnas
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Medicinos akademija Sveikatos tyrimų institutas
Įţanga. Mokyklinio amţiaus jaunuoliai nuolat susiduria su naujais iššūkiais ir sunkumais, yra labiausiai paţeidţiama
kintančios visuomenės dalis [3]. Šis amţius paţymėtas išreikštu asmenybės vystymusi, savarankiškumo ir
psichosocialinio atsparumo poreikiu [4]. Visa tai turi įtakos jauno ţmogaus savijautai ir formuoja gyvensenos įpročius.
Todėl nuolatinė stebėsena ir problemų identifikavimas tampa svarbus augančios kartos visuomenės sveikatos uţdaviniu.
Tikslas. Įvertinti Lietuvos 11–15 metų amţiaus mokinių savijautą ir gyvenseną 1994–2014 metų laikotarpiu.
Metodika. Tyrimo duomenys surinkti įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos koordinuojamą tarptautinį
mokyklinio amţiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimą (Health Behaviour of School-age Children – HBSC) Lietuvos
mokyklose [1,2]. Tyrimo objektas – 11, 13 ir 15 metų amţiaus bendrojo lavinimo mokyklų mokiniai. Tyrimo metodas –
anoniminė apklausa, panaudojus standartizuotą HBSC tyrimo anketą ir uţtikrinant vieningą duomenų rinkimo procedūrą.
1994–2014 metais atliktos 6 mokinių apklausos. Tiriamųjų imtys suformuotos atsitiktinės hierarchinės atrankos metodu ir
reprezentuoja šalies mokinius pagal pagrindinius demografinius ir socialinius poţymius. Kiekvienos apklausos metu
ištirta apie 5000 mokinių – iš viso 32284 mokiniai. Duomenų kokybė patikrinta tarptautiniame HBSC duomenų centre.
Rezultatai. Įvertinus 6 apklausų rezultatus nustatyta, jog analizuojamu laikotarpiu nuolat maţėjo asmenų, kurie
subjektyviai savo sveikatą buvo linkę vertinti kaip prastą: jeigu 2002 m. šis rodiklis buvo pats aukščiausias (23,9 proc.
berniukų ir 40,9 proc. mergaičių), tai 2014 m. savo sveikatą kaip prastą įvardino 9,1 proc. berniukų ir 15,9 proc.
mergaičių. Per visą tyrimo laikotarpį stebimas nuolatinis nelaimingų vaikų skaičiaus maţėjimas: tarp berniukų nuo 30,1
proc. (1994 m.) iki 9,8 proc. (2014 m.), tarp mergaičių, atitinkamai, nuo 40,8 proc. iki 16,8 proc. Rūkymo paplitimas
1994–2010 metų laikotarpiu tarp berniukų išaugo dešimtadaliu (nuo 11,4 proc. iki 21,9 proc.), o tarp mergaičių nuo 3,6
proc. iki 15,1 proc.. Tačiau 2014 m. fiksuotas reikšmingai maţesnis rūkančių mokinių skaičius - 15,3 proc. tarp berniukų
ir 8,7 proc. tarp mergaičių. Panašios tendencijos stebimos ir tiriant alkoholinių gėrimų vartojimą. Lietuvos mokinių
mityba vis dar lieka nevisavertė: 2014 metais kasdien darţoves valgė tik kas ketvirtas (26,4 proc.) šalies berniukas ir
viena iš trijų mergaičių (34,6 proc.); vaisius – atitinkamai, 29,2 proc. mergaičių ir 35,7 proc. berniukų; kas penktas
Lietuvos mokinys (23,7 proc. berniukų ir 14,7 proc. mergaičių) beveik kasdien saldţius putojančius gėrimus.
Nepakankamas mokinių fizinis aktyvumas ir toliau lieka aktualia problema: 2014 m. pakankamu fiziniu aktyvumu
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pasiţymėjo tik pusė (52,6 proc.) berniukų ir trečdalis (34,1 proc.) mergaičių. 1994-2014 metų duomenys rodo, kad
patyčių tarp mokinių paplitimas šalies mokyklose maţėja, tačiau lieka itin aukštas: pavyzdţiui, 2014 m. patyčių objektu
tapo trečdalis berniukų (31,6 proc.) ir viena iš keturių (26,4 proc.) mergaičių.
Išvados. Lietuvos mokinių gyvensena nėra palanki sveikatai: didelį susirūpinimą kelia aukštas rūkymo ir alkoholio
vartojimo paplitimas, neracionali mityba, daţnos patyčios mokykloje. Keliama hipotezė, kad blogėjančios
psichosocialinės aplinkos veiksniai skatina paauglių rizikingos ir sveikatai nepalankaus elgesio paplitimą.
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MOKYKLINIO AMŢIAUS VAIKŲ MITYBOS NETOLYGUMAI DĖL ŠEIMOS TURTINĖS PADĖTIES
Monika Grincaitė, Apolinaras Zaborskis
Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Įţanga. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad šalies vaikų mityba nėra pakankamai racionali ir palanki sveikatai [1,2].
Teigiama, kad tam didelė reikšmė tenka socialiniams-ekonominiams veiksniams: šeimos turtinei padėčiai, tėvų
išsilavinimui, pajamoms, nedarbui, maisto produktų kainoms, sveikų produktų prieinamumui ir kt. [3]. Dėl šių veiksnių
skirtumų tarp visuomenės grupių atsiranda socialiniai mitybos netolygumai, kuriems ypač jautrūs vaikai. Tyrimai rodo,
kad turtingų ir neturtingų šeimų vaikų mityba skiriasi – turtingesnių šeimų vaikų mitybos įpročiai sveikesni nei maţiau
turtingų šeimų vaikų [4]. Mitybos ir kiti gyvensenos netolygumai savo ruoţtu sąlygoja sveikatos ir gyvenimo kokybės
skirtumus [5]. Maţinant vaikų mitybos netolygumus svarbu atskleisti, kokiose demografinėse grupėse (pagal lytį, amţių,
gyvenamąją vietą) ir kuriuos maisto produktus vartojant jie labiausiai pasireiškia. Mokslinėje literatūroje tokių duomenų
autoriai nerado.
Tikslas – įvertinti 11-15 metų amţiaus vaikų mitybos netolygumus, atsiradusius dėl skirtingos šeimų turtinės padėties,
ir palyginti juos atsiţvelgiant į vaikų lytį, amţių, gyvenamąją vietą bei maisto produktų grupę.
Metodai. Tyrimui panaudoti duomenys, surinkti 2013/2014 mokslo metais vykdant šalies mokyklose tarptautinę
mokyklinio amţiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos studiją HBSC [6]. Tiriamieji buvo atrinkti atsitiktinės hierarchinės
atrankos būdu. Jų imtis reprezentavo šalies mokinius pagal abi lytis, tris amţiaus grupes (11, 13 ir 15 metų), gyvenamąją
vietą (miestas-kaimas). Duomenys rinkti anoniminės apklausos metodu; tiriamieji atsakė į standartizuotos HBSC anketos
klausimus [6]. Įvairių maisto produktų vartojimas buvo išaiškinamas daţnuminiu metodu. Šeimos turtinė padėtis įvertinta
remiantis HBSC studijos sukurta 6 klausimų FAS skale. Panaudojus šią skalę, tiriamieji buvo suskirstyti į 11 grupių,
išrikiuotų didėjančio šeimos turtingumo eile. Apskaičiavus kiekvienos grupės santykinį dydį, surastas jos „vidurio taškas“
(X) komuliatyvinėje FAS grupių pasiskirstymo eilutėje. Šis dydis, kintantis nuo 0 iki 1, atspindėjo šeimos turtingumą.
Mitybos netolygumui įvertinti panaudota dvinarė logistinė regresija. Apskaičiuotas galimybių santykis GS rodė, kiek
kartų yra didesnė galimybė sveikai maitintis vaikams iš labiausiai turtingų šeimų, lyginant su vaikais iš labiausiai
neturtingų šeimų. Skaičiavimai atlikti naudojantis SPSS20.
Rezultatai. Ištirto vaikų kontingento mitybos įpročiai nebuvo pakankamai racionalūs. Tik 29,3 proc. berniukų ir 36,1
proc. mergaičių kasdien valgė vaisius, 26,4 proc. berniukų ir 34,8 proc. mergaičių – darţoves. Daţnai buvo vartojami ir
sveikatai nepalankūs produktai: 35,2 proc. berniukų ir 39,3 proc. mergaičių prisipaţino kasdien valgantys saldainius ar
šokolado; 29,5 proc. berniukų ir 28,4 proc. mergaičių – sausainius; 24,0 proc. berniukų ir 15,0 proc. mergaičių – kasdien
geriantys saldţius putojančius gėrimus; 17,8 proc. berniukų ir 10,0 proc. mergaičių – bulvių traškučius; 11,0 proc.
berniukų ir 5,2 proc. mergaičių – greito maisto produktus. Vaisių ir darţovių vartojimas su mokinių amţiumi maţėjo, o
kitų produktų vartojimas išliko vienodas. Kaime gyvenantys mokiniai rečiau vartojo saldţius putojančius gėrimus, greito
maisto produktus ir bulvių traškučius. Didţiausi mitybos netolygumai dėl šeimos turtinės padėties pastebėti vaisių
(GS=2,78; 95 proc. PI 2,26 – 3,42) ir darţovių (GS=1,94; 95 proc. PI 1,57 – 2,39) vartojime. Mergaitės, lyginant su
berniukais, pasiţymėjo didesniais mitybos netolygumais. Analizuojamų netolygumų skirtumai aptikti ir tarp amţiaus
grupių: kuo vyresni mokiniai, tuo labiau pastebimi didesni mitybos netolygumai. Analizuojant duomenis pagal
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gyvenamąją vietą, reikšmingi skirtumai nustatyti tik darţovių ir vaisių vartojime. Saldainių ir saldţių putojančių gėrimų
vartojime socialinių netolygumų reikšmingų skirtumų tarp mieste ir kaime gyvenančių tiriamųjų nebuvo pastebėta.
Išvada. Lietuvos mokyklinio amţiaus vaikų mitybos netolygumai dėl šeimos turtinės padėties skiriasi tarp lyčių,
amţiaus grupių, gyvenamosios vietos bei vartojamų maisto produktų, į tai reiktų atsiţvelgti planuojant socialinių
sveikatos netolygumų maţinimo programas.
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AMŢIAUS, PERIODO, KOHORTOS FAKTORIŲ ĮTAKA MIRTINGUMO NUO ALKOHOLINĖS KEPENŲ
LIGOS IR KEPENŲ CIROZĖS DINAMIKAI LIETUVOJE 1970-2014 M.
Ramunė Poliakovienė1, Romualdas Gurevičius2
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institutas 1, Higienos instituto Sveikatos informacijos
centras2
Įţanga
Alkoholinė kepenų liga (toliau – AKL) ir kepenų cirozė (toliau – KC), visuomenės sveikatos poţiūriu, yra vertinamos
kaip ligos, nuo kurių mirtis yra išvengiama, kai efektyviai panaudojamos ţinomos ir įrodymais pagrįstos pirminės
profilaktikos priemonės. Išvengiamo mirtingumo koncepcija pasaulyje jau yra naudojama daugiau kaip 45 metai kaip
sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės ir efektyvumo rodiklis, o jai pagrindą suformavo išvengiamų ir valdomų ligų darbo
grupė, vadovaujama D. Rustein 1970 m. (1). Norint geriau suvokti mirtingumo nuo alkoholinės kepenų ligos ir kepenų
cirozės tendencijas yra reikalinga gilesnė mirtingumo dinamikos analizė amţiaus grupėse ir gyventojų kohortose. Europos
šalyse atlika nemaţai tyrimų, panaudojant amţiaus-periodo-kohortos (toliau – APK) modeliavimą, kuris leidţia giliau
įvertinti mirtingumo nuo AKL ir KC dėsningumus (2, 3), tačiau Lietuvoje augant mirtingumui dėl alkoholio vartojimo
sukeltų ligų, tokių tyrimų trūksta.
Tikslas – išanalizuoti mirtingumo nuo AKL ir KC dinamiką Lietuvoje 1970-2014 m. panaudojant APK modeliavimą.
Metodai
Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo AKL ir KC 1970–2014 m. pirminiai duomenys ir vidutinis Lietuvos gyventojų
skaičius pagal lytį ir amţiaus grupes buvo gauti iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir
Higienos instituto Mirties prieţasčių registro ataskaitų. Mirtingumo duomenys buvo stratifikuoti į 17 amţiaus grupių (0–
4, 5–9 ....80–84 ), 9 laiko periodus (1970-1974, 1975-1979 ...2010-2014) ir 25 gimimo kohortas (1890, 1895 ...2010).
Amţiaus, periodo ir kohortos faktorių įtaka mirtingumo dinamikai buvo įvertinta taikant logaritminį linijinį Puasono
regresijos modelį. Modeliavimas atliktas kompiuterine statistine programa GLIM (v. 3.77). Detaliai APK analizės
metodas aprašytas Drieskens S. ir kt. (4). Amţiaus efektas buvo išreikštas mirtingumo rodikliu 100000 gyventojų, o
periodo ir kohortos efektai – santykinės rizikos rodikliu (RR). Skirtingi APK analizės modeliai buvo vertinti apskaičiavus
nuokraipos (angl. deviance) ir laisvės laipsnių skaičiaus santykį. Modelio statistinis patikimumas nustatytas apskaičiavus
χ2 kriterijaus p reikšmę.
Rezultatai
Mirtingumo nuo AKL ir KC dinamikai vertinti buvo tinkami statistiškai reikšmingi visi APK analizės modeliai
(p<0,0001).
Tyrimas parodė, kad amţius turėjo didţiausią įtaką mirtingumo nuo šių išvengiamų mirties prieţasčių dinamikai 19702014 m. Analizuojant amţiaus efekto kreivę, nustatyta, kad vyrų mirtingumo nuo AKL santykinė rizika augo ir pasiekė
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piką 50-64 m. amţiaus grupėse, o vėliau – senstant, mirtingumas staigiai maţėjo. Moterų mirtingumas nuo AKL augo iki
55-59 m. amţiaus, o po to sekė staigus kritimas. Tiek vyrų, tiek moterų mirtingumo nuo KC amţiaus efektas sparčiai
augo iki 60-64 m., tačiau vyresnėse gyventojų amţiaus grupėse mirtingumas šiek tiek maţėjo
Mirtingumo nuo AKL ir KC dinamikoje periodo efektas buvo ne toks ryškus kaip amţiaus, tačiau statistiškai
reikšmingas. Įvertinus periodo įtaką mirtingumo nuo AKL ir KC dinamikai, nustatyta, kad santykinė rizika tiriamuoju
laikotarpiu svyravo, tačiau pastebima augimo tendencija iki 2005-2009 m. periodo.
Nustatyta, kad kohortos faktorius Lietuvos gyventojų nuo AKL ir KC dinamikai buvo statistiškai reikšmingas.
Mirtingumo nuo AKL ir KC pokyčių per 45 m. laikotarpį analizė pagal amţiaus grupes ir gimimo metus parodė
mirtingumo rodiklių augimo tendencijas kartose, gimusiose iki 1975-1979 m. ir 1980-1984 m. (išskyrus moterų
mirtingumo nuo KC dinamiką, kurioje stebėtas nuolatinis mirtingumo kilimas visose kartose). Tyrimas atskleidė, kad
vyrų ir moterų, gimusių 1950-1959 m. kartose, aukščiausi mirtingumo nuo AKL rodikliai buvo registruoti jiems sulaukus
55-64 m. amţiaus. Didţiausi vyrų ir moterų mirtingumo KC rodikliai buvo nustatyti 1945-1959 m. generacijose, 55-69 m.
amţiaus grupėse.
Mirtingumo nuo AKL ir KC pokyčius galimai sąlygojo ne tik išaugęs alkoholio suvartojimas, besikeičiantys
alkoholinių gėrimų vartojimo įpročiai, virusinių hepatitų paplitimas
populiacijoje (kohortos efektas), bet ir
subjektyvesnės prieţastys – tikslesnis mirties prieţasčių nustatymas ir kodavimas, Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos
sutrikimų klasifikacijos pokyčiai bei tiriamuoju lakotarpiu šalyje taikytos akoholio kontrolės priemonės (periodo efektas).
Išvados
1. Svarbiausias faktorius, turėjęs įtaką mirtingumo nuo AKL ir KC dinamikai Lietuvoje 1970-2014 m., buvo amţius.
2. Periodas darė didesnę įtaką gyventojų mirtingumo nuo AKL ir KC pokyčiams, negu kohorta.
3. Tyrimo rezultatai parodė didėjantį gyventojų mirtingumą nuo AKL ir KC jaunėjant kartoms. Aukščiausi
mirtingumo nuo AKL rodikliai buvo 1950-1959 m. gimusių 55-64 m. amţiaus gyventojų, o aukščiausi mirtingumo KC
rodikliai - 1945-1959 m. kohortų, 55-69 m. amţiaus grupėse.
Literatūros sąrašas
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KOGNITYVINE-ELGESIO TERAPIJA PAGRĮSTA SAVIGALBOS PROGRAMA INTERNETE
Lina Kalinauskienė, Julius Neverauskas, Ingrida Savickienė
VšĮ Antakalnio poliklinika, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Įţanga
Lietuvos jaunų ţmonių sveikata, palyginti su kitų ES šalių jaunimo sveikata, yra prasta: didelis saviţudybių skaičius,
didelis mirtingumas nuo išorinių mirties prieţasčių, didėjantis psichiką veikiančių medţiagų vartojimas.
Kalbant apie psichinės sveikatos gerinimo priemones, moksliniais tyrimais yra nustatytas kognityvinės-elgesio
terapijos (KET) efektyvumas, gydant depresiją, nerimo ir kitus sutrikimus. Kognityvine-elgesio terapija šiuo metu
Lietuvoje yra dar pernelyg maţai prieinama dėl KET terapeutų trūkumo ir dėl apskritai maţo psichoterapijos paslaugų
prieinamumo.
Vienas iš šios problemos sprendimo būdų yra profesionalų parengtos savigalbos programos, kurias pacientai gali
naudoti savarankiškai ir/arba padedami profesionalų. Savigalba uţpildo spragą tarp didelio psichoterapijos poreikio ir
pagalbos prieinamumo.
Savigalba internete pasiţymi prieinamumu ir techninėmis galimybėmis. Naudodamiesi savigalbos programa internete,
pacientai gali klausytis specialiai parengtų garso įrašų, ţiūrėti vaizdo siuţetus.
Nerimo ir depresijos simptomų patiria maţdaug 1 iš 5 besikreipiančių į šeimos gydytoją pacientų. Savigalbos
programa gali padėti pacientams savarankiškai įveikti nerimo ir depresijos simptomus, padidinti Lietuvos jaunimo
psichinės sveikatos problemų ţinomumą ir skatinti visuomenės įsitraukimą į jos prevenciją ir gerinimą .
Lietuvoje iki šiol nebuvo kognityvine elgesio terapija pagrįstų savigalbos programų, skirtų nerimo ir depresijos
įveikimui.
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Tikslas
Jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimas, mirtingumo ir sveikatos netolygumų maţinimas, socialinės bei
ekonominės gerovės didinimas.
Priemonės
2015/2016 m. Vilniaus miesto savivaldybė kartu su ekspertais ir partneriais (VšĮ Antakalnio poliklinika, Vilniaus
miesto Savivaldybės Visuomenės Sveikatos biuru, Lietuvos Medicinos Studentų Asociacija, University Hospital of North
Norway) įgyvendino projektą „Jaunimui palankių sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimas Vilniaus
miesto savivaldybėje“.Vienas iš projekto uţdavinių buvo sukurti kognityvine elgesio terapija pagrįstą savigalbos
programą, kuri skirta saviţudybių ir saviţalos, psichoaktyvių medţiagų vartojimo prevencijai, sveikatos sutrikimų,
susijusių su antsvoriu ir nutukimu prevencijai. Taip pat projektas apėmė ir kitą aktualią jaunimui problemą- ankstyvo bei
neplanuoto nėštumo ir lytiškai plintančių ligų prevenciją. Projektas finansuotas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio
mechanizo programos Nr. LT-11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę „Jaunimui palankių sveikatos
prieţiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos prieţiūros
paslaugų teikimo modelį“
Vienas iš vykdyto projekto rezultatų- sukurta savigalbos programa „Kelias link geros nuotaikos“ . Programoje pateikta
informacija apima visus komponentus, būdingus KET savigalbos programoms, skirtoms nerimo ir depresijos įveikimui.
Pradţioje programos pateikiamas testas, kurio pagalba galima įvertinti, ar programa tinkama konkrečiam vartotojui.
Toliau programoje yra psichoedukacija apie minčių, emocijų, kūno pojūčių ir elgesio sąsajas, kognityvinio
perstruktūravimo paaiškinimas ir pratimai, elgesio aktyvacija, atkryčio prevencijai skirta dalis. Programoje pateikiama
daug būdų, kaip valdyti savo emocijas, mintis ir elgesį. Ypač vertinga dėmesingo įsisąmoninimo (angl. mindfulness) dalis
programoje, kurioje patalpinti profesionaliai parengti garso įrašai su pratimų tekstais ir paaiškinimais.
Savigalbos programoje galima rasti informacijos ir pratimų, skirtų depresijos ir nerimo įveikimui, save ţalojančio
elgesio valdymui, persivalgymo sutrikimo kontroliavimui, informacijos apie priklausomybę nuo alkoholio ir kitų
psichoaktyvių medţiagų.
Siekiant padidinti savigalbos programos patrauklumą, programa iliustruota vaizdo siuţetais, kuriuose jauni ţmonės
pasakoja savo patirtį. Vaizdo siuţetų funkcija programoje- paskatinti vartotoją atpaţinti savo problemas ir palaikyti bei
stiprinti motyvaciją dirbti pagal programą.
Rezultatai
Sukurta kognityvine-elgesio terapija pagrįsta savigalbos programa jaunimui „Kelias link geros nuotaikos“ randasi
www.antakpol.lt ir www.sveikatostinklas.lt. Šiuo metu ji yra laisvai prieinama registruotiems ir neregistruotiems vartotojams.
2016-2018m. savigalbos programa bus pildoma naujais skyriais bei dirbama ties savigalbos programos elementais,
kurie padarytų programą patrauklesnę vartotojui. Autoriai kviečia specialistus ir vartotojus prisidėti prie savigalbos
programos tobulinimo ir atsiųsti savo pasiūlymų dėl programos turinio el paštu: jaunimui@antakpol.lt.
Išvados
Šeimos gydytojai ar kiti specialistai gali rekomenduoti nerimo ir/ar depresijos simptomų patiriantiems pacientams
naudoti savigalbos programą „Kelias link geros nuotaikos“ psichinės sveikatos gerinimui. Remiantis Norvegijos šeimos
gydytojų patirtimi, siekiant palaikyti pacientų motyvaciją, rekomenduojama po savaitės pasiteirauti, kaip pacientui sekasi
dirbti pagal programą.
Savigalbos programa labiausiai tinka jauniems ţmonėms, kurie patiria lengvo laipsnio depresiją, nerimą bei stresą.
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PAGALBA TELEFONU METANTIESIEMS RŪKYTI
Iveta Petraitytė, Ieva Radzevičiūtė, Raimonda Janonienė
Higienos institutas
Įţanga. Rūkymas visame pasaulyje išlieka didţiulė visuomenės sveikatos problema1. Sprendţiant tabako vartojimo
problemas Lietuvos sveikatos sistemoje pagrindinis dėmesys skiriamas tabako vartojimo prevencijai, tačiau mesti rūkyti
norintiems asmenims pagalba nėra išplėtota. Tyrimai rodo, kad dauguma rūkančiųjų norėtų mesti rūkyti, tačiau maţiau
nei 5 proc. bandţiusiųjų pavyksta tai padaryti savarankiškai2. Pasaulio sveikatos organizacija ragina šalis plėtoti pagalbos
rūkyti metantiems asmenims paslaugas ir kaip vieną iš priemonių rekomenduoja įsteigti telefoninės pagalbos liniją (TPL),
į kurią galėtų skambinti asmenys, norintys, kad jiems būtų padėta atsikratyti ţalingo įpročio 3. 2014 m. balandţio 3 d. ES
priimta Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2014/40/ES įpareigoja šalis nares ţenklinant tabako gaminių pakuotes
pateikti informaciją, kur kreiptis pagalbos mesti rūkyti norintiems asmenims, nurodant pagalbą teikiančios įstaigos
telefono numerį, el. pašto adresą arba interneto svetainę4, tačiau šiuo metu konsultacijos telefonu norintiesiems mesti
rūkyti Lietuvoje neteikiamos.
Tikslas – įvertinti mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamos pagalbos veiksmingumą ir ekonominį
efektyvumą.
Metodai. Vertinant telefonu teikiamų konsultacijų veiksmingumą, Cochrane sisteminė apţvalga „Metančiųjų rūkyti
konsultavimas telefonu“ buvo papildyta naujausių tyrimų duomenimis. 2012–2015 m. anglų kalba publikuotų tyrimų
paieška buvo vykdoma duomenų bazėse MEDLINE (per OVID), PsycINFO, Cochrane, Social Science Citation Index.
Konsultacijų veiksmingumui vertinti taikyta metaanalizė. Telefonu teikiamų konsultacijų ekonominio efektyvumo
vertinimas atliktas apskaičiuojant šios paslaugos pirmines investicijas Lietuvoje ir einamuosius kaštus. Ekonominiam
efektyvumui pagrįsti apskaičiuota, kiek kainuotų kiekvieni papildomai išsaugomi gyvenimo metai, kai po suteiktos
konsultacijos 35–64 m. amţiaus rūkantysis meta rūkyti bent 12 mėnesių. Į analizę buvo įtraukti tik darbingo (35–64 m.)
amţiaus rūkantys asmenys, atsiţvelgiant į prieinamus duomenis (riziką numirti nuo rūkymo sąlygojamų ligų, rūkymo
paplitimo duomenis).
Rezultatai. Telefonu teikiamos reaktyvios (mesti rūkančiojo asmens inicijuotos) ir proaktyvios (telefoninės pagalbos
linijos konsultanto inicijuotos) konsultacijos yra veiksmingos mesti rūkyti norintiems asmenims. Reaktyvių konsultacijų
efekto dydis (santykinė rizika, SR) vertinant ilgalaikę abstinenciją yra 1,29 (95 proc. P. I. 1,16–1,43) bei 1,28 (95 proc. P.
I. 1,20–1,37) vertinant trumpalaikę abstinenciją. Proaktyvių konsultacijų efekto dydis (SR) yra 1,34 (95 proc. P. I. 1,22–
1,46). Didesnis konsultacijų skaičius susijęs su didesniu efektu.
Atliekant ekonominį vertinimą apskaičiuota, kad 2003–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje dėl rūkymo sąlygojamų ligų
mirė 19 681 35–64 m. amţiaus asmuo. Daugiausia rūkymo sąlygojamų mirčių Lietuvoje 2003–2013 m. buvo dėl širdies
išeminės ligos (10 478 mirties atvejai) bei trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų (4 651 mirties atvejis). Rūkymo
sąlygojama ekonominė ţala Lietuvoje vien iš prarandamų produktyvumo kaštų dėl pirmalaikės mirties perspektyvos
didţiulė – prarandama 11 959 488 EUR per metus. Lietuvoje įdiegta telefoninė pagalbos linija kasmet galėtų kainuoti
apie 30 699 EUR. Kaštai, tenkantys vienam metančiajam rūkyti, palyginti nedideli – 61 EUR, o kaštai, tenkantys
vieniems išsaugomiems gyvenimo metams, – 9 EUR. Įdiegus tokią intervenciją, Lietuvoje prarasto produktyvumo kaštus
būtų galima sumaţinti apie 13 proc.; vieniems išsaugotiems gyvenimo metams tektų 442 EUR išsaugoto produktyvumo
kaštų.
Išvados. Mesti rūkyti norintiems asmenims telefonu teikiamos konsultacijos yra veiksmingos. Telefoninė pagalbos
linija būtų ekonomiškai naudinga priemonė maţinant rūkymo paplitimą Lietuvoje.
Literatūros sąrašas
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TARPSEKTORINIS BENDRADARBIAVIMAS – BŪDAS SIEKTI GERESNĖS VAIKŲ SVEIKATOS
Rita Sketerskienė1, Emilija Bugailiškienė2, Daiva Ţeromskienė3, Diana Aleksejevaitė3, Irena Pečiulienė4
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija1, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija2, Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centras3, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras4
Įţanga. Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. programoje pabrėţiama, kad
sveikata turi būti vertinama kaip svarbus šalies ekonomikos augimo veiksnys, todėl įgyvendinant principą „Sveikata
visose politikos srityse“ reikia siekti glaudesnio tarpţinybinio bendradarbiavimo sprendţiant visuomenės sveikatos
klausimus, ypač daug dėmesio skiriant visapusiškai sveikos jaunos asmenybės formavimui [1]. Sveikatos apsaugos ir
Švietimo ir mokslo ministerijų bei joms pavaldţių institucijų įgyvendinami projektai – puikus tokio bendradarbiavimo
pavyzdys.
Tikslas. Apţvelgti Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro (toliau – SMLPC) ir Lietuvos mokinių neformaliojo
švietimo centro (toliau – LMNŠC) drauge vykdytas veiklas, pasidalyti gerosios praktikos pavyzdţiais.
Priemonės. Glaudţiai bendradarbiaujant sveikatos ir švietimo sektorių specialistams organizuojamas vienas iš
masiškiausių sveikatinimo renginių – mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos prieţiūros specialistų konkursas
,,Sveikuolių sveikuoliai“, finansuojamas Sveikatos apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijų. Šiuo renginiu siekiama
saugoti, stiprinti ir ugdyti atsakomybę uţ savo ir kitų sveikatą, propaguoti vaikų ir mokinių sveiką gyvenseną, diegti
sveikos gyvensenos principus kasdienėje veikloje, skatinti vaikų, mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos prieţiūros
specialistų bendradarbiavimą, vertinti savo ir kitų potencialą dirbant komandoje. Prie konkurso organizavimo ir
įgyvendinimo prisideda ir ilgametis partneris – Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės. Norinčių prisidėti prie konkurso gretos nuolat plečiasi – 2015–2016 m. nauju konkurso partneriu tapo
Krašto apsaugos ministerija.
Konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ pirmą kartą buvo organizuotas 2002 m. pagal Pedagogų profesinės raidos centro
projektą „Sveika gyvensena – gyvenimo būdas nuo vaikystės“. Renginys tapo populiarus ir vyko 2006 m., 2008–2009 m.,
o nuo 2011 m. į konkurso organizavimą aktyviai įsitraukė sveikatos sektorius (2011–2012 m., 2013–2014 m., 2015–2016
m. konkursai). Svarbu paţymėti, kad konkurso I ir II etapus daţnai imasi organizuoti savivaldybių visuomenės sveikatos
biurai, tapę dar vienu stipriu partneriu sveikatos stiprinimo veikloje. Dţiugu, kad dėl visų partnerių glaudaus
bendradarbiavimo susidomėjimas šiuo renginiu neblėsta: 2015–2016 m. jame varţėsi 6621 dalyvis iš 823 įvairaus tipo
šalies mokyklų net iš 55 savivaldybių [2, 3].
Švietimo ir mokslo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, LMNŠC ir SMLPC dvejus metus iš eilės vykdė akciją
„Tylos stebuklinga versmė“, skirtą Tarptautinei triukšmo supratimo dienai paminėti. Mokyklos dalyvavo aktyviai,
stebindamos triukšmo prevencijos priemonių įvairove: matavo triukšmo lygį, kūrė „tylos dietos“ receptus, rašė laiškus
įtakingiems valdţios atstovams, keitė skambučio garsą, piešė, vaidino, diskutavo ir t. t. [2]
Jau keletą metų LMNŠC, pasikvietęs kaip partnerius SMLPC specialistus, organizuoja ir kitus vaikų sveikatos
stiprinimo renginius. Konkurso „Sveikatos fiesta“ tikslas – bendromis mokyklos bei vietos bendruomenės pastangomis
kurti visaapimančią ir inovatyvią sveikatai palankią aplinką. Dalyviai konkursui pateikia labiausiai pasisekusių
sveikatinimo renginių aprašymus, pamokų, kitų edukacinių uţsiėmimų, integruojančių sveikatos klausimus į mokyklos
ugdymo procesą, pavyzdţius, kūrybinius darbus, įgyvendinamas veiklas. Iš viso 2015 metų konkursui buvo pateikti 28
sveikatinimo veiklų aprašai [4].
„Nuveik sveikatos labui.lt“ – idėjų mugė, kuri taip pat skatina mokyklų bendruomenių, jaunimo organizacijų veiklą,
siekiant saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą. Vienas iš šio konkurso rezultatų – nuo 2015 m. kuriamas sveikatos ugdymo
idėjų bankas. Idėjos apima tokias sveikatos stiprinimo poveikio sritis kaip sveikos mitybos skatinimas ir nutukimo
prevencija, fizinio aktyvumo skatinimas, suţalojimų prevencija, lytinė sveikata ir kt. Šiandien idėjų banke galima surasti
55 ikimokyklinio, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigų ir neformaliojo švietimo įstaigų sveikatinimo idėjas [4].
LMNŠC į savo organizuojamą geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apţiūrą-konkursą 2016 m. pasikvietė ir
sveikatos specialistus, siekdamas įvertinti mokyklų kuriamas erdves ne tik edukaciniu, bet ir sveikatinimo poţiūriu [5].
Rezultatas. Partnerystės pavyzdţių daugėja. Nuoseklus bendradarbiavimas skatina kūrybiškumą ir įgalina įvairių
sektorių partnerius rasti vietos savo indėliui sveikatos stiprinimo srityje.
Išvados. Dviejų institucijų, atstovaujančių sveikatos ir švietimo sektoriams – SMLPC ir LMNŠC – glaudus
bendradarbiavimas leidţia kiekvienai jų veiksmingiau įgyvendinti savo išsikeltus tikslus ir bendru darbu prisidėti prie
vaikų sveikatos stiprinimo.
Literatūros sąrašas
1. Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birţelio 26 d. nutarimas Nr. XII-964 „Dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos
patvirtinimo“ Prieiga internete: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/85dc93d000df11e4bfca9cc6968de163/EqCSvuXXpG
[ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 2 d.].
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3. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Prieiga internete: www.lmnsc.lt [ţiūrėta 2016 m. rugsėjo 2 d.].
4. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Prieiga internete: www.ssus.lt [ţiūrėta 2016
m. rugsėjo 2 d.].
5. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Prieiga internete: http://www.lmnsc.lt/lt/apziuros_konkursas [ţiūrėta 2016 m.
rugsėjo 2 d.].

14-17 METŲ MOKSLEIVIŲ SUBJEKTYVUS SAVO SVEIKATOS VERTINIMAS, POŢIŪRIS Į SVEIKĄ
GYVENSENĄ BEI SVEIKATINIMO PROGRAMAS
Rita Raškevičienė1, Raimonda Eičinaitė-Lingienė2, Greta Roţėnaitė2, Leonidas Sakalauskas3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Aplinkos ir darbo medicinos katedra1, Higienos institutas2, Vilniaus universiteto
Matematikos ir informatikos institutas3
Tyrimo tikslas: įvertinti 14-17 metų moksleivių poţiūrį savo sveikatą ir sveiką gyvenseną bei išsiaiškinti sveikatinimo
programų poreikį.
Tyrimo medţiaga ir metodai. 2015-2016 m. atliktas vienmomentinis tyrimas. Tiriamąją populiaciją sudarė 14-17 m.
Lietuvos Respublikos vidurinių mokyklų moksleiviai, kurie buvo apklausiami anoniminės anketinės apklausos metodu.
Statistinei duomenų analizei taikyti aprašomosios statistikos (daţniai, vidurkiai) bei koreliacinės analizės metodai
(Kendall tau_b koreliacijos koeficientas) ir neparametrinis Kruskal–Wallis testas nepriklausomoms imtims.
Rezultatai. Tyrime dalyvavo 359 respondentai iš trylikos mokyklų. Merginos sudarė 54,6 proc., vaikinai – 45,4 proc.
respondentų. Nustatyta, kad 76,4 proc. moksleivių savo sveikatą vertino gerai, labai gerai arba puikiai. 68,6 proc. nurodė
1-2 sveikatos nusiskundimus, 25,8 proc. – 3-6, o 3,7 proc.- 7 ir daugiau patiriamų sveikatos sutrikimų. Daţniausi
nusiskundimai - sutrikęs miegas, nugaros ir/ar kaklo skausmai, pasikartojantys galvos skausmai. Merginos daţniau patyrė
galvos, pilvo skausmus, akių perštėjimą, miego sutrikimus (p<0,05). Pusė moksleivių kartais ar daţnai jaučia nervingumą,
įtampą, miego trūkumą. 56,3 proc. moksleivių patiria stresą mokykloje, 68,1 proc. iš jų - pamokos metu. Daţniausios
streso prieţastys - per didelis mokymosi krūvis (70,5 proc.), nepakankamas uţduočių išaiškinimas (59,3 proc.), laiku
neatlikti darbai (60,2 proc.), per dideli mokytojų reikalavimai (59,5 proc.). Merginos daţniau įtampą slopina valgydamos,
vaikinai daţniau lankosi baseine/sporto klube ar ţaidţia kompiuterinius ţaidimus (p<0,05). 56,8 proc. respondentų
aktyviai fizinei skiria iki 1 val. per dieną, 36,7 proc. niekada nesportuoja ne kūno kultūros pamokų metu. 59,1 proc.
respondentų visada valgo pusryčius, penktadalis sočiai pavalgo prieš miegą. Visai nevalgo darţovių - 13,3 proc., vaisių 10,9 proc. Apie pusė moksleivių kasdien išgeria iki 5 stiklinių vandens, 1-3 stiklines saldţiųjų gaiviųjų gėrimų.
Energetinių gėrimų 86,6 proc. jaunuolių visai nevartoja, tačiau 1,7 proc. kasdien jų išgeria po 4 ar daugiau stiklinių.
Paaugliai norėtų daugiau suţinoti apie sveiką mitybą, sveiko maisto gaminimą, svorio reguliavimą, psichinės sveikatos
gerinimą ir dalyvauti sveikatingumo, fizinio aktyvumo programose bei virtualiose sveikos gyvensenos programose –
ţaidimuose.
Išvados. Dauguma moksleivių savo sveikatą vertino gerai, nors didelė dalis jų turi sveikatos nusiskundimų, iš kurių
daţniausi - sutrikęs miegas, nugaros ir/ar kaklo skausmai, pasikartojantys galvos skausmai. Daugiau kaip pusė moksleivių
patiria stresą pamokų metu dėl per didelio mokymosi krūvio, neaiškių uţduočių, per didelių mokytojų reikalavimų.
Merginos daţniau įtampą slopina valgydamos, vaikinai daţniau lankosi baseine/sporto klube ar ţaidţia kompiuterinius
ţaidimus. Moksleivių fizinis aktyvumas yra nepakankamas, sveikos mitybos įpročiai nėra įsitvirtinę. Paaugliai norėtų
dalyvauti sveikatingumo, fizinio aktyvumo programose, daugiau suţinoti apie sveiką mitybą, psichinės sveikatos
gerinimą.
Raktiniai ţodţiai: moksleivių sveikata, savo sveikatos vertinimas, paauglių sveikatos nusiskundimai, mitybos įpročiai,
sveika gyvensena, sveikatinimo programos.
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LIETUVOS MOKINIŲ NUOMONĖ APIE MOKYKLŲ HIGIENOS SĄLYGAS
Olita Rusickaitė1, Gerda Alubeckaitė2, Ingrida Zurlytė3
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras1, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos
institutas2, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybė Lietuvoje3
Įţanga
Vaikai didelę laiko dalį praleidţia mokykloje, todėl higieniškai saugi mokyklos aplinka yra labai svarbi jų sveikatai.
Rankų plovimas gali sumaţinti viduriavimo riziką 30 proc.1 Aplinkos ir sveikatos ministrams 2010 m. pasirašius Parmos
deklaraciją2, kuria siekiama uţtikrinti vaikams sveiką ir saugią aplinką, inicijuotas mokyklų aplinkos tyrimas. Juo siekta
surinkti tarptautiniu mastu palyginamą ir nuoseklią duomenų bazę.
Tikslas – ištirti ir įvertinti Lietuvos ugdymo įstaigų mokinių nuomonę apie mokyklų higienos sąlygas.
Metodai: Vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau – PSO) Europos regiono biuro Europos aplinkos ir
sveikatos centro parengta standartizuota metodika ir įgyvendinant PSO Europos regiono biuro ir LR sveikatos apsaugos
ministerijos dvimetę bendradarbiavimo 2014–2015 m. sutartį., 2015m. atliktas mokyklų aplinkos tyrimas. Jis atliktas
bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos biurais ir PSO atstovybe Lietuvoje. Vienas iš šio tyrimo tikslų – įvertinti
higienos sąlygas mokyklose remiantis mokinių nuomone. Tyrimo duomenims surinkti atlikta anoniminė anketinė
apklausa raštu taikant PSO klausimyną. Tyrime dalyvavo 125 mokyklų 12–17 metų amţiaus mokiniai. Statistinė
duomenų analizė atlikta naudojantis „Microsoft Excel 2010“ ir statistiniu paketu „IBM SPSS Statistics 19“. Skirtumui
tarp grupių įvertinti taikytas Pirsono chi-kvadrato testas, Fisherio tikslusis metodas, kai daţnių lentelėje nors vienas
tikėtinas stebėjimų skaičius buvo maţesnis uţ 5. Statistinio reikšmingumo lygmuo α = 0,05, kai p ≤ 0,05 – skirtumas
statistiškai reikšmingas.
Rezultatai:
Iš viso išdalintos 9375 anketos, iš kurių 7053 buvo uţpildytos. Apklausoje dalyvavo 52 proc. (3680) berniukų ir 48
proc. (3372) mergaičių. Bendras atsakomumo daţnis 75 proc. Didţiausias atsakomumo daţnis buvo Maţeikių r. – jis
siekė 100 proc., maţiausias Marijampolės m. – tik 39 proc.
Tyrimo rezultatai parodė, kad 42,9 proc. respondentų tenkina praustuvės, o 31,8 proc. mokinių teigia, kad praustuvės
netenkina. Berniukai labiau nei mergaitės buvo patenkinti mokyklos praustuvėmis, šis skirtumas yra statistiškai
reikšmingas (p ≤ 0,05). Lyginant pagal amţių pastebėta, kad 15 metų mokiniai (10,97 proc.) labiausiai patenkinti
praustuvėmis.
Net 49,1 proc. apklaustųjų paţymėjo, kad prausyklose nepakanka muilo, iš jų 25,8 proc. sudarė berniukai ir 23,3 proc.
mergaitės (p ≤ 0,05). Muilo trūkumu labiausiai nepatenkinti 14 metų mokiniai (13,4 proc.).
Didţioji dauguma (83,1 proc.) mokinių teigia, kad prausyklose vandens visada yra.
Beveik pusė apklaustųjų (49,9 proc.) paţymėjo, kad patalpos, kuriose įrengtos rankų praustuvės, yra švarios.
Netvarkinga prausyklų aplinka gali tapti pagrindine kliūtimi reguliariai plauti rankas3.
84,1 proc. mokinių tvirtino, kad mokykloje rankas plauna. Nustatyta, kad mergaitės daţniau nei berniukai rūpinasi
savo asmens higiena (p ≤ 0,05).
63,6 proc. mokinių naudoja muilą rankoms plauti. Mergaitės daţniau nei berniukai naudoja muilą rankoms plauti (p ≤
0,05). 15 metų amţiaus mokiniai (16,5 proc.) daţniau nei kiti rankas plauna su muilu (p ≤ 0,05). Rankų plovimas su
muilu gali sumaţinti viduriavimo riziką 42–47 proc.4
Apklausos duomenimis, daugiau nei pusė mokinių (53,5 proc.) mokykloje yra mokomi asmens higienos. Daugiausia
14 metų amţiaus mokiniai (19,9 proc.) teigė, kad yra mokomi higienos. Nuolatinis mokymas laikytis rankų higienos gali
sumaţinti dėl infekcinių ligų praleistų mokslo dienų skaičių.5
Išvados: Remiantis anoniminės anketinės apklausos duomenimis, mokyklų praustuvėmis patenkinti maţiau nei pusė
mokinių. Beveik pusė apklaustųjų nurodė, kad prausyklose jiems nepakanka muilo. Didţioji dauguma teigė, kad
mokykloje puikiai prieinamas vanduo ir jo visada uţtenka. Beveik pusė apklaustųjų paţymėjo, kad mokyklų praustuvės
visada švarios. Maţiau nei penktadalis mokinių mokykloje neplauna rankų, tik daugiau nei pusė mokinių rankoms plauti
naudoja muilą. Daugiau nei pusė mokinių nurodė, kad yra mokomi tinkamos higienos mokykloje. Mergaitės daţniau nei
berniukai buvo nepatenkintos mokykloje esančiomis higienos sąlygomis. Remiantis išvadomis rekomenduojama
uţtikrinti švaros palaikymą mokyklos prausyklose bei tualetuose, siekiant sudaryti tinkamas sąlygas mokinių asmens
higienai ir tokiu būdu sumaţinti per rankas plintančių infekcijų sukeliamų ligų riziką. Taip pat reikia skirti daugiau
dėmesio mokinių higienos įgūdţių formavimui.
Literatūros sąrašas
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GERIAMOJO IR ATVIRŲ VANDENS TELKINIŲ UŢTERŠTUMAS MIKROORGANIZMAIS KAUNO IR
MARIJAMPOLĖS REGIONUOSE
Daiva Staradumskytė1, Algimantas Paulauskas2
Nacionalinė visuomenės sveikatos prieţiūros laboratorija1, Vytauto Didţiojo universitetas2
Šio darbo rezultatai leido įvertinti geriamojo ir atvirų vandens telkinių mikrobiologinę kokybę. Iki šiol palyginamųjų
vandens sistemos tyrimų buvo atlikta labai nedaug. Šių tyrimų metu buvo išanalizuoti ir įvertinti Kauno ir Marijampolės
regionų geriamojo vandens įvairių tiekimo sistemų mokrobiologinė vandens būklė, panaudojant ne tik įprastus
mikrobiologinius metodus, bet ir molekulinius.
Lietuvoje geriamojo vandens mikrobiologinė kokybė vertinama tik remiantis teisės aktu reglamentuojančiu geriamojo
kokybės reikalavimus HN 24:2003, t. y. vertinami pagal du mikrobiologinius rodiklius ţarninių lazdelių (E. coli) ir
fekalinio enterokokų skaičių (mikrobiologiškai švariame vandenyje visiškai negali būti šių mikroorganizmų). Pirmą kartą
Lietuvoje, pasinaudojant molekuliniais metodais, be šių dviejų fekalinės taršos rodiklių, buvo identifikuota ir kitų
mikroorganizmų, tokių kaip Pseudomonas spp., Aeromonas spp, Acinetobacter spp., CDC-No 1 grupės bakterijų. Visos
šių genčių bakterijos geba formuoti bioplėveles ir taip daugintis geriamojo vandens tiekimo sistemoje. Šie
mikroorganizmai yra oportunistiniai patogenai ţmogaus sveikatai.
Taip pat buvo įvertinti Kauno ir Marijampolės regionų atvirų (maudyklų) vandens telkinių mikrobiologinės kokybė ir
atitikimas HN 92:2007. Penkių metų tyrimai parodė, kad prasčiausia atvirų vandens telkinių mikrobiologinė kokybė yra
maudymosi sezono pradţioje ir pabaigoje. Vertinant mikrobiologinėę kokybę ir aptikus patogenines bakterijas, jos buvo
tipuojamos ir nustatytas jų serotipas, bei įvertinatas atsparumas antimikrobiniams preparatams.
Darbo tikslas: įvertinti geriamojo ir atvirų vandens telkinių mikrobiologinį uţterštumą.
Darbo uţdaviniai:
1. Naudojantis mikrobiologiniais metodais palyginti ir įvertinti geriamojo vandens mikrobiologinius indikatorinius
rodiklius atsiţvelgiant į tiekimo būdus;
2. Įvertinti geriamojo vandens mikrobiologinį uţterštumą biochemiškai neaktyviais mikroorganizmais;
3. Įvertinti atvirų vandens telkinių mikrobiologinę kokybę;
4. Naudojant mikrobiologinius ir mokelulinius metodus įvertinti geriamojo ir atvirų vandens telkinių uţterštumą
patogeniniais mikroorganizmais.
Rezultatai
Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 2010 – 2014 metais NVSPL standartiniais ISO metodais (LST EN ISO 93081:2000, LST EN ISO 7899-2:2001, LST EN ISO 16266:2008, LST EN ISO 6222:2001, LST EN ISO 19250:2013).
Molekuliniai tyrimai buvo atlikti VDU bei Norvegijoje Telemark University College.
Tyrimo laikotarpio metu, nuo 2010 iki 2014 m buvo ištirta 9917 geriamojo vandens mėginių Lietuvoje geriamojo
vandens kokybė, kaip maisto produkto kokybės apsauga ir kontrolė yra reglamentuojama teisės aktais. Tai reglamentuoja
HN 24:2003.
Daugiausia tyrimų atlikta dėl ţarninių lazdelių (E. coli) skaičiaus 100 ml, bei fekalinių enterokokų skaičiaus 100 ml
centralizuotai tiekiamame ir šulinių vandenyje. .
2010 - 2014 metais buvo įvertinti atvirų telkinių vandenys. Atviri vandens telkiniai buvo vertinti pagal HN 92:2007
Maudyklos buvo vertinamos kas dvi savaites nuo geguţės iki spalio mėnesio dėl Ţarninių lazdelių (Escherichia coli) ir
Ţarninių enterokokųs skaičiaus 100 ml. Iš viso buvo įvertinti 3481 mėginys iš 28 vietovių, kaip Kauno marių paplūdimiai,
Panemunės, Nemuno, Vištyčio eţeras ir pan
Išvados
1. Daugiausia higienos normos HN 24:2003 reikalavimų paţeidimų nustatyta mėginiuose iš individualių vandens
tiekimo sistemų, ypač šachtinių šulinių vandenyje – koliforminių bakterijų skaičius nustatytą normą viršijo 59,1 proc. visų
tirtų mėginių, ţarninių lazdelių (E. coli) – 59,8 proc, ţarninių enterokokų – 55,9 proc. Maţiausiai higienos normos HN
59
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24:2003 reikalavimų paţeidimų nustatyta vandentiekio vandenyje, kuriame koliforminių bakterijų skaičius viršijo
nustatytą normą 15,2 proc. visų tirtų mėginių, ţarninių lazdelių (E. coli) – 0,5 proc, ţarninių enterokokų – 0,3 proc.
2. Daugiausia biochemiškai neaktyvių mikroorganizmų nustatyta vandentiekio vandenyje – 38,89 proc. visų tirtų
mėginių, P. aeruginosa – 13,19 proc. visų tirtų mėginių. Maţiausiai jų aptikta individualių vandens tiekimo sistemų –
gręţinių vandenyje: nefermentuojančių bakterijų – 3,77 proc, P. aeruginosa – 0,04 proc. visų tirtų mėginių.
3. Per visą tiriamąjį laikotarpį 2010 - 2014 metų atviruose vandens telkiniuose buvo nustatyta tarša daugiau nei
1000 KSV/100 ml ţarninėmis lazdelėmis E. coli (2,2 proc visų tirtų mėginių), ţarniniais enterokokais Enterococcus
faecium daugiau nei 100 KSV/100 ml (14,8 proc. visų tirtų mėginių) ir salmonelėmis (1,5 proc. visų tirtų mėginių).
Daţniausia fekalinė tarša buvo aptinkama fekaliniais enterokokais geguţės, rugsėjo ir rugpjūčio mėnesiais.
4. Geriamojo vandens sistemoje eneteropatogeninių bakterijų neaptikta, tačiau aptikta oportunistinių patogenų
kaip Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp, Acinetobacter spp. Atvirų telkinių vendenyje buvo aptikta
enteropatogeninių bakterijų (Salmonella spp. 1,5 proc): Salmonella enterica, porūšis enterica, serotipas Typhimurium, S.
enterica, porūšis enterica, serotipas Infantis, S. enterica, porūšis enterica, serotipas Enteritidis, S. enterica, porūšis
enterica, serotipas Derby.

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU DEPRESIJA SERGANČIOMIS MOTERIMIS, PATIRTYS
Polina Šedienė, Gintarė Vanagienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra
Įţanga
Vykdant sveikatos prieţiūros reformą Lietuvoje ir siekiant uţtikrinti efektyvią pagalbą psichikos sveikatos paslaugų
vartotojams, buvo įkurti psichikos sveikatos centrai. Juose teikiama kompleksinė psichologinė, psichiatrinė bei socialinė
parama. Didelę tokio pobūdţio centrų paslaugų vartotojų dalį sudaro depresija sergančios moterys [1]. Depresijos
įveikimui išskirtinę reikšmę turi socialinių darbuotojų pagalba, tačiau socialinės pagalbos planavimas, depresija
sergančioms moterims – sudėtinga problema [2]. Ją sprendţiant būtina atsiţvelgti į individualius, specifinius dvasinius,
psichologinius sergančio ţmogaus motyvus, psichikos ligos inicijuotus elgsenos, mąstysenos ypatumus. Socialiniai
darbuotojai, dirbdami psichikos sveikatos centruose, priversti savarankiškai ieškoti specifinių socialinio darbo metodų, jų
profesinės kompetencijos problema yra nauja, iki galo neišspręsta ir aktuali [2].
Tikslas
Atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių su depresija sergančiomis moterimis, patirtis.
Tyrimo metodas
Tyrimas atliktas 2016 m. vasario - geguţės mėnesiais Kauno miesto ir rajono psichikos sveikatos centruose. Tyrimo
tikslui pasiekti buvo pasirinktas kokybinis tyrimas, fenomenologinė strategija. Tiriamasis objektas socialinių darbuotojų,
dirbančių su depresija sergančiomis moterimis, patirtys. Tyrime dalyvavo 5 socialiniai darbuotojai. Taikyta tikslinė
atranka - socialiniai darbuotojai dirbantys su depresija sergančiomis moterimis psichikos sveikatos centre. Tyrimo
duomenys buvo renkami pusiau struktūruotu interviu būdu. Duomenų rinkimas vyko socialinių darbuotojų darbo vietose
– psichikos sveikatos centruose. Gauti tyrimo duomenys buvo koduojami pagal prasmines mintis, kurios vėliau buvo
grupuojamos pagal subkategorijas ir kategorijas. Temos suformuluotos apjungiant subkategorijas ir kategorijas. Tyrimui
atlikti buvo gautas LSMU bioetikos komisijos leidimas.
Tyrimo rezultatai
Tyrimu atskleista, kad socialiniams darbuotojams, dirbantiems su depresija sergančiomis moterimis psichikos
sveikatos centre, trūksta specializuotų ţinių apie šią ligą, apie depresija sergančių moterų konsultavimą ir darbą grupėse.
Stengdamiesi tobulinti pagalbos teikimą psichikos ligomis sergantiems asmenims, visi tyrime dalyvavusieji socialiniai
darbuotojai studijavo įvairių krypčių psichoterapijos mokyklose, ir įgytas specifines ţinias bei kompetencijas taiko darbe
su depresija sergančiomis moterimis. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakyme "Dėl socialinių darbuotojų
kvalifikacinių reikalavimų ir atestacinės tvarkos patvirtinimo" pabrėţta socialinio darbuotojo funkcija - tobulinti profesinę
veiklą [3].
Geresnių darbo su depresija sergančiomis moterimis rezultatų pasiekti leistų tinkamas socialinio darbuotojo pagalbos
įvertinimas, socialiniam darbuotojui suteikiamas atitinkamas socialinis statusas ir pakankami darbui reikalingi
materialiniai ištekliai. Darbe su depresija sergančiomis moterimis socialiniai darbuotojai atlieka šias funkcijas: pokalbio
vedimo, palaikymo, asmens stiprinimo, edukacinę. Socialiniai darbuotojai, padeda depresija sergančioms moterims jaustis
pilnavertėmis ir pasitikinčiomis savimi, yra ugdomas ir skatinamas depresija sergančių moterų socialinis aktyvumas.
Socialiniai darbuotojai patiria, kad sergančios depresija moterys yra stigmatizuojamos. Siekiant depresija sergančių
moterų įsitraukimo į visuomenės gyvenimą, svarbu yra šviesti ir informuoti visuomenę, formuoti palankesnį visuomenės
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poţiūrį, skatinti aplinkinių palaikymą
Išvados
1. Socialiniai darbuotojai darbe su depresija sergančiomis moterimis patiria tarpprofesinio bendradarbiavimo stoką.
Socialiniams darbuotojams yra svarbus jų, kaip reikšmingų profesionalų darbe su depresija sergančiomis moterimis,
pripaţinimas iš psichikos sveikatos centro komandos narių.
2. Psichikos sveikatos centre dirbantiems socialiniams darbuotojams trūksta specializuotų kursų, mokymų, sudėtingų
socialinio darbo atvejų supervizijų. Socialiniai darbuotojai patiria papildomų psichoterapijos studijų naudą darbe su
depresija sergančiomis moterimis. Baigę psichoterapijos studijų programas, socialiniai darbuotojai teikia
specializuotas psichoterapijos paslaugas depresija sergančioms moterims.
3. Teikiant individualias socialines paslaugas depresija sergančioms moterims, socialiniai darbuotojai patiria kontakto
uţmezgimo, išklausymo, rūpinimosi, pasitikėjimo kūrimo svarbą. Konsultacijų metu socialiniai darbuotojai siekia
motyvuoti, ugdyti ir stiprinti depresija sergančių moterų gebėjimus spręsti iškilusias problemas, uţmegzti ryšius su
aplinka, skatinti jų socialinį aktyvumą.
Literatūros sąrašas
1. Bendruomeninės psichikos sveikatos paslaugos Lietuvoje. 2005. Vilnius: Globali iniciatyva psichiatrijoje.
2. Gaidţiūnaitė G. 2009. Psichikos sveikatos centro socialinio darbuotojo veiklos ypatumai. Magistro darbas. VPU, Vilnius.
3. http://vddb.library.lt/fedora/get/LT-eLABa-0001:E.02~2012~D_20120703_133637-02428/DS.005.0.01.ETD. Ţiūrėta 2016-05-28.

ALKOHOLIO REKLAMOS ĮTAKA ALKOHOLIO VARTOJIMUI
Raimonda Janonienė, Gintarė Petronytė, Ieva Radzevičiūtė, Iveta Petraitytė
Higienos institutas
Įţanga. Lietuva kaip ir daugelis šalių įgyvendina alkoholio vartojimo maţinimo politiką bei alkoholio kontrolės
priemones valstybės ir savivaldybių lygiu, tačiau šalyje alkoholio vartojimas išlieka aukštas. Alkoholio reklamos
draudimas įvardijamas viena iš ekonomiškai efektyvių priemonių, kurios duoda didţiausią grąţą visuomenės sveikatai uţ
maţiausias investicijas. Lietuvos teisės aktuose įtvirtinti įvairūs alkoholio reklamos ribojimai, tačiau nėra atlikta
mokslinių tyrimų, vertinančių alkoholio reklamos įtaką alkoholio vartojimui.
Tikslas – atlikti mokslinių publikacijų apţvalgą apie alkoholio reklamos įtaką alkoholio vartojimui.
Metodai. Vertinant alkoholio reklamos įtaką alkoholio vartojimui buvo atlikta sisteminė mokslinių publikacijų paieška
duomenų bazėse: MEDLINE (PubMed), The Cochrane Library, Ebsco, PsycINFO, Econlit. Mokslinių publikacijų
paieškos kriterijai: sisteminės apţvalgos, ekonominio vertinimo tyrimai ir tyrimai, publikuoti anglų kalba nuo 2013 m. iki
2016 m. geguţės mėn. Sisteminių apţvalgų ir ekonominio vertinimo tyrimų paieškai netaikyti publikavimo datos
ribojimai. Duomenų bazėse buvo rasta 3457 straipsniai, iš jų atrankos kriterijus atitiko ir analizuoti 24 straipsniai: 4
sisteminės apţvalgos, 10 vienmomentinių stebėjimo tyrimų, 1 atsitiktinis imčių kontroliuojamas tyrimas, 3 laiko eilučių
tyrimai, 2 longitudiniai tyrimai ir 4 ekonominio vertinimo tyrimai.
Rezultatai. Analizuotuose tyrimuose buvo vertintos įvairių alkoholio reklamos formų (reklama ţiniasklaidoje,
filmuose, daiktų su alkoholio prekės ţenklu turėjimas, išorinė reklama ir kt.) sąsajos su alkoholio vartojimu (daţniu,
kiekiu, vartojimo pradţia), o ekonominio vertinimo tyrimuose buvo vertinta alkoholio reklamos draudimo bei nuolaidų
alkoholiui draudimo efektyvumas.
3 iš 4 sisteminių apţvalgų duomenimis, alkoholio reklama skatina paauglių alkoholio vartojimo pradţią ir jo
vartojimą. Atsitiktinių imčių kontroliuojamame tyrime nenustatyta alkoholio reklamos poveikio jaunimo suvartoto
alkoholio kiekiui. Trijų tyrimų, vertinusių įvairiose šalyse taikomų alkoholio reklamos ribojimų poveikį alkoholio
vartojimui, rezultatai rodo, kad alkoholio reklamos ribojimai siejasi su maţesniu alkoholio vartojimu. Likusiuose 12
tyrimų taip pat nustatytas ryšys tarp alkoholio reklamos ir alkoholio vartojimo.
Dviejų ekonominių vertinimo tyrimai rodo, kad reklamos draudimas yra ekonomiškai efektyvi priemonė (išvengta ţala
sveikatos sektoriui būtų didesnė nei patiriami reklamos draudimo kaštai). Anglijoje atlikto tyrimo duomenimis, visiškai
uţdraudus nuolaidas alkoholiui išvengiama ţala sveikatos sektoriui per 10 metų siektų iki 2,5 mlrd. svarų sterlingų.
Tyrimas, vertinęs alkoholio reklamos draudimą PSO Europos regiono šalyse, nustatė, kad ekonominis šios intervencijos
efektyvumas galėtų varijuoti nuo 138 iki 201 tarptautinių dolerių tenkančių vieneriems negalios pakoreguotiems
gyvenimo metams (angl. DALY).
Išvados. Alkoholinių gėrimų reklama skatina jaunus ţmones pradėti vartoti alkoholį bei didina jo vartojimą tarp
vartojančiųjų, o alkoholiniams gėrimams taikomos nuolaidos − skatina vartoti didesnį alkoholio kiekį. Alkoholio
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reklamos ir nuolaidų alkoholiniams gėrimams draudimas yra ekonomiškai efektyvi priemonė, siekiant sumaţinti
alkoholio vartojimą, tačiau didesnis ekonominis efektyvumas būtų pasiektas, jei šalyje būtų taikomos įvairios mokslo
įrodymais pagrįstų intervencijų kombinacijos, o ne tik alkoholio reklamos ar nuolaidų alkoholiniams gėrimams
draudimas.

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INICIATYVOS PRIKLAUSOMYBIŲ MAŢINIMO SRITYJE
Dalia Kitavičienė
Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Įţanga
Priklausomybė nuo psichoaktyvių medţiagų yra kompleksinė problema, kurios sprendimui ir / ar pagalbos
organizavimui reikia daugelio institucijų įsitraukimo [1], todėl neabejojama, jog pagalba priklausomybės ligomis
sergantiesiems turėtų būti procesas, į kurį įtraukiama daug institucijų, galinčių padėti vienoje ar kitoje situacijoje.
Reikia pripaţinti, kad Lietuvoje įvairių įstaigų (organizacijų), tiek vyriausybinių, tiek ir nevyriausybinių,
bendradarbiavimas priklausomybės ligų maţinimo, prevencijos srityje yra nenuoseklus, epizodinis, neuţtikrinantis
paslaugų tęstinumo, prieinamumo ir kokybės [2], nėra arba yra nepakankamas bendradarbiavimas tarp sveikatos
prieţiūros ir socialinių paslaugų teikėjų, todėl daţnai net nėra informacijos apie ligos dinamiką ir / ar išeitis.
Pritardama nuomonei, kad sergančiųjų priklausomybės ligomis gydymas ir reabilitacija – kompleksinis procesas,
apimantis sveikatos ir socialinės apsaugos priemones [3], koordinuojamas ir stebimas procesas, apimantis tiek
prevencines, tiek ir sveikatos bei socialinės srities priemones, Alytaus rajono savivaldybė pradėjo taikyti savarankiškas
priemones, formuoti teigiamą bendruomenės poţiūrį į blaivybę, sveikos gyvensenos nuostatas, numatyti ir pritaikyti
kompleksinės pagalbos priemones, esant priklausomybės ligoms.
Tikslas
Naudojant esamus išteklius savivaldybės (Alytaus rajono) teritorijoje ir pritaikant papildomas priemones, sukurti
pagalbos sistemą asmenims, nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausomiems nuo jo, siekiant maţinti tokių
asmenų socialinę atskirtį, ugdyti socialinius įgūdţius bei padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką.
Metodai
1. Situacijos analizė. Rengiant programą (2011 m.) savivaldybėje iš 131 socialinės rizikos šeimų 80 (61 proc.) šeimų į
socialinės rizikos šeimų sąrašą buvo įrašytos dėl girtavimo. Daugiau nei pusė nuo alkoholio priklausomų asmenų
(seniūnų, socialinius darbuotojų, seniūnaičių, bendruomenių narių apklausos duomenys) yra įvardinę savo norą gydytis
priklausomybę alkoholiui, tačiau to nedarė dėl vienos iš prieţasčių: informacijos trūkumo, paslaugų prieinamumo
klausimai, finansinių problemų, artimųjų, darbdavių palaikymo trūkumo. Taip pat paaiškėjo, kad išvardyti asmenys, tiek
asmeninių, tiek ir profesinių iniciatyvų vedini, reguliariai skatino galimai priklausomus nuo alkoholio asmenis gydytis,
tačiau dauguma jų (79 proc.) pripaţino, kad patiems trūksta informacijos apie šių ligų gydymo prieinamumą Lietuvoje,
nepakanka įgūdţių motyvuoti ţmogų gydytis, perspėti atkryčius ir kvalifikuotai patarti, palaikyti sveikstantį asmenį.
2. Kompleksinė pagalba. Programoje yra įvardytos įstaigos / asmenys, dalyvaujantys kompleksinės pagalbos teikime,
jų bendradarbiavimo formos, finansavimo šaltiniai, galimos priemonės. Programos vykdytojai savivaldybės teritorijoje
veikiančios asmens ir visuomenės sveikatos įstaigos, struktūriniai savivaldybės administracijos padaliniai, valstybės
tarnautojai ir pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai, nevyriausybinės organizacijos. Programoje yra numatytos tiek
finansinių išteklių reikalaujančios pagalbos priemonės (nuveţimas iki gydymo (reabilitacijos) įstaigos, mokamų gydymo
paslaugų (ir / ar medikamentų) apmokėjimas), informacijos sklaida, prevencinės akcijos, tiek ir ţmogiškieji aspektai
(motyvuojantys, palaikantys, globojantys asmenį darbuotojai, pagalbos kreipimosi schema, grįţtamojo ryšio galimybės).
3. Atvejo vadyba. Siekiant grįţtamojo ryšio tarp įstaigų, paslaugų tęstinumo, įvairių socialinių partnerių įtraukties,
siekiančio gydytis priklausomybės ligas, asmeniui yra parenkamas atvejo vadybininkas (kuratorius). Daţniausiai juo
tampa arčiausiai asmens gyvenamosios aplinkos esantys darbuotojai – socialiniai darbuotojai, seniūnai, kurie uţmezgę
pagalbos ryšį su asmeniu, konsultuodamiesi su sveikatos prieţiūros specialistais, įvertina poreikius, pagalbos priemonių
prieinamumą, perspėja atkryčius, padeda išspręsti kylančias socialines problemas, nuolat stebi ir domisi sveikimo
procesu. Programą koordinuoja Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kuris renka, apdoroja,
analizuoja bendrinę informaciją apie jos eigą, palaiko itin ryšius tiek su dalyviais, tiek su vykdytojais, sveikatos ir
socialinių paslaugų teikėjais.
Rezultatai
1. Per ketverius su puse metų programa naudojosi 252 Alytaus rajono savivaldybės gyventojai: 196 vyrai ir 56
moterys. Jauniausiam asmeniui – 18 metų, vyriausiam – 68.
2. 37 asmenys blaiviai gyvena daugiau nei metus, iš jų 12 daugiau nei dvejus, 7 trejus ir daugiau metų. Visi 37
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asmenys įvardija teigiamus pokyčius gyvenime, susijusius su blaivybe: pradėta dirbti, pagerėjo santykiai su šeimos
nariais, pagerinta buitis, atiduotos skolos, įsigytas vairuotojo paţymėjimas ir pan. Dar apie 30 asmenų blaiviai gyvena 6–
11 mėn.
3. Padidėjo gyventojų informuotumas apie priklausomybės nuo psichotropinių medţiagų ligų gydymosi galimybes,
pagalbos priemones.
Išvados
1. Sėkmingiausi gydymosi, reabilitacijos ir grįţimo į socialų gyvenimą atvejai įgyvendinami ir konstatuoti, kai į
pagalbos asmeniui, priklausomam nuo psichotropinių medţiagų, pagalbos grandinę įsitraukia ne tik sveikatos ir socialinės
pagalbos specialistai, bet aktyviai dalyvauja ir šeimos, bendruomenės nariai, daţnai darbdaviai.
2. Apie 50 proc. atkryčių nesuvaldyti dėl pagalbos priemonių trūkumo regione ir nuo programos vykdytojų
nepriklausančių aspektų. Sunkiai prieinama kvalifikuota psichologinė pagalba, nepakanka į savipagalbą orientuotų
grupių, aukštas nedarbo lygis, ţemas pragyvenimo lygis, neigiamas visuomenės poţiūris.
3. Vienas iš programos sėkmės /nesėkmės aspektų – ţmogiškasis faktorius: seniūnijose, kuriose seniūnas ir / ar
socialinis darbuotojas yra aktyvus, autoritetą turintis bendruomenės narys, stiprūs bendradarbiavimo saitai jungia
seniūnijos teritorijoje veikiančias įstaigas ir nevyriausybines organizacijas, siekį gydytis priklausomybę nuo
psichoaktyvių medţiagų per ketverius su puse metų pareiškė po kelias dešimtis asmenų ir vos po kelis asmenis
seniūnijose, kuriose, gyventojų nuomone, yra „didelis atstumas tarp ţmogaus ir valdţios“.
Literatūros sąrašas
1. Širvinskienė. A. Bendradarbiavimo tinklo kūrimas Vilniaus mieste, sprendţiant šeimų, auginančių vaikus, kur yra
piktnaudţiaujama alkoholiu ar narkotinėmis medţiagomis, problemas. Metodinės rekomendacijos, Vilnius: VPLC; 2013.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 1246 „Dėl priklausomybės ligų prevencijos, gydymo,
reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepcijos (gairių) patvirtinimo“.
3. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 4 d. įsakymas Nr.129/518 „Dėl asmenų,
sergančių priklausomybės nuo psichoaktyvių medţiagų ligomis, integracijos į visuomenę koncepcijos patvirtinimo“.
4. Pagalbos asmenims, sergantiems priklausomybės nuo alkoholio ligomis, priemonės ir sistema Lietuvoje. Tyrimo ataskaita,
Kaunas: Socialinės ekonomikos institutas; 2008.

ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KLAIPĖDOS MIESTE GERINIMO KRYPTYS
Lijana Dvarionaitė
Klaipėdos valstybinė kolegija
Naujumas. Sveikatos prieţiūros paslaugų kokybė nagrinėjama daugelyje tyrimų, tačiau didesnis dėmesys skiriamas
pirminės sveikatos prieţiūros ir ligoninių paslaugų kokybei. Odontologijos srityje paslaugų kokybės tyrimų yra atlikta kur
kas maţiau (Chahal ir Kumari 2012).
Aktualumas. Sveikatos prieţiūros, tame tarpe ir odontologijos, kokybės uţtikrinimas ir gerinimas yra vienas iš
sveikatos prieţiūros reformos prioritetų (Jankauskienė, 2012). Gerėjant ţmonių materialiniai gerovei ir informuotumui
odontologinės paslaugos tampa vis svarbesnės. Tačiau tinkamam turimų resursų panaudojimui bei geresniam pacientų
lūkesčių tenkinimui būtina geriau paţinti odontologijos paslaugų kokybės ypatumus, nustatyti jos vertinimo kriterijus ir
veiksnius, kurių kontroliavimas leistų pagerinti paslaugų kokybę. Todėl odontologijos paslaugų kokybės tyrimai sveikatos
prieţiūros vadyboje tampa ypač aktualūs (Chahal ir Kumari 2012). Pacientų nuomonė apie jų patirtį, naudojantis
sveikatos prieţiūros paslaugomis, tampa svarbiu sveikatos prieţiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo stebėsenos ir
tobulinimo įrankiu, nes tik kokybiškos paslaugos lemia pacientų pasitenkinimą. Įvertinus organizacijų paslaugų kokybę
svarbu nustatyti savybes, kurios turi būti gerinamos, tai gali būti apčiuopiamumas, patikimumas, jautrumas, uţtikrintumas
ir įsijautimas. Gerinti paslaugų kokybę turėtų būti svarbiausia paslaugų įmonės uţduotis, todėl itin svarbu rasti būdus ir
priemones, padedančias sumaţinti paslaugos teikimo klaidas ir išlaikyti vartotojus per pozityvų paslaugų vertinimą
(Ţostautienė ir Čerkauskytė, 2007).
Tikslas – įvertinti Klaipėdos miesto odontologinių įstaigų teikiamų paslaugų kokybę ir parengti gerinimo kryptis.
Metodai. Tyrimui naudoti šie instrumentai: svarbos įvertinimo, paslaugų kokybės įvertinimo klausimynas
(SERVQUAL). SERVQUAL klausimų blokas apima tokias paslaugų kokybės savybes, kaip apčiuopiamumas,
patikimumas, jautrumas, uţtikrintumas ir įsijautimas. Kiekybiniai duomenys buvo standartizuojami. Naudota „SPSS“
programos 17 versija. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo p<0,05.
Rezultatai. Didţiausias lauktos ir patirtos kokybės skirtumas nustatytas vertinant uţtikrintumo dimensijas. Patirta
odontologinių paslaugų kokybė neatitiko laukiamos kokybės vertinant turimą modernią įrangą (m=0,09), stengimąsi
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išspręsti iškilusias problemas (m=0,21), paslaugų teikimo metu jautimąsi saugiai (m=0,32), norą visuomet padėti
(m=0,37) ir skiriamą dėmesį kiekvienam individualiam pacientui (m=0,41). Procedūrų atlikimo kokybės kriterijų
aukštesniu vidurkiu įvertino moterys, jaunesnio amţiaus, turintys aukštąjį išsilavinimą ir nevedę/išsiskyrę/našliai
(p<0,05). Tuo tarpu vyresniems svarbiau yra paslaugų įvairovė, kitokio išsilavinimo tiriamiesiems - pacientų poreikių ir
interesų paisymas, o tiems kurie jau turi savo šeimas svarbesnis kriterijus - galimybė pasirinkti gydytoją specialistą
(p<0,05). Sukurtas modelis gali padėti pagerinti teikiamų odontologinių paslaugų kokybę, kai dėmesys skiriamas
personalui bei išteklių ir pajėgumų panaudojimui.
Išvados. Ištyrus teikiamų odontologinių paslaugų kokybę, pacientų nuomone, nustatyti didţiausi lauktos ir patirtos
kokybės skirtumai, kurie gali turėti praktinę reikšmę, kuriant kokybiškas odontologines paslaugas. Tyrimo rezultatai gali
būti praktiškai pritaikyti ir panaudoti paslaugos kokybei gerinti personalo bei išteklių ir pajėgumų panaudojimo
lygmenyje. Tai būtų naudinga ne tik odontologines paslaugas teikiančioms įstaigoms, bet ir pacientams.
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PACIENTŲ ĮGALINIMO INSTRUMENTO VALIDAVIMAS LIETUVOS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŢIŪROJE. PILOTINIS TYRIMAS
Aelita Skarbalienė, Arnoldas Jurgutis
Klaipėdos universitetas
Įţanga. Didėjantis pacientų įtraukimas į savo sveikatos prieţiūrą ir jos vertinimą yra svarbus šiuolaikinės sveikatos
paslaugų plėtros ir jos kokybės aspektas (1-5). Laikomasi poţiūrio, kad pirminės sveikatos prieţiūros kokybė apima tiek
klinikinę (techninę) kokybę, tiek tarpasmeninių santykių tarp gydytojo ir paciento kokybę. Ypatingai akcentuojama į
pacientą centruota ir orientuota sveikatos prieţiūra. Vis dėlto netrūks ta ir debatų apie tai, kas yra į pacientą orientuota
sveikatos prieţiūra, kaip gali būti išmatuota jos raiška ir kokybė. Viena iš siūlomų prieigų – laikyti, jog vertę klinikinei
praktikai kuria konsultacijos kokybė.
Įvairūs tyrimai visame pasaulyje atskleidţia, kad gydytojai vis dar neretai nutraukia savo pacientus, vis dar daţnai
vyrauja į gydytoją centruota konsultacija, kai gydytojas dominuoja ir priima visus esminius su gydymu ir/ar sveikatos
palaikymu susijusius sprendimus. Tačiau toks poţiūris kuria ţemą paciento savivertę, o ypatingai tam jautrūs vyresniojo
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amţiaus pacientai. Tokių pacientų konsultavimui paternalistinį bendravimą ir biomedicininį poţiūrį į problemą turi keisti
holistinis poţiūris ir centruota į pacientą konsultacija. Šiuolaikinis poţiūris į pacientą orientuotos konsultacijos atţvilgiu,
gerosios praktikos aspektų išryškinimas paskatino paciento įgalinimo koncepcijos atsiradimą.
Kas yra laikoma pacientų įgalinimu. Pirma, tai į pacientą centruotos sveiaktos prieţiūros procesas, antra – tai paciento
įtraukimo į sprendimų dėl jo sveikatos priėmimo ir atsakomybės uţ savo sveikatą rezultatas.
Tarptautinėje praktikoje egzistuoja sukurti pacientų įgalinimo instrumentai, suteikiantys galimybę įvertinti
konsultacijos kokybę, gydytojo ir paciento bendravimo efektyvumą bei kitus faktorius, skatinančius ir stiprinančius
paciento į(si)galinimo procesą.
Tikslas. Atlikti pilotinį tyrimą validuojant pacientų įgalinimo instrumentą Lietuvoje.
Metodai. Atliktas tyrimas laikantis pozityvistinės tyrimo strategijos ir taikant kiekybinių duomenų rinkimo būdą –
apklausą raštu. Apklausai naudotas Pacientų įgalinimo klausimynas (angl. Patient Enablement Instrument) apie tai, kaip
jaučiasi pacientas po konsultacijos pas gydytoją (6). Be šių klausimų taip pat naudojami klausimai, kurie gali padėti
identifikuoti pagrindinius faktorius, padedančius pacientui į(si)galinti, pavyzdţiui, prieţastys, dėl kurių lankosi pas
gydytoją, ko tikisi iš konsultacijos, kaip gerai paţįsta gydytoją, ar patenkintas bendravimu su juo, gal norėtų keisti
gydytoją, kiek konsultacija truko ir pan. Pacientų įgalinimo instrumento validavimo Lietuvoje pilotinio tyrimo etape
dalyvavo 200 vyresnių nei 18 metų amţiaus Pagėgių savivaldybės gyventojų tyrimo vykdymo laikotarpiu apsilankiusių
konsultacijai pas savo šeimos gydytoją. Tyrime jie dalyvavo laisvanoriškai, o tyrėjai laikėsi visų privalomų tyrimo etikos
taisyklių. Tyrimo duomenims analizuoti naudota SPSS programa. Analizės metodai: daţnių ir vidurkių analizė,
Cronbacho alpha koeficientas, pakartotinių matavimų t kriterijus, koreliacinė analizė.
Rezultatai. Vertinant Pacientų įgalinimo instrumento skalę nustatyta, kad Cronbacho alfa koeficientas lygus 0,832.
Taigi skalė laikoma patikima.
Nustatyta, kad pacientų įgalinimo rodiklis 3,26 (maksimali galima suma 12). Palyginimui Jungtinėje Karalystėje 3,1,
Lenkijoje 4,0, Švedijoje 3,48 (6, 7).
Veiksniai, skatinantys pacientų įgalinimą:
 Konsultacijos trukmė (p<0,05),
 Geras gydytojo paţinojimas (p<0,01),
 Recepto vaistams gavimas, kai tokio recepto tikimasi (p<0,01).
Veiksniai, darantys neigiamą įtaką pacientų įgalinimui:
 Noras keisti gydytoją (p<0,01),
 Gydytojo sutrukdymas konsultacijos metu, pavyzdţiui, suskambo telefonas, įėjo kolega, kabinete buvo
pašalinis asmuo ir pan. (p<0,05).
Išvados
 Gydytojo dėmesys pacientui, išreikštas per įsigilinimą į individualią problemą, efektyvų bendravimą,
vaistų skyrimą ir pakankamą, konsultacijai reikiamą, laiko skyrimą daro teigiamą įtaką paciento įgalinimui.
 „Pakankamas“ paciento įgalinimą konsultacijai skirtas laikas negali būti matuojamas tik pagal laikrodį.
Vertinant konsultacijai skirtą laiką svarbi yra ir konsultacijos dinamika.
 Asmeninis ryšys ir efektyvus bendravimas bei dalijimasis informacija konsultacijos metu teigiamai veikia
pacientų įgalinimo procesą.
 Konsultacija yra įgalinanti, kuomet pacientas turi galimybę kalbėti, o gydytojo komunikacija yra centruota į
pacientą.
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