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ĮVADAS 
Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų tema pasaulyje išleista daugybė monografijų, vadovėlių, mokslinių straipsnių, politinių dokumentų, todėl šioje knygoje
neturėjome tikslo perrašinėti kitų puikiai prieinamų šaltinių. Autorių tikslas – supažindinti skaitytojus su pagrindinėmis koncepcijomis, tarptautiniais ir Lietuvos
dokumentais, apibendrinti įvairių šalių patirtį, sprendžiant ypač aktualias sveikatos netolygumų problemas. Knygoje tikriausiai nerasite parengtų receptų, tačiau
rasite daug klausimų, į kuriuos atsakyti galėsite tik perskaitę rekomenduojamus
literatūros šaltinius. Knygą parengė autorių grupė, dirbusi Norvegijos finansinio
mechanizmo projekte „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų
stiprinimo modelio sukūrimas“. Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų
nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus
tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir
mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens)
analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas, parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio bei regioninio lygmens
darbuotojams. Įgyvendinant šį projektą, itin daug dėmesio skirta tarpsektorinio
bendradarbiavimo skatinimui, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių ekonominių netolygumų ir kartu sveikatos netolygumų mažinimą. Taip pat, įgyvendinant projektą, buvo ugdomi administraciniai sveikatos ir susijusių sektorių politikų
bei visuomenės sveikatos biurų specialistų, prisidedančių prie politikos formavimo
ir įgyvendinimo, sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo gebėjimai. Ši knyga skiriama studijuojantiems sveikatos bei socialinius mokslus, visų
sričių sveikatos priežiūros specialistams, politikams, taip pat visiems, laikantiems
sveikatos ir jos priežiūros lygybę prioritetu.
Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė
Prof. dr. Mindaugas Stankūnas, Norvegijos finansinio mechanizmo projekto
„Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio
sukūrimas“ koordinatorius Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
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1  Kas yra sveikatos ir jos priežiūros
netolygumai ir kodėl tai laikoma
problema?
Ramunė Kalėdienė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumų, netolygumų ir lygybės terminija.
2) Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų priežastys.
3) Sveikatos ir jos priežiūros netolygumų vertinimo bei mažinimo svarba.
4) Pagrindinės sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimo kliūtys bei sąlygos.
Skyriaus tikslas
Suprasti, kas yra sveikatos ir jos priežiūros netolygumai ir kodėl tai svarbi
problema.

1.
2.
3.
4.

Uždaviniai:
Išmokti teisingai vartoti su sveikatos (sveikatos priežiūros) skirtumais susijusius terminus.
Sužinoti pagrindines sveikatos ir jos priežiūros netolygumų priežastis.
Suprasti sveikatos ir jos priežiūros netolygumų vertinimo ir mažinimo
svarbą.
Išmokti kritiškai vertinti sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimo
kliūtis bei sąlygas.

Sveikatos ir jos priežiūros netolygumai visame pasaulyje laikomi didžiule problema. Jiems mažinti daugelio šalių sveikatos strategijos ir programos skiria pagrindinį dėmesį. Netolygumų esti visose šalyse, tačiau jų apimtis ir pokyčių kryptys
skiriasi. Lietuvoje sveikatos ir jos priežiūros netolygumų problema pradėta nagrinėti tik šalyje atkūrus nepriklausomybę, kai sveikatos statistikos duomenys tapo
prieinami mokslininkams, o rengiamus sveikatos politikos ir strategijos dokumentus pradėta grįsti moksliniais įrodymais.
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Sveikatos skirtumai, netolygumai
ar nelygybė?
Nemažai painiavos sukelia šios problemos apibrėžčių terminija. Lietuviškų
terminų interpretacija kinta. Šiuo metu labiausiai įprasta sveikatos skirtumais
vadinti skirtumus, atsirandančius dėl neišvengiamų arba dėsningų priežasčių,
pavyzdžiui, amžiaus ar lyties (angl. health differences). Neretai vartojamas angliškas
terminas health disparities atspindi sveikatos skirtumus tarp įvairių gyventojų
grupių ir nukreipia į nepageidautinus sveikatos efektus, kuriuos patiria labiau
pažeidžiamos socialinės gyventojų grupės. Mokslinėje literatūroje anglų kalba
terminai health disparities ir health inequalities, nors turi ir kiek skirtingą prasmę,
dažnai vartojami tame pačiame kontekste (Andersen ir De Fries Bouldin, 2010).
Health inequalities, kaip ir health disparities, nurodo, kad gyventojų grupių
sveikata skiriasi dėl priežasčių, kurių dažniausiai būtų galima išvengti. Tačiau
šių terminų skirtumų argumentavimas išvengiamumu nėra visiškai tikslus:
pavyzdžiui, vaikystėje šeimos socialinė ekonominė padėtis ar tėvų išsilavinimas
nėra pasirenkami ar išvengiami, o lytis, kaip biologinis veiksnys, yra stabili, tačiau
socialiniu aspektu asmuo turi galimybę rinktis kitai lyčiai būdingą sveikatos
elgseną. Lietuvių kalboje populiariausias terminas, atitinkantis šią sampratą, yra
sveikatos netolygumai. Kai kurie tyrėjai terminą sveikatos netolygumai (health
inequalities) tapatina su terminu sveikatos skirtumai (health differences), ir šį
terminą siūlo vartoti apibrėžiant sveikatos skirtumus, susijusius su atsitiktinumu
ar asmeniniu pasirinkimu (pavyzdžiui, asmeninis sprendimas pasiskiepyti arba
rizikingai vairuoti) ir nebūtinai atspindinčius nelygybę (Kawachi, Subramanian,
Almeida-Filho, 2002).
Angliškas terminas health inequity perteikia socialinio neteisingumo, etinius ir
moralinius aspektus ir aiškiai nurodo, kad tokie sveikatos skirtumai yra nepriimtini ir jų būtina išvengti (Braveman ir Gruskin, 2003). Šie skirtumai yra nulemti
socialinių, ekonominių ir aplinkos sąlygų. Lietuviškai šį reiškinį labiausiai tiktų
vadinti sveikatos nelygybe.

10  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

Sveikatos lygybė (lygiateisiškumas) (health equity) – tai ideali situacija,
kai kiekvienam žmogui sudaromos visapusiškos ir lygios galimybės pasiekti
visą savo sveikatos potencialą ir gyventi sveiką gyvenimą. Dažnai sveikatos
lygybė, arba lygiateisiškumas, apibrėžiami kaip socialiai neteisingų ir išvengiamų sveikatos netolygumų nebuvimas.
Sveikatos priežiūros lygybė (lygiateisiškumas) (angl. equity in health
care) – tai universali visuotinė sveikatos priežiūra, suteikiama pagal poreikius, nepriklausomai nuo žmonių socialinės ekonominės padėties, lyties,
sveikatos būklės ar gerovės. Neretai sveikatos priežiūros lygybė, arba lygiateisiškumas, apibrėžiama ir kaip tolygus sveikatos priežiūros prieinamumas
bei kokybė, atitinkanti pacientų poreikius (Oliver ir Mossialos, 2004).
Skiriama:
− sveikatos priežiūros prieinamumo lygybė (lygiateisiškumas);
− naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis lygybė (lygiateisiškumas);
− sveikatos priežiūros rezultatų lygybė (lygiateisiškumas).
Nors terminija ir anglų, ir lietuvių kalbose nėra nusistovėjusi, populiariausias
šiuo atveju lietuviškasis terminas yra sveikatos (sveikatos priežiūros) netolygumai, kuris dažniausiai bus vartojamas ir šioje knygoje.

Sveikatos netolygumų priežastys
ir pažeidžiamos grupės
Sveikatos netolygumų (skirtumų) priežastys yra kompleksinės. Jos skirstomos į dvi dideles grupes:
− neišvengiamas ir dėsningas;
− išvengiamas ir socialiniu požiūriu neteisingas.
Pirmajai grupei priskiriami biologinių veiksnių (amžiaus, lyties, paveldėjimo),
taip pat rizikingo elgesio, jei jis nepriklauso nuo paties žmogaus, nulemti sveikatos
skirtumai.
Antrajai grupei priskiriami veiksnių, kurių galima ir būtina išvengti, nulemti
sveikatos netolygumai. Tai sveikatai kenksmingas gyvenimo būdas, nulemtas nepa-
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lankių socialinių ir ekonominių veiksnių (pvz., dėl nepakankamų pajamų – bloga
mityba ir gyvenimo sąlygos, žalingas aplinkos poveikis, ribotas sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumas). Šių veiksnių suformuoti sveikatos skirtumai atsiranda
neatsitiktinai – juos lemia politiniai sprendimai, sveikatos priežiūros finansavimo
sistema, visuomenės nuostatos, išteklių paskirstymas. Ištekliai gali būti materialūs
(pvz., materialinių gėrybių ir tarnybų prieinamumas) ir socialiniai (pvz., socialiniai ryšiai, socialinis kapitalas, socialinė parama, socialiniai tinklai). Taigi nesveikata šiuo požiūriu yra neteisingo ir netolygaus įvairių išteklių ir sveikatą lemiančių
veiksnių paskirstymo rezultatas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sveikatos skirtumus gali lemti šios priežastys (Whitehead, 2000):
Natūralios biologinės variacijos.
Laisvai pasirinkta sveikatą žalojanti elgsena (pvz., užsiiminėjimas rizikingomis sporto šakomis).
Laisvai pasirinkta sveikatą stiprinanti elgsena (pvz., sveika mityba, tinkamas fizinis aktyvumas).
Sveikatą žalojanti elgsena, kai pasirinkimas yra ribotas arba negalimas
(pvz., nesveika mityba, nulemta socialinių, ekonominių veiksnių).
Sveikatą žalojančios gyvenimo ir darbo sąlygos.
Neadekvati ar neprieinama sveikatos priežiūra bei kitos su sveikata susijusios tarnybos.
Su sveikata susijęs socialinis mobilumas, kai dėl blogos sveikatos prastėja
socialinė ekonominė asmens padėtis.

Pirmosios, antrosios ir trečiosios priežasčių nulemti sveikatos skirtumai
nelaikomi sveikatos nelygybe, nes šios priežastys yra arba neišvengiamos, arba laisvai
pasirenkamos. Sveikatos skirtumus, nulemtus ketvirtosios, penktosios, šeštosios ar
septintosios priežasties, turėtume vadinti sveikatos nelygybe ir suprasti, kad šių
priežasčių būtina vengti, o jų nulemti sveikatos skirtumai yra nepriimtini.
Daugybė mokslinių tyrimų, atliktų pasaulyje, rodo panašias tendencijas –
sveikatos ir jos priežiūros netolygumų požiūriu pažeidžiamiausios grupės yra
panašios. Nustatyta, kad socialiniai skirtumai sveikatos ir jos priežiūros srityje
atsiranda dėl skirtingų kasdienio gyvenimo sąlygų bei kitų veiksnių, tokių kaip
pajamų dydis, nedarbo ir švietimo lygis, gyvenamoji vieta, šeiminė padėtis.
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Egzistuoja mirtingumo, būsimo gyvenimo trukmės rodiklių bei gyvensenos
skirtumai tarp miesto ir kaimo gyventojų, skirtingo išsilavinimo žmonių ir tarp
lyčių tos pačios socialinės ekonominės padėties grupėse. Sveikatos netolygumus
gali lemti ir nevienodas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas bei kokybė,
kuriuos lemia daugybė veiksnių. Taigi, sveikatos ir jos priežiūros netolygumų
kontekste pažeidžiamiausiomis grupėmis laikomi turintieji mažas pajamas,
bedarbiai, veikiami streso ir kitų kenksmingų aplinkos veiksnių, vaikai, augantys
šeimose, kuriose yra tik vienas iš tėvų, riboto išsilavinimo asmenys. Žemesnių
socialinės ekonominės padėties grupių žmonės yra labiau veikiami rizikos veiksnių,
jų rizikos laipsnis sveikatos pažeidžiamumo požiūriu yra didesnis.
Šalyse, kuriose vyksta intensyvūs socialiniai, ekonominiai ir politiniai pokyčiai,
sveikatos nelygybės problema ypač aktuali. Lietuvoje egzistuoja didžiuliai
socialiniai gyventojų sveikatos netolygumai ir nuolat su didesniu pavojumi sveikatai
susiduriančios gyventojų grupės (LR Seimas, 2014, Nr. XII-964; SAM 2014, Nr.
V-815; Buivydas, et al. 2010).
Amžiaus įtaka sveikatai neabejotina. Ilgėjanti gyvenimo trukmė didina sveikatos
praradimo tikimybę. Lietuva demografiniu požiūriu tampa vis labiau senstančia
šalimi. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2017 m. pradžioje šalyje
gyveno 550,4 tūkst. 65 m. ir vyresnio amžiaus žmonių, tai sudarė 19,3 proc.
visų gyventojų. Dėl gyventojų senėjimo kyla naujų daugiadimensių problemų,
auga socialinės ir sveikatos apsaugos sistemoms tenkantis krūvis. Senstančioje
visuomenėje daugėja neįgalių žmonių, auga specializuotos ambulatorinės ir
stacionarinės pagalbos, ilgalaikės slaugos paslaugų poreikis, taip pat daugėja
psichikos sveikatos problemų. Prasta sveikatos būklė neretai tampa svarbiu socialinės
atskirties veiksniu. Lietuvoje, kaip ir kai kuriose kitose „greitai senstančiose“ šalyse,
didėja pagyvenusių žmonių socialinės atskirties rizika, neužtikrinamos galimybės
pagyvenusiems žmonėms aktyviai dalyvauti darbo rinkoje ir įprastinėje veikloje.
Atlikti tyrimai rodo, kad Lietuvos gyventojų sveikatos netolygumai yra ypač
stipriai susiję su jų išsimokslinimu – aukštesnis išsimokslinimas asocijuojasi su
mažesniais mirtingumo rodikliais, geresne sveikata ir gyvenimo kokybe. Vidutinės
numatomos gyvenimo trukmės ir mirtingumo nuo pagrindinių priežasčių
netolygumai skirtingo išsimokslinimo Lietuvos gyventojų grupėse yra vieni
didžiausių Europos Sąjungoje ir keletą dešimtmečių didėjo (LR sveikatos apsaugos
ministras 2014, Nr. V-815; Mackenbach, et al. 2014). Tik pastaraisiais metais
pastebėtos nežymios ir dar šiuo metu nestabilios mažėjimo tendencijos.
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Šeiminė padėtis taip pat turi įtakos sveikatai – Lietuvoje gyvenančių vienišų
žmonių sveikata yra blogesnė negu gyvenančių šeimose. Šie netolygumai turi
tendenciją mažėti, nes pastaraisiais dešimtmečiais ryškiai transformuojasi šeimos
institucija.
Užsiėmimas ir pajamos akivaizdžiai koreliuoja su sveikatos rodikliais. Lietuva – viena iš Europos Sąjungos valstybių, kurioje yra didžiausi pajamų nelygybės
rodikliai. Ekonomiškai neaktyvūs, mažas pajamas ir žemą socialinę padėtį turintys
asmenys patiria daugiau psichologinių ir socialinio saugumo problemų, turi mažiau sveikos gyvensenos formavimosi ir sveikatos gerinimo galimybių ir atitinkamai susiduria su didesne ligų bei pirmalaikių mirčių rizika. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, skurdo ir socialinės atskirties rizikos laipsnis buvo sumažėjęs,
bet dėl 2009 m. krizės rodikliai pablogėjo, ir tai lėmė sveikatos skirtumų augimą
tarp stabilias aukštas pajamas turinčių gyventojų ir gyventojų, kurių pajamos yra
nereguliarios ir mažos. 2015 m. žmonių, patiriančių skurdo riziką, skaičius buvo
didžiausias nuo 2010 m. 2015 m. žemiau skurdo rizikos ribos gyveno 22,2 proc.
Lietuvos gyventojų. Skurdo riziką patiria apie du trečdaliai darbo neturinčių asmenų. Šie rodikliai yra gerokai blogesni už Europos Sąjungos vidurkį, todėl nenuostabu, kad Lietuva iš kitų Europos sąjungos šalių išsiskiria ne tik didžiausiais sveikatos netolygumais, bet ir prasčiausiomis jų kitimo kryptimis. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, Lietuvoje skurdo riziką dažniausiai patiria ir vaikai iki
18 metų (Lietuvos statistikos departamentas, 2016). Moksliniai įrodymai teigia,
kad didžiosios dalies priešlaikinės mirties priežasčių reikėtų ieškoti vaikystės ir paauglystės elgsenoje, taigi ateities perspektyva tikrai neramina.
Didžiulę reikšmę sveikatai turi gyvenamoji vieta. Lietuvoje kaimo gyventojų
sveikatos rodikliai yra gerokai prastesni negu miesto gyventojų. Blogesnę kaimo
gyventojų padėtį rodo ir mirtingumo nuo daugelio pagrindinių priežasčių rodiklių
pokyčiai. Ypač skiriasi mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų bei išorinių
mirties priežasčių rodikliai mieste ir kaime. Miesto ir kaimo (rajonų) gyventojų
mirtingumo, sergamumo ir gyvensenos rodiklių netolygumai bei jų pokyčiai
netiesiogiai atspindi kaimo gyventojų patiriamą didesnį socialinį bei psichologinį
stresą, susijusį su nepalankiais sveikatai ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais
veiksniais, taip pat ir sveikatos priežiūros nelygybę – aukštos kokybės profilaktines,
ambulatorines ir stacionarines paslaugas gauti kaimo gyventojams yra sudėtingiau
ir užtrunka ilgiau nei miestiečiams. Tai susiję su netolygiu specialistų pasiskirstymu,
sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo bei teikimo laiku organizavimo ir valdymo
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trūkumais. Lietuvos regionai socialine ir ekonomine raida smarkiai atsilieka nuo
didžiųjų miestų. Miestų ir rajonų raidos netolygumams įtakos turi ir dar neįveikti
pasaulinės finansinės krizės socialiniai padariniai bei Europoje susiformavusi
nepalanki geopolitinė padėtis. Lietuvos statistikos departamento duomenimis,
skurdo rizikos lygis kaimo vietovėse yra kur kas didesnis negu miestuose.
Disponuojamąsias pajamas, mažesnes už skurdo rizikos ribą, 2015 m. mieste gavo
18,1 proc. gyventojų (penkiuose didžiuosiuose miestuose – 13,7 proc., kituose
miestuose – 25,1 proc.), kaime – 30,6 proc. (Lietuvos statistikos departamentas,
2016). Ši situacija rodo, kad sveikatos netolygumų priežastys yra kompleksinės.
Sveikatos netolygumams didelę reikšmę, kaip minėta, turi sveikatos priežiūros
nelygybė, galimybė naudotis viešosiomis sveikatos priežiūros, ligų profilaktikos
ir sveikatinimo paslaugomis. Sveikatos priežiūros prieinamumas – ypač svarbus
sveikatos nelygybę lemiantis veiksnys. Jis apima kokybišką, poreikius atitinkančią,
savalaikę ir efektyvią sveikatos priežiūrą. Sveikatos priežiūros prieinamumą lemia
daugybė materialinių, geografinių, politinių, socialinių ir psichologinių veiksnių.
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas organizacine, komunikacine (fizine,
prieinamumo) ir ekonomine prasme neatsiejamas nuo paslaugų kokybės. Lietuvoje sveikatos priežiūros nelygybės problema ypač aktuali – šalyje egzistuoja dideli
teritoriniai bei socialiniai netolygumai sveikatos priežiūros prieinamumo ir kokybės požiūriu (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo 2014 m. liepos
16 d., Nr. V-815; Lietuvos statistikos departamentas, 2016).
Sveikatos priežiūros nelygybė, panašiai, kaip ir sveikatos nelygybė, gali atsirasti priklausomai nuo:
– socialinės klasės;
– lyties;
– amžiaus;
– ligos (sveikatos būklės);
– užsiėmimo;
– šeiminės padėties;
– ekonominės padėties (aktyvumo);
– geografinės padėties.
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Kai kurios sveikatos priežiūros plėtros kryptys, tokios kaip intensyvus rinkos
ekonomikos principų diegimas į sveikatos sistemą, privačių sveikatos priežiūros
tarnybų plėtra, pacientų priemokos už paslaugas, didina sveikatos priežiūros
nelygybės riziką. Labai svarbus šiame procese yra ir „aukos kaltinimas“, kai
visuomenėje, o kartu ir sveikatos priežiūros sistemoje įsigali požiūris, kad už
sveikatą žalojančią elgseną ir ligas atsakingas išskirtinai pats asmuo, ignoruojant
socialines, ekonomines, kultūrines ir kitas sąlygas.

Kodėl sveikatos ir jos priežiūros netolygumai
yra svarbi problema, kurią būtina spręsti?
Neretai kyla klausimas, kodėl sveikatos ir jos priežiūros netolygumai turėtų būti laikomi problema siekiant:
– asmeninių interesų?
– kolektyvinio saugumo?
– teisumo suverenioje valstybėje?
– globalaus teisumo?
Vienareikšmį atsakymą į šį klausimą rasti sudėtinga, nes jis priklauso nuo
daugybės individualių, socialinių, ekonominių, kultūrinių bei politinių veiksnių.
Svarbu pabrėžti, kad sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimas yra svarbi
etinė ir moralinė problema, o sveikata yra būtina visokeriopos plėtros sąlyga
(Ruger, 2006). Svarbiausias atsakymas į klausimą, kodėl reikia mažinti sveikatos
netolygumus, turėtų būti teisingumo ir solidarumo siekis, tačiau dažnai sunku
suprasti ir paaiškinti, kodėl tam tikra situacija turėtų būti nepriimtina. Sveikatos
ir jos priežiūros nelygybė nėra natūrali situacija – ją lemia visuomenėje priimami
politiniai, ekonominiai ar socialiniai sprendimai, lemiantys nevienodą „gėrybių“,
„išteklių“ ar „naudos“ paskirstymą.
Ne mažiau svarbus sveikatos netolygumų mažinimo poreikis yra susijęs su
įvairiapuse nauda visuomenei (Woodward, Kawachi, 2000). Būtina suprasti, kad:
1. Sveikatos nelygybė yra nepriimtina ir neteisinga. Esama sveikatos būklė
ir galimybės siekti sveikatos nėra vienodos. Dažnai įvairių gyventojų grupių
sveikata skiriasi dėl nevienodų galimybių ją saugoti ir stiprinti, ir tai rodo,
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2.

3.

−
−

kad būtina pirmiausia orientuotis į mažinimą tokių sveikatos netolygumų, už
kuriuos žmonės nėra asmeniškai atsakingi. Požiūriai į tai, kiek žmonės yra patys
atsakingi už savo sveikatą, taip pat skiriasi (pvz., kiek žmogus yra asmeniškai
atsakingas už rūkymą, nepakankamą savo fizinį aktyvumą, alkoholio vartojimą).
Daugeliu atvejų asmeninė atsakomybė nėra pagrindinė nesveikos gyvensenos
priežastis. Pavyzdžiui, vaikų socialiniai sveikatos netolygumai, kurie nepriklauso
nuo vaikų pasirinkimo, dažnai vėliau nulemia suaugusių žmonių pasirinkimus.
Sveikatos netolygumai paveikia visus. Jau XIX amžiuje, supratus, kad prastos
vargingųjų visuomenės sluoksnių gyvenimo sąlygos kelia infekcinių ligų pavojų
visai populiacijai, buvo pradėtos sanitarijos reformos. Asmeniniai visų socialinių
sluoksnių gyventojų interesai paliečiami ne tik infekcinių ligų plitimo, smurto,
alkoholio, narkotinių medžiagų vartojimo, psichikos ligų ar kriminogeninės
situacijos blogėjimo atvejais, kurie aiškiai iliustruoja riziką, kylančią gyvenant
visuomenėje, kurioje egzistuoja didelės prastos fizinės ar psichikos sveikatos
grupės. Dideli socialiniai bei ekonominiai netolygumai silpnina socialinį
kapitalą ir neleidžia kurtis bei augti sveikoms bendruomenėms. Galima
teigti, kad sveikata tiesiogiai atspindi socialines, ekonomines ir kultūrines
šalies aplinkybes. Aktualus ir utilitarinis požiūris, kad sveikatos netolygumų
mažinimas didina visuomenės gerovę, o socialinė dezintegracija yra brangi ir
nesaugi. Utilitarinė pozicija yra patogi siekiant bendros naudos, t. y. pagerinti
bendrąją žmonių sveikatos būklę, tačiau kartais, siekiant šio tikslo, sveikatos
netolygumai gali netgi padidėti. Akivaizdu, kad mažinti sveikatos netolygumus
yra ekonomiškai naudinga. Teigiamą ryšį tarp ekonominio augimo ir sveikatos
daugiausia lemia ištekliai, skiriami žemiausias pajamas turinčių asmenų
gyvenimo standartams gerinti ir investuojami į visuomenines sveikatos bei
švietimo sistemas. Šios investicijos suteikia daugiau galimybių žemesniesiems
socialiniams ekonominiams visuomenės sluoksniams tapti sveikesniais ir
visavertiškai dalyvauti ekonominiame bei socialiniame šalies gyvenime,
netampant našta visuomenei.
Sveikatos netolygumai gali būti sumažinti. Sveikatos netolygumų sumažėjimas ne visada yra susijęs su bendros sveikatos situacijos gerėjimu. Sveikatos
netolygumai gali sumažėti:
greičiau gerėjant pažeidžiamų grupių, lyginant su aukštesniųjų socialinių
ekonominių sluoksnių gyventojų sveikatos rodikliais;
gerėjant tik pažeidžiamų grupių sveikatos rodikliams;

Patirtis ir perspektyvos  17

− prastėjant aukštesnio socialinio ekonominio sluoksnio žmonių sveikatos
rodikliams;
− lėčiau blogėjant pažeidžiamų grupių sveikatos rodikliams.
Natūralu, kad tikslas mažinti sveikatos netolygumus, bloginant tam tikros
gyventojų grupės sveikatos rodiklius arba jiems blogėjant nevienodu tempu,
neturėtų būti keliamas, taigi sveikatos netolygumai turėtų būti mažinami tik
gerinant kai kurių grupių sveikatą. Kartais, kaip buvo minėta, visuomenės
sveikatos intervencijos gali padidinti sveikatos netolygumus, nes, reaguodama į
šias intervencijas, aukštesnių socialinių ekonominių gyventojų grupių sveikata
gerėja sparčiau negu žemesniųjų. Tai dažna situacija, nes aukštesnieji socialiniai
ekonominiai gyventojų sluoksniai greičiau ir palankiau reaguoja į sveikatos
stiprinimo bei ligų profilaktikos intervencijas (populiacines strategijas), tačiau tai
nėra neišvengiama. Kai kurios populiacinės visuomenės sveikatos intervencijos
pasiekia vienodai visus socialinius ekonominius gyventojų sluoksnius (pvz., vandens
fluoravimas, tabako gaminių kainų didinimas), ir tai dažnai sveikatos netolygumus
sumažina. „Aukštos rizikos“ ligų profilaktikos strategijos atrodo tinkamos mažinant
sveikatos netolygumus, bet tokiu atveju dažniausiai apsiribojama intervencijomis,
orientuotomis į mažas gyventojų grupes, taigi bendra gyventojų sveikatos būklė
pagerėja nedaug.
Apibendrinant galima teigti, kad sveikatos netolygumai gali būti sumažinti
sėkmingai įgyvendinant kompleksines sveikatos strategijas ir integruojant sveikatos,
socialinės, švietimo sistemos bei kitų sektorių veiksmus.

Pagrindinės sveikatos ir jos priežiūros nelygybės
mažinimo kliūtys:
− Politinio suinteresuotumo trūkumas. Dažnai politiniai sprendimai, orientuoti
į pažeidžiamų grupių palaikymą, yra nepopuliarūs, nes paliečia mokesčių
sistemas, išteklių perskirstymą ir vidurinės bei aukštesniosios klasių interesus.
− Informacijos ir žinių trūkumas. Nors sukaupta daugybė duomenų apie
sveikatos ir jos priežiūros nelygybę, stebėtina, kad ši informacija neretai
interpretuojama neteisingai arba iš viso nepasiekia visuomenės ir politikų. Būtina
suprasti, kad egzistuoja veiksmingos ir ekonomiškai naudingos intervencijos,
sprendžiant sveikatos ir jos priežiūros nelygybės problemas. Jos bus aptartos
kituose šios knygos skyriuose.
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− Finansinių išteklių trūkumas. Su šia problema susiduria visos šalys, tačiau
svarbu pabrėžti, kad sveikatos nelygybės mažinimas gerina bendruosius
gyventojų sveikatos rodiklius, o tai yra pagrindinis ekonominės plėtros variklis,
taigi investicijos į sveikatos nelygybės mažinimą yra investicijos ir į šalies
ekonominę plėtrą.
− Koordinacijos ir vadybos problemos. Sveikatos nelygybės problemos negali
būti sprendžiamos vien sveikatos sektoriuje. Tai daugiadisciplinė, daugiasektorė
atsakomybė. Didžiulė atsakomybė tenka socialiniam, švietimo sektoriams,
nevyriausybinėms organizacijoms, masinio informavimo priemonėms,
bendruomenėms. Sveikatos priežiūros sektoriaus vaidmuo šiame procese taip
pat yra labai svarbus. Sveikatos sistemos darbuotojai, visuomenės sveikatos
specialistai, tiesiogiai spręsdami sveikatos problemas, turi veikti kaip advokatai,
bendraudami su nacionalinio ir vietinio lygmens politikais, nevyriausybinėmis
organizacijomis, skleisdami informaciją ir keldami susirūpinimą socialinėmis
sveikatos problemomis. Profesinės sveikatos sistemos darbuotojų organizacijos
gali turėti didelę įtaką, pabrėždamos socialinių, politinių ir ekonominių
sveikatos dimensijų svarbą. Tikslios sveikatos informacijos rinkimas ir analizė
yra tiesioginė sveikatos sektoriaus atsakomybė, o moksliniai sveikatos sistemos
tyrimai turi pateikti įrodymais grįstus pasiūlymus, kurios sveikatos intervencijos
yra veiksmingiausios. Veiksmai turi būti koordinuojami nacionaliniu, regioniniu
bei vietiniu lygmenimis.
− Nepakankamas visuomenės įtraukimas. Sveikatos nelygybė yra akivaizdžiai
susijusi su visuomenės struktūra bei organizavimu, socialiniais procesais,
ryšiais, jėgų pasiskirstymu (Belle-Isle, Benoit, Pauly, 2014; Raphael, Bryant,
2006). Visuomeninės ir bendruomenės organizacijos turi didžiulę reikšmę
socialiniams ryšiams, politiniams sprendimams, žmogaus teisių užtikrinimui,
sveikatos priežiūros ir socialinių tarnybų prieinamumui, o, svarbiausia,
galimybėms dalyvauti visuomeniniame gyvenime, kuriame tam tikros vertybės,
normos ir gyvensena yra arba priimama ir gerbiama arba stigmatizuojama
ir diskriminuojama. Didelę reikšmę visuomenė turi ir materialinių išteklių
perskirstymui, kuris yra vienas esminių sveikatos ir jos priežiūros nelygybę
lemiančių veiksnių (Popay, Escorel, Hernandez, Johnston, Mathieson, Rispel,
2008). Bendruomeninės organizacijos skatina socialinį aktyvumą ir dalyvavimą,
kartu didindamos socialinį kapitalą, kuris laikomas viena svarbiausių sveikatos
determinančių.
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Sveikatos ir jos priežiūros nelygybės mažinimo sąlygos:
Siekiant sveikatos lygybės, pagrindiniu taikiniu turi tapti išvengiamų
sveikatos netolygumų priežasčių šalinimas. Išteklių perskirstymas ir tam
palanki politinė bei įstatyminė bazė turėtų tapti pagrindu, pradedant kurti ir įgyvendinti sveikatos netolygumų mažinimo strategijas.
Ypatingas dėmesys privalo būti skiriamas pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms. Sąlygos ir galimybės rūpintis savo sveikata ir ją stiprinti turi
būti vienodos visiems.
Į sveikatos nelygybės problemų sprendimą turi būti įtraukiama visuomenė. Žmonių sąmoningumo didinimas yra privaloma sėkmės sąlyga.
Visi planuojami ir įgyvendinami pokyčiai turi būti grįsti moksliniais įrodymais, tinkamai valdomi ir koordinuojami.

Negalima tikėtis, kad net ir sėkmingai įgyvendinamos priemonės visiškai panaikins sveikatos nelygybę, tačiau tolydus kompleksinių priemonių įgyvendinimas
leistų judėti netolygumų mažinimo kryptimi, palaipsniui siekiant šio tikslo.
Užduotis
Lietuvos kaimo gyventojų vidutinė numatoma gyvenimo trukmė jau daugiau kaip tris dešimtmečius yra trumpesnė negu miesto gyventojų. Pastebima bendra tendencija, kad vyrų vidutinės numatomos gyvenimo trukmės
skirtumai mieste ir kaime dažniausiai yra didesni negu moterų. Didžiausia
dalimi miesto ir kaimo vidutinės numatomos gyvenimo trukmės skirtumus
lemia mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų bei išorinių mirties priežasčių skirtumai. Nepalankiausia šiuo požiūrių yra kaimo vyrų situacija.
1.
2.
3.
4.

Aptarkite šią situaciją, vartodami tinkamiausius terminus.
Kokios priežastys lemia šiuos skirtumus?
Ar tai išvengiamas reiškinys?
Kokiomis priemonėmis būtų galima pagerinti situaciją?

5. Kokių pagrindinių kliūčių galima tikėtis sprendžiant šią problemą?
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VGT, metai
82

Moterys

77
72
Vyrai

67
62
57

1970

1985

1988

1991

1994

1997

Miestas

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Kaimas

1.1 pav. Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinė numatoma gyvenimo trukmė
Metai 5
4
3
2
1
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Vyrai 3,49 3,62 4,22 4,35 4,15 3,96 2,96 3,21 3,51 2,68 3,19 2,55 2,51 2,41 2,52 1,99
Moterys 2,24 1,76 2,15 2,46 2,47 2,48 2,31 2,06 2,49 2,50 2,16 2,32 1,75 1,72 1,71 1,80

1.2 pav. Lietuvos miesto ir kaimo gyventojų vidutinės numatomos gyvenimo trukmės skirtumai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Savikontrolės klausimai
Kas yra sveikatos skirtumai, sveikatos netolygumai ir sveikatos nelygybė?
Kas yra sveikatos priežiūros lygybė ir nuo ko ji priklauso?
Kokios yra sveikatos ir jos priežiūros prasme pažeidžiamiausios gyventojų
grupės?
Kodėl būtina spręsti sveikatos netolygumų problemą?
Kokios yra pagrindinės sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimo
kliūtys?
Kokios yra sveikatos ir jos priežiūros netolygumų mažinimo sąlygos?
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2  Tarptautinė ir nacionalinė
sveikatos netolygumų mažinimo
patirtis
Kastytis Šmigelskas, Tomas Vaičiūnas, Reda Mocevičienė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Bendrosios sveikatos netolygumų mažinimo priemonės.
2) Specifinės sveikatos netolygumų mažinimo priemonės.
3) Įvairių pasaulio šalių sveikatos netolygumų mažinimo priemonių pavyzdžiai.
Skyriaus tikslas
Susipažinti su sveikatos netolygumų mažinimo priemonėmis.

1.
2.
3.
4.

Uždaviniai:
Susipažinti su bendrojo pobūdžio strateginėmis priemonėmis, skirtomis
sveikatos netolygumams mažinti.
Sužinoti apie specifinio pobūdžio politikos kryptis, padedančias, mažinti
sveikatos netolygumus.
Gebėti diferencijuoti makropolitines ir tarpžinybinio bendradarbiavimo
priemones, skirtas sveikatos netolygumams mažinti.
Sužinoti apie sveikatos netolygumų mažinimo priemones ir pavyzdžius,
orientuojantis į problemų pobūdį.

Sveikatos netolygumų mažinimo
strategijos
Nors sveikatos netolygumų tema sveikatos moksliniuose tyrimuose ir politinėse
programose sulaukia daug dėmesio, o politikos formavimo kryptys grindžiamos
plačiomis rekomendacijomis, tačiau konkrečių tyrimų apie tai, kaip tam tikros
intervencinės priemonės veikia sveikatos netolygumus, yra gana nedaug. Iš dalies tai
lemia aplinkybė, kad dauguma rekomendacijų orientuojasi į socialines priemones,
kurioms būdingas platus, tačiau bendrojo pobūdžio poveikis, pavyzdžiui, sveikatos
priežiūros prieinamumo gerinimas, vaikų švietimas, sveikesnio maisto kainodara
ir pan. Tokios bendrinės intervencijos tam tikra prasme yra daugiamatės – jos
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pagal prigimtį yra kompleksinės priemonės, kurias tiksliai apibūdinti, išmatuoti
ir įvertinti yra gana sudėtinga. Be to, bendrinio pobūdžio intervencijų poveikis
yra daugialypis, o pokyčiai, kurių tikimasi pasiekti (pavyzdžiui, rūkymo paplitimo
mažinimas), priklauso nuo daugelio kitų veiksnių. Dėl to nustatyti, ar su gyventojų
sveikata susiję pokyčiai yra įvykę būtent dėl konkrečios intervencijos, yra sudėtingas
mokslinis ir praktinis klausimas.
Mokslininkai nurodo, kad veiksmingiausi sveikatos netolygumų mažinimo
būdai nėra žinomi, nors tam ir gali būti duomenų (Kivimäki, et al. 2008). Tačiau,
vertinant sveikatos netolygumų mažinimo strategijas, galima pažymėti, kad yra
dvi pagrindinės strateginių priemonių grupės – bendrojo ir specifinio pobūdžio.
Šios grupės skiriasi mažinimo priemonių specifiškumu – bendrosios priemonės
orientuojamos į apskritai socialinės aplinkos gerinimą ir atskirties mažinimą, o
specifinės priemonės – į konkrečių sveikatos netolygumų mažinimą. Toliau šios
priemonės aptariamos išsamiau.

Bendrosios strateginės priemonės
PSO sveikatos socialinių veiksnių komisija (angl. Commission on Social
Determinants of Health) teigia, kad siekiant sumažinti esamus sveikatos netolygumus,
pirmiausia reikia užtikrinti tris pagrindines sąlygas (CSDH WHO 2008):
1. Pagerinti gyvenimo ir buities sąlygas. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas
gyvenimo ir darbo sąlygoms, kuriomis auga ir gyvena mergaitės bei moterys,
gimsta vaikai. Tokiu būdu sudaromos galimybės vaikams mokytis ir šias sąlygas
pagerinti.
2. Sumažinti valdžios, turto ir išteklių skirtumus. Čia pabrėžiama, kad svarbu
sumažinti jų netolygumus atskirose gyventojų grupėse, tarp kurių egzistuoja
didžiausi skirtumai.
3. Pripažinti, kad netolygumai yra problema ir pasirinkti sprendimų būdus –
sukurti veiksmų planą, kad gyventojų sveikata ir jos netolygumai būtų nuosekliai
vertinami. Be to, reikalingos investicijos į sveikatą – į politikus, sveikatos
priežiūros specialistus, mokslininkus, ypatingą dėmesį skiriant socialiniams
veiksniams, lemiantiems sveikatos netolygumus.
Šios strategijos nagrinėjamos kaip politinės priemonės, dėl kurių vėliau
gali sumažėti sveikatos netolygumai. Tačiau pažymėtina, kad didesnioji dalis
rekomenduojamų veiksmų sveikatos netolygumams mažinti yra labiau socialinės
politikos, o ne sveikatos stiprinimo ir gerinimo priemonės.
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Bendrojo pobūdžio strateginės intervencijos netolygumams mažinti pagal
savo veiklos apimtis skirstomos į populiacines (nacionalinio, regioninio ar
vietinio lygmens) ir tikslinių grupių (nukreiptos į vieną iš tikslinių grupių).
Toliau pateikiama keletas gerosios praktikos pavyzdžių sveikatos netolygumams
mažinti Europos valstybėse nacionaliniu mastu (Marmot 2013).

Populiacinės strategijos
Populiacinės sveikatos netolygumų mažinimo strategijos nukreiptos ne į atskirų
individų ar jų grupių sveikatos rodiklių gerinimą, bet į visą visuomenės lygmenį
(Marmot 2013). Paprastai tokio tipo strategijoms suteikiamas didelės reikšmės
(neretai ir valstybinės reikšmės) statusas, o tai lemia, kad numatytos priemonės
ir intervencijos sveikatos netolygumų klausimais tampa maksimaliai integruotos,
t. y. jos tampa prioritetu visose valstybės politikos srityse (socialinės apsaugos,
švietimo, ūkio ir pan.). Apskritai didelę dalį visuomenės sveikatos priemonių galima
priskirti populiacinei strategijai. Toliau pateikiamos įvairiose šalyse įgyvendinamos
populiacinės sveikatos netolygumų mažinimo strategijos.
− Suomija: nacionalinis veiksmų planas sveikatos netolygumams mažinti
(MSAH 2008). Nacionalinės sveikatos netolygumų mažinimo strategijos
tikslas – integruotas sveikatos netolygumų mažinimo mechanizmas visose
politikos kryptyse , daug dėmesio skiriant tarpžinybiniam bendradarbiavimui
ir nuolatiniam poveikio visuomenės sveikatai vertinimui. Programos
priemonės:
- socialinių veiksnių korekcija: nedarbo ir namų aplinkos gerinimas, švietimas ir
stabilių pajamų užtikrinimas;
- sveikos gyvensenos ugdymas: sveikatos raštingumo gerinimas visoje populiacijoje,
ypatingą dėmesį skiriant rizikos grupių asmenims;
- socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas.
− Jungtinė Karalystė ir Airija: regioninis sveikatos netolygumų veiksmų planas
„Lygūs sveikatos ištekliai visiems“ (UCL 2011). Tai planas, kuriuo remiantis
siekiama sumažinti sveikatos netolygumus taikant universalųjį netolygumų
mažinimo modelį. Šio plano gerinimo objektas – ankstyvoji vaiko raida,
sveikatos priežiūros prieinamumas, sveikatos raštingumas ir paauglių
nėštumas. Ypatingas dėmesys skiriamas socialiniams sveikatos netolygumams
mažinti.
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− Estija: Bendroji sveikatos strategija (NPHS 2008). Nacionalinio Estijos
sveikatos plano strateginis tikslas – pailginti sveiko gyvenimo metų trukmę,
sumažinti mirtingumą ir sergamumą, užtikrinti kokybišką sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą ir socialinę lygybę, mažinti sveikatos netolygumus.
Plane akcentuojamas solidarumas, lygios galimybės ir teisingumas bei aukštos
kokybės sveikatos paslaugų prieinamumas. Rezultatas siekiamas vykdant
integruotą „Sveikatos netolygumų visose politikos kryptyse“ schemą. Kasmet
visų institucijų vadovai teikia ataskaitas apie inicijuotus ir įgyvendintus
Nacionalinio Estijos sveikatos plano rodiklius.
Apibendrinant populiacines strategijas pabrėžtina, kad visų jų tikslinė grupė
yra bendroji šalies populiacija, nors kai kuriais atvejais papildomai išskiriamos
tam tikros gyventojų grupės (kas labiau būdinga tikslinių grupių strategijomis).

Tikslinių grupių strategijos
Tai yra bendrosios strategijos, kurios, priešingai nei populiacinės, visų pirma
nukreiptos į tam tikros, neretai gana nedidelės gyventojų grupės sveikatos rodiklių
gerinimą. Šios strategijos skirtos tikslinei grupei, pasitelkus tikslines poveikio
priemones. Toliau pateikiama keletas tikslinių grupių sveikatos netolygumų
mažinimo strategijos pavyzdžių.
− Nyderlandai: Vaikų sveikatos gerinimo ir su tuo susijusių sveikatos
netolygumų mažinimo strategija (Abbema, Assema, Kok, De Leeuw, De
Vries 2004). Visos intervencinės priemonės, nukreiptos į fizinio aktyvumo
gerinimą mokykloms bendradarbiaujant su sporto klubais, aplinkos
pritaikymą sveikam fiziniam aktyvumui arti namų, taip pat vaikus supančios
viešosios aplinkos perprojektavimą į vaikui palankią aplinką.
− Ispanija, Andalūzijos regionas (CMHP 2008): Gyventojų, turinčių negalią,
socialinės integracijos programa. Integruoti politiniai sprendimai visose
politikos kryptyse – negalią turinčių asmenų integracija į darbo rinką
(užtikrinant, kad galintys dirbti asmenys turėtų darbą); saugios aplinkos
pritaikymas neįgaliesiems, neišskiriant jų statuso.
Apibendrinant tikslinių grupių strategijas pabrėžtina, kad visų jų sveikatos
netolygumų mažinimo priemonės koncentruojamos į tam tikrą aiškią populiacijos dalį.
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Specifinio pobūdžio priemonės
Siekdama diferencijuoti skirtingo pobūdžio intervencijas, kurios orientuotos į
sveikatos netolygumų mažinimą, mokslininkė Hilary Graham 2004 m. pasiūlė jas
skirstyti į tris pagrindines grupes. Šios klasifikacijos laikosi ir Pasaulio sveikatos
organizacija, apibrėždama netolygumų mažinimo sąvokas ir principus (Graham
2004; Whitehead, Dahlgren 2007). Šios trys intervencinės grupės apibrėžiamos
pagal tai, koks yra jų pagrindinis tikslas:
1. Pažeidžiamiausių grupių sveikatos gerinimas.
2. Sveikatos skirtumų tarp grupių mažinimas.
3. Universalus sveikatos gerinimas.
Toliau šios trys intervencijų grupės aprašomos plačiau.

Pažeidžiamiausių grupių sveikatos
gerinimo politika
Pažeidžiamiausių, arba jautriausių, grupių sveikatos gerinimo priemonės –
tai intervencijos, gerinančios sveikatą išimtinai pažeidžiamiausiose (jautriausiose) visuomenės grupėse.
Tai tikslinės programos, kurios orientuojasi tik į specifinę, jautriausią gyventojų
grupę, palikdamos be intervencijos kitas visuomenės grupes.
1 pavyzdys. 1998 m. Jungtinėje Karalystėje pradėtas įgyvendinti „Naujasis
veiksmų planas bendruomenėms“ (angl. „The new deal for communities“
(Office of the Deputy Prime Minister 2005)), kuris yra nukreiptas į 39
labiausiai nepasiturinčias vietoves ir jų gyventojus. Programos metu
didžiausias dėmesys buvo skiriamas sveikatos priežiūrai, nedarbui,
išsilavinimui, gyventojų saugumui ir gyvenamajai aplinkai gerinti. Atliekant
tarpinį programos įgyvendinimo vertinimą nustatyta, kad asmenys, pagerinę
savo sveikatos raštingumą, buvo labiau linkę atsisakyti sveikatą žalojančių
veiksnių (rūkymo, alkoholio vartojimo ir pan.), jiems buvo lengviau susirasti
apmokamą darbą, jie aktyviau dalyvavo švietimo ir profesinio tobulėjimo
kursuose, taip pat buvo šiek tiek geresnės sveikatos.
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Kiti strategijos taikymo pavyzdžiai pateikiami 2.1 lentelėje.
2.1 lentelė. Priemonių pavyzdžiai: pažeidžiamiausių grupių sveikatos gerinimas
Autoriai

Priemonės
– Streso įveika – streso įveikos būdų ugdymas (specialus kursas).
– Fizinis aktyvumas – savaitiniai aerobikos užsiėmimai moterims,
savaitiniai futbolo užsiėmimai vyrams, savaitiniai užsiėmimai pagyvenusiems, ikimokyklinukų ir tėvų užsiėmimai, išvykos.
– Socialinis saugumas – vakarėliai, sporto renginiai, paauglių susibūrimo vietų sukūrimas, vaikų žaidimo aikštelių sukūrimas.
– Eismas – mokyklų aplinkos priežiūra, 3 dienos per metus be eismo
Abbema, Assema, prie mokyklos.
Kok, De Leeuw, – Aplinka – gėlių lysvių auginimas prie gatvės, šiukšlių rinkimas gaDe Vries 2004
tvėse įtraukiant vaikus.
– Tėvystės įgūdžiai tėvams, turintiems vaikų iki 10 metų amžiaus –
26 pamokų ciklas apie gerą tėvystę, vaikų miego režimą, fizinį aktyvumą, vaikų centrų steigimas, vaiko ir mamos centrų steigimas.
– Tėvystės įgūdžiai tėvams, turintiems 11–18 metų amžiaus vaikų –
tėvų mokymai apie domėjimąsi paauglio interesais, imigrantų
mokymai, saugaus sekso mokymai, socialiniai žaidimai, mokymai
apie narkotikus.
Bauld, Judge,
– Speciali metimo rūkyti programa, skirta nepasiturinčių regionų
Platt 2007;
gyventojams.
Chesterman 2005
Kendrick,
– Traumų profilaktika namuose: apsauginiai varteliai prie laiptų,
Mulvaney, Watson gaisro ir dūmų aliarmo įranga, langų uždarymas, saugus nuo vaikų
2009
vaistų laikymas, saugus nuo vaikų aštrių daiktų laikymas.
Neumann,
Rasmussen,
– Teoriniai metimo rūkyti užsiėmimai, nikotino pakaitinė terapija.
Ghith, Heitmann,
Tønnesen 2012
– 8 sav. gydymas, skirtas metantiems rūkyti: individuali pagalba,
grupinė pagalba kombinuota su pakaitine nikotino terapija arba
gydymu bupropionu.
– Intervencija: pagalbos ieškoma per patį asmenį, bendrosios praktiFerguson, Bauld,
kos gydytoją, kitą sveikatos priežiūros specialistą, bendrosios prakChesterman, Judge
tikos slaugytoją, konsultantą ar kt.
2005
– Intervencijos vieta: pirminis sveikatos priežiūros lygmuo; ligoninė,
darbo vieta ar mokymo įstaiga, kita bendruomeninė vieta.
– Medikamentai: pakaitinė nikotino terapija; bupropionas; kitos nefarmokologinės priemonės.
Dixon,
– Šeimos gydytojai papildomai skatinami už prevencijos organizaviKhachatryan,
mą ir lėtinių neinfekcinių ligų turinčių asmenų kompleksinį gydyGilmour 2010
mą pažeidžiamuosiuose rajonuose.
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Verta pažymėti, kad pažeidžiamiausių grupių strategija iš dalies gali kelti pavojų
visuomenės solidarumui (Korpi, Palme 1998), nes teigiamas poveikis sveikatai
tikslingai daromas tik tam tikrai gyventojų grupei, o ne visai populiacijai. Be to,
tokia strategija dažniausiai orientuota tik į pažeidžiamiausios gyventojų grupės
sveikatos rodiklių gerinimą, todėl nebūtinai šie rodikliai priartėja prie visos šalies
vidurkio. Taip gali atsitikti tuomet, kai intervencijos metu labiau pasiturinčių
gyventojų grupių sveikata gerėja sparčiau negu pažeidžiamiausių grupių, todėl
sveikatos netolygumai ne mažėja, bet didėja (beje, gerėjančių bendros populiacijos
rodiklių kontekste). Tačiau yra autorių, teigiančių, kad, laikantis šios strategijos,
pažeidžiamiausios grupės sveikatos rodiklių gerėjimas gali būti laikomas sėkme net
ir tuomet, jeigu skirtumai, palyginti su turtingiausių grupių skirtumais, padidėja
(Whitehead, Dahlgren 2006), t. y. padidėja sveikatos netolygumai.
2 pavyzdys. Nyderlandų neturtingame Arnhemo miesto Bruko rajone buvo
įgyvendintas „Bendruomenės sveikatinimo planas“, kurio tikslas – socialinių
ekonominių netolygumų mažinimas pažeidžiamiausioje populiacijos grupėje
(Abbema, Assema, Kok, De Leeuw, De Vries 2004). Poveikio grupė – 5 000
gyventojų mikrorajonas. Vykdant programą buvo taikytos šios intervencinės
priemonės:
– Fizinis aktyvumas ir streso valdymas: konsultacijos su šeimos gydytoju
ir kineziterapeutu; moterims skirtos nemokamos baseino procedūros ir
aerobikos užsiėmimai; vyrams skirtos futbolo treniruotės; bendruomenei
skirtos specialisto konsultacijos fizinio aktyvumo klausimais.
– Socialinė gerovė: atnaujintos jau esančios vaikų žaidimų aikštelės ir
įrengtos naujos; padidintas nemokamų pasilinksminimo vietų skaičius;
nepilnamečių nusikalstamumo mažinimas pasitelkiant šeimos narius,
socialinius darbuotojus, mokytojus ir policiją; padidintas policijos
pareigūnų dėmesys probleminiams mikrorajono kvartalams.
– Eismo saugumo gerinimas: transporto priemonių greičio apribojimai
prie mokyklų ir darželių; tris dienas per metus skelbiama vaikų žaidimo
diena, kurios metu draudžiamas bet koks transporto priemonių judėjimas
gatvėse; nuolatinė eismo kontrolė prie viešųjų žaidimo aikštelių, darželių
ir mokyklų; saugaus eismo pamokos mokyklose ir darželiuose.
– Gyvenamosios aplinkos gerinimas: šunų vedžiojimo vietų žymėjimas;
papildomos šiukšliadėžės ir šiukšlių konteineriai.
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– Tėvystės įgūdžių ugdymas: nemokami pozityviosios tėvystės užsiėmimai
tėvams ir visai bendruomenei; įkurtas mamos ir vaiko centras; nemokamai
veikianti pagalbos linija.
Poveikio grupė buvo neturtingas mikrorajonas, kuriam būdingas didesnis
gyventojų streso lygis, mažesnis saugumas, tėvystės ir sveikatos problemos.
Kontrolės grupėje buvo kiti du Arnhemo miesto mikrorajonai. Intervencija
vykdyta vertinant jos poveikį po dvejų metų, kurios rezultatai pateikti
2.2 lentelėje.
2.2 lentelė. Poveikio vertinimo pavyzdys Arnhemo tyrime
Su sveikata susiję rodikliai
Subjektyvus sveikatos vertinimas
(1 – prasta, 5 – puiki)
Berecepčių vaistų vartojimas (1 –
beveik kasdien, 6 – niekada)
Galvos, nugaros arba kaklo
skausmai (% turinčių mažiau
kaip du simptomus)
Stresas (1 dažnai, 4 niekada)
Fizinis aktyvumas (1 – retai, 7 –
beveik kasdien)
Pasitenkinimo jausmas (1 –
beviltiškas, 5 – viltingas)
Subjektyvus aplinkos saugumo
vertinimas (1 – nesaugi, 5 –
saugi)
Tėvystės sunkumai (1 – dažni,
4 – reti)

Intervencijos pradžia
Na
PG KG
Ns

Intervencijos pabaiga
PG KG Ns
Na

3,81 3,82 0,997 -0,01 3,66 3,66 1,000 0,00
5,15 5,08 1,014 +0,07 4,93 5,51 0,895 –0,58
35,4 21,7 1,631 –13,7 41,2 21,2 1,943 –20,0
3,20 3,33 0,961 –0,13 3,12 3,30 0,945 –0,18
4,62 4,49 1,029 +0,13 4,28 4,56 0,939 –0,28
1,78 3,12 0,571 –1,34 2,65 2,80 0,946 –0,15
4,05 3,98 1,018 +0,07 4,01 3,98 1,008 +0,03
3,17 3,38 0,938 –0,21 3,20 3,10 1,032 +0,10

Pastaba: PG – poveikio grupė, KG – kontrolės grupių vidurkis, Ns – santykiniai netolygumai
(<1 – geresnė padėtis kontrolės grupėje, >1 – geresnė padėtis poveikio grupėje) Na – absoliutūs
netolygumai („–“ geresnė padėtis kontrolės grupėje, „+“ geresnė padėtis poveikio grupėje).

Pavyzdys rodo, kad daugelis su sveikata susijusių rodiklių pagerėjo, tačiau
netolygumai sumažėjo ne visais aspektais: vertinant subjektyvią sveikatą,
pasitenkinimo jausmą, aplinkos saugumą ir tėvystės sunkumus netolygumai
sumažėjo, tačiau, vertinant vaistų vartojimą, fizinį aktyvumą, patiriamus skausmus
ir stresą, – padidėjo. Tai buvo stebima vertinant tiek santykinius, tiek absoliučius
netolygumų rodiklius.
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Pažeidžiamiausių grupių sveikatos
skirtumų mažinimo politika
Skirtumų tarp kraštutinių grupių mažinimo priemonės – tai intervencijos,
mažinančios skirtumus tarp pažeidžiamiausių (jautriausių) socialinių grupių
ir turtingiausių, labiausiai pasiturinčių ar išsilavinusių gyventojų grupių.
Tokios politikos esmė – sudaryti sąlygas, kad sveikatos rodiklių gerėjimas
jautresnėse grupėse būtų didesnis negu turtingiausiose ar labiausiai išsilavinusiose
grupėse (Graham 2004).
3 pavyzdys. 2007–2009 m. Škotijoje įgyvendinta nacionalinė lytinio
ugdymo programa (angl. Sexual health promotion), kurioje tikslinės
intervencijos grupės buvo žemiausios socialinės ekonominės padėties rajonų
mokyklų vaikai ir aukštos socialinės ekonominės padėties rajonų mokyklų
vaikai (kaip kontrolinė intervencijos grupė). Programa vykdyta pasitelkiant
dvejopą strategiją: nepasiturinčiųjų grupėje rengti teoriniai ir praktiniai
lytinio švietimo užsiėmimai, kuriuos vedė specialiai apmokyti specialistai, o
kontrolinėje grupėje rengti tik teoriniai lytinio švietimo užsiėmimai, kuriuos
vedė neapmokyti mokytojai (Elliott, Henderson, Nixon, Wight 2013).
Vertinant programą pastebėta, kad taikant kompleksiškesnes priemones
nepasiturinčioms grupėms rezultatas, nors ir nedaug, buvo geresnis.
Kiti strategijos taikymo pavyzdžiai pateikiami 2.3 lentelėje
2.3 lentelė. Pažeidžiamiausių grupių sveikatos skirtumų mažinimo pavyzdžiai
Autoriai

Priemonės
– Didžiosios Britanijos sveikatos priežiūros sistemos lėšų asignavimas
Barr, Bambra,
(vietos valdžiai ir pirminei sveikatos priežiūrai), atsižvelgiant į savivalWhitehead 2014
dybių turtingumo statusą – neturtingoms daugiau nei turtingesnėms.
– Atnaujinta bendruomenių skatinimo programa (angl. New Deal
Communities), skirta tų asmenų sąlygoms pagerinti, kurie gyvena
neturtingiausiuose Anglijos rajonuose ir kur siekiama sumažinti
Stafford, Nazroo, skirtumus tarp šių rajonų ir likusios šalies dalies.
– Labai plati intervencija, orientuota į socialinius ir kitus veiksnius,
Popay 2007
pavyzdžiui, sudaromos galimybės plėstis naujam ir esamam verslui,
neturtingų namų remontas, paslaugos jaunesniems nei 18 metų dėl
alkoholio vartojimo ir pan.
Elliott, Henderson,
– Teoriniai lytinio švietimo užsiėmimai jaunuoliams.
Nixon, Wight 2013
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Ši strateginė politinė prieiga nėra dažnai taikoma dėl pagrindinio jos trūkumo –
labiausiai pralaimi tarpinės, vidutinės gyventojų grupės, kadangi joms netaikoma
intervencija arba jos visiškai nėra vertinamos. Tačiau galimas ir kompromisinis atvejis,
kai mažintinas skirtumas apibrėžiamas ne kaip skirtumas tarp pažeidžiamiausių ir
turtingiausių grupių, bet tarp pažeidžiamiausiųjų ir likusios visuomenės dalies.

Universali sveikatos gerinimo politika
Universali sveikatos gerinimo politika – tai intervencijos, orientuotos į socialinių netolygumų mažinimą visoje populiacijoje diferencijuojant poveikį
pagal sveikatos poreikius, t. y. kuo prastesnė sveikatos būklė, tuo didesnis
dėmesys skiriamas sveikatos gerinimo priemonėms.
Universalios politikos esmė yra programos, kurios dėmesį ir išteklius skiria
atsižvelgdamos į atskirų gyventojų grupių sveikatos būklę bei atitinkamai
sudarančios daugiau galimybių sveikatai gerinti jautresnėse grupėse ir mažiau
galimybių labiau pasiturinčiose ar išsilavinusiose gyventojų grupėse.
Nors, taikant universalią sveikatos gerinimo politiką, tikslinė grupė yra visa
populiacija, to nederėtų painioti su populiacine strategija, kurią taikant priemonės
yra iš esmės vienodos visoms gyventojų grupėms.
4 pavyzdys. 2001–2011 m. Jungtinėje Karalystėje buvo įgyvendinta sveikatos
priežiūros lėšų perskirstymo politika, kurios tikslas – asignavimų, skirtų
sveikatos priežiūrai organizuoti, perskirstymas atsižvelgiant į savivaldybių
ekonominį statusą – neturtingoms daugiau nei turtingesnėms: neturtingose
nuo 2001 m. iki 2011 m. lėšų krepšelis, skaičiuojamas vienam asmeniui,
padidėjo 83 proc., o tuo pat metu ekonomiškai stipresniuose rajonuose
asignavimai padidėjo iki 70 proc. Vertinant rezultatus nustatyta, kad tai
buvo ekonomiškai naudinga ir turėjo teigiamą įtaką mažinant gyventojų
mirtingumą (Barr, Bambra, Whitehead 2014).
Tokia strategija ne tik atsižvelgia į sveikatos netolygumus, bet ir gerina
visuomenės sveikatą bendrai visoje populiacijoje. Tai strategija, faktiškai apimanti
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pirmąsias dvi (Marmot 2010, NMHCS 2007), be to, neatskirianti tarpinių,
vidurinių visuomenės grupių, esančių tarp pažeidžiamiausios ir turtingiausios
arba labiausiai išsilavinusios kategorijos. Tačiau ši strategija taikoma kol kas labai
retai.
Nors šios veiksmų grupės (politikos) ir turi esminių skirtumų, tačiau pabrėžtina,
kad jos papildo viena kitą. Tačiau loginė seka yra tokia, kad pirmasis etapas turėtų
apimti priemones gerinant pažeidžiamiausių grupių būklę, antrasis etapas –
mažinant skirtumus tarp ekstremalių grupių, o trečiasis – gerinant sveikatą
visose gyventojų grupėse. Pastarasis politinis požiūris neturėtų būti atskirtas nuo
pirmųjų dviejų. Pagrindinis rodiklis, rodantis, ar populiacijoje sumažėjo sveikatos
netolygumai, turėtų būti tai, kad pažeidžiamiausių grupių sveikata gerėja sparčiau
negu turtingiausių grupių (Whitehead, Dahlgren 2006).
Ekonomiškai stipriose valstybėse neretai taikomas Benach et al. (2012)
pasiūlytas kiek išsamesnis, tačiau savo esme labai panašus intervencijos būdas,
orientuotas į sveikatos netolygumų mažinimą. Šiuo atveju vykdoma perskirstomoji
politika, kurios esmė – išteklių perskirstymas visuomenėje, pavyzdžiui,
progresiniai mokesčiai, socialinis būstas ir panašios priemonės. Simuliaciniai
skaičiavimai rodo (Benach, Malmusi, Yasui, Martinez 2012), kad efektyviausios
yra perskirstomosios politikos (diferencijuotos pagal pajamas) priemonės ir
universali politika diferencijuojant pagal sveikatos poreikius – taip yra todėl, kad
šios strategijos ne tik labiausiai mažina sveikatos netolygumus, bet ir gerina visos
populiacijos sveikatą.

Sveikatos netolygumų mažinimo priemonės
Priemonės pagal įgyvendinimo apimtį
Pasaulio sveikatos organizacija įvardijo daug įvairaus pobūdžio politinių
priemonių, skirtų sveikatos netolygumams mažinti (Dahlgren, Whitehead 2007).
Nė viena iš šių priemonių ar jų grupių nepanaikins visų sveikatos netolygumų,
tačiau platesnis ir nuoseklus jų taikymas sudaro prielaidas, kad netolygumai mažės
ar bent jau nedidės.
Įvairios netolygumų mažinimo priemonės pagal įgyvendinimo apimtis pateiktos
2.1 pav.
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–
–
–
–

Subalansuotas ekonomikos augimas
Pajamų netolygumų mažinimas
Skurdo mažinimas
Sveikatos priežiūros prieinamumo
ir sveikatos gerinimas

–
–
–
–

Švietimo prieinamumas
Darbo aplinkos gerinimas
Nedarbo mažinimas
Sveikatos priežiūros gerinimas

Makropolitinės
priemonės

Tarpžinybinio
bendradarbiavimo
priemonės

Gyvensenos
gerinimo priemonės

Socialinės
priemonės

– Tabako kontrolė
– Alkoholio kontrolė
– Mitybos ir fizinio aktyvumo
gerinimas bei nutukimo
mažinimas

– Individuali socialinė parama
– Horizontali socialinė parama
– Vertikalioji socialinė parama

2.1 pav. Netolygumų mažinimo priemonės pagal įgyvendinimo apimtis (sudaryta autorių)

Makropolitinės priemonės
Subalansuotas ekonomikos augimas. Tarp pagrindinių priemonių, sudarančių
sąlygas mažinti sveikatos netolygumus, yra efektyvus ekonomikos augimo
skatinimas, ypatingą dėmesį skiriant skurdui mažinti, gyvenimo sąlygoms, taip pat
švietimo ir sveikatos prieinamumui gerinti.
Pajamų netolygumų mažinimas. Įvairiose Europos šalyse pajamų skirtumai
tarp turtingiausių ir vargingiausių sluoksnių yra nevienodi: pavyzdžiui, Čekijoje
turtingiausi 10 proc. gyventojų uždirba penkis kartus daugiau pajamų nei
vargingiausi 10 procentų gyventojų, o Portugalijoje – 15 kartų (Lietuvoje šis
skirtumas siekia 8 kartus) (WHO 2005). Tai rodo, kad net ir esant skirtumų,
jų intensyvumas atskirose šalyse ar regionuose nevienodas. Siekiant sumažinti
pajamų netolygumus, tarp siūlomų priemonių yra mokesčių politika ir subsidijos.
Pavyzdžiui, 2002 m. Jungtinėje Karalystėje turtingiausi 20 proc. gyventojų uždirbo
15 kartų daugiau nei vargingiausi 20 proc. gyventojų, tačiau šis skirtumas sumažėjo
iki 5–6 kartų, atskaičiavus mokesčius, ir iki 4 kartų – atsižvelgus į nemokamų
sveikatos ir švietimo paslaugų spektrą neturtingiems gyventojams. Siekiant mažinti
pajamų netolygumus, taip pat rekomenduojama, kad šalis turėtų būti įsivedusi
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minimalią algą, adekvačią išgyventi neturtingiausiems visuomenės sluoksniams. Be
to, progresiniai mokesčiai įvardijami kaip viena iš priemonių, sumažinančių pajamų
netolygumus tarp gyventojų. Taip pat reikėtų užtikrinti lygias lyčių galimybes
darbo rinkoje. Labai svarbus netolygumų mažinimo poveikis vyksta tuomet, kai
gyventojams yra prieinami nemokamas išsilavinimas, sveikatos priežiūra ar net
susisiekimas, nes pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms geresnė sveikata gali būti
neprieinama vien dėl neįperkamos sveikatos priežiūros, išsilavinimo ar susisiekimo.
Taip pat pabrėžtina, kad pajamų netolygumus reikėtų nuolatos vertinti stebėsenos
sistemose.
Skurdo mažinimas. Politinės priemonės turėtų apimti skurdo paplitimo
mažinimą, taip pat geresnį sveikatos stiprinimo ir profilaktikos priemonių
prieinamumą labiausiai nepasiturintiems gyventojams. Vertinamas priemones
ypač svarbu užtikrinti skurde augantiems vaikams. Siekiant sumažinti skurdą, tarp
rekomenduojamų priemonių yra ir mokesčių lengvatos, jau minėtos minimalios
algos, vaiko priežiūros prieinamumo gerinimas (ypač ikimokykliniame amžiuje),
suaugusiųjų švietimo skatinimas, adekvačių pragyvenimui pensijų užtikrinimas,
parama energiją taupančiam būstui įsigyti arba jį renovuoti.
Sveikatos priežiūros prieinamumo ir sveikatos gerinimas. Iš makropolitinės
perspektyvos siekiant šio tikslo, gyventojų grupės, kurioms būdinga didžiausia
prastos sveikatos rizika, turėtų gauti tinkamą sveikatos stiprinimo ir profilaktikos
priemonių prieinamumą. Būtina užtikrinti, kad maitinimas dienos centruose,
sveikatos priežiūros įstaigose, mokyklose, paslaugų senyvo amžiaus gyventojams
prieinamumas būtų pakankamas jautriausioms gyventojų grupėms. Sveikatos
priežiūros paslaugos turi būti ekonomiškai prieinamos jautriausių grupių atstovams.
Taip pat privalu užtikrinti sąlygas, kad pagrindiniai reikalingi vaistai ir medicininiai
preparatai būtų kompensuojami valstybės, taip pat numatyti maksimalias vaistų
kainas. Be to, reikėtų užkirsti kelią bet kokiai korupcijai sveikatos priežiūros
sistemoje.
PSO Europos regiono sveikatos apsaugos ministrų susitikime buvo įvardytos
keturios pagrindinės sveikatos priežiūros netolygumų mažinimo galimybės (Ziglio
2003):
1. Slopinti atvirkštinės priežiūros reiškinį, kai sveikatos priežiūra prieinama tuo
sunkiau, kuo labiau jos reikia. Siekiant to, reikia didinti sveikatos draustumą,
sveikatos priežiūros bendrąjį ir geografinį prieinamumą, taip pat teisumą
skirstant išteklius sveikatos priežiūrai.
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2. Užkirsti kelią sveikatos priežiūrai, vedančiai prie skurdo – visų pirma
mažinant apmokėjimą iš asmeninių lėšų.
3. Pagerinti sveikatos būklę, kurią lemia platesni nei sveikatos priežiūros
veiksniai, pavyzdžiui, gyvensena, rizikinga elgsena, priklausomybės ir pan.
4. Gerinti sveikatą lemiančius veiksnius, derinant veiksmus tarp sveikatos ir
kitų sektorių.
Papildomai buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad reikia gerinti pačių gyventojų
rūpinimąsi savo sveikata, ypač tarp mažas pajamas gaunančių gyventojų. Tai
apima priemones, orientuotas į sveikatos raštingumo didinimą, rūpinimąsi savo
artimaisiais (vaikais ir senyvo amžiaus žmonėmis).

Tarpžinybinio bendradarbiavimo
priemonės
Švietimo prieinamumas. Pagrindinės priemonės švietimo prieinamumui
gerinti – sumažinti ekonomines, socialines ir kitokias kliūtis gauti išsilavinimą – tiek
pradinį, tiek pagrindinį, vidurinį ir aukštąjį. Be to, reikia užtikrinti ir suaugusiųjų
švietimo prieinamumą kuo didesnei visuomenės daliai. Kalbant apie vaikus, reikėtų
sudaryti sąlygas įgyti ikimokyklinį išsilavinimą neturtingų šeimų vaikams – tokios
priemonės ne tik sudaro geresnes sąlygas toliau mokytis, bet ir didesnes galimybes
vėliau gauti darbą, o gavus darbą – gauti didesnį atlyginimą. Taip pat reikėtų atkreipti
dėmesį į galimą mokyklų diferenciaciją, kai atskiruose mikrorajonuose ar mokyklose
nusistovi geresnis arba prastesnis ugdymas – čia svarbu sudaryti sąlygas neturtingų
regionų mokykloms finansuoti tam tikras švietimo ar socialines paslaugas. Ypač
svarbu užtikrinti, kad kuo daugiau vaikų ir jaunuolių lankytų ugdymo įstaigas.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad mokyklose reikėtų užtikrinti tinkamas sveikatai
sąlygas – nemokamus sveikus pietus, fizinio aktyvumo galimybes, maisto gaminimo
įgūdžių mokymą, sveikatos stiprinimą; taip pat turėtų būti užkirstos sąlygos
rizikingai elgsenai (tabako, alkoholio, narkotikų vartojimui).
Darbo aplinkos gerinimas. Šioje srityje svarbu skatinti intervencijas, skirtas
mažinti fizinės sveikatos problemoms, atsirandančioms darbe arba dėl darbo
(pavyzdžiui, nugaros skausmas). Nugaros skausmai ir kitos judėjimo aparato
problemos yra sunkumai, kurie turi ypač stiprų socialinį gradientą, t. y. jie kur kas
dažnesni tarp neturtingų gyventojų. Siekiant išvengti šių problemų, skatintina,
kad fizinį darbą dirbantiesiems būtų suteikiamos darbą palengvinančios priemonės
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(pavyzdžiui, liftai, keltuvai, specialios šlavimo priemonės), o darbuotojai būtų
informuojami apie tai, kaip atlikti dažnus judesius su mažesne sveikatai rizika. Kita
gerintina sritis yra psichologinės socialinės aplinkos darbe gerinimas. Čia didžiausias
dėmesys turėtų būti skiriamas streso įveikai, darbo apimties subalansavimui, šiek tiek
laisvesniam darbo grafikui, kadangi neturtingesnės gyventojų grupės turi mažesnių
galimybių kontroliuoti savo laiką, pasisamdyti auklę ar namų tvarkytoją, be to, jie
dažniau dirbą pamaininį darbą nei kitos gyventojų grupės. Taip pat svarbu užtikrinti,
kad darbe būtų galimas konstruktyvus dialogas tarp darbdavio ir darbuotojų. Ypač
svarbu, kad darbo aplinkoje būtų diegiamos ir sveikatos stiprinimo priemonės,
pavyzdžiui, didesnio fizinio aktyvumo galimybės, buvimas gryname ore, tinkamas
apšvietimas, galimybė sveikai pavalgyti.
Nedarbo mažinimas. Nedarbo problema yra plačiai nagrinėjama ekonomistų,
o valstybės sistemingai imasi priemonių nedarbui mažinti. Čia papildomai galima
pabrėžti nebent tai, kad nedarbo mažinimo priemonės turėtų būti ypač orientuotos
į jautriausias gyventojų grupes – neturtingiausią sluoksnį, kuriam net ir trumpalaikis
nedarbas gali turėti labai rimtų ekonominių pasekmių, įskaitant ir galimai ribotą
sveikatos priežiūros ir profilaktinių priemonių prieinamumą. Tai ypač svarbu ilgą
laiką darbo neturintiems asmenims, todėl socialinės apsaugos sistema turėtų sudaryti
tinkamas sąlygas sveikatai išlaikyti ir nedarbingiems asmenims.
Sveikatos priežiūros gerinimas. Sveikatos priežiūros sektorius turėtų glaudžiai
bendradarbiauti su kitais sektoriais, nuo kurių priklauso sveikatos netolygumų
susidarymas ir raiška. Toks bendradarbiavimas reikalingas tiek informacijai apie
netolygumus rinkti bei kaupti, tiek imantis veiksmų pagal sveikatos stiprinimo
programas. Tai ypač svarbu norint mažinti netolygumus, susijusius su sunkiai
pasiekiamomis gyventojus grupėmis, pavyzdžiui, labai neturtingais gyventojais,
migrantais ar tautinėmis mažumomis. Pabrėžtina, kad, siekiant mažinti sveikatos
netolygumus, esminė visuomenės sveikatos intervencijų sąlyga yra ta, kad jos negali
būti komercinės, nes šitaip tik didinama atskirtis tarp socialinių grupių, kurios
negali įgyti atitinkamų komercinių paslaugų dėl savo finansinių ar išsilavinimo
apribojimų. Mokesčių politika ir pajamų perskirstymas sveikatos sektoriui taip pat
yra vienas iš kertinių aspektų, siekiant mažinti sveikatos ir socialinius netolygumus.
Kaip galimas netolygumų šaltinis yra sveikatos priežiūros įstaigų (pavyzdžiui,
poliklinikų ar ligoninių) paslaugos, už kurias papildomai mokama. Juo didesnė
paslaugų dalis apmokama ne iš sveikatos draudimo, bet iš asmeninių lėšų, tuo
didesni formuojasi sveikatos netolygumai. Taigi papildomas, savanoriškas sveikatos
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draudimas šia prasme yra vienas iš sveikatos netolygumus lemiančių veiksnių,
kadangi sudaro prielaidas mažiau sveikatos priežiūros paslaugų gauti tiems, kurie
negali jų įpirkti. Ir nors yra gana sudėtinga tiksliai ir objektyviai apibrėžti kiekvieno
atskiro individo sveikatos priežiūros poreikius, tačiau šalies ir regionų mastu galima
identifikuoti tas vietoves, kurių gyventojams sveikatos priežiūros paslaugų reikia
labiausiai (atsižvelgiant į objektyvius jų sveikatos, sergamumo ir mirtingumo
rodiklius). Siekiant sveikatos lygybės, būtent pastariesiems regionams ir turėtų būti
perskirstomi mokesčiai, siekiant geresnės gyventojų sveikatos.

Socialinės priemonės
Kadangi socialinė politika įvardijama kaip vienas esminių elementų, lemiančių
sveikatos netolygumų atsiradimą, socialinės politikos priemones verta aptarti
išsamiau. Vertinant šių priemonių svarbą mažinant sveikatos netolygumus,
pagrindinės politinės priemonės gali būti skirstomos į tris kategorijas: individualios,
horizontalios ir vertikalios priemonės (Dahlgren, Whitehead 2007).
Individuali socialinė parama – tai papildoma sveikatos ir socialinių paslaugų
parama pažeidžiamiausioms grupėms, daugiausia orientuota į paramą jaunoms
šeimoms, prižiūrinčioms mažus vaikus. Horizontalios socialinės paramos priemonės
yra tokios, kurių pagrindas –socialinės grupės, kurioje žmogus gyvena, pagalba. Tai
visų pirma bendruomenės lygmens iniciatyvos, orientuotos į sveikatos palaikymą ir
stiprinimą, pavyzdžiui, gerinant fizinę namų aplinką, poilsio aikšteles, puoselėjant
parkus ir viešojo susibūrimo vietas, siekiant geresnės tiek fizinės, tiek psichologinės
ir emocinės sveikatos. Vertikali socialinė parama – tai visos visuomenės lygmeniu
vykstanti tarpusavio sąveika, kai skirtingi socialiniai sluoksniai susivienija tam
tikroms bendroms akcijoms ar tikslui. Tai stiprina visuomenės solidarumą, didina
jos sanglaudą, skatina dialogą tarp įvairių socialinių sluoksnių, šitaip sudarant raiškos
ir veiklos galimybes mažiau priklausomas nuo socialinės ir ekonominės padėties.
Tokios iniciatyvos atskaitos taškas gali būti mokykla ar kita švietimo įstaiga, taip pat
tam tikra įmonė ar įstaiga, orientuota į gyventojų veiklos skatinimą.

Gyvensenos gerinimo priemonės
Asmens gyvensenos įpročiai – mityba, fizinis aktyvumas, rūkymas ar alkoholio
vartojimas –lemiami ne tik asmeninių, bet ir socialinių veiksnių. Prielaida, kad
gyvenseną žmonės pasirenka visiškai individualiai, yra klaidinga, kadangi žmogaus
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socialinė ir fizinė aplinka turi esminę įtaką jų gyvensenai (Dahlgren, Whitehead
2007). Dėl to, prieš imantis veiksmų netolygumams mažinti, būtina įvertinti
gyvensenos įpročių tendencijas atskiruose visuomenės sluoksniuose, juo labiau
kad ne visada pažeidžiamiausios ir neturtingiausios gyventojų grupės pasižymi
nesveikiausia gyvensena. Pavyzdžiui, jaunuoliams iš turtingesnių šeimų daugiau
būdinga tokia rizikinga elgsena, kaip alkoholio ar psichotropinių medžiagų
vartojimas (Currie 2012).

Tabako kontrolė
Priemones, nukreiptas į rūkymo netolygumų mažinimą, reikėtų formuluoti
specifiškai gyventojų grupėms pagal socialinę ir ekonominę padėtį bei lytį, o ne tik
bendrai visai populiacijai (Dahlgren, Whitehead, 2007). Numatant tokius tikslus,
reikėtų atsižvelgti ne tik į rūkymo paplitimą, bet ir sergamumą bei mirtingumą
nuo ligų, kurias sukelia rūkymas. Kita svarbi priemonė yra dideli mokesčiai
tabako gaminiams. Tai ekonomiškai veiksminga priemonė, ne tik sudaranti
prielaidas mažesniam tabako vartojimui, bet ir tinkamam mokesčių perskirstymui.
Tai ypač veiksminga kalbant apie jaunus žmones, nepasiturinčius gyventojus ir
moteris. Reklamos draudimas taip pat gali prisidėti prie netolygumų mažinimo,
nes tabako pramonė diferencijuoja savo reklamą, teikdama didesnį dėmesį
jaunajai ir mažiau išsilavinusiai bei pasiturinčiai auditorijai, o tai sudaro prielaidas
rūkymo netolygumams didėti. Rūkymas nėštumo metu yra susijęs su žemesniu
išsilavinimu ir mažesnėmis pajamomis, todėl priemonės, skatinančios mesti rūkyti
nėštumo metu, gali sušvelninti netolygumus, kylančius dėl nepalankių socialinių ir
ekonominių aplinkybių. Apibendrinant vertėtų paminėti, kad rūkymo viešosiose
vietose uždraudimas taip pat sudaro geresnes sąlygas rūkymo netolygumams
mažinti, kadangi pažeidžiamoms gyventojų grupėms taip sudaromos galimybės ne
tik rinktis sveikesnę aplinką, bet ir išvengti pasyvaus rūkymo.

Alkoholio kontrolė
Alkoholio kontrolė visais lygmenimis turėtų būti specifiška: pavyzdžiui, kai
kurie autoriai nurodo, kad ji turėtų būti specifiška pagal lytį, nes alkoholio vartojimo
įpročiai tarp vyrų ir moterų labai stipriai skiriasi (Dahlgren, Whitehead 2007). Tarp
konkrečių priemonių paminėtini kainos didinimas ir prieinamumo mažinimas,
kadangi tai mažina neigiamas pasekmes neturtingiausiose ir mažiau išsilavinusiose

Patirtis ir perspektyvos  39

gyventojų grupėse. Be to, teigiamas šių priemonių poveikis priklauso ir nuo
tarptautinės politinės valios, nes tais atvejais, kai kaimyninėse šalyse yra alkoholiui
palanki politinė ir ekonominė terpė, gyventojams alkoholio prieinamumas vis
tiek išlieka gana didelis. Dar viena netolygumų mažinimo galimybė yra švietimo
apie neigiamas alkoholio pasekmes diferencijavimas, ypatingą dėmesį skiriant
paaugliams ir nėščiosioms.

Mitybos ir fizinio aktyvumo gerinimas bei
nutukimo mažinimas
Sveikatos netolygumai, susiję su mityba, akivaizdžiai kyla dėl ekonominių
priežasčių, nes nepasiturinčios gyventojų grupės priverstos rinktis pigesnius ir mažesnės
mitybinės vertės produktus. Be to, kūdikiai, kurių mamos yra mažiau išsilavinusios,
turi mažesnius šansus būti maitinami krūtimi ir taip gauti sveiką gyvenimo pradžią
(Dahlgren, Whitehead 2007), nors neturtingose šalyse yra priešingai, nes nenatūralus
kūdikio maitinimas yra susijęs su papildomomis išlaidomis. Tačiau, vertinant mitybą
ir fizinį aktyvumą kompleksiškai sveikatos netolygumų kontekste, tendencijos nėra
visiškai nuoseklios, nors ir pastebima, kad pažeidžiamosios gyventojų grupės yra
dažniau nepasiturinčios arba turinčios žemesnį išsilavinimą.
Netolygumus iš dalies lemia ir maisto kainų politika, kur mažiau sveiki arba
nesveiki produktai yra gana pigūs, lyginant su sveikomis maisto alternatyvomis,
tad vertėtų skatinti maisto produktų gamintojus gerinti maisto kokybę visame
produktų spektre. Mažiau pasiturinčiuose ir išsilavinusiuose regionuose bei kaimo
vietovėse reikėtų užtikrinti pakankamą vaisių ir daržovių prieinamumą, šitaip
mažinant tokių produktų vartojimo netolygumus tarp miesto ir kaimo gyventojų
bei tarp atskirų socialinių ir ekonominių sluoksnių.
Norint gerinti jaunų žmonių mitybą, reikia skatinti sveiko maisto pasirinkimą
mokyklose, sudarant sąlygas nemokamai gauti sveikus pietus ir išbraukti iš
pasirinkimo saldumynus bei kitus nesveikus maisto produktus. Papildomai gali
būti veiksmingos priemonės, orientuotos į nesveikų maisto produktų (pavyzdžiui,
traškučių, gazuotų saldžiųjų gėrimų) reklamos ir prieinamumo mažinimą.
Be to, reikėtų sudaryti tinkamas sąlygas fiziniam aktyvumui, ypač laisvalaikio
aktyvumui įvairioms gyventojų grupėms. Tokios priemonės gali būti sporto
aikštelės nepasiturinčiuose rajonuose, dviračių takai, skatinanti judėti mokyklų
aplinka (platūs kiemai ir aikštelės).
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Taigi, siekiant sumažinti mitybos netolygumus, taikomos intervencinės
priemonės pirmiausia turi būti orientuotos į socialinę ir ekonominę padėtį. Svarbu
užtikrinti, kad sveiki produktai būtų panašiai prieinami įvairioms gyventojų
grupėms nepriklausomai nuo jų pajamų.

Priemonės pagal problemų pobūdį
Aprašytos netolygumų mažinimo priemonės yra bendrinio pobūdžio, t. y. gali
būti pritaikomos įvairiems sveikatos netolygumams mažinti. Toliau aprašomos
priemonės, orientuotos į konkrečių su sveikata susijusių įgūdžių ir aplinkos
gerinimą. Priemonės pateikiamos naudojant patirtį ir pavyzdžius iš sveikatos
netolygumų mažinimo programų (2.2 pav.).

6. Žaliųjų plotų
plėtra

1. Pozityvios tėvystės
įgūdžių tobulinimo
programos

Sveikatos netolygumų
mažinimas atskirose
srityse
5. Finansinių
nepriteklių
mažinimas

4. Darbo ir aplinkos
gerinimas

2. Suaugusių ugdymo
programos

3. Suaugusių žmonių
ugdymo programos
intervencinės
priemonės

2.2 pav. Sveikatos netolygumų mažinimo priemonės pagal problemų pobūdį (sudaryta autorių)

Pozityvios tėvystės įgūdžių tobulinimo
programos
Tyrimais nustatyta, kad pozityvios tėvystės principų taikymas, turintis tiesioginį
poveikį vaikų emociniam, psichologiniam, fiziniam ir socialiniam vystymuisi, yra
neatsiejamas nuo sėkmingos pažintinės ir fizinės vaikų raidos (Pordes-Bowers,
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Strelitz, Allen, Donkin 2012). Pozityvi tėvystė nukreipta į perinatalinį sveikatos
raštingumo ugdymą, vaiko amžiaus tarpsnių pažinimą bei tuo metu kylančių
vaiko poreikių atpažinimą, tėvų elgesio modelio įtaką vaiko socialiniam ar net
fiziologiniam vystymuisi. Pozityvios tėvystės įgūdžių skirtumai, egzistuojantys
skirtingose socialinėse grupėse, yra potencialus sveikatos netolygumų šaltinis.
Todėl šalys, turinčios didelę sveikatos netolygumų mažinimo patirtį (Anglija,
Škotija, Australija ir kt.), plėtoja pozityvios tėvystės programas kaip fundamentalias
priemones sveikatos netolygumams mažinti (Pordes-Bowers, Strelitz, Allen,
Donkin 2012; UCL 2014b).
Pozityvios tėvystės programos gali sumažinti nelygybę sveikatos srityje visose
socialinėse grupėse, jeigu taikomos intervencijos priemonės nukreiptos į šių tikslų
siekimą (UCL 2014b):
− Geresnės šeimų gyvenimo sąlygos ir sveikatos raštingumas:
- užtikrintas būsimų (ir esamų) tėvų ekonominis saugumas, įskaitant ir nėštumo
laikotarpį;
- smurto šeimoje kontrolė;
- geresnė mamos ir vaiko sveikata;
- bendrasis tėvų sveikatos raštingumas;
- sveikatos raštingumas, susijęs su nėštumu ir kūdikio priežiūra;
- moterų nutukimo rizikos kontrolė;
- žalingų įpročių (alkoholio, tabako, kitų narkotinių medžiagų vartojimas)
prevencija, ypatingas dėmesys nėštumo metu;
- vaikų žindymo skatinimas.
− Tėvystės įgūdžių ugdymas:
- tėvų ir vaikų ryšio ugdymas pozityviu auklėjimu, t. y. vaikų auklėjimu,
pasižyminčiu pusiausvyra tarp įsipareigojimų ir taisyklių bei laisvės,
pasižyminčiu pagarba vaikui ir tėvams, lygiavertiškumo ir visateisiškumo
principais;
- nepertraukiamo vaikų ir tėvų dialogo skatinimas, kasdienis tėvų bendravimas
su vaiku, aktyvus vaikų klausymas;
- tėvų įgūdžiai, skirti vaikų veiklos ir veiksmų riboms nustatyti.
− Geresni vaikų raidos rodikliai:
- geresnė vaikų pažintinė, socialinė, emocinė, fizinė sveikata.
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Tėvystės įgūdžių tobulinimo programos
priemonės
Šeimos ir slaugytojo partnerystė (angl. The Family Nurse Partnership), vaikų
amžius 0–2 metai (DHFNP 2012). Programa taikoma Jungtinėje Karalystėje
ir Jungtinėse Amerikos Valstijose bei skirta mamoms, kurios susilaukė vaikų
jauname amžiuje – ankstyvoje paauglystėje. Programos metu valstybės nustatyta
tvarka tokias šeimas namuose lanko slaugytojos, kurios padeda, skatina ir moko
mamas maitinti krūtimi, pažinti vaiko emocijas ir poreikius, ugdo tėvų sveikatos
raštingumą (skatina atsisakyti žalingų įpročių), moko, kaip ugdyti mamos ir vaiko
ryšį, padeda palaikyti teigiamą jaunų mamų psichologinę būseną.
HIPPY (angl. Home instruction for parents of pre-school youngsters programme) –
tai ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo šeimoje programa, skirta šeimoms,
turinčioms 3–5 metų vaikus Jungtinėje Karalystėje (NCJW 2014). Tai programa,
orientuota į šeimas, kurių tėvai nėra užtikrinti dėl savo galimybių tinkamai paruošti
vaiką pirmiesiems žingsniams į mokyklą (neretai –žemesnio socialinio ar ekonominio
statuso šeimos). Programos metu tėvai su vaikais privalo kas dieną praleisti bent 15
minučių prie bendro stalo ir tą laiką skirti įvairiems edukaciniams užsiėmimams –
knygoms skaityti, galvosūkių žaidimams, įvairiems edukaciniams užsiėmimams.
Programa ypatinga tuo, kad vadovaujasi principu – tėvai moko tėvus, t. y. ilgainiui
mentoriais tampa kvartalo ar kaimynystės šeima, kuri jau buvo programos dalyvė.
Septyniolikoje pasaulio šalių taikytos programos rezultatai parodė, kad HIPPY
vaikai pasižymėjo geresne pažintinių funkcijų raida, aukštesniais pasiekimais
mokykloje, didesne tėvų ir vaikų santykių darna bei didesniu psichologiniu
atsparumu. Programos priemonių taikymas ikimokykliniame amžiuje padidino
bendrąjį vaikų raštingumą, gebėjimą mokytis, suprasti ir sukaupti gaunamą
informaciją.
Programa „Šeima ir mokykla – kartu“ (angl. Families and Schools Together) – tai
programa, skirta šeimoms, auginančioms 3–11 metų vaikus Jungtinėje Karalystėje
(FAST 2010). Programos tikslas – visapusiškai įtraukti tėvus į vaikų edukacinę
veiklą ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigose. Aštuonių savaičių programos
priemonės skirtos tėvų ir vaikų santykiams stiprinti, socialinio elgesio modeliams
kurti, vaikų psichologiniam atsparumui gerinti; programoje suteikiama pagalba
vaikams įveikiant kliūtis, atsirandančias po to, kai vaikai turi pereiti iš saugios namų
aplinkos į mažai pažįstamą aplinką – ugdymo įstaigą. Pasibaigus aštuonių savaičių
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intervencijai, kas mėnesį ugdymo įstaigoje organizuojamai susitikimai su tėvais,
kuriuose teikiama profesionalų pagalba, sprendžiami iššūkiai, su kuriais susiduria
tėvai ir jų vaikai. Tyrimai parodė, kad programoje dalyvaujančių šeimų vaikai yra
socialiai aktyvesni, turintys mažiau stigmų, yra labiau pasitikintys savimi, mažiau
linkę į rizikingą elgseną.

Suaugusiųjų ugdymo programos
Suaugusiųjų socialinio, ekonominio, kultūrinio, sveikatos ar kt. raštingumo
stoka yra vienas iš tiesioginių sveikatos netolygumų apraiškos veiksnių, kuris neretai
pasireiškia per socialinį gradientą: žemesnis asmenų raštingumas ir menki socialiniai
įgūdžiai bei didelis nedarbas būdingi neturtingesnių regionų gyventojams, o tai
savaime tiesiogiai susiję ir su prastesniais sveikatos rodikliais (UCL 2014). Jungtinės
Karalystės patirtis rodo, kad suaugusiųjų ugdymo programų sėkmė priklauso
nuo pasirinkto intervencijos pobūdžio – jai turi būti taikoma universali politika,
programas taikant proporcingai priklausomai nuo netolygumų laipsnio ir grupės
pažeidžiamumo. Tačiau yra išgryninamos ir specifinės, atskirai rizikos grupei
reikalingos tikslinės intervencinės priemonės, orientuotos į penkias pagrindines
poveikio sritis: 1) mokymosi visą gyvenimą principų formavimas; 2) savarankiško
ugdymosi; 3) vykdomos programos turi ne tik pritraukti potencialius dalyvius, bet
ir juos išlaikyti; 4) įtraukiami ne tik pavieniai asmenys, bet ir visa bendruomenė;
5) vykdomas nuolatinis bendradarbiavimas su darbdaviais.

Suaugusiųjų ugdymo intervencinės
priemonės
Šeimos raštingumo ugdymo programa (angl. Family Literacy Programme)
Jungtinėje Karalystėje (NRDC 2009). Intervencijos tikslas – menko raštingumo
tėvų ugdymas kartu su jų vaikais. Šeimos vaikų ugdymo procese dalyvauja dvi
šalys: tiesioginiai – programos vykdytojai ir netiesioginiai – raštingumo pagrindus
patobulinę tėvai. Intervencijos metu ugdomi tėvų ir vaikų rašymo bei skaitymo
įgūdžiai, socialinių bei tėvų ir vaikų kontakto užmezgimas bei vystymas. 2010 m.
atliktas programos vertinimas parodė, kad trys ketvirtadaliai programos dalyvių
tapo labiau pasitikintys savimi ir dažniau įsitraukė į vaikų socialinį bei mokyklos
gyvenimą, labai pagerėjo daugiau kaip pusės šeimų skaitymo bei rašymo įgūdžiai,
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tokios šeimos kur kas aktyviau įsitraukė į bendruomenės veiklą, tėvams buvo
lengviau įsilieti į darbo rinką.
Glosteršyro suaugusiųjų mokymo programa (angl. Adult Education
Gloucestershire) Jungtinėje Karalystėje (Ofsted 2012). Programa nukreipta į
žemiausio socialinio ir ekonominio sluoksnio gyventojus – priklausomi nuo
žalingų įpročių (vartoja alkoholį, narkotines medžiagas ir pan.), benamiai ir
artimųjų neturintys kaliniai. Intervencijos metu sveikatos priežiūros profesionalai,
pasitelkdami aktyvias bendruomenes, menininkus, dainininkus, aktorius, siekia
gerinti žmonių psichologinį ir emocinį atsparumą, ugdyti pasitikėjimą savimi ir
supančia aplinka, paskatinti būti socialiai aktyvesnius, pripažinti turimas problemas
(priklausomybes) ir aktyviai jas spręsti kreipiantis į specialistus.
Nepriklausomas Glosteršyro programos vertinimas atskleidė, kad intervencijoje
dalyvavę žemiausio socialinio sluoksnio asmenys reikšmingai pagerino sveikatos
rodiklius, po programos jautėsi labiau pasitikintys savimi, jiems tapo lengviau
užmegzti socialinius santykius, nemaža dalis pradėjo gydytis priklausomybes, o
visa tai kartu lėmė ir gyvenimo kokybės pagerėjimą.

Darbo ir aplinkos gerinimas
Jungtinėje Karalystėje, Škotijoje ar Jungtinėse Amerikos Valstijose atlikti
tyrimai parodė, kad jaunų žmonių nedarbas, išsilavinimo stoka ir (arba) profesinių
kompetencijų trūkumas turi tiesioginę įtaką žmonių psichikos bei fizinės sveikatos
rodikliams: jauni bedarbiai linkę į depresiją, rizikingą elgseną (alkoholio, kitų
psichotropinių medžiagų vartojimą ir pan.), yra labiau linkę nusikalsti nei jų
bendraamžiai. Pastebėta, kad kuo jaunesnis tokių žmonių amžius, tuo minėti
sveikatos rodikliai yra prastesni, o socialinė atskirtis didesnė. Tyrimai rodo, kad
nedarbingumas jauname amžiuje neretai susijęs ir su ateityje tikėtinai mažesniu
konkurencingumu darbo rinkoje, žemesnėmis pareigomis bei mažesniu darbo
užmokesčiu (UCL 2014d). Šie rodikliai, kuriuos lemia jaunuolių nedarbas, visose
pasaulio šalyse turi įtakos sveikatos netolygumų raiškai.
Pavyzdžiui, 2013 m. Jungtinėje Karalystėje 16–24 metų asmenų, neturinčių
darbo ir nuolatinių pajamų, skaičius perkopė per 900 tūkstančių. Nustatyta, kad
didžiausią riziką tapti bedarbiu jauname amžiuje turi:
− asmenys iš neturtingų rajonų;
− asmenys, kilę iš žemo socialinio ir ekonominio statuso šeimų;
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− asmenys, kurių tėvai ankstyvoje vaikystėje ir vėlesniame amžiuje mažai prisidėjo
prie vaikų švietimo ir socialinio atsparumo gerinimo;
− prastų akademinių pasiekimų ir žemesnio raštingumo asmenys;
− asmenys, turintys specialiųjų poreikių;
− asmenys, paauglystėje tapę tėvais.

Priemonės, nukreiptos į potencialių jaunų
bedarbių skaičiaus mažinimą
„Mąstyk į priekį“ (angl. Think Forward) – tai programa, pradėjusi veikti
2010 m. Jungtinėje Karalystėje, kurios tikslas – pasitelkus mokslu patvirtintas
intervencijos priemones užtikrinti, kad jauni žmonės turėtų galimybę sėkmingai
įveikti etapą tarp mokyklos baigimo ir įžengimo į darbo rinką (Think Forward
2013). Į pasirinktas ugdymo įstaigas (dažniausiai tų vietovių, kuriose jaunų žmonių
nedarbas yra didžiausias) siunčiami profesionalūs mentoriai, kurie vykdo iki 5
metų trukmės individualią intervenciją su mokiniais nuo 14 metų – potencialiais
jaunais bedarbiais. Programos priemonės nukreiptos į vaikų savivertės, sveikatos
ir bendrojo raštingumo ugdymą; taip pat išryškinamos jaunuolių stipriosios ir
silpnosios savybės bei gebėjimai; dėl to vienu svarbiausių intervencijos elementų
tampa stipriųjų savybių ir gebėjimų stiprinimas, o silpnųjų – tobulinimas. Atlikus
tarpinį programos vertinimą penkiose mokyklose nustatyta, kad intervencijos metu
taikytos priemonės padėjo daugiau kaip trims ketvirtadaliams 18 metų jaunuolių
tapti darbo rinkos dalimi, turėti stabilias pajamas ir jaustis visaverčiais, socialiai
aktyviais piliečiais.
„Surrey 14-19 plan“ – programa Jungtinėje Karalystėje, Sario (angl. Surrey)
grafystėje, kurios tikslas – suvienodinti visų jaunų žmonių (14–26 metų amžiaus)
galimybes mokytis ir įsidarbinti, nepriklausomai nuo jų lyties, išsilavinimo, religijos,
asmeninių savybių ar net pamatinių kompetencijų ar gebėjimų (Surrey 2010).
Grafystės taryba atlieka mediatoriaus funkciją tarp vietos ugdymo įstaigų, kolegijų ir
universitetų bei darbdavių atstovų. Intervencijos priemonės yra nukreiptos į jaunuolių
bendrųjų ir specialiųjų kompetencijų ugdymą bei sveikatos raštingumo gerinimą.
Grafystė siekia sudaryti kuo daugiau bendradarbiavimo sutarčių su potencialiais
darbdaviais, kurie įsipareigoja suteikti praktinio mokymo vietas ir prioriteto tvarka
darbinti 16–24 metų amžiaus programos dalyvius. Savo ruožtu ugdymo įstaigos
įsipareigoja atsižvelgti į darbdavių rekomendacijas ir pageidavimus ruošiant būsimus
darbo rinkos dalyvius. Atlikti tyrimai parodė, kad tokia programa per trejus metus

46  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

daugiau kaip per pusę sumažino jaunų bedarbių skaičių mieste, o valstybė socialinių
išmokų forma sutaupė apie septynis milijonus svarų sterlingų.
Hartfordšyro lankstaus pensinio amžiaus programa (angl. Hertfordshire
County Council – management traning and flexible retirement) Jungtinėje Karalystėje.
Hartfordšyro grafystės taryba, reaguodama į senėjančią regiono visuomenę, 2006
m. panaikino ribinį pensinį amžių, nuo kurio grafystės piliečiai turi apleisti
savo darbo vietas (UCL 2014d). Vyresnio amžiaus asmenys grafystės tarybos
nustatyta tvarka skatinami toliau dirbti, suteikiant galimybę dirbti lanksčiomis
darbo valandomis ir darbo sąlygomis; vyresni specialistai gali būti samdomi tik
tam tikram specializuotam darbui atlikti, skatinama per pensinius kaupiamuosius
fondus, sudaroma galimybė nemokamai tobulinti savo kvalifikaciją. Grafystės
taryba skatina darbdavius aktyviai taikyti minėtąsias skatinimo priemones savo
įstaigose.

Finansinių nepriteklių mažinimas
Finansiniai nepritekliai yra plačiai aptarta ir viena iš dažniausiai pabrėžiamų
sveikatos ir socialinių netolygumų priežasčių, todėl didelė dalis netolygumų
mažinimo rekomendacijų ir strateginių dokumentų pabrėžia skirtumų tarp
gyventojų pagal ekonomines grupes mažinimą.
Jau buvo minėtos tokios socialinės lygybės skatinimo priemonės, kaip progresiniai
mokesčiai, nemokami pietūs mokyklose, nemokama sveikatos priežiūra ir kt.
Tačiau pažymėtina, kad kai kurios šalys, pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė, pabrėžia
ir kitų su asmens finansais susijusių veiksnių kontrolę bei gerinimą (UCL 2014e).
Tarp tokių veiksnių įvardijama minimalioji alga, kurios racionalus ir pagrįstas
dydis visų pirma turi įtakos tam, koks populiacijoje yra skurdo paplitimas.
Vidutinėms ir turtingesnėms gyventojų grupėms minimaliosios algos dydis tokios
didelės reikšmės kaip neturtingiausiems sluoksniams neturi, todėl, laikantis
pažeidžiamiausių grupių strategijos, minimaliosios algos pagrįstumas gali turėti
esminė įtaką mažinant sveikatos netolygumus. Kitas svarbus aspektas, susijęs su
didelėmis finansinėmis išlaidomis, yra būsto apšildymas, arba tiksliau – energinių
išteklių efektyvumas ir sąnaudos (UCL 2014f ). Pastebėta, kad mažiau pasiturintys
gyventojai turi prastesnes sąlygas taupyti elektrą ir apšildyti būstą, todėl, siekiant
sumažinti netolygumus, tikslinga sudaryti sąlygas būstui atnaujinti arba šildymo
sistemos efektyvumui didinti, ypač neturtinguose regionuose. Nepakankamas
būsto apšildymas arba taupymas dėl didelių sąskaitų iš dalies gali turėti neigiamą
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įtaką (dėl per žemos kambario temperatūros) ne tik gyventojų sveikatai, bet
tokiuose būstuose gyvenančių moksleivių mokymosi rezultatams. Būtent dėl
šių priežasčių tikslinga imtis priemonių, mažinančių energines išlaidas įvairaus
amžiaus tikslinėms grupėms. Žinoma, tokios priemonės aktualios tik šaltesnio
klimato šalyse, tokiose kaip Lietuva.

Žaliųjų plotų plėtra
Siekiant užtikrinti geresnę gyventojų sveikatą, gerinti jų fizinį aktyvumą ir
bendrąjį organizmo atsparumą (įskaitant kvėpavimo sistemos susirgimams ir
alergijoms), yra ypač svarbu suteikti gyventojams galimybę praleisti kuo daugiau
laiko gamtoje ir žaliuosiuose plotuose nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena mieste,
ar kaime. Pastebėta, kad žaliųjų plotų prieinamumas yra svarbus įvairioms amžiaus
grupėms (UCL 2014c).
Didžioji dalis priemonių, kurios gerintų žaliųjų plotų prieinamumą gyventojams
nepriklausomai nuo jų socialinės ir ekonominės padėties ar išsilavinimo,
orientuojamos į žaliųjų plotų plėtrą gyvenamuosiuose rajonuose (UCL 2014c).
Tai vietos, į kurias patekti žmogui nereikia daug pastangų, išlaidų nuvykti ar laiko.
Žalieji plotai gali būti ne tik pasyvaus laisvalaikio parkai. Juose galima įrengti ir
aktyvaus laisvalaikio alternatyvas – treniruoklius, vaikų žaidimo aikšteles, sporto
aikšteles, augalų auginimo parkelius ir pan. Kadangi miestuose žaliesiems plotams
gali trūkti vietos, juos galima įkurti ir anksčiau tam nepritaikytose vietose,
pavyzdžiui, kapinėse, prie bažnyčių ar šventyklų, turgaus aikščių vietose, taip pat
įrengti fontanus ar tvenkinius. Prie gatvių ir šaligatvių, paupių pakrantėse galima
sodinti medžius, taip pat riboti šunų vedžiojimą parkuose ir kiemuose, tokiu
būdu neplečiant žaliųjų plotų, bet sudarant daugiau galimybių gyventojams būti
gryname ore. Beje, siekiant, kad gyventojai nevengtų būti gryname ore, patartina
užtikrinti ir pakankamą nemokamų tualetų prieinamumą – tiek dėl aplinkos
higienos sumetimų, tiek dėl patogumo.
Siekiant konstruktyviai imtis priemonių gerinant žaliųjų plotų prieinamumą,
galima numatyti minimalius atstumus iki artimiausių taškų, pavyzdžiui, iki parko,
vaikų žaidimo aikštelės, sporto aikštelės ir kt. Pavyzdžiui, tokį strateginės plėtros kelią
2008 m. pasirinko Bristolio miesto taryba Jungtinėje Karalystėje (UCL 2014c).
Apibendrinant pažymėtina, kad net jei nėra galimybių įgyvendinti visų
priemonių plečiant žaliąją zoną, atskiros priemonės gali turėti teigiamą įtaką
mažinant sveikatos netolygumus.
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Užduotis
Jūs dirbate savivaldybės visuomenės sveikatos biure. Savivaldybėje atlikti
gyventojų sveikatos stebėsenos tyrimai atskleidė, kad fizinis aktyvumas yra
didesnis mieste negu kaime. Kokią bendrojo pobūdžio strategiją siūlytumėte
taikyti siekiant sumažinti šį netolygumą? Kokias specifinio pobūdžio priemones taikysite? Kaip sieksite tarpžinybinio bendradarbiavimo tarp savivaldybei pavaldžių ir kitų subjektų? Kaip atrodytų Jūsų parengta programa,
kuriai finansavimo jūs prašytumėte iš savivaldybėse tarybos arba projektinės
paramos fondų?

1.
2.
3.
4.

Savikontrolės klausimai
Įvardykite ir bendrais bruožais apibūdinkite populiacines ir tikslinių grupių strategijas mažinant sveikatos netolygumus.
Apibūdinkite ir palyginkite specifinio pobūdžio politikas, skirtas sveikatos netolygumams mažinti.
Palyginkite makropolitines ir tarpžinybinio bendradarbiavimo priemones, orientuotas į sveikatos netolygumų mažinimą.
Kaip galima mažinti sveikatos netolygumus gerinant tėvystės įgūdžius?
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3  Sveikatos netolygumų vertinimas
ir stebėsena
Laura Nedzinskienė, Jolanta Valentienė, Vincentas Liuima, Snieguolė
Kaselienė, Skirmantė Sauliūnė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Sveikatos netolygumų stebėsena pagal demografines, socialines, ekonomines
kategorijas.
2) Sveikatos netolygumų stebėsenos duomenys ir jų šaltiniai.
3) Sveikatos netolygumų vertinimas.
Skyriaus tikslas
Suprasti kas yra sveikatos netolygumų stebėsena, kokius rodiklius ir kaip
reikia rinkti, stebėti ir vertinti.
Uždaviniai:
1. Sužinoti pagrindines demografines, socialines ir ekonomines kategorijas
būtinas sveikatos netolygumams vertinti.
2. Išmokti stebėti ir vertinti sveikatos netolygumus.
3. Susipažinti su sveikatos netolygumų duomenimis ir jų šaltiniais.
4. Išmokti sveikatos netolygumus pateikti vaizdine medžiaga.
5. Išmokti rodiklių skaičiavimo metodikų.

Sveikatos netolygumų stebėsena pagal
demografines, socialines, ekonomines
kategorijas
Žmonės gimsta, auga, gyvena ir dirba skirtingomis sąlygomis ir turi nevienodas
elgesio pasirinkimo galimybes, nuo kurių priklauso jų sveikata. Sveikatos netolygumų stebėsena leidžia įvertinti, kaip gyventojų sveikata priklauso nuo šių sąlygų.
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Literatūroje minimos trys plačios kategorijos, pagal kurias gali būti stebimi
sveikatos netolygumai:
– demografinės (amžius, gyvenamoji vieta, lytis ir tautybė /rasė);
– ekonominės (pavyzdžiui, nuosavas automobilis, užimtumas, pajamos,
profesija, pareigos);
– socialinės (pavyzdžiui, gyvenimo sąlygos, socialiniai ryšiai, socialinė parama) (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005).

Demografinės kategorijos
Amžius ir lytis yra demografinės kategorijos, kurios glaudžiai susijusios su sergamumu ir mirtingumu, nors skirtumai tarp amžiaus grupių bei moterų ir vyrų
paprastai nėra įvardijami kaip sveikatos netolygumai.
Geografiniu atžvilgiu amžiaus kategorija gali būti naudinga norint išryškinti
numatomus sveikatos ir mirtingumo pokyčius tam tikroje teritorijoje. Pavyzdžiui,
aukšta vyresnio amžiaus asmenų ar mažų vaikų koncentracija gali parodyti tam
tikrą sveikatos ar socialinių paslaugų poreikį. Populiacijose ar teritorijose, kuriose
amžiaus grupės yra daugiau ar mažiau lygiai pasiskirsčiusios, amžiaus kategorija
nebūtų toks naudingas matas (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005).
Gyventojai pagal amžių gali būti grupuojami įvairiai:
− kūdikis – vaikas iki vienerių metų amžiaus;
− vaikas – 0–17 metų 11 mėnesių 29 dienų (iki 18 m.) asmuo; sveikatos statistikoje tarptautiniam palyginimui vaikais laikomi 0–14 metų asmenys;
− jaunimas – 14–29 metų asmenys;
− darbingo amžiaus gyventojai – pagal LR įstatymus darbingas amžius iki 1995 m.
buvo: vyrų – 16–59 m., moterų – 16–54 m. Nuo 1995 m. iki 2000 m. vyrų
darbingas amžius buvo ilginamas 2 mėn. per metus, moterų – 4 mėn. per metus. Nuo 2001 m. vyrų ir moterų amžius ilginamas po 6 mėn.: vyrų iki 62 metų
ir moterų iki 60 metų;
− vyresnio amžiaus gyventojai – Pasaulio Senėjimo asamblėja, siekdama palyginti duomenis, pasiūlė demografiniu senumo kriterijumi laikyti 60 metų
ribą.
Kalbant apie amžių svarbus ir gyventojų senėjimo rodiklis. Jis gali būti nustatomas keliais būdais. Jungtinių Tautų Organizacija rekomenduoja gyventojų
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senėjimo rodikliu laikyti 65 metų ir vyresnių žmonių skaičių (proc.) tarp visų gyventojų. Kartais senėjimo rodikliu laikoma 60 metų amžiaus ir vyresnių žmonių
dalis (proc.) tarp visų gyventojų arba skaičiuojamas demografinės senatvės koeficientas – pagyvenusių (60 metų amžiaus ir vyresnių) žmonių skaičius, tenkantis
šimtui vaikų iki 15 metų amžiaus (Higienos institutas 2010).
Lietuvos gyventojai sensta. Šis procesas pradėjo ryškėti nuo praėjusio amžiaus
pabaigos ir tebesitęsia iki šiol.
Skiriasi įvairių amžiaus grupių gyventojų sveikata ir mirties priežasčių
struktūra. Kūdikiai dažniausiai miršta nuo perinatalinio periodo ligų ir įgimtų
formavimosi ydų, vaikai iki 14 metų amžiaus – nuo išorinių mirties priežasčių ir
piktybinių navikų, 15–44 metų amžiaus asmenys – nuo išorinių mirties priežasčių ir kraujotakos sistemos ligų, vyresni nei 44 metų amžiaus – nuo kraujotakos
sistemos ligų ir piktybinių navikų (Higienos institutas 2014). Kartu su senstančia
visuomene keičiasi ir ligų bei mirties priežasčių struktūra.
Paprastai gyventojai pagal lytį bendruomenėse pasiskirstę gana tolygiai, išskyrus
tam tikrą aplinką, pavyzdžiui, vienuolių bendruomenes, įkalinimo įstaigas. Anglų
kalboje egzistuoja du terminai, kurie reiškia žodį „lytis“. Žodis „sex“ vartojamas
kalbant apie biologinius vyrų ir moterų skirtumus, žodis „gender“ vartojamas kalbant apie visuomenėje priimtas socialines vyrų bei moterų funkcijas, kultūrinius
papročius, vaidmenis ir elgseną, šie veiksniai formuoja santykius tarp vyrų ir moterų, berniukų ir mergaičių.
Moterų ir vyrų sveikatos skirtumus lemia biologinės ir socialinės ekonominės
priežastys. Biologiškai lytis susijusi su skirtinga vyrų ir moterų ligų rizika, reprodukcine funkcija (Lietuvos statistikos departamentas 2014). Lytis – svarbus sveikatą nulemiantis veiksnys. Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje vyrai
miršta jaunesni nei moterys, jiems dažniau nustatoma negalia, jie dažniau nukenčia
per nelaimingus atsitikimus, bet rečiau nuo kraujotakos sistemos ligų – 2014 m.
nuo šių ligų mirė 47 proc. vyrų ir 64,9 proc. moterų (Lietuvos statistikos departamentas 2014).
Gyvenamoji vieta. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorinių administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatomis, mūsų šalyje gyvenvietės skirstomos į
miestus, miestelius, kaimus ir viensėdžius.
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– Miestai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios
daugiau kaip 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba
pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.
– Miesteliai yra kompaktiškai užstatytos gyvenamosios vietovės, turinčios
nuo 500 iki 3000 gyventojų, kurių daugiau kaip pusė dirbančiųjų dirba
pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse, taip
pat tradiciniai miesteliai.
– Kaimai yra gyvenamosios vietovės, neturinčios miesto, miestelio ir viensėdžio požymių.
– Viensėdžiai yra istoriškai susiformavusios gyvenamosios vietovės, paprastai sudarytos arba kilusios iš vienos sodybos ir turinčios ne daugiau kaip
20 objektų skirtingu adresu (Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas 1994).
Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, apie 2/3 Lietuvos gyventojų
gyvena miestuose ir apie 1/3 kaimiškose vietovėse, ir ši proporcija per paskutinius
du dešimtmečius beveik nesikeičia (Lietuvos statistikos departamentas 2014).
Stebimos sąsajos tarp gyvenamosios vietos ir sergamumo bei mirtingumo. Galima teigti, kad gyvenimas tam tikroje teritorijoje daro įtaką asmenų sveikatai
(Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005). Pagrindinės priežastys, lemiančios teritorinius
sveikatos netolygumus, skirtinga fizinė ir socialinė aplinka, sveikatos ir socialinių
paslaugų prieinamumas bei kokybė. Blogesnę kaimo (rajonų) gyventojų sveikatą
lemia sąmoningo rūpinimosi savo sveikata stoka, dėl sunkios šių mažas pajamas
gaunančių asmenų socialinės ir materialinės padėties nepakankamai prieinamos
sveikatos priežiūros paslaugos, tarp jų profilaktinės ir prevencinės, netolygus sveikatos specialistų pasiskirstymas, sveikatos priežiūros paslaugų efektyvaus bei savalaikės pagalbos teikimo, organizavimo ir valdymo trūkumai. Tai ypač aktualu nuo
didžiųjų miestų nutolusiose vietovėse, Lietuvos pakraščiuose.
Miesto ir kaimo (rajonų) gyventojų mirtingumo rodiklių netolygumai ir jų
pokyčiai netiesiogiai atspindi kaimo gyventojų patiriamą didesnį ir iki šiol vis didėjantį socialinį bei psichologinį stresą, susijusį su nepalankiais sveikatai ekonominiais, socialiniais ir kultūriniais veiksniais.
Etniškumas. Etniškumo terminas dažniausiai nurodo tapatybę, grindžiamą
bendra kilme ir bendruomeninio solidarumo jausmu (Connor, 1994). Sąvoka
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„etniškumas“ dažnai tapatinama su tautiškumu. Kai kuriais atvejais etniškumas
išties yra sąvokos „tautybė“ atitikmuo, pavyzdžiui, atliekant gyventojų surašymus,
statistikoje. Tačiau analitinėse studijose rekomenduojama vartoti terminą „etniškumas“. Tai platesnė sąvoka, ji leidžia reiškinį interpretuoti visapusiškiau (Kasatkina,
2007). Tam tikroje valstybėje ar administracinėje teritorijoje gyvenantys asmenys
gali skirtis dėl savo gimtosios kalbos, tautybės ir kilmės.
Analizuojant sveikatos netolygumus skirtingose etninėse grupėse, gyventojai dažniausiai skirstomi į šalies gyventojus (lietuviai) ir etnines mažumas (visų kitų tautybių atstovai). Tyrimai rodo, kad egzistuoja mirtingumo, sergamumo, gyvensenos
įpročių skirtumai tarp etninių grupių. Etniškai skirtingų asmenų ar bendruomenių
sveikatai įtaką gali daryti jų kilmė (gimimo vieta), dabartinė gyvenamoji vieta, jų
tėvų gimimo vieta. Sveikatos skirtumus tarp etninių grupių lemia asmeninės individo savybės, socialinė ekonominė padėtis, sugebėjimas prisitaikyti prie gyvenamosios
aplinkos, dalyvavimas bendruomenės veikloje, savirealizacija, šalies, kurioje gyvena,
kalbos mokėjimas. Svarbus ir šalies gyventojų požiūris į etines mažumas, rasizmo ir
diskriminacijos laipsnis šalyje (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005). Mažumų atstovai
dažniau kenčia dėl prastesnės sveikatos nei populiacijos daugumos atstovai.
Informacija apie mūsų šalies gyventojų amžių, lytį, gyvenamąją vietą ir etniškumą pateikiama Lietuvos statistikos departamento leidiniuose, Rodiklių duomenų
bazėje ir teminėse lentelėse, taip pat teikiama pagal individualias užklausas.
Šeiminė padėtis ir šeimos sudėtis. Šis socialinis rodiklis gali būti priskiriamas ir
prie demografinių, ir prie socialinių kategorijų. Demografinėje statistikoje dažnai
naudojami bendrieji demografiniai rodikliai, prie kurių priskiriami gimstamumo,
mirtingumo, natūralaus prieaugio, santuokų ir ištuokų rodikliai. Tačiau jei šeiminę
padėtį vertinsime socialinės psichologijos aspektu, t. y. žmonių tarpusavio santykius, galime šeiminę padėtį įvardyti kaip socialinį reiškinį.
Tyrimai rodo, kad suaugusių asmenų sveikatos būklė priklauso nuo vaikystės
išgyvenimų. Suaugusiojo ir vaiko sveikatos būklei įtaką daro tiek tėvų santuokinė
padėtis, tiek šeimos ar namų ūkio sudėtis (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005).
Šeiminė padėtis leidžia nustatyti susituokusių, išsiskyrusių, našlių ir niekada
negyvenusių santuokoje gyventojų skaičių, nagrinėti gyventojų šeiminių nuostatų kitimą (Connor, 1994). Populiarėjantis kohabitacijos (gyvenimo kartu nesusituokus) fenomenas kintamąjį „susituokęs / susituokusi“ daro sunkiai įvertinamą.
Todėl analizuojant sveikatos netolygumus pagal šeiminę padėtį siūloma sujungti
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kintamuosius „susituokęs / susituokusi“ bei „gyvenu kartu nesusituokus“ ir lyginti šioms grupėms priklausančių gyventojų sveikatą su vienišų gyventojų sveikata
(WHO, 2012).
Ryšys tarp šeiminės padėties ir sveikatos pirmą kartą buvo aprašytas praėjusiame
amžiuje, kai buvo pastebėta, kad našlių mirtingumas yra didesnis nei turinčiųjų
šeimas (Farr, 1858). Šeiminė padėtis turi didelę įtaką sveikatai, o ryšys tarp sveikatos ir šeiminės padėties yra labai sudėtingas. Nustatyta, kad turintys sveikatos
problemų ar neįgalūs asmenys turi kur kas mažesnę tikimybę sukurti šeimą, lyginant su sveikais asmenimis. Kita vertus, gyvenimas šeimoje yra glaudžiai susijęs su
ekonominės, socialinės ir psichologinės paramos mechanizmais (Goldman 2001).
Pastebėta, kad dėl geresnės socialinės integracijos gyvenimas šeimoje mažina stresą ir su juo susijusių ligų išsivystymą. Be to, įrodyta, kad santuokoje gyvenantys
asmenys labiau rūpinasi savo sveikata, susirgę dažniau laiku kreipiasi į gydytojus.
Susituokusieji stabiliau jaučiasi ir finansiškai, nes sujungiamos kelių asmenų pajamos (Gardner, Oswald, 2004). Santuokos nutrūkimas (dėl skyrybų ar sutuoktinio
mirties) lemia padidėjusį psichosocialinį stresą (Goldman, 2001).
Mokslinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje mirtingumo rizikos skirtumai pagal
šeiminę padėtį labiau būdingi vyrams nei moterims. Vienišų žmonių sveikata blogesnė nei gyvenančių šeimose. Didžiausia mirtingumo rizika nustatyta našliams
vyrams ir netekėjusioms moterims (Shkolnikov, Jasilionis, Andreew, Jdanov, Stankūnienė, Ambrozitienė, 2007). Yra duomenų, kad, palyginus su sutuoktinių šeimomis, gyvenantys kartu nesusituokę asmenys pasižymi prastesne sveikata, didesniu depresyvumu, dažniau vartoja narkotines medžiagas. Didesnis nestabilumas
tokiose šeimose susijęs su prastesne motinų psichikos sveikata, o tai savo ruožtu
yra nepalankus veiksnys ir vaikų psichikos sveikatai bei jų gerovei (WHO 2012).
Analizuojant gyventojų sveikatos netolygumus pagal šeimos sudėtį, galima išskirti keletą šeimos narių sveikatą lemiančių dimensijų:
– namų ūkio dydis;
– suaugusiųjų ir vaikų skaičius namuose, jų išsiskirstymas pagal amžių ir lytį;
– giminystės ryšiai tarp šeimos narių (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005).
Tačiau yra sunku įvertinti šiuos veiksnius, nes kai kurie asmenys gali būti ne
nuolatiniai gyventojai, bet šeimos nariai, reguliariai besilankantys ir apsistojantys
šeimos namuose. Namiškių santykius sunku įvertinti kategoriniais matavimo vienetais (WHO, 2012).
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Šeimos sudėties poveikis šeimos narių sveikatai jau seniai domina mokslininkus.
Nuo šeimos sudėties priklauso tiek šeimoje gyvenančių vaikų, tiek suaugusiųjų
sveikata. Ankstyvoji vaiko aplinka, kurią vaikui suteikia tėvai, daro didelį poveikį
beveik visiems raidos aspektams. Šeimos nesutarimai, tėvų išsiskyrimas, pakartotinės santuokos ar partnerystė bei vienišų mamų / tėvų šeimos dažnai siejamos su
neigiama įtaka šeimos nariams (Shkolnikov et al., 2007; Kalediene, Petrauskiene,
Starkuviene, 2007; Bramlett, Blumberg, 2007). Manoma, kad tai lemia:
− mažos nepilnų šeimų pajamos (Zimmerman, 2005);
− nepakankamas vyro vaidmuo;
− laiko stygius, su kuriuo susiduria vieniši tėvai (Campbell, 2006).
Tyrimai rodo, kad pažeidžiamiausia šeimos struktūra – nepilna šeima (Shkolnikov et al., 2007). Didžiojoje Britanijoje atlikto tyrimo duomenimis, nustatyta,
kad nepilnos šeimos vaikai turėjo maždaug du kartus daugiau psichikos sveikatos
sutrikimų nei susituokusių ar kartu gyvenančių nesusituokusių biologinių tėvų vaikai (McLanahan, Sandefur, 1995). Ypač daug sveikatos ir psichologinių problemų
atsiranda tėvų skyrybas išgyvenantiems vaikams. JAV atliktas valstybinis ilgalaikis
jaunimo tyrimas parodė, kad tėvų skyrybos 7–14 metų amžiaus vaikams apie tris
kartus padidino vizito pas psichiatrą tikimybę, tris su puse karto padidino tikimybę kreiptis į psichiatrą dėl vaiko depresijos simptomų (Kalediene et al., 2007).
Apie gyventojų šeiminę padėtį, šeimų ir namų ūkių sudėtį (tipą, dydį, vaikų
skaičių) informacija gaunama visuotinio Lietuvos gyventojų ir būstų surašymo
metu ir ją galima rasti Lietuvos statistikos departamento svetainėje.

Socialinės kategorijos
Išsilavinimas. Formalus išsilavinimas dažniausiai įgyjamas jauname amžiuje,
išsilavinimui didžiausią įtaką daro tėvų socialinės charakteristikos (WHO 2012).
Lietuvoje išsilavinimo klasifikacija tam tikrais laikotarpiais kito: iki 1991 m. veikė
technikumai, specialiosios vidurinės mokyklos (pedagogikos, prekybos, medicinos, kultūros, muzikos ir kt.), kuriose buvo vykdomas mokymas pagal specialiojo
vidurinio mokslo programas. Mokytis į šias programas buvo priimami baigusieji
pagrindinę (9 kl.) mokyklą. Baigusiesiems specialiojo vidurinio mokymo programas buvo išduodami diplomai, liudijantys įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ir
suteiktą profesinę kvalifikaciją (pavyzdžiui, techniko, technologo, medicinos se-
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sers, auklėtojo, saviveiklinių šokių kolektyvo vadovo ir klubinių įstaigų darbuotojo
ir kt.). Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. kovo 12 d. potvarkiu Nr. 125
P technikumai, specialiosios vidurinės mokyklos buvo likviduotos, o jų pagrindu
įsteigtos aukštesniosios mokyklos. Pagal specialiojo vidurinio mokslo programas
buvo mokoma iki 1995 m.
Aukštesniųjų mokyklų studijų programos skiriamos tik vidurinį išsilavinimą
įgijusiems asmenims. Studijų trukmė – 3–4 metai, baigusiesiems aukštesniųjų studijų programas išduodamas aukštesniojo mokslo diplomas. Pirmieji aukštesniojo
mokslo diplomai buvo išduoti 1994 m. Teisinių dokumentų, kurie leistų prilyginti
specialųjį vidurinį išsilavinimą aukštesniajam, nėra. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarnybos įstatymu, iki 1995 m. įgijus specialųjį vidurinį išsilavinimą galima
gauti B lygio pareigybę.
2000 m. aukštesniųjų mokyklų pagrindu pradėtos steigti pirmosios kolegijos.
Kolegija – tai aukštoji neuniversitetinė mokykla, kurioje studijuojama pagal neuniversitetines studijų programas. Baigus studijas išduodamas aukštojo mokslo diplomas, liudijantis įgytą aukštąjį išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją.
Išsilavinimas dažniausiai vertinamas atsižvelgiant į mokymosi etapus. Nuo
2011 m. Lietuvoje skiriamos šios išsilavinimo grupės:
– pradinis (4 klasės),
– pagrindinis (10 klasių)
– vidurinis (12 klasių),
– specialusis vidurinis (specialiojo vidurinio mokymo programa),
– profesinis (profesinė mokykla),
– aukštesnysis (technikumas, aukštesnioji mokykla),
– aukštasis neuniversitetinis (kolegija),
– aukštasis universitetinis (universitetas).
Išsilavinimas jauname amžiuje apibrėžia asmens socialinę ekonominę padėtį,
tačiau šis rodiklis siejamas ir su asmens sveikata. Išsilavinimas atspindi asmens perėjimą nuo tėvų (gautos) socialinės ekonominės padėties iki suaugusiojo (savosios)
socialinės ekonominės padėties, taip pat galimą užimtumą ir pajamas ateityje. Išsilavinimas parodo šeimos, iš kurios asmuo yra kilęs, materialinius, intelektinius
ir kitus išteklius. Kadangi mokymosi procesas prasideda vaikystėje, jis priklauso
nuo galimybės mokytis ir asmens gabumų ikimokyklinėje įstaigoje, pradinėje ir
vidurinėje mokykloje. Asmenys dažniausiai baigia mokslus jau būdami pilname-
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čiai, todėl išsilavinimo procesas atspindi aplinkybes, kurios veikia suaugusiojo sveikatą vaikystėje, taip pat ir suaugusiojo išteklių įtaką sveikatai. Žinios ir įgūdžiai,
gauti mokantis, gali pakeisti asmens kognityvinį (pažintinį) elgesį, darytį asmenį
imlesnį sveikatos klausimams, įgalinti asmenį lengviau komunikuoti su sveikatos
specialistais ir gauti reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat, remiantis atvirkštinio priežastingumo principu, galima teigti, kad prasta asmens sveikata
vaikystėje gali riboti asmens galimybes įgauti išsilavinimą ir pakenkti jo sveikatai
ateityje (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005).
Lietuvos įvairaus išsilavinimo gyventojų mirtingumo skirtumai buvo labai dideli jau praėjusio šimtmečio devinto dešimtmečio pabaigoje, o socialinių permainų
laikotarpiu išaugo dar labiau. Kaip ir kitose pasaulio šalyse, Lietuvoje žemiausio
išsilavinimo asmenys skundžiasi blogesne sveikata, trumpesne vidutine būsimo
gyvenimo trukme, dažniau miršta nuo pagrindinių mirties priežasčių, tokių kaip
kraujotakos ir kvėpavimo sistemų ligos, piktybiniai navikai, nelaimingi atsitikimai
ir traumos. Ankstesni tyrimai parodė, kad 30 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų,
kurių išsilavinimas yra žemesnis nei vidurinis, mirtingumas apie du kartus viršija
turinčių aukštąjį išsilavinimą mirtingumo lygį (Kalediene, Petrauskiene, 2005; Kalediene, Starkuviene, Petrauskiene, 2008).
Apie gyventojų išsilavinimą sužinoma visuotinio Lietuvos gyventojų ir būstų
surašymo metu. Šią informaciją galima rasti Lietuvos statistikos departamento
svetainėje. Pateikiamas 10 metų amžiaus ir vyresnių gyventojų aukščiausias įgytas
išsilavinimas.
Profesija / užsiėmimas. Asmens profesija kaip indikatorius plačiai naudojama
socialinei ekonominei padėčiai nusakyti. Profesija apibūdina asmens vietą visuomenėje, pajamas ir intelektą. Daugelyje tyrimų asmens profesija naudojama nustatant suaugusiojo socialinę ekonominę padėtį.
Lietuvos profesijų klasifikatorius buvo pradėtas rengti prasidėjus Lietuvos integracijai į Europos Sąjungą. 1999 m. parengtas Lietuvos profesijų klasifikatorius
rėmėsi tuo metu galiojusiu 1988 m. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) patvirtintu Tarptautiniu standartiniu profesijų klasifikatoriumi ISCO-88 ir šio klasifikatoriaus atnaujintu Europos Sąjungos variantu ISCO-88 (COM). Nuo 2000 m.
sausio l d. Lietuvos profesijų klasifikatorius buvo pradėtas taikyti statistiniams
duomenims rinkti ir statistinei informacijai skelbti. 2008 m. TDO patvirtinus atnaujintą Tarptautinio standartinio profesijų klasifikatoriaus struktūrą (ISCO-08),
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buvo imtasi atnaujinti Lietuvos profesijų klasifikatorių. 2009 m. patvirtinta Lietuvos
profesijų klasifikatoriaus struktūra pagal ISCO-08 (Lietuvos darbo rinkos mokymo
tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2009). Nuo 2010 m. sausio 1 d. ši klasifikatoriaus struktūra pradėta naudoti statistiniam darbo užmokesčio
struktūros tyrimui. Remiantis patvirtinta struktūra 2010 m. buvo parengtas kodinis
profesijų sąrašas (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba prie socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, 2010). Profesijų lygmeniu Lietuvos profesijų klasifikatorius
statistiniams tyrimams pradėtas taikyti nuo 2011 m. sausio 1 d. Pagal ISCO-08 parengto Lietuvos profesijų klasifikatoriaus pagrindinę hierarchinę struktūrą įtraukta
10 pagrindinių aukščiausio klasifikavimo lygmens profesijų grupių:
– vadovai;
– specialistai;
– technikai ir jaunesnieji specialistai;
– tarnautojai;
– paslaugų sektoriaus darbuotojai ir pardavėjai;
– kvalifikuoti žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio darbuotojai;
– kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai;
– įrenginių ir mašinų operatoriai ir surinkėjai;
– nekvalifikuoti darbininkai;
– ginkluotųjų pajėgų profesijos.
Reikia pabrėžti, kad galimybę naudoti profesijos indikatorių riboja tai, kad negalima įvertinti asmenų, kurie šiuo metu nedirba. Socialiniai ekonominiai skirtumai, naudojant tik profesijos indikatorių, gali būti netinkamai įvertinti, kadangi
nebūtų vertinama dalis visuomenės (pensininkai, asmenys dirbantys namuose,
neįgalieji, bedarbiai, studentai, asmenys, dirbantys neapmokamus, neformalius,
nelegalius darbus).
Ypač didelę įtaką žmogaus sveikatai daro nedarbas. Dauguma autorių nedarbo įtaką sveikatai sieja su stresu, patiriamu dėl materialinių problemų atsiradimo,
socialinių ryšių pokyčių, pasikeitusio gyvenimo būdo ir dienotvarkės bei atsiradusio padidinto jautrumo kitiems negatyviems gyvenimo įvykiams (Hamilton,
Hoffman, Broman, Rauma, 1993; Jacobson, 1987). Nedarbas veikia ne tik darbą
praradusio asmens, bet ir jo šeimos narių sveikatą (Nordenmark, Strandh, 1999).
Stresas darbe – antra pagal svarbą problema, kurią mini Europos Sąjungos darbuotojai (Siegrist, Theorell, 2006). Įvairių individualių, nacionalinių ir tarptauti-
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nių tyrimų rezultatai parodė, kad dažniausios streso priežastys yra nesėkmės darbe,
laiko trūkumas, pasikartojančios užduotys. Stresas darbe apibrėžiamas kaip emocinė būsena ar nuotaika, kurios priežastis – prieštaravimas tarp darbe keliamų reikalavimų ir asmenų sugebėjimo juos atlikti arba asmens suvokimas, kad nesugebės
atlikti darbo pagal keliamus reikalavimus.
Dideli reikalavimai darbe ir darbuotojų nuomonės nepaisymas lemia 1,4–5,0
kartus padidėjusią psichikos sutrikimų riziką (Bartley, Sacker, Clarke, 2004; Trečiasis Europos šalių darbo sąlygų tyrimas, 2001). Pastangų neatitiktis atlygiui lemia
2–6 kartus padidėjusią depresijos riziką (Mausner-Dorsch, Eaton, 2000).
Stresas darbe sukelia daugiau nei ketvirtadalį visų su darbu susijusių sveikatos
sutrikimų, dėl kurių netenkama darbingumo dviem ar daugiau savaičių. Jis gali
sukelti depresiją, nerimą, nervingumą, nuovargį ir širdies ligas.
Taip pat labai svarbus ir darbo pobūdis bei sąlygos – darbo laikas, ar darbas yra
reguliarus, ar pamaininis, fiziškai sunkus, stovimas, sėdimas, protinis, kokia yra fizinė, ergonominė aplinka. Trečia, dirbančiųjų sveikatą lemia ir psichologinė darbo
aplinka (Stansfield, Fugrer, Shipley, Marmot, 1999).
Profesija atspindi asmens socialinę padėtį, kuri yra susijusi su sveikata. Geresnį
darbą / profesiją turintis asmuo gali naudotis tam tikromis privilegijomis (lengviau
gauti reikalingas aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, siekti išsilavinimo,
naudotis sveikatai palankesnėmis gyvenamosiomis patalpomis), kurias sau gali leisti uždirbdamas daugiau nei kiti asmenys. Profesija taip pat gali daryti įtaką asmens
sveikatai psichosocialiniais procesais, asmens užsiėmimas parodo galimus jo socialinius santykius, stresą, patiriamą darbe, kontrolę ir autonomiją. Profesija parodo,
su kokia sveikatai nepalankia aplinka, fiziniu krūviu, grėsmėmis darbe susiduria
asmuo.
Informaciją apie Lietuvos gyventojų užimtumą ir pasiskirstymą pagal profesiją galima rasti Lietuvos statistikos departamento leidiniuose, Rodiklių duomenų
bazėje ir teminėse lentelėse (http://osp.stat.gov.lt/) bei gauti teikiant individualias
užklausas.
Gyvenimo sąlygos. Gyvenimo sąlygos, kaip ir gyvenamoji vieta, yra vienas iš
veiksnių, kuris gali žaloti arba stiprinti sveikatą. Netinkamos, prastos gyvenimo
sąlygos (gyvenamosios vietos perpildymas, užterštumas, netinkama šilumos varža)
taip pat ir benamystė neigiamai veikia asmenų fizinę bei psichinę sveikatą, prastėja
jų gyvenimo kokybė (Car-Hill, Chalmers-Dixon, 2005). Gyvenamosios aplinkos
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ir sveikatos bei sveikatos netolygumų ryšiai yra kompleksiniai. Socialiniai veiksniai yra susiję su individo gyvenamosios aplinkos sąlygomis, t. y. labiau socialiai
pažeidžiami asmenys ar jų grupės dažniau gyvena kenksmingoje ar mažiau sveikoje aplinkoje. Taip pat net ir tomis pačiomis aplinkos sąlygomis pažeidžiamesnės
populiacijos grupės gali būti stipriau paveikiamos žalingų aplinkos veiksnių (taip
pat ir pasekmės sveikatai gali būti kur kas didesnės) dėl mažesnio išsilavinimo ir
rizikingesnės elgsenos (WHO, 2009).
Nors sveikata šiandieniame pasaulyje laikoma viena iš didžiausių vertybių, tačiau vertybe ji tampa tada, kai jos netenkama. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mūsų sveikatai įtakos turi: medicina ir jos pasiekimai; paveldimumas;
gyvenamoji aplinka; gyvenimo būdas.
Didžiausia mūsų sveikatos dalis priklauso nuo mūsų pačių. Kiekvienas asmuo
pasižymi individualia, jam būdinga sveikatos elgsena, kuri gali būti:
– sveikatą stiprinanti;
– sveikatą palaikanti;
– sveikatą žalojanti.
Sveikatą stiprinanti elgsena pasireiškia kaip sąmoningai pasirinkto elgesio modelio laikymasis ir tam tikrų įgūdžių praktikavimas. Tokiu elgesio modeliu visai
pagrįstai tikimasi, kad sveikatos būklė pagerės ar bent jau išliks nepakitusi. Sveikatą palaikanti elgsena susijusi su prevencinių ir profilaktinių priemonių vartojimu
siekiant nesusirgti.
Asmens pasirengimas propaguoti sveikatą stiprinančią elgseną priklauso nuo jo
pasirengimo kaitai. Natūralus keitimasis vyksta, kai aplinkoje įsitvirtina tam tikri
elgesio modeliai ar standartai, kurių asmuo nesąmoningai ima laikytis. Tokiu pavyzdžiu gali būti liesų maisto produktų vartojimas. Nuolat gaudamas informaciją
apie riebių maisto produktų žalą, o liesų naudą žmogus gali pats nepastebėti, kaip
rinkdamasis parduotuvėje nesąmoningai pirmenybę suteiks liesesniems maisto produktams. Planuotas keitimasis neretai susijęs su vykstančiais neigiamais sveikatos
pokyčiais, pvz., antsvorį turinčiam asmeniui tampa sunku judėti, todėl jis suplanuoja, kad nuo kito pirmadienio stengsis kontroliuoti svorį ir laikysis specialios dietos.
Vyresnio amžiaus asmenų planuotas keitimasis susijęs su realiu kintančios sveikatos būklės įvertinimu, o natūralų keitimąsi lemia kitų vyresnio amžiaus bendruomenės narių įtaka. Tokiu atveju sveikos gyvensenos propagavimas tampa natūraliu ir aplinkos skatinamu gyvensenos būdu.
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Sveikos gyvensenos sampratą galima nagrinėti tam tikrų asmens įpročių kontekste: juos praktikuojant reguliariai asmens sveikata labai pagerėja ar bent išlieka
to paties lygmens. Sveiką gyvenseną sudarančius elementus galima apibrėžti taip:
– asmens higienos užtikrinimas;
– žalingų įpročių atsisakymas;
– sveikos mitybos propagavimas;
– fizinio aktyvumo palaikymas;
– streso kontrolė;
– sveikos aplinkos užtikrinimas;
– medicininės priežiūros praktikavimas.
Kiekvienas iš šių punktų atskirai savaime geros sveikatos būklės neužtikrins,
tačiau propaguojant ir laikantis šio sveikos gyvensenos komplekso tikimybė, kad
sveikata gerės ar išliks pastovi, yra žymiai didesnė.
Socialinis kapitalas. Socialinis kapitalas apibrėžia visas socialinės struktūros
dalis, kurios leidžia individams lengviau veikti pačioje socialinėje struktūroje.
Pavyzdžiui, tėvų priežiūrą galima įvardyti kaip socialinę normą, kuri palengvina
tolesnius vaikų veiksmus ir sprendimus, sukuria galimybes sėkmingai gyventi. Socialiniai santykiai savaime yra viena iš socialinio kapitalo formų, nes jie nustato
įsipareigojimus, lūkesčius ir patikimumą (Rocco, Suhrcke, 2012). Socialinis kapitalas turi teigiamą poveikį sveikatai. Individo lygmeniu pirmiausia – tai geresnis
sveikatos informacijos prieinamumas. Kuo platesni ir aktyvesni individo socialiniai
ryšiai, tuo informacija apie sveikatą bei jos stiprinimą jam tampa prieinamesnė.
Antras svarbus aspektas yra tas, kad žmogus, kurio socialinis kapitalas didesnis,
dažniau gauna geresnę neformalią sveikatos priežiūrą, pagalbą ir palaikymą iš
aplinkinių, o tai yra svarbu net gerai veikiančiose sveikatos priežiūros sistemose.
Makrolygmeniu socialinis kapitalas taip pat gali pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir efektyvumą palaikant geresnius įvairių lygmenų ir sektorių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ryšius. Aukštesnis socialinio kapitalo lygis taip
pat skatina ligų prevencijos vystymąsi (Rocco, Suhrcke, 2012). Socialiai darnioje
visuomenėje nustatomas mažesnis rizikingos elgsenos, traumų, prievartos paplitimas, mažesnė aplinkos tarša. Asmenys, kurių socialiniai ryšiai yra išvystyti ir tvirti,
paprastai yra geresnės psichinės sveikatos, yra laimingesni, mažiau linkę į sveikatai
žalingą gyvenseną ir elgseną (WHO, 2009).
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Kultūrinis kapitalas. Kultūrinis kapitalas suprantamas kaip kultūros gėrybių
(kultūros produktų ir paslaugų) šaltinis, kuris jas teikia dabar gyvenantiems ir privalės teikti ateityje. Kaip pavieniai individai ar visuomenė mes galime pabloginti
arba pagerinti kultūrinio kapitalo būklę. Siekdami savo asmeninių ir visuomeninių tikslų, stengiamės valdyti kultūrinį kapitalą. Kultūrinis kapitalas gali veikti
ekonomikos raidą, tapdamas instrumentu, leidžiančiu ekonomikos pasiekimus
kultūriškai pripažinti, įsisavinti ir atitinkamai išreikšti, taigi kurti aukštesnio lygio
socialinio gyvenimo kokybę (Pruskus, 2005). Kultūrinis kapitalas sociologiškai
apibrėžiamas kaip asmeniniai intelektiniai gabumai, išsilavinimas, talentas, moralinės vertybės, individo, kuris dalyvauja socialinės veiklos procesuose ir įtvirtina
savo socialinį statusą, kvalifikacinis pasiruošimas. P. Bourdieu kultūrinio kapitalo
samprata apima švietimo sistemą, kuri turi itin didelės įtakos individo gebėjimams, kurie padėtų geriau suvokti idėjas ir jas naudoti mokymuisi ir ugdymuisi.
Kultūrinis kapitalas atskleidžia vaikų mokymosi pasiekimų, pastarieji – socialinių
klasių skirtumus, nes P. Bourdieu kultūrinis kapitalas susijęs su vis pasikartojančia kultūrinio kapitalo perdavimo sąsaja ir nuolatiniu kultūros kaupimu, kuris
ir išryškina socialinę nelygybę. Individo turimas kultūrinis kapitalas padeda jam
siekti gerų mokymosi rezultatų, todėl sėkmė, kurią vaikai patiria mokykloje, labiausiai išryškina šeimyninę socialinę ekonominę ir socialinę kultūrinę padėtį.
Kultūrinis kapitalas yra svarbiausias vaikų mokymosi pasiekimų veiksnys (Lapienė, Merkys, 2009).

Ekonominės kategorijos
Pajamos. Pajamos – socialinės ekonominės padėties rodiklis, kuris parodo materialinius išteklius. Pajamų pasiskirstymas ir dydis yra svarbus sveikatos netolygumų rodiklis bendruomenėje. Siekiant įvertinti galimybę patenkinti gyvybiškai
būtinus poreikius, pajamų rodiklių nepakanka, todėl vertinami ne tik namų ūkio
biudžetai bei skurdo rizika, bet ir asmenų gyvenimo sąlygos. Gyvenimo sąlygas
atspindintys rodikliai:
– asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, susiduriančiuose su ekonominiais sunkumais, dalis (proc.);
– asmenų, gyvenančių namų ūkiuose, neturinčiuose ilgalaikio naudojimo daiktų
dėl lėšų stokos, dalis (proc.);
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– namų ūkių pasiskirstymas pagal tai, kaip namų ūkis verčiasi.
Namų ūkio biudžetui vertinti pagal vidutines vartojimo išlaidas skaičiuojama:
− bendrąsias namų ūkio pajamas, kai sudedamos visos faktinės namiškių pajamos;
− disponuojamąsias namų ūkio pajamas – bendrosios namų ūkio pajamos atskaičius pajamų mokestį, nuolatinius turto mokesčius, darbuotojų, savarankiškai
dirbančių asmenų ir bedarbių (jei taikoma) privalomojo socialinio draudimo
įmokas ir reguliarius pervedimus kitiems namų ūkiams;
− ekvivalentines disponuojamąsias namų ūkio pajamas, kai namų ūkio disponuojamos pajamos dalijamos iš namų ūkių ekvivalentinio dydžio. Visiems to paties
namų ūkio nariams priskiriamos vienodos ekvivalentinės disponuojamosios pajamos (Namų ūkių ir biudžetų statistinio tyrimo metodika, 2012).
Analizuojant skurdo riziką vertinama:
− skurdo rizikos riba – sąlyginis pajamų dydis, už kurį mažesnes disponuojamąsias pajamas gaunantys namų ūkiai priskiriami prie skurstančiųjų;
− skurdo rizikos lygis – asmenų, kurių ekvivalentinės piniginės disponuojamosios
pajamos mažesnės už skurdo rizikos ribą, dalis;
− skurdo rizikos gylis – procentais išreiškiamas skirtumas tarp skurdo rizikos ribos
ir asmenų, gyvenančių žemiau skurdo ribos, disponuojamų pajamų medianos
(Lietuvos statistikos departamentas, 2014).
ES santykinio skurdo rodikliai rengiami pagal bendrą metodiką – santykinio
skurdo riba apskaičiuojama kaip šalies gyventojų vidutinių pajamų lyginamoji dalis, už kurią mažesnes pajamas gaunantys gyventojai laikomi skurstančiais. Tačiau,
lyginant santykinį valstybių skurdą, nepakankamai atsižvelgiama į gyvenimo lygio skirtumus, pvz., aukšto gyvenimo lygio šalyse žemiau santykinio skurdo ribos
esantys gyventojai, nors turi gerokai menkesnių galimybių tenkinti savo poreikius
nei likusi visuomenės dalis, vis dėlto gali patenkinti ne tik būtiniausius poreikius,
todėl nesijaučia skurstančiais. ES pagal bendrą metodiką skaičiuojamus santykinio
skurdo rodiklius sutarta vadinti skurdo rizikos rodikliais. Pagal Eurostato metodiką
tarptautiniams palyginimams atlikti skurdo rizikos riba ES šalyse apskaičiuojama
kaip 60 proc. ekvivalentinių piniginių disponuojamųjų pajamų medianos. Lietuvos statistikos departamentas iki 2004 m. skurdo rizikos rodikliams skaičiuoti
naudojo namų ūkių biudžetų tyrimo duomenis apie disponuojamąsias pajamas
pinigais ir natūra (Lietuvos statistikos departamentas, 2014).
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Sunku pasakyti, kuris pajamų matas, ar faktinės pajamos (pavyzdžiui, pajamos,
kurios prilyginamos gyvenimui žemiau skurdo ribos), ar santykinės pajamos (individo pajamos lyginant su bendruomenės pajamų vidurkiu / mediana) yra tinkamesnės sveikatos netolygumams vertinti. Logiškiausia asmens pajamas vertinti
sudedant visus pajamų šaltinius ir atimant mokesčius, kitaip tariant, apskaičiuojant faktines pajamas arba pajamas „į rankas“. Taip pat galima skaičiuoti bendrąsias
namų ūkio pajamas, kai sudedamos visos faktinės namiškių pajamos arba ekvivalentines faktines namų ūkio pajamas.
Praktinė problema, su kuria susiduriama tyrimuose renkant duomenis apie gyventojų pajamas, yra ta, kad daug gyventojų į klausimus apie materialinę padėtį
neatsako arba pateikia klaidingus duomenis.
Pagal apibrėžimą, priimtą strategijoje „Europa 2020“, Lietuvoje tiek 2012 m.,
tiek 2013 m. beveik trečdalis gyventojų gyveno skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje. Prie gyvenančių skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje priskiriami asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų: gyvena skurdo rizikoje, susiduria su
dideliu materialiniu nepritekliumi arba gyvena labai mažo darbo intensyvumo
namų ūkiuose. 2013 m. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, dalis (apie
11 proc.) skurdo rizikoje ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų į šią asmenų
grupę patenka pagal vieną iš trijų požymių, o 2,6 proc. asmenų – pagal visus tris
požymius (Lietuvos statistikos departamentas, 2014).
Atotrūkis tarp turtingiausių ir neturtingiausių Lietuvos gyventojų grupių didėja, tuo padidindamas ir sveikatos netolygumus (Jurgelenas, 2004).
Pasaulyje vyrauja bendra nuomonė, kad asmens ekonominė padėtis (vertinama
pagal jo pajamas) ir sveikata yra glaudžiai susijusios. Galima teigti, kad pajamas ir
sveikatą sieja dozės ir atsako santykis, pajamos daro įtaką materialinėms sąlygoms
su tiesioginėmis pasekmėmis sveikatai. Nėra tikėtina, kad pinigai tiesiogiai veikia sveikatą, greičiau pinigai ir turtas leidžia įsigyti sveikatą stiprinančias prekes ir
paslaugas. Didesnės pajamos leidžia individui įsigyti kokybiškesnio maisto, gyventi geresnėmis namų sąlygomis, naudotis paslaugomis, kurios tiesiogiai (sveikatos
priežiūros paslaugos, laisvalaikio užsiėmimai) ir netiesiogiai (išsilavinimas) veikia
sveikatą, didesnės pajamos dažnai reiškia ir aukštesnę savigarbą, geresnę padėtį visuomenėje. Taip pat, remiantis atvirkštinio priežastingumo principu, galima teigti,
kad prasta asmens sveikata neigiamai veikia pajamas.
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Tyrimų duomenys rodo, kad šalyje mažas pajamas turintys asmenys patiria
daugiau psichologinių ir socialinių saugumo problemų, turi mažiau sveikos gyvensenos formavimosi ir sveikatos gerinimo galimybių ir atitinkamai susiduria su
didesne ligų bei pirmalaikių mirčių rizika (Jasilionis, Stankūnienė, 2011).
Statistinė informaciją apie gyventojų pajamas skelbiama Lietuvos statistikos departamento leidiniuose, Rodiklių duomenų bazėje ir teminėse lentelėse (http://
osp.stat.gov.lt/) bei teikiama pagal individualias užklausas.
Savikontrolės klausimai
1. Kokios yra pagrindinės demografinės kategorijos? Kiekvieną trumpai apibūdinkite.
2. Kokios yra pagrindinės socialinės kategorijos? Kiekvieną trumpai apibūdinkite.
3. Kokios yra pagrindinės ekonominės kategorijos? Kiekvieną trumpai apibūdinkite.
4. Kokią reikšmę demografiniai, socialiniai ir ekonominiai veiksniai turi
vertinant sveikatos netolygumus?

Sveikatos netolygumų stebėsena:
duomenys ir šaltiniai
Sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui naudojami dviejų tipų duomenys:
− oficialios statistikos duomenys, tarp jų sergamumo, mirtingumo ir sveikatos
priežiūros rodikliai;
− sveikos gyvensenos tyrimų duomenys, kurie renkami ir vertinami vykdant populiacinius arba specifinių grupių gyventojų tyrimus.

Oficialiosios statistikos informacijos
šaltiniai
Oficialioji statistika – tai statistinių duomenų apie ekonominius, socialinius,
demografinius, aplinkos reiškinius ir procesus rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos rengimo, kaupimo ir skelbimo pagal patvirtintą oficialiąją statistikos
darbų programą sistema, skirta valstybės valdymui ir visuomenės reikmėms. Lie-
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tuvoje oficialiąją statistiką tvarko Lietuvos statistikos departamentas prie Lietuvos
Respublikos Vyriausybės ir ministerijos bei kitos valstybės institucijos, įstaigos, jeigu jų darbai įtraukti į oficialiosios statistikos darbų programą.
Lietuvos statistikos departamentas rengia daugiau nei 60 proc. šalies oficialiosios statistikos, teikia ją visuomenei, valstybės institucijoms, Europos Sąjungos
statistikos tarnybai (Eurostatui), tarptautinėms organizacijoms. Maždaug 86 proc.
Lietuvos statistikos departamento atliekamų statistikos darbų yra priskiriami Europos statistikai, t. y. jie vykdomi įgyvendinant su statistika susijusius ES teisės aktus
arba atliekami remiantis ES valstybių narių susitarimais.
Ministerijos, kitos valstybės institucijos ir Lietuvos bankas pagal kompetenciją
rengia apie 40 proc. šalies oficialiosios statistikos. Maždaug pusė šių institucijų
atliekamų statistikos darbų priskirtina Europos statistikai. Šios institucijos, suderinusios su Lietuvos statistikos departamentu, tvirtina statistinės atskaitomybės
formas, jų pildymo nurodymus, nustato duomenų teikimo tvarką ir laiką, savarankiškai renka statistinius duomenis, rengia ir skelbia statistinę informaciją.
Pagrindiniai informacijos šaltiniai, naudojami visuomenės sveikatos stebėsenai
Lietuvoje, yra šie: Higienos institutas (sveikatos priežiūros nefinansiniai statistiniai
rodikliai, profesinių ligų ir mirties priežasčių statistika) ir Lietuvos statistikos departamentas (demografinė, socialinė statistika). Šių institucijų tvarkomi statistiniai
duomenys yra viešai prieinami jų skelbiamuose interneto duomenų bazėse ir/arba
oficialiuose statistikos leidiniuose.
Mirtingumas. Mirtingumas gali būti nagrinėjamas kaip demografinis rodiklis
arba kaip sveikatos rodiklis. Jeigu kalbama apie demografinę padėtį, bendrą mirtingumą aptarti yra būtina. Mirtingumas pagal priežastis dažniau yra nagrinėjamas kartu su kitais sveikatos statistikos rodikliais. Oficialią statistiką apie mirtis
Lietuvoje skelbia Lietuvos statistikos departamentas ir Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registras, kurį tvarko Higienos institutas. Lietuvos statistikos departamentas skelbia bendrus mirtingumo duomenis, o Higienos institutas skelbia
duomenis apie mirtingumą pagal mirties priežastis. Tai svarbu nurodant oficialių
statistinių duomenų šaltinį.
Dažniausiai skaičiuojamas metinis mirtingumo rodiklis, į kurį įtraukiamos
mirtys, įvykusios per vienerius kalendorinius metus. Šis rodiklis paprastai parodo mirusiųjų skaičių 100 000 gyventojų. Jam apskaičiuoti būtina žinoti mirusių
gyventojų skaičių per tam tikrą laikotarpį ir vidutinį gyventojų skaičių per tą patį
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laikotarpį (tai šalies miesto, rajono, gyvenvietės ir pan.) gyventojų skaičiaus metų
pradžioje ir pabaigoje vidurkis) (Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
2010):
mirusiųjų gyventojų skaičius per tikrą laikotarpį
vidutinis gyventojų skaičius per tam tikrą laikotarpį

× 100 000

Mirtingumo rodiklis dažniausiai skaičiuojamas pagal lytį, mirties priežastį, amžių, administracinę teritoriją.
Taip pat su mirtingumu, kaip demografiniu rodikliu, yra susijusi vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VTGT). Tai yra tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus,
jeigu visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje nekis. VTGT yra universalus išvestinis rodiklis, skaičiuojamas
pagal paamžinius gyventojų mirtingumo rodiklius ir apibūdinantis bendrą gyventojų gerovę (Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2010).
Mirtingumas (kaip ir sergamumas, ar ligotumas) labai priklauso nuo amžiaus.
Dėl šios priežasties, jeigu norima palyginti mirtingumo rodiklius tarp skirtingų gyventojų grupių (pvz., savivaldybių), mirtingumo rodikliai standartizuojami pagal
amžių. Tokiu būdu panaikinami skirtingų žmonių grupių amžiaus struktūros skirtumai. Standartizavus mirtingumo rodiklį laikoma, kad toks mirtingumas būtų
konkrečioje populiacijoje, jeigu jos gyventojų struktūra pagal amžių būtų tokia
kaip pasirinktos standartinės populiacijos. Pavyzdžiui, 2013 m. Vilniaus r. sav. mirtingumas nuo piktybinių navikų buvo mažesnis nei Ignalinos r. sav. (atitinkamai
219,9 ir 316,9 mirtys, tenkančios 100 000 gyventojų). Tačiau standartizavus šiuos
rodiklius gaunama, kad Vilniaus r. sav. standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių
navikų rodiklis yra didesnis nei Ignalinos r. sav. (atitinkamai 181,5 ir 154,7 mirtys,
tenkančios 100 000 gyventojų). Taip atsitinka dėl to, kad Ignalinos r. sav. yra santykiškai daugiau vyresnių gyventojų, tad mirtingumas dėl minėtos priežasties šioje
savivaldybėje yra didesnis. Tačiau, standartizuojant suvienodinus šių savivaldybių
gyventojų amžiaus struktūrą ir perskaičiavus rodiklius, gaunama, kad mirtingumas
nuo piktybinių navikų būtų mažesnis Ignalinos r. sav., jeigu šių savivaldybių gyventojų amžiaus struktūra būtų vienoda.
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Mirtingumo rodiklius taip pat patariama standartizuoti, jeigu lyginami tos pačios populiacijos mirtingumo rodikliai per ilgą laikotarpį, nes populiacijos amžiaus
struktūra galėjo pasikeisti ir tai galėjo padaryti įtaką mirtingumo rodiklio palyginimui.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad šiuo metu Lietuvoje mirtingumo rodikliai
standartizuojami naudojant Europos populiacijos standartą (1976 metų),
todėl šiuos rodiklius galima lyginti tik su tais rodikliais, kurie standartizuoti
naudojant tokį patį standartą. Rodikliai, kurie buvo standartizuoti naudojant skirtingus standartus, yra nepalyginami.
Sergamumas. Sergamumas kaip sveikatos rodiklis apibūdina ne tik gyventojų sveikatos būklę, bet netiesiogiai ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Didesni
sergamumo rodikliai gali būti ne tik dėl blogesnės gyventojų sveikatos, bet ir dėl
to, kad sveikatos priežiūros įstaigos, gydytojai turi geresnių galimybių diagnozuoti
naujas ligas, gerėja paslaugų prieinamumas. Taip pat prie to gali prisidėti gyventojų
įpročiai lankytis pas gydytojus (dėl dažnesnio gyventojų lankymosi pas gydytojus
yra didesnė tikimybė, kad bus nustatyta nauja liga).
Didžiausią dalį visų sergamumo rodiklių šalyje skaičiuoja ir pateikia Higienos
institutas, naudodamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis. Sergamumas piktybiniais navikais ir užkrečiamosiomis
ligomis gali būti skaičiuojami naudojant kitus šaltinius, nes apie naujus ligų atvejus pranešama ir pateikiant atskirą pranešimo formą. Nacionalinis vėžio institutas
pateikia duomenis apie naujus susirgimus piktybiniais navikais, Užkrečiamųjų ligų
ir AIDS centras – apie susirgimus užkrečiamosiomis ligomis, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė – apie naujus ar pakartotinius tuberkuliozės atvejus, taip pat
apie sergančius medikamentams atsparia tuberkulioze asmenis.
Sergamumo rodikliams apskaičiuoti reikia žinoti naujų susirgimų skaičių
per tam tikrą laikotarpį (paprastai per metus). Šis rodiklis paprastai pateikiamas
100 000 gyv. ir skaičiuojamas pagal tokią formulę (Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras, 2010):
naujai išaisškintų ligos atvejų per tam tikrą laikotarpį
vidutinis gyventojų skaičius per tam tikrą laikotarpį

× 100 000
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Sergamumo rodikliai gali būti pateikiami kaip atvejų arba kaip asmenų skaičius.
Tai priklauso nuo nagrinėjamos ligos pobūdžio. Lėtinės ligos įtraukiamos į skaitiklį
vieną kartą, nes jos yra ilgalaikės, o ūmios ligos (pavyzdžiui, užkrečiamosios) ar
traumos gali įvykti vienam žmogui kelis kartus, todėl jos į skaitiklį gali būti įtraukiamos kelis kartus. Į tai reikia atsižvelgti vertinant rodiklius.
Ligotumas – bendras visų žinomų ligos atvejų skaičiaus ir gyventojų skaičiaus
santykis tam tikru laiku (dažniausiai metų gale):
žinomas ligos atvejų skaičius metų pabaigoje
gyventojų skaičius metų pabaigoje

× 10n

Laikinas nedarbingumas – laikinas negalėjimas dirbti dėl ligos, sužalojimo ar
kitais įstatymų numatytais atvejais. Laikinojo nedarbingumo atveju ligonis tam
tikrą laiką negali dirbti jokio darbo.
Nedarbingumo atvejų skaičius 100-ui (1000-iui) apdraustųjų nustatomas taip:
nedarbingumo atvejų per mets
vidutinis metinis apdraustųjų skaičius

× 100 (1 000)

Neįgalumas – dėl asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių
aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas.
Pirmą kartą nustatytas neįgalumas:
pirmą kartą pripažintų neįgaliaisiais skaičius per metus
darbingo amžiaus asmenų skaičius

× 1 000

Išvengiamas mirtingumas – tai mirtingumas nuo ligų, kurias sukelia nesamos
ar neveiksmingos prevencinės priemonės ir (ar) ne laiku atlikta diagnostika, ir (ar)
neadekvatus gydymas. Į išvengiamų mirties priežasčių sąvoką patenka tokios priežastys, kaip hipertenzija (jai išvengti egzistuoja žinomos intervencijos), taip pat
tokios priežastys, kurių galima išvengti anksti diagnozavus ir pritaikius efektyvų
gydymą (antrinė profilaktika), pavyzdžiui, gimdos kaklelio vėžys (jam numatyti

Patirtis ir perspektyvos  73

žinomos efektyvios patikros programos), tuberkuliozė (susirgimas šia liga labiausiai
priklauso nuo socialinių ir ekonominių sąlygų).
Remiantis išvengiamo mirtingumo rodiklio struktūra ir dėsningumais, galima
kiekybiškai įvertinti pasiektus sveikatos priežiūros tikslus. Mažas mirtingumas nuo
pagydomų ligų rodo veiksmingą asmens sveikatos priežiūrą, nuo prevencinėmis
priemonėmis išvengiamų ligų – sveikatos politikos ir prevencinių programų efektyvumą.

Sveikatos priežiūros sistemos
prieinamumo, teisumo ir vartojimo
tinkamumo rodikliai
Pasaulio sveikatos organizacija strateginiame sveikatos politiką formuojančiame
leidinyje „Sveikata 2020“ kaip pagrindinį tikslą iškelia sveikatos ir gerovės žymų
pagerinimą, mažinant nelygybę sveikatos priežiūros sektoriuje, stiprinant visuomenės sveikatos veiklas ir užtikrinant prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios
būtų universalios, teisingos, tvarios ir aukštos kokybės (WHO, 2012). Sveikatos
priežiūros prieinamumas, poreikis, teisumas ir vartojimo tinkamumas yra neatsiejami ir glaudžiai susiję dalykai, formuojant sveikatos politiką bei vykdant tinkamą
stebėseną. Priimant tinkamus ir stebėsenos rezultatais pagrįstus sprendimus galima
sumažinti sveikatos netolygumus. Septynioliktos Vyriausybės 2016–2020 metų
programoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d.
Nr. XIII-82 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, taip pat akcentuota, kad gerės sveikatos paslaugų teikimo kokybė bei prieinamumas.. Norint
vykdyti sveikatos priežiūros sistemos prieinamumo, poreikio, teisumo ir vartojimo
tinkamumo stebėseną, būtina apsibrėžti pagrindinius rodiklius.
Sveikatos priežiūros prieinamumas – tam tikros teritorijos gyventojų realizuotos
galimybės gauti vienas ar kitas jiems reikiamas sveikatos priežiūros paslaugas (asmens sveikatos ir/ar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas). Sveikatos apsaugos
sistemos prieinamumas nagrinėjamas organizacine, komunikacine ir ekonomine
prasme. Organizacinis prieinamumas parodo, ar prieinamos visos paslaugos, ar
yra eilės, ar pakanka specialistų, tinkamas gydytojų ir/ar įstaigų skaičius ir/ar darbo laikas. Komunikacinis prieinamumas vertina, koks atstumas yra iki sveikatos
priežiūros įstaigos ir ar yra susisiekimo priemonių. Ekonominis prieinamumas
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rodo, ar gyventojams sveikatos priežiūra prieinama finansiškai, t. y. ar gyventojams
yra laiduojamos ir kokios nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, kokia privalomojo sveikatos draudimo apimtimi apdrausti gyventojai, ar mokamų paslaugų
kaina yra adekvati paciento šeimos biudžetui. Ekonominis sveikatos priežiūros prieinamumas gali būti vertinamas pagal tai, kaip kinta gyventojų tiesioginės sveikatos apsaugos išlaidos ir pačių ASPĮ finansavimas bei išlaidos paslaugoms teikti.
Gydytojų skaičius randamas pagal tokį principą: tam tikros specialybės gydytojų skaičių (skaitiklį) dalijant iš gyventojų skaičiaus metų pabaigoje (vardiklio) bei
dauginant iš 10 000. Taip gaunamas gydytojų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų
(Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2010):
bendrosios praktikos odontologų skaičius
gyventojų skaičius metų pabaigoje

× 1 000

Apsilankymai pas gydytojus apskaičiuojami apsilankymų pas tam tikros specialybės gydytojus skaičių per metus (skaitiklį) dalijant iš vidutinio metinio gyventojų
skaičiaus (vardiklio) ir dauginant iš 100. Taip gaunamas rodiklis 100 gyventojų
(Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2010):
tam tikros specialybės gydytojų skaičius per metus
vidutinis gyventojų skaičius per metus

× 100

Sveikatos priežiūros poreikis priklauso nuo sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos ir paklausos. Jas savo ruožtu lemia daugelis veiksnių: demografiniai, epidemiologiniai, ekonominiai ir kiti.
Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus nacionalinę visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 m. strategiją ir jos įgyvendinimo 2009–2013 m. planą,
visuomenės sveikatos priežiūros plėtra savivaldybėse buvo viena iš strateginių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros reformos krypčių. Įtvirtinant visuomenės
sveikatos priežiūros prioritetą savivaldybių įgyvendinamoje politikoje, 2007 m.
buvo priimti Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo pakeitimai nustatant, kad
nuo 2008 m. sausio 1 d. visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti savivaldybės steigia visuomenės sveikatos priežiūros biudžetines įstaigas – savivaldybių visuomenės sveikatos biurus, kurių vykdoma visuomenės sveikatos priežiūros
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veikla yra įvairialypė, jos organizavimas priklauso nuo vietos valdžios institucijų
priimtų sprendimų, žmogiškųjų, finansinių išteklių ir gyventojų aktyvaus dalyvavimo. Visuomenės sveikatos biurų veikla orientuota į vietos bendruomenės sveikatos
problemų nustatymą ir jų sprendimą, bendradarbiaujant su vietos valdžios ir nevyriausybinėmis institucijomis (Pačekaitė, Petronytė, 2014).
Mokslo įrodymais pagrįstos visuomenės sveikatai reikšmingos paslaugos (intervencijos) vertinamos pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono
sveikatos įrodymų tinklo ataskaitas ir Jungtinės Karalystės Nacionalinio sveikatos
ir klinikinės kompetencijos instituto (angl. National Institute for Health and Clinical Excellence) parengtų visuomenės sveikatos gairių rekomendacijas. Visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų kategorijai priskirtos paslaugas galima suskirstyti į 7
paslaugų grupes:
− visuomenės sveikatos planavimas ir valdymas;
− gyventojų sveikatos ir gerovės stebėsena ir vertinimas;
− sveikatos stiprinimas;
− visuomenės sveikatos sauga;
− ligų profilaktika;
− kompetencijos užtikrinimas;
− ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos.
Savivaldybės, remdamosi visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 6 straipsnio 1 punktu ir Visuomenė sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu, teikia
gyventojų sveikatos ir gerovės stebėsenos ir vertinimo paslaugas. Šalia privalomų
pagrindinių rodiklių savivaldybės numato ir papildomus. Gyventojų sveikatos ir
gerovės stebėsenos paslaugas visuomenės sveikatos nomenklatūroje rekomenduojama skirstyti į dvi dalis: tam tikru periodiškumu renkamų rodiklių kaupimą ir
analizę bei gyventojų sveikatos ir gerovės tyrimus. Visose nagrinėtose savivaldybėse
pagrindinis paslaugų teikėjas yra savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
Dar viena prioritetinių visuomenės sveikatos paslaugų – tai sveikatos stiprinimas. Sveikatos stiprinimo paslaugoms priskiriama: informacijos apie sveikatą teikimas, konsultavimas, mokymas, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas. Remiantis
2012 m. atlikta visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų analize, galima pabrėžti,
kad sveikatos stiprinimo paslaugų, tenkančių 1000 gyventojų, stabiliausiai teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybėje. Klaipėdos mieste nustatytas stabilus šių paslaugų daugėjimas kasmet. Kauno miesto savivaldybėje sveikatos stiprinimo pas-
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laugų labai sumažėjo, o labiausiai nuo 10-ies savivaldybių vidurkio nutolusi, t. y.
daugiausia sveikatos stiprinimo paslaugų 1000 gyventojų 2009–2011 metais teko
Pasvalio rajono savivaldybėje.
Ligų profilaktika aprėpia priemones, ne tik apsaugančias nuo ligų atsiradimo,
tokių kaip rizikos veiksnių mažinimas, bet ir stabdančias ligų progresavimą ir sumažinančias jų padarinius.
Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūroje ligų profilaktikos
paslaugų grupei priskirtos šios paslaugos: atrankinių patikros programų vykdymas,
imunoprofilaktika, profilaktiniai sveikatos tikrinimai.
Visuomenės sveikatos saugos ar su ja susijusias paslaugas teikia savivaldybės
administracija ir (arba) jai pavaldžios įstaigos arba kitos įstaigos pagal sudarytas
sutartis. Savivaldybėse yra teikiamos šios visuomenės sveikatos saugos paslaugos:
ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų sveikatos saugos
paslaugos, vykdoma sanitarijos inspekcija, teikiamos saugos nuo gyvenamosios
aplinkos triukšmo, maudyklų vandens kokybės, šachtinių šulinių vandens kokybės
priežiūros paslaugos. Savivaldybės VS saugos paslaugas teikia vadovaudamosi teisės
aktų reikalavimais, tik skirtingai organizuoja jų teikimą.
Teisumas, kaip sveikatos priežiūros kokybės aspektas, yra glaudžiai susijęs su
prieinamumu, tačiau čia vertinamas sveikatos priežiūros finansavimas ir teisingas,
nešališkas sveikatos priežiūros teikiamos naudos paskirstymas visiems, kas yra ar
gali būti suinteresuoti ja pasinaudoti.
Sveikatos apsaugos sistemos vartojimo tinkamumas nėra aprašomas vienu ar
keliais rodikliais, nes jis yra sudėtinis sveikatos sistemos poreikio, prieinamumo
ir teisumo dalis. Sveikatos priežiūros vartojimo tinkamumas galėtų būti įvertintas
analizuojant kelis parametrus savivaldybėse, šalies mastu išleidžiamos lėšos sveikatos priežiūrai pagal sritis vertinamos labiausiai paplitusių sveikatos būklių atžvilgiu.
Vartojimo tinkamumą galima analizuoti vertinant išleidžiamas lėšas prevencinėms
programoms vykdyti ir sergamumo bei mirtingumo nuo tų ligų dinamiką.
Išvengiamos hospitalizacijos – tai tokios hospitalizacijos, kurių visiškai arba
daugiausia būtų galima išvengti, jeigu būtų prieinama ir kokybiška ambulatorinė
sveikatos priežiūra, apimanti ligų profilaktiką, ankstyvą diagnostiką ir suteikiamą
tinkamą gydymą. Šios hospitalizacijos netiesiogiai atspindi ambulatorinės sveikatos priežiūros efektyvumą ir prieinamumą bei vartojimo tinkamumą (Higienos
instituto Sveikatos informacijos centras, 2010):
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išvengiamos hospitalizacijos
vidutinis gyventojų skaičius per metus

× 1 000

Draudimo apimties rodiklis (procentais) skaičiuojamas pagal šią formulę (Hi
gienos instituto Sveikatos informacijos centras, 2010):
Vidutinis metinis apsidraudusiųjų privalomuoju sveikatos draudimu skaičius
(apdraustųjų valstybės lėšomis skaičius)
× 100
Vidutinis gyventojų skaičius per metus
Vaikų skiepijimo apimtis apskaičiuojama paskiepytų tam tikros amžiaus grupės
vaikų nuo tam tikros ligos skaičių (skaitiklį) dalijant iš visų tam tikros amžiaus
grupės vaikų skaičiaus (vardiklio) ir dauginant iš 100 (Higienos instituto Sveikatos
informacijos centras, 2010):
paskiepytų naujagimių nuo tiuberkuliozės skaičius
visų naujagimių skaičius

× 100

Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo rodiklis apskaičiuojamas nustatant pacienčių, kurioms buvo suteikta informavimo dėl
gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslauga, gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga per programoje nustatytą
laikotarpį, dalį, palyginti su visais prisirašiusiais prie asmens sveikatos priežiūros
įstaigos (toliau – ASPĮ) asmenimis, dalyvaujančiais šioje programoje.
Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo rodiklis apskaičiuojamas nustatant pacienčių, kurioms buvo suteikta informavimo dėl krūties
piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga per programoje nustatytą laikotarpį, dalį, palyginti su visais prisirašiusiais prie ASPĮ asmenimis, dalyvaujančiais šioje programoje.
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos vykdymo rodiklis apskaičiuojamas nustatant pacientų, kuriems buvo suteikta informavimo apie didelę širdies
ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų
tikimybę paslauga per programoje numatytą laikotarpį, dalį, palyginti su visais
prisirašiusiais prie ASPĮ asmenimis, dalyvaujančiais šioje programoje.
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos programos vykdymo rodiklis apskaičiuojamas nustatant pacientų, kuriems buvo suteikta informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio
antigeno nustatymo paslauga per programoje nustatytą laikotarpį, dalį, palyginti
su visais prisirašiusiais prie ASPĮ asmenimis, dalyvaujančiais šioje programoje.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo rodiklis
apskaičiuojamas nustatant pacientų, kuriems buvo suteikta informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo
testo išmatose rezultatų įvertinimo paslauga per programoje numatytą laikotarpį,
dalį, palyginti su visais prisirašiusiais prie ASPĮ asmenimis, dalyvaujančiais šioje
programoje.
Vaikų krūminių dantų dengimo silantais (6–14 metų vaikų nuolatinių krūminių) programa vykdoma nustatant 6–14 metų amžiaus vaikų, kuriems buvo nuolatiniai krūminiai dantys padengti silantais, dalį, palyginti su visais prisirašiusiais
prie ASPĮ 6–14 metų vaikais.
Oficialiąją statistiką apie įvairius sveikatos priežiūros sistemos prieinamumo,
poreikio, teisumo ir vartojimo tinkamumo rodiklius Lietuvoje skelbia Higienos
institutas, Valstybinė ligonių kasa prie SAM. Higienos institutas, naudodamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos „Sveidra“ duomenis,
pateikia informaciją apie gydytojų skaičių, pacientų apsilankymų pas specialistus
skaičių, išvengiamų hospitalizacijų skaičių. Valstybinė ligonių kasa prie SAM kaupia duomenis apie draudimo apimtis bei prevencinių programų vykdymą. Duomenimis apie vakcinacijos apimtis disponuoja Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras.
Atsižvelgiant į rodiklių pobūdį, informacija gali būti skelbiama ir atnaujinama
skirtingu periodiškumu (kas mėnesį, kas ketvirtį, kas pusmetį, kas metus, kas kelerius metus) bei pagal skirtingą teritorinį išsidėstymą (miestas, savivaldybė, apskritis, šalis).
Savikontrolės klausimai
1. Kokie duomenys naudojami sveikatos netolygumų stebėsenai ir vertinimui?
2. Kokie yra pagrindiniai sveikatos rodiklių duomenų šaltiniai?
3. Kokie yra oficialios statistikos duomenys, ką jie apibūdina?
4. Kokie yra sveikatos priežiūros sistemos prieinamumo, poreikio, teisumo
ir vartojimo tinkamumo rodikliai? Apibūdinkite kiekvieną.
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Sveikatos netolygumų vertinimas
Nors sąsajos tarp socialinių veiksnių ir sveikatos yra kompleksiškos, jas įmanoma kiekybiškai įvertinti. Sveikatos netolygumai kiekybiškai vertinami dviem pagrindiniais būdais: santykiniais netolygumais ir absoliučiais netolygumais (Dahlgren
2007). Jų pateikimas yra svarbus aspektas vertinant sveikatos netolygumus tiek
etiologiniuose, tiek ir aprašomuosiuose tyrimuose (King, Harper, Young, 2012).
Daugeliu atvejų tiems patiems rodikliams galima apskaičiuoti ir santykinius, ir
absoliučius netolygumus. Išimtis yra Gini indeksas, atskleidžiantis netolygumus
nei kaip santykinius, nei kaip absoliučius rodiklius.
Sveikatos rodikliai išreiškiami koeficientais, procentais, santykiais, vidurkiais
ar kitais kiekybiniais matmenimis, pavyzdžiui, vidutinė tikėtina gyvenimo
trukmė. Gali būti apskaičiuojami skirtingų grupių, kurios sudaro grupių
domeną, sveikatos rodikliai. Domeną galimą įvardyti kaip rinkinį grupių,
kurias apibrėžia specifinės asmenų charakteristikos tam tikroje populiacijoje. Pavyzdžiui, lyties domeną sudaro vyrai ir moterys (European portal for
action on health inequalities, 2015).
Sveikatos netolygumai dažniausiai yra kompleksiniai ir nevienareikšmiai, tačiau
juos išmatuoti ir vertinti galima pasitelkiant įvairius statistinius metodus. Sveikatos
netolygumų vertinimo tikslas iš esmės yra visada vienodas – pateikti kiekybinį sveikatos netolygumo įvertinimą tam tikroje žmonių grupėje (Keppel, Pamuk, Lynch,
Carter-Pokras, Kim Insun, Mays, Pearcy, Schoenbach, Weissman, 2005).

Sveikatos netolygumų vertinimo principai
Sveikatos netolygumų vertinimo metodus galima skirstyti į paprastus ir kompleksinius. Paprasti metodai (pavyzdžiui, absoliutus skirtumas, santykinis skirtumas ar santykis) parodo sveikatos skirtumus tarp dviejų grupių, pavyzdžiui, tarp
daugiausiai ir mažiausiai pajamų gaunančių asmenų grupių. Paprasti netolygumų
vertinimo metodai taikomi plačiausiai, kadangi juos galima tiesiogiai interpretuoti, be to, skaičiuojant naudojamiems duomenims netaikomi ypatingi apribojimai.
Kompleksiniams metodams taikyti (pavyzdžiui, absoliutaus netolygumų indekso
ar koncentracijos indekso), skirtingai nei paprastiems, norint įvertinti netolygu-
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mą, reikalingi visų tam tikros populiacijos grupių sveikatos duomenys. Vertinant
netolygumus regionuose ar lyginant skirtingas socialines ekonomines gyventojų
grupes, paprasti (dviejų rodiklių lyginimo) metodai gali parodyti netolygumą tarp
dviejų pasirinktų regionų ar grupių, pavyzdžiui, tarp prasčiausio ir geriausio regiono ar grupės sveikatos rodiklio, o kompleksiniai metodai parodo netolygumą,
egzistuojantį visuose regionuose ir visose socialinės ekonominės padėties grupėse iš
karto, todėl paprasti metodai dažniau pasirenkami situacijose, kai reikia parodyti
netolygumo pokyčius (WHO, 2012).
Skirtumo tarp dviejų rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Absoliutus pokytis (angl. Absolute Change, AC) yra skirtumas tarp dviejų skaičių. Šiuo atveju
išreiškiamas skirtumas tarp dviejų – aukščiausios ir žemiausios – rodiklių reikšmių,
iš didesnio skaičiaus atimant mažesnį (WHO, 2013).
Pavyzdys. Tarkime, kad 2015 m. moterų ir vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (VTGT) tam tikroje apskrityje buvo atitinkamai 79,35 ir 68,63
metų. Absoliutus skirtumas apskaičiuojamas taip: AS = VTGTm – VTGTv =
79,35 – 67,88 = 10,72.
Interpretacija. Matome, kad 2015 m. šioje apskrityje moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 10,72 metų ilgesnė nei vyrų. Šiuo atveju egzistuoja ryškūs sveikatos netolygumai tarp vyrų ir moterų VTGT.
Santykinis pokytis (angl. Relative Change, RC) parodo dviejų rodiklių reikšmių
santykinį koeficientą, kuris dažnai išreiškiamas procentais (WHO, 2013). Tai parodo tikrąjį skirtumo, pokyčio mastą tarp dviejų rodiklių reikšmių.
Pavyzdys. Tam tikroje savivaldybėje 2014 m. vyrų sergamumas 2-o tipo cukriniu diabetu buvo atitinkamai 881,3/100 000 gyventojų (S1) ir 778,5/100
000 gyventojų (S2) pagal vidutines mažiausias (<100 Eur) ir didesnes (300399 Eur) pajamas, skaičiuojamas vienam šeimos nariui per mėnesį „į rankas“. Santykinis skirtumas apskaičiuojamas taip: SS = (S1 – S2) / S2 × 100 =
(881,3 – 778,5) / 778,5 × 100 = 13,2 %.
Interpretacija. Matyti, kad vyrai, kurių šeimose vidutinės mėnesinės pajamos vienam šeimos nariui „į rankas“ buvo <100 Eur sergamumo rodiklis
buvo 13,2 proc. didesnis nei vyrų, kurių šeimose vidutinės mėnesinės paja-
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mos vienam šeimos nariui „į rankas“ buvo 300–399 Eur. Galima teigti, kad
vidutinės mėnesinės asmens pajamos, kaip socialinio ekonominio statuso
atspindys, susijusios su sveikatos būkle. 2-o tipo cukriniu diabetu dažniau
serga vyrai, gaunantys mažesnes pajamas.
Santykio tarp dviejų rodiklių skaičiavimas ir vertinimas. Santykis tarp dviejų rodiklių reikšmių (dviejų skaičių) rodo, kiek kartų vienas rodiklis yra didesnis
už kitą. Apskaičiuojamas aukščiausios ir žemiausios rodiklių reikšmių santykis, didesnį skaičių dalijant iš mažesnio.
Pavyzdys. 2015 m. moterų ir vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
(VTGT) tam tikroje apskrityje buvo atitinkamai 79,35 ir 68,63 metų. Absoliutus skirtumas apskaičiuojamas taip: AS = VTGTm / VTGTv = 79,35 /
68,63 = 1,15.
Interpretacija. Matyti, kad 2015 m. šioje apskrityje moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 1,15 karto ilgesnė nei vyrų. Šiuo atveju esama
ryškių sveikatos netolygumų tarp vyrų ir moterų.
Priskirta rizika ir gyventojams priskirta rizika (PR). Priskirta rizika (angl.
Attributable Risk) nurodo asmenų, paveiktų veiksnio arba socialinės ekonominės,
demografinės kategorijos, ligos atvejų skaičių, kuris gali būti priskirtas tam poveikiui arba atitinkamai socialinei ekonominei, demografinei kategorijai (WHO,
2013). Jis apskaičiuojama pagal formulę:
PR = Ie – In,
čia PR – priskirta rizika; Ie – susirgimų dažnis esant veiksniui; In – susirgimų
dažnis, kai nėra veiksnio.
Šiuo atveju parodoma, kiek daugiau susirgimų sukėlė tam tikras sveikatai neigiamas veiksnys. Priskirtą riziką taip pat galima apskaičiuoti šiuo santykiu:
PR = Ie – In / Ie,
čia PR – priskirta rizika; Ie – sveikatos veiksnio dažnis esant poveikiui; In – sveikatos veiksnio dažnis, kai nėra veikiama veiksnio.
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Pavyzdys. Norima įvertinti priskirtą riziką atsižvelgiant į asmenų grupę, neturinčią vidurinio išsilavinimo, pagal transporto įvykiuose patirtų traumų
skaičių 100 000 gyventojų tam tikroje savivaldybėje. Patirtų traumų rodikliai yra atitinkamai 117/100 000 gyventojų (Ie), kurie neturi vidurinio išsilavinimo, ir 97/100 000 gyventojų (In) likusiai šios savivaldybės populiacijai. Tuomet priskirta rizika yra: PR = Ie – In = 117 – 97 = 20, PR = Ie – In /
Ie = (117 – 97)/117 = 0,171 (17,1 %).
Interpretacija. Palyginus rodiklius galima teigti, kad asmenų, turinčių nebaigtą vidurinį išsilavinimą, transporto įvykiuose patirtų traumų skaičius
būtų 20 atv./100 000 gyventojų, arba 17,1 proc. mažesnis nei asmenų, įgijusių vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą (97 atv./100 000 gyventojų).
Populiacijai priskirta rizika (PR) (angl. Population Attributable Risk) nurodo
atvejų skaičių (arba proporciją), kurie neįvyktų tam tikroje populiacijoje, jei sveikatai neigiamas veiksnys būtų pašalintas, arba sveikatai neigiamo veiksnio, ligos
dažnio perteklių populiacijoje lyginant su ligos dažniu grupėje, paveiktoje ekspozicijos (WHO, 2013). Populiacijai priskirta rizika priklauso nuo rizikos veiksnio
paplitimo ir nuo to, kaip stipriai tam tikras veiksnys susijęs su tam tikra liga. Tai
apskaičiuojama pagal formulę:
PR =

Pe (RRe-1) , RRe = Ie ,
[1+Pe(RRe-1)]
In,

čia PR – populiacijai priskirta rizika; Pe – ekspozicijos dažnis (pavyzdžiui, dalis
populiacijos, kuri gauna mažas pajamas, turi žemą išsilavinimą); RRe – dažnių santykis, susijęs su ekspozicija; Ie – susirgimų dažnis esant ekspozicijai; In – susirgimų
dažnis, kai nėra ekspozicijos.
Pavyzdys. Norime įvertinti priskirtą riziką atsižvelgiant į asmenų grupę, neturinčią vidurinio išsilavinimo, pagal transporto įvykiuose patirtų traumų
skaičių 100 000 gyventojų tam tikroje savivaldybėje. Patirtų traumų rodikliai yra atitinkamai 117/100 000 gyventojų (Ie), kurie neturi vidurinio išsilavinimo, ir 97/100 000 gyventojų (In) likusiai šios savivaldybės populiacijai. Asmenys, neturintys vidurinio išsilavinimo, sudaro 14 proc. savivaldybės
populiacijos. Tuomet priskirta rizika yra
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PR =

0,14 (117/97-1)
= 0,028 (2,8 %).
[1+0,14(117/97-1)]

Interpretacija. Įvertinus populiacijai priskirtą riziką galima teigti, kad transporto įvykiuose patirtų traumų skaičius būtų 2,8 proc. mažesnis, jei asmenims, neturintiems vidurinio išsilavinimo, būtų galima taikyti tokį veiksnio
dydį, kuris būdingas asmenis, įgijusiems vidurinį ir aukštesnį išsilavinimą
(97 atv./100 000 gyventojų).

Sveikatos netolygumų vertinimo indeksai
Santykinis netolygumų indeksas (angl. Relative index of inequality, RII) naudojamas norint palyginti mirtingumo ir sergamumo rodiklius naudojant natūraliai
suranguotas (paprastai pagal išsilavinimą ar pajamas) populiacijos grupes. Santykinis netolygumų indeksas parodo santykinį numanomų sveikatos veiksnio reikšmių skirtumą tarp aukščiausios socialinės ekonominės padėties grupės (pavyzdžiui,
aukščiausio išsilavinimo) ir žemiausios socialinės ekonominės padėties grupės (pavyzdžiui, žemiausio išsilavinimo) bei socialinės ekonominės padėties pasiskirstymą
naudojant regresijos modelį (WHO, 2013).
Toliau pateikiama, kaip apskaičiuojamas santykinis netolygumų indeksas.
Pavyzdys. Tarkime, tam tikroje savivaldybėje galima suskirstyti suaugusius
asmenis pagal išsilavinimą į penkias grupes (3.1 lentelė), kuriose skiriasi
mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodikliai 100 000 gyventojų. Norime
sužinoti santykinio netolygumų indekso reikšmę (3.2 lentelė). Santykinio
netolygumų indeksui apskaičiuoti ir vertinti reikalingi etapai:
– visa populiacija (šiuo atveju 10 000 gyventojų) ranguojama nuo žemiausios socialinės ekonominės grupės (rangas 0) iki aukščiausios socialinės
ekonominės grupės (rangas 1) pagal išsilavinimą (3.1 lentelė);
– ranguojama atsižvelgiant į proporcinį populiacijos pasiskirstymą (kiekvienos grupės dalį nuo bendros populiacijos skaičiaus) (3.1 lentelė);
– apskaičiuojami kumuliaciniai (sukauptieji) populiacijos proporcijų nuotoliai: žemesnės ranginės grupės proporcinės dalies populiacijoje reikšmė ir šios reikšmės bei esamos proporcinės dalies populiacijoje reikšmės
suma (3.1 lentelė).
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3.1 lentelė. Suaugusių asmenų, gyvenančių tam tikroje savivaldybėje, pasiskirstymas pagal
išsilavinimą
Socialinė
ekonominė
grupė pagal
išsilavinimą
Nebaigtas
vidurinis

Suaugusių Proporcinis
asmenų
populiacijos
skaičius pasiskirstymas
610

0,0610

Vidurinis

856

0,0856

Aukštesnysis

1980

0,1980

Aukštasis
(kolegija)

5287

0,5287

Universitetinis

1266

0,1266

Kumuliaciniai
Kumuliaciniai populiacijos
populiacijos
proporcijų nuotolių
proporcijų
apskaičiavimas
nuotoliai
a = 0,0000
a–b
b = 0,0610
b = 0,0610
b–c
c = 0,0610 + 0,0856 = 0,1466
c = 0,1466
c–d
d = 0,1466 + 0,1980 = 0,3446
d = 0,3446
d–e
e = 0,3446 + 0,5287 = 0,8734
e = 0,8734
e–f
f = 0,8734 + 0,1266 = 1,000

Proporcinis populiacijos
pasiskirstymas

Kumuliaciniai populiacijos
proporcijų nuotoliai

Kumuliaciniai populiacijos
proporcijų nuotolių
vidurio taškai (x ašis)

Mirtingumo dėl išorinių
priežasčių rodiklis 100 000
gyventojų (y ašis)

Nebaigtas
vidurinis
Vidurinis
Aukštesnysis
Aukštasis
(kolegija)
Universitetinis

Suaugusių asmenų skaičius

Išsilavinimas

3.2 lentelė. Santykinio netolygumų indekso reikšmės

610

0,0610

0,0000–0,0610

0,0305

400

856
1980

0,0856
0,1980

0,0610–0,1466
0,1466–0,3446

0,1038
0,2456

367
378

5287

0,5287

0,3446–0,8734

0,6090

334

1266

0,1266

0,8734–1,000

0,9367

218

− Apskaičiuojami šių nuotolių vidurio taškai (kumuliacinių nuotolių kraštutinių
reikšmių aritmetiniai vidurkiai) (3.2 lentelė).
− Kitame etape atliekama tiriamojo sveikatos veiksnio regresija (3.1 paveikslas)
naudojant nuotolio vidurio taškus (x ašis) ir sveikatos veiksnio reikšmes, šiuo
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Mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis
100 000 gyventojų

atveju – mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis 100 000 gyventojų (y ašis)
(3.2 lentelė); nustatoma regresijos lygtis (3.1 paveikslas).
− Apskaičiuojamos numanomos sveikatos rodiklio reikšmės dviem kraštutiniams
rangams (rangas 1 ir rangas 0) naudojantis regresijos lygtimi (y = –177,65x +
407,82) ir kumuliaciniais populiacijos proporcijų nuotolių vidurio taškais (atitinkamai 0,9367 ir 0,0305).
− Numanoma sveikatos rodiklio reikšmė asmenims, turintiems universitetinį
išsislavinimą (rangas 1), yra: –177,65 × 0,9367 + 407,82 = 241,42, o asmenims, turintiems nebaigtą vidurinį išsilavinimą (rangas 0): –177,65 × 0,0305 +
407,82 = 402,40.
− Numanomų reikšmių (iš regresijos formulės) santykis tarp rango 1 ir rango 0
yra santykinio netolygumų indekso reikšmė: 241,42 / 402,40 = 0,60.
450
400
350
300
250

y= -177,65x + 407,82

200
150
100
50
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Kumuliaciniai populiacijos proporcijų nuotolių vidurio taškai

3.1 pav. Santykinis netolygumų indeksas pagal mirtingumą dėl išorinių priežasčių

Interpretacija. Kai santykinio netolygumų indekso linija yra horizontali, indekso reikšmė yra lygi 0. Jei indekso reikšmė >1, tiriamas reiškinys yra labiau paplitęs
aukštesnį išsilavinimą įgijusių asmenų grupėse, jei reikšmė <1, tiriamas reiškinys
labiau paplitęs žemesnį išsilavinimą įgijusiųjų grupėse (WHO, 2013). Kadangi
santykinio netolygumų indekso reikšmė yra 241,42 / 402,40 = 0,60 (<1) galima
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teigti, kad mirtingumas dėl išorinių priežasčių labiau vyrauja žemesnį išsilavinimą
turinčių asmenų grupėse, dėl išorinių priežasčių dažniau miršta asmenys, turintys
žemesnį ar žemiausią išsilavinimą. Tai parodo, kad asmenų išsislavinimas daro įtaką
jų sveikatai, stebimi sveikatos netolygumai lyginant visas išsilavinimo grupes, atsižvelgiant į mirtingumą dėl išorinių priežasčių.
Absoliutus netolygumų indeksas (angl. Slope index of inequality, SII) naudojamas norint parodyti sveikatos pokyčius per natūraliai suskirstytas į kategorijas
(paprastai pagal išsilavinimą ar pajamas) populiacijos grupes. Absoliutus netolygumų indeksas parodo absoliutų numanomų sveikatos veiksnio reikšmių skirtumą
tarp aukščiausios kategorijos grupių (pavyzdžiui, didžiausias pajamas gaunančių
asmenų) ir žemiausios kategorijos grupių (pavyzdžiui, mažiausias pajamas gaunančių asmenų) ir socioekonominio statuso pasiskirstymą naudojant regresijos modelį
(WHO, 2013).
Kaip skaičiuojamas absoliutus netolygumų indeksas, aiškinama toliau.
Pavyzdys. Tarkime, tam tikroje savivaldybėje suaugusius asmenis galima suskirstyti pagal gaunamas pajamas į penkias grupes (3.3 lentelė), kuriose skiriasi vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodikliai. Norima sužinoti absoliutaus netolygumų indekso reikšmę (3.4 lentelė). Absoliutaus netolygumų
indeksas skaičiuojamas ir vertinamas toliau nurodytais etapais:
– visa populiacija (šiuo atveju 10 000 gyventojų) suskirstyta nuo žemiausios kategorijos grupės (rangas 0) iki aukščiausios kategorijos (rangas 1)
pagal pajamas (3.3 lentelė);
– į kategorijas skirstoma atsižvelgiant į proporcinį populiacijos pasiskirstymą pagal pajamas (kiekvienos grupės dalį nuo bendros populiacijos skaičiaus) (3.4 lentelė);
– apskaičiuojami kumuliaciniai (sukauptieji) populiacijos proporcijų nuotoliai: žemesnės ranginės grupės proporcinės dalies populiacijoje reikšmė ir šios reikšmės bei esamos proporcinės dalies populiacijoje reikšmės
suma (3.4 lentelė);
– apskaičiuojami šių nuotolių vidurio taškai (kumuliacinių nuotolių kraštutinių reikšmių aritmetiniai vidurkiai) (3.4 lentelė).
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3.3 lentelė. Suaugusių asmenų, gyvenančių tam tikroje savivaldybėje, suskirstymas pagal
gaunamas pajamas
Pajamos
100–299 Eur
300–399 Eur
400–499 Eur
500–699 Eur
700 Eur ir
daugiau

Kumuliaciniai
Suaugusių Proporcinis
Kumuliaciniai populiacijos
populiacijos
asmenų
populiacijos
proporcijų nuotolių
proporcijų
skaičius pasiskirstymas
apskaičiavimas
nuotoliai
a = 0,0000
816
0,0816
a–b
b = 0,0816
b = 0,0816
650
0,0650
b–c
c = 0,0816 + 0,0650 = 0,1466
c = 0,1466
3487
0,3487
c–d
d = 0,1466 + 0,3487 = 0,4953
d = 0,4953
3280
0,3280
d–e
e = 0,4953 + 0,3280 = 0,8233
e = 0,8233
1767
0,1767
e–f
f = 0,8233 + 0,1767 = 1,000

Proporcinis
populiacijos
pasiskirstymas

Kumuliaciniai
populiacijos
proporcijų
nuotoliai

Kumuliaciniai
populiacijos
proporcijų
nuotolių vidurio
taškai (x ašis)

Vidutinė tikėtina
gyvenimo
trukmė (y ašis)

100–299 Eur
300–399 Eur
400–499 Eur
500–699 Eur
700 Eur ir
daugiau

Suaugusių
asmenų skaičius

Pajamos

3.4 lentelė. Absoliutaus netolygumų indekso reikšmių skaičiavimas

610
856
1980
5287

0,0610
0,0856
0,1980
0,5287

0,0000–0,0816
0,0816–0,1466
0,1466–0,4953
0,4953–0,8233

0,0408
0,1141
0,3210
0,6593

62
66
75
74

1266

0,1266

0,8233–1,0000

0,9117
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− Kitame etape atliekama tiriamojo sveikatos veiksnio regresija (3.2 paveikslas)
naudojant nuotolio vidurio taškus (x ašis) ir sveikatos veiksnio reikšmes, šiuo
atveju – vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius (y ašis) (3.4 lentelė);
nustatoma regresijos lygtis (3.2 paveikslas).
− Apskaičiuojamos numanomos sveikatos rodiklio reikšmės dviem kraštutiniams
rangams (rangas 1 ir rangas 0) naudojantis regresijos lygtimi (y = 25,162x +
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62,699) ir kumuliaciniais populiacijos proporcijų nuotolių vidurio taškais (atitinkamai 0,9117 ir 0,0408).
− Numanoma sveikatos rodiklio reikšmė asmenims, gaunantiems didžiausias pajamas (700 Eur ir daugiau) (rangas 1), yra: 25,162 × 0,9117 + 62,699 = 85,64,
o asmenims, gaunantiems mažiausias pajamas (rangas 0) – 25,162 × 0,0408 +
62,699 = 63,73.
− Numanomų reikšmių (iš regresijos lygties) skirtumas tarp rango 1 ir rango 0 yra
absoliutaus netolygumų indekso reikšmė: 85,64 – 63,73 = 21,91.
100
Vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės rodikliai

90
80
y= 25,162x + 62,699

70
60
50
40
30
20
10
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Kumuliaciniai populiacijos proporcijų nuotolių vidurio taškai

3.2 pav. Absoliutus netolygumų indeksas pagal vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklius

Interpretacija. Kai absoliutaus netolygumų indekso linija yra horizontali, indekso reikšmė yra lygi 0. Jei indekso reikšmė >1, tiriamas reiškinys yra labiau paplitęs aukščiausiose socialinėse ekonominėse grupėse, jei reikšmė <1, tiriamas reiškinys labiau paplitęs žemiausiose socialinėse ekonominėse grupėse (WHO, 2013).
Kadangi absoliutaus netolygumų indekso reikšmė yra 85,64 – 63,73 = 21,91 (>1)
galima teigti, kad vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė yra ilgesnė aukščiausiose
socialinėse ekonominėse grupėse, didžiausias pajamas gaunantys asmenys gyvena
ilgiau nei mažesnes pajamas gaunantieji. Tai parodo, kad asmenų socialinė ekonominė padėtis, šiuo atveju pajamos, daro įtaką jų sveikatai, vidutinei tikėtinai gyvenimo trukmei, stebimi sveikatos netolygumai lyginant visas socialinės ekonominės
padėties (pagal pajamas) grupes.
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Koncentracijos indeksas (angl. Concentration index, c) yra santykinis netolygumo rodiklis, kuris parodo sveikatos gradientą tarp skirtingų, natūraliai ranginių
grupių (paprastai pagal pajamas ar išsilavinimą). Šis indeksas parodo, kokiu mastu
sveikatos veiksnys yra koncentruotas tarp nepalankioje ar palankioje situacijoje
esančių grupių. Populiacija ranguojama pagal socialinę ekonominę padėtį – nuo
žemiausio iki aukščiausio. Jei koncentracijos indeksas turi neigiamą reikšmę, nesvarbu, ar tiriamas sveikatos veiksnys yra palankus (pavyzdžiui, pagyvenusių asmenų gripo vakcinacija), ar žalojantis (pavyzdžiui, rūkymas), tai reiškia, kad sveikatos
veiksnys yra koncentruotas prie nepalankioje situacijoje esančių grupių (pavyzdžiui, mažas pajamas gaunančių asmenų). Kitu atveju, kai sveikatos veiksnys yra
koncentruotas prie palankioje situacijoje esančių grupių (pavyzdžiui, dideles pajamas gaunančių asmenų), koncentracijos indekso reikšmė bus teigiama (Pan American Health Organization, PAHO, 2001).
Kai netolygumų nėra, koncentracijos indekso reikšmė yra 0. Teoriškai koncentracijos indekso reikšmė yra nuo –1 iki 1, tačiau praktikoje koncentracijos indekso
reikšmė retai būna mažesnė už –0,5 ar didesnė už 0,5. Kai koncentracijos indekso
reikšmė yra ±0,2 ar ±0,3, tai rodo gana aukšto lygio santykinį netolygumą.
Koncentracijos indeksas yra susijęs su Lorenco (Lorenz) arba koncentracijos
kreive. Lorenco kreivė yra kumuliacinio dažnumo kreivė, lyginanti tam tikro kintamojo išsidėstymą lyginant su įstrižaine, kuri atspindi visišką lygybę (45° įstrižainė). Kuo toliau Lorenco kreivė yra nukrypusi nuo 45° įstrižainės, tuo ryškesnis
netolygumas. Kai koncentracijos indeksu norima parodyti egzistuojančius sveikatos netolygumus, paprastai kumuliacinė populiacijos proporcija yra rodoma ant x
ašies, o kumuliacinė sveikatos rodiklio (kintamojo) – ant y ašies. Lorenco kreivė
gali būti tiek virš 45° įstrižainės, tiek žemiau jos.
Koncentracijos indeksas apskaičiuojamas toliau nurodytais etapais.
Pavyzdys. Tam tikroje savivaldybėje gyvenančius suaugusius vyrus galima
suskirstyti į grupes (kvintilius arba decilius) pagal pajamas. Šiose grupėse
skyrėsi mirtingumo nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių
navikų rodikliai 100 000 gyventojų (3.5 lentelė). Koncentracijos indeksas
skaičiuojamas ir vertinamas toliau nurodytais etapais:
– Populiacijos grupės suskirstomos pagal pajamas (nuo mažiausių pajamų
iki didžiausių) (3.5 lentelė).
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– Suskaičiuojama vyrų skaičiaus proporcijos populiacijoje, analogiškai suskaičiuojamos mirtingumo nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų rodiklių 100 000 gyventojų proporcijos (3.5 lentelė).
– Skaičiuojama šių kintamųjų kumuliacinė (sukauptoji) proporcija (3.5
lentelė).
– Naudojantis formule apskaičiuojamas koncentracijos indeksas:
= (0,1010 × 0,5375 – 0,1955 × 0,2930) + (0,1955 × 0,7015 – 0,4732 ×
0,5375) + (0,4732 × 0,8565 – 0,8200 × 0,7015) + (0,8200 × 1,000 –
1,000 × 0,8565) = –0,3269 (3.5 lentelė).
– Nubraižoma koncentracijos kreivė su lygybės įstrižaine (3.4 paveikslas).
Abscisių ašyje atidedamos suaugusių vyrų skaičiaus kumuliacinės proporcijos reikšmės, o ordinačių ašyje atidedamos mirtingumo nuo gerklų,
trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų rodiklių kumuliacinė
proporcijos reikšmės.

Mirtingumo nuo gerklų, trachėjos,
bronchų ir plaučių piktybinių
navikų rodiklių, kumuliacinė
proporcija (Y)

Koncentracijos indeksas (Xn-1Yn –
XnYn–1)

0,2930
0,2445
0,1640
0,1550

0,2930 (Y1)
0,5375 (Y2)
0,7015 (Y3)
0,8565 (Y4)

–0,0033
–0,1172
–0,1699
–0,0365

1800 0,1800 1,0000 (X5)

287

0,1435

1,0000 (Y5)

0,0000

0,1010
0,0945
0,2777
0,3468

10000

Mirtingumo nuo gerklų, trachėjos,
bronchų ir plaučių piktybinių
navikų rodikliai (100 000
gyventojų)
Mirtingumo nuo gerklų, trachėjos,
bronchų ir plaučių piktybinių
navikų rodiklių, proporcija
586
489
328
310

1010
945
2777
3468

Suaugusių vyrų skaičiaus
kumuliacinė proporcija (X)
0,1010 (X1)
0,1955 (X2)
0,4732 (X3)
0,8200 (X4)

Suaugusių vyrų skaičiaus
proporcija

100–299 Eur
300–399 Eur
400–499 Eur
500–699 Eur
700 Eur ir
daugiau
Iš viso:

Suaugusių vyrų skaičius

Pajamos

3.5 lentelė. Koncentracijos indekso apskaičiavimas

–0,3269

Interpretacija. Koncentracijos indekso reikšmė –0,3269 rodo esamus netolygumus vertinant vyrų mirtingumą nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų. Kadangi koncentracijos indeksas turi neigiamą reikšmę, galima
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Mirtingumo nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių
piktybinių navikų rodiklių, kumuliacinė proporcija

teigti, kad mirtingumas nuo gerklų trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų labiau paliečia mažesnes pajamas gaunančius vyrus. Išanalizavus grafiką matyti,
kad asmenų, kurių pajamos yra mažesnės už 400 Eur, mirtingumas nuo gerklų
trachėjos, bronchų ir plaučių piktybinių navikų sudaro net apie 55 proc. viso vyrų
mirtingumo nagrinėtoje savivaldybėje dėl šių ligų.
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

Lorenz kreivė
Lygybės įstrižainė

0,2
0,1
0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Kumuliaciniai populiacijos proporcijų nuotolių vidurio taškai

3.3 pav. Koncentracijos (Lorentz) kreivė

Gini indeksas (angl. Gini coefficient, G) naudojamas visame pasaulyje norint
parodyti pajamų netolygumus nacionaliniu lygiu, tačiau šis indeksas sėkmingai
pritaikomas ir vertinant sveikatos netolygumus, kai tam tikra populiacija (jos grupės) lyginama pagal sveikatos rodiklį ir socialinę kategoriją. Gini koeficientas yra
paremtas Lorenco kreive (3.3 paveikslas), kuria remiantis analizuojamas pajamų
pasiskirstymas visuomenėje. Kreivės pasvyrimas 45° parodo idealų pajamų pasiskirstymą. Jei visuomeninės pajamos lygios 100 %, tai pajamos pasiskirsto idealiai.
Kuo toliau Lorenco kreivė yra nukrypusi nuo 45° pakrypusios įstrižainės, tuo ryškesnis netolygumas.
Iš tikrųjų pajamų pasiskirstymas visuomenėje yra labai skirtingas dėl tokių priežasčių: žmonių išsimokslinimo, specialybių paklausos, darbo sunkumo ir sudėtingumo, gyvenamosios vietos, šeimos dydžio, turimo turto ir kitų priežasčių.
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Kai Gini koeficientu norima parodyti egzistuojančius sveikatos netolygumus,
paprastai populiacijos kumuliacinė proporcija rodoma x ašyje, o kumuliacinė sveikatos rodiklio (kintamojo) – y ašyje. Gini koeficiento intervalas yra nuo 0 iki 1: 0
parodytų tobulą lygybę, o 1 – visišką netolygumą. Galima sakyti, kad Gini koeficiento reikšmė lygi dukart didesniam plotui negu tam, kuris yra tarp Lorenco kreivės
ir 45° įstrižainės (A) (PAHO, 2001).

Sveikatos netolygumų vaizdavimas
Vykdant sveikatos bei jos netolygumų stebėseną svarbu, kad duomenys būtų
pateikiami vartotojui prieinamomis ir suprantamomis priemonėmis. Vienas tokių
būdų – sveikatos netolygumų rodiklių vaizdavimas.

50
40
30
20

Vilniaus r. sav.

Varėnos r.sav.

Trakų r. sav.

Švenčionių r. sav.

Šilalės r. sav.

Šalčininkų r. sav.

Rokiškio r. sav.

Radviliškio r. sav.

Pasvalio r. sav.

Palangos m. sav.

Neringos sav.

Marijampolės r. sav.

Kretingos r. sav.

Kelmės r. sav.

Kauno r. sav.

Kaišiadorių r. sav.

Jonavos r. sav.

Druskininkų sav.

0

Anykščių r. sav.

10
Akmenės r. sav.

Mirtingumas 100 000 moterų

60

3.4 pav. Moterų mirtingumas nuo piktybinių krūties navikų savivaldybėse 2012 m. (šaltinis http://stat.hi.lt/default.aspx)

Norint pateikti palyginimui įvairių administracinių teritorijų (pvz., savivaldybių, apskričių) rodiklius, sudaroma diagrama su Lietuvos vidurkio linija (3.4 pav.).
Tokiu būdu galime vertinti ir palyginti, kaip vieni teritoriniai administraciniai vienetai atrodo kitų atžvilgiu, kaip pasiskirsto pagal bendrą Lietuvos vidurkį.

700

Sergamumas 100 000 gyv. piktybiniais navikais
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Sergamumas 100 000 gyv. piktybiniais navikais

700
600
500
400
300
200
100
0

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
vyrų
moterų
bendras

3.5 pav. Sergamumas piktybiniais navikais Lietuvoje 1997–2012 m. (HI, SIC)

3.5 pav. pavaizduota vyrų ir moterų (taip pat ir bendras šalies rodiklis) sergamumo
nuo piktybinių navikų dinamika 1997–2012 m. Šiuo būdu galima matyti dinamiką,
tačiau tik statistiniais metodais galima vertinti rodiklio tendencijos patikimumą. Visi
rekomendacijose siūlomi sveikatos netolygumų rodikliai gali būti vaizduojami dinamiškai. Galima rinktis bendrus arba konkrečios savivaldybės bei seniūnijos rodiklius.
3.6 pav. matome tuos pačius duomenis kaip ir 3.7 pav., tik čia jau yra apskaičiuotas paprastas išvestinis rodiklis – santykis. Santykis tarp vyrų ir moterų sergamumo piktybiniais navikais rodiklių parodo, kiek kartų vienas rodiklis yra didesnis
už kitą. Iš 3.6 pav. matyti, kad vyrų sergamumas piktybiniais navikais 1997–2012
m. buvo didesnis nei moterų. 2007 m. vyrų sergamumas piktybiniais navikais 1,49
karto didesnis nei moterų sergamumas piktybiniais navikais.
1,60
1,49
1,39

Kartai

1,40
1,21

1,20
1,10

1,07 1,06 1,08

1,13

1,16

1,21 1,20

1,37

1,32
1,22 1,22 1,23

1,00
Metai/1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.6 pav. Santykis tarp vyrų ir moterų sergamumo piktybiniais navikais Lietuvoje 1997–
2012 m. (šaltinis HI, SIC)
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Kartografavimas
Sergamumas, naudojant bendrus (nestandartizuotus) rodiklius, gali būti kartografuojamas sveikatos priežiūros vadybos tikslais. Žinant, kad Kauno apskrityje
moterų sergamumas krūties piktybiniais navikais yra didesnis nei šalies vidurkis,
galima įvertinti, kaip sergamumas pasiskirsto toje apskrityje (3.6 lentelė). Taip
įvertinama, kaip pasiskirsto sergamumas savivaldybėse ne šalies mastu, bet iš Kauno apskrities perspektyvos. Iš 3.6 lentelės matyti, kad didesni rodikliai yra Kauno
miesto ir rajono bei Raseinių r. savivaldybėse.
3.6 lentelė. Moterų sergamumas krūties piktybiniais navikais 100 000 moterų Kauno
apskrityje ir jai priklausančiose savivaldybėse 2014 m.
Teritorija
Kauno m. sav.
Kauno r. sav.
Jonavos r. sav.
Kaišiadorių r. sav.
Kėdainių r. sav.
Prienų r. sav.
Birštono sav.
Raseinių r. sav.
Kauno apskritis
Lietuva

Atvejai
673
106
49
27
57
26
5
49
992
3501

Rodiklis
380,59
235,46
195,84
161,45
194,83
163,98
197,08
243,45
299,36
212,78

Standartizuotas mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų (C50) 100 000 mot.
Lietuva
21:82

<=60
<=48
<=36
<=24
<=12
Nėra duomenų
Min.=0

3.7 pav. Mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų Lietuvoje 2013 m. (šaltinis LSSRS)
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Vaizdavimas žemėlapiuose (3.7 pav.) yra informatyvus, kai norima matyti,
kaip rodikliai atrodo kiekvienoje savivaldybėje (seniūnijoje) Lietuvos žemėlapyje.
Šiuo būdu galime matyti išsiskiriančias savivaldybes. 3.7 pav. rodo, kad Lazdijų r.,
Ukmergės r. ir Panevėžio r. savivaldybėse moterų mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų 100 000 moterų yra didžiausias Lietuvoje.
Vienas iš sudėtingesnių vaizdavimo metodų yra H. Shernoffo veido (Shernoff
face) metodas, kuris leidžia pavaizduoti daug rodiklių viename grafike ir juos vizualiai palyginti su kitu tokio pat mastelio grafiku. Atvaizduoti naudojamas žmogaus
veidas. Atskiroms populiacijoms „nupiešiamas“ atskiras veidas, kurio bruožai, tokie kaip nosies plotis ar lūpų išlenkimas, atspindi tam tikrus mirtingumo rodiklius.
Bruožų aukštis ir plotis tiesiogiai proporcingas mato dydžiui. Išimtis yra prarastų
potencialaus gyvenimo metų vertė ir ją atspindinčios lūpos: neigiama vertė naudinga
visuomenei, todėl lūpų kampučiai pakelti į viršų (šypsosi), o teigiama vertė išreiškia
potencialų praradimą, lūpų kampučiai yra nusileidę žemyn (liūdi) (3.8 pav.).
Mirtingumo SR

PPGR
Mirtingumo GR

PPGMU

PPGR SR

PPGM GR

3.8 pav. Mirtingumo matų vaizdavimas veido bruožais (R. Gurevičius. G. Drūtytė. 2009.
Prarastų gyvenimo metų dėl išorinių mirties priežasčių kiekis, dažnis ir vertė Lietuvoje
2000–2006 m. Visuomenės sveikata 4(47): 61–73): mirtingumo SR – standartizuotas mirtingumo rodiklis; PPGM – prarasti potencialaus gyvenimo metai; PPGM SR – standartizuotas prarastų potencialaus gyvenimo metų rodiklis, PPGM GR – nestandartizuotas
prarastų potencialų gyvenimo metų rodiklis; mirtingumo GR – nestandartizuotas mirtingumo rodiklis; PPGMV – prarastų potencialaus gyvenimo metų vertė
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Palyginus vyrų ir moterų mirtingumą nuo išorinių priežasčių, pastebimas ryškus visų matų skirtumas tarp dviejų šių populiacijų (3.9 pav.). Vyrų mirtingumo
rodikliai ir prarasti potencialaus gyvenimo metai nuo šios priežasties buvo didesni.
Tai akivaizdžiai matoma iš veidų bruožų.

Moterys

Vyrai

3.9 pav. Įvairūs Lietuvos gyventojų mirtingumo nuo išorinių priežasčių matai pagal lytį 2000–
2006 m. (R. Gurevičius. G. Drūtytė. 2009. Prarastų gyvenimo metų dėl išorinių mirties
priežasčių kiekis, dažnis ir vertė Lietuvoje 2000–2006 m. Visuomenės sveikata 4(47): 61–73)

Šis sveikatos netolygumų vaizdavimo būdas tikrai turėtų būti aiškiai suprantamas visiems žmonėms. Galimybę pavaizduoti tokiu būdu sveikatos netolygumus
galima internete randama programa „The R Project for Statistical Computing“
(https://www.r-project.org/; https://flowingdata.com/2010/08/31/how-to-visualize-data-withcartoonish-faces/).

SveNAS – sveikatos netolygumų
atvaizdavimo sistema
Sveikatos netolygumų atvaizdavimo sistemoje (http://svenas.lt/) pateikiami Lietuvos gyventojų mirtingumo 100 000 gyv. duomenys.
Norint atlikti lyginamąją analizę reikia pasirinkti standartizuotą mirtingumo
rodiklį. Jį galima gauti paspaudus ant konkrečios administracinės teritorijos iškylančiame lange.
Sistemoje SveNAS galima atlikti analizę pagal dažniausias mirties priežastis (visos mirties priežastys; piktybiniai navikai; trachėjos, bronchų ir plaučių piktybi-
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niai navikai (vyrams); krūties piktybiniai navikai (moterims); kraujotakos sistemos
ligos; išeminės širdies ligos; cerebrovaskulinės ligos; išorinės mirties priežastys),
pasirenkant mirties metus (2010, 2011, 2012, 2013) ir lytį. Atliekant sveikatos
netolygumų vertinimą Lietuvoje, svarbu išnagrinėti įvairių administracinių teritorijų rodiklius. SveNAS suteikia tokią galimybę – keičiant mastelį, galima matyti
apskritis, savivaldybes ar seniūnijas.
SveNE pasirenkame žemėlapius pagal rodiklius, kuriuos norime analizuoti (vienas žemėlapis – moterų krūties piktybiniai navikai, 2013 m., kitas – moterų krūties
piktybiniai navikai, 2012 m.). Naršyklės lange vienu metu matomi du žemėlapiai,
perskirti raudona vertikalia linija. Ją slenkant į kairę arba į dešinę, galima lyginti
skirtingose linijos pusėse esančius žemėlapius. (3.10 pav. kairėje).

3.10 pav. Naršyklės SveNAS žemėlapių langas

3.11 pav. Duomenys apie Lazdijų r.
savivaldybę

Norint sužinoti duomenis apie konkrečią teritoriją, reikia paspausti ant jos žemėlapyje. 2013 m. didelis mirtingumas nuo krūties piktybinių navikų buvo Lazdijų r. savivaldybėje.
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Matome, kad Lazdijų r. savivaldybės moterų mirtingumas nuo krūties piktybinių
navikų yra 62,1 atvejo 100 000 gyventojų, standartizuotas mirtingumo rodiklis –
43,7 atvejo 100 000 gyventojų (3.11 pav.). Matyti, kad, lyginant su Lietuvos bendru
standartizuotu rodikliu (21,8), Lazdijų r. savivaldybėje jis yra dvigubai didesnis.
Ši sistema leidžia apžvelgti ir palyginti duomenis tarp lyčių (vyrų, moterų, bendrai) pagal skirtingus metus (2010, 2011, 2012, 2013) ir pagal skirtingus teritorinius administracinius vienetus (apskritis, savivaldybes, seniūnijas). Tai yra būtina
norint atlikti įvairiapusę sveikatos netolygumų analizę.
Užduotis
Lietuvos kaimo gyventojų vidutinė numatoma gyvenimo trukmė jau dauHigienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. Lietuvoje standartizuotas miesto ir kaimo gyventojų mirtingumas nuo penkių
labiausiai paplitusių onkologinių ligų buvo (100 000 gyventojų):
– gaubtinės žarnos piktybiniai navikai: mieste – 11,23, kaime – 8,09;
– gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai navikai: mieste – 30,89,
kaime – 40,87;
– krūties piktybiniai navikai: mieste – 22,68, kaime – 19,84;
– gimdos kaklelio piktybiniai navikai: mieste – 6,7, kaime – 11,9;
– priešinės liaukos piktybiniai navikai: mieste – 29,79, kaime – 31,7.
Užduotis
Apskaičiuokite santykinius ir absoliučius sveikatos netolygumų rodiklius ir
įvertinkite, kurios lokalizacijos navikų požiūriu yra didžiausi netolygumai
tarp miesto ir kaimo gyventojų.

1.
2.
3.
4.

Savikontrolės klausimai
Kaip kiekybiškai vertinami sveikatos netolygumai?
Kokie yra pagrindiniai sveikatos netolygumų vertinimo principai? Pateikite pavyzdžių.
Kokie yra sveikatos netolygumų vertinimo indeksai? Pateikite pavyzdžių.
Kokie yra pagrindiniai sveikatos netolygumų vaizdavimo metodai? Pateikite pavyzdžių.
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4  Sveikatos netolygumų mažinimo
praktinės rekomendacijos
Aurelijus Veryga, Mindaugas Stankūnas
Šiame skyriuje aptariama:
1) Su sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu susiję sveikatos netolygumai ir
pagrindinės jų mažinimo rekomendacijos.
2) Su pagrindiniais gyvensenos veiksniais: rūkymu, alkoholio vartojimu, mažu fiziniu aktyvumu ir sveikatai nepalankia mityba – susiję sveikatos netolygumai ir
jų mažinimo rekomendacijos.
3) Su savižudybėmis susiję sveikatos netolygumai ir jų mažinimo rekomendacijos.
Skyriaus tikslas
Suprasti, kokie yra su gyvensena, sveikatos priežiūros prieinamumu ir savižudybėmis susiję sveikatos netolygumai ir galimi jų mažinimo būdai.
Jungtinių Tautų darnaus vystymosi programoje vienas iš 17 uždavinių skirtas
netolygumams mažinti, o viena iš netolygumų sričių yra sveikatos netolygumai
(United Nations, 2015). Kaip jau buvo aptarta ankstesniuose skyriuose, Lietuva
išsiskiria dideliais sveikatos netolygumais ne tik tarp vyrų ir moterų, bet ir tarp
miestų bei kaimų gyventojų, skirtingų išsilavinimo grupių.
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų
strategijoje numatytas pagrindinis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai
būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų jų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai (Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gegužės 19 d. nutarimas Nr. XII2383). LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme (2014) „Dėl Sveikatos netolygumų
mažinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ konstatuojama,
kad pagrindinės priežastys, lemiančios didelį atskirų gyventojų grupių sergamumą
ir pirmalaikį mirtingumą, yra sąmoningo rūpinimosi savo sveikata stoka, dėl sunkios šių mažas pajamas gaunančių asmenų socialinės ir materialinės padėties nepakankamai prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos, tarp jų profilaktinės ir prevencinės, netolygus sveikatos specialistų pasiskirstymas, sveikatos priežiūros paslaugų
veiksmingo bei savalaikės pagalbos teikimo, organizavimo ir valdymo trūkumai
(LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-815).
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Atsižvelgiant į šiuos iššūkius, kyla būtinybė, rengiant būsimus visuomenės sveikatos ir kitų sričių sveikatos specialistus, o tuo pat metu ir keliant jau dirbančių
specialistų kvalifikaciją, daug dėmesio skirti sveikatos netolygumų mažinimo problematikai ir jos sprendimų būdams.
Tenka pripažinti, kad kiekvienoje šalyje su sveikatos netolygumais susijusios
problemos gali kiek skirtis, tačiau regioniniai – Lietuva nuo regiono gerokai skiriasi, pvz., priešingos miesto / kaimo tendencijos nuo Lenkijos ir kitų Centrinės
Europos šalių – dėsningumai išlieka. Nors didžiausias sveikatos netolygumų sprendimo vaidmuo priklauso nuo kitų nei sveikatos sektorių, tačiau sveikatos sektorius
privalo imtis lyderystės, įgyvendindamas „Sveikatos visose politikose“ (angl. Health
in all policies) koncepciją.
Labai svarbu ir tai, kad, diegiant sveikatos netolygumų mažinimo priemones,
būtų vadovaujamasi mokslu grindžiamomis rekomendacijomis ar gerosiomis praktikomis. Tai nereiškia, kad negali atsirasti naujų ir inovatyvių sprendimo būdų,
kurie šiame technologinių perversmų amžiuje tampa vis labiau tikėtini. Iš tokių
paminėtinos mobiliosios sveikatos priemonės, informacinių technologijų diegimas
fizinio aktyvumo bei mitybos stebėsenos ir sveikesnio pasirinkimo srityse ir kt.
Svarbu pažymėti ir tai, kad, rengiant šiame skyriuje pristatomas sveikatos netolygumų mažinimo rekomendacijas, dalyvavo ne tik mokslininkai ir akademinių institucijų
nariai, bet ir savivaldybių bei valstybės institucijų atstovai, tokiu būdu sudarant galimybes išreikšti savo nuomonę ir teikti siūlymus dėl Lietuvai tinkamiausių pasiūlymų.
Šiame skyriuje pateikiamos su pagrindiniais rizikos veiksniais, sveikatos priežiūros prieinamumu ir savižudybėmis susijusių sveikatos netolygumų mažinimo
rekomendacijos šalies ir savivaldos lygmeniu. Viena iš siūlomų rekomendacijų pateikiama detaliau analizuojant galimos rekomendacijos įgyvendinimo partnerius
bei įgyvendinimo etapus. Čia išdėstyti pasiūlymai padės suprasti ne tik valstybinio,
bet ir regioninio lygio sprendimų galimybes bei praktiškai jas taikyti ateityje.
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4.1  Savižudybių netolygumų mažinimo
rekomendacijos
Marija Jakubauskienė, Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra
Beržanskytė, Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Alvydas Navickas
Šiame skyriuje aptariama:
1) Savižudybių socialinių ir demografinių netolygumų Lietuvoje mažinimo rekomendacijos, apimančios kompleksines nacionalinio ir vietos lygmens priemones.
2) Savižudybių rodiklio netolygumai mieste ir kaime, tarp vyrų ir moterų bei skirtingose grupėse pagal amžių ir išsilavinimą.
3) Savižudybių prevencijos politikos poveikis, socialiniai ir ekonominiai veiksniai
bei galimos intervencijos.
4) Nacionalinio lygmens rekomendacijos, kurios apima nacionalinio savižudybių
prevencijos veiksmų plano parengimą ir įgyvendinimą, patikimos savižudybių
rodiklių stebėsenos sistemos užtikrinimą ir savižudybių prevencijos vertinimą,
informuotumo apie savižudybių prevenciją didinimą, o savivaldos lygmeniu
numatoma parengti kompleksinį savižudybių prevencijos algoritmą.
Skyriaus tikslas
Suprasti savižudybių socialinius ir demografinius netolygumus Lietuvoje, jų
priežastis ir savižudybių prevencijos būdus tikslinėse grupėse.
Uždaviniai:
1. Suprasti savižudybių socialinius ir demografinius netolygumus Lietuvoje.
2. Sužinoti apie nacionalinius ir tarptautinius strateginius dokumentus savižudybių prevencijos srityje.
3. Sužinoti savižudybių prevencijos būdus, grindžiamus tarptautinėmis
praktikomis, nacionaliniu ir savivaldos lygmeniu.
Visuomenės sveikatos požiūriu savižudybė yra viena tragiškiausių gyventojų sveikatos
pasekmių. Savižudybės yra globali visuomenės sveikatos problema, su kuria susiduria
šalys visame pasaulyje. Visgi Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) Europos regioną
įvardija kaip tą pasaulio dalį, kurioje kasmet įvyksta didžiausia dalis savižudybių – 58 000
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savižudybių kasmet įvykdoma Europos Sąjungos šalyse (PSO, 2002). Savižudybė –
sudėtingas kompleksinis reiškinys, atspindintis ne tik asmens psichikos sveikatos, bet ir
socialinio konteksto, kuriame asmuo gyvena, būklę. Savižudybių paplitimas yra vienas
reikšmingiausių visuomenės psichikos sveikatos rodiklių.
Dar didesnis nei savižudybių yra bandymų nusižudyti skaičius, o bandymas
nusižudyti ir galiausiai savižudybė paliečia ne tik nusižudžiusio asmens artimuosius,
bet ir bendruomenę bei visą visuomenę. Mokslinių tyrimų duomenimis, vienam
savižudybės atvejui tenka mažiausiai 10 bandymų nusižudyti (Nock et al., 2008).
Pasaulio sveikatos organizacija savižudybę apibrėžia kaip tyčinį savanorišką valingą
žalojimąsi ar nuodijimąsi siekiant pasitraukti iš gyvenimo. Tarptautinėje ligų
klasifikacijoje TLK-X tyčiniai susižalojimai žymimi kodu X60-X84.
Pasaulyje 2012 m. įvykdyta per 804 000 savižudybių, o standartizuotas
mirtingumo rodiklis (toliau – SMR) yra 11,4 100 tūkst. gyventojų. Apie 50 proc.
visų smurtinių vyrų mirčių ir apie 71 proc. moterų mirčių pasaulyje įvyksta dėl
savižudybės. PSO duomenimis, didžiausias mirtingumo rodiklis dėl savižudybių
pasaulyje yra vyresnių nei 70 metų amžiaus žmonių grupėje. Kai kuriose šalyse
savižudybė taip pat yra pagrindinė 15–29 metų amžiaus žmonių mirties priežastis
pasaulyje (PSO, 2014). Lietuvoje savižudybės labiau paplitusios kiek kitose
socialinėse grupėse. Be to, Lietuvoje savižudybių rodikliai gerokai grėsmingesni
ir išlieka tokie jau daugiau nei du dešimtmečius, taip pat yra dideli savižudybių
socialiniai demografiniai netolygumai skirtingose gyventojų grupėse.
PSO 2001 metų metinis pranešimas, skirtas psichikos sveikatai, daugelyje
pasaulio šalių, taip pat ir Lietuvoje, suveikė kaip katalizatorius, paskatinantis kurti
nacionalinio lygmens psichikos sveikatos programas ir jų įgyvendinimo scenarijus
(PSO, 2001; Pūras et al., 2013). Lietuvoje 2007 m. buvo parengta ir patvirtinta
Psichikos sveikatos strategija (LR Seimas, 2007, Nr. X-1070).
XXI a. PSO svarbiausiame sveikatos politikos dokumente „Sveikata 2020“
įvardytas pagrindinis regioninis siekinys yra sveikatos netolygumų mažinimas per
visą žmogaus gyvenimą. 2013 m. PSO patvirtintame Psichikos sveikatos veiksmų
plane 2013–2020 m. konkrečiai numatoma iki 2020 metų 10 proc. sumažinti
savižudybių rodiklį (3.2 tikslas), o, vykdant savižudybių prevenciją, būtina
įtraukti ne tik sveikatos, bet ir kitus sektorius (PSO, 2013). Europoje 2008 m.
patvirtintame Psichikos sveikatos ir gerovės pakte vienas iš penkių prioritetų taip
pat skirtas depresijos ir savižudybių mažinimui Europoje (ES konferencija, 2008).
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijoje numatomas tikslas – saugesnės
socialinės aplinkos sukūrimas, sveikatos netolygumų ir socialinės atskirties mažinimas.
Vieni didžiausių gyventojų sveikatos netolygumų šalyje yra būtent dėl savižudybių.
Laikantis viso gyvenimo požiūrio (angl. life course approach), Lietuvos sveikatos
2014–2025 metų strategijoje numatoma didinti profesionalios pagalbos prieinamumą
atsižvelgiant į egzistuojančius netolygumus (LR Seimas, 2014, Nr. XII-964).
2007 m. patvirtintos Psichikos sveikatos strategijos uždaviniai numato vykdyti
savižudybių prevenciją stiprinant skirtingų gyventojų grupių psichikos sveikatą, vykdant
rizikos veiksnių prevenciją, užtikrinant patikimą stebėseną bei didinant psichikos
sveikatos paslaugų prieinamumą bendruomenėje (LR Seimas, 2007, Nr. X-1070).
Sveikatos netolygumų mažinimo 2014–2023 metų veiksmų plane taip pat
akcentuojama savižudybių prevencija, įtraukiant ne tik sveikatos, bet ir kitų
sektorių (švietimo, teisėsaugos, socialinės apsaugos ir kt.) specialistus suteikiant
jiems kompetencijas apie įspėjamųjų savižudybės ženklų atpažinimą ir krizinių
situacijų valdymą, ypač dirbant su tikslinėmis grupėmis (jaunimu, vyresnio amžiaus
žmonėmis), teikiant pagalbos sau paslaugas, gerinant pagalbos prieinamumą,
didinant gyventojų informuotumą, savižudybių prevenciją ir psichikos sveikatos
paslaugas. Didinant gyventojų psichikos sveikatos raštingumą, rekomenduojama
bendradarbiauti su žurnalistais, pirmiausia jiems suteikiant profesionalaus ir etiško
informavimo savižudybių prevencijos klausimais, įgūdžius (LR sveikatos apsaugos
ministras, 2014, Nr. V-815).
Taigi savižudybių prevencija – vienas svarbiausių sveikatos politikos prioritetų
pasaulyje. Lietuvoje, kur gyventojų sveikatos netolygumai dėl savižudybių yra
vieni didžiausių Europoje, savižudybių prevencija taip pat įvardijama kaip politinis
prioritetas, tačiau politikos įgyvendinimo etape konkrečios pastangos tebėra
minimalios (OECD, 2012).

Savižudybių socialiniai demografiniai
netolygumai Lietuvoje
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m.
Lietuvoje SMR dėl savižudybių (kodas X60-X84 pagal TLK-10) buvo 28,3 100
tūkst. gyventojų (WHO MDB duomenų bazėje – 2001 m. buvo 28,28 100
tūkst. gyv.). Atkūrus nepriklausomybę 1990 m. šis rodiklis iš esmės nepasikeitė
(1990 m. SMR dėl savižudybių siekė 27,21 100 tūkst. gyventojų), tačiau per
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4.1.1 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl savižudybių (bendras) 100 tūkst.
gyventojų Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse 1990–2012 m. (parengta autorių pagal
vėliausius prieinamus duomenis, šaltinis: WHO MDB, 2016)

Lietuvoje didžiausi SMR dėl savižudybių skirtumai registruojami skirtingose
gyventojų grupėse pagal lytį (4.1.2 paveikslas). 2001 m. Lietuvoje vyrų SMR dėl
savižudybių buvo beveik 6 kartus didesnis nei moterų – atitinkamai vyrų 79,64
100 tūkst. gyv., moterų – 13,83 100 tūkst. gyv., bendras SMR siekė 43,86 100
tūkst. gyv. Nuo 2001 iki 2014 metų šis rodiklis sumažėjo 1,5 karto, vyrų SMR dėl
savižudybių sudarė 52,35 100 tūkst. gyv., moterų – 7,8 100 tūkst. gyv., o bendras
SMR siekė 28,33 100 tūkst. gyventojų.
Reikšmingai dideli SMR dėl savižudybių netolygumai išliko tarp Lietuvos
gyventojų, gyvenančių mieste ir kaime. Kaime mirtingumo rodiklis, nepaisant
mažėjimo tendencijos, 2001–2014 m. buvo beveik dvigubai didesnis nei tarp
miesto gyventojų – 64,55 100 tūkst. gyv. ir 34,29 100 tūkst. gyv. atitinkamai
(4.1.3 paveikslas).

108  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Bendras
Vyrai
Moterys

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014

4.1.2 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis dėl savižudybių (bendras, vyrai ir moterys)
100 000 gyventojų Lietuvoje 2001–2014 m. (parengta autorių pagal vėliausius prieinamus
duomenis, šaltinis: HI SIC, 2016)
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4.1.3 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų kaime ir mieste 2001–
2014 m. (parengta autorių pagal vėliausius prieinamus duomenis, šaltinis: HI SIC, 2016)

Vyrų SMR dėl savižudybių netolygumai itin ryškūs ir skirtingose gyventojų
grupėse pagal amžių (4.1.4 paveikslas). Mažiausias rodiklis, be abejonės, yra
0–14 m. amžiaus vaikų grupėje – 2000 m. buvo 1,39, 2012 m. – 1,19 100 tūkst.
gyv. Didžiausias SMR dėl savižudybių yra 45–59 m. vyrų amžiaus grupėje.
Kiti autoriai, vertinę 15–19 m. amžiaus jaunuolių mirtingumo rodiklius dėl
savižudybės taip pat patvirtina įžvalgą, kad jaunų vyrų savižudybių skaičius yra
daug didesnis nei merginų (Strukčinskiene et al., 2011).
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4.1.4 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis tarp skirtingo amžiaus vyrų Lietuvoje 100
tūkst. 2000–2012 m. (parengta autorių pagal vėliausius prieinamus duomenis, šaltinis:
WHO MDB, 2016)

Skirtingo amžiaus moterų SMR dėl savižudybės yra pateikti 4.1.5 paveiksle.
Didžiausias savižudybių rodiklis yra 75 metų ir vyresnių moterų amžiaus grupėje –
2012 m. buvo 20,47 100 tūkst. gyv. 2012 m. panašus SMR registruojamas ir
45–59 m. moterų amžiaus grupėje. Perpus mažesni mirtingumo rodikliai yra 30–
44 m. ir 60–74 m. moterų amžiaus grupėse.
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4.1.5 pav. Standartizuotas mirtingumo rodiklis tarp skirtingo amžiaus moterų Lietuvoje
100 tūkst. 2000–2012 m. (parengta autorių pagal vėliausius prieinamus duomenis,
šaltinis: WHO MDB, 2016)
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Mažinant savižudybių netolygumus Lietuvoje, reikia išskirti dvi tikslines
grupes – tai asmenys, mėginę nusižudyti, ir asmenys, mirę nuo savižudybės. Šios
dvi tikslinės grupės iš esmės skiriasi – bandymų nusižudyti skaičius yra didesnis
moterų grupėje, o nusižudžiusiųjų yra daugiau vyrų grupėje (Navickas, 2015).
Augantis savižudybių skaičius vyresnio amžiaus žmonių grupėje tikėtinai gali
būti susijęs su lėtinių ligų, tokių kaip onkologiniai susirgimai, paplitimo didėjimu.
Populiacijoje augantis sergamumas vėžiu ir nepakankamas psichikos sveikatos
paslaugų prieinamumas didina savižudybės riziką būtent lėtinėmis ligomis
sergančių vyresnio amžiaus žmonių grupėje (Smailyte, Jasilionis et al., 2013).
Išsilavinimas yra dar vienas socialinis veiksnys, susijęs ne tik su didesne savižudybės
rizika, bet ir bendru didesniu gyventojų mirtingumo rodikliu (Kalėdienė et al.,
2006; Kalėdienė et al., 2015). Žemesnį išsilavinimą turintys asmenys yra linkę
dažniau nusižudyti nei turintieji aukštesnį išsilavinimą ir ši ilgametė tendencija
vyrauja Lietuvoje – žemesnį išsilavinimą turinčių žmonių grupėje, ypač vyrų,
savižudybių skaičius yra didesnis (Petrauskienė et al., 2004; Starkuvienė et al., 2006;
Stumbrys et al., 2015). Tarptautiniai savižudybių netolygumų tyrimai atskleidžia,
kad didžiausi savižudybių rodikliai yra žemiausią išsilavinimą ir mažiausias pajamas
turinčių vyrų ir aukštą išsilavinimą turinčių moterų grupėse (Lorant, 2005).
Didesnis savižudybių paplitimas yra prastesnę ekonominę padėtį turinčių žmonių
grupėse nei pasiturinčių žmonių grupėse (Fountoulakis, et al. 2015). Visgi yra
tarptautinių studijų, patvirtinančių ir priešingą ryšį, kad savižudybės yra dažnesnės
tarp aukštesnį išsilavinimą turinčių žmonių (Pompili et al., 2013).

–

–

–
–

Pagrindiniai faktai
Lietuvoje mirtingumas dėl savižudybių ir tyčinių susižalojimų jau daugiau nei 20 metų yra didžiausias Europoje – standartizuotas mirtingumo
rodiklis Lietuvoje yra 2 kartus didesnis nei ES-28 šalių.
Didžiausi bandymų nusižudyti ir savižudybių netolygumai yra tarp vyrų
ir moterų grupių. Bandymų nusižudyti skaičius yra didesnis tarp moterų,
o vyrų savižudybių skaičius yra beveik 6 kartus didesnis nei moterų.
Savižudybės yra dažnesnės tarp kaimo nei miesto gyventojų.
Vertinant vyrų savižudybes, pagrindinai netolygumai yra tarp skirtingo
amžiaus grupių: didžiausias mirtingumas vidutinio 45–59 m. amžiaus
grupėje, palyginti su 20–44 m. ir 60 m. ir vyresnių amžiaus grupėse.
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– Moterų savižudybių rodiklis yra didžiausias 75 m. ir vyresnių moterų
amžiaus grupėje.
– Savižudybės yra dažnesnės žemesnį išsilavinimą turinčių gyventojų grupėse nei tarp aukštesnį išsilavinimą turinčiųjų.
– Jaunų žmonių 14–29 m. amžiaus grupėje didžiausias mirtingumas yra
nuo savižudybių ir tyčinių susižalojimų (HI SIC, 2014).

Rekomendacijos
Šios savižudybių prevencijos rekomendacijos, siekiančios mažinti savižudybių
netolygumus šalyje, atspindi visuomenės sveikatos požiūrį į savižudybių problemą,
nes yra populiacinio pobūdžio, orientuotos į prevenciją, remiasi moksliniais
įrodymais ir tarpsektorinio bendradarbiavimo principu.
Savižudybių socialinių ir demografinių netolygumų Lietuvoje mažinimo
rekomendacijos yra dviejų lygių – nacionalinio lygio rekomendacijos ir vietos lygio.
Nacionalinio lygio rekomendacijos remiasi apibendrinta tarptautine patirtimi ir
apima kompleksines rekomendacijas – nacionalinės tarpsektoriniu bendradarbiavimu
paremtos savižudybių prevencijos programos parengimą, savižudybių stebėsenos
užtikrinimą ir savižudybių prevencijos intervencijų vertinimo vykdymą, visuomenės
ir tikslinių rizikos grupių informuotumo apie savižudybių prevenciją didinimą,
stigmos mažinimą ir bendradarbiavimo su žiniasklaida stiprinimą. Vietos lygmens
rekomendacijos iš esmės orientuotos į savižudybių prevencijos savivaldybėje algoritmo
parengimą, skirtą pagalbos suteikimui optimizuoti savižudybės rizika pasižymintiems
asmenims. Vietos lygio rekomendacijos apimtų sveikatos ir kitų sektorių specialistų,
susiduriančių su padidintos savižudybės rizikos asmenimis, vadinamųjų „vartininkų“
kompetencijų didinimą, trumpalaikės pagalbos suteikimą mėginusiems nusižudyti ir
psichikos sveikatos (ir psichologinių) paslaugų prieinamumo gerinimą. Savižudybė
yra elgesys, bet ne liga, todėl savižudybės rizikos identifikavimas yra sudėtingas
procesas, tačiau tiek tarptautinės PSO, ir kitų mokslininkų parengtos gairės
patvirtina nuostatą, kad savižudybių prevencija turėtų būti vykdoma visą žmogaus
gyvenimą, pradedant nuo tėvų psichikos sveikatos stiprinimo ir tėvystės įgūdžių
formavimo, baigiant sveiko ir aktyvaus senėjimo vyresniame amžiuje užtikrinimo.
Norint sėkmingai vykdyti savižudybių prevenciją, būtina visiems sektoriams,
suinteresuotoms institucijoms ir specialistams sutelkti bendras pastangas ir veikti.
Vertinant gyventojų sveikatos netolygumų dėl savižudybių mažinimą, visos
išvardytos intervencijų priemonės yra veiksmingos, tačiau reikia atsižvelgti į
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konkrečius situacijos ypatumus. Vienas svarbiausių vyrų savižudybių rizikos veiksnių
yra didelis alkoholio (ir/ar kitų psichoaktyvių medžiagų) vartojimo paplitimas,
psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo stoka. Kadangi pagrindinis vyrų
savižudybių būdas Lietuvoje yra korimasis, apriboti prieinamumą prie savižudybės
įrankių neįmanoma, todėl veiksmingas būdas išlieka artimųjų budrumas, jautrumas
ir raštingumas – atpažinti pasikeitusį artimo asmens elgesį, pastebėti užuominas
apie ketinimus nusižudyti, pasikalbėti ir pasiūlyti kreiptis profesionalios pagalbos.
Tai susiję su bendru gyventojų psichikos sveikatos raštingumo didinimu ir stigmos
kreiptis psichikos sveikatos pagalbos mažinimu.
Tinkamų kompetencijų turėjimas sudaro galimybes specialistams atpažinti
padidėjusią savižudybės riziką skirtingomis socialinėmis aplinkybėmis – sveikatos
priežiūros įstaigoje (pvz., šeimos gydytojai), mokykloje, teikiant socialines paslaugas ir
pan., todėl skirtingų sektorių specialistų, galinčių turėti kontaktą su savižudybės rizika
pasižyminčiais asmenimis, mokymai, užtikrinant „vartininko“ funkciją, yra esminiai.
Atsižvelgiant į savižudybių netolygumus tarp kaimo ir miesto gyventojų,
svarbiausias veiksnys būtų psichikos sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimas,
ypač rajonų ir kaimo vietovių gyventojams.
Mažinant gyventojų netolygumus dėl savižudybių, reikalinga patikima
savižudybių, mėginimų nusižudyti ir teikiamos pagalbos stebėsena. 4.1.1
lentelėje pateikiamas savižudybių prevencijos politikos poveikis netolygumams ir
efektyvesnio įgyvendinimo veiksmai.
4.1.1 lentelė. Savižudybių prevencijos politikos poveikis netolygumams bei efektyvesnio
įgyvendinimo veiksmai
Savižudybių
prevencijos
Poveikis netolygumams
Kaip veikti efektyviau
politikos principai
Psichikos sveikatos Tikslinių grupių (bandžiusieji − Savižudybių prevencijos veiksstrategijos įgyven- nusižudyti, nusižudę, artimieji) mų plano parengimas Psichikos
dinimas parengiant ir jų poreikių įvertinimas, savi- sveikatos strategijai įgyvendinti;
savižudybių preven- žudybių prevencijos priemonių tikslingai nukreipiamos tinkacijos veiksmų planą poveikis joms
mos priemonės į tikslines grupes
− Tarpsektorinio bendradarbiavimo užtikrinimas
Savižudybių ir ban- Nuoseklus netolygumų įvertini- Reguliarus duomenų rinkimas,
dymų
nusižudyti mas, tikslingesnis poveikis tiks- analizė ir vertinimas
linėms grupėms
stebėsena
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Informuotumas apie Geresnis gydytojų, kitų specia- − Įtraukti žiniasklaidą, bendruosavižudybių preven- listų informavimas apie savižu- menę, nevyriausybines organiciją, stigmos maži- dybės rizikos atpažinimą, savi- zacijas, specialistus ir nespecianimas
žudybių prevenciją, teikiamas listus, savanorius, bandžiusius
psichikos sveikatos paslaugas – nusižudyti asmenis, artimuosius
geresnis nustatymas ir greitesnis (pvz., tėvus, bendradarbius ir
pagalbos suteikimas; pagalbos pan.)
tęstinumas, didesnis poveikis − Asmeninių istorijų pristatymas
pažeidžiamoms grupėms (pvz.,
psichikos ir elgesio sutrikimais).
Mažas poveikis bendrai populiacijai.
Gali padidėti netolygumai, nes
aukštesnės socialinės ir ekonominės padėties asmenys geriau
suvoks informaciją.
Emocinės paramos Emocinės paramos suteikimas − Informuotumo didinimas, filinijų prieinamumas ištikus krizei, didesnis poveikis nansavimo didinimas
socialinės rizikos asmenims,
taip pat gyvenantiems atokiose
vietovėse, kur mažesnis psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas
Specialistų
(„var- Didesnis poveikis mažesnes pa- − Didelės apimties visų sektorių
tininkų“) kompe- jamas gaunantiems, žemesnio specialistų ir kitų asmenų motencijos atpažįstant išsilavinimo, kaime gyvenan- kymas
savižudybės riziką tiems, lėtinėmis ligomis sergandidinimas
tiems asmenims.
Geriausias efektas apmokant
šeimos gydytojus, kitus ne sveikatos sektoriaus atstovus
Psichikos sveikatos Didesnis poveikis padidinta − Šeimos gydytojų teikiamos paslaupaslaugų prieinamu- savižudybės rizika pasižymin- gos įvertinus savižudybės riziką
mo užtikrinimas
tiems asmenims, artimiesiems, − Užtikrinti priklausomybių nuo alžemesnės socialinės ekonomi- koholio, narkotikų prieinamumą,
nės padėties asmenims
taip pat paslaugas dar tik eksperimentuojantiems asmenims
− Nemokamos psichikos sveikatos
paslaugų teikėjų komandos (psichiatro, psichologo, slaugytojo
socialinio darbuotojo) teikiamos
paslaugos
− NVO, teikiančių psichologinę pagalbą, įtraukimas
− Aktyvių bendruomenės narių
įtraukimas į savanoriškas veiklas
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Savižudybių preven- Tikslinių grupių poreikių pa- − Vertinimą įtraukti į rutinines intercijos vertinimas ir tenkinimo įvertinimas, pagal- vencijas įgyvendinančių institucijų
tyrimai
bos prieinamumo užtikrinimas veiklas
− Savižudybių prevenciją ir jos vertinimą įtraukti kaip prioritetinę
mokslinių tyrimų kryptį.

Socialiniai ir ekonominiai veiksniai, didinantys savižudybių netolygumus,
pateikiami 4.1.2 lentelėje.
4.1.2 lentelė. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai, susiję su savižudybių netolygumais, ir
intervencijos, į kurias reiktų atsižvelgti
Netolygumus
skatinantys veiksniai

Nedarbo lygis

Skurdas ir skurdo
rizika

Galimos intervencijos
Socialinės apsaugos sistemos organizavimas skatinant žmones
susirasti darbą, dirbti legaliai
Mažinti struktūrinius barjerus, apsunkinančius įsidarbinimą (ypač
pažeidžiamoms asmenų grupėms, pvz., sergantiems psichikos
ligomis, socialiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms)
Gerinti įdarbinimo paslaugas
Didinti užimtumą, ypač jaunų žmonių
Kurti darbo vietas, sudaryti galimybes dirbti ne visą dieną
Mokymosi visą gyvenimą sistema
Stiprinti socialinę partnerystę
Išsilavinimo užtikrinimas vaikams
Sveikatos paslaugų prieinamumas
Ekonominis saugumas, socialinės apsaugos sistemos organizavimas

Socialiniai lyčių
vaidmenys ir socialinės Švietimas, informavimas, paslaugų prieinamumo didinimas
nuostatos
Apribojimai gauti
psichikos sveikatos
Mobilios paslaugos
paslaugas sergant
Skatinamosios paslaugos
lėtinėmis ligomis
Socialinė atskirtis
Pilietinių, socialinių, ekonominių ir žmogaus teisių įgyvendinimas

Nacionalinis lygmuo
1 REKOMENDACIJA. Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų
plano parengimas ir įgyvendinimas.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijai įgyvendinti psichikos sveikatos
srityje rekomenduotina atsižvelgti į Psichikos sveikatos strategiją (2007), kurioje
numatytas savižudybių prevencijos prioritetas. Tarptautinės organizacijos (PSO,
OECD ir kt.) aiškiai nurodo, kad pirmas žingsnis, įgyvendinant savižudybių
prevenciją ir netolygumų dėl savižudybių mažinimą, yra politinis susitarimas
ir nacionalinio savižudybių prevencijos plano (strategijos) parengimas bei
patvirtinimas (WHO, 2014). Tai leistų sutelkti tarpsektorines pastangas, suderinti
prioritetus ir susitarti dėl konkrečių įgyvendinimo krypčių bei priemonių.
Rekomenduojama parengti nacionalinę savižudybių prevencijos programą arba
savižudybių prevencijos veiksmų planą. Veiksmų planas turėtų apimti kokybišką
savižudybių (ir mėginimų nusižudyti) rodiklių stebėsenos užtikrinimą, savižudybės
priemonių prieinamumo apribojimą, žiniasklaidos mokymus, kaip tinkamai
pateikti informaciją apie savižudybes žiniasklaidoje, stigmos mažinimą, visuomenės
informuotumo apie savižudybių prevencijos galimybes didinimą, sveikatos
priežiūros ir ne sveikatos sektoriaus specialistų („vartininkų“) kompetencijų
didinimą, psichikos sveikatos / psichologinių paslaugų prieinamumo užtikrinimą,
krizių valdymą ir postvencinę pagalbą.
Siūlomi žingsniai
− Savižudybių prevencijos prioriteto įtvirtinimas visose politikos kryptyse.
− Tarpdisciplininio sveikatos ir kitų sektorių (švietimo, socialinės apsaugos, vidaus
reikalų ir kt.) suinteresuotų dalyvių įnašas į nacionalinio savižudybių prevencijos
veiksmų plano rengimą.
− Net jei stokojama politinės valios parengti nacionalinį savižudybių prevencijos
veiksmų planą, vis tiek patartina konsultuotis su suinteresuotais dalyviais – taip
kuriama pokyčiams palanki aplinka.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso rodikliai: parengtas ir patvirtintas nacionalinis savižudybių prevencijos
veiksmų planas, įtrauktų suinteresuotų institucijų skaičius, įgyvendintų
priemonių skaičius.
− Rezultato rodikliai: savižudybių paplitimo rodikliai skirtingose socialinėse ir
ekonominėse grupėse.
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Savižudybių problemą sprendžiančios šalys turi nacionalinio ir neretai savivaldybių lygmens savižudybių prevencijos strateginius dokumentus.
Anglija
2012 m. Vyriausybė patvirtino savižudybių prevencijos strategiją, kurioje
numatoma sumažinti savižudybių mirtingumo rodiklį bendroje populiacijoje ir teikti geresnę pagalbą nusižudžiusių asmenų artimiesiems. Strategijoje
įvardyti 6 prioritetai: 1) savižudybės rizikos mažinimas padidinta savižudybių rizika pasižyminčiose rizikos grupės; 2) tikslinių grupių poreikius atitinkanti pagalba; 3) prieinamumo prie savižudybių įrankių mažinimas; 4)
pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems; 5) bendradarbiavimas su žiniasklaida
informuojant visuomenę apie savižudybes; 6) parama tyrimams ir stebėsenai
(Department of Health, 2012). Atlikus tarpinį savižudybių prevencijos strategijos vertinimą, gauti rezultatai atspindi savižudybių mažėjimo tendenciją
(Department of Health (2015).
PSO
2014 m. PSO parengė Savižudybių prevencijos ataskaitą, kurioje išdėstė
pagrindines savižudybių prevencijos strategijų veiklas: pagrindinių suinteresuotų dalyvių įtraukimas, prieinamumo prie savižudybių įrankių mažinimas, stebėsena ir duomenų kokybės gerinimas, informuotumo didinimas,
žiniasklaidos įtraukimas, sveikatos sistemos mobilizavimas ir sveikatos specialistų mokymas keisti stigmatizuojančias nuostatas ir įsitikinimus, vykdyti
vertinimus ir tyrimus, parengti ir įgyvendinti nacionalines savižudybių prevencijos strategijas (PSO, 2014).
2 REKOMENDACIJA. Patikimos savižudybių rodiklių stebėsenos tobulinimas ir savižudybių prevencijos vertinimas.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
Veiksminga savižudybių prevencija remiasi kokybiška ir efektyvia savižudybių
stebėsena, leidžiančia žinoti tikslius savižudybių skaičius. Bandymų nusižudyti
statistika daugelyje pasaulio šalių vertinama kaip ne itin tiksli, ne visose
šalyse yra nacionaliniai tyčinių apsinuodijimų ir susižalojimų registrai, tačiau
savižudybių prevencijai yra labai svarbus bandymų nusižudyti registravimas.
PSO rekomenduoja, kad savižudybių stebėsena turėtų būti integralia visuomenės
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sveikatos stebėsenos dalimi. Savivaldybėms rekomenduojama įtraukti savižudybių
ir bandymų nusižudyti rodiklius į visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių
sąrašus. Visos savižudybių prevencijos intervencijos turi būti įvertinamos, taip pat
skatinami moksliniai tyrimai savižudybių ir jų prevencijos srityje.
Remiantis Lietuvoje galiojančiu Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų
klasifikacijos dešimtuoju leidimu (TLK-10-AM), savižudybėms yra priskiriami
tyčiniai susižalojimai, klasifikuojami kaip X60-X84 pagal TLK-10 kodus. Tačiau
pasitaiko atvejų, kai savižudybės yra priskiriamos bendrai nelaimingų atsitikimų
V00-X59 kategorijai pagal TLK-10 kodus. Su savižudybėmis gali būti susiję ir kiti
įvykiai, registruojami kaip įvykis, kai ketinimas nepatikslintas – tuomet taikomi
Y10-Y34 kodai, kitos išorinės atsitiktinių sužeidimų priežastys – kodai W00-X59
(bei kitos atsitiktinės priežastys, patenkančios tarp V, W, X, Y kodų). Kokia dalis
šių kodų tenka neišaiškintoms savižudybėms, nėra žinoma. Kaip rodo dabartinė
klinikinės medicinos praktika, dalis bandymų nusižudyti (X60-X84 kodai) gali
būti neregistruojama dėl sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo ypatumų.
Vertinant bandymų nusižudyti stebėseną, greta X60-X84 kodų, rekomenduojama
monitoruoti ir šiuos kodus – Z72.8 (kitos problemos, susijusios su gyvenimo būdu –
save žalojantis elgesys) bei kodas Z91.5 – buvęs asmeniui savęs žalojimas, tariamoji
savižudybė, apsinuodijimas, mėginimas nusižudyti.
Svarbu pabrėžti, kad Lietuvoje yra vykdoma savižudybių rodiklių stebėsena.
Detalesnės savižudybių stebėsenos sistemai sukurti reikalingas politinis pritarimas,
vadybinė parama ir techninės žinios parengiant atvejų savižudybių ir bandymų
nusižudyti registravimo formas, renkant duomenis (savižudybės ir bandymo
nusižudyti atvejų apibrėžimas, personalo mokymai, psichologinės autopsijos
taikymas ir kt.), analizuojant ir viešinant rodiklius (PSO, 2011; PSO, 2014).
Savižudybių stebėsenos rodikliai turėtų būti tinkami įvertinant savižudybių
prevencijos intervencijas.
Siūlomi žingsniai
− Sudaryti tarpdisciplininę savižudybių stebėsenos koordinacinę darbo grupę.
− Įvardyti stebėsenai reikalingą infrastruktūrą.
− Apmokyti specialistus.
− Užtikrinti, kad yra prieinama duomenims rinkti reikalinga įranga.
− Apibrėžti savižudybės ir bandymo nusižudyti atvejus.
− Savižudybės ir bandymo nusižudyti atvejų registravimas (duomenų rinkimas).
− Numatyti duomenų saugojimo, analizės ir viešinimo reikalavimus ir procedūras.
− Parengti savižudybių ir bandymų nusižudyti stebėsenos metodines rekomendacijas.
− Vertinti savižudybių prevencijos intervencijas.
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Vertinimo rodikliai:
− Proceso rodikliai: įkurta koordinacinė grupė, parengtas rodiklių sąrašas,
apmokytų specialistų skaičius, parengtos savižudybių ir bandymų nusižudyti
stebėsenos metodinės rekomendacijos, mokslinių tyrimų skaičius savižudybių
tema, atliktų savižudybių prevencijos intervencijų skaičius.
− Rezultato rodikliai: savižudybės rodiklių pokyčiai savivaldybėse, užregistruotų
bandymų nusižudyti atvejų skaičius.
Kitų šalių patirtis
Danija
Nuo 1989 m. šalyje veikia bandymų nusižudyti registras, kuris buvos sukurtas įgyvendinant PSO projektą „WHO/Euro Multicenter study on Parasuicide“ – stebėsenos sistema sukurta 13-oje šalių. Tai ilgalaikis asmenine informacija paremtas registras, į kurį registruojami asmenys, patekę į sveikatos
priežiūros sistemą dėl bandymo nusižudyti. Registre informacija apie atvejį
apima 11 kintamųjų: informacija apie asmenį, bandymo nusižudyti būdas ir
aplinkybės (Christiansen, 2004).
Švedija
Švedijoje, kaip ir daugelyje šalių savižudybės nustatomos remiantis TLK-10. Registracijai naudojami tokie kodai: mirtis dėl tyčinio susižalojimo (aiški savižudybė) X60-X84 ir mirtis dėl įvykio, kai ketinimas nepatikslintas, kodai Y10-Y34
(nepatikslinta savižudybė). Bandymai nusižudyti registruojami Pacientų registre
(angl. Board’s patient registry), į kurį patenka asmenys, kurie gauna stacionarias
sveikatos priežiūros paslaugas dėl bandymo nusižudyti (Karolinska Institute, National Centre for Suicide Research and Prevention of Mental lll-Health, 2014).
Suomija
Suomijoje mirtingumo nuo savižudybių rodikliai yra prieinami Suomijos
mirčių priežasčių registre (angl. Causes of Death Register of Statistics Finland), o informacija apie bandymus nusižudyti ir hospitalizuotus pacientus
prieinami iš Nacionalinio hospitalizacijų registro (angl. National Hospital
Discharge Register) (Haukka, 2008).
3 REKOMENDACIJA. Didinti informuotumą apie savižudybių prevenciją.
Tikslinė grupė: visa populiacija, tikslinės savižudybių prevencijos grupės
visuomenėje (pvz., vyrai, kaimo gyventojai), specialistai.

Patirtis ir perspektyvos  119

Pagrindinis siekinys, didinant gyventojų ir tikslinių gyventojų grupių
informuotumą apie savižudybių prevenciją, yra gerinti savižudybės rizikos
atpažinimą ir paskatinti žmones kreiptis pagalbos, mažinant psichikos ligos ir
savižudybės stigmą, pateikiant moksliniais įrodymais pagrįstą informaciją apie
galimas savižudybės priežastis ir rizikas, ypač tokias, kaip psichikos ligos. Svarbi
žinia yra faktas, kad savižudybių išvengti įmanoma. Informuotumo didinimo
intervencijos (kampanijos) turėtų būti ne tik bendro informacinio pobūdžio
visai populiacijai, bet specifiškai pritaikytos ir nukreiptos į pažeidžiamiausias ir
didžiausiais savižudybių netolygumais pasižyminčias visuomenės grupes (pvz.,
vyrus). Savižudybių ir bandymų nusižudyti prevencija yra susijusi ir su stigmos
dėl psichiatrinių paslaugų gavimo mažinimu psichikos sutrikimų atvejais.
Remiantis PSO rekomendacijomis, planuojant ir įgyvendinant informuotumo
didinimo intervencijas, lyderio vaidmens turėtų imtis Sveikatos apsaugos
ministerija, koordinuojant kitų sektorių (švietimo, teisėsaugos, socialinės apsaugos
ir kt.) bei suinteresuotų partnerių, tokių kaip žiniasklaidos atstovai, iniciatyvas.
Bendradarbiaujant su žiniasklaidos atstovais reikia pabrėžti žiniasklaidos vaidmenį,
socialinę atsakomybę ir svarbą korektiškai bei profesionaliai pateikti informaciją
apie savižudybes. Informuotumo didinimas ir stigmos mažinimas turėtų būti
nacionalinės (ir/ar savivaldybės) savižudybių prevencijos programos dalis.
Siūlomi žingsniai
− Nustatyti tikslines grupes (vyrai, kaimo gyventojai, bedarbiai, asmenys, sergantys
psichikos ligomis).
− Suburti tarpdisciplininę už informavimo didinimą atsakingą darbo grupę.
− Parengti informavimo didinimo planą ir finansavimo projektą.
− Įgyvendinti informavimo intervencijas tikslinėse grupėse.
− Parengti bendradarbiavimo su žiniasklaida planą, apimantį informacijos apie
savižudybes pateikimo rekomendacijas.
− Numatyti informavimo intervencijos vertinimo mechanizmą.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso rodikliai: sėkmingai įgyvendintų intervencijų skaičius, tikslinės
auditorijos dydis, intervencijos įgyvendinimo partnerių skaičius.
− Rezultato rodikliai: savižudybių skaičiaus pokyčiai, bandymų nusižudyti
skaičiaus pokyčiai, korektiškai pateikusių informaciją apie savižudybes
straipsnių skaičiaus pokyčiai.
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Kitų šalių patirtis
Anglija
Anglijoje vyrų savižudybės yra tris kartus dažnesnės nei moterų ir yra susijusios
su nediagnozuota ir/ar negydoma depresija, alkoholio, narkotikų vartojimu,
nedarbu, santykių ir šeiminėmis krizėmis (pvz., skyrybomis), žema saviverte
ir socialine izoliacija. Britai parengė ir įgyvendino tarpinstituciniu bendradarbiavimu paremtą programą CALM (angl. Campaign Against Living Miserably) – „Kampanija prieš apgailėtiną ir nepakeliamą gyvenimą“, kurios specifinė tikslinė grupė yra vyrai. Ši programa kaip bandomasis projektas pradėta
įgyvendinti 1997 m. Mančesteryje, nuo 2000 m. – Mersisaido (angl. Merseyside) grafystėje šiaurės vakarų Anglijoje, o nuo 2006 m. – kaip nacionalinė informavimo kampanija, išsivysčiusi į nevyriausybinę organizaciją. Intervencijos
esmę sudarė dvi pagrindinės priemonės – emocinės paramos telefono linija ir
internetinis informacinis paramos puslapis bei internetinė pokalbių svetainė
vyrams, kur juos konsultuoja profesionalūs paramos linijų darbuotojai. Linijos
darbuotojai konsultuoja nuo 17 val. iki 24 val. tiek telefonu, tiek internete
pokalbių svetainėje. Vėliau pradėtas leisti CALMZINE specializuotas vyrams
ir nemokamas leidinys, kuris taip pat yra prieinamas ir internete. Informacija
apie kampaniją CALM platinama klubuose, baruose ir kitose vyrų susibūrimo vietose. Savižudybių skaičius bandomojoje šios savižudybių prevencijos
intervencijos teritorijoje 1999–2010 m. sumažėjo 55 proc. CALM kampanija
įvertinta aukščiausiais apdovanojimais žiniasklaidos (MIND Media Awards
2015), komunikacijos (Digital Marketing Campaign & Communications
Campaign of the Year – Third Sector Awards 2015) ir kt. srityse (https://www.
thecalmzone.net/about-calm/what-is-calm/) (Merseyside CALMzone: A Case
Study, 2010). Ši intervencija įvertinta Anglijos vyriausybės kaip veiksminga ir
pateikta kaip geros praktikos pavyzdys 2015 m. vyriausybės ataskaitoje apie
savižudybių prevenciją Anglijoje (Department of Health, Preventing Suicide
in England: two years on, 2015).
Jungtinė Karalystė
Nuo 1953 m. Jungtinėje Karalystėje veikianti savižudybių prevencijos organizacija Samaritans 2013 m. parengė rekomendacijas žiniasklaidos atstovams, kaip pateikti informaciją apie savižudybę: ribotas su savižudybe
susijusių detalių pateikimas (detalus aprašymas, savižudybės būdas), vengti
savižudybės supaprastinimo, dramatizavimo (vengtini tokie straipsnių pavadinimai kaip „savižudybių epidemija“ ir pan.), nurodyti pagalbą teikiančių
organizacijų kontaktus ir kt. (Media Guidelines for Reporting Suicides. Samaritans warn media after suspected copycat suicides, 2013 ).
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Lietuva
Remiantis minėtos britų Samaritans organizacijos patirtimi, Lietuvoje taip pat
yra parengtos gairės rašantiems apie savižudybes (Bagdonienė, Skruibis, 2014).

Savivaldybės lygmuo
4 REKOMENDACIJA. Parengti savižudybių prevencijos algoritmą savivaldybėje.
Tikslinė grupė: visi savivaldybės gyventojai, tikslinės grupės, bandžiusieji
nusižudyti, sveikatos priežiūros, socialinės apsaugos, švietimo, teisėsaugos ir
kitų sektorių specialistai.
Savižudybių prevencijos planavimas savivaldybės lygmeniu pirmiausia turėtų
prasidėti nuo savižudybių prevencijos programos (veiksmų plano) parengimo,
stebėsenos rodiklių identifikavimo ir visuomenės informavimo apie savižudybių
prevenciją užtikrinimo. Savižudybių prevencijos algoritmas galėtų būti sudedamoji
savivaldybės savižudybių prevencijos programos (ar sveikatos programos) dalis.
Šis savižudybių prevencijos algoritmas yra kompleksinis ir yra orientuotas į
pagalbos asmenims, pasižymintiems padidinta savižudybės rizika arba bandžiusiems
nusižudyti, organizavimą ir suteikimą. Algoritmo įgyvendinimas grindžiamas
aktyviu požiūriu, kai pagalba aktyviai siūloma suteikiant informaciją bandžiusiems
nusižudyti asmenims. Algoritmas turi kelias esmines sudedamąsias dalis:
− Tarpininkavimo (koordinacinė) grupė.
− Trumpalaikės psichologinės pagalbos ir psichikos sveikatos paslaugų
organizavimo ir teikimo aprašymas.
− Visuomenės informavimas.
− Žiniasklaidos įtraukimas.
− Specialistų („vartininkų“) mokymai.
− Psichologinių paslaugų prieinamumo gerinimas.
− Pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems.
− Savižudybių prevencijos stebėsena.
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Siūlomi žingsniai
− Savivaldybėje įkuriama tarspdisciplininė ir tarpsektorinė Savižudybių prevencijos tarpininkavimo (koordinacinė) grupė.
− Savižudybių prevencijos tarpininkavimo (koordinacinė) grupė parengia Trumpalaikės
pagalbos suteikimo (psichologinė pagalba bandžiusiems nusižudyti, apimanti motyvacijos formavimą, informacijos apie bandžiusį nusižudyti asmenį pateikimą psichikos
sveikatos centrui) aprašą, identifikuojant pagrindines suinteresuotas institucijas, specialistus ir aprašant paslaugos teikimo tvarką.
− Gyventojams ir tikslinės grupės asmenims skirtos informacijos, kaip atpažinti savižudybės riziką, apie pagalbos galimybes (nurodomos paslaugas teikiančios įstaigos, kontaktai), ištikus emocinei krizei, parengimas ir sklaida.
− Socialiai atsakingo bendradarbiavimo plano su žiniasklaida parengimas, apimantis
rekomendacijų rašantiems apie savižudybes sudarymą, taip pat žiniasklaidos atstovų
mokymus apie savižudybių prevenciją bei žiniasklaidos monitoringo savižudybių tema
vykdymą.
− Specialistų, savo darbe susiduriančių su padidintos savižudybės rizikos asmenimis, mokymai: sveikatos priežiūros specialistai, švietimo, socialinės apsaugos, policijos, gaisrinės
ir kt. darbuotojai.
− PSC psichologinių paslaugų prieinamumo, užtikrinant konfidencialumą, gerinimo plano parengimas (pritraukiant psichologus dirbti rajonuose).
− Pagalbos nusižudžiusiųjų artimiesiems organizavimas ir teikimas.
− Savižudybių prevencijos tarpininkavimo (koordinacinė) grupė parengia bandžiusiųjų
nusižudyti ir savižudybių stebėsenos programą savivaldybėje (numatomi rodikliai, jų
rinkimo tvarka, atsakinga institucija).

Vertinimo rodikliai:
− Proceso rodikliai: parengtų savižudybių prevencijos algoritmų skaičius, įkurtų
tarpininkavimo grupių skaičius, trumpalaikės psichologinės pagalbos suteiktų
paslaugų skaičius, visuomenei ir tikslinėms grupės skirtų informavimo renginių
ir veiklų pobūdis bei skaičius, žiniasklaidos atstovų mokymų skaičius, parengtų
žiniasklaidai skirtų rekomendacijų skaičius, psichologo suteiktų konsultacijų
skaičius, PSC konsultuojančių psichologų skaičius, pagalbos sau grupės
nusižudžiusiųjų artimiesiems sukūrimas, specialistams surengtų mokymų
skaičius, juose dalyvavusių specialistų skaičius, parengta savižudybių ir bandymų
nusižudyti stebėsenos savivaldybėje programa.
− Rezultato rodikliai: mirtingumo nuo savižudybių rodiklio pokyčiai, bandymų
nusižudyti rodiklio pokyčiai, etiškai ir atsakingai apie savižudybes publikuotų
straipsnių / parengtų reportažų skaičiaus pokyčiai.
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Kitų šalių patirtis
Tarptautinių mokslininkų grupė atliko kompleksinių ir skirtingo lygio savižudybių prevencijos intervencijų sisteminių apžvalgų apžvalgą, įvertindama savižudybių prevencijos gerųjų praktikų intervencijas (Van der Feltz-Cornelis et al.,
2011). Tyrimo duomenys atskleidė, kad pirminiu sveikatos priežiūros lygmeniu
veiksminga intervencija buvo šeimos gydytojų mokymai atpažinti depresiją ir savižudybės riziką – tokia intervencija reikšmingai sumažino savižudybių skaičių
net 22–73 proc. per metus (Mann et al., 2005; Isaac et al., 2009). Kitų specialistų (mokytojų, dvasininkų, žurnalistų, farmacininkų, policijos, verslo, socialinės
apsaugos sektoriaus darbuotojų, vadybininkų ir jaunų darbuotojų) kaip „vartininkų“ mokymai apie depresijos simptomus, kaip elgtis, jei žmogui reikalinga
profesionali psichikos sveikatos specialistų pagalba, kaip kalbėti apie savižudybę,
kaip atpažinti riziką, suvaldyti krizę, kaip pateikti informaciją skirtingoms pažeidžiamoms grupėms, buvo veiksmingi ir priskiriami prie veiksmingų intervencijų.
Pagalba nusižudžiusiųjų artimiesiems – tikslinės informacijos suteikimas (pvz.,
lankstinukai su kontaktine informacija, kur gauti pagalbą) nusižudžiusių asmenų
artimiesiems, pagalbos sau grupių organizavimas ir konkrečių paslaugų suteikimas yra taip pat veiksmingi savižudybių prevencijos būdai. Skubios medicinos
pagalbos kortelė, kurioje nurodytas kontaktinis telefono numeris ir žingsniai savižudybės krizės atveju bei paslaugų teikėjų kontaktiniai telefono numeriai – tai dar
viena prevencijos priemonė (Van der Feltz-Cornelis et al., 2011).
Yra menki įrodymai, kad visuomenės informavimas žiniasklaidoje apie savižudybės rizikas, pagalbos prieinamumą būtų veiksmingas mažinant savižudybes,
tačiau kai kuriuose tyrimuose stebimi sinerginiai efektai kartu su kitomis intervencijomis. Informuotumo didinimas tikslinėse grupėse (asmenys, turintys psichikos sveikatos problemų) yra veiksmingesnis. Didžiausiu poveikiu
savižudybių mažinimui pasižymi ambulatorinių ir stacionarių psichiatrinių
paslaugų teikimas (Leitner, 2009), skubios pagalbos suteikimas ištikus krizei,
gydymo tęsimas ir pagalbos tęstinumo užtikrinimas. Vienintelė veiksminga iš
visų vertintų psichoterapijos formų buvo kognityvinė elgesio terapija (Mann
et al., 2005). Paslaugų grandinės bandžiusiems nusižudyti užtikrinimas – šiose
rekomendacijos tai atitinka pagal algoritmą aprašomos pagalbos tęstinį teikimą – yra veiksminga pakartotinio bandymo nusižudyti prevencijos priemonė
(Mann et al., 2005). Telefoninis skambutis ar kitos komunikavimo ir emocinės paramos priemonės laikomos veiksmingomis ketinimų nusižudyti turintiems asmenims (Van der Feltz-Cornelis et al., 2011).
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Pasirinkta pavyzdinė
priemonė

Pagalbos algoritmas asmenims, pasižymintiems
padidinta savižudybės rizika ar bandžiusiems nusižudyti

Pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai

Įgyvendinimo etapai ir
detalūs veiksmai

1. Algoritmo rengimo eigos pristatymas.
2. Algoritmo koordinacinės komandos, kuri rengs kompleksinio ir tarpsektorinio pagalbos teikimo algoritmo
aprašymą, suformavimas.
3. Algoritmo rengimo veiksmų plano parengimas (terminai, priemonės, vykdytojai).
4. Algoritmo rengimo veiksmų plano ir sprendimo projekto pateikimas savivaldybės tarybai.
5. Priemonės įtraukimas į savivaldybės strateginės veiklos
planą.
6. Kontrolės vykdymas (savivaldybės gydytojas).
7. Grįžtamasis ryšys su suinteresuotais dalyviais (paslaugų
teikėjais) algoritmo apraše.

1. Savivaldybės gydytojas (algoritmo rengimo veiksmų plano
kontrolė).
2. Visuomenės sveikatos biuras (stebėsenos programos rengimas, algoritmo rengimo koordinavimas).
3. Psichikos sveikatos centras, gydytojai psichiatrai, psichologai, socialiniai darbuotojai, slaugytojos (intervencijos
planavimas, paslaugos teikimas, vertinimas).
4. Pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, šeimos gydytojai, ligoninių priėmimo skyriai (intervencijos planavimas, paslaugos teikimas, vertinimas).
5. Švietimo įstaigos ir juose dirbantys pedagogai bei kiti
Partneriai ir suinteresuotų
specialistai (intervencijos planavimas, „vartininko“ funkasmenų grupės
cijos vykdymas, algoritmo vertinimas).
6. Socialinės apsaugos sektoriaus institucijos ir jose dirbantys specialistai.
7. Policijos, probacijos tarnybos, gaisrinės darbuotojai (intervencijos planavimas, rizikos identifikavimas, nukreipimas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimas).
8. Savivaldybė (intervencijos planavimas, vertinimas).
9. Žiniasklaida (informavimas, stigmos mažinimas).
10. Nusižudžiusiųjų artimieji, pacientų organizacijos, NVO,
savanorių organizacijos ir kitos suinteresuotos institucijos ir asmenys (intervencijos planavimas, algoritme teikiamų paslaugų vertinimas).
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Sėkmės
Veiksniai

Nesėkmės

Vertinimo
rodikliai

Proceso

Rezultato

1. Savivaldybės pritarimas savižudybių prevencijos programai ir algoritmui įgyvendinti.
2. Suinteresuoti ir motyvuoti partneriai (suinteresuoti dalyviai).
3. Kokybiškos paslaugos.
4. Aktyvi bendruomenė
5. Socialiai atsakinga žiniasklaida
1. Kvalifikacijos nebuvimas, prasta mokymų kokybė.
2. Nebendradarbiaujantys partneriai.
3. Finansavimo nebuvimas algoritmui rengti, įgyvendinti ir
paslaugoms teikti.
1. Parengtų algoritmų skaičius.
2. Bendradarbiaujančių suinteresuotų dalyvių ir pasirašytų
bendradarbiavimo sutarčių skaičius.
3. Pagal algoritmą paslaugas gavusių asmenų skaičius.
4. Suteiktų paslaugų skaičius.
1. Bandymų nusižudyti skaičiaus pokyčiai.
2. Mirtingumo nuo savižudybių rodiklio pokyčiai.

Teisinės bazės keitimas
1. Stebėsenos rodiklių sąrašo papildymas (SAM įsakymas).
siekiant numatomų tikslų

1.
2.
3.

4.

Savikontrolės klausimai
Pagrįskite, kodėl savižudybės yra suprantamos kaip visuomenės (psichikos) sveikatos problema?
Kokie pagrindiniai savižudybių socialiniai ir demografiniai netolygumai
Lietuvoje?
Kokios yra rekomenduojamos savižudybių socialinių ir demografinių netolygumų mažinimo Lietuvoje nacionalinio ir savivaldybės lygio priemonės bei kokie numatomi poveikiai visuomenės sveikatai?
Kokie savižudybių prevencijos prioritetai yra įtvirtinti šiame skyriuje aptartuose strateginiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose dokumentuose?
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4.2  Mitybos netolygumų mažinimo
rekomendacijos
Rimantas Stukas, Genė Šurkienė, Aušra Beržanskytė, Marija Jakubauskienė,
Mindaugas Butikis, Kęstutis Žagminas, Vilma Kriaučionienė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Mitybos įtaka sveikatai, mitybos netolygumai Lietuvoje.
2) Mitybos netolygumų mažinimo rekomendacijos remiantis moksliniais įrodymas, PSO, ES strategijomis, kitų šalių praktika.
3) Mitybos netolygumų mažinimo rekomendacijos šalies ir savivaldybių lygmenimis.
Skyriaus tikslas
Apžvelgti mitybos netolygumus Lietuvoje ir pasiūlyti galimus mitybos netolygumų mažinimo būdus.
Uždaviniai:
1. Susipažinti su mitybos netolygumais Lietuvoje.
2. Išmokti išskirti pagrindinius veiksmingus mitybos netolygumų mažinimo aspektus.
3. Susipažinti su galimomis mitybos netolygumų mažinimo rekomendacijomis nacionaliniu ir savivaldybių lygmenimis.
Dėl lėtinių ligų Europos Sąjungoje įvyksta daugiau kaip 80 proc. priešlaikinių
mirčių ir prognozuojama, kad per ateinančius kelis dešimtmečius šių ligų skaičius
dar augs (Trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (2014–
2020 m.); WHO, 2003). Dėl nesveikos mitybos atsiranda išeminė širdies liga,
arterinė hipertenzija, piktybiniai navikai, nuo insulino nepriklausomas cukrinis
diabetas, nutukimas, osteoporozė, anemija, jodo trūkumo sukelti sveikatos
sutrikimai ir kitos ligos (WHO, 2003).
Keičiantis gyventojų mitybai, kinta ir minėtų ligų paplitimas. Lėtinių ligų
epidemija XX a. antrojoje pusėje siejama su sparčiais mitybos pokyčiais, kuriuos
skatino ekonomikos raida, industrializacija, urbanizacija, rinkos globalizacija. Nors
žmonių gyvenimo lygis Lietuvoje kilo, didėjo maisto produktų prieinamumas ir
plėtėsi jų asortimentas, tačiau kai kurie mitybos pokyčiai turėjo neigiamų pasekmių
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visuomenės sveikatai. Padaugėjo abejotinos kokybės ir menkaverčių maisto
produktų, kurių vartojimą skatino agresyvi reklama. Maisto rinkos globalizacija
mažino vietinių tradicinių produktų paklausą. Pradėta daugiau vartoti didelės
energinės vertės maisto produktų, turinčių daug gyvulinių riebalų, cukraus, mažai
maistinių skaidulų, o šviežių daržovių, vaisių, grūdinių produktų vartojimo dažnis
nedidėjo. Daugelis atliktų tyrimų parodė, kad gyventojų mitybos įpročiai susiję su
socialiniais ir ekonominiais veiksniais: geresnę socialinę padėtį užimantys gyventojai
maitinasi sveikiau negu tie, kurių socialinė padėtis blogesnė (Prattala et al., 2006;
Boylan et al., 2011). Jie valgo daugiau daržovių ir vaisių, vartoja mažiau gyvulinių
riebalų, dažniau renkasi naujus maisto produktus, o mažesnes pajamas turintys
gyventojai dažniau laikosi tradicinių mitybos įpročių. Skirtingi gyventojų mitybos
ir gyvensenos įpročiai lemia ir sveikatos netolygumus (Prattala et al., 2006).
Pastaraisiais dešimtmečiais Europos šalyse atliktų gyventojų mitybos tyrimų
duomenys rodo blogėjančią gyventojų mitybos būklę. PSO priimtoje Pasaulinėje
strategijoje dėl dietos, fizinio aktyvumo ir sveikatos valstybės narės skatinamos
imtis visų priemonių, skatinančių visuomenę sveikai maitintis ir taip mažinti
lėtinių neinfekcinių ligų bei jų rizikos veiksnių paplitimą.
Daugelio lėtinių ligų būtų galima išvengti laikantis sveikos mitybos
rekomendacijų, nerūkant, nepiktnaudžiaujant alkoholiu ir būnant fiziškai
aktyviems. Įrodymais grindžiamos gerosios praktikos įgyvendinimas ir skatinimas,
taikant ekonomiškai efektyvias sveikatingumo skatinimo ir ligų prevencijos
priemones, kuriose daugiausia dėmesio būtų skiriama kovai su pagrindiniais rizikos
veiksniais, tokiais kaip nesveiki mitybos įpročiai, nutukimas, fizinis pasyvumas,
padėtų mažinti lėtinių ligų paplitimą (Trečioji daugiametė Sąjungos veiksmų
sveikatos srityje programa (2014–2020 m.)).
Pasaulio sveikatos organizacijos dokumente „Sveikata 2020, Europos sveikatos
politikos strategija 21 amžiuje“ pažymimas sveikatos ir išsilavinimo ryšys,
akcentuojamas socialinių ir sveikatos netolygumų mažinimas (WHO, 2003). Tai
pat pabrėžiamas sveikos mitybos skatinimas nuo pat vaikystės, siekiant sustabdyti
plintančią nutukimo epidemiją Europoje.
Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikystėje susiformavę mitybos įpročiai lemia
suaugusių žmonių sveikatą ir gyvenimo kokybę (Currie et al., 2008; Ceechini et
al., 2010). Vaikų mitybą, skirtingai nei suaugusių, veikia daug daugiau veiksnių:
vaikų gyvensenos ypatumai, žinių ir patirties trūkumas, tėvų auklėjimo modeliai,
bendraamžių įtaka, mokykla ir kt. (Jansen et al., 2010; Yannakoulia et al., 2008).
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Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programoje mitybai skiriama taip pat
daug dėmesio: trečiojo tikslo (formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą) antrasis
uždavinys – skatinti sveikos mitybos įpročius (Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų
programa, 2014).
Siekiant sumažinti gyventojų sveikatos skirtumus, labai svarbu žinoti įvairių
socialinių ir demografinių gyventojų grupių mitybos įpročius ir jų pokyčius. Tačiau
šiuo metu Lietuvoje trūksta ilgalaikių, išsamių, įvairaus amžiaus žmonių grupių
mitybos įpročių tyrimų ir nėra sukurtos bendros nacionalinės gyventojų mitybos
stebėsenos sistemos.

Gyventojų mitybos netolygumai Lietuvoje
Mityba yra itin kompleksinis gyvensenos veiksnys, susidedantis iš daugelio
komponentų. Žmonės valgo ne atskirus produktus, o jų derinius, be to, valgomas
maistas įvairiomis dienomis gali labai skirtis. Produktų pasirinkimui turi įtakos
sezoniškumas, maisto produkto kaina, išvaizda, sveikata, nuotaika, socialiniai
ir ekonominiai bei kiti veiksniai. Kadangi daug veiksnių daro įtaką maisto
pasirinkimui, mitybos vertinimas yra gana sudėtingas ir gali būti nagrinėjamas
įvairiais aspektais (faktinė mityba, valgomų produktų dažnis, mitybos režimas ir
pan.), priklausomai nuo žmogaus gyvenimo tarpsnio, socialinių ir demografinių,
ekonominių ir kitų veiksnių. Reguliariai atliekama šalies gyventojų mitybos
stebėsena gali parodyti vykstančius mitybos įpročių pokyčius, naujas tendencijas,
išskirti pažeidžiamiausias gyventojų grupes. Įvertinus konkrečios populiacijos mi
tybą, galima nustatyti, kurios populiacijos dalies mityba neatitinka sveikos mitybos
rekomendacijų, suplanuoti poveikio priemones ir, atlikus kartotinį mitybos tyri
mą, įvertinti profilaktinės programos efektyvumą, t. y. gyventojų mitybos ir sveika
tos pokyčius bei padėti sumažinti gyventojų sveikatos netolygumus.
Vaikų mitybos įpročių stebėsena yra svarbus visuomenės sveikatos uždavinys,
leidžiantis įvertinti mitybos reikšmę jaunų žmonių sveikatai, fizinei raidai ir
gyvenimo kokybei. Racionali mityba ir sveikos mitybos įpročių formavimas
vaikystėje lemia harmoningą vaiko augimą, fizinį ir protinį brendimą, suteikia
galimybę greičiau prisitaikyti prie aplinkos pokyčių. Moksliniais tyrimais nustatyta,
kad vaikystėje išugdyti mitybos įpročiai išlieka ir vaikui suaugus (Jones et al.,
2010; De Lauzon-Guillain et al., 2013). A. Fitzgeraldo teigimu, vaikų mitybos
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įpročius lemia individualūs veiksniai (maisto pasirinkimas ir suvokimas, kas yra
sveika mityba), šeimos veiksniai (sveikos mitybos įpročių formavimas namuose) ir
veiksniai už šeimos ribų (mokykla ir kt.) (Fitzgerald et al., 2010).
Didžiausias mitybos poveikis sveikatai pasireiškia ankstyvuoju žmogaus
raidos laikotarpiu, kai augimas yra sparčiausias. Naujagimiui ir kūdikiui labai
svarbus žindymas krūtimi. Su motinos pienu naujagimiai ir kūdikiai gauna visų
jiems reikalingų medžiagų, būtinų sveikam vystymuisi ir augimui. Pastebimas
ilgalaikis poveikis sveikatai: paaugliai ir suaugusieji, kurie buvo žindomi būdami
naujagimiais ar kūdikiais, rečiau buvo nutukę ar turėjo antsvorio, rečiau sirgo
antro tipo cukriniu diabetu, o intelekto testų rezultatai buvo geresni lyginant su
tais, kurie nebuvo žindomi (Hunsberger, 2014). Socialinių veiksnių netolygumai
Lietuvoje siejasi su motinų motyvacija žindyti. Neplanavusios žindyti motinos
buvo jaunesnės, žemesnio išsilavinimo, gimdančios pirmą kartą, nepalaikomos
vyro (Žaltauskė et al., 2012). Dažniau išimtinai žindo iki 6 mėnesių ir tęsia
žindymą toliau iki vienerių ar dviejų metų vyresnio amžiaus motinos, turinčios
aukštesnį išsilavinimą ir gyvenančios registruotoje santuokoje. Vėlesnei, savalaikei
papildomo maitinimo raciono įvairovei reikšmės turi geresnės šeimos pajamos
(Stundžienė et al., 2013). Skirtingo amžiaus ir išsilavinimo respondenčių grupėse
medicinos darbuotojai nurodomi vienu dažniausių informacijos šaltinių apie
žindymą. Medikai, skatindami žindymą, turėtų daugiau dėmesio atkreipti į rizikos
grupes, šeimų mokymą.
Lietuvoje nėra daug tyrimų, kuriuos atliekant nagrinėtos jaunesnio amžiaus
moksleivių mitybos įpročių sąsajos su šeimos socialine ir ekonomine padėtimi.
Dažniau tiriami ir analizuojami aukštesniųjų klasių mokinių mitybos ypatumai,
nors kaip tik ikimokyklinis ir pradinis mokyklinis amžius yra palankiausi tarpsniai
sveikai gyvensenai, o kartu ir mitybos įpročiams ugdyti.
Vienas iš Lietuvos pirmų klasių mokinių mitybos tyrimų – PSO koordinuojamo
tarptautinio tyrimo Europos vaikų nutukimo stebėsenos iniciatyva (angl. WHO
European Childhood Obesity Surveillance Initiative, COSI) pradėta Lietuvoje nuo
2007 m. Nuo 2016 m. šis tyrimas vadinamas Europos vaikų augimo stebėsenos
iniciatyva (angl. European Childhood Growth Surveillance Initiative). Tyrimas,
atliktas dešimtyje Lietuvos apskričių pradinių mokyklų, parodė, kad šeimos
socialinė ir ekonominė padėtis veikė vaikų mitybos įpročius. Aukštesnės socialinės
ir ekonominės padėties (toliau – SEP) šeimose vaikai dažniau pusryčiavo, dažniau
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valgė šviežių vaisių, rečiau vartojo saldžius vaisvandenius nei žemesnės SEP šeimose
(Petrauskienė et al., 2015). Tačiau nepriklausomai nuo šeimos SEP dalies didžiųjų
miestų pirmokų mitybos įpročiai neatitinka mitybos režimo rekomendacijų:
28,7 proc. pirmokų valgo iki trijų kartų per dieną, 17,5 proc. pusryčiauja retai
arba iš viso nepusryčiauja. Pirmokai nepakankamai vartoja šviežių vaisių, daržovių,
natūralių sulčių, grūdinių, žuvies ir pieno produktų, per dažnai vartoja fermentinį
sūrį, saldumynus ir kitus saldžius užkandžius (Petrauskienė et al., 2012). Dešimtyje
Lietuvos apskričių tirtų pirmokų antsvorio ir nutukimo paplitimas nuo 2008 m.
iki 2013 m. padidėjo nuo 17,1 iki 18,9 proc., tačiau skirtumai statistiškai buvo
nereikšmingi. Turėjusieji antsvorio arba nutukę pirmokai per dvejus metus priaugo
daugiau svorio, lyginant su liesais arba normalaus svorio vaikais (Petrauskienė et al.,
2012). Šeimose, kuriuose mama ar tėtis buvo nutukę, daugiau buvo ir nutukusių
vaikų, lyginant su normalų svorį turinčiais tėvais.
Tiriant Lietuvos IV, VII ir XI klasių mokinių mitybos įpročius, nustatyti šie
mitybos įpročių netolygumai: pieno produktus kasdien dažniau vartojo ketvirtokai
nei septintokai ar vienuoliktokai; daugiau mieste gyvenančių mokinių nei kaime.
Vaikinai dažniau nei merginos kasdien vartojo šviežius vaisius ir daržoves.
Traškučius kasdien valgė dvigubai daugiau vaikinų nei merginų, o saldumynus
dažniau vartoja respondentai, gyvenantys miestuose nei kaimo vietovėse. Maistą
papildomai dažniau sūdė vaikinai nei merginos, daugiau sūdantys maistą nurodė
vienuoliktokai nei ketvirtokai. Mokyklos valgykloje dažniau pietavo jaunesni
vaikai nei vyresni (Zaborskis, Lagūnaitė, 2011).
Tiriant Lietuvos 11, 13, 15 metų mokinių mitybą, gyvenseną ir sveikatą
(HBSC tyrimas, kuris atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva),
nustatyta, kad, skirtingai nuo prieš tai minėto tyrimo, vaisių ir daržovių kasdien
daugiau valgė berniukų nei mergaičių. Vyresnio amžiaus mokiniai vaisių ir
daržovių valgė rečiau nei jaunesnio amžiaus mokiniai. Kaime gyvenantys berniukai
vaisių valgė rečiau, o daržovių – dažniau nei mieste gyvenantys jų bendraamžiai.
Kaime gyvenančios mergaitės vaisių valgė taip pat rečiau, tačiau daržovių valgymo
atžvilgiu nuo miesto mergaičių nesiskyrė. Didesnę galimybę kasdien valgyti
vaisių ir daržovių turi aukštesnio socialinio statuso ir turtingesnės šeimos. Šis
socialinis netolygumas ryškėja didėjant šeimų socialiniam ekonominiam statusui
ir turtingumo skirtumams (Zaborskis et al., 2012). Lyginant tyrimo rezultatus
2010 m. su 2002 m., mergaičių dalis, kasdien vartojusių vaisius, padidėjo nuo
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24,2 proc. iki 31,0 proc., o berniukų atitinkamai sumažėjo 29,3 proc. ir 23.1 proc.
Vaisių, daržovių saldumynų, šokolado, pyragaičių ir saldžių gėrimų vartojimo
dažnis didėjo didėjant šeimos SEP ir materialinei gerovei (Zaborskis et al., 2012).
Paskutinis HBSC tyrimas, atliktas 2014 m., parodė, kad neatsiejama kasdienės
mitybos dalimi buvo nerekomenduojami maisto produktai: bent kartą per dieną kas
dešimtas 9–11 klasių mokinys valgė šokoladą ar kitus saldainius, 7 proc. berniukų
ir 8 proc. mergaičių kasdien valgė bandeles, tortus ar panašius gaminius, kartą per
savaitę penktadalis berniukų ir mergaičių valgė įvairius traškučius, 16 proc. berniukų
ir 13 proc. mergaičių bent kartą per savaitę vartojo greitai pagaminamą maistą, o
vienas iš penkių vaikų gėrė įvairius gazuotus gėrimus (Zaborskis et al., 2016).
Suaugusių Lietuvos gyventojų mityba analizuojama tiek atliekant atskirus
mitybos tyrimus (Dobrovolskij, Stukas, 2014), tiek įtraukiant klausimus apie
mitybos įpročius į gyvensenos tyrimus (Grabauskas et al., 2015).
2013 m. vasario mėnesį atliktas reprezentatyvus 18–75 metų Lietuvos gyventojų
mitybos įpročių tyrimas. Jis atliktas visoje šalies teritorijoje, reprezentuojant visus
šalies regionus. Nustatyta, kad gyventojų mitybos įpročiai neatitinka sveikos
mitybos rekomendacijų, mityba palanki lėtinių ligų paplitimui didėti, mitybos
įpročiai skyrėsi priklausomai nuo gyventojų socialinės ir ekonominės padėties
(Dobrovolskij, Stukas, 2014).
Reikia pabrėžti, kad šviežių daržovių vartojimas – vienas pagrindinių mitybos
vertinimo kriterijų. Nustatyta, kad daugiau daržovių valgo didesnes pajamas
gaunantys gyventojai: iki 289,6 EUR pajamas nurodžiusių respondentų grupėje
28,8 proc. šviežias daržoves valgė kartą per dieną, tarp tų, kurių pajamos buvo
289,9–434,4 EUR, kasdien daržoves valgančių buvo 37,6 proc., o disponuojant
pajamoms, didesnėmis neiš 434,4 EUR, atitinkamai 37,9 proc. (Dobrovolskij,
Stukas, 2014). Vaisių vartojama buvo panašiai visose amžiaus, skirtingo išsilavinimo
ir skirtingas pajamas, tenkančias vienam šeimos nariui, gaunančiose grupėse.
Didžioji dalis gyventojų vaisius valgė 3–5 kartus per savaitę, išskyrus smulkiuosius
verslininkus, kurie vaisius valgė kartą per dieną (Dobrovolskij, Stukas, 2014).
Mitybos įpročių netolygumai Lietuvoje matomi jau nuo 1994 m., kas antri
metai atliekant Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos stebėseną (Grabauskas
et al., 2015). Nuo 1994 m. iki 2014 m. buvo atlikta vienuolika gyvensenos
tyrimų. Atlikti tyrimai parodė, kad per dvidešimt tyrimo metų suaugusių
Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai tapo sveikesni. Padidėjo augalinio aliejaus,
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šviežių daržovių vartojimo dažnis, mažiau vartojama sviesto duonai sutepti, taip
pat sumažėjo moterų, gėrusių riebų pieną, dalis. Nors kai kurie teigiami mitybos
įpročiai buvo akivaizdūs, mitybos netolygumai tarp skirtingų lyčių ir išsilavinimo
grupių išliko (4.2.1–4.2.3 pav.).
Nuo 1996 m. kasdien daržoves vartojusių vyrų dalis padidėjo nuo 4 proc. iki
22 proc. 2014 m. moterų – atitinkamai nuo 5 proc. iki 33 proc. Moterys vartojo
daržoves dažniau nei vyrai, aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai dažniau nei
turintys žemesnį (4.2.2 ir 4.2.3 pav.). Per tyrimo laikotarpį daržovių vartojimo
dažnis labiau išaugo tarp aukštąjį išsilavinimą turinčių gyventojų, todėl vartojimo
skirtumų netolygumai tarp skirtingų išsilavinimo grupių dar padidėjo (Grabauskas
et al., 2015).
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4.2.1 pav. Lietuvos gyventojų, 6–7 kartus per savaitę valgiusių daržoves, dalis 1996–
2014 m. (Grabauskas et al., 2015)
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4.2.2 pav. Lietuvos vyrų, 6–7 kartus per savaitę valgiusių daržoves, dalis 1996–2014 m.,
atsižvelgiant į išsilavinimą (Grabauskas et al., 2015)
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4.2.3 pav. Lietuvos moterų, 6–7 kartus per savaitę valgiusių daržoves, dalis 1996–2014 m.,
atsižvelgiant į išsilavinimą (Grabauskas et al., 2015)

Grūdinių produktų (grūdų, košių, grūdų dribsnių ir pan., išskyrus duoną)
vartojimas priklausė nuo disponuojamų pajamų. Gyventojai ,nurodę iki 289,9
EUR pajamų, tenkančių vienam namų ūkio nariui, minėtus produktus vartojo
rečiau nei kartą per savaitę. Daugiau nei 437,6 EUR pajamų, tenkančių vienam
namų ūkio nariui, nurodžiusioje grupėje didžiausia respondentų dalis grūdinius
produktus vartojo dažniau – 1–2 kartus per savaitę (Dobrovolskij, Stukas, 2014).
Raugintų ar virtų daržovių (išskyrus bulves), duonos, neriebios žuvies ir jos
produktų, riebios jūros žuvies (pvz., lašišos), pieno ir jo produktų, druskos, riebalų
vartojimas pagal 2013 m. tyrimą įvairiose Lietuvos gyventojų grupėse statistiškai
reikšmingai nesiskyrė (Dobrovolskij, Stukas, 2014).
Produktai, turintys daug sočiųjų riebiųjų rūgščių (taukai, sviestas, riebus pienas
ir jo produktai), didina cholesterolio koncentraciją kraujyje ir kartu išeminės širdies
ligos riziką. Sviestas yra mėgstamas Lietuvos gyventojų. 1994 m. 70 proc. vyrų ir
65 proc. moterų nurodė, kad dažniausiai ant duonos tepa sviestą. Tyrimo pradžioje
sviesto vartojimas ant duonos buvo labiau paplitęs tarp žemą išsilavinimą turinčių
gyventojų (4.2.4, 4.2.5 pav.). Nuo 1994 m. iki 2000 m. sviestą vartojančių žmonių
dalis, ypač turinčių žemesnį išsilavinimą, smarkiai sumažėjo, nes gyventojai pradėjo
vartoti rinkoje atsiradusį margariną. Nuo 2002 m. padidėjus tepių riebalų mišinių,
kurių pagrindą sudaro pieno riebalai, pasiūlai, jų vartojimas ėmė didėti tarp visų
įvairų išsilavinimą turinčių žmonių grupių, bet aukštąjį išsilavinimą turinčių vyrų
ir moterų, vartojusių sviestą ir tepius riebalų mišinius, dalis buvo didesnė nei
žemesnį išsilavinimą turinčių gyventojų. 2014 m. sviestą ar tepų riebalų mišinį
vartojo 69 proc. aukštąjį išsilavinimą ir 58 proc. vidurinį išsilavinimą turinčių vyrų
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ir atitinkamai 67 proc. ir 50 proc., vertinant pagal tą patį išsilavinimo kriterijų,
moterų. Gana nedidelė gyventojų dalis (16 proc. vyrų ir 19 proc. moterų) nevartojo
jokių riebalų duonai sutepti (Grabauskas et al., 2015).
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4.2.4 pav. Vyrų, ant duonos tepusių sviestą bei tepius sviesto ir augalinio aliejaus mišinius,
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4.2.5 pav. Moterų, ant duonos tepusių sviestą bei tepius sviesto ir augalinio aliejaus
mišinius, dalis 1994–2014 m., atsižvelgiant į išsilavinimą (Grabauskas et al., 2015)

Žemesnio išsilavinimo gyventojai dažniau vartojo riebų pieną nei aukšto
išsilavinimo. Mitybos įpročiai skyrėsi priklausomai ir nuo gyvenamosios vietos.
Gyvenantys mieste dažniau rinkosi aliejų maistui ruošti, dažniau kasdien vartojo
šviežias daržoves, rečiau gėrė riebų pieną, tačiau dažniau tepė sviestą ant duonos
nei gyvenantys kaime (Kriaucioniene et al., 2012).
Nors 53 proc. vyrų ir 72 proc. moterų nurodė, kad jiems yra svarbu sveikai maitintis,
maisto produktų etiketes skaitė tik 25 proc. vyrų ir 55 proc. moterų. Aukštesnio
išsilavinimo vyrai ir moterys dažniau skaitė etiketėse pateiktą informaciją. Gyventojus
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labiausiai domino informacija apie produkto galiojimo terminą, kainą, maisto produkto
priedus bei maisto produkto sudedamąsias dalis (Grabauskas et al., 2015).
Remiantis Lietuvos gyventojų mitybos įpročių tyrimo metu (2013 m.)
respondentų išsakyta nuomone, maisto produktų pasirinkimą dažniausiai lemia
maisto produkto kaina ir skonis, ir tik po to galvojama apie naudą sveikatai
(Dobrovolskij, Stukas, 2014). Apie šį kriterijų rinkdamiesi maistą galvoja tik
apie penktadalis Lietuvos suaugusių gyventojų. Toks pasirinkimo kriterijų
reitingavimas būdingas daugeliui gyventojų, nepriklausomai nuo šeiminės padėties
ir gyvenamosios vietos. Produkto nauda sveikatai labiau rūpi moterims nei vyrams,
o iš visų užimtumo grupių kaip svarbiausią kriterijų jį nurodo aukščiausio ir
vidutinio lygio vadovai, kuriems mažiausiai svarbi yra kaina. Tačiau analizuojant
pagal pajamų grupes, net ir daugiau nei 434,4 EUR uždirbantieji pirmoje vietoje
nurodo kainą. Gyventojai, kurie ypač turėtų rūpintis savo sveikata – pensininkai,
vyresni respondentai, vėlgi kaip svarbiausią produkto pasirinkimo kriterijų nurodo
kainą, o naudą sveikatai palieka trečioje vietoje (4.2.1 lentelė).
4.2.1 lentelė. Respondentų maisto produktų pasirinkimo kriterijai įvairiose grupėse
(proc.) (Dobrovolskij, Stukas, 2014)
Respondentų grupės
Bendrai
Vyrai
Moterys
Amžiaus grupės
18–25 m.
26–35 m.
36–45 m.
46–55 m.
>55 m.
Išsilavinimas
aukštasis
aukštesnysis
nebaigtas vidurinis
Pajamos
Iki 144,8 EUR
145,1–289,6 EUR
289,9–434,4 EUR
>434,43 EUR
Užimtumas
Aukščiausio, vidutinio lygio vadovas
Specialistas, tarnautojas
Darbininkas, techninis darbuotojas
Pensininkas

Skonis
27,9
33,5
22,8

Kaina
36,8
37,8
35,8

Nauda sveikatai
21,3
15,1
26,8

34,8
30,2
28,2
24,4
24,9

32,6
34,2
36,2
35,7
42,4

18,4
18,6
18,6
24,9
21,8

30,3
27,5
25,7

30,7
38,2
41,6

24,7
20,7
15.8

21,7
27,5
32,4
27,4

49,5
37,5
28,1
32,3

17,4
19,9
24,8
25

21,4
33,7
26,8
26,3

17,9
25,9
41,6
40,1

28,6
23,8
19,6
22,4
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Šie rezultatai kiek skiriasi nuo anksčiau 2007 m. atlikto tyrimo, kai, vyresniems
respondentams renkantis maisto produktus, daugiau įtakos turėjo sveikatos
gerinimo (ligų profilaktikos) kriterijus (18,9 proc.), o jaunesniems – 19–
34 m. – skonis (40,4 proc.). Taip pat buvo stebima, kad sveikatos gerinimo (ligų
profilaktikos) tikslu dažniau maisto produktus rinkosi tarnautojai bei pensininkai;
pagal skonį – moksleiviai (50 proc.), o pagal kainą – neturintys darbo asmenys
(51,4 proc.) (Dobrovolskij, Stukas, 2014; Barzda et al., 2010).
Taigi tiek vaikų, tiek suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos netolygumai
akivaizdūs, o juos lemiantys veiksniai labai įvairūs. Gyventojų žinios ir
informuotumas taip pat svarbūs. Aukštesnį išsilavinimą turintys gyventojai turi
daugiau žinių apie sveiką mitybą. Jie geriau suvokia mitybos įtaką įvairių ligų
atsiradimui. Šiuo metu spaudoje, televizijos laidose pateikiama gana daug sveikos
mitybos rekomendacijų ir informacijos apie sveikus produktus. Tačiau žemesnį
išsilavinimą turintiems žmonėms gali būti sunkiau iš gausybės informacijos
atsirinkti esminius dalykus, juos įvertinti ir pritaikyti naujas žinias savo mitybai
keisti. Be to, maisto produktų kaina lemia maisto pasirinkimą, žemesnės socialinės
ir ekonominės padėties žmonės yra jautriausi kainų svyravimas.
Skirtingų socialinės ir ekonominės klasės gyventojų mitybos įpročių
netolygumai galėjo turėti įtakos ir antsvorio bei nutukimo paplitimo skirtumams.
Nuo 1994 m. nutukimo paplitimas padidėjo tiek tarp vidurinio ir žemesnio,
tiek tarp universitetinio išsilavinimo vyrų. Per visą tyrimo laikotarpį nutukimo
paplitimo skirtumai tarp vyrų išsilavinimo grupių buvo nežymūs. Moterų
nutukimo paplitimo pokyčiai buvo susiję su išsilavinimu. Per du dešimtmečius
(1994–2014 m.) nutukusių aukštojo išsilavinimo moterų dalis sumažėjo nuo
15 proc. iki 10 proc., o nutukusių vidurinio ir žemesnio išsilavinimo moterų dalis
beveik nepasikeitė. Per visą tyrimo laikotarpį aukšto išsilavinimo moterys rečiau
buvo nutukusios nei žemesnio išsilavinimo (Dobrovolskij, Stukas, 2014).

Rekomendacijos
Mityba – vienas iš gyvensenos elementų, turinčių svarią įtaką sveikatai.
Siekiant pagerinti Lietuvos gyventojų mitybą ir sumažinti esamus mitybos bei
sveikatos netolygumus, turėtų būti taikomos įvairios intervencijos, apimančios
visą visuomenę, daugelį sektorių ir skirtingų disciplinų, ir kartu skiriant ypatingą
dėmesį pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms.
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Mokslinių tyrimų duomenimis, nustatyta, kad socialinius ekonominius
mitybos netolygumus lemia kaina, prieinamumas ir žinios. Dažnai didesnės
energinės vertės maistas yra pigesnis, todėl akivaizdu, kad ekonominis kriterijus
lemia mažiau palankią sveikatai mitybą (Drewnowski et al., 2007). Skurdesnėse
vietovėse sveikatai palankių maisto produktų prieinamumas gali būti prastesnis
(ir todėl pigesnis) nei kitur, kam dažnai gali turėti reikšmės ir mažesnė gyventojų
perkamoji galia (Ball et al., 2009). Gyventojų žinios apie sveiką mitybą taip pat
nėra vienodos, o tai turi įtakos tiek jų pačių, tiek ir jų vaikų mitybai (Anzman et
al., 2010). Todėl veiksmai, galintys paveikti mitybos netolygumus, turėtų veikti
šiuos minėtus aspektus, t. y. kaip galima optimizuoti kainą, pagerinti prieinamumą
ir žinias.
Didžiausią įtaką mitybos netolygumų mažinimui turi kainų reguliavimas,
mažiausiai – asmeniniai patarimai. Vadinamosios „vietos“ intervencijos (darbo
kolektyvuose, mokyklose ir pan.) poveikis pagal įvairius tyrimus mitybos
netolygumus iš dalies mažina, tačiau šis poveikis nėra labai ryškus (McGill et al.,
2015).
Žmonės informaciją apie sveiką mitybą gauna iš įvairių šaltinių. Vis dėlto vienas
paveikiausių būdų, dažnai lengviausiai prieinamas – žinių sklaida, mokymas prekybos
taškuose. Sveikatai palankių produktų pirkimą gan sėkmingai skatina priemonės,
vykdomos bendradarbiaujant sveikatos organizacijoms su prekybininkais. Tai
atliekama taikant kompleksinius metodus – produktų ženklinimą, informacijos
teikimą, degustavimą ir t. t. (Ene, 2008).
Išbandytas būdas, kai be apmokėtos reklamos vieno mėnesio intervencija,
pateikiant informaciją apie sveikatai palankius produktus skirtingų spalvų
etiketėmis (labai naudingi, mažiau naudingi sveikatai ir pan.), pasirinktuose
prekybos taškuose davė reikšmingų pokyčių pirkėjų įpročiams (Nutrition policy
profiles, 2002).
Deja, trūksta vertinimų apie įvairių draudimų, reklamų apribojimų,
rekomendacijų reikšmę netolygumams mažinti. Taip pat nepavyko aptikti
pavyzdžių apie tam tikrų produktų komponentų pokyčių poveikį mitybos
netolygumams, nors bendroje populiacijoje rodikliai pagerėja. Pavyzdžiui, druskos
mažinimo kampanijos tiek individualioje, tiek pramoninėje maisto gamyboje
sumažino bendrą vartojamos druskos kiekį panašiai įvairiose gyventojų grupėse
(Millett et al., 2012; Laatikainen et al., 2006).
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Bendrai visos populiacijos sveika mityba yra siekiamybė ir tam skirtos
veiksmingos priemonės bet kokiu atveju pagerintų situaciją. Tačiau dėl akivaizdaus
netolygumų fono šiuo metu Lietuvoje itin svarbu rasti būdų, kaip pasiekti ir
paveikti pažeidžiamiausias šiuo atžvilgiu grupes.
Todėl moksliškai įrodytų ir kartais dar neįrodytų intervencijų įdiegimas turi būti
gerai pasvertas, nes rezultatas ne visada gali atitikti lūkesčius. Pavyzdžiui, asmeninis
sveikos mitybos mokymas ir patarimai daro didesnį poveikį aukštesnei socialinei
klasei, todėl netolygumai kaip tik padidėja. Mokesčių ir subsidijų derinimas gali
labai pagerinti žemesnės socialinės klasės mitybą, todėl mažina netolygumus
(McGill et al., 2015).
Pritaikant moksliškai pagrįstas intervencijas Lietuvoje, reikėtų dar atsižvelgti
į vieną didžiausių sunkumų, su kuriuo tenka susidurti mitybos politikos
formuotojams. Lietuvos gyventojai kaip pagrindinį kriterijų, rinkdamiesi maistą,
nurodo skonį. Konservatyvų požiūrį gan sudėtinga keisti, mat skonį, o ne naudą
sveikatai dažniausiai nurodo kaip pirmą kriterijų, rinkdamosi maistą, net ir tos
grupės, kurios labiausiai susiduria su sveikatos problemomis, t. y. vyresnio amžiaus
žmonės. Tačiau skonis yra subjektyvus ir kintantis dalykas, kuriam, kai kurių
tyrimų duomenimis, turi įtakos suvokimas apie maisto naudą ir poveikį sveikatai
(Acharya, Molina, 2004). Vadinasi, įmanoma ir reikia formuoti gyventojų sveikos
mitybos įpročius sveikatai palankia linkme. Tuo tikslu formuojama šalies mitybos
politika.
Vienas iš pirmųjų sisteminių veiksnių, pagerinusių visų Lietuvos gyventojų
grupių mitybą ir jos priežiūros organizavimą, buvo Vyriausybės 2003 m. spalio
23 d. nutarimu Nr. 1325 patvirtinta Valstybinės maisto ir mitybos strategija
bei jos 2009–2010 metų priemonių planas. Vykdant šį planą buvo sėkmingai
įgyvendinta įvairių sisteminių gyventojų mitybos gerinimo priemonių. Šios
strategijos mitybos gerinimo kryptis dabar tęsia tarpinstituciniai veiklos planai bei
Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programa
(LR vyriausybės nutarimas, 2015).
Gerinant gyventojų mitybą buvo įgyvendinta daug priemonių: Sveikatos
apsaugos ministerija (SAM) nustatė rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir
energijos normas vaikams ir suaugusiems (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymas, 2016), paskelbė sveikos mitybos rekomendacijas, suderintas
su atitinkamais PSO ir Europos Sąjungos strateginiais dokumentais, patvirtino
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10 higienos normų, reglamentuojančių svarbiausius maisto saugos ir ženklinimo
kriterijus, ir kt. (SAM tinklalapis). Seimas, priimdamas Maisto įstatymo ir
Reklamos įstatymo pakeitimus, uždraudė energinių gėrimų reklamą ir pardavimą
vaikams (Lietuvos Respublikos Reklamos įstatymas, 2000). SAM pavaldus
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) propaguoja sveiką mitybą,
atlieka mitybos stebėseną, užtikrina visuomenės informuotumą mitybos, sveikatos,
neinfekcinių ligų profilaktikos ir kt. srityse, rengia atmintines sveikatos stiprinimo,
ligų prevencijos klausimais bei vykdo kitas funkcijas (SMLPC tinklalapis).
Labai svarbu kryptingai ir sistemingai gerinti visų gyventojų mitybą. Tačiau,
siekiant sumažinti šalyje egzistuojančius mitybos netolygumus, reikia skatinti
teigiamus mitybos įpročius, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų
grupėms.
Atsižvelgiant į Lietuvos gyventojų mitybos įpročius ir veiksnius, darančius įtaką
šiems įpročiams, taip pat remiantis tarptautinėmis bei nacionalinėmis priemonėmis
mitybai gerinti: Globaliu neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės veiksmų planu
2013–2020 (angl. Global action plan for the prevention and control of NCDs 20132020 (PSO, 2013), Vienos mitybos ir neinfekcinių ligų deklaracija (angl. Vienna
Declaration on Nutrition and Noncommunicable Diseases in the Context of Health
2020) (PSO, 2013 m.), Europos maisto ir mitybos veiksmų planu 2015-2020 m.
(angl. European Food and Nutrition Action Plan 2015-2020) (Regional Committee
for Europe, 2014), tarptautinėmis priemonėmis, skirtomis gyventojų nutukimui
mažinti: ES vaikų nutukimo veiksmų planu 2014–2020 m. (angl. EU Action Plan
on Childhood Obesity 2014-2020) (Europos Komisija, 2014), Pasaulio sveikatos
asamblėjos ataskaita dėl vaikų nutukimo (angl. Raport of the Commission on Ending
Childhood Obesity) (WHO, 2016), Europos kovos su nutukimu chartija (angl.
European Charter on counteracting obesity) (PSO, 2006 m.) (PSO, 2006 m.), Europos
strategija su mityba, antsvoriu ir nutukimu susijusioms sveikatos problemoms spręsti
(angl. Strategy for Europe on Nutrition, Overweight and Obesity related health issues)
(Europos Komisija, 2007 m.), Nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 2016–
2023 m. plėtros programa (LR vyriausybės nutarimas, 2015), Širdies ir kraujagyslių
ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašu (LR sveikatos
apsaugos ministro įsakymas, 2014), ir apibendrinant mokslinių tyrimų rezultatus,
pateiktos sveikos mitybos skatinimo bei nutukimo prevencijos rekomendacijos ir jų
galimas poveikis mitybos netolygumams mažinti (4.2.2 lentelė).
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4.2.2 lentelė. Mitybos politikos poveikis netolygumams ir efektyvesnio įgyvendinimo veiksmai
Mitybos politikos
Poveikis
Kaip veikti efektyviau
principai
netolygumams
Nacionalinė mity- Įvairių gyventojų grupių − Sudaryti konkretų veiksmų planą, tiksbos strategija
mitybos vertinimas ir lingai nukreipiant tinkamas priemones į
poveikis šioms gyvento- pažeidžiamiausias grupes.
− Užtikrinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.
jų grupėms
Mitybos stebėsena Nuolatinė ir ilgalaikė − Vykdyti mitybos įpročių ir kitų veiksnių, sugyventojų mitybos ste- sijusių su mityba, gyvensenos stebėseną.
bėsena padėtų išsiaiš- − Vertinti vykdomų profilaktinių prograkinti pažeidžiamiausias mų poveikį skirtingų gyventojų grupių
gyventojų grupes, leistų mitybos įpročiams.
kryptingai planuoti prevencijos priemones
Sveikatai nepalan- Tyrimai rodo, kad svei- Be kainų reguliavimo, reikia užtikrinti, kad
kių maisto produk- katai nepalankių maisto subsidijos sumažintų galutinę kainą pirkėtų kainų didinimas produktų kainų didi- jui, taip padidinant prieinamumą mažesnes
apmokestinant ir nimas ir vaisių bei dar- pajamas turintiems asmenims.
sveikatai palankių žovių kainų mažinimas
produktų
kainų gali pagerinti gyventojų
mažinimas subsidi- mitybą, ypač žemesnės
socialinės ir ekonominės
jomis
klasės, ir sumažinti mirtingumą nuo ligų, susijusių su mityba
Prieinamumo svei- Didesnis poveikis ma- − Apriboti sveikatai nepalankių maisto prokatai palankių pro- žesnes pajamas gaunan- duktų pardavimą šalia moksleivių ugdymo įstaigų.
duktų (vaisių ir dar- tiems asmenims
− Mokyklose įdiegti sveiko maitinimo prožovių) didinimas, o
gramas.
nepalankių (didelio
− Pagerinti mokyklų aprūpinimą vaisiais,
energinio
tankio
daržovėmis, skatinant mokyklas dalyvauti
ir mažai vertingų
ES mokyklų aprūpinimo vaisiais programaisto medžiagų
moje, propaguoti pieno ir pieno produkturinčių produktų)
tų vartojimą, skatinant aktyviau įsitraukti
mažinimas.
į ES pieno tiekimo programą.
− Darbo ir studijų vietose esančiose valgyklose skatinti sveikatai palankių produktų bei patiekalų pasiūlą, sudaryti galimybę pavalgyti darbo ar mokslo vietoje.
− Skatinti viešojo maitinimo įstaigas valgiaraščiuose pateikti informaciją apie patiekalų kalorijų kiekį.
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Gamintojų skatini- Poveikis visoms gyven- − Sukurti maisto produktų gamintojų skatinimo mechanizmą, raginantį juos keisti
mas gaminti svei- tojų grupėms
maisto produktų sudėtį.
katai palankesnius
− Sveikatai palankesnis produktas galėtų
produktus (mažiau
būti reklamuojamas kuriant socialinę
druskos, cukraus,
reklamą, pirkėjai pratinami prie skonio
riebalų, pvz., duopokyčio, kartu aiškinant naudą sveikatai.
nos be cukraus)
− Subsidijos (ar kiti sveikatai palankaus
maisto skatinimo būdai) gali padėti nepadidėti produkto kainai, taip sudarant
sąlygas įsigyti sveikatai palankių maisto
produktų mažesnes pajamas gaunantiems
gyventojams.
− Maisto produktų ženklinimas atitinkamomis spalvomis.
− Skatinti maisto įmones gaminti sveikatai
palankesnės sudėties maisto produktus
aktyviau įsitraukiant į simbolio „Rakto
skylutė“ ženklinimo sistemą, skirtą gyventojų sveikatai gerinti.
Informacijos apie Didesnis poveikis paste- Tikėtina, kad netolygumai mažės, jeigu:
produktų naudą ir bimas aukštesnės socia- a) Bus vykdomos kampanijos:
žalą sveikatai sklai- linės ekonominės padė- − pasitelks TV, o ne spaudą;
− bus ilgalaikės ir vyks dideliu mastu;
ties grupėse
da
− naudos pranešimus, orientuotus į mažiau galimybių turinčias grupes;
b) sveika mityba bus propaguojama prekybos taškuose (bendradarbiaujant su
pardavėjais):
− naudos diferencinio ženklinimo sistemą skirtingų lygių produktams;
− pateiks informaciją vietos pirkėjams suprantama kalba;
− leis degustuoti, taip lavinant pirkėjų
skonį;
c) informacijos sklaida bus taikoma atskiroms gyventojų grupėms (vyrams, kaimo gyventojams ir pan.).
Reklamos didelės Didesnis poveikis vai- Uždrausti reklamuoti didelės energinės vertės produktus televizijos laidų metu nuo 6
energinės
vertės kams
iki 23 val. bei renginiuose, taip pat riboti
produktams (sotieji
šių produktų pardavimą įvairiuose rengiriebalai, cukrus) riniuose.
bojimas
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Asmeninės konsul- Didesnis poveikis aukš- − Nemokamos PSPC dietologo konsultatacijos teikimas
tesnės socialinės eko- cijos, kurioms siųstų šeimos gydytojas,
nominės padėties gru- įvertinęs prisirašiusių gyventojų sveikatos
pėms, aukštesnio išsila- ir mitybinę būklę.
vinimo grupėms
− Tinkamai paruošti šeimos gydytojus,
kaip vertinti mitybos būklę, teikti mitybos konsultacijas gyventojams, sergantiems lėtinėmis ligomis.
− Tinkamai parengti kitus specialistus (dietistus, visuomenės sveikatos specialistus),
kaip teikti konsultacijas sveikiems įvairaus amžiaus gyventojams.
− NVO įtraukimas, pasitelkiant jų priemones ir pavyzdžius.
− Aktyvių bendruomenės narių pavyzdžiai.
Mitybos konsulta- Aukštos kvalifikacijos − Kelti bendrosios praktikos gydytojų kvacijas teikiančių spe- specialistai garantuoja lifikaciją konsultuojant mitybos gerinimo
cialistų kvalifikaci- geriausią sveikatos prie- ir svorio mažinimo klausimais.
jos didinimas
žiūrą

Nacionalinis lygmuo
1 REKOMENDACIJA. Mitybos stebėsenos sistemos tobulinimas ir palaikymas.
Tikslinė grupė: politikai, sveikatos profesionalai.
− Siekiant periodiškai įvertinti gyventojų mitybos ir su mityba susijusių ligų pokyčius, rekomenduojama vykdyti išsamius rutininius Lietuvos gyventojų mitybos tyrimus, apimant visas gyventojų grupes: nėščiąsias, vaikus, suaugusiuosius,
vyresnio amžiaus žmones.
− Išaiškinti pažeidžiamiausias gyventojų grupes.
− Teikti gautų tyrimų ataskaitas ir viešinti gautus duomenis.
− Atsižvelgiant į mitybos netolygumus, planuoti prevencijos programas mitybos
įpročiams gerinti.
Lietuva
Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena Lietuvoje vykdoma nuo 1994 m.,
kai Suomijos Visuomenės sveikatos instituto iniciatyva buvo pradėtas
tarptautinis FINBALT HEALTH MONITOR tyrimas, kuriame dalyvavo
Suomija ir Baltijos šalys. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensena ir mitybos
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įpročiai tiriami kas antri metai. Dvidešimties metų monitoringas parodė, kad
nors kai kurie mitybos įpročiai tapo sveikesni, tačiau daugumos gyventojų
mitybos įpročiai, ypač žemesnio išsilavinimo, ir gyvenančių kaime, neatitinka
sveikos mitybos rekomendacijų (Grabauskas et al., 2015).
Tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas
(HBSC), kuris atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva, vykdomas nuo 1994 m. (kiti tyrimai vykdyti 1998, 2002, 2006, 2010 ir 2014
m.). Tiriama 11–15 metų (5, 7 ir 9 klasių) mokinių gyvensena bei kai kurie
mitybos įpročiai (Zaborskis et al., 2016).
Pradinių klasių mokinių mitybos įpročiai ir antropometriniai rodikliai stebimi
„Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva“ (COSI). Lietuva į COSI projektą
įsitraukė 2008 m. ir kas antri metai tyrimas kartojamas (Petrauskienė et al., 2015).
Visi išvardyti tyrimai parodė esamus mitybos ir antsvorio netolygumus skirtingose socialinėse grupėse.
Kitų šalių patirtis
Suaugusių žmonių gyvensenos stebėsena ir mitybos įpročiai tyrinėjami
daugelyje Europos šalių, tarp jų Estijoje, Latvijoje, Suomijoje. Šiose šalyse
tyrimai vykdomi reguliariai kas antri metai. Kitos šalys (Belgija, Austrija,
Norvegija, Anglija, Ispanija ir kt.) vykdo gyvensenos ir/ar mitybos tyrimus
skirtingais laiko intervalais. Tyrimų duomenimis, socialiniai ir ekonominiai
mitybos įpročių bei nutukimo netolygumai būdingi daugeliui šalių.
Tarptautinis mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas
(HBSC), skirtas 11–15 metų mokinių gyvensenai tirti, vykdomas 41 ES ir
OECD šalyse. Paskutinio 2014 m. atlikto tyrimo duomenimis, aukšto pragyvenimo šalyse didėja mokinių sveikatos netolygumai.
Tarptautinė „Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva“ (COSI) vykdoma
dvidešimt penkiose šalyse. Atlikti tyrimai patvirtino vaikų antsvorio ir nutukimo netolygumus skirtingose socialinėse grupėse.

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: įvairūs faktinės mitybos, mitybos įpročių, mitybos režimo,
valgiaraščių vertinimo rodikliai, pvz., kasdien valgančių pusryčius, vaisius /
daržoves, papildomai sūdančių maistą suaugusiųjų ir vaikų skaičius.
– Rezultato rodikliai: atliktos gyventojų mitybos apklausos.
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2 REKOMENDACIJA. Maisto produktų kainų reguliavimas. Sveikatai nepalankaus ir didelės energinės vertės (angl. high density) maisto apmokestinimas,
subsidijos vaisiams ir daržovėms.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
Sveikatai nepalankių maisto produktų apmokestinimas ir/arba subsidijos vaisiams
ir daržovėms taikomos norint paskatinti sveikos mitybos įpročius. Sisteminė
literatūros apžvalga parodė, kad maisto produktų kainų reguliavimas buvo veiksminga
priemonė gerinant gyventojų mitybą ir sveikatą (Thow et al., 2014). 2011 m. Danija
apmokestino sočiuosius riebalus, Vengrija – produktus su dideliu cukraus, druskos
kiekiu ir kofeinu, Prancūzija – sočiuosius gėrimus, Suomija – saldumynus (OECD
Obesity Update, 2012). Geresnis poveikis pasiekiamas kompleksiškai reguliuojant
sveikatai palankių ir nepalankių maisto produktų kainas, pavyzdžiui, apmokestinant
sveikatai nepalankius produktus ir teikiant didesnes subsidijas, pavyzdžiui,
32,5 proc. vaisiams ir daržovėms (Nnoaham et al., 2009). Tačiau duomenys, kaip
taikytos priemonės veikia skirtingas gyventojų grupes, yra prieštaringi. Modeliavimu
grindžiamos studijos, atliktos Brazilijoje, Suomijoje ir JAV, parodė, kad mažesnėmis
pajamomis disponuojantys gyventojai turėtų jautriau reaguoti į padidėjusias kainas ir
sėkmingiau mažinti apmokestintų produktų vartojimą, lyginant su didesnes pajamas
turinčiais gyventojais (Claro et al., 2012; Khan et al., 2012). Tačiau eksperimentinio
tyrimo, atlikto Prancūzijoje, duomenimis, nors manipuliavimas kainomis pagerino
gyventojų mitybos kokybę, tačiau mažiausias poveikis buvo mažas pajamas turinčių
gyventojų grupėje (Darmon et al., 2014).
Siūlomi žingsniai
– Identifikuoti tikslinius sveikatai palankius ir nepalankius maisto produktus.
– Reglamentuoti apmokestinimo ir subsidijų procesą, reguliariai peržiūrėti taikomus akcizus, atsižvelgiant į šalies gyventojų perkamą galią ir atitinkamų produktų vartojimo
pokyčius.
– Įtraukti gamintojus ir pardavėjus.
– Sudaryti stebėsenos rodiklių sąrašą.
– Uždrausti laidose, renginiuose reklamuoti / parduoti sveikatai nepalankius maisto produktus.

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: apmokestintų ir subsidijuotų produktų pardavimo apimčių skaičius.
– Rezultato rodikliai: mitybos pokyčiai.
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Kitų šalių patirtis
Kitų šalių patirtys labai įvairios dėl taikytos skirtingos kainų politikos. Daugumos šalių patirtis rodo, kad tai veiksminga priemonė teigiamiems mitybos pokyčiams pasiekti, tačiau duomenys, kaip tai veikia skirtingų socialinių
grupių mityba, yra prieštaringi.
Danija
2011 m. Danija įvedė didesnius mokesčius sotiesiems riebalams. Poveikio
analizė parodė, kad šių suvartojamų riebalų apimtis sumažėjo 10–15 proc.
Vis dėlto rezultatai sulaukė daug priešininkų, kurie deklaravo infliaciją, darbo praradimus ir pan. (Jensen, Smed, 2012). Tačiau tikėtina, kad dėl šių
produktų kainos pakilimo sočiųjų riebalų ne tik bus vartojama mažiau, bet
ir mažesnes pajamas gaunantys gyventojai bus skatinami sveikiau maitintis.
Olandija
Atliktas eksperimentas vienoje internetinėje parduotuvėje, simuliuojant
sveikatai nepalankių produktų apmokestinimą. Buvo 50 proc. padidintos
didelės energinės vertės produktų kainos, o tai sudarė 33 proc. iš 235 pasirinktinų produktų. Pastebėta, kad bendras produktų krepšelio kaloringumas
sumažėjo labiau dėl angliavandenių, bet ne dėl riebalų, ir tai nepriklausė nuo
turimo biudžeto, tačiau reikšmingai sumažėjo lieknesnių tiriamųjų krepšelis
(Nederkoorn et al., 2011).
Naujoji Zelandija
Mikrosimuliacijos būdu įvertintas galimas poveikis išvengiamam mirtingumui. Tyrėjų duomenimis, 20 proc. subsidijos vaisiams ir daržovėms kasmet
sumažintų bendrą mirtingumą 1,9 proc., 20 proc. apmokestinus sočiuosius
riebalus, šis rodiklis sumažėtų atitinkamai 5,0 proc., apmokestinus 20 proc.
druską – 6,8 proc., o kompleksinis riebalų bei druskos apmokestinimas ir
taikomos subsidijos vaisiams ir daržovėms sumažintų mirtingumą 8,1 proc.
kiekvienais metais. Manoma, kad mažas pajamas turinčių gyventojų grupei
šis poveikis būtų didžiausias (Ni Mhurchu et al., 2015).
3 REKOMENDACIJA. Informacinių kampanijų rengimas.
Tikslinė grupė: pagal socialinius ekonominius kriterijus.
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Informacinių kampanijų sveikos mitybos klausimais poveikis nėra vienareikšmiškas ir priklauso nuo populiacijos bei laikotarpio. Vis dėlto didesnį efektą galima
pasiekti, nukreipus jas į tikslines grupes. Tai gali būti sveikatai palankių produktų
reklamavimas, sveikos mitybos rekomendacijų viešinimas, informacijos apie maisto produktų ženklinimą bei pozityvus maisto produktų sudėties ženklo „Rakto
skylutė“ platinimas.
Be visuotinų kampanijų, tikslinga vykdyti ir mažesnės apimties renginius, daugiausia dėmesio skiriant pažeidžiamiausioms gyventojų grupėms (nėščiosioms, vaikams, pagyvenusio amžiaus gyventojams bei mažesnėmis pajamomis disponuojantiems gyventojams).
Siūlomi žingsniai
− Sudaryti informacinių kampanijų planą.
− Numatyti lėšas, finansinį mechanizmą.
− Užtikrinti tarpsektorinį bendradarbiavimą.
− Vykdyti periodiškai atskiroms tikslinėms grupėms.

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: kampanijų skaičius ir struktūra.
– Rezultato rodikliai: tikslinių grupių informuotumo pokyčiai.
Kitų šalių patirtis
Prancūzija
Modeliavimo metodu įrodyta, kad informacinės kampanijos priklausomai
nuo scenarijaus padidina mažas pajamas gaunančių gyventojų suvartojamų vaisių ir daržovių kiekį. AFSSA įvertino pokyčius 1999–2006 m., kai
2001 m. buvo surengtos informacinės kampanijos. Suvartojamas kiekis per
tą laikotarpį padidėjo 25 g/d. asmeniui, o tai reiškia, kad dėl informacinių
kampanijų tai sudaro 4 g/d. (Dallongeville et al., 2011).
Jungtinė Karalystė
2003–2006 m. inicijuota visuotinė kampanija, skatinant gyventojus suvalgyti 5 vaisių / daržovių porcijas per dieną. Atskirais periodais reklama buvo
nukreipta į atskiras gyventojų grupes: mamas, paauglius berniukus, mažesnes pajamas gaunančius ar vyresnio amžiaus gyventojus ir pan. Propagavimo
sąnaudos buvo pasidalytos ir su komerciniais partneriais. Visuotiniai tikslai (5 porcijos) žemesnės socialinės klasės gyventojams buvo kiek mažesni.
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Įvertinti produktų pokyčiai 2002–2006 m. parodė, kad suvartojamas kiekis
labiau išaugo tarp mažesnes pajamas gaunančių gyventojų negu didžiausias,
tačiau vis dėlto didžiausias suvartojimo pokytis būdingas trečio kvartilio pajamų grupės gyventojams (Capacci, Mazzocchi, 2011).
JAV
Sveikatai palankių produktų pirkimą gan sėkmingai skatina priemonės, vykdomos bendradarbiaujant sveikatos organizacijoms su prekybininkais. Be
apmokėtos reklamos vieno mėnesio intervencija, pateikiant informaciją apie
sveikatai palankius produktus skirtingų spalvų etiketėmis (labai naudingi,
mažiau naudingi sveikatai ir pan.) pasirinktuose prekybos taškuose davė
reikšmingų pokyčių pirkėjų įpročiuose (Nutrition policy profiles, 2002).
4 REKOMENDACIJA. Sveiko maisto pasiūlos
skatinimas.
Tikslinė grupė: maisto produktų gamintojai.
Labai svarbu sumažinti vartojamų riebalų, ypač sočiųjų riebalų rūgščių, ir
transriebalų druskos bei cukraus kiekį. Gyventojams vis dažniau tenka maitintis ne
namuose, todėl svarbu, kad būtų maitinimo įstaigų, siūlančių sveikatai palankius
patiekalus (sudėtis, gamybos būdas) ir besilaikančių sveikos mitybos principų
(subalansuotumas, saikas, įvairovė). Taip pat reikia sugriauti mitą, jog sveikatai
palankūs produktai ar patiekalai yra neskanūs ir nepatrauklūs. Todėl sveikatai
palankių maisto produktų standartas skatintų maisto gamintojų sąmoningumą
ruošti sveikatai palankius patiekalus bei didintų tokią paklausą įvairioms gyventojų
grupėms. Tai itin aktualu vaikų maitinimui.
Kitas būdas skatinti sveikatai palankių maisto produktų pasiūlą galėtų būti
maisto reformuliavimas (sudėties pakeitimas). Maisto reformuliavimas – vienas iš
kelių pramoniniu būdu pagamintą maistą padaryti palankesnį sveikatai. Keičiant
maisto produktų sudėtį, labai svarbu atsižvelgti į gyventojų mitybos ypatumus,
atkreipiant dėmesį tiek į atskirų gyventojų grupių, ypač pažeidžiamiausių
gyventojų grupių, mitybos įpročius. Produktas laikomas reformuliuotu, jeigu jis
atitinka bent vieną iš šių kriterijų: sumažintas riebalų, druskos ar cukraus kiekis.
Reformuliuotam maistui nemažiau svarbūs ir kiti kriterijai: pakeitus maisto
produkto sudėtį ir sumažinus jame riebalų, druskos ar cukraus, produktas turėtų
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išlaikyti įprastas ar nežymiai pasikeitusias skonines savybes. Taip pat turi būti
užtikrinta maisto produkto sauga, neturėtų pasikeisti kaina. Geri reformuliuoto
maisto pavyzdžiai – duona, pusryčių dribsniai, mėsos gaminiai, kuriuose sumažintas
druskos kiekis, bulvių traškučiai, kuriuose sumažintas druskos ir sočiųjų riebalų
kiekis. (Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas). 2016 m.
buvo priimtos Europos Sąjungos Tarybos išvadų dėl maisto produktų gerinimo
(reformuliavimo) nuostatos (Council conclusions on food product improvement,
2016). Daugiau informacijos galima rasti minėtame dokumente.
Siūlomi žingsniai
− Skatinti maisto įmones gaminti sveikatai palankesnės sudėties maisto produktus.
− Skatinti maisto įmones įsitraukti į simbolio „Rakto skylutė“ ženklinimo sistemą, skirtą
gyventojų sveikatai gerinti.
− Viešųjų maitinimo įstaigų valgiaraščiuose siūloma pateikti parduodamų patiekalų kaloringumą.

Lietuva
Simbolis „Rakto skylutė“ – valstybinis, nekomercinis, savanoriškai taikomas,
nemokamas, pozityvus maisto produktų sudėties ženklas, skirtas padėti vartotojams lengviau rasti sveikatai palankesnius maisto produktus tarp kitų
panašių produktų. Ši ženklinimo sistema skirta gyventojų sveikatai gerinti,
skatinti maisto įmones gaminti sveikatai palankesnės sudėties maisto produktus ir mokyti vartotojus racionaliau rinktis maistą.
„Rakto skylute“ pažymėti produktai turi kelis kartus mažiau riebalų, cukraus ir druskos bei daugiau maistinių skaidulinių medžiagų nei kiti panašūs
tos pačios grupės maisto produktai (pvz., liesi jogurtai tarp kitų jogurtų).
2014 m. jis įteisintas Lietuvoje.
Kitų šalių patirtis
Simbolis „Rakto skylutė“ plačiai naudojamas Švedijoje (nuo 1989 m.), Danijoje (nuo 2009 m.), Norvegijoje (nuo 2009 m.), Islandijoje (nuo 2015 m.)
bei Suomijoje, kuri naudoja tokius pačius kriterijus sveikatai palankesniems
produktams išskirti, tačiau produktus žymi „širdies“ ženklu.
Švedijoje atliktas tyrimas parodė, kad šis ženklas yra palankiai vertinamas
paauglių ir padeda pasirinkti sveikesnius užkandžius (Wang et al., 2016).
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Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: įmonių, gaminančių sveikatai palankesnės sudėties maisto
produktų skaičius ir struktūra, maisto produktų, patiekalų, atitinkančių šiuos
kriterijus, skaičius, simboliu „Rakto skylutė“ ženklinamų produktų skaičius.
– Rezultato rodikliai: parengtas sveikatai palankesnės sudėties maisto produktų
standartas.

Savivaldybės lygmuo
5 REKOMENDACIJA. Gyventojų mitybos raštingumo gerinimas.
Tikslinė grupė: savivaldybės gyventojų grupės pagal socialinius ir ekonominius kriterijus.
Geresnis gyventojų mitybos raštingumas sudaro sąlygas sveikesnei mitybai.
Aukštesnio išsilavinimo gyventojai turi daugiau žinių apie sveiką mitybą, labiau
domisi naujovėmis, pirmi išbando naujus maisto produktus, geriau suvokia
mitybos įtaką sveikatai negu žemesnio išsilavinimo gyventojai. Todėl mitybos žinių
gerinimas tikslinėse grupėse galėtų sumažinti mitybos ir sveikatos netolygumus.
Siūlomi žingsniai
− Identifikuoti ir įvertinti savivaldybės teritorijos gyventojų mitybos raštingumo lygį ir jo
netolygumus skirtingose amžiaus nei išsilavinimo grupėse.
− Daugiau dėmesio skirti nėščiosioms, jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikams, paaugliams, mažesnes pajamas gaunantiems gyventojams ir žemesnio išsilavinimo gyventojams.
− Remiantis gautais rezultatais parengti detalų savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių mitybos raštingumo gerinimo planą.
− Į Visuomenės sveikatos biuro darbo planus įtraukti mitybos raštingumo gerinimo priemones.
− Sveikos mitybos klausimus įtraukti į neformalųjį mokinių švietimą.
− Mokyklų administracijai kartu su mokykloje dirbančiu visuomenės sveikatos specialistu
parengti mokinių mitybos raštingumo gerinimo planą ir numatyti priemones.
− Konsultuoti vaikų ugdymo įstaigų darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą, sveikos
mitybos klausimais.
− Rengti ir įgyvendinti sveikos mitybos mokymo programas, į Visuomenės sveikatos biuro darbo planus įtraukti sveikos mitybos mokymo priemones.
− Vykdyti gyventojų sveikos mitybos mokymą, remiantis oficialiomis SAM patvirtintomis rekomendacijomis.
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Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: priemonių raštingumui gerinti skaičius, struktūra, mokyklų/
įstaigų skaičius, kur buvo taikytos atitinkamos priemonės.
– Rezultato rodikliai: raštingumo pokyčiai.
Kitų šalių patirtis
JAV
Vykdyta kompleksinė programa „Viskas apie vaikus“ (angl. It‘s All about
Kids), skatinanti fizinį aktyvumą ir sveiką mitybą. Mitybos dalis sudarė 6
pamokas (1 kartas per savaitę po 30 min), kurių metu buvo aptariami sveikos mitybos principai, sveikatai palankių ir nepalankių produktų skirtumai,
porcijų dydis, mitybos sprendimų priėmimas. Po intervencijos pagerėjo vaikų žinios apie maisto produktus, turinčius daugiau riebalų, pasikeitė maisto
produktų rinkimosi kriterijai (DeVault et al., 2009).
6 REKOMENDACIJA. Sveikos mitybos įgūdžių formavimas.
Tikslinė grupė: vaikai, suaugusieji, šeima, bendruomenė.
Siūlomi žingsniai
1. Nėščiosioms:
- Konsultuoti nėščiąsias įvairiais su mityba susijusiais klausimais.
- Informuoti visas nėščiąsias apie žindymo privalumus ir būdus.
- Skatinti išskirtinio žindymo trukmę – šešis mėnesius.
2. Vaikams:
- Jaunesnio mokyklinio ir darželinio amžiaus vaikų suvokimo apie sveiką mitybą
lavinimas žaidybine forma per pamokas ir užsiėmimus.
- Visuomenės sveikatos specialisto apmokymas, kaip vaikams perduoti informaciją
apie sveiką mitybą, kaip motyvuoti laikytis sveikos mitybos rekomendacijų.
- Technologijos mokytojų parengimas mokyti gaminti sveikatai palankų maistą.
- Sveikatai palankaus maisto gaminimo konkursų organizavimas.
- Ugdymo įstaigos darbuotojų įtraukimas.
- Įgyvendinant intervencines priemones darželiuose ir mokyklose įtraukti šeimas.
- Konsultuoti mokinius, tėvus, šeimas sveikos mitybos klausimais, daugiausia dėmesio skiriant žemesnio išsilavinimo šeimoms bei turintiems svorio problemų.
- Pateikiant daržovių ir vaisių naudos įrodymus, ypatingą dėmesį skirti atskiroms
grupėms, kurios jų vartoja mažiau (berniukams ar mergaitėms, vyresniems ar jaunesniems vaikams).
- Sveikatą stiprinančių darželių, mokyklų ir universitetų veiklos skatinimas.
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Siūlomi žingsniai
4. Suaugusiems gyventojams:
- Sveikos mitybos programų diegimas įstaigose, įmonėse.
- Bendruomenės lyderių įtraukimas kuriant ir įgyvendinant mitybos gerinimo programas
bei renginius.
- Bendrosios praktikos gydytojų mokymas įvertinti gyventojų mitybos būklę, laiku teikti
standartizuotus mitybos patarimus ir rekomendacijas.
- Sveikos mitybos skatinimas prekybos taškuose (ženklinimas, informacija, degustacija).
4. Vyresnio amžiaus žmonėms:
- Bendrosios praktikos gydytojų mokymas įvertinti šių gyventojų mitybos būklę, teikti
mitybos rekomendacijas.
- Plėtoti pagyvenusių žmonių mitybos ir sveikos gyvensenos konsultavimą sveikatos
biuruose.

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: konkursų, mokymų, priemonių skaičius.
– Rezultato rodikliai: teigiami mitybos įgūdžių pokyčiai.
7 REKOMENDACIJA. Mitybos konsultacijų taikymas.
Tikslinė grupė: Šeimos gydytojai, visuomenės sveikatos specialistai.
Šeimos gydytojai, kurie dažniausiai bendrauja su pacientais, turi puikių galimybių mokyti pacientus sveikos mitybos bei gyvensenos. Bendraudami ir besirūpindami visos šeimos narių sveikta, šeimos gydytojai gali paskatinti keisti mitybos
įpročius. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimo duomenimis, dažniausiai
mitybos patarimai duodami antsvorį turintiems pacientams. Per du dešimtmečius
gydytojų, patarusių nutukusiems vyrams keisti mitybos įpročius, dalis išaugo nuo
26 proc. 2000 m. iki 47 proc. 2012 m., moterims – atitinkamai nuo 35 proc. iki
41 proc. (Kriaučionienė et al., 2012; Grabauskas et al., 2015). Taip pat pacientai, gavę gydytojo patarimus, dažniau sumažino riebalų kiekį, pakeitė riebalų rūšį,
padidino vartojamų vaisių ir daržovių kiekį, sumažino druskos ir cukraus kiekį,
lyginant su negavusiais patarimų iš gydytojo (Kriaučionienė et al., 2012). Kitų
šalių patirtis taip pat rodo, kad sveikatos priežiūros specialistų patarimai sveikatinti
gyvenseną buvo efektyvūs: Švedijoje 39,2 proc. žmonių, gavusių patarimus, keitė
gyvenseną, tarp jų daugiau buvo vyrų, vyresnio amžiaus gyventojų ir žemesnio
išsilavinimo gyventojų (Brobeck et al., 2015). Tačiau literatūros analizėje apie mitybos ir fizinio aktyvumo rekomendacijas pažymima, kad dažnai gydytojų mitybos
ar svorio reguliavimo patarimai būna labai abstraktūs, nenurodant, ką konkrečiai
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pacientai turėtų keisti (Van Dillen et al., 2015). Bendros metodikos, kokią informaciją gydytojai turėtų suteikti pacientui, norinčiam keisti mitybos įpročius ar
mažinti kūno svorį, būtų naudingos praktiniame gydytojų darbe.
Siūlomi žingsniai
− Šeimos gydytojai turėtų atlikti gyventojų mitybos būklės vertinimą ir konsultuoti
mitybos gerinimo klausimais.
− Daugiau dėmesio skirti pažeidžiamoms asmenų grupėms, sergantiems lėtinėmis ligomis.
− Kadangi Lietuvoje nėra bendrų mitybos būklės vertinimo gairių ir rekomendacijų,
kaip teikti mitybos konsultacijas skirtingo amžiaus ir skirtingomis lėtinėmis ligomis
sergantiems gyventojams, reikėtų parengti bendras pacientų mitybos būklės vertinimo
ir sveikos mitybos mokymo rekomendacijas, kurias šeimos gydytojai galėtų taikyti savo
darbe.
− Mokyti visuomenės sveikatos specialistus, kaip vertinti gyventojų mitybos būklę, teikti
individualias ir grupines konsultacijas sveikiems įvairaus amžiaus gyventojams.

Lietuva
Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas teisės, pareigos,
kompetencija ir atsakomybė“ numato, kad į šeimos gydytojo pareigas įeina
pacientų konsultavimas sveikos gyvensenos klausimais (LR SAM, 2005, Nr.
V-1013). Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdiniuose nuostatuose nurodoma, kad į savivaldybių visuomenės sveikatos biurų darbuotojų
pareigas taip pat įeina gyventojų konsultavimas visuomenės sveikatos klausimais (LR SAM, 2008, Nr. V-196).
Kitų šalių patirtis
Vokietija
Šeimos gydytojai nėra pakankamai aktyvūs konsultuodami pacientus mitybos klausimais. Gydytojų požiūris į sveikos gyvensenos propagavimą per
kelis dešimtmečius praktiškai nepakito. Tik 9 proc. šeimos gydytojų patarė
pacientams keisti mitybos įpročius. Šeimos gydytojai savo iniciatyva pacientų vizito metu patarė mitybos klausimais 5 proc. pacientų, 6 proc. pacientų
patys domėjosi mitybos keitimo klausimais. Gydytojų pateiktų mitybos rekomendacijų dažnumas nepriklausė nuo pacientų amžiaus, lyties ar išsilavinimo. Dažniau mitybos patarimus gavo vyresni pacientai, taip pat pacientai,
sergantys žarnyno, kraujotakos sistemos ligomis (Noordman et al., 2010).
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Australija
Australijos šeimos gydytojams parengtos gairės, padedančios mažinti pacientų antsvorį. Šias gaires sudaro dešimt žingsnelių, nurodančių gydytojams,
ką ir kaip patarti mitybos bei fizinio aktyvumo klausimais. Tačiau gydytojai
paciento konsultacijai skiria 12 minučių, todėl laiko gyvensenai sveikatinti
lieka labai mažai. Tyrėjų pateiktais duomenimis, tik trečdalis antsvorį turinčių pacientų gavo mitybos ir/arba fizinio aktyvumo patarimų (Booth, Nowson, 2010).

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: mitybos ir sveikos gyvensenos klausimais konsultuotų
gyventojų skaičius.
– Rezultato rodikliai: mitybos įpročių ir svorio pokyčiai.
8 REKOMENDACIJA. Maitinimo paslaugų organizavimas ugdymo įstaigose.
Tikslinė grupė: ugdymo įstaigose maitinami vaikai.
Kolektyvas gali būti vienas iš būdų, padedantis skatinti sveiką mitybą ir rodantis
tinkamiausius pavyzdžius. Taip galima pasiekti netolygumų sumažinimo, ypač šia
informacija ir faktiškai sveikatai palankiu maistu aprūpinant pažeidžiamiausias
grupes. Maitinimo organizavimas ugdymo įstaigoje suvienodintų bent dalį dienos
mitybos įvairiose vaikų grupėse (iš mažesnes ar didesnes pajamas gaunančių šeimų,
orientuotas į sveikesnę ar mažiau sveiką mitybą ir pan.).
Siūlomi žingsniai
− Sąlygų sudarymas gauti vaisius ir daržoves nemokamai (ikimokyklinėse ugdymo
įstaigose ir mokyklose).
− Vietinių ūkininkų įtraukimas į maisto tiekimą ugdymo įstaigose.
− Ikimokyklinėse įstaigose išlaikyti / suteikti galimybę gamintis patiems (o ne vežti maistą
iš nustatyto tiekėjo).
− Mokyklose mokinių skatinimas valgyti mokyklos maistą.
− Visuomenės sveikatos specialisto mokymas perduoti tinkamą informaciją apie sveiką
mitybą, ypatingą dėmesį skiriant berniukams, pateikiant daržovių ir vaisių naudos
įrodymus.
− Ieškoti būdų patiekti maistą vaikams patrauklia forma.
− E. technologijų naudojimas organizuojant vaikų mitybą mokyklose.
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Kitų šalių patirtis
Elektroninio apmokėjimo už vaikų maitinimą mokyklose sistema įdiegta
įvairiose šalyse, pavyzdžiui, JK, Norvegijoje, JAV.
Lietuvoje viena iš savivaldybių, įdiegusių šią sistemą, yra Plungės r. Mokiniai
elektroniniu mokinio pažymėjimu kaip banko kortele, be grynųjų pinigų, gali
atsiskaityti mokyklos valgykloje. Elektroninis atsiskaitymas valgykloje labai
sumažina eiles, o tėvams leidžia stebėti vaikų mitybą. Taip mažinama atskirtis
tarp vaikų iš skirtingas pajamas gaunančių šeimų. Be to, šis sistema leidžia
vykdyti lankomumo ir bibliotekos apskaitą (http://www.tamo.lt/a-mokykla/.
Toliau pateikiami pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai.

Moksleivių sveikos mitybos skatinimas
Pasirinkta pavyzdinė E. technologijų naudojimas organizuojant vaikų mitybą
priemonė
mokyklose
Pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai
1. Technologijos pristatymas
2. Komandos, kuri rengs pasiūlymus, suformavimas
3. Veiksmų plano parengimas (terminai, priemonės,
vykdytojai)
4. Veiksmų plano ir sprendimo projekto pateikimas
Įgyvendinimo etapai ir
savivaldybės tarybai
detalus veiksmai
5. Priemonės įtraukimas į savivaldybės strateginį veiklos
planą
6. Kontrolės vykdymas (švietimo skyrius, padedant soc.
rūpybos ir sveikatos skyriams)
7. Grįžtamasis ryšys mokyklos bendruomenėms
1. Tėvai (vaiko išlaidų kontrolė)
2. Visuomenės sveikatos specialistas mokyklose (intervencijos
planavimas, analizė)
3. Maisto tiekėjai (suinteresuoti savo produktų tiekimu)
Partneriai ir
4. Elektroninės sistemos diegėjai (verslo interesai)
suinteresuotų asmenų 5. Savivaldybė (vaikai įtraukiami į realią apskaitą, globos ir
grupės
rūpybos skyrius (pašalpų paskirstymas į elektroninę kortelę)
6. Maisto ir veterinarijos tarnyba (meniu vykdymo kontrolė)
7. Mokyklos taryba (sprendimų priėmėjai mokyklos lygmeniu)
8. Socialinis pedagogas (pagalba tėvams, maisto kontrolė)
9. Mokinių taryba (maisto vertinimas, pasiūlymai)
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1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
1.

Tinkama paslauga
Gerosios praktikos pavyzdžiai (įdiegta Plungės r.).
Sėkmės
Aktyvi bendruomenė
Maisto tiekėjų palaikymas
Veiksniai
Savivaldybės bendra strategija
Žemas kompiuterinis raštingumas
Nesėkmės
Per maža mokykla
Lėšų stygius
Mokyklų, įdiegusių sistemą, skaičius
Proceso
Vertinimo
Mokinių, besinaudojančių sistema, skaičius
Vaikų mitybos įpročių pokyčiai
rodikliai
Rezultato
Socialinių skirtumų pokyčiai
SAM tvarkos aprašo pakeitimas (dėl maitinimo
Teisinės bazės keitimas
organizavimo ugdymo įstaigose)
siekiant numatomų tikslų 2. Maisto ir veterinarijos tarnybos valgiaraščių derinimas
3. Socialiai remtinų vaikų maitinimo apmokėjimo tvarka

9 REKOMENDACIJA. Skatinti daržovių ir vaisių vartojimą.
Tikslinė grupė: savivaldybės gyventojai.
Tai dažniausiai vertinamas mitybos komponentas, sveikos mitybos pagrindas.
Neabejotina daržovių nauda turi būti suvokta visų gyventojų grupių, o svarbiausia –
tai turi būti prieinama.
Siūlomi žingsniai
− Ugdymo įstaigose sudaryti sąlygas vaikams nemokamai valgyti vaisius ir daržoves, lavinant skonį kuo didesnei jų įvairovei.
− Įtraukti vietinius ūkininkus.
− Įtraukti įvairius sektorius (socialinį, ūkio ir kt.).
− Organizuoti pristatymus, supažindinant gyventojus su didesne daržovių ir vaisių įvairove, ypač galimų išauginti vietiniuose ūkiuose.
− Informuoti apie jų naudą sveikatai, lavinti gaminimo įgūdžius, atsižvelgiant į kultūrinius, skonio įpročius.

Vertinimo rodikliai:
– Proceso rodikliai: konkursų, mokymų, priemonių skaičius.
– Rezultato rodikliai: vaisių ir daržovių vartojimo pokyčiai.
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Kitų šalių patirtis
Jungtinė Karalystė
Mokyklose įdiegta programa, kurios metu pirmų–trečių metų vaikams nemokamai tiekiama porcija vaisių ar daržovių. Buvo įvertinti trečių metų mokyklos vaikų (6–7 m. amžiaus) mitybos pokyčiai. Nustatyta, kad ši intervencija padidino skurdžių šeimų vaikų vaisių ir daržovių vartojimo dažnį, tačiau
bendrai vis tiek nepanaikino socialinės atskirties šiuo aspektu (Hughes et al.,
2012).
Mokyklose vykdomos mitybos programos, ypač turinčios mokymosi komponentą, padeda sumažinti sveikatos netolygumus, nes neturtingų šeimų
vaikai gali nemokamai gauti vaisių ir daržovių (Van Cauwenberghe et al.,
2010).
Praktinės užduotys:
1. Parenkite suaugusių gyventojų mitybos įpročių apklausos anketą.
2. Parenkite vaikų mitybos įpročių apklausos anketą.
3. Remdamiesi pateiktais Lietuvos gyventojų mitybos tyrimų duomenimis,
įvertinkite mitybos netolygumus.
Savikontrolės klausimai
1. Kokie yra pagrindiniai Lietuvos gyventojų mitybos netolygumai?
2. Kokios galimos mitybos netolygumų priežastys ir rizikos grupės?
3. Kokios priemonės gali būti įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu siekiant sumažinti gyventojų mitybos netolygumus?
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4.3  Alkoholio vartojimo netolygumų
mažinimo rekomendacijos
Iveta Petraitytė, Gintarė Petronytė, Virginija Kanapeckienė,
Mindaugas Štelemėkas
1)
2)

3)
4)

Šiame skyriuje aptariama:
Alkoholio vartojimo netolygumai, jų priežastys ir netolygumus lemiantys veiksniai Lietuvoje.
Mokslo įrodymais pagrįstos alkoholinių gėrimų vartojimą ir jo daromą žalą mažinančios intervencijos nacionaliniu bei vietos lygmenimis ir jų įgyvendinimo
vertinimo rodikliai.
Alkoholio kontrolės priemonės ir jų poveikis sveikatos netolygumams Lietuvoje
bei kitų šalių geroji patirtis.
Mokslu grįsti ir tarptautinių organizacijų rekomenduojami veiksmai, mažinantys alkoholio vartojimo netolygumus ir jo sukeliamą žalą.
Skyriaus tikslas
Suprasti veiksnius, lemiančius alkoholio vartojimo sukeliamus sveikatos
netolygumus, ir susipažinti su priemonėmis, galinčiomis mažinti alkoholio
vartojimo sukeliamas problemas.
Uždaviniai:
1. Suprasti alkoholio vartojimo netolygumus, atsižvelgiant į demografinius,
socialinius – ekonominius ir kitus veiksnius bei jų priežastis.
2. Susipažinti su mokslo įrodymais pagrįstomis alkoholio vartojimo mažinimo intervencijomis nacionaliniu bei vietos lygmenimis.
3. Sužinoti apie ekonomiškai efektyvias ir veiksmingas alkoholio vartojimo
mažinimo priemones.

Pasaulyje alkoholio vartojimas, po mažo naujagimių svorio ir nesaugių lytinių
santykių, yra trečioji blogos sveikatos ir ankstyvos mirties priežastis, o Europoje –
trečiasis pagrindinių ligų ir mirtingumo rizikos veiksnys po tabako ir per aukšto
kraujospūdžio (WHO, 2009). Europos Sąjungos regione, kuriame suvartojama
daugiausia alkoholio, jo daroma žala yra didžiausia pasaulyje (WHO, 2012). Pasaulio mastu Lietuva po Baltarusijos ir Moldovos Respublikos užima trečią vietą
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pagal alkoholinių gėrimų suvartojimą – vienam vyresniam nei 15 metų amžiaus
gyventojui tenka 15,4 litro išgeriamo alkoholio per metus. Remiantis PSO prognozėmis, alkoholinių gėrimų vartojimo mastas Lietuvoje augs ir 2025 m. sieks
17,5 litro išgeriamo alkoholio, tenkančio vienam gyventojui (WHO, 2014).
Europos Sąjungoje alkoholio vartojimo nulemtas mirtingumas yra aukštas dėl
jo sukeltų mirčių nuo vėžio, kepenų cirozės ir traumų (WHO, 2013). Alkoholio
vartojimas – viena pagrindinių lėtinių neinfekcinių (vėžio, širdies ir kraujagyslių
ligų, kepenų ligų ir kt.) ir infekcinių (ŽIV/AIDS, tuberkuliozės ir kt.) ligų priežasčių. Jis sukelia psichikos ir elgesio sutrikimus bei išorės sužeidimus (traumas,
nelaimingus atsitikimus, smurtines veiklas), skatina nusikalstamumą, neįgalumą,
nedarbą, sukeldamas didelę finansinę naštą valstybei, sveikatos priežiūros sektoriaus išteklių naudojimą alkoholio sukeltoms ligoms gydyti (WHO, 2012, 2014).
Alkoholio vartojimas daro žalą ir alkoholį vartojančiam asmeniui, ir aplinkai,
taip pat įvairiems sektoriams bei šalies ekonomikai. Europos Sąjungos šalyse alkoholio vartojimo sukeliama sveikatos, socialinė ir ekonominė žala, sudaro apie
1,3 proc. bendrojo vidaus produkto – BVP (Anderson, Baumberg, 2006). Lietuvoje alkoholio vartojimo padaromos žalos apimtis, įvertinant sveikatos priežiūros, prarasto produktyvumo dėl darbingo amžiaus žmonių mirtingumo, netekto
darbingumo pensijų, vaikų globos namų ir įkalinimo išlaidų kaštus, siejamus su
alkoholio vartojimo padariniais, yra didelė (Veryga et al., 2013).
Daugelis šalių priėmė teisės aktus, reglamentuojančius alkoholinių gėrimų vartojimą, ir įgyvendina jo vartojimo mažinimo politikos kryptis, tačiau alkoholio
vartojimo ir jo daromos žalos mažinimas, integruojant įvairių politikos sektorių
veiksmus bei priemones, išlieka iššūkiu. Alkoholio vartojimo mastą tiek individualiu, tiek bendruomenės lygmeniu lemia įvairūs veiksniai, tačiau aplinkos veiksniai,
tokie kaip šalies ekonominis išsivystymas, kultūra, alkoholio prieinamumas, alkoholio kontrolės politika, leidžia paaiškinti skirtumus, suformuotus alkoholio vartojimo ir jo daromos žalos, tarp pažeidžiamų visuomenės grupių (WHO, 2014).
Yra pakankamai mokslinių įrodymų, kad tam tikros intervencijos, taikomos nacio
naliniu (politikos priemonės) lygmeniu ir vietiniu lygmeniu (intervencijos, nukreiptos į individą ar grupes), kurios papildo ir sustiprina intervencijas, skirtas visai
populiacijai, yra veiksmingos siekiant sumažinti alkoholio vartojimą ir jo daromą
žalą (NICE, 2010).
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Alkoholio vartojimo netolygumai
Lietuvoje
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis,
Lietuvoje stebima suvartoto absoliučiojo alkoholio vienam gyventojui dešimties
metų laikotarpiu didėjimo tendencija. 2004 m. vienam Lietuvos gyventojui teko
10,1 litro suvartoto absoliučiojo alkoholio kiekio. 2014 m. duomenimis, šis rodiklis išaugo iki 12,7 litro vienam Lietuvos gyventojui. Vienas vyresnis nei 15 metų
amžiaus Lietuvos gyventojas 2014 m. vidutiniškai suvartojo 14,9 litro absoliučiojo alkoholio, 0,3 litro mažiau nei 2013 m. (Lietuvos statistikos departamentas,
2015). Pagal suvartoto absoliučiojo alkoholio kiekį, tenkantį vienam vyresniam
nei 15 metų amžiaus gyventojui, Lietuva gerokai viršija Europos Sąjungos vidurkį.
Lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis, Lietuva užima pirmąją vietą pagal
alkoholio suvartojimą (4.3.1 pav.) (OECD, 2014).
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4.3.1 pav. Alkoholio vartojimas tarp 15 metų ir vyresnio amžiaus asmenų, 2012 m.
(OECD, 2014)

2014 m. nuo alkoholio vartojimo sukeltų ligų Lietuvoje mirė 758 žmonės (147
mažiau negu 2013 m.). Vyrų mirtingumas dėl alkoholio vartojimo sąlygotų priežasčių buvo beveik 4 kartus didesnis negu moterų. Dažniausios alkoholio vartojimo sukeltos mirties priežastys buvo alkoholinė kepenų liga (44,7 proc.), atsitiktinis
apsinuodijimas alkoholiu (31,9 proc.) ir alkoholinė kardiomiopatija (12,9 proc.)
(HI Sveikatos informacijos centras, 2015).
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Alkoholio vartojimo netolygumai pagal amžių, lytį ir socialinę padėtį. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atlikto Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos
tyrimo duomenimis, 2014 m. alkoholį dažniausiai rizikingai, ir žalingai vartojo
vidutinio amžiaus asmenys (25–54 metų amžiaus). Stipriuosius alkoholinius gėrimus bent kartą per savaitę vartoja 16,2 proc. vyrų ir 6,3 proc. moterų (4.3.2 pav.).
Taip pat didesnė žmonių dalis, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir dirbančių kvalifikuotą darbą, dažniau vartoja alkoholinius gėrimus (bent kartą per savaitę), lyginant su žemesnį išsilavinimą turinčiais bei nekvalifikuotą darbą dirbančiais asmenimis (Grabauskas et al., 2015). Tačiau būtent žemesniam socialiniam sluoksniui
priklausantys asmenys yra labiau pažeidžiami. Tai gali būti susiję su tuo, kad tokie
asmenys alkoholinius gėrimus vartoja rečiau, tačiau didesniais kiekiais, o vartojami
alkoholiniai gėrimai būna prastesnės kokybės (WHO, 2014).
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4.3.2 pav. Vyrų ir moterų, geriančių stipriųjų alkoholinių gėrimų bent kartą per savaitę
dalis, 1994–2014 m.(Grabauskas et al., 2015)

Su alkoholio vartojimu susiję sveikatos netolygumai pagal gyvenamąją vietovę. Alkoholio vartojimo netolygumai stebimi ir pagal gyvenamąją vietovę – 2014
m. mirtingumas dėl alkoholio vartojimo buvo didesnis kaime (29,5 atv./100 000
gyv.) nei mieste (atitinkamai 24 atv./100 000 gyv.) Taip pat Lietuvos kaimuose
didesnis sergamumas alkoholine psichoze (135,1 atv./100 000 gyv.), lyginant su
miestu (97,7 atv./100 000 gyv.). Tačiau sergamumas lėtiniu alkoholizmu, 2014 m.
duomenimis, yra didesnis mieste (1738,5 atv./ 100 000 gyv.) nei kaime (1296,7
atv./100 000 gyv.) (HI Sveikatos informacijos centras, 2015). Tokius alkoholio
vartojimo netolygumus pagal gyvenamąją vietovę gali lemti įvairūs socioekonominiai veiksniai, pvz., pavyzdžiui nedarbo lygis, pajamos ar išsilavinimas. 2014 m.
nedarbo lygis Lietuvos kaimuose buvo beveik du kartus didesnis nei miestuose
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(atitinkamai 8,4 proc. ir 16,1 proc.). Skurdo lygis Lietuvos kaimuose 2014 m.
buvo dvigubai didesnis nei didžiuosiuose Lietuvos miestuose (12,2 proc.) ir siekė
25,5 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 2015).
Alkoholio vartojimo netolygumai tarp paauglių (Lietuva kitų šalių kontekste). Remiantis tarptautiniu mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos
tyrimu (2010), Lietuvos 15 metų paaugliai dažniau nei kitų šalių paaugliai nurodo
pirmą kartą pasigėrę, kai buvo 13 metų ir jaunesni (24 proc. mergaičių ir 36 proc.
berniukų) (4.3.3 pav.). Lietuva užima antrą vietą tarp Europos Sąjungos šalių, kur
13 ir 15 metų paaugliai nurodo buvę bent du kartus pasigėrę (Currie et al., 2012).
Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo duomenimis
(2011 m.), 95 proc. Lietuvos paauglių per savo gyvenimą yra vartoję alkoholį. Lietuvos paaugliai, lyginant su Europos vidurkiu, alkoholinius gėrimus pradeda vartoti
būdami jaunesni. Šio tyrimo duomenimis, bent vieną taurę kokio nors alkoholinio
gėrimo, būdami jaunesni negu 13 metų, nurodo išgėrę 67 proc. Lietuvos paauglių,
kai bendras Europos šalių vidurkis yra žemesnis – 57 proc. Girtumo paplitimas
tarp Lietuvos paauglių nuo 2007 m. išliko nepakitęs. Remiantis paauglių alkoholio
prieinamumo vertinimo duomenimis, jis taip pat nuo 2007 m. išliko nepakitęs ir
yra artimas Europos šalių vidurkiui: 80 proc. paauglių nurodė, kad jiems būtų labai
lengva ar gana lengva įsigyti alkoholio (Europos šalių vidurkis – 81 proc.). Leng
viausiai, paauglių nuomone, įsigyjami gėrimai yra alus ir sidras (Šutinienė, 2011).
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4.3.3 pav. 15 metų paauglių dalis pagal lytį, kurie nurodė pirmą kartą pasigėrę 13 metų ir
jaunesnio amžiaus (2012 m.) (Currie et al., 2012).
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Alkoholio vartojimo nulemtos socialinės pasekmės. Alkoholio vartojimas
sukelia ne tik tam tikrų sveikatos sutrikimų, bet ir nemažai socialinių problemų –
girtaujančių šeimų vaikai patenka į globos įstaigas, smurtaujama artimoje aplinkoje, neblaivūs asmenys padaro nemažą dalį visų įvykdomų nusikaltimų.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2014 m. beveik pusę visų socialinės rizikos
šeimų sudaro girtaujančios šeimos, kuriose auga 8,8 proc. visų vaikų, augančių
socialinės rizikos šeimose (19,7 proc.) Lietuvoje.
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos duomenimis, 2014 m. 11,5 tūkst., arba ketvirtadalį, ištirtų nusikalstamų veikų padarė būtent neblaivūs asmenys.
Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
duomenimis, 2014 m. užregistruoti 509 kelių eismo įvykiai dėl neblaivių asmenų
kaltės, t.y. kas šeštą užregistruotą įvykį sukėlė neblaivus asmuo. Juose žuvo 104
žmonės, sužeistas 891 žmogus. Dėl kas antro neblaivių asmenų sukelto kelių eismo
įvykio buvo kalti neblaivūs vairuotojai. Dėl jų kaltės 2014 m. žuvo 45 ir buvo sužeisti 408 žmonės. Nuo 2009 m. iki 2012 m. tiek neblaivių asmenų sukeltų kelių
eismo įvykių, tiek neblaivių vairuotojų sukeltų eismo įvykių daugėjo.
Svarbią reikšmę alkoholio vartojimui turi alkoholinių gėrimų prieinamumas.
Nuo 2003 m. iki 2013 m. savivaldybių išduotų galiojančių licencijų mažmeninei
prekybai alkoholiu skaičius padidėjo daugiau kaip 39 proc. 2012 m., palyginti
su 2013 m., pastebimas nežymus − 1,8 proc. – licencijų skaičiaus padidėjimas.
2013 m. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atlikto mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais ir tabako gaminiais vietų išsidėstymo Lietuvos
teritorijoje tyrimo duomenimis, vidutiniškai Lietuvoje viena prekybos alkoholiniais gėrimais vieta aptarnauja 150 gyventojų (2012 m. – 159 gyventojus), miestuose – 133, rajonuose – 169 gyventojus (NTAKD, 2015).

Alkoholio vartojimo netolygumų
priežastys ir pažeidžiamos grupės
Vaikai, jaunimas ir pagyvenę asmenys. Alkoholio vartojimo daroma žala labiausiai paliečia vaikus, jaunimą ir pagyvenusius asmenis, lyginant su kitomis amžiaus grupėmis. Anksti pradėjus vartoti alkoholį (jaunesnio nei 14 metų amžiaus),
didėja rizika susirgti priklausomybe nuo alkoholio vyresniame amžiuje, taip pat
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didėja nelaimingų atsitikimų, nelaimių kelyje dėl vairavimo išgėrus, rizika. Europos regione alkoholio vartojimas paplitęs labiau tarp jaunų (15–19 metų amžiaus)
asmenų, lyginant su visa populiacija (15 metų ir vyresni asmenys). Taip pat senstant visuomenei, alkoholio sukeltų ligų našta vyresnio amžiaus žmonėms tampa
vis didėjančia visuomenės sveikatos problema. Alkoholio kontrolės politika, skirta
tam tikrų amžiaus grupių pažeidžiamumui mažinti ir prevencijai, apima priemones, visiškai ar iš dalies uždraudžiančias alkoholio reklamą, apribojančias alkoholio
prieinamumą vaikams, teisinį reguliavimą bei siekiančias, kad jaunimas nevairuotų
išgėręs ir kt. (WHO, 2014).
Vyrai. 7,6 proc. visų vyrų mirčių 2012 m. lėmė ligos, susijusios su alkoholio
vartojimu (moterų – 4 proc.). Didesnę alkoholio sukeltų ligų naštą vyrams galima
paaiškinti tuo, kad vyrai, lyginant su moterimis, rečiau būna abstinentais, alkoholinius gėrimus geria dažniau ir didesniais kiekiais. Tačiau dėl spartaus ekonominio
vystymosi, lyčių vaidmenų pokyčių, socialinių ir sveikatos pasekmių naujagimiams
vis daugiau dėmesio turėtų būti skiriama žalingai alkoholį vartojančioms moterims
(WHO, 2014).
Moterys. Moterų pažeidžiamumą lemia įvairūs veiksniai, tokie kaip mažesnis
kūno svoris, lėtesnis alkoholio metabolizmas, didesnė kūno riebalų dalis, kurie kartu padeda susidaryti didesniam alkoholio koncentracijos kiekiui kraujyje, išgėrus
tokį patį alkoholio kiekį kaip ir vyrai. Todėl moterys, išgerdamos tokį patį kiekį
alkoholio, turi didesnę riziką susirgti vėžiu, širdies ir kraujagyslių bei virškinamojo
trakto ligomis, lyginant su vyrais. Alkoholio vartojimas taip pat yra krūties vėžio
rizikos faktorius. Moterys dažnai kenčia ir nuo smurto artimoje aplinkoje, gyvenimo partneriui žalingai vartojant alkoholį (WHO, 2014).
Nėščiosios. Alkoholio vartojimas nėštumo metu gali sukelti labai įvairius vaisiaus pažeidimus: augimo atsilikimą, centrinės nervų sistemos (CNS) funkcijų sutrikimus, veido srities ir galvos anomalijas, griaučių ir kitų sistemų anomalijas.
Vaisiaus alkoholinis sindromas (VAS) yra sunkiausias alkoholio nulemtas vaisiaus
raidos sutrikimas. Įspėjimai ant alkoholio pakuočių apie neigiamą alkoholio poveikį sveikatai, įskaitant informaciją nėščiosioms, yra viena iš moksliškai pagrįstų
priemonių mažinant alkoholio vartojimą (WHO, 2014).
Alkoholio vartojimą šeimos aplinkoje gali lemti tiek aplinka, tiek genetiniai
faktoriai. Šeimose, kuriose alkoholį vartoja tėvai, vaikai turi didesnę riziką ateityje
pradėti vartoti alkoholį ar susirgti priklausomybe nuo alkoholio.
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Asmenys, priklausantys žemesniam socialiniam sluoksniui. Socioekonominė padėtis taip pat turi reikšmingą įtaką alkoholio vartojimo įpročiams. Įvairūs tyrimai rodo, kad rizikingai alkoholį vartojančių asmenų yra daugiau tarp aukštesnės
socioekonominės padėties žmonių, o abstinentų daugiau yra tarp žemesnei socioekonominei padėčiai priklausančių asmenų. Tačiau asmenys, užimantys žemesnę
socioekonominę padėtį, būna pažeidžiamesni, juos dažniau paliečia su alkoholio
vartojimu susijusios problemos, nes tokie asmenys turi mažesnį palaikančių asmenų ratą, norint atsisakyti šio žalingo įpročio, bei išgėrinėja rečiau, tačiau daugiau
(WHO, 2014). Žemesnei socialiniai padėčiai priklausantys asmenys, turi mažiau
galimybių išvengti neigiamų alkoholio vartojimo pasekmių, kadangi jie susiduria
su tokiomis problemomis, kaip nepakankamas sveikatos priežiūros prieinamumas,
dažniau išgėrinėjama nesaugioje aplinkoje, lyginant su aukštesnės socialinės padėties žmonėmis. Kaimuose ir mažesniuose miesteliuose gyvenantys asmenys dažnai
susiduria su problemomis, kurias sukelia didesnis skurdo lygis, gaunamos mažesnės pajamos, didesnis nedarbo lygis bei turimas žemesnis išsilavinimas. Taip pat
liberalėjant rinkai ir didėjant pajamoms, didėja ir alkoholio įperkamumo galimybės. Įvairių įdarbinimo, mokymosi visą gyvenimą, kvalifikacijos kėlimo ir įgūdžių
tobulinimo programų vykdymas yra viena iš priemonių, galinčių sumažinti alkoholio vartojimo problemą tarp žemesnės socialinės padėties žmonių, didinant
socialinę integraciją ir gyventojų užimtumą (WHO, 2014).
– Lietuvoje didžiausi alkoholio vartojimo netolygumai yra tarp vyrų ir moterų. Vyrai alkoholio suvartoja beveik 2,5 karto daugiau nei moterys.
– Lietuvoje daugiau rizikingai alkoholį vartoja asmenys, turintys aukštesnį
socioekonominį statusą, tačiau žemesniam socialiniam sluoksniui priklausantys asmenys linkę jį vartoti dideliais kiekiais, be to, jie dažniau
patiria alkoholio vartojimo žalą.
– Lietuvoje nustatyti alkoholio vartojimo netolygumai pagal gyvenamąją
vietovę– mirtingumas dėl alkoholio vartojimo sukeltų pasekmių yra didesnis kaime nei mieste. Tačiau sergamumas lėtiniu alkoholizmu didesnis
mieste.
– Lietuvos paaugliai dažniau pirmą kartą pasigeria būdami jaunesni nei 13
metų, lyginant su kitų Europos šalių paaugliais. Berniukai alkoholį vartoja dažniau nei mergaitės.
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Alkoholio vartojimo ir su tuo susijusių sveikatos
netolygumų mažinimo rekomendacijos
Siekiant sumažinti alkoholio vartojimo daromą žalą, turėtų būti taikomos įvairūs intervencijų deriniai, apimantys visas visuomenės grupes. Bendrą alkoholio
vartojimo lygį šalyje padeda sumažinti populiacijos lygmeniu taikomos intervencijos. Individualiu lygmeniu taikomos intervencijos gali padėti žmonėms išvengti
žalingo alkoholio vartojimo, kuo anksčiau užkirsdamos kelią žalingam vartojimui.
Siekdamos sumažinti alkoholio vartojimo daromą žalą, valdžios institucijos gali
naudoti tiek individualiu, tiek populiacijos lygmeniu taikomas intervencijas.
Šios rekomendacijos parengtos remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (angl.
World Health Organization), Nacionalinio sveikatos ir priežiūros kompetencijos instituto (angl. National institute for health and care excellence, NICE) ir Kochrano sisteminių apžvalgų bazėje (angl. Cochrane database of systematic reviews) pateiktais įrodymais ir priemonėmis, kurių taikymas leidžia mažinti vartojamų alkoholinių gėrimų
kiekį ir jo daromą žalą nacionaliniu bei vietos lygmeniu. Kai kurias nacionalinio
lygmens rekomendacijas papildo rekomendacijos, įgyvendinamos vietos lygmeniu.
Alkoholio kontrolės politikos priemonės laikomos ekonomiškai efektyviomis
ir veiksmingomis, siekiant mažinti alkoholio vartojimo daromą žalą visuomenėje. Lietuvoje alkoholio vartojimas didina sveikatos netolygumus, tačiau retai
kompleksiškai yra vertinamas alkoholio kontrolės politikos priemonių poveikis
įvairioms socialinėms grupėms. Tampa aktualu reguliariai stebėti ir vertinti šių
priemonių poveikį, plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą renkant ir dalijantis
atliekamiems vertinimams reikalinga informacija. Siekiant Lietuvoje kryptingai
mažinti sveikatos netolygumus, susijusius su alkoholio vartojimu, 4.3.1 lentelėje
pateikiamos alkoholio kontrolės priemonės, jų poveikis mažinant sveikatos netolygumus bei įgyvendinimo veiksmai.
4.3.1 lentelė. Alkoholio kontrolės politikos priemonių poveikis sveikatos netolygumams
ir veiksmai efektyvesniam įgyvendinimui
Alkoholio kontrolės Poveikis sveikatos netolygumams
politikos priemonės
Alkoholinių gėrimų Alkoholinių gėrimų kainos didinimas leistų sumažinti bendrą suvarkainos didinimas
tojamo alkoholio kiekį šalyje, ypač
tarp jaunimo, dažnai ir dideliais
kiekiais vartojančių asmenų.

Kaip efektyviau veikti?
Alkoholinių gėrimų kaina turi būti
nuolat perskaičiuojama ir didinama, atsižvelgiant į infliaciją ir gyventojų pajamų augimą. Siekiant
geriausio efekto, visoms alkoholinių
gėrimų rūšims akcizas turi būti keliamas vienodai, neišskiriant atskirų
gėrimų grupių.
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Alkoholinių gėrimų Alkoholinių gėrimų pardavimo
pardavimo laiko ir laiko ir vietos ribojimas, atsižvelgiant į jo prekybos vietų skaivietų ribojimas
čiaus, nusikalstamumo bei vartojimo sukeliamų mirčių ir ligų
ryšį, leistų sumažinti suvartojamą
jo kiekį tarp socialiai pažeidžiamų grupių.

Alkoholinių gėrimų Yra mokslinių įrodymų, kad alreklamos draudimas koholinių gėrimų reklama formuoja palankų požiūrį į alkoholinių gėrimų vartojimą, ypač nepilnamečiams. Taip pat įrodyta,
kad alkoholinių gėrimų reklama
skatina pradėti vartoti alkoholį
ankstesniame amžiuje, o jau vartojančius asmenis skatina vartoti
daugiau.
Neigiamo alkoho- Pagalbos alkoholiniais gėrimais
linių gėrimų varto- apsinuodijusiems asmenims teijimo ir apsinuodi- kimas (detoksikacija) asmens
jimo juo pasekmių sveikatos priežiūros įstaigose,
mažinimas.
ypač didinant šių paslaugų prieinamumą kaimo gyventojams
ir socialiai pažeidžiamoms grupėms, leistų sumažinti apsinuodijimo juo pasekmes.

Vairavimo išgėrus
kontrolės stiprinimas

Savivaldybių tarybų sprendimais
riboti alkoholinių gėrimų pardavimo laiką, ypač vakare, ir mažinti pardavimo vietų skaičių, ypač
žemo gyvenimo lygio teritorijose.
Griežtinti mažmeninės prekybos
alkoholiniais gėrimais licencijų
išdavimo tvarką.
Išduoti terminuotas prekybos alkoholiu licencijas ir įvesti mokestį
siekiant pratęsti lincencijas (pvz.,
kartą per metus).
Uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą visuomenės informavimo
priemonėse, išskyrus specializuotus leidinius.

Institucijoms teikti reikalingą pagalbą ir paramą alkoholiniais gėrimais apsinuodijusiems asmenims.
Gerinti integruotų sveikatos
priežiūros ir socialinių paslaugų,
kuriomis siekiama sumažinti su
alkoholinių gėrimų vartojimu
susijusius neigiamus padarinius
visuomenei ir asmeniui, prieinamumą.
Ženklinti alkoholinius gėrimus
apie jo daromą žalą (įspėjamieji
grafiniai ženklai apie alkoholio
žalą nėščioms moterims).
Vairavimo išgėrus kontrolės prie- Mažinti leidžiamąją alkoholio
monių įgyvendinimas leistų su- koncentraciją kraujyje vairuotomažinti traumų ir mirčių kelių jams.
eismo įvykiuose skaičių.
Sistemingai vykdyti atsitiktinę
vairuotojų patikrą alkoholio matuokliais.
Alkoholio užraktų diegimas prasižengusiems vairuotojams.
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Sveikatos sektoriaus Mokslo įrodymais pagrįstų interintervencijų taikymas vencijų taikymas leistų mažinti
alkoholinių gėrimų vartojimą tarp
socialiai pažeidžiamų grupių. Šios
priemonės orientuojamos į probleminius alkoholio vartotojus.

Institucijoms (pvz., NVO, dirbančioms su socialiai pažeidžiamomis
grupėmis, pirminės ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms) įgyvendinti atrankines
patikras, siekiant nustatyti alkoholio
vartojimo riziką ir taikyti trumpas
intervencijas, prireikus nukreipti
gauti narkologinę pagalbą.

Nacionalinis lygmuo
1 REKOMENDACIJA. Alkoholinių gėrimų prieinamumo mažinimas.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
− Diegti alkoholinių gėrimų prekybos licencijų sistemą mažmeninėje prekyboje,
reguliuoti alkoholinių gėrimų parduotuvių skaičių ir tankį.
− Atsakingos institucijos, išduodamos licencijas, turėtų atsižvelgti į alkoholinių
gėrimų prekybos vietų skaičiaus, tankio, pardavimo laiko ir nusikalstamumo,
viešosios tvarkos pažeidimų bei alkoholinių gėrimų vartojimo sukeliamų mirčių
ir susirgimų tam tikroje teritorijoje tarpusavio ryšį.
− Panaikinti neterminuotų licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais išdavimo
tvarką. Vietoj to įvesti terminuotas metines licencijas, numatyti metinį licencijų
išdavimų mokestį, kuris padengtų licencijavimo sistemos išlaikymo ir prekybos
vietų kontrolės išlaidas (prekybos vietos turėtų būti kur kas dažniau tikrinamos,
įteisinus nusikaltimo imitavimo modelį, turėtų būti dažnai tikrinama, ar alkoholis neparduodamas paaugliams ar neblaiviems asmenims). Licencijas tęsti tik
nesant pažeidimų.
− Atsakingoms institucijoms, išduodančioms alkoholinių gėrimų prekybos licencijas, griežtinti jų atnaujinimo, pratęsimo, atėmimo, esant nuolatiniams pažeidimams, tvarką iki galimybės naikinti mažmeninės prekybos alkoholiu licenciją
už vienkartinius pažeidimus.
− Riboti (įtvirtinti teisės aktais) alkoholinių gėrimų pardavimą jau apsvaigusiems
asmenims.
− Didinti minimalaus amžiaus cenzo ribą prekyboje alkoholiniais gėrimais.
− Trumpinti alkoholinių gėrimų prekybos dienų ir/ar valandų skaičių.
− Alkoholinius gėrimus pardavinėti tik specializuotose parduotuvėse.
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Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Licencijos mažmeninei ir didmeninei prekybai alkoholiniais gėrimais.
Draudžiama asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus ar jų turėti.
Draudžiama parduoti kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ir nuo 22 valandos iki
8 valandos mažmeninės prekybos vietose ir viešojo maitinimo vietose, turinčiose mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijas. Draudžiama
parduoti alkoholinius gėrimus neblaiviems asmenims.
Savivaldybių tarybos turi teises riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais ir riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių, masinių
renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu.
Nuo 2016 m. neprekiaujama alkoholiniais gėrimais stacionariose degalinėse
(LR Seimas, 1995, Nr. 44-1073).
Užsienyje
Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje ir Islandijoje galioja valstybės monopolis
stipresniųjų (daugiau nei 3,5 proc. alkoholio tūrio) gėrimų prekybai, jie parduodami tik specialiose valstybinėse parduotuvėse.
Alkoholinių gėrimų įsigijimo amžius Švedijoje ir Islandijoje – 20 metų, Suomijoje ir Norvegijoje – 20 metų stipriesiems gėrimams, JAV – 21 metai.
Draudimas neparduoti alkoholinių gėrimų neblaiviems asmenims (vartoti
neišsineštinai) taikomas JAV, Australijoje.
2 REKOMENDACIJA. Alkoholinių gėrimų rinkodaros reguliavimas.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
− Reguliuoti alkoholinių gėrimų rinkodaros turinį ir apimtis, ypatingą dėmesį
skiriant naujoms reklamos formoms– socialiniams tinklams, mobiliosioms programėlėms, interneto portalams.
− Riboti arba uždrausti alkoholinių gėrimų reklamą jaunimui skirtuose renginiuose. Reguliuoti rėmėjų, propaguojančių alkoholinius gėrimus, veiklą.
− Įvertinti visiško alkoholinių gėrimų reklamos uždraudimo potencialius kaštus
ir naudą visuomenei.
− Reguliuoti tiesioginę ir netiesioginę alkoholinių gėrimų reklamą kai kuriose ar
visose žiniasklaidos priemonėse.
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Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Alkoholio reklama draudžiama laikraščių ir jų savarankiškų priedų, žurnalų
bei knygų išorinėse viršelių pusėse; vaikams ir paaugliams skirtuose laikraščiuose, žurnaluose, knygose, televizijos ir radijo programose; LR jurisdikcijai
priklausančių transliuotojų ir retransliuotojų transliuojamose programose
nuo 6 valandos iki 23 valandos; koncertų, cirko, diskotekų, jaunimo sporto ir laisvalaikio renginių, kitų masinių renginių, teatro spektaklių, kino ir
vaizdo filmų demonstravimo vietose; švietimo, mokslo ir ugdymo įstaigose; visose sveikatos priežiūros įstaigose; visuomeninio transporto priemonių
viduje ir išorėje; degalinėse ir jų teritorijose; ant atvirlaiškių, vokų ir pašto
ženklų. Masiniuose renginiuose (išskyrus vaikams ir paaugliams iki 18 metų
skirtus renginius) gali būti pateikiamas renginį remiančios ir alkoholinius
gėrimus gaminančios arba jais prekiaujančios įmonės, juridinio asmens ar jo
filialo pavadinimas ir (ar) prekės ženklas, pagal turinį ir formą neprieštaraujantys teisės aktų reikalavimams.
Draudžiama loterijose, žaidimuose, konkursuose teikti alkoholinius gėrimus
kaip prizus arba kartu su jais.
Draudžiama išorinė alkoholio reklama, išskyrus alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinę reklamą. Alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje turi būti įspėjamasis tekstas
apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo vietą
reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija (LR Seimas, 1995, Nr. 441073).
Užsienyje
Suomijoje uždrausta alkoholio rinkodara socialiniuose tinkluose.
Švedijoje draudžiama alkoholinių gėrimų, kurių stiprumas didesnis nei 2,5
proc., reklama, Norvegijoje ‒ alkoholinių gėrimų, kurių stiprumas didesnis
nei 3,5 proc., reklama visose žiniasklaidos priemonėse.
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3 REKOMENDACIJA. Alkoholinių gėrimų kainų reguliavimas.
Tikslinė grupė: visa populiacija.
− Nustatyti minimalią alkoholio vieneto kainą, atsižvelgiant į socialinę, ekonominę ir sveikatai alkoholio daromą žalą ir kainos poveikį alkoholio vartojimui.
− Minimalią alkoholio vieno vieneto kainą, jei ji nustatyta, bei alkoholiniams
gėrimams taikomus akcizo mokesčius reguliariai peržiūrėti, siekiant užtikrinti,
kad alkoholiniai gėrimai netaptų lengviau įperkami per tam tikrą laiko tarpą,
atsižvelgiant į šalies gyventojų perkamąją galią ir jos augimo tendencijas.
− Taikyti veiksmingas priemones – nustatyti proporcingai didesnius mokesčius
gaminiams, kurie turi didesnę alkoholio koncentraciją.
− Siekti, kad nealkoholinių gėrimų kainos nebūtų didesnės už alkoholinių gėrimų
kainas.
− Uždrausti ar apriboti tiesioginį ar netiesioginį alkoholinių gėrimų kainų reklamavimą, akcijas ir išpardavimus bei kainas, už kurias galima įsigyti neribotą
kiekį alkoholinių gėrimų, ir kitokį panašų alkoholinių gėrimų vartojimo skatinimą.
− Nuosekliai ir nuolat didinti akcizo mokestį alkoholiui užtikrinant, kad visoms
alkoholinių gėrimų grupėms akcizas būtų keliamas vienodai, neišskiriant silp
nųjų gėrimų.
Nerekomenduotina alkoholio gaminių kainų didinimą planuoti kaip biudžeto
pajamų papildymo priemonę, nors tradiciškai tai yra vyraujantis požiūris į akcizo
mokestį.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos akcizo įstatymo str. pakeitimo įstatyme padidinti akcizai alui, vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, tarpiniams produktams,
etilo alkoholiui (LR Seimas, 2015, Nr. IX-569).
Didžiausia etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4 promilės.
Pradedantieji vairuotojai, taksi automobilių, mopedų, motociklų, triračių,
lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto priemonių,
kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba kurios turi daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, arba kuriomis vežami pavojingieji kroviniai,
vairuotojai laikomi neblaiviais, kai etilo alkoholio koncentracija jų iškvėptame ore, kraujyje, šlapime, seilėse ar kituose organizmo skysčiuose yra daugiau kaip 0 promilių (LR Seimas, 1995, Nr. 44-1073).
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Praktika
Atsitiktinė vairuotojų patikra alkoholio matuokliais.
Užsienyje
Nuo 2012 m. Škotijoje nustatyta minimali alkoholio litro kaina, mažinant
pigių ir stiprių alkoholinių gėrimų daromą žalą.
Aukštos alkoholinių gėrimų kainos nustatytos Norvegijoje, Švedijoje ir Islandijoje.
4 REKOMENDACIJA. Vairavimo išgėrus kontrolės stiprinimas.
Tikslinė grupė: vairuotojai.
− Veiksmingiausia priemonė mažinant traumų ir mirčių skaičių dėl vairavimo išgėrus – sumažinti leidžiamąjį alkoholio kiekį kraujyje.
− Šią priemonę sustiprinti steigiant blaivumo tikrinimo punktus, dažnai vykdyti
atsitiktinius vairuotojų iškvepiamo oro testavimus.
− Griežtinti bausmes (pvz., vairuotojo pažymėjimo atėmimas, piniginė bauda).
− Vykdyti privalomą vairuotojų švietimą, konsultavimą ir, jei reikia, gydymą.
− Didinti viešojo transporto prieinamumą arti barų, kavinių ir klubų ir skatinti
juo naudotis.
− Vykdyti kruopščiai suplanuotas, intensyvias žiniasklaidos kampanijas, nukreiptas į specifines situacijas (pvz., atostogų sezoną) ar konkrečią auditoriją (pvz.,
jaunimą).
− Šių priemonių taikymą sieti su avaringumo ir traumatizmo rodikliais bei avarijų,
įvykusių dėl neblaivių vairuotojų kaltės, statistikos duomenimis vietos lygmeniu.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Didžiausia leidžiamoji etilo alkoholio koncentracija vairavimo metu yra 0,4
promilės. Nulinė tolerancija (0 promilių) taikoma šių kategorijų vairuotojams: pradedantieji vairuotojai, taksi automobilių, mopedų, motociklų,
triračių, lengvųjų keturračių, keturračių, galingųjų keturračių, transporto
priemonių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t arba kurios turi daugiau kaip 9 sėdimąsias vietas, arba kuriomis vežami pavojingieji
kroviniai (LR Seimas, 2000, Nr. 92-2883).
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Praktika
Atsitiktinė vairuotojų patikra alkoholio matuokliais.
Užsienyje
Aukštas atsitiktinio tikrinimo alkotesteriu lygis (Suomija, Švedija). Čekijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje alkoholio koncentracija vairavimo
metu yra 0 promilių (visiems vairuotojams), Vokietijoje ir Slovėnijoje – tam
tikroms vairuotojų grupėms.
Estijoje, Lenkijoje ir Švedijoje visiems vairuotojams nustatytas 0,20 promilių riba.
5 REKOMENDACIJA. Monitoringo ir priežiūros gerinimas.
Tikslinė grupė: politikai, sveikatos profesionalai.
− Rinkti ir pateikti visus turimus duomenis apie alkoholinių gėrimų vartojimą
vienoje ataskaitoje, įtraukiant jų suvartojimo žalą, socialines išlaidas ir politinį
atsaką.
− Sukurti ir palaikyti tarptautiniu lygmeniu priimtų rodiklių duomenų bazę šalies
lygmeniu.
− Sukurti politinių priemonių, intervencijų ir programų, skirtų žalingam alkoholinių gėrimų vartojimui mažinti, poveikio vertinimo mechanizmus.
− Siekiant užtikrinti veiksmingą stebėsenos veiklą, vykdyti periodines nacionalines apklausas apie alkoholio vartojimą.
− Vykdyti nuolatinę informacijos sklaidą ir keistis informacija.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, suderinta su Nacionaline
sveikatos taryba, Lietuvos Respublikoje atliekama alkoholio vartojimo, jo
daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui stebėsena (monitoringas).
Alkoholio vartojimo, jo daromos ekonominės žalos sveikatai ir ūkiui atrankinių statistinių tyrimų organizavimo teisinius pagrindus nustato Lietuvos
Respublikos statistikos įstatymas (LR Seimas, 1995, Nr. 44-1073).
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6 REKOMENDACIJA. Neigiamo alkoholio vartojimo ir apsinuodijimo
alkoholiu pasekmių mažinimas.
Tikslinė grupė: politikai, sveikatos priežiūros profesionalai.
− Siekiant mažinti smurto ir destruktyvaus elgesio pasekmes, reguliuoti alkoholinių gėrimų pardavimą plastikinėse ir grūdintojo stiklo talpyklose, ypač didelio
masto viešuose renginiuose.
− Teikti reikalingą pagalbą ir paramą alkoholiu apsinuodijusiems asmenims.
− Mokyti personalą, dirbantį tam tikruose sektoriuose, kaip vykdyti alkoholio
vartojimo prevenciją, identifikuoti ir suvaldyti apsvaigusį ir agresyvų asmenį.
− Mažinti alkoholio koncentraciją alkoholiniuose gėrimuose.
− Teikti informaciją, ženklinant alkoholinius gėrimus apie jo daromą žalą.
− Griežtinti teisinę atsakomybę dėl apsinuodijimo alkoholiu.
Mažinant sveikatos netolygumus ir siekiant suteikti pagalbą visiems alkoholiu
apsinuodijusiems asmenims, didinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą
kaimo gyventojams ir socialiai pažeidžiamoms grupėms.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. kiekvienas supakuotas parduoti skirtas alkoholinio gėrimo vienetas turi būti paženklintas įspėjamaisiais grafiniais ženklais
apie alkoholio žalą nėščioms moterims Lietuvos Respublikos Vyriausybės
įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (LR Seimas, 2015, Nr. XII-2012).
Narkologinė priežiūra atliekama Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymo, kitų įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka. Asmenys, apsinuodiję alkoholiu, gali būti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka
detoksikuojami asmens sveikatos priežiūros įstaigose (LR Seimas, 1995, Nr.
44-1073).
Užsienyje
Prancūzijoje nuo 2005 m. privaloma alkoholinių gėrimų pakuotes žymėti
specialiais ženklais ir pranešimais, skatinančiais susilaikyti nuo alkoholio vartojimo nėštumo metu.
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Vietos lygmuo
7 REKOMENDACIJA. Licencijavimo griežtinimas.
Tikslinė grupė: įmonės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais ir licencijas
teikiančios įstaigos.
Vietos valdžios institucijoms (savivaldybėms), turinčioms teisę neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, rekomenduojama:
− Peržiūrint ir plėtojant alkoholinių gėrimų licencijavimo politiką, naudoti nusikalstamumo ir traumų, susijusių su jo vartojimu, duomenis.
− Jei tam tikroje savivaldybėje visos įmonės, prekiaujančios alkoholiniais gėrimais, turi licencijas, taikyti papildomus apribojimus, įvedant ribotą licencijų
prekiauti alkoholiniais gėrimais skaičių tam tikroje teritorijoje.
− Įteisinti ir reguliariai taikyti „slapto pirkėjo“ metodą, siekiant kad alkoholiniai
gėrimai nebūtų parduodami nepilnamečiams ar apsvaigusiems asmenims.
− Užtikrinti, kad įmonėms, pažeidusioms alkoholio kontrolės įstatymus (parduodančioms alkoholį nepilnamečiams ar apsvaigusiems asmenims) būtų visapusiškai taikomos atitinkamos sankcijos – baudos ar licencijos prekiauti alkoholiu
atėmimas. Griežtinti licencijų prekiauti alkoholiniais gėrimais išdavimą kaimo
vietovėse, atsižvelgiant į tai, kad kaimo gyventojams, priskirtiniems žemo socioekonominio statuso žmonių grupei, alkoholio sukeliama žala yra didžiausia.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Savivaldybių tarybos turi teises riboti laiką, kuriuo leidžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais, neišduoti licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir riboti ar uždrausti prekybą alkoholiniais gėrimais švenčių,
masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių
metu (LR Seimas, 1995, Nr. 44-1073).
Užsienyje
Lenkijoje vietos savivaldos tarybos turi teisę riboti alkoholinių gėrimų parduotuvių skaičių ir jų darbo laiką, alkoholinių gėrimų pardavimo vietas
(pvz., drausti pardavimą šalia mokyklų, bažnyčių, sporto klubų, autobusų /
geležinkelio stočių), drausti gerti viešose vietose.
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8 REKOMENDACIJA. Atrankinės patikros ir trumpųjų konsultacijų
taikymas.
Tikslinė grupė: sveikatos ir kiti profesionalai, kurie teikia pirminės asmens
sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas 16 metų ir vyresniems asmenims.
Vietos valdžios institucijos, bendradarbiaudamos su Sveikatos apsaugos ministerija, turėtų alkoholinių gėrimų vartojimo prevenciją išskirti prioritetine sritimi
ir vykdyti atrankinės patikros ir trumposios konsultacijos programas siekiant kuo
anksčiau identifikuoti rizikingą alkoholio vartojimą:
− Vykdant atrankinės patikros ir trumposios konsultacijos programas, užtikrinti,
kad į jas būtų įtraukti tiek rizikingai, tiek žalingai alkoholinius gėrimus vartojantys asmenys, įskaitant ir pažeidžiamas socialines grupes bei 16–17 metų
jaunuolius. Be to, užtikrinti, kad atrankinės alkoholio vartojimo rizikos nustatymo patikra būtų vykdoma rutiniškai ir taptų nusistovėjusios darbinės praktikos dalimi.
− Daugiau dėmesio skirti nėščioms ir vaisingo amžiaus moterims. Bet koks alkoholio vartojimas nėštumo metu yra draudžiamas, todėl nustačius, kad alkoholį
vartoja nėščioji, turėtų būti teikiama konsultacija.
− Atrankinę patikrą vykdyti kitos registracijos pas šeimos gydytoją metu, taikant
AUDIT testą. Įtariant priklausomybę, šeimos gydytojas turi būti supažindintas
su visa pagalbos sistema, kur tokį pacientą nukreipti specializuotos pagalbos.
− Nenaudoti biocheminių tyrimų (alkoholio koncentracijos kraujyje nustatymo)
kaip rutininių tyrimų atrankinei patikrai.
− Atrankinę patikrą ir trumpąją konsultaciją turėtų atlikti apmokyti sveikatos
priežiūros ir kiti specialistai, turintys:
– trumpą paslaugos teikimo vadovą;
– validuotą atrakinės patikros klausimyną;
– vizualiai pateiktus alkoholio vartojimo rizikos lygius;
– praktinius patarimus, kaip sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimo lygį;
– savipagalbos lankstinukus.
− Išplėstines trumpąsias konsultacijas suaugusiesiems, kuriems nepadėjo struktūruoto trumpo patarimo konsultacija, galėtų atlikti sveikatos profesionalai
iš viešojo ar privataus sektorių, psichologai, savanoriai, apmokyti teikti tokias
paslaugas. Konsultacijos turėtų būti motyvacinio interviu pobūdžio. Sesijos
trukmė– 20–30 min, siekiant padėti žmonėms sumažinti vartojamo alkoholio
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kiekį iki žemiausio lygio, sumažinti rizikingą elgesį, sukeliamą alkoholio vartojimo ar abstinencijos.
Lietuvoje minimalios intervencijos principai asmens sveikatos priežiūros įstaigose nėra taikomi (išskyrus bandomuosius tyrimus), todėl siūlytina:
– Svarstyti galimybę trumpąsias intervencijas teikti užsiregistravus į konsultaciją
pas šeimos gydytoją, profilaktinių sveikatos patikrinimų metu ar vykdant prevencines programas (pavyzdžiui, širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa). Ypatingą dėmesį skirti į 25–54 metų amžiaus darbingo amžiaus vyrams,
turintiems didžiausią alkoholio vartojimo riziką.
– Svarstyti galimybę minimalias intervencijas diegti kaip skatinamąsias paslaugas.
– Parengti įrodymais pagrįstas rekomendacijas, kaip vykdyti atrankines patikras ir
teikti trumpąsias konsultacijas.
– Į intervencijos teikimą įtraukti įvairių sričių specialistus: visuomenės sveikatos
specialistus, socialinius darbuotojus, psichologus ir kt.
– Mokyti specialistus (gydytojus, slaugytojus, socialinius darbuotojus ir psichologus), kaip vertinti alkoholio vartojimo įpročius ir teikti trumpąsias konsultacijas.
– Užtikrinanti bendradarbiavimą tarp psichikos sveikatos centrų, priklausomybės
ligų centrų ir kitų institucijų specialistų, nukreipiant ir suteikiant pagalbą priklausomiems nuo alkoholio asmenims
– Viešinti trumpąsias intervencijas.
Užsienyje
Europoje šešios šalys arba šalių regionai (Suomija, Švedija, Škotija, Anglija,
Italija ir Katalonija) yra įdiegę į rutininę praktiką alkoholio vartojimo įpročių
patikrą ir pagalbos programą nacionaliniu lygmeniu. Šiose šalyse vykdytos
sveikatos priežiūros reformos leido šią programą įdiegti į pirminį sveikatos
priežiūros lygmenį. Tai buvo padaryta šalių vyriausybėms patvirtinus nacionalines rekomendacijas / gaires ir skyrus finansavimą.
Alkoholio vartojimo įpročių patikra ir pagalbos programa nėra įdiegta visose
Europos šalyse dėl įvairių kliūčių: specialistų laiko stokos ir žinių trūkumo,
vyraujančių alkoholio vartojimo nuostatų, sveikatos sistemos orientavimosi
į ligų gydymą.
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Mokslu pagrįsti įrodymai
Trumpos intervencijos pirminėje sveikatos priežiūros grandyje apima iki keturių sesijų, kurių metu teikiama informacija ir patarimai, siekiant sumažinti
suvartojamo alkoholio kiekį. Šios intervencijos yra ekonomiškai efektyvios
(Kaner et al., 2007).
Motyvacinis interviu (trumpa intervencija) – į klientą orientuotas metodas,
siekiant stiprinti jo vidinę motyvaciją keistis (pvz., mesti ar mažinti alkoholio vartojimą). Klientas ir konsultantas susitinka 1–4 kartus po 1 val. ir
diskutuoja apie pasekmes pakeitus elgseną (tačiau nesiekiama įtikinti keisti
elgesį) (Smedslund et al., 2011)
9 REKOMENDACIJA. Intervencijų mokiniams ir jų aplinkai (šeimai,
bendruomenei) taikymas.
Tikslinė grupė: mokiniai, šeima, bendruomenė.
Rekomendacija skirta mokyklų administracijai, mokytojams, visuomenės sveikatos specialistams, socialiniams darbuotojams ir psichologams, dirbantiems mokykloje, taip pat švietimo ministerijai, kurie turėtų:
− Mokyti apie alkoholio daromą žalą, įtraukiant mokymą į švietimo ir sveikatos
mokymo programas. Mokymo programos turėtų didinti supratimą apie alkoholio daromą žalą – fizinę, psichinę ir socialinę, sudaryti sąlygas formuoti teisingą požiūrį ir suvokimą apie alkoholio vartojimą.
− Užtikrinti, kad švietimas apie alkoholį, jo žalą būtų pritaikytas skirtingoms amžiaus grupėms, atsižvelgiant į mokymosi gebėjimus ir poreikius, priklausančius
nuo amžiaus (pvz., paremtas individualiais, socialiniais ir aplinkos veiksniais).
− Įgyvendinti prevencines programas ir intervencijas mokyklose, įtraukiant į jas
šeimas.
− Konsultuoti šeimas (tėvus, globėjus ir vaikus), kaip sumažinti alkoholinių gėrimų vartojimą, ir įtraukti juos į įvairias susijusias veiklas. Pirmiausia orientuotis
į pažeidžiamas ir rizikos grupes (mažas pajamas gaunančias, girtaujančias, nepilnas, daugiavaikes šeimas, taip pat į nepilnamečius, nelankančius pamokų ir
linkusius į nusikaltimus).
− Įtraukti mokyklos bendruomenes (personalą, tėvus, mokinius) į sveikatai palankios aplinkos mokykloje kūrimą.
− Skatinti blaivaus jaunimo laisvalaikio organizavimą įtraukiant tėvus, bendruomenę ir suinteresuotas grupes.
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− Mokyklose besimokantiems vaikams ir paaugliams, kurie, tikėtina, vartoja alkoholį, vykdyti trumpas intervencijas, teikti asmeninius patarimus dėl alkoholio vartojimo daromos žalos sveikatai, rizikos sumažinimo ir suteikti informaciją, kur galima ieškoti pagalbos. Jei reikalinga daugiau nei viena konsultacija,
nukreipti į sveikatos priežiūros įstaigą.
Svarbu pabrėžti, kad švietimo intervencijos alkoholio vartojimui mažinti moksliniu požiūriu laikomos brangiomis ir mažai veiksmingos. Į jas tikslingiau žiūrėti
kaip į papildomas informacijos sklaidos priemones šalia kitų kompleksinių alkoholio vartojimo mažinimo priemonių. Siauros apimties švietimo alkoholio vartojimo
mažinimo programos, orientuojamos tik į mokinius, rezultatų neduoda. Diegiant
švietimo intervencijas mokyklos bendruomenėje, turi būti neapsiribojama švietimu
pačioje mokykloje, o taikomos kompleksinės programos įtraukiant mokinius, mokyklos personalą, vietos bendruomenę ir mokinių tėvus.
Lietuvoje
Teisinis reglamentavimas
Švietimo ir mokslo ministerija privalo parengti sveikatos ugdymo visose bendrojo lavinimo mokyklose bei kitose švietimo įstaigose programas ir įtraukti
sveikatos ugdymo klausimus į naujai leidžiamus vadovėlius. Visos švietimo
įstaigos, suderinusios su Sveikatos apsaugos ministerija, privalo į ugdymo
programas įtraukti informaciją apie alkoholinius gėrimus, jų daromą žalą
sveikatai ir ūkiui, taip pat sveikatai palankios aplinkos, užkertančios kelią alkoholio vartojimo daromai žalai, kūrimą bei sveikos gyvensenos puoselėjimą
(LR Seimas, 1995, Nr. 44-1073).
Sveikatos ugdymo bendroji programa: sveikatos ugdymas integruojamas į visus
mokomuosius dalykus (ypač kūno kultūros, etikos, psichologijos, biologijos,
technologijų dalykus) ir neformalųjį švietimą (LR ŠMM, 2009, Nr. V-1290).
Praktika
Pozityvioji tėvystė (mokymai tėvams).
Mokslu pagrįsti įrodymai
Universalios mokinių (iki 18 m.) alkoholio vartojimą mažinančios prevencinės
programos, kuriose integruojamos mokykloje, šeimose ar bendruomenėje taikomos psichosocialinės ar švietimo intervencijos. Psichosocialinėmis intervencijomis siekiama stiprinti mokinių psichologinius ir socialinius įgūdžius (pvz.,
atsparumas bendraamžių įtakai), o švietimo intervencijomis – kelti susirūpini-
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mą apie alkoholio vartojimo žalą. Šias programas orientuoti į rizikingą elgseną
(alkoholis, rūkymas, antisocialus elgesys ir kt.) (Foxcroft, Tsertsvadze, 2011).
Universalios į šeimą orientuotas prevencinės programos, mažinančias vaikų
(iki 18 m.) piktnaudžiavimą alkoholiu. Į šeimą orientuotos psichosocialinės
ar švietimo programos vysto tėvystės įgūdžius (pvz., parama tėvams, aiškių
taisyklių įvedimas šeimoje, auklėjimo stiliai, atsparumo draugų įtakai stiprinimas, tėvų susirūpinimo didinimas ir kt.). Šias programas tikslinga įgyvendinti ne tik mažinant vartojamo alkoholio kiekį, bet ir kitą rizikingą elgseną
(narkotikai, rūkymas, antisocialus elgesys) (Foxcroft, Tsertsvadze, 2011).
Užsienyje
Bendruomenės centrai Vokietijoje, Didžioje Britanijoje, Prancūzijoje, Austrijoje, kuriuose, be kultūrinių ir socialinių funkcijų, vykdomas bendruomenės švietimas ir teikiamos įvairios konsultacijos.
Intervencijų taikymo mokiniams ir jų aplinkai (šeimai, bendruomenei) rekomendacijos taikymo galimybių analizė pateikiama 4.3.2 lentelėje.
4.3.2 lentelė. Blaivaus vaikų (iki 18 metų) laisvalaikio organizavimo ir užtikrinimo priemonės įgyvendinimas vietos lygmeniu
Pasirinkta
Blaivaus vaikų (iki 18 metų) laisvalaikio organizavimas ir
pavyzdinė priemonė
užtikrinimas
Pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai
1. Identifikuoti populiariausias vaikų iki 18 metų amžiaus laisvalaikio
vietas (viešieji renginiai, renginiai mokyklose, privatūs renginiai).
2. Atlikti gyventojų nuomonės tyrimą dėl savivaldybėje vykstančių
renginių ir vaikų iki 18 metų amžiaus blaivaus laisvalaikio organizavimo (ar žmonės norėtų ir palaikytų renginius be alkoholio savo
savivaldybėje).
3. Įtraukti suinteresuotas piliečių grupes (interesų grupes) į savivaldybės tarybos sprendimų priėmimo procesus.
4.
Įgyvendinimo etapai Savivaldybės sveikatos (socialinių reikalų ir sveikatos) bei kultūros
skyrių iniciatyva parengti ir priimti savivaldybės tarybos sprendimu
ir detalūs veiksmai
savivaldybėje vykstančių renginių tvarkos aprašą.
5. Savivaldybės tarybai priimti sprendimus dėl viešų renginių priežiūros užtikrinimo, parengiant viešosios tvarkos užtikinimo aprašą
(įtraukiant galimus partnerius: policiją, saugos tarnybas, renginių
organizatorius, jaunuosius policijos rėmėjus, savanorius ir t. t.).
6. Bendrojo lavinimo mokyklų (pradinės, pagrindinės, vidurinės mokyklos, gimnazijos) tarybų sprendimu įpareigoti mokinių tėvus dalyvauti mokyklos renginiuose (kiekviename renginyje turėtų dalyvauti po du tėvų atstovus).
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1. Viešų renginių organizatoriai ir rėmėjai (įsipareigoja neprekiauti
alkoholiu ir užtikrina, kad nedalyvautų neblaivūs nepilnamečiai).
2. Mokyklos bendruomenė (organizuoja mokyklos renginius, užtikrina, kad renginiuose nedalyvautų neblaivūs mokiniai).
3. Mokyklos taryba (priima sprendimus dėl privalomo tėvų dalyvavimo mokyklos renginiuose).
4. Mokinių taryba (priima sprendimus dėl mokinių atstovų dalyvavimo užtikrinant tvarką mokyklos renginiuose).
5. Tėvai (jų atstovai dalyvauja mokyklos renginiuose ir užtikrina, kad
Partneriai ir
privačiuose mokinių susiėjimuose nebūtų vartojamas alkoholis).
suinteresuotų
6. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (prisideda organizuojant
asmenų grupės
blaivų laisvalaikį, vykdo šviečiamąją veiklą mokiniams apie alkoholio žalą sveikatai).
7. Savivaldybės taryba (priima sprendimus, neišduoda vienkartinių licencijų prekybai alkoholiu).
8. Nevyriausybinės organizacijos (prisideda organizuojant renginius ir
palaikant viešąją tvarką juose).
9. Policija (palaiko tvarką viešuosiuose renginiuose), saugos tarnybos
(palaiko tvarką viešuosiuose renginiuose).
10. Jaunieji policijos rėmėjai (prižiūri tvarką viešuosiuose renginiuose).
1. Bendruomenės ir politinis palaikymas.
2. Stipri lyderystė vietos bendruomenėse.
3. Aktyvi vietos bendruomenė.
4. Dalyvaujamasis procesas (kai didžioji dalis bendruomenės ir suinSėkmės
teresuotos grupės įtraukiamos nuo sprendimų priėmimo iki jų įgyvendinimo).
Veiksniai
5. Kvalifikuoti renginių organizatoriai, gebantys suorganizuoti patrauklius ir įdomius renginius, turintys novatoriškų idėjų.
6. Organizatorių gebėjimai rasti finansinių išteklių ir rėmėjų.
1. Alkoholinių gėrimų gamintojų įtaka.
Nesėkmės 2. Alkoholiniais gėrimais prekiaujančių įmonių nesuinteresuotumas.
3. Savivaldybės administracijos nepalaikymas.
1. Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų skaičius (susijusių su alkoProceso
holio draudimu renginiuose, skirtuose nepilnamečiams iki 18 metų).
Vertinimo
2. Blaivių renginių skaičius per metus.
rodikliai
1. Neblaivių nepilnamečių renginiuose skaičius per metus (nustatytų
Rezultato
prižiūrint viešąją tvarką reginiuose).
Teisinės bazės
Renginių organizavimo savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas (ar jo
keitimas siekiant
pakeitimas)
numatomų tikslų
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PASAULIO SVEIKATOS ORGANIZACIJOS REKOMENDACIJOS
Įrodymais grįstos priemonės
– Didinti akcizą alkoholiniams gėrimams. Jį didinant įvertinti gyventojų
pajamų pokyčius ir kitų prekių kainas.
– Sukurti valstybinį alkoholinių gėrimų prekybos monopolį.
– Reguliuoti alkoholinių gėrimų prekybos vietų tankį.
– Riboti alkoholinių gėrimų pardavimo dienas ir laiką.
– Mažinti leidžiamąją alkoholio koncentraciją kraujyje vairuotojams.
– Vykdyti atsitiktinę vairuotojų patikrą alkoholio matuokliais.
– Taikyti trumpos intervencijas (patariamojo pobūdžio).
– Gydyti asmenis, sergančius priklausomybe nuo alkoholio (WHO, 2009).
Ekonomiškai efektyvios priemonės (duoda didžiausią grąžą visuomenės
sveikatai už mažiausias investicijas)
–
–
–
–

Kainų ir akcizo didinimas.
Alkoholio prieinamumo mažinimas.
Alkoholio prieinamumo mažinimas.
Alkoholio reklamos draudimas (WHO, WEF, 2012).

REKOMENDACIJŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO
RODIKLIAI
Už rodiklio pasiekimą atsakinga
institucija (duomenų šaltinis)
Nacionalinis lygmuo
Absoliučiojo (100 procentų) legalaus alkoholio, su- Lietuvos Respublikos statistikos
vartojamo per metus, kiekis, tenkantis vienam gyven- departamentas
tojui, litrais
Vidutinio mėnesinio neto darbo užmokesčio alkoho- Lietuvos Respublikos statistikos
liniams gėrimams perkamoji galia
departamentas
Pirmą kartą dėl alkoholinės psichozės registruotų as- Valstybinis psichikos sveikatos cenmenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų
tras
Mirusių nuo su alkoholio vartojimu susijusių ligų as- Higienos instituto sveikatos informenų skaičius, tenkantis 100 tūkst. gyventojų
macijos centras
15–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų, nurodžiu- Narkotikų, tabalo ir alkoholio
sių, kad vartojo alų arba kitus alkoholinius gėrimus kontrolės departamentas
per paskutines 30 dienų, dalis (proc.)
Rodikliai ir jų matavimo vienetai
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Bent kartą per savaitę alkoholinius gėrimus vartojan- Lietuvos sveikatos mokslų univerčių 11–15 metų amžiaus paauglių dalis, proc.
sitetas
Dėl neblaivių asmenų kaltės kilusių eismo įvykių da- Lietuvos kelių policijos tarnyba
lis, proc.
Transporto priemonių, sustabdytų atsitiktinei patikrai, Lietuvos kelių policijos tarnyba
procentas (proc.) nuo visų transporto priemonių*
Vairavimo išgėrus per atsitiktinę iškvepiamo oro mė- Lietuvos kelių policijos tarnyba
ginio patikrą skaičius* (vnt.)
Vietos lygmuo
Taikytų intervencijų (universalios programos, moty- Visuomenės sveikatos biuras
vacinis interviu ir kt.) mokyklose skaičius* (vnt.)
Taikytų intervencijų (motyvacinis interviu ir kt.) su- Visuomenės sveikatos biuras
augusiems skaičius* (vnt.)
Konsultavimo paslaugų vaikams, gyvenantiems gir- Visuomenės sveikatos biuras
taujančių šeimose, ir jų tėvams skaičius* (vnt.)
Konsultavimo paslaugų nėščioms moterims, turin- Visuomenės sveikatos biuras
čioms alkoholio problemų, skaičius* (vnt.)
Apribojimų prekyba alkoholiniais gėrimais švenčių, Savivaldybių taryba
masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių metu skaičius*
*Siūlomi rodikliai (analizuojamu laikotarpiu institucijos rodiklių nerenka).

Užduotis
Pasirinkę nacionalinio ar savivaldos lygio rekomendaciją, pateikite jos įgyvendinimo etapus, remdamiesi 9 rekomendacijos taikymo galimybių analize

1.
2.
3.

4.
5.

Savikontrolės klausimai
Į kokias populiacijos grupes turėtų būti nukreiptos alkoholio vartojimo
mažinimo intervencijos Lietuvoje?
Įvardykite ekonomiškai veiksmingas alkoholio vartojimo mažinimo intervencijas.
Išvardykite pagrindines Lietuvos alkoholio kontrolės politikos priemones. Kokių šalių gerąją patirtį, mažinant alkoholio vartojimą, siūlytumėte
pritaikyti Lietuvoje?
Kokios pagrindinės alkoholio vartojimo mažinimo priemonės taikytinos
vietos lygmeniu?
Įvardykite tarpinstitucinio bendradarbiavimo dalyvius ir jų vaidmenį mažinant alkoholio vartojimo netolygumus.

188  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

Literatūra 
1. Anderson, P., Baumberg, B. (2006). Alcohol in
Europe: a public health perspective. London:
Institute of Alcohol Studies.
2. Currie C., et al. (2012). Social determinants of
health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
study: international report from the 2009/2010
survey (Health Policy for Children and Adolescents, No. 6). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.
3. Foxcroft, D.R., Tsertsvadze, A. (2011). Universal
multi-component prevention programs for alcohol misuse in young people. Cochrane Database
of Systematic Reviews, Issue 9.CD009307.
4. Foxcroft, D.R., Tsertsvadze, A. (2011). Universal family-based prevention programs for alcohol
misuse in young people. Cochrane Database of
Systematic Reviews, Issue 9.CD009308.
5. Grabauskas, V., Klumbienė, J., Petkevičienė, J.,
Šakytė, E., Kriaučionienė, V., Veryga A. (2015).
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas,
2014. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
6. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
(2015). Lietuvos sveikatos rodiklių sistema.
7. Kaner, E.F., Dickinson, H.O., Beyer, F.R.,
Campbell, F., Schlesinger, C., Heather, N., Saunders, J.B., Burnand, B., Pienaar, E.D. (2007).
Effectiveness of brief alcohol interventions in
primary care populations. Cochrane Database of
Systematic Reviews, Issue 2. CD004148.
8. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas. Valstybės žinios, 1995-05-26, Nr. 44-1073.
9. Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių
keliais įstatymas. Valstybės žinios, 2000-10-31,
Nr. 92-2883.
10. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX569 23, 24, 25, 26, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo
įstatymas. TAR, 2015-12-10, Nr. 19628.
11. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
Nr. XII-2012. TAR, 2015-11-23, Nr. 18576.
12. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-1290 „Dėl Sveikatos ugdymo
bendrosios programos patvirtinimo“. Valstybės
žinios, 2012-09-08, Nr. 105-5347.
13. Lietuvos statistikos departamentas (2015). ).
Oficialiosios statistikos portalas. Alkoholio ir ta-

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

bako vartojimas ir padariniai 2014. Prieiga per
internetą: https://osp.stat.gov.lt/informaciniaipranesimai?eventId=62471
Lietuvos statistikos departamentas (2015). Oficialiosios statistikos portalas. Gyventojai ir socialinė statistika. Prieiga per internetą: http://osp.
stat.gov.lt/gyventojai
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (2015). Papildoma informacija, susijusi
su alkoholio produktais ir jų vartojimu.
National Institute for Health and Care Excellence (2010). Alcohol-use disorders: preventing
the development of hazardous and harmful drinking. NICE public health guidance 24. [revised
08-12-2015]. Available at: https://www.nice.org.
uk/proxy/?sourceUrl=http%3A%2F%2Fwww.
nice.org.uk%2Fnicemedia%2Flive%2F13001%
2F48984%2F48984.pdf
OECD (2014). Health at a Glance: Europe
2014, OECD [revised 10-12-2015]. Available at:
http://dx.doi.org/10.1787/health_glance_eur2014-en
Smedslund, G., Berg, R.C., Hammerstrøm,
K.T., Steiro, A., Leiknes, K.A., Dahl, H.M.,
Karlsen, K. (2011). Motivational interviewing
for substance abuse. Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 5.CD008063.
Šutinienė, I. (2011). Alkoholio ir kitų narkotikų
tyrimas Europos mokyklose, ESPAD 2011. Tyrimo Lietuvoje ataskaita. Vilnius: Lietuvos socialinių tyrimų institutas.
Veryga, A., Prochorskas, R., Štelemėkas, M.
(2013). Alkoholio kontrolės politikos vertinimas, alkoholio vartojimo daromos žalos vertinimas. Vilnius: VšĮ „Sorre“ [žiūrėta internete
2015-12-08]. Prieiga per internetą: http://issuu.
com/larisajakovuk/docs/leidinys_alkoholio_
World Health Organization (2009). Evidence for
the effectiveness and cost–effectiveness of interventions to reduce alcohol-related harm. Copenhagen: World Health Organization.
World Health Organization (2009). Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Geneva: World
Health Organization.
World Health Organization (2012). Alcohol in
the European Union. Consumption, harm and
policy approaches. Geneva: World Health Organization.

Patirtis ir perspektyvos  189

24. World health Organization, World Economic
Forum (2012). From burden to “best buys”:
reducing the economic impact of non-communicable diseases in low- and middle-income
countries. Geneva: World Health Organization.
25. World Health Organization (2013). Status
report on alcohol and health in 25 European
countries 2013.Copenhagen: World Health Or-

ganization.
26. World Health Organization (2014). Alcohol
and inequities. Guidance for addressing inequities in alcohol-related harm. Copenhagen:
World Health Organization.
27. World Health Organization (2014). Global status report on alcohol and health 2014.Geneva:
World Health Organization.

190  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

4.4  Tabako vartojimo netolygumų
mažinimo rekomendacijos
Aurelijus Veryga, Vaida Liutkutė, Roza Joffė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Tabako vartojimo netolygumai Lietuvoje, jų priežastys ir lemiantys veiksniai.
2) Siūlomos tabako vartojimo netolygumų mažinimo priemonės savivaldos ir šalies lygmenimis.
3) Tabako vartojimo netolygumų mažinimo priemonių gerosios praktikos pavyzdžiai ir jų vertinimo rodikliai.
Skyriaus tikslas
Suprasti tabako vartojimo nulemtus sveikatos netolygumus, jų priežastis ir
susipažinti su netolygumų mažinimo priemonėmis.
Uždaviniai:
1. Susipažinti su tabako vartojimo netolygumų situacija Lietuvoje ir jų mažinimo poreikiu.
2. Išmokti atskirti pagrindines veiksmingas tabako vartojimo netolygumų
mažinimo priemones, rekomenduojamas savivaldos ir šalies lygmenimis.
3. Sužinoti tabako vartojimo netolygumų mažinimo priemonių poveikį ir
poveikio veiksmingumo didinimo galimybes.
Mokslinių tyrimų gausa nebeleidžia abejoti, kad rūkymas yra vėžio, kraujotakos
ir kvėpavimo sistemų ligų, taip pat diabeto ir tuberkuliozės sukėlėjas (Courtney,
2014). Rūkymas – vienas iš dešimties pagrindinių pasaulio gyventojų mirčių priežasčių. Dėl aktyvaus rūkymo pasaulyje kasmet miršta apie 5 mln. žmonių (Mathers, Loncar, 2006), dar 600 tūkst. žmonių miršta nuo pasyvaus rūkymo sukeliamų ligų (Oberg et al., 2011). Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis,
jeigu rūkymo mastas nebus pakankamai kontroliuojamas ir toliau sparčiai plis,
iki 2025 m. tai gali padidinti mirčių nuo tabako sukeltų ligų skaičių iki 10 mln.
per metus. Jei rūkymo paplitimas nesikeis, dėl tabako sukeltų mirčių gali žūti apie
650 mln. rūkančių pasaulio gyventojų, kitais žodžiais tariant, 10 proc. dabartinės
populiacijos (Boyle, 2004).
Nors rūkymo paplitimas gerokai sumažėjo Vakarų ir Šiaurės Europos šalyse,
Rytų ir Pietų Europoje rūkymo paplitimo mastas vis dar išlieka aukštas (Islami et
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al., 2015). 2012 m. duomenimis, kas trečias europietis ir kas ketvirta europietė
rūkė (European Union, 2014), tad rūkymas – vienas svarbiausių išvengiamų rizikos veiksnių Europos Sąjungoje.
Tiek Europoje, tiek pasaulyje tabako gaminių vartojimas yra vienas iš sveikatos
netolygumus didinančių rizikos veiksnių. Pastaruoju metu Europoje taikytos tabako kontrolės priemonės parodė, kad galima pasiekti bendro rūkymo paplitimo
mažėjimą, tačiau susirūpinimą kelia tai, kad kai kurios iš taikytų priemonių nepasiekia pažeidžiamiausių visuomenės grupių, todėl sveikatos netolygumai nemažėja.
Panaši tendencija būdinga ir Lietuvai, kai po nepriklausomybės labai augęs rūkymo paplitimas aukštesnio išsilavinimo moterų grupėje išliko neilgai ir pastaruoju
metu, kaip ir daugelyje šalių, jis didesnis yra tarp žemesnio išsilavinimo moterų
(Dambrauskienė, 2011).

Tabako vartojimo netolygumai Lietuvoje
Rūkymas yra plačiai paplitęs žalingas įprotis tarp Lietuvos gyventojų. Lietuvos
statistikos departamento 2014 m. atlikto gyventojų sveikatos statistinio tyrimo
duomenimis (Lietuvos statistikos departamentas, 2015), kasdien rūkančiųjų 15
metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų skaičius siekė 34 proc. tarp vyrų ir 9 proc. tarp
moterų. Palyginti su 2005 m., kai pirmąjį kartą buvo atliktas šis tyrimas, kasdien
rūkančių gyventojų dalis sumažėjo nuo 25 iki 20 proc.
Minėto tyrimo duomenimis, kartais rūkė 5 proc. gyventojų (6 proc. vyrų ir
3 proc. moterų), o teigiančių, kad nerūko, gyventojų buvo 75 proc. (88 proc. moterų ir 60 proc. vyrų). Paaiškėjo, kad rūkymas labiau paplitęs tarp jaunesnio ir vidutinio amžiaus gyventojų. Daugiausia kasdien rūkančiųjų buvo tarp 25–54 metų
amžiaus gyventojų (42 proc. vyrų ir 14 proc. moterų). Tai, kad kasdien rūko, nurodė 19 proc. vaikinų ir 8 proc. 15–24 metų amžiaus merginų. Palyginti su 2005 m.,
šie skaičiai buvo atitinkamai 45 proc. ir 20 proc. Tai rodo, kad tarp jaunų vaikinų
rūkymo situacija gerėja (Lietuvos statistikos departamentas, 2015).
Vertinant rūkymo paplitimą pagal išsilavinimą, matyti, kad daugiausia kasdien
rūkančių vyrų (43 proc.) ir moterų (12 proc.) buvo tarp gyventojų, turinčių vidutinio lygio išsilavinimą. Mažiausiai kasdien rūkančių buvo tarp žemo ir aukšto
lygio išsilavinimą turinčių gyventojų. Vertinant rūkymo įpročius mieste ir kaime
nustatyta, kad kasdien rūkančių kaimo gyventojų dalis buvo didesnė nei miesto –
atitinkamai 25 ir 18 proc. (Lietuvos statistikos departamentas, 2015).
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Kaip rodo Lietuvos gyventojų sveikatos statistinio tyrimo rezultatai, 68 proc.
15 metų ir vyresnių vyrų ir 87 proc. moterų nurodė, kad niekada arba beveik
niekada netenka būti prirūkytose patalpose, 20 proc. vyrų ir 9 proc. moterų tenka
būti trumpiau nei 1 val. per dieną, atitinkamai 12 ir 4 proc. – 1 val. arba ilgiau.
Didžiausia tiek vyrų, tiek moterų dalis, kuriems nuolat tenka būti prirūkytose patalpose, buvo 25–54 metų amžiaus grupėje. Tai, kad nuolat tenka būti prirūkytose
patalpose, nurodė 20 proc. miesto ir 25 proc. kaimo gyventojų (Lietuvos statistikos departamentas, 2015).
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kas dvejus metus atliekamų suaugusių
Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimų duomenimis (Grabauskas et al., 2015), iki
2000 m. rūkančių asmenų dalis Lietuvoje didėjo: rūkančių vyrų padaugėjo beveik
penktadaliu, o rūkančių moterų pagausėjo net 2,3 karto (žr. 4.4.1 pav.). Vėlesniais
metais rūkančių vyrų sumažėjo 1,5 karto, o moterų rūkymo kasdien rodiklis pakito nedaug: 1994 m. kasdien rūkė 44 proc. 20–64 metų vyrų ir 7 proc. 20–64 metų
moterų, 2004 m. – 39 proc. vyrų ir 14 proc. moterų, o 2014 m. – 33 proc. vyrų ir
12 proc. moterų (Grabauskas et al., 2015).
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4.4.1 pav. Kasdien rūkančių Lietuvos gyventojų 1994–2014 m., proc. Šaltinis: Grabauskas et al., 2015

Matyti, kad rūkymo paplitimas tarp vyrų nuosekliai mažėja nuo 2006 m., o
tarp moterų jau daugiau nei dešimtmetį išlieka stabilus. Vertinant pokytį matyti,
kad 25 proc. mažiau moterų ir 46 proc. mažiau vyrų rūkė 2014 m., palyginti su
2000 m. (žr. 4.4.2 pav.)
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12 proc.
2014 m.

33 proc.
2014 m.

20–64 m. amžiaus moterų
rūkė kasdien

25 % mažiau
nei 2000 m.

20–64 m. amžiaus vyrų
rūkė kasdien

46 % mažiau
nei 2000 m.

4.4.2 pav. Kasdien rūkančių vyrų ir moterų rūkymo pokytis 2000 ir 2014 m.

Tyrimo duomenimis, kasdien rūkančių vyrų dalis mažėjo visose išsilavinimo grupėse, tačiau rūkymo paplitimo skirtumai tarp išsilavinimo grupių išliko.
2014 m. kasdien rūkė 38 proc. vidurinio išsilavinimo vyrų ir 17 proc. vidurinio
ir žemesnio išsilavinimo moterų. Tarp universitetinį išsilavinimą turinčių asmenų
kasdien rūkė 27 proc. vyrų. ir 9 proc. universitetinio išsilavinimo moterų (Grabauskas et al., 2015).
Stebinti pasyvaus rūkymo paplitimo situaciją matyti, kad 1994–2014 m. vyrų,
atsakiusių, kad tenka dirbti prirūkytose patalpose, dalis sumažėjo nuo 50 proc.
1994 m. iki 28 proc. 2014 m., o moterų – atitinkamai nuo 21 proc. iki 12 proc.
Taip pat per tiriamąjį laikotarpį vyrų, kurių namuose buvo rūkoma, dalis sumažėjo nuo 44 proc. iki 23 proc., o moterų – nuo 39 proc. iki 20 proc. Aukštesnio
išsilavinimo žmonių namuose buvo rečiau rūkoma nei žemesnio. Pasyvaus rūkymo
namuose paplitimas sumažėjo visose vyrų ir moterų išsilavinimo grupėse. Skirtumas tarp vyrų vidurinio ir žemesnio išsilavinimo bei universitetinio išsilavinimo
grupių per visą tyrimo laikotarpį išliko panašus, o tarp moterų išsilavinimo grupių
padidėjo nuo 6 proc. 1994 m. iki 20 proc. 2014 m. (Grabauskas et al., 2015).
Vertinant tabako vartojimo netolygumus, svarbu akcentuoti, kad rūkymo įpročiai glaudžiai susiję su socialiniais veiksniais. Senstant populiacijai rūkymo paplitimas mažėja. Rūkymo paplitimo netolygumas tarp vyrų išsilavinimo grupių padidėjo, nes tarp turinčių aukštąjį išsilavinimą vyrų sumažėjo rūkančiųjų dalis. Per
tiriamąjį laikotarpį rūkymo ir išsilavinimo ryšys tarp moterų pasikeitė priešinga
kryptimi: 1994 m. dažniau rūkė aukštesnio išsilavinimo moterys, o 2008 m. –
žemesnio. Aukštesnio išsilavinimo vyrai rūkė rečiau nei žemesnio. Vidurinio išsilavinimo vyrai ir aukštąjį išsilavinimą turinčios moterys metė rūkyti dažniau nei
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nebaigto vidurinio išsilavinimo asmenys. Mieste rūkančių moterų buvo daugiau
nei kaime, miesto gyventojos metė rūkyti dažniau nei kaimo. Rūkymo paplitimo
mastas buvo mažesnis tarp ištekėjusių moterų. Vedę vyrai metė rūkyti dažniau nei
vieniši. Niekad nerūkiusiųjų dalis buvo mažiausia tarp 35–49 metų amžiaus vyrų
bei jaunesnių nei 35 metų moterų (Dambrauskienė, 2011).
Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktos apklausos duomenimis (Januševičienė, Jasaitis, 2013), 2012 m. du iš trijų (66 proc.) 15–64 metų
amžiaus Lietuvos gyventojų yra nors kartą gyvenime rūkę, nė karto nebandžiusių
rūkyti yra 34 proc. Lyginant su 2008 m., rūkymo bent kartą gyvenime rodiklis
išliko nepakitęs. 2012 m. tyrimo duomenimis, per paskutinius 12 mėnesių rūkė
36 proc. Lietuvos gyventojų, o per paskutines 30 dienų – 36 proc. Nuo 2008 m.
iki 2012 m. asmenų, rūkusių per paskutinius 12 mėnesių ir per paskutines 30 dienų, dalis užaugo. Nepriklausomai nuo vartojimo laikotarpio, Lietuvoje rūkymas
yra labiau paplitęs tarp vyrų nei tarp moterų (žr. 4.4.3 pav.). Nagrinėjant rūkymo
paplitimą jaunesnių ir vyresnių respondentų grupėse, matomos tos pačios tendencijos – rūkymas paplitęs tarp vyrų daugiau nei tarp moterų.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80,9

80,3

Vyrai
Moterys
Iš viso

74,3
65,8
51,9

66
58,8

66
52,6

51,7

49,6

43,1
37,4
24,3

33,7
25,5

49,4

48,6
36,3

23,8

34,8
22,1

40,5
31,5
23,5

36,1
23,5

2004 m. 2008 m. 20012 m. 2004 m. 2008 m. 20012 m. 2004 m. 2008 m. 20012 m.
LTP
LYP
LMP

4.4.3 pav. Tabako vartojimo paplitimo mastas Lietuvoje 2004, 2008 ir 2012 m., proc.
LTP – nors kartą gyvenime (angl. lifetime prevalence); LYP – vartoję per paskutiniuosius
12 mėnesių (angl. last year prevalence); LMP – vartoję per paskutiniąsias 30 dienų (angl.
last month prevalence). Šaltinis: Januševičienė, Jasaitis, 2013

Rūkymas plačiai paplitęs ne tik tarp suaugusių Lietuvos gyventojų, bet ir tarp
paauglių. Atliekamas kas ketverius metus Alkoholio ir kitų narkotikų Europos
mokyklose tyrimas (ESPAD) (Šutinienė, 2012) parodė, kad 2011 m. 74 proc.
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15–16 metų amžiaus jaunuolių rūkė bent kartą gyvenime, iš kurių berniukų buvo
79 proc., mergaičių – 70 proc. Tabaką vartojusių per paskutines 30 dienų mokinių
buvo 37 proc. (39 proc. berniukų, 35 proc. mergaičių).
Remiantis tarptautinio mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimo (angl. Health Behaviour in School-Aged Children, HBSC) duomenimis (Zaborskis et al., 2016), 2014 m. rūkė 15 proc. 11–15 metų amžiaus berniukų ir 8 proc.
to paties amžiaus mergaičių. Reguliariai (kasdien) rūkė 14 proc. 15 metų amžiaus
berniukų ir 7 proc. mergaičių (4.4.1 lent.). Reikšmingų skirtumų, lyginant miesto
ir kaimo vaikų rūkymo paplitimą, nenustatyta.
4.4.1 lentelė. Atsakymų į klausimą „Ar dabar dažnai rūkai?“ skirstinys atsižvelgiant į lytį,
klasę ir gyvenamąją vietovę (proc.). Šaltinis: Zaborskis et al., 2016
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Dar vienas labai svarbus rodiklis, kuris parodo, kaip funkcionuoja šalies sveikatos apsaugos sistema, kuri turėtų anksti nustatyti rūkymo atvejus ir kuo anksčiau
motyvuotai patarti asmenims mesti rūkyti, yra procentas rūkančiųjų, kurie iš savo
gydytojo sulaukia patarimo mesti rūkyti. Lietuvoje atlikti tyrimai parodė, kad jauniausio amžiaus pacientai, kuriems patarimas mesti rūkyti yra pats veiksmingiausias ir metimas rūkyti anksti padėtų maksimaliai sumažinti galimas rūkymo žalas
sveikatai, patarimo mesti rūkyti sulaukia rečiausiai (žr. 4.4.4 pav.).
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4.4.4 pav. 20–64 metų amžiaus kasdien rūkančių gyventojų dalis (proc.) pagal amžiaus
grupes, kuriems gydytojas patarė mesti rūkyti per pastaruosius 12 mėn. (2012 m.). Šaltinis: Grabauskas et al., 2013

Didžiausi rūkymo netolygumai pastebimi tarp vyrų ir moterų. Rūkymas paplitęs tarp vyrų beveik tris kartus labiau nei tarp moterų.
Aukštesnį išsilavinimą turinčios moterys ir vyrai rūko rečiau nei turintys žemesnį išsilavinimą.
Tiek vyrų, tiek moterų grupėse pasyvus rūkymas labiau paplitęs žemesnio
išsilavinimo grupėse.
Jauniausi rūkoriai, kuriems patarimas mesti rūkyti galėtų duoti didžiausią sveikatos išsaugojimo efektą, patarimą mesti rūkyti iš gydytojo gauna rečiausiai.
Vaikų grupėje rūkymas, kaip ir suaugusiųjų grupėje, yra labiau paplitęs tarp
berniukų.

Rekomendacijos
Paties rūkymo paplitimo mažinimas jau yra reikšmingas veiksnys, mažinantis
sveikatos netolygumus populiacijoje. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad tam tikros
rūkymo mažinimo priemonės tam tikra prasme gali būti susijusios su rūkymo netolygumų didėjimu populiacijoje. Kaip pavyzdį būtų galima pateikti visuomenės
informavimą apie rūkymo keliamą žalą. Netinkamai parinkti informavimo būdai
gali sudaryti tokią situaciją, kai sveikatos raštingumas didės toje srityje, kur jis ir
taip yra didesnis, o rūkymo paplitimas yra mažesnis, t. y. labiau išsilavinusių ir savo
sveikata besirūpinančių asmenų grupėje. Todėl, planuojant su rūkymo mažinimu
susijusias priemones, reikėtų atsižvelgti į pagrindinius principus, kurie leistų išvengti netolygumų didėjimo (žr. 4.4.5 pav.) (Loring, 2014).
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Užtikrinti,
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sprendimai
neprisidėtų prie
netolygumų
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Sutelkite dėmesį
į sveikatos
padarinius
labiausiai
pažeidžiamų
asmenų grupėse

Sumažinti atotrūkį
tarp labiausiai
Siekti sulyginti
privilegijuotų
gradientą per visą
ir labiausiai
populiaciją
pažeidžiamų
grupių

4.4.5 pav. Nuosekli netolygumų mažinimo schema. Šaltinis: Loring, 2014

Planuojant skirtingas intervencijas, reikėtų atsižvelgti ir į kitus, nei tik sveikatos
aspektus. Siekiant mažinti su rūkymu susijusius netolygumus, labai svarbūs socialiniai ir ekonominiai apsektai.
Taip pat, planuojant intervencijas rūkymo prevencijos srityje, svarbu prisiminti,
kad rūkymas kaip reiškinys ar įprotis gyvenime nelieka statiškas ir priežastys, tiek
lemiančios sprendimą pradėti rūkyti, tiek skatinančios mesti rūkyti nuolat keičiasi.
Nuo to, kokiame amžiuje pradedama rūkyti, nuo to, ar rūko tėvai, ir nuo daugelio
kitų aplinkybių priklauso priklausomybės nuo tabako stiprumas, motyvacija mesti
rūkyti ir kt. (žr. 4.4.6 pav.) (Loring, 2014).
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4.4.6 pav. Kaip išsidėsto rūkymo netolygumai gyvenime Šaltinis: Loring, 2014
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Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva Jungtinių Tautų lygmeniu priimta
Tabako kontrolės pagrindų konvencija (PSO TKPK) sukūrė itin veiksmingą teisiškai įpareigojantį pagrindą šalyse, kurios ratifikavo konvenciją, diegti mokslu
pagrįstas tabako kontrolės politikos priemones. Lietuva šią konvenciją ratifikavo
2004 m., ir mūsų šalies nacionalinio ir regioninio lygio politikai gali ir turi vadovautis šio dokumento nuostatomis bei įpareigojimais. Kad šalims būtų lengviau
įgyvendinti PSO TKPK nuostatas, Pasaulio sveikatos organizacija pateikia tabako
kontrolei skirtą rekomendacijų sąvadą MPOWER, kuriame išskirti pagrindiniai ir
veiksmingiausi tabako kontrolės principai: tabako vartojimo ir vykdomos politikos
stebėsena, žmonių apsauga nuo pasyvaus rūkymo, pagalba norintiems mesti rūkyti, informavimas apie rūkymo keliamus pavojus sveikatai, tabako reklamos ir rėmimo draudimas, tabako kainos didinimas mokesčiais (4.4.2 lentelė) (Loring, 2014).
4.4.2 lentelė. Tabako kontrolės politikos poveikis ir efektyvesnio įgyvendinimo veiksmai
Tabako kontrolės
Poveikis netolygumams
Kaip veikti efektyviau
politika
Tabako vartojimo Statistika rodo, kad bendras ta- Įvertinti politikos poveikį skirtinir politikos stebė- bako vartojimo mastas mažėja, goms socioekonominėms grupėms.
jimas
tačiau netolygumai didėja. Taba- Įtraukti socioekonominio statuso
ko kontrolės politikos poveikis matavimus į visus tabako paplitimo
atskiriems pogrupiams dažnai tyrimus.
nėra įvertinamas.
Tabako kainų di- Didesnis poveikis rūkymo nu- Be kainų didinimo, reikia užtikrindinimas apmokes- traukimui ir sumažėjusiam įsi- ti, kad žemas pajamas gaunančioms
tinant
traukimui į rūkymą tarp nepasi- grupėms būtų prieinamos pakaitinė
turinčių bei jaunų asmenų.
nikotino terapija ir pagalba metantiems rūkyti.
Atsiradusios vie- Aukštesnio
socioekonominio Užtikrinti įgyvendinimą mažesnių
tos, kuriose drau- statuto grupėse pastebimas di- pajamų darbo vietose. Vykdyti kamdžiama rūkyti
desnis draudimų darbo vietoje panijas, skatinančias palaikyti rūkylaikymasis.
mo draudimus mažiau galimybių
turinčiose grupėse.
Žiniasklaidoje pa- Didesnis poveikis pastebimas Mažiau tikėtina, kad netolygumai
teikiami įspėjimai aukštesnio socioekonominio sta- didės, jeigu kampanijos:
apie tabako suke- tuso grupėse.
− pasitelks TV, o ne spaudą;
liamą žalą
− vyks intensyviu mastu;
− naudos informaciją, orientuotą į
mažiau galimybių turinčias grupes;
− naudos emocionalias asmenines
istorijas.
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Tabako pardavimo Didesnis poveikis matomas tarp Griežtai laikytis įstatymų, ypač skurdraudimas nepilna- merginų. Nepakanka įrodymų, desniuose rajonuose.
mečiams
kad būtų įvertinta socioekonominio statuso reikšmė.
Tabako reklamos Nėra tinkamų metodų įvertinti, ar Visapusiški ir nepaliekantys jokių išlydraudimas
yra poveikis. Tačiau yra įrodymų, gų tabako reklamos draudimai.
kad tabako pramonė stengiasi pasiekti pažeidžiamesnes grupes.
Įspėjamosios etike- Nėra tinkamų metodų įvertinti, Įtraukti įspėjimus, pritaikytus tam titės ant tabako pro- ar yra poveikis. Įspėjamosios nuo- kroms grupėms / tam tikromis kalbotraukos pasiekia didesnę auditoriją mis.
duktų
negu tekstiniai įspėjimai (įskaitant Reikalauti didelių įspėjamųjų nuoir pažeidžiamas grupes su žemu traukų ant tabako produktų pakuočių.
raštingumo lygiu).
Paramos teikimas Kai kurios rūkymo metimo pa- Panaikinti finansinius barjerus, taip
metantiems rūkyti slaugos nepasiekia labiausiai so- pat pakaitinę nikotino terapiją teikti
cialiai nuskriaustų grupių, o tie nemokamai arba subsidijuoti.
asmenys, kuriuos paslaugos pasie- Teikti paslaugas platesniame kontekskia, turi mažesnį metimo rūkyti te, ne tik sveikatos priežiūros įstaigose.
sėkmės rodiklį.
Teikti paslaugas, pritaikytas ir specifinių grupių poreikiams (pvz., etninės
grupės, kaliniai, besilaukiančios moterys).
Organizuoti privalomus apmokymus
visam pirminės sveikatos priežiūros
personalui.
Pasitelkti pagalbos metantiems rūkyti
metimo telefono liniją ir SMS (tekstines žinutes), norint pasiekti jaunus asmenis ir socialiai nuskriaustas grupes.

Rekomendacijos
Nacionalinis lygmuo
Tabako akcizų didinimas
Vertinant veiksmingiausias ir mažiausiai valstybei kainuojančias tabako vartojimo mažinimo priemones, išskiriamas tabako apmokestinimas. Tai viena ekonomiškai veiksmingiausių priemonių. Ši priemonė ne tik mažina tabako gaminių
vartojimą, bet ir didina biudžeto įplaukas. Padidinus mokesčius ir padidėjus įplaukoms į valstybės biudžetą, daugiau dėmesio galima skirti tabako kontrolei ir kitoms visuomenės sveikatos iniciatyvoms. Pavyzdžiui, Kosta Rikoje ir Filipinuose

200  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

didžioji surenkamų mokesčių dalis skiriama sveikatos priežiūros sistemai gerinti –
diagnozuoti ir tabako vartojimo sukeltoms ligoms gydyti (WHO, 2013; Drope et
al., 2014).
Skaičiuojama, kad, padidinus tabako mokesčius 10 proc., tabako gaminių vartojimas sumažėja vidutiniškai nuo 2,5 iki 5 proc. (Jha, Chaloupka, 2000). Taigi
tabako gaminių kainos padidinimas 10 proc. galėtų Europoje ir Centrinės Azijos
šalyse sumažinti mirtis nuo 600 tūkst. iki 1,8 milijono (Ranson et al., 2002). Šalyse, kurios ėmėsi griežtų tabako vartojimo mažinimo priemonių ir kuriose vartojimo mastas krito dėl kainos padidinimo, akcizo mokestis tabakui sudaro nuo
65 proc. iki 80 proc. cigarečių kainos (Jha et al., 1999).
Tabako mokesčiai – veiksmingiausias būdas mažinti tabako vartojimą, ypač
tarp jaunų ir nepasiturinčių asmenų, mat tokiu būdu užkertamas kelias iniciatyvai
pradėti rūkyti tarp nerūkančiųjų ir mažinantis vartojimą tarp rūkančiųjų (Center
for Disease Control and Prevention, 2014). Būtent kainų politika yra intervencija,
kuri, kaip įrodyta, labiausiai mažina sveikatos netolygumus (Thomas et al., 2008).
Įrodyta, kad kainų didinimui jautresni žemesnės socio-ekonominės grupės atstovai
(WHO, 2010; IARC, 2011). Taip pat jautriai į tabako gaminių kainos didinimą
reaguoja jaunimas, turintis mažiau pajamų ir jautriau reaguojantis į bendraamžių
spaudimą. Apskritai mokslo šaltiniai leidžia teigti, kad tabako kainų politika daro
reikšmingą įtaką sveikatos netolygumų mažinimui, atsižvelgiant į ekonominį statusą ir išsilavinimą (Hiscock et al., 2012; Hill et al., 2013; Amos et al., 2013). Taip pat
yra įrodymų, kad suaugusios moterys yra jautresnės tabako gaminių kainai nei vyrai
(U.S. Department of Health and Human Services, 2001; Townsend et al., 1994).
Labai svarbu, kad, planuojant tabako mokesčių didinimą, būtų atsižvelgta į
specifinio ir vertybinio mokesčio dedamąsias dalis. Tai itin svarbu siekiant išvengti
kurio nors vieno segmento mažesnio brangimo, kad kainos didėjimas vienodai
paliestų tiek pasiturinčius, tiek nepasiturinčius gyventojus (WHO, 2010). Taip pat
rekomenduojama tabako kainas didinti tiek, kad akcizo mokestis sudarytų bent
70 proc. mažmeninio pardavimo kainos (WHO, 2010).
PSO rekomenduoja: a) didinti akcizą tabako gaminiams taip, kad tai pralenktų
gyventojų pajamų augimą ir būtų pasiektas realus įperkamumo mažėjimas. Taip
pat mokesčių politiką formuoti taip, kad ji nesudarytų sąlygų pereiti prie kitų tabako vartojimo formų (pvz., suktinių tabako); b) drausti prekiauti neapmokestinamais ir neapmuitinamais tabako gaminiais ir įvežti šiuos gaminius iš užsienio; tam
tikrais atvejais riboti šių gaminių įvežimą ir prekybą (WHO, 2008).
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Siūlomi žingsniai
− Kasmet peržiūrėti ir indeksuoti tabako akcizus taip, kad realus kainų augimas viršytų
gyventojų pajamų augimą ir sumažintų įperkamumą.
− Proporcingai didinti visų tabako gaminių akcizus, kad būtų išvengta perėjimo prie
pigesnių produktų grupių (pvz., suktinių tabako).
− Sistemingo tabako kainų peržiūrėjimo principą įtvirtinti Lietuvos Respublikos tabako
kontrolės įstatyme.
− Naikinti prekybą neapmokestintais tabako gaminiais neapmuitintų prekių parduotuvėse
(angl. duty free).
− Planuojant didinti tabako gaminių akcizą visuomet atsižvelgti į tabako kainų elastingumo
skaičiavimus.
Nerekomenduotina:
− Tabako gaminių kainų didinimą planuoti tik kaip biudžeto papildymo, bet ne kaip
visuomenės sveikatos priemonę.
− Ilgi pereinamieji laikotarpiai priemonėms įsigalioti.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo
klausimu.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Lietuvai tapus ES nare, tabako akcizai buvo didinami vykdant susitarimus
dėl minimalaus tabako gaminių apmokestinimo. Akcizų didinimas leido padidinti tabako mokesčių surinkimą daugiau nei 3 kartus, tuo pat metu fiksuojant 44 proc. tabako gaminių vartojimo sumažėjimą (Krasovsky, 2012).

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: tabako gaminių įperkamumo pokyčiai
kiekvienoje produktų grupėje, tabako akcizo surinkimas, tabako gaminių
pardavimo pokyčiai.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: rūkymo paplitimas įvairiose socialinėse ir
amžiaus grupėse.

Tabako gaminių reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo draudimas
Reklamos draudimas mažina tabako vartojimą, nes rūkymas tampa ne toks patrauklus. Tabako pramonė taiko įvairias strategijas, reklamuodama ir skatindama
rūkymą tarp paauglių ir vaikų, todėl akcentuojama, kad, siekiant rezultato, turi
būti visiškai uždrausta tabako gaminių reklama. Daliniai reklamos ribojimai vertinami kaip neveiksmingi, o visiškas reklamos uždraudimas visuomenėje rūkančiųjų
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skaičių gali sumažinti daugiau kaip 6 proc. (Gilbert, Cornuz, 2003). Remiantis
mokslinėmis studijomis, yra priežastinis ryšys tarp tabako kampanijų pastangų
reklamuoti produktus ir jaunimo rūkymo: maždaug vieno trečdalio nepilnamečių eksperimentavimas su tabako gaminiais gali būti siejamas su gaminių reklama
(U.S. Department of Health and Human Services, 2012).
Nors tabako gaminių reklamos būdų dėl stiprėjančios tabako kontrolės politikos visame pasaulyje vis mažėja, tabako gamintojai ieško ir aktyviai išnaudoja
likusias galimybes pristatyti ir reklamuoti tabako gaminius. Pagrindinės vietos, kuriose iki šiol išlieka tabako gaminių reklama, yra tabako gaminių pakuotės, pačių
pakuočių demonstravimas pirkėjams pardavimo vietose ir tabako gaminių reklama
televizijos ir kino filmuose ar laidose (WHO, 2015).
Tabako pakuotės išlieka viena pagrindinių tabako reklamos formų. Nors šalyse
ant tabako pakuočių draudžiami užrašai „mažai dervų“, „lengvos“, „ypač lengvos“,
„švelnios“, rūkantieji ir toliau klaidinami, kad vienas ar kitas tabako gaminys yra
mažiau kenksmingas už kitus, tabako gaminių pakuotėms naudojant pastelines
ir tamsias intensyvias spalvas. Siekiant išvengti tokios situacijos, vis daugiau šalių
bando įdiegti bendrinę tabako gaminių pakuotę, kuri suvienodina visas pakuotes,
neleidžia išskirti jokio prekės ženklo ir pateikia vaizdinius įspėjimus apie rūkymo
sukeliamą žalą. Kadangi pakuotės formuoja vartotojų elgseną, bendrinė pakuotė
sumažina pozityvias asociacijas ir neleidžia nukreipti tabako gaminius į konkrečių
vartotojų grupę, sumažina prekių ženklų patrauklumą bei peršamą tabako gaminių
kokybę, sumažina klaidingus įsitikinimus apie rūkymo poveikį sveikatai ir padidina žinias apie rūkymo žalą. Tokiu būdu užtikrinama, kad vartotojų dėmesys nenukreipiamas ir kad jų netrikdo prieštaringas firmos įvaizdis, kruopščiai kuriamas
tabako pramonės, sudarant saugaus ir patrauklaus gaminio įspūdį. Kaip teigiama
Sambrooko ataskaitoje, įrodyta, kad pakeliai be spalvų, firmos įvaizdžio ir logotipų
yra mažiau patrauklūs ir įdomūs, o tai didina galimybę informuoti vartotoją apie
pavojų sveikatai. Tarptautinė finansinių paslaugų įmonė „Citigroup“ taip pat pripažino, kad dėl standartinės pakuotės kyla didžiulė grėsmė pramonei, nes pakuotė
yra svarbiausia priemonė tabako bendrovėms komunikuoti su vartotojais ir išskirti
savo gaminius iš kitų gaminių (Citygroup, 2010).
PSO rekomenduoja: a) visiškai uždrausti tabako reklamą, pardavimo skatinimą
ir rėmimą; b) drausti visas reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo formas, kuriomis tabako gaminių pardavimas skatinamas neteisingomis, klaidinančiomis ar
apgaulingomis priemonėmis, arba priemonėmis, kurios galėtų sudaryti klaidingą
įspūdį apie jų savybes, poveikį sveikatai, grėsmę ar išsiskiriančias medžiagas; c) rei-
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kalauti, kad visais atvejais, reklamuojant tabaką ir kai kuriais atvejais jį remiant ar
skatinant pardavimo apimtį, būtų skelbiami specialūs įspėjimai dėl žalos sveikatai
ar kiti panašūs pranešimai; d) riboti tiesioginį ir netiesioginį visuomenės skatinimą
pirkti tabako gaminius; e) reikalauti (jei nėra visiškai uždraudusi reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo) informuoti atitinkamas vyriausybės institucijas apie
tabako pramonės išlaidas reklamai, pardavimo skatinimui ir rėmimui, kurie dar
nėra uždrausti (WHO, 2008).
Siūlomi žingsniai
− Įvesti bendrinę tabako gaminių pakuotę su kuo didesnę pakuotės dalį užimančiais
vaizdiniais įspėjimais.
− Visiškai užkirsti kelią tabako gamintojams skirti rėmimą.
− Filmus ir laidas, kuriose demonstruojamas rūkymas, žymėti kaip netinkamus vaikams.
− Drausti tabako gaminių prekybą tiesiogiai prieinamu būdu.
Nerekomenduotina:
− Bendradarbiauti su tabako pramone kuriant visuomenės informavimo priemones.
− Ilgi pereinamieji laikotarpiai priemonėms įsigalioti.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo
klausimu.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
2011 m. Australija įtvirtino bendrines tabako gaminių pakuotes, kurios pirmą kartą pasaulyje eliminavo reklamos galimybes pasitelkiant produkto pakuotę. Visas pakuotės informacijos turinys ir forma nustatytas Australijos
atsakingų valstybės institucijų, nepaliekant jokių laisvių gamintojams.
Po įstatymo įsigaliojimo atlikti tyrimai parodė, kad Australijos rūkantieji tokią
pakuotę laikė mažiau patrauklia, labiau skatinančia mesti rūkyti ir kt. (Wakefield et al., 2015). Įdiegus šias pakuotes taip pat padaugėjo pagalbos metantiems rūkyti telefono linijos skambučių skaičius (Young et al., 2014) ir visiškai
nepakito nelegalios prekybos tabako gaminiais skaičius (Scollo et al., 2015),
nors tuo ypač gąsdino tabako pramonė. 2015 m. Airija ir Didžioji Britanija
taip pat priėmė sprendimą dėl bendrinės pakuotės. Prie šių šalių 2016 m. prisijungė ir Prancūzija , 2017 m. Norvegija, o 2020 m. prisijungs ir Slovėnija.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: tabako reklamos ir rėmimo draudimo pažeidimų
skaičius, pažymėtų filmų skaičius.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: rūkymo paplitimas vaikų grupėje.
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Pagalba metantiems rūkyti
Pagalba metantiems rūkyti – viena esminių priemonių, kuri leidžia veiksmingai
sumažinti žalą šiuo metu jau rūkantiems asmenims. Būtent metimas rūkyti leidžia
greitai ir veiksmingai mažinti rizikas, susijusias su širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, kvėpavimo takų sistemos ligomis, onkologiniais susirgimais. Tačiau turint tikslą
mažinti su rūkymu susijusius sveikatos netolygumus reikia atsižvelgti į itin skirtingus
norinčiųjų mesti rūkyti žmonių poreikius, socialinį ir ekonominį kontekstą. Net ir
rūkančio asmens amžius gali labai apriboti pagalbos prieinamumą. Pvz., nepilnamečiai asmenys be tėvų sutikimo negali kreiptis ir gauti gydymą, o vyresnio amžiaus asmenys nuo tokios pagalbos gali būti atriboti dėl judėjimo problemų ir pan. Daugiau
aspektų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti pateikiama 4.4.3 lentelėje.
4.4.3 lentelė. Su pagalba metantiems rūkyti susiję netolygumai ir galimos intervencijos
Netolygumus skatinantys
Galimos intervencijos
veiksniai
Su išlaidomis susijusios kliū- Pasiūlyti nemokamas arba didele dalimi subsidijuojamas patys, trukdančios gauti meti- kaitines nikotino terapijas pažeidžiamoms grupėms.
mo rūkyti pagalbą ir sveika- Teikti universalias sveikatinimo paslaugas.
Pašalinti finansines kliūtis tiems, kurie negali susimokėti
tos priežiūrą
(vartotojo mokesčiai, transporto išlaidos).
Įsteigti nemokamas pagalbos metantiems rūkyti linijas.
Nefinansinės kliūtys, truk- Supaprastinti tinkamumo kriterijus norintiems gauti paradančios gauti metimo rūkyti mą be dokumentacijos.
Pagerinti paslaugų prieinamumą aukštos rizikos grupėms (papagalbą
galbą teikiančio personalo apmokymas, įdarbinimo politika,
darbo valandos, paslaugų teikimo geografinė vieta).
Teikti metimo rūkyti konsultacijas įkalinimo įstaigose.
Nevienodas gydymas pačio- Suteikti mokymus pirminės sveikatos priežiūros specialisje sveikatos priežiūros siste- tams. Peržvelgti, kaip yra suteikiamas patarimas mesti rūkyti
besikreipiantiems į sveikatos priežiūros specialistus.
moje
Stebėti apmokytųjų specialistų paslaugų teikimo kokybę.
Grupės, pasižyminčios dau- Pagerinti pirminės sveikatos priežiūros prieinamumą sunkiau pasiekiamoms ar didesnius specifinius poreikius turingiau susijusių ligų.
Pvz., rūkymas prisideda čioms grupėms.
prie didesnių neigiamų pa- Užtikrinti, kad metimo rūkyti pagalba būtų nuolatos pasiūsekmių esant daugeliui kitų loma per kiekvieną apsilankymą sveikatos priežiūros įstaigosveikatos būklių (diabetas, se ar gulint ligoninėje.
nėštumas, chirurginės pro- Taikant intervencijas, atkreipti dėmesį į socialinės atskirties,
cedūros, infekcijos, fizinis žemo išsilavinimo lygio, žemų pajamų ir prastų gyvenimo
sąlygų priežastis, kurių visos prisideda prie prastesnės benaktyvumas)
dros pažeidžiamų grupių sveikatos.
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Gydytojo patarimas mesti rūkyti ar trumposios intervencijos principų taikymas yra
veiksmingos strategijos mažinant rūkančių asmenų skaičių. Dėl šių veiksmų rūkančių žmonių skaičius sumažėja 1–3 proc. Jei šalia to taikoma ir nikotino pakeitimo terapija, šansai
mesti rūkyti padvigubėja (Gilbert ir Cornuz, 2003; Stead et al., 2013). Taip pat mesti rūkyti
veiksmingai padeda individualios konsultacijos su šiam darbui apmokytais specialistais ir
grupės terapijos užsiėmimai (Lancaster, Stead, 2002; Stead, Lancaster, 2002).
PSO taip pat pabrėžia, kad, siekiant veiksmingai teikti pagalbą nuo nikotino priklausomiems asmenims, būtina padidinti sveikatos profesionalų, administracijos darbuotojų ir sprendimų priėmėjų žinias apie metimo rūkyti naudą ir ekonominį intervencijų
veiksmingumą. Be to, siūloma informuoti ir sudaryti galimybes šiuos specialistus (ypač
šeimos gydytojus ir slaugytojas) jau studijų metu išmokyti taikyti minimalią intervenciją, pasidomint rūkančiojo įpročiu vartoti tabaką, motyvuojant jį mesti, padedant jam tai
padaryti ir, jei reikia, nukreipiant pas priklausomybės ligų specialistus (WHO, 2003).
PSO rekomenduoja: a) įtraukti priklausomybės nuo tabako diagnozavimą, gydymą
ir konsultavimą dėl metimo rūkyti į nacionalines sveikatos apsaugos ir švietimo programas, planus ir strategijas; b) sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigose įdiegti priklausomybės nuo tabako diagnozavimo, konsultavimo, prevencijos ir gydymo programas; c)
dėti pastangas, kad priklausomybės nuo nikotino gydymas, įskaitant farmacijos gaminius, būtų prieinamas ir įperkamas; d) taikyti minimalias intervencijas ir, jei yra galimybių, finansiškai skatinti jų vykdymą (WHO, 2008).
Siūlomi žingsniai
− Įtraukti minimalių intervencijų taikymo mokymus į medicinos ir kitų su sveikata susijusių
studijų programas.
− Visose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose taikyti minimalias intervencijas, siekiant anksti
nustatyti rūkymo įpročius ir suteikti kvalifikuotą trumpą patarimą mesti rūkyti.
− Visuose psichikos sveikatos priežiūros centruose teikti pagalbą asmenims, priklausomiems
nuo tabako, ir gydyti priklausomybę.
− Teikti pagalbą didelės rizikos grupėms: nėščiosioms ir vaikams.
− Svarstyti galimybę minimalias intervencijas diegti kaip skatinamąsias paslaugas.
− Didinti medikamentinės pagalbos metantiems rūkyti prieinamumą, svarstant galimybę
kompensuoti visus ar dalį priklausomybei nuo tabako skirtų medikamentų.
− Steigti ir išlaikyti pagalbos metantiems rūkyti teikimo telefonu paslaugas.
− Apie pagalbą norintiems mesti rūkyti informaciją pateikti ant tabako gaminių pakuočių ir
tabako gaminių pardavimo vietose.
− Į pagalbą metantiems rūkyti įtraukti daugiau sveikatos specialistų: visuomenės sveikatos specialistus, socialinius darbuotojus ir kt.
Nerekomenduotina:
− Skatinti mokslu nepagrįstas priklausomybės nuo tabako gydymo priemones.
− Visus rūkančiuosius nukreipti psichiatrų konsultacijai, taip apkraunant sveikatos priežiūros
sistemos aukštesniąsias grandis ir galimai didinant pagalbos stigmatizaciją.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo klausimu.
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Gerosios praktikos pavyzdžiai
Jungtinėje Karalystėje yra ne tik valstybės lygmeniu patvirtintinos mokslu
grįstos konsultavimo ir minimalių intervencijų metodikos, bet ir kompensuojami visi priklausomybei nuo tabako gydyti skirti medikamentai.
Taivane veikianti profesionali prižiūrima pagalbos metantiems rūkyti telefono linija kasmet susilaukia apie 60 000 skambučių. Po suteiktos pagalbos
ilgalaikio metimo rūkyti veiksmingumas yra apie 14 proc. Tokia linija remiama skiriant šiai priemonei dalį surenkamo tabako akcizo mokesčio.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: pagalbą metantiems rūkyti teikiančių institucijų
skaičius, patarimą mesti rūkyti gavusių asmenų procentas, lėšos, skiriamos
medikamentiniam ir nemedikamentiniam priklausomybės nuo tabako
gydymui, kompensuojamų medikamentų skaičius ir jų paskyrimas.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: rūkymo paplitimas, metusiųjų rūkyti
procentas.

Apsauga nuo pasyvaus rūkymo
Gausu įrodymų, kad pasyvus rūkymas neigiamai veikia tiek suaugusiųjų, tiek vaikų sveikatą. Vaikai – itin pažeidžiama grupė, nes negali savarankiškai pasirūpinti apsauga nuo pasyvaus rūkymo, o jų pasyvus rūkymas siejamas su blogesne psichologine
raida, dažnesnėmis kvėpavimo sistemos uždegimų ligomis ir bronchine astma.
Apauga nuo pasyvaus rūkymo turėtų apimti visas įmanomas nerūkančių žmonių buvimo vietas ir turėtų būti vadovaujamasi pagrindiniu principu, kad joks nerūkantis žmogus neturėtų būti verčiamas kvėpuoti tabako dūmais, nepriklausomai
nuo to, ar tai vyksta darbinėje, ar privačioje aplinkoje.
Įrodyta, kad pasyvaus rūkymo mažinimas ir nerūkymo zonų plėtimas gali sumažinti širdies ir kraujagyslių ligų skaičių. Taip pat įrodyta, kad pasyvaus rūkymo
prevencija pagerina oro kokybę darbo vietose ir gyvenamosiose patalpose (Hyland
et al., 2012).
Siekiant visa apimančios apsaugos nuo tabako dūmų, dėmesį reikėtų skirti ne
tik uždaroms patalpoms, tokioms kaip darbo vietos, viešojo maitinimo įstaigos,
bet ir automobiliai, viešos vietos lauke, bendrojo naudojamo patalpos. Teisiškai
įtvirtinti draudimai rūkyti tam tikrose vietose veiksmingai mažina rūkymą viešose
vietose. Pavyzdžiui, įtvirtinus draudimą rūkyti darbo vietose, rūkymas gali sumažėti nuo 4 proc. (Fichtenberg, Glantz, 2002) iki 10 proc. (Yurekli, Zhang, 2000).
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PSO rekomenduoja: 1) patvirtinti ir įgyvendinti reikiamas teisines, vykdomąsias, administracines ir kitokias priemones, numatančias apsaugą nuo priverstinio
kvėpavimo tabako dūmais patalpose, esančiose darbo vietose, viešajame transporte,
viešosiose patalpose ir kitose viešosiose vietose; 2) visiškai uždrausti rūkymą uždarose patalpose, neįrengiant specialių rūkyti skirtų patalpų, nes tokiu būdu nei
rūkantieji, nei nerūkantieji nėra apsaugomi nuo pasyvaus rūkymo (WHO, 2008).
Siūlomi žingsniai
− Pasyvaus rūkymo kontrolė vietose, kur rūkymą jau draudžia įstatymai: ugdymo įstaigos
ir sveikatos priežiūros įstaigos, darbo vietos, bendrojo naudojimo patalpos ir kt.
− Draudimo rūkyti bendrojo naudojamo patalpose įgyvendinimas.
− Draudimo rūkyti patalpose, kuriose yra nepilnamečių asmenų, įgyvendinimas.
− Draudimo rūkyti bendrojo naudojimo atviromis erdvėmis (pvz., kavinių terasos) įgyvendinimas.
− Tinkamai ir nedviprasmiškai informuoti visuomenę apie nerūkymo zonas.
Nerekomenduotina:
− Verslo savireguliacijos priemonės.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo klausimu.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Iš dalies Lietuva taip pat gali būti įvardijama vienu iš gerosios praktikos pavyzdžių, kadangi šalyje galioja draudimas rūkyti visose švietimo, sveikatos
priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose, darbo vietose, esančiose uždarose patalpose, bendrose gyvenamosiose, kitose bendrojo naudojimo patalpose,
kuriose nerūkantieji gali būti priversti kvėpuoti tabako dūmais užterštu oru,
visų rūšių viešajame transporte, restoranuose, kavinėse, baruose, kitose viešojo
maitinimo įstaigose, taip pat automobiliuose, kuriuose keliauja nepilnamečiai
asmenys arba besilaukiančios moterys. Taip pat svarstoma galimybė apsaugoti
nuo pasyvaus rūkymo daugiabučių namų gyventojus, siūlant drausti rūkyti
daugiabučių namų balkonuose, lauko kavinėse. Be abejonės, svarbu, kad įstatymuose deklaruojami draudimai būtų tinkamai įgyvendinami praktikoje.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: vietų, kuriose draudžiama rūkyti, skaičius,
draudimo rūkyti įstatymo nustatytose vietose pažeidimų skaičius.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: vaikų ir suaugusiųjų pasyvaus rūkymo
paplitimas.
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Nelegalios tabako gaminių prekybos mažinimas
Nelegali prekyba tabako gaminiais yra pavojinga dėl kelių priežasčių. Pirmiausia prekyba nelegaliais tabako gaminiais menkina kitas, valstybės taikomas tabako
kontrolės priemones ir ypač tabako kainos didinimą. Į šalį nelegaliai patekę ir realizuojami gaminiai būna pigesni, ir tai didina sveikatos netolygumus grupėse, kurios
turėtų būti jautriausios tabako kainos didinimui. Kita priežastis, dėl kurios turėtų
būti imamasi veiksmingų priemonių, mažinant nelegalią veiklą, yra ta, kad nelegali prekyba neleidžia surinkti dalies tabako akcizo ir pridėtinės vertės mokesčio į
biudžetą. Be to, nelegalios prekybos veikla užsiimančios nusikalstamos grupuotės
kelia grėsmes visuomenei.
Nelegali tabako ir alkoholio prekyba yra kur kas platesnė problema nei tiesiog
bendras tabako kainų lygis, todėl nelegalios prekybos tabako gaminiais pokyčius
sieti tik su tabako gaminių kainos didėjimu ar mažėjimu nėra prasminga. „Šešėlinė“ šių produktų rinka neišnyksta šalyse, kuriose tabakas pigus, nors taip pat
pripažįstama, kad šalyse, kur griežtas reguliavimas ir aukšti mokesčiai, nelegali prekybos apimtis būna didesnė. Nepaisant neigiamų nelegalios prekybos aspektų, šalys, turinčios griežtą tabako kontrolės politiką (įskaitant iždo priemones), pasižymi
mažesniu bendru tabako suvartojimo lygiu, ir, svarbiausia, geresniais visuomenės
sveikatos rodikliais (Liutkutė et al., 2014).
Didesnis šalių dėmesys sienų kontrolei ir kovai su kontrabanda, visuomenės
sąmoningumo ugdymas ir švietimas, tarptautiniai ar regioniniai aplinkinių šalių
susitarimai suvienodinti šių produktų kainas, tarptautiniai kovos su kontrabanda
susitarimai – tai priemonės, kurios taikomos ir turi būti toliau plėtojamos mažinant nelegalią prekybą. Vis dėlto nelegalią prekybą ir gamybą mažinančių priemonių vertinimų ir nešališkų mokslinių tyrimų trūksta. Dažna valstybių problema yra
ir patikimų nelegalios prekybos apimties tyrimų trūkumas. Sudėtingas nelegalios
prekybos monitoringas ir tokių tyrimų specifika lemia, kad dažnai valstybės neturi
tikslių patikimų duomenų apie nelegalios prekybos apimtį. Tokia situacija dažnai
išnaudojama tabako ir alkoholio pramonės lobistinei veiklai, nenatūraliai kuriant
įvaizdį, kad nelegali prekyba atsiranda tik dėl tabako kontrolės politikos ir šių produktų akcizinio apmokestinimo (Bump, Reich, 2013).
PSO rekomenduoja: a) patvirtinti ir įgyvendinti teisines, vykdomąsias, administracines ir kitokias priemones, užtikrinančias, kad visi tabako gaminių pakeliai ir pakuotės
būtų paženklinti taip, kad būtų galima nustatyti tabako gaminių kilmę ir kad jos, vadovaudamosi nacionaline teise ir atitinkamais dvišaliais bei daugiašaliais susitarimais,
galėtų nustatyti, iš kur gaminiai pateko į neteisėtą prekybą, ir stebėti, pagrįsti doku-
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mentais bei kontroliuoti tabako gaminių judėjimą ir teisinį statusą; b) reikalauti, kad
ant tabako gaminių, parduodamų mažmeninėje ir didmeninėje vidaus rinkoje, pakelių
ir pakuočių būtų užrašyta: „Parduoti leidžiama tik (nurodomas valstybės pavadinimas,
nacionalinis, regioninis ar federacinis vienetas)“, arba būtų kitas ženklinimas, rodantis galutinę gaminio paskirties vietą arba padedantis valdžios institucijoms nustatyti, ar
teisėtai juo prekiaujama vidaus rinkoje; c) sukurti praktinį stebėjimo ir atsekimo režimą, kuri dar labiau apsaugotų platinimo sistemą ir padėtų kovoti su neteisėta prekyba;
d) stebėti ir kaupti duomenis apie tarpvalstybinę tabako gaminių prekybą, taip pat ir
neteisėtą, bei, vadovaudamasi nacionaline teise ir atitinkamais dvišaliais ir daugiašaliais
susitarimais, užtikrinti, kad muitinės, mokesčių ir kitos institucijos keistųsi informacija;
e) priimti ar griežtinti teisės aktus, taikant atitinkamas nuobaudas ir teisines priemones,
skirtas kovai su neteisėta tabako gaminių prekyba, įskaitant suklastotas ir kontrabandines cigaretes; f) imtis atitinkamų priemonių užtikrinant, kad visa konfiskuota gamybos
įranga, suklastotos ir kontrabandinės cigaretės bei kiti tabako gaminiai būtų sunaikinti,
kur tai įmanoma, aplinkos apsaugos požiūriu tinkamu būdu arba su jais būtų pasielgta
vadovaujantis nacionaline teise; g) patvirtinti ir įgyvendinti priemones, skirtas tam, kad
jos jurisdikcijoje būtų stebimas, dokumentais įforminamas ir kontroliuojamas laikinai
neapmokestintų ar neapmuitintų tabako gaminių saugojimas arba platinimas; h) imtis
reikiamų priemonių, leidžiančių konfiskuoti įplaukas iš neteisėtos tabako gaminių prekybos (WHO, 2008).
Taip pat rekomenduojama administracinę atsakomybę taikyti ne tik parduodantiems ir platinantiems, bet ir kontrabandines prekes įsigijusiems asmenims.
Prioritetinės priemonės
− Ratifikuoti PSO TKPK protokolą dėl neteisėtos prekybos tabako gaminiais ir jį įgyvendinti.
− Diegti veiksmingas, nuo tabako gamintojų nepriklausomas tabako gaminių atsekamumo ir stebėjimo sistemas.
− Gerinti pasienio kontrolės ir muitinės tarnybų darbą.
− Didinti gyventojų sąmoningumą atgrasant juos nuo nelegalių tabako produktų įsigijimo.
− Diegti bendrąsias antikorupcines ir neteisėto praturtėjimo prevencijos priemones, tokias kaip visuotinis pajamų ir turto deklaravimas.
− Atlikti nepriklausomus nelegalių tabako gaminių vartojimo paplitimo tyrimus.
Nerekomenduotina:
− Bendradarbiauti su tabako gamintojais diegiant saugumo ir atsekamumo sistemas.
− Priimti paramą iš tabako gamintojų už darbą, susijusį su nelegalių tabako gaminių
kontrole.
− Vadovautis tabako gamintojų užsakymu atliekamais nelegalių tabako gaminių pakuočių tyrimais.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo
klausimu.
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Gerosios praktikos pavyzdžiai
Turkijoje įdiegus nepriklausomas tabako gaminių žymėjimo sistemas, per
pirmuosius metus valstybė už tabaką mokesčių surinko 31 proc. daugiau, t.y.
į valstybės biudžetą įplaukė 1,8 milijardo JAV dolerių.

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: sulaikytų nelegaliai per sieną gabentų ar
falsifikuotų tabako gaminių skaičius.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: nelegalių tabako gaminių vartojimo paplitimas.

Visuomenės informavimas apie tabako žalą
Palyginti nedaug tabako vartotojų iki galo supranta rūkymo keliamą pavojų
sveikatai. Apie ją galima informuoti pasitelkiant įvairias socialines kampanijas ir
pateikiant informaciją ant tabako pakuočių.
Uždraudus tabako pramonei naudoti pakuotę rinkodaros tikslams, šias pakuotes gali naudoti vyriausybės, siekdamos veiksmingai ir produktyviai informuoti
plačiąją visuomenę apie tabako vartojimo pavojų. Įrodyta, kad vienas tinkamiausių
būdų didinti suvokimą apie tabako keliamą pavojų – patvirtinti didelius privalomus vaizdinius įspėjimus pakuočių priekinėje ir užpakalinėje pusėse. Jie kur kas
labiau patraukia dėmesį ir priverčia labiau susimąstyti nei vien tik tekstiniai įspėjimai (White et al., 2008). Be to, rūkaliai labiau linkę įsiminti didesnius įspėjimus
nei mažus. Kanadoje vykdytas tyrimas parodė, kad vaizdiniai įspėjimai daro ypač
didelę įtaką jaunimui: daugiau kaip 90 proc. jaunimo sutinka, kad grafiniai įspėjimai suteikė jiems svarbios informacijos apie tabako vartojimo poveikį sveikatai,
kad jie yra tikslūs ir mažina rūkymo patrauklumą (Hitchman et al., 2005). Taip pat
esama duomenų, kad paveikslėliai abiejose pakuotės pusėse daro didesnį poveikį
nei paveikslėlis tik vienoje pusėje. Būtent dėl to labai svarbu, kad dideli vaizdiniai
įspėjimai būtų tiek priekinėje, tiek užpakalinėje pakuotės pusėse. Įrodyta, kad didžiausią poveikį vaizdiniai įspėjimai turi tuomet, kai sukelia pasišlykštėjimą, baimę
ar liūdesį (Wakefield et al., 2013).
Masinės žiniasklaidos kampanijos gali padėti pasiekti dideles auditorijas per labai trumpą laiką, tačiau tai nėra labai veiksminga priemonė, be to, ji veikia tik
drauge taikant kitas tabako kontrolės politikos priemones. Įrodyta, kad, pasitelkus
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informacines kampanijas, galima padidinti žmonių žinias apie rūkymo keliamus
pavojus ir pakeisti požiūrį į juos, taip pat pakeisti požiūrį į metimo rūkyti naudą
(Flay, 1987). Masinės žiniasklaidos kampanijos, nukreiptos į žemesnės ekonominės klasės rūkalius, gali turėti teigiamą efektą (Hiscock et al., 2012), ypač reklamos
televizijoje, pateikiančios tikrų žmonių liudijimus apie rūkymo sukeltą žalą (Hill
et al., 2013).
Įrodymai apie mokyklos lygmeniu įgyvendinamas kampanijas yra labai riboti.
Didžioji dalis tyrimų neaptinka teigiamo efekto (Lantz et al., 2000), todėl lėšos
švietimo programoms turi būti skiriamos tik tuomet, kai šalyje tinkamai įgyvendinamos veiksmingiausios tabako kontrolės politikos priemonės.
PSO rekomenduoja: a) užtikrinti, kad tabako gaminio pakuotė ir etiketė neskatintų tabako gaminio pardavimo jokiomis neteisingomis, klaidinančiomis ar
apgaulingomis priemonėmis, arba priemonėmis, kurios galėtų sudaryti neteisingą
įspūdį apie jo savybes, poveikį sveikatai, galimą grėsmę ar išsiskiriančias kenksmingąsias medžiagas, įskaitant bet kokį terminą, deskriptorių, prekių ženklą, figūrinį
ar kitokį ženklą, tiesiogiai ar netiesiogiai sudarantį klaidingą įspūdį, kad tam tikras
tabako gaminys yra mažiau kenksmingas nei kiti tabako gaminiai; iš tokių terminų minėtini „mažas dervų kiekis“, „švelnus“, „labai švelnus“ arba „nestiprus“; b)
ant kiekvieno tabako gaminio pakelio ar išorinės pakuotės bei etiketės pateikti
įspėjimus, apibūdinančius kenksmingą tabako vartojimo poveikį; c) ant tabako
pakuočių pateikti informaciją apie tabako gaminių sudedamąsias dalis ir išsiskiriančias kenksmingąsias medžiagas; d) diegti veiksmingas ir visapusiškas švietimo
programas, įskaitant programas, gerinančias visuomenės žinias apie žalą sveikatai, įskaitant priklausomybę nuo tabako vartojimo ir priverstinį kvėpavimą tabako
dūmų; e) užtikrinti informacijos apie tabako pramonę prieinamumą; f ) rengti mokomąsias tabako kontrolės arba žinių apie tabako vartojimo žalą ir pan. gerinimo
programas, skirtas tokiems asmenims, kaip sveikatos priežiūros, bendruomenės ir
socialiniai, žiniasklaidos, švietimo darbuotojai, sprendimus priimantys pareigūnai, administratoriai ir kiti suinteresuoti asmenys; g) skatinti viešąsias bei privačias
įstaigas ir nevyriausybines organizacijas, nesusijusias su tabako pramone, suvokti
problemas ir dalyvauti kuriant bei įgyvendinant tabako kontrolės daugiasektores
programas bei strategijas; h) didinti visuomenės žinias apie galimybę susipažinti
su informacija apie neigiamas tabako gamybos ir vartojimo pasekmes sveikatai,
ekonomikai bei aplinkai (WHO, 2008).
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Siūlomi žingsniai
− Bendrinės pakuotės įdiegimas, veiksmingai pateikiant vaizdinę ir tekstinę informaciją,
atsižvelgiant į įspėjimų dydį, vietą, spalvą ir kt.
− Drausti klaidinančią informaciją ant tabako gaminių pakuočių ir pardavimo vietose.
− Profesionalios ir įrodymais grįstos socialinės reklamos sklaida televizijoje, internete ir
kitose masinėse informavimo priemonėse.
− Nacionalinių mokiniams skirtų informavimo ir prevencijos projektų organizavimas
drauge su veiksmingiausių tabako kontrolės politikos priemonių taikymu.
− Informacijos apie rūkymo keliamas rizikas platinimas sveikatos priežiūros įstaigose.
− Finansavimo skyrimas organizacijoms, norinčioms dalyvauti kuriant ir įgyvendinant
tabako kontrolės daugiasektores programas bei strategijas, siekiant jų ilgalaikio ir nuoseklaus indėlio.
Nerekomenduotina:
− Nesistemingos, epizodiškos, neprofesionaliai parengtos ir įrodymais nepagrįstos intervencijos.
− Koncentracija tik į gąsdinančias ir žalą sveikatai akcentuojančias priemones.
− Intervencijų taikymas atskirai, ignoruojant veiksmingesnes tabako kontrolės priemones.
− Pramonės įtraukimas į švietimo ar jų rėmimo veiklas.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo klausimu.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Singapūras 2004 m. įdiegė vaizdinius įspėjimus ant tabako pakuočių. Atlikti
tyrimai parodė, kad 28 proc. apklaustųjų rūkė mažiau, 14 proc. nustojo
rūkyti vaikų akivaizdoje, 12 proc. nustojo rūkyti prie nėščiųjų, o 8 proc.
informavo, kad daug mažiau rūko namuose (WHO, 2009).
84 proc. rūkančiųjų Kanadoje teigia pastebėję vaizdinius įspėjimus apie žalą
sveikatai, palyginti su 47 proc. rūkančiųjų JAV, kur pateikiama tik tekstinė
įspėjamoji informacija (Hammond et al., 2006).
Pagal naująją 2014 m. priimtą ES Tabako produktų direktyvą, nuo 2016 m.
gegužės mėn. vaizdiniai įspėjimai apie tabako žalą sveikatai turėtų atsirasti
visose ES šalyse narėse.
Norvegijoje įgyvendinta informacinė kampanija, pasitelkiant masinės žiniasklaidos priemones, parodė, kad nerūkantis jaunimas tame regione, kur
kampanija buvo įgyvendinta, yra mažiau linkęs pradėti rūkyti nei jaunimas
kontrolinėje grupėje (Gilbert, Cornuz, 2003).

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: socialinės reklamos, skirtos rūkymo prevencijai,
apimtis, projektų, skirtų rūkymo prevencijai, skaičius.
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− Rezultato stebėsenos rodikliai: norinčiųjų mesti skaičius, rūkymo pradžios
amžius, rūkančiųjų skaičius, besilankančių informacinėse svetainėse, kurių
adresai nurodomi ant pakuočių, skaičius, skambinančiųjų pagalbos telefono
numeriais, kurie nurodyti ant tabako pakuočių, skaičius.

Savivaldos lygmuo
Griežtesnė prekybos kontrolė
Savivaldybės turi daug didesnes galimybes specifiškiau atsižvelgti į vietos gyventojų problemas pirmiausia todėl, kad geriau žino problemines prekybos vietas,
problemines vartotojų grupes ir kt.
Savivaldybėms tenka svarbus vaidmuo išduodant prekybos tabaku licencijas,
todėl savivaldybėse galėtų būti atsižvelgiama į prekybos vietų skaičių, jų lokalizaciją
ugdymo įstaigų atžvilgiu ir kt.
Bendradarbiaujant su vietos policijos pareigūnais turėtų būti nuolat vertinama
prekybos tabako gaminiais nepilnamečiams situacija ir imamasi veiksmingų priemonių, kurios leistų užkardyti tokias veikas. Tabako gaminių pardavimo nepilnamečiams kontrolė yra vienas svarbiausių tabako kontrolės elementų, nes absoliuti
dauguma rūkančiųjų pradeda rūkyti būdami nepilnamečiais. Todėl turi būti imamasi visų įmanomų priemonių, kad tabako gaminiai nepatektų į nepilnamečių rankas.
Turi būti užtikrinta, kad įmonėms, pažeidusioms Lietuvos Respublikoje galiojančius
teisės aktus būtų veiksmingai taikomos atitinkamos sankcijos – baudos, licencijos
prekiauti tabako gaminiais panaikinimas, didesni licencijos išdavimo mokesčiai ar
net visiškas įmonės uždarymas (kai pažeidimai pasikartoja).
Siūlomi žingsniai
− Nusikalstamos veiklos imitavimo modelio įteisinimas, tiriant prekybos tabako gaminiais nepilnamečiams atvejus.
− „Slapto pirkėjo“ praktikos diegimas visoje šalyje, leidžiantis policijos pareigūnams bendradarbiauti su jaunimo savanoriais ir imituoti tabako gaminių įsigijimą, siekiant nustatyti galimus pažeidimus.
− Teisinės bazės koregavimas, leidžiant naikinti tabako prekybos licenciją už vienkartinį
pažeidimą.
− Jaunųjų policijos rėmėjų įtraukimas į pažeidimų kontrolę.
− Bendruomenių sąmoningumo ir aktyvumo didinimas.
− Veiksmingesnis e. policijos sistemos išnaudojimas.
− Tokių programų, kaip saugi kaimynystė, išnaudojimas nelegalios tabako gaminių prekybos problemoms spręsti.
Nerekomenduotina:
− Verslo susireguliavimo priemonės.
− Leisti tabako pramonės atstovams dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose šiuo klausimu.
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Viena iš galimų griežtesnių prekybos tabako gaminiais kontrolės priemonių yra
slapto pirkėjo sistema, plačiai naudojama verslo įmonių, siekiant patikrinti, ar darbuotojai tinkamai atlieka jiems pavestas funkcijas ar darbus, aptarnauja klientus,
vykdo numatytų prekių ar paslaugų rinkodarą.
Tas pats principas gali būti ir yra taikomas kai kuriose šalyse (Krevor et al.,
2011) tabako ar kitų jaunimui draudžiamų medžiagų pardavimui kontroliuoti.
Skirtingai nei nusikalstamos veiklos imitavimo modelio atveju, kai nepilnamečiui
draudžiamų prekių įsigyti siunčiamas nepilnametis asmuo ir pardavimas šių prekių
nepilnamečiui jau yra fiksuojamas kaip įstatymo pažeidimas ir už tai taikoma įstatyme numatyta atsakomybė, slapto pirkėjo sistema skirta ne pažeidimo nustatymo,
o jo padarymo prevencijai.
Šiuo atveju pirkti tabako produktų siunčiamas per pastaruosius mėnesius pilnametystės sulaukęs asmuo, kurio amžius pardavėjui turėtų kelti įtarimą ir jo turėtų būti prašoma parodyti dokumentą amžiui identifikuoti. Slapto pirkėjo atveju
realus pažeidimas neįvykdomas, tačiau galima nustatyti, kuriose prekybos vietose
netikrinamas asmens amžius, nes vizualiai kelių savaičių ar mėnesių amžiaus skirtumas pardavėjo negali būti identifikuojamas. Surinkta informacija apie tai, kur
dokumentų nereikalaujama, gali būti naudojama keliais būdais: skelbiant viešai
ir informuojant visuomenę apie tokias vietas, informuojant policijos atstovus ir
kontrolės institucijas, kurios gali skirti papildomą dėmesį šių įmonių veiklos kontrolei. Šie duomenys taip pat turi būti pristatomi prekybos įmonių savininkams
ar vadovams, kurie galėtų imtis vadybinių ir organizacinių priemonių, užtikrinant
reikiamą amžiaus patikrą.
Detali tokios priemonės taikymo galimybių analizė pateikiama lentelėje.
Pasirinkta pavyzdinė Slapto pirkėjo priemonės diegimas, siekiant kontroliuoti
priemonė
tabako gaminių prekybą nepilnamečiams
Pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai
1.Situacijos analizė, prekybos vietų žemėlapis
2.Rūkančių vaikų skaičius ir vaikų apklausa dėl pagrindinių tabako gaminių įsigijimo vietų
3.Sprendimo priėmimas (koordinatoriaus paskyrimas, lėšų skyrimas ir kt.)
Įgyvendinimo etapai
4.Darbų plano parengimas ir įgyvendinimas (slaptų pirkėjų apir detalūs veiksmai
mokymas, tyrimo planavimas, tikrinamų taškų nustatymas)
juose
5.Rezultatų analizė ir pristatymas suinteresuotoms pusėms: tėvai,
ugdymo įstaigų atstovai, policija, savivaldybės licencijavimo
skyrius, pardavimo vietų atstovai.
6.Viešinimas: žiniasklaida.
7.Pakartotinas tyrimas.

Patirtis ir perspektyvos  215

1.Tėvai
Partneriai ir
2.Policija
suinteresuotų asmenų 3.Savivaldybės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės komisija
grupės
4.Savivaldybės licencijavimo skyrius
5.Pardavimo vietos
Bendruomenės pilietiškumas
Pardavimo vietų darbuotojų atsakomybė ir sąmoningumas
Sėkmės
Policijos suinteresuotumas
Finansinis palaikymas
Korupcija
Veiksniai
Bendruomenės abejingumas
Nekokybiška slapto pirkėjo paslauga
Nesėkmės
Lėšų trūkumas
Bendradarbiavimo trūkumas
Verslo atstovų abejingumas ir socialinės atsakomybės stoka
Proceso
Patikrintų
pardavimo vietų skaičius
Vertinimo
rodikliai Rezultato Nustatytų pažeidimų skaičius
Teisinės bazės
Baudų už nustatytus pažeidimus didinimas
keitimas siekiant Licencijų išdavimo susiejimas su galimų pažeidimų skaičiumi
numatomų tikslų

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: tabako pardavimo vietų skaičius, pardavimo
nepilnamečiams atvejų skaičius.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: vaikų rūkymo paplitimas.

Atrankinės patikros ir trumpųjų konsultacijų taikymas
Vykdant šią rekomendaciją labai svarbu suprasti, kad ankstyvas rūkymo identifikavimas ir ankstyva intervencija leistų ženkliai sumažinti rūkymo paplitimą ir
išvengti daugelio lėtinių ligų, kurių priežastimi tampa rūkymas. Todėl savivaldybės
institucijos, bendradarbiaudamos su Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžiomis institucijomis, turėtų užtikrinti, kad savivaldybėje priklausančiose sveikatos
priežiūros įstaigose būtų parengti darbuotojai, galintys vykdyti atrankinę patikrą
ir trumpąsias konsultacijas, taip pat užtikrinti, kad šios priemonės būtų realiai taikomos kiekvienam rūkančiajam. Atrankinę patikrą ir trumpąją konsultaciją turėtų
atlikti apmokyti sveikatos priežiūros specialistai, turintys trumpą paslaugos teikimo vadovą, validuotą atrakinės patikros klausimyną, praktinius patarimus, kaip
padėti mesti rūkyti, pagalbos sau lankstinuką.
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Jei negalima pasiūlyti šios konsultacijos iš karto, rekomenduoti paskirti konkrečią kitos konsultacijos datą. Ši trumpo patarimo konsultacija turi būti teikiama
metodais, kurie yra mokslu pagrįsti, t. y. turi tam tikrą algoritmą (grįžtamasis ryšys,
atsakomybė, patarimas, pasirinkimas, empatija, savarankiškumas). Konsultacijos
trukmė – 5–15 min. Konsultacijos metu taip pat turėtų būti aptarti rūkymo padariniai, priklausomai nuo paciento priklausomybės lygio suteiktas kvalifikuotas
patarimas, kaip mesti rūkyti ir išvengti abstinencijos, taip pat aptartos žalingo sveikatai elgesio keitimo priežastys (nauda sveikatai ir gerovei). Turėtų būti išsiaiškinamos elgesio keitimo kliūtys. Pacientai turėtų būti nuolat stebimi ir vertinami jų
elgesio pokyčiai. Jei reikalinga, rekomenduojama skirti papildomų konsultacijų ar
nukreipti specializuotam gydymui.
Siūlomi žingsniai
− Pirminės sveikatos priežiūros institucijų personalo (gydytojų, slaugytojų, socialinių
darbuotojų ir psichologų) mokymai, kaip vertinti rūkymo įpročius ir teikti trumpąsias
konsultacijas.
− Bendradarbiavimo tarp psichikos sveikatos centrų ar priklausomybės ligų centrų
specialistų ir kitų institucijų specialistų užtikrinimas, nukreipiant ir suteikiant pagalbą
priklausomiems nuo rūkymo.
− Atrankinės patikros ir trumpųjų konsultacijų viešinimas gyventojams.
Nerekomenduotina:
− Pagalbos koncentravimas tik antriniu sveikatos priežiūros lygmeniu (psichiatrinės
pagalbos sistemoje).

Vertinimo rodikliai:
− Proceso stebėsenos rodikliai: gyventojų, dalyvavusių atrankinėje patikroje
skaičius.
− Rezultato stebėsenos rodikliai: metusiųjų rūkyti skaičius.

Nerūkymo zonų plėtra
Lietuvos Respublikos teisės aktai savivaldybėms suteikta teisė nustatyti zonas,
kuriose būtų draudžiama rūkyti. Ši priemonė turi du svarbius aspektus. Rūkymo
zonų plėtra tam tikrose vietose (pvz., autobusų stotelėse, lauko kavinėse) gali realiai mažinti pasyvų rūkymą. Kitas šios priemonės efektas yra labiau psichologinis ir socialinis. Nerūkymo zonų plėtra mažina rūkymo kaip reiškinio socialinį
patrauklumą, skatina rūkalius atsisakyti šio įpročio, motyvuoja saugoti aplinkinius
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ir artimuosius nuo pasyvaus rūkymo. Taip pat tai veikia kaip auklėjamoji priemonė
vaikams, kurie mato neigiamą rūkymo kaip reiškinio socialinį atspalvį ir sieja jį su
nepatogumu ir psichologiniu diskomfortu.
Lietuvoje turimi tyrimų duomenys leidžia teigti, kad 2007 m. įsigaliojęs draudimas rūkyti baruose, kavinėse ir kitose įstaigose iš esmės keičia gyventojų rūkymo
įpročius ir nuostatas. Lietuvoje reikšmingai mažėja pasyvaus rūkymo paplitimas
tiek gyvenamojoje, tiek darbo aplinkoje (Klumbiene et al., 2015). Todėl savivaldybės turėtų aktyviau naudotis joms suteikta teise ir plėsti nerūkymo zonas savo
teritorijose.
Prioritetinės priemonės
− Draudimas rūkyti žmonių susibūrimo ir laukimo vietose: autobusų stotelėse, viešuose
renginiuose.
− Nerūkymo zonų plėtra, į jas įtraukiant gyventojų lankomiausias ir viešų susibūrimų
vietas; aikštės, paplūdimiai, parkai, vaikų žaidimo aikštelės ir kt.
− Informacinių ženklų įrengimas ten, kur rūkyti draudžiama.
− Gyventojų atsiklausimas dėl planuojamų nerūkymo zonų ir aktyvus įtraukimas į jų
planavimą.
Nerekomenduotina:
− Rūkymo vietų įrengimas šalia nerūkymo zonų.
− Informavimo apie nustatytas nerūkymo zonas stoka.
− Atsakomybės netaikymas už rūkymą nerūkymo zonose.

Gerosios praktikos pavyzdžiai
Kaunas ilgą laiką buvo vienintelis miestas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje,
pirmasis įgyvendinęs nerūkančios pėsčiųjų gatvės (Laisvės alėjos) idėją ir už
tai apdovanotas PSO medaliu.
Nerūkymo zonos Lietuvoje diegiamos daugelyje miestų, kuriuose draudimas rūkyti įvedamas paplūdimiuose (Klaipėda, Neringa), parkuose (Jonava), autobusų stotelėse (Kaunas, Klaipėda, Vilnius), miesto aikštėse (Kaunas,
Ukmergė, Šiauliai), vaikų žaidimo aikštelėse (Jonava) ir kt..

Vertinimo rodikliai:
− Rezultato stebėsenos rodikliai: pasyvaus rūkymo paplitimas, nerūkymo zonų
skaičius.
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Užduotis
Tarptautinėje tabako pramonės dokumentų duomenų bazėje https://www.
industrydocumentslibrary.ucsf.edu/tobacco/ paanalizuokite dokumentus
apie tabako pramonės veiklą plečiant verslą vaikų grupėje. Naudodami su
Lietuva susijusius reikšminius žodžius, apžvelkite su Lietuva susijusius tabako pramonės dokumentus
Savikontrolės klausimai
1. Kokie yra tabako vartojimo sukeliami sveikatos netolygumai Lietuvoje?
2. Į kokius veiksnius reikėtų atsižvelgti, siekiant, kad planuojamos tabako
vartojimo prevencijos priemonės nepadidintų su jų vartojimu susijusių
sveikatos netolygumų?
3. Kokios priemonės būtų veiksmingos mažinant su tabako vartojimu susijusius netolygumus nacionaliniu lygmeniu?
4. Kokios priemonės būtų veiksmingos mažinant su tabako vartojimu susijusius netolygumus savivaldybės lygmeniu?
5. Į kokias populiacijos grupes turėtų būti nukreiptos tabako vartojimo mažinimo intervencijos Lietuvoje?
6. Įvardykite veiksmingas ir valstybei mažiausiai kainuojančias alkoholio
vartojimo mažinimo intervencijas.
7. Išvardykite pagrindines tabako kontrolės politikos priemones. Kokių šalių gerąją patirtį, mažinant alkoholio vartojimą, siūlytumėte pritaikyti
Lietuvoje?
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4.5  Gyventojų fizinio aktyvumo
netolygumų mažinimo
rekomendacijos
Raimonda Janonienė, Ieva Radzevičiūtė,
Lolita Pilipavičienė, Laimonas Šiupšinskas
1)
2)
3)
4)

Šiame skyriuje aptariama:
Vaikų ir suaugusių gyventojų fizinio aktyvumo netolygumai Lietuvoje.
Moksliniais įrodymais pagrįstų 10 rekomendacijų, kaip galima būtų sumažinti
fizinio aktyvumo netolygumus veikiant nacionaliniu ir vietos lygmenimis.
Lietuvos ir kitų šalių geroji patirtis mažinant gyventojų fizinio aktyvumo netolygumus.
Rekomenduojami rodikliai, kurie gali būti naudojami atliekant vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo netolygumų stebėseną.
Skyriaus tikslas
Suteikti žinių apie Lietuvai būdingus fizinio aktyvumo netolygumus ir jiems
mažinti taikytinas intervencijas.
Uždaviniai:
1. Susipažinti su pagrindiniais vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo netolygumais Lietuvoje ir galimomis netolygumų priežastimis.
2. Žinoti, kokios yra mokslo įrodymais pagrįstos rekomendacijos mažinant
fizinio aktyvumo netolygumus nacionaliniu ir vietos lygmenimis.
3. Susipažinti su Lietuvos ir kitų šalių gerąja patirtimi vykdant fizinio aktyvumo skatinimo ir fizinio aktyvumo netolygumų mažinimo veiklą.

Fizinis aktyvumas paprastai apibūdinamas kaip „bet koks kūno judėjimas, kai,
susitraukiant raumenims, energijos sunaudojama daugiau nei kūnui esant ramybės būsenos“. Ši plati apibrėžtis apima visokį fizinį aktyvumą: laisvalaikio fizinį
aktyvumą, sportinę veiklą, fizinį aktyvumą darbe, fizinį aktyvumą namuose arba
prie namų ir fizinį aktyvumą susisiekimo tikslais. Žmogaus fizinis aktyvumas, be
individualių veiksnių, gali priklausyti nuo aplinkos – fizinių (pvz., architektūrinės
aplinkos, žemės naudojimo), socialinių ir ekonominių veiksnių (ES fizinio aktyvumo gairės, 2008) (4.5.1 paveikslas).
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Buitis

Laisvalaikis

Susisiekimas

Darbas

Sportas

4.5.1 pav. Veiklos, kurias apima fizinio aktyvumo sąvoka

Asmens fizinis aktyvumas apibrėžiamas pagal fizinės veiklos dažnį, intensyvumą,
trukmę ir fizinio aktyvumo formą (pvz., ėjimas, jėgos lavinimo fiziniai pratimai ir
t. t.). Didžiausia dalis mokslinių tyrinėjimų nukreipta į fizinio aktyvumo poveikį
sveikatai, fiziniam pajėgumui, lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymui bei organizmo
sistemų funkcinei būklei. Nustatyta, kad egzistuoja kompleksiniai tarpusavio ryšiai
tarp fizinio aktyvumo, su sveikata susijusio fizinio pajėgumo ir sveikatos. Fizinis
aktyvumas daro įtaką fiziniam pajėgumui ir atvirkščiai – fizinio pajėgumo lygis
daro įtaką asmens fiziniam aktyvumui (4.5.2 paveikslas).
Paveldėjimas

Fizinis aktyvumas
Buityje
Laisvalaikiu
Darbinėje veikoje
Sportuojant
Susisiekimo tikslais

Fizinis pajėgumas
Morfologinis
Raumenų
Motorinis
Širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sist.
ištvermė
Metabolinis

Sveikata
Fizinė, psichinė ir
socialinė gerovė
Sergamumas
Mirtingumas

Kiti veiksniai
Gyvenimo būdas Asmeninės
savybės Socialinė aplinka
Fizinė aplinka

4.5.2 pav. Fizinio aktyvumo, su sveikata susijusio fizinio pajėgumo ir sveikatos būklės
tarpusavio ryšiai (Bouchard, Shephard, Stephenset, 1994)
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Fizinio aktyvumo sąvoka yra plati, ji apima skirtingas fizinio aktyvumo veiklas,
todėl ir fiziniam aktyvumui vertinti taikomų metodų yra labai įvairių – nuo populiaciniuose tyrimuose naudojamų klausimynų iki eksperimentiniuose tyrimuose
taikomų laboratorinių energijos sueikvojimo tyrimų metodų. Atliekant visuomenės sveikatos tyrimus, fizinis aktyvumas vertinimas dviem aspektais:
1. Fizinio aktyvumo įtaka įvairių ligų išsivystymui, su fiziniu aktyvumu susijusios elgsenos paplitimas visuomenėje ir ją lemiantys veiksniai, fizinio aktyvumo ryšiai su kitais elgsenos tipais.
2. Žinių apie fizinį aktyvumą taikymas ligų kontrolei, profilaktikai bei sveikatos stiprinimui (Šiupšinskas, 2008).
Fizinis aktyvumas – vienas iš sveiko gyvenimo būdo komponentų. Jis turi atitikti asmens psichinę, fizinę ir socialinę prigimtį. Šiuolaikiniame pasaulyje, kai
daugelis darbų atliekami sėdint, kai kelis šimtus metrų įveikti žmonės renkasi automobilį, kai vakarai leidžiami prie televizoriaus ar kompiuterio ekrano, papildomas judėjimas tampa būtinas. Judėjimas, fizinis aktyvumas yra natūrali žmogaus
reikmė, kuri evoliucionuojant nuo kadaise nueitų 30 km per dieną sumažėjo iki
dabar vos nužingsniuojamo 1 km (Alessandri, 2004). Fizinis aktyvumas neturėtų
tapti monotoniška ir automatizuota veikla, jo metu siekiama sąmoningai valdyti
savo kūną, ugdyti motorinius gebėjimus, sąmoningai išplėsti ir tobulinti valingų judesių arsenalą. Visa tai fiziškai aktyviam žmogui suteikia teigiamų sveikatos
pokyčių, kurie leidžia jam efektyviau dirbti, aktyviai ilsėtis ir taip gerinti gyvenimo kokybę. Šie teigiami sveikatos pokyčiai galimi tik tada, kai fizinis aktyvumas
atitinka žmogaus fiziologines galimybes. Moksliniai tyrinėjimai fizinio aktyvumo
srityje vykdomi jau seniai, literatūroje aprašoma daugybė metodų, kaip vertinti
asmens ir visuomenės fizinį aktyvumą. Remdamiesi atliktų tyrimų duomenimis,
mokslininkai parengė fizinio aktyvumo rekomendacijas skirtingo amžiaus asmenų
grupėms. Rekomendacijose nurodoma, kokio pobūdžio fizinio aktyvumo veikla,
jos intensyvumas, trukmė ir dažnis turėtų didžiausią įtaką tam tikro amžiaus gyventojų gyvenimo kokybei gerinti ir sveikatai stiprinti. Vaikams ir jauno amžiaus
asmenims rekomenduojama bent 60 minučių vidutinio fizinio aktyvumo per dieną. Įrodyta, kad reguliarus, bent 30–45 minučių trukmės vidutinio intensyvumo
fizinis aktyvumas per dieną ir bent 5 dienas per savaitę turi bendrą teigiamą poveikį
sveikatai ir sumažina išeminės širdies ligos, hipertenzijos, gaubtinės žarnos vėžio ir
diabeto išsivystymo riziką. Jei asmens fizinis aktyvumas atitinka rekomendacijas,
papildomas ilgesnės trukmės ir intensyvesnis fizinis aktyvumas suteikia didesnę
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naudą sveikatai (USDHHS, 1996). Vyresnio amžiaus asmenims rekomenduojama
išsaugoti mobilumą ir daugiau judėti per dieną. Papildomas jėgos, koordinacijos ir
pusiausvyros lavinimas būtų ypač naudingas vyresnio amžiaus asmenims.
Mokslinėje literatūroje daug neginčijamų įrodymų, kad fizinis aktyvumas yra
būtinas, siekiant užtikrinti gerą asmens fizinę ir psichikos sveikatą. Fizinis aktyvumas naudingas žmogaus organizmui – širdžiai, raumenims, kaulams, kraujui,
imuninei ir nervų sistemoms – ir gali sumažinti rizikos veiksnių (aukšto kraujo
spaudimo, didelio cholesterolio kiekio kraujyje, aukšto kūno masės indekso) įtaką
daugeliui lėtinių neinfekcinių ligų (SNIPH 2010). Fizinio aktyvumo svarbą įrodo
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atliktų tyrimų rezultatai: fizinis pasyvumas
siejamas su 12,2 proc. visų Europos regiono pirmalaikių mirčių ir yra pagrindinis
veiksnys, lemiantis 21–25 proc. krūties ir storosios žarnos vėžio, 27 proc. II tipo
diabeto ir 30 proc. išeminės širdies ligos atvejų (WHO, 2010).
Įrodyta, kad tarp fizinio aktyvumo ir naudos sveikatai egzistuoja tiesioginis dozės-atsako ryšys, t. y. nauda sveikatai didėja, didėjant fizinio aktyvumo dažniui ir
intensyvumui. Pasiekus rekomenduojamą minimalų fizinio aktyvumo lygį, lyginant su situacija, kai asmuo yra fiziškai pasyvus, bendro pirmalaikio mirtingumo
dėl visų priežasčių rizika sumažėja 19 proc. Jei fizinio aktyvumo trukmė per dieną
pailgėtų iki 1 val., pirmalaikio mirtingumo dėl visų priežasčių rizika sumažėtų net
iki 24 proc. (Woodcock et al., 2011). Pirmalaikio mirtingumo dėl visų priežasčių
rizika fiziškai aktyviems gyventojams yra 31 proc. mažesnė, lyginant su fiziškai
pasyviais gyventojais (Warburton et al., 2010).
Fizinis aktyvumas naudingas ne tik fizinei sveikatai. Mokslinių tyrimų rezultatai atskleidžia fizinio aktyvumo naudą mažinant depresijos simptomų paplitimą.
Tyrimų rezultatai rodo, kad asmenys, sportuojantys 3 kartus per savaitę, turi 32
proc. mažesnę riziką susirgti Alzhaimerio liga nei tie, kurie sportuoja rečiau (Larson et al., 2006). Didesnis fizinis aktyvumas gerina vaikų pažinimo gebėjimus ir
mokymosi rezultatus. Moksliniai tyrimai rodo, kad fizinis aktyvumas veiksmingai
mažina nuovargį, gerina dėmesio koncentraciją, mažina streso riziką ir didina pasitikėjimą savimi (Deslandes, 2014; ADAA, n.d.).
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Gyventojų fizinio aktyvumo netolygumai Lietuvoje
Vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo netolygumai
Netolygumai Lietuvoje, palyginti su kitomis šalimis. Pasaulio sveikatos organizacijos atlikta mokyklinio amžiaus vaikų apklausa parodė, kad 11–15 metų
amžiaus Lietuvos moksleiviai yra mažiau fiziškai aktyvūs nei bendraamžiai kitose
šalyse (apklausa atlikta 39 Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse) (4.5.1 lentelė) (Currie et al., 2012).
4.5.1 lentelė. 11–15 metų moksleivių fizinis aktyvumas Lietuvoje ir kitose šalyse
Lytis

Amžius

11 metų
Berniukai 13 metų
15 metų
11 metų
Mergaitės 13 metų
15 metų

Moksleivių, užsiimančių
Moksleivių, užsiimančių
intensyvaus fizinio aktyvumo vidutinio ar intensyvaus fizinio
veiklomis 2 ar daugiau valandų
aktyvumo veiklomis bent
per savaitę, dalis, proc.
1 valandą per dieną, dalis, proc.
Lietuvoje
Šalių vidurkis* Lietuvoje
Šalių vidurkis*
38
55
23
28
48
58
18
24
57
60
18
19
26
43
17
19
26
44
12
13
33
42
11
10

*39 Europos ir Šiaurės Amerikos šalys

Europos ir Šiaurės Amerikos šalyse atliktu tyrimu nustatyta, kad iš 32 šalių
Lietuvos 11–15 metų moksleivių (tiek berniukų, tiek mergaičių) fizinis aktyvumas
labiausiai sumažėjo nuo 2002 m. iki 2010 m. (Kalman et al., 2015).
Netolygumai pagal lytį. 2012 m. atliktu tyrimu nustatyta, kad ikimokyklinio
amžiaus Lietuvos vaikų fizinis aktyvumas yra mažas (tik apie penktadalis iš jų pėsčiomis lauke vaikšto daugiau kaip 1 valandą per dieną), tačiau reikšmingų skirtumų tarp lyčių nenustatyta (Strukčinskienė et al., 2012).
2010 m. Lietuvos moksleivių apklausos duomenimis,13–15 metų mergaitės,
palyginti su berniukais, statistiškai reikšmingai rečiau ir trumpiau mankštinosi ir
sportavo. Fiziškai aktyvių berniukų dalis buvo du kartus didesnė (39,5 proc.) negu
mergaičių (17,5 proc.) (Zaborskis, Raskilas, 2011).
Vyresnėse klasėse besimokantys Lietuvos vaikinai skiria daugiau dėmesio papildomam fiziniam aktyvumui nei merginos. 2011 m. atlikus 9–12 klasių moksleivių
Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose tyrimą nustatyta, kad fiziniam aktyvumui
papildomai skiriančių 4 valandas ir daugiau per savaitę vaikinų buvo 3 kartus dau-
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giau (35,4 proc.) nei merginų (10,6 proc.). Tyrimo duomenimis, fizinis aktyvumas
labiau rūpėjo vaikinams (70,8 proc.) nei merginoms (58,4 proc.). Minėti skirtumai statistiškai reikšmingi (Lamanauskas, Armonienė, 2011).
Netolygumai pagal amžių. Apibendrintais 1994–2010 m. atliktų Lietuvos
moksleivių apklausų duomenis, berniukų fizinis aktyvumas nuo 11 iki 15 metų
minėtu laikotarpiu statistiškai reikšmingai didėjo, o mergaičių fizinis aktyvumas
visose tirtose amžiaus grupėse išliko vienodas (Zaborskis, Raskilas, 2011).
Kitu tyrimu nustatyta, kad 9–10 klasių moksleiviai yra fiziškai aktyvesni nei
11–12 klasių moksleiviai. Skirtumas tarp amžiaus grupių yra statistiškai reikšmingas (Lamanauskas, Armonienė, 2011).
Netolygumai pagal gyvenamąją vietą (miestas / kaimas). 2011 m. atlikus
tyrimą, kurio metu buvo apklausti ikimokyklinio amžiaus vaikų, lankančių ikimokyklinio ugdymo įstaigas, tėvai, paaiškėjo, kad rajone / kaime gyvenantys ikimokyklinio amžiaus vaikai statistiškai reikšmingai ilgiau vaikšto pėsčiomis lauke: rajone
/ kaime ilgiau nei valandą per dieną lauke vaikšto 25,3 proc. vaikų, o mieste – tik
19 proc. Tačiau skirtumų tarp mieste ir rajone / kaime gyvenančių ikimokyklinio
amžiaus mankštinimosi / fizinių pratimų dažnio laisvalaikiu (ne užsiėmimų ikimokyklinio ugdymo įstaigoje metu) nenustatyta (Strukčinskienė et al., 2012).
Apibendrintais 1994–2010 m. Lietuvos moksleivių apklausų duomenimis,
9–12 klasių moksleiviai, gyvenantys mieste, mankštinosi ir sportavo reguliariau
negu jų bendraamžiai, gyvenantys kaime. Lyginant mieste ir kaime gyvenančius
moksleivius, fiziškai aktyvių berniukų buvo atitinkamai 47,9 proc. ir 42,6 proc.,
mergaičių – 22,3 proc. ir 18,1 proc. Skirtumai statistiškai reikšmingi (Lamanauskas, Armonienė, 2011).
Netolygumai pagal socialinį sluoksnį. Apibendrinus 1994–2010 m. Lietuvos
moksleivių apklausų duomenis, nustatyta, kad paauglių fizinio aktyvumo netolygumai šeimos turtingumo atžvilgiu pasireiškė per visą 16 metų tyrimo laikotarpį. Pasiturinčiose šeimose gyvenantys berniukai ir mergaitės 1,5 karto dažniau buvo fiziškai
aktyvūs, palyginti su vaikais iš neturtingų šeimų (Strukčinskienė et al., 2012).

Suaugusių asmenų fizinio aktyvumo netolygumai
Fizinio aktyvumo lygio tendencijos. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos
tyrimu nustatyta, kad nuo 1994 m. Lietuvos vyrų ir moterų, kurie mankštinasi
bent 4 kartus per savaitę, dalis padidėjo beveik du kartus, tačiau Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas laisvalaikio metu išlieka nepakankamas (4.5.3 pav.) (Grabauskas et al., 2015).
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4.5.3 pav. Lietuvos gyventojų, laisvalaikiu sportuojančių bent 30 min. keturias ir daugiau
dienų per savaitę, dalis (proc.) 1994–2014 m. (Grabauskas et al., 2015)

Netolygumai Lietuvoje, palyginti su kitomis šalimis. 2013 m. 28 Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse atlikta „Eurobarometro“ apklausa atskleidė, kad 24,3 proc.
18–64 metų amžiaus Lietuvos gyventojų yra fiziškai neaktyvūs (ES šalių vidurkis –
28,6 proc.) (Gerovasili et al., 2015). Lietuvoje sportuoja ar daro fizinius pratimus 15
proc. suaugusiųjų (ES šalių vidurkis – 8 proc.). Kita fizinio aktyvumo veikla Lietuvoje
užsiima 16 proc. suaugusiųjų (ES šalių vidurkis – 15 proc.). Lietuvoje šiek tiek didesnė dalis suaugusiųjų niekada neužsiima didelio intensyvumo fizinio aktyvumo veikla
nei ES šalyse (atitinkamai 58 proc. ir 54 proc.), taip pat niekada neužsiima net vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo veikla (atitinkamai 50 proc. ir 44 proc.). Tačiau suaugę Lietuvos gyventojai vaikšto pėsčiomis dažniau nei ES šalių gyventojai: pėsčiomis
bent 10 min. be pertraukos 4–7 dienas per savaitę vaikšto 70 proc. suaugusių Lietuvos
gyventojų (ES šalių vidurkis – 60 proc.) (Eurobarometer 2014).
Netolygumai pagal lytį. 2010 m. atliktu 15–74 metų amžiaus Lietuvos gyventojų
tyrimu nustatyta, kad didelio fizinio aktyvumo grupei priskiriama didesnė dalis vyrų
(57,3 proc.) nei moterų (50,6 proc.). Nustatyta, kad vyrai fizinei veiklai skiria daugiau
laiko per savaitę (vidutiniškai 238 min.) nei moterys (vidutiniškai 207 min.), o didelio
intensyvumo fizinio aktyvumo veiklomis laisvalaikiu užsiima 3,5 karto daugiau vyrų
(14,3 proc.) nei moterų (4,2 proc.). Šie skirtumai statistiškai reikšmingi (Valintėlienė,
Varvuolienė, Kranauskas, 2012).
Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimu nustatyta, kad tik 25 proc. moterų
ir 30 proc. vyrų laisvalaikio metu sportuoja bent 30 min. keturias ir daugiau dienų per
savaitę, tačiau moterys dažniau nei vyrai eina į darbą ir grįžta iš jo pėsčiomis, tam užtrukdamos bent 30 min. (atitinkamai 24 proc. ir 14 proc.) (Grabauskas et al., 2015).
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25-iose Europos šalyse 2004 m. atliktu tyrimu nustatyta, kad Lietuvoje tiek jaunų suaugusiųjų (18–34 metų), tiek vidutinio amžiaus suaugusiųjų (35–54 metų)
grupėse vyrai statistiškai reikšmingai dažniau nei moterys nurodė, kad jie reguliariai sportuoja. Vyresnių suaugusiųjų grupėje (55 ir daugiau metų) fizinis aktyvumas tarp lyčių nesiskyrė (Van Tuyckom, Scheerder, Bracke, 2010).
Netolygumai pagal amžių. 2010 m. atliktu Lietuvos gyventojų tyrimu nustatyta, kad statistiškai reikšmingai daugiau jaunesnio amžiaus (15–25 metų ir
26–45 metų) suaugusių Lietuvos gyventojų užsiima didelio intensyvumo (atitinkamai 25,6 proc. ir 11 proc.) ir vidutinio intensyvumo (atitinkamai 41 proc. ir
23 proc.) fizine veikla laisvalaikiu nei vyresnio amžiaus asmenys (46–60 metų ir
61–74 metų) (Valintėlienė, Varvuolienė, Kranauskas, 2012).
Netolygumai pagal išsilavinimą. 2010 m. atlikto tyrimo duomenimis, nustatyta, kad didelio fizinio aktyvumo grupei priskiriamų asmenų didesnę dalį sudaro asmenys, turintys žemesnį nei aukštasis išsilavinimą (58,3 proc.), lyginant su
asmenimis, turinčiais aukštąjį išsilavinimą (39,8 proc.). Taip pat nustatyta, kad
žemesnį nei aukštasis išsilavinimą turintys asmenys fizinei veiklai skiria daugiau
laiko per savaitę (vidutiniškai 240 min.) nei aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys
(vidutiniškai 168 min.). Šie skirtumai yra statistiškai reikšmingi (Valintėlienė, Varvuolienė, Kranauskas, 2012).
Netolygumai pagal gyvenamąją vietą (miestas / kaimas). 2010 m. atliktu
Lietuvos gyventojų tyrimu nustatyta, kad didelio intensyvumo fizinio aktyvumo
veikla laisvalaikiu užsiima 1,5 karto daugiau miesto gyventojų (10,7 proc.) nei gyvenančiųjų kaime (6,1 proc.). Skirtumas yra statistiškai reikšmingas (Valintėlienė,
Varvuolienė, Kranauskas, 2012 ).
Netolygumai pagal darbo pobūdį. Tiek moterų, tiek vyrų fizinis aktyvumas
darbo metu yra mažas. Lietuvoje daugiau nei ketvirtadalis vyrų (27,4 proc.) ir
daugiau nei trečdalis (39,7 proc.) moterų dirba sėdimą darbą. Dar 29,4 proc. vyrų
ir 35,1 proc. moterų dirba mažai judamą darbą. Tik 9,6 proc. vyrų ir 1,7 proc.
moterų atsakė, kad jie dirba sunkų fizinį darbą (Grabauskas et al., 2015).

Pažeidžiamos grupės ir fizinio aktyvumo netolygumų
priežastys
Apibendrinant atliktų mokslinių tyrimų rezultatus, galima išskirti šias pažeidžiamas grupes:
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Moksleivės mergaitės
Tyrimų duomenys rodo, kad fiziškai aktyvesni yra vyresnių klasių vaikinai. Tikėtina, kad
dauguma jų fizinį aktyvumą sieja su galimybe palaikyti gerą bendrą fizinį pasirengimą,
gerą fizinę formą, galimybe tenkinti judėjimo poreikį, pasirenkant sau patrauklius fizinio aktyvumo būdus (Lamanauskas, Armonienė, 2011). Ryškų fizinio aktyvumo skirtumą tarp lyčių bandoma aiškinti skirtingais berniukų ir mergaičių socializacijos procesais
perimant lyčių vaidmenis, o tai dėl brendimo ypatumų paauglystėje dar labiau išryškėja
(Zaborskis, Raskilas, 2011).
11–12 klasių moksleiviai
Tyrimų duomenys rodo vaikų ir paauglių fizinio aktyvumo su amžiumi mažėjimą, tačiau
jo priežastys nėra visiškai aiškios (Zaborskis, Raskilas, 2011). 11–12 klasių moksleiviai yra
mažiau fiziškai aktyvūs, lyginant su jaunesnio amžiaus moksleiviais, greičiausiai dėl didesnio užimtumo rengiantis baigiamiesiems egzaminams (Lamanauskas, Armonienė, 2011).
Moksleiviai iš palyginti neturtingų šeimų
Šeimos socialinė ir ekonominė padėtis yra veiksnys, galintis turėti įtakos paauglių fiziniam
aktyvumui (Zaborskis, Raskilas, 2011). Nustatyta, kad paaugliai, kurių šeimos buvo vertintos kaip turtingos, palyginti su vaikais iš neturtingų šeimų, turi daugiau nei 1,5 karto
didesnę galimybę būti fiziškai aktyvūs (Petronytė, 2009).
Suaugusios moterys
Nors moterys daugiau laiko skiria judėdamos susisiekimo tikslais, vyrai laisvalaikiu užsiima fizine veikla dažniau nei moterys. Be to, vyrai dažniau dirba tuose sektoriuose, kuriuose reikia fizinės jėgos (pvz., statyba, policija, priešgaisrinė apsauga ir kt.) (Valintėlienė,
Varvuolienė, Kranauskas 2012).
Vyresnio amžiaus žmonės
Senstant neišvengiamai mažėja asmens fizinis aktyvumas (ypač po 70 metų). Ypač reikšmingai sumažėja moterų fizinis aktyvumas. Pasibaigus aktyviai profesinei bei darbinei
veiklai ir išėjus į pensiją, laisvo laiko gerokai padaugėja (vidutiniškai 8–9 val. kasdien),
tačiau laisvalaikio fizinis aktyvumas neretai sumažėja. Svarbus veiksnys, sudarantis dideles
kliūtis fiziniam aktyvumui, yra įvairūs lėtiniai susirgimai (su skausmo sindromais ar be
jų), kuriais dažnai skundžiasi vyresnio amžiaus žmonės (Zumeras, 2013).
Aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys
Turintys žemesnį nei aukštasis išsilavinimą asmenys dažniau dirba darbus, kuriems reikalingos fizinės pastangos (darbininkai), o gyventojai, įgiję aukštąjį išsilavinimą, dirba daugiau protinį darbą (specialistai, tarnautojai, vadovai) ir daugiau laiko praleidžia sėdėdami
(Eurobarometer, 2014).

Fizinio aktyvumo skatinimo priemonės
Apibendrinant atliktų mokslinių tyrimų rezultatus ir gerąją užsienio šalių praktiką,
galima išskirti svarbiausias fizinio aktyvumo skatinimo politikos kryptis, kurių poveikis netolygumams bei efektyvesnio įgyvendinimo veiksmai pateikti 4.5.2 lentelėje.
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4.5.2 lentelė. Fizinio aktyvumo skatinimo politikos krypčių poveikis netolygumams ir
efektyvesnio įgyvendinimo veiksmai
Fizinio aktyvumo
skatinimo politikos
Poveikis netolygumams
Kaip veikti efektyviau
kryptis
Nacionalinės fizinio Yra rizika, kad nacionalinė kam- − Pasirinkti tikslinę grupę (-es) ir,
aktyvumo skatini- panija, gali padidinti netolygu- atsižvelgiant į jos poreikius, primo kampanijos
mus, t. y. paskatinti būti fiziškai taikyti skleidžiamos informacijos
aktyvius tuos gyventojus, kurie turinį.
nepatenka į rizikos grupes.
− Neapsiriboti vienu informacijos
sklaidos kanalu, pasirinkti tokius, kuriais geriausiai būtų pasiekiamos tikslinės grupės.
Fizinio aktyvumo Mokslinių tyrimų rezultatai pa- − Programos priemones planuoti
programos bentvirtina fizinio aktyvumo pro- atsižvelgiant į rizikos grupių podruomenėse
gramų bendruomenėse poveikį reikį, įtraukiant jiems patrauklias
gyventojų fizinio aktyvumo di- fizinio aktyvumo veiklas.
dėjimui, tačiau jų poveikis svei- − Programos planavimo, vykdymo
katos netolygumams nėra iki ir vertinimo etapų metu bendradarbiauti su įvairių sektorių
galo ištyrinėtas.
atstovais.
Fizinio aktyvumo Mokslinių tyrimų duomenimis, − Užtikrinti, kad fizinio aktyvumo
veikloms palankios infrastruktūros gerinimas (pvz., veikloms palanki infrastruktūra
infrastruktūros
dviračių takų, rekreacinių aikš- būtų prieinama tiek mieste, tiek
plėtra
telių, parkų įrengimas / sutvar- kaime gyvenantiems asmenims.
kymas) didina mažesnes pajamas − Sudaryti saugias sąlygas gyvengaunančių ir bendrosios popu- tojams rinktis aktyvią kelionę
(dviračiu ar pėsčiomis) į darbą ar
liacijos fizinį aktyvumą.
į mokyklą.
− Gerinti fizinio aktyvumo infrastruktūrą vietovėse, kuriose gyvena mažesnes pajamas gaunantys
gyventojai.
Nuolatinis gyvento- Tinkamai parinkti fizinio akty- − Patvirtinti gyventojų fizinio akjų fizinio aktyvumo vumo netolygumų stebėsenos tyvumo netolygumų stebėsenos
lygio stebėjimas
rodikliai padėtų nustatyti nepa- rodiklių sąrašą.
lankias tendencijas ir/arba pažei- − Organizuoti gyventojų gyvensedžiamas grupes bei suplanuoti nos tyrimus savivaldybių lygmetinkamas priemones netolygu- niu.
− Apmokyti visuomenės sveikatos
mams sumažinti.
specialistus, kaip teisingai vykdyti gyventojų gyvensenos stebėseną.
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Gyventojų konsul- Tyrimai rodo, kad individualios − Tinkamai parengti specialistus,
tavimas ir motyvaci- specialistų teikiamos konsulta- kaip teikti individualias fizinį
jos fizinio aktyvumo cijos (šeimos, sporto medicinos aktyvumą didinančias konsultaveiklai didinimas
gydytojų, kineziterapeutų ar gy- cijas.
vensenos medicinos specialistų ir − Konsultacijas teikti asmenims,
kt.) yra veiksmingos ir gali prisi- patenkantiems į rizikos grupes.
dėti prie netolygumų mažinimo. − Neapsiriboti konsultacijų teikimu pirminės asmens sveikatos
priežiūros įstaigose.
Fizinio aktyvumo Nėra mokslinių duomenų, įro- − Parengti kūno kultūros pedagoveiklas organizuo- dančių poveikį netolygumams.
gų kvalifikacijos tobulinimo projančių specialistų
gramas.
kvalifikacijos didi− Kelti specialistų kvalifikaciją, sunimas
teikiant žinių ir įgūdžių, kaip į
fizinio aktyvumo veiklas įtraukti
įvairias rizikos grupes.

Rekomendacijos
Fizinio aktyvumo netolygumų mažinimo rekomendacijos parengtos remiantis
Pasaulio sveikatos organizacijos, Nacionalinio sveikatos ir klinikinės kompetencijos instituto (angl. National institute for health and care excellence, NICE), Cochrane, The Community Guide ir kitų organizacijų atliktais vertinimais ir intervencijų
veiksmingumo moksliniais įrodymais.

Nacionalinis lygmuo
1 REKOMENDACIJA. Vykdyti nacionalines fizinį aktyvumą skatinančias
kampanijas.
Siūloma organizuoti nacionalines, ilgalaikes (mažiausiai 5 metų trukmės) kampanijas, skirtas gyventojų arba tikslinių grupių (pvz., vaikų ir jaunimo) fiziniam
aktyvumui skatinti. Kampanija turėtų būti sudėtinė kitų nacionalinių sveikatos
kampanijų ir sveikatos strategijų (programų) dalis. Kampanija turėtų būti ilgalaikė
ir nuosekli. Ji turėtų būti organizuota taip, kad įtikintų, jog būti fiziškai aktyviam
yra smagu, kad tai padeda jaustis geriau, padeda išlaikyti socialinius ryšius (pvz.,
įgyti draugų); apimtų formalaus ir neformalaus fizinio aktyvumo įvairovę: šokius,
žaidimus, plaukimą, sportą (įskaitant gatvės sportą ir žaidimus) ir aktyvią kelionę
(vaikščiojimą ir važiavimą dviračiu); padėtų įdiegti supratimą, kad fizinis aktyvumas yra neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis ir kad verta keisti gyvenimo būdo
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įpročius (eiti į mokyklą ar parduotuvę pėsčiomis, naudotis laiptais, o ne liftu);
skleistų geros praktikos pavyzdžius; užtikrintų, kad vietos lygmeniu organizuojamų kampanijų turinys atitiktų ir papildytų nacionalinio lygmens kampanijos turinį (NICE 2009; Ball et al., 2015). Mokslinių tyrimų duomenimis, kampanijos,
vykdomos pasitelkus masines informavimo priemones, gali prisidėti prie fizinio
aktyvumo didinimo, ypač jei jos yra susietos su konkrečiomis bendruomenėse įgyvendinamomis sveikatos programomis (Heath et al., 2012).
Vykdant specifines fizinį aktyvumą skatinančias kampanijas, galima paskatinti
judėti pažeidžiamas grupes: mergaites, moteris, vyresnių klasių moksleivius, vyresnio amžiaus žmones.
Siūlomi žingsniai
− Planuojant nacionalinio lygmens kampaniją, įvertinti potencialų kampanijos poveikį
skirtingų socialinių ir ekonominių gyventojų grupių fiziniam aktyvumui.
− Pasirinkti tikslinę grupę (-es), kurių fizinį aktyvumą bus siekiama skatinti.
− Informavimui apie vykdomą kampaniją pasitelkti ne tik masinio informavimo
priemones, bet ir kitus, tikslinėms grupėms priimtinus informacijos perdavimo kanalus.
− Kampaniją susieti su konkrečiomis sveikatinimo programomis.
Nerekomenduotina:
− Vietos lygmeniu vykdyti kampanijas, kurių turinys neatitinka (nepapildo) nacionalinio
lygmens kampanijos (jei tokia vykdoma) turinio.
− Apsiriboti informacijos sklaida pasitelkus tik masinio informavimo priemones.

Geros praktikos pavyzdžiai
JAV
2002 m. JAV buvo pradėta plataus masto socialinės reklamos kampanija VERB,
skirta paskatinti paauglius (9–13 metų amžiaus) būti fiziškai aktyvius kiekvieną dieną. Kampaniją sudarė trys elementai. Pirma, buvo pasitelktas internetas.
VERBnow.com buvo pirmoji internetinė svetainė, kurioje vaikai galėjo susirasti
bendraminčių, rasti informacijos apie vietas, kuriose buvo galima užsiimti fizine veikla, suvesti duomenis apie savo fizinį aktyvumą ir gauti garsių sportininkų
patarimų, taip pat pasisemti idėjų apie aktyvius žaidimus. Įvairios internetinės
svetainės tapo vykdomos kampanijos partneriais – teikė reklamines juostas, kurias aktyvavus buvo galima patekti į VERBnow.com svetainę. Antra, VERB
kampanija pasitelkė mobiliuosius telefonus – į juos buvo siunčiamos trumposios žinutės, raginančios vaikus būti fiziškai aktyvius. Trečia, buvo sukurtas
kampanijos simbolis – geltonas kamuolys ir specialus tinklalapis, kuriame buvo
pateikiama informacija, raginanti vaikus žaisti su vienu iš 500 000 kamuolių,

234  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

platinamų visoje JAV, perduoti kamuolį savo bendraamžiui ir tuomet parašyti
tinklaraštyje, kaip sekėsi žaisti. Interaktyvios geltono kamuolio projekcijos buvo
demonstruojamos ant grindų įvairiuose prekybos centruose. Kampanija buvo
vykdoma ketverius metus (iki 2006 m. rugsėjo). Atlikus kampanijos poveikio
vertinimą, buvo nustatyta, kad vaikai, kurie žinojo apie vykdomą kampaniją,
dažniau buvo fiziškai aktyvūs laisvalaikiu, palyginti su vaikais, kurie nebuvo
girdėję apie šią iniciatyvą. Svarbu pažymėti, kad teigiami rezultatai gauti praėjus
net dvejiems metams po kampanijos pabaigos (Huhman, 2008).

Lietuva
2011–2020 m. valstybinėje sporto plėtros strategijoje iškeltas tikslas – „Sistemingai didinti visuomenės supratimą, kad fizinis aktyvumas, sportavimas
yra darnios asmenybės prielaida ir visuotinė vertybė“. Vienas iš šio tikslo
įgyvendinimo uždavinių – „Sukurti ir tobulinti sveikos gyvensenos propagavimo (socialinės reklamos sklaidos) per visuomenės informavimo priemones sistemą“, kuriam įgyvendinti numatytos tokios priemonės: 1) valstybės
finansuojamos sveikos gyvensenos per sportą socialinės reklamos kampanijų
planavimas ir įgyvendinimas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija; 2) integracija į Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (visuomeninio transliuotojo) strategiją, konkrečiai numatant, kad sportui ir sveikai gyvensenai propaguoti skirtos laidos sudarytų ne mažiau kaip vidutiniškai 4 valandas eterio
laiko per parą (LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. XI-1296).
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programoje siekiant padidinti gyventojų fizinį aktyvumą, numatyta „informuoti
visas gyventojų grupes apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai – teikti mokslo
įrodymais grįstas žinias, didinti suvokimą apie sveikatą stiprinantį fizinį aktyvumą“ (LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas Nr. 1291).
Vertinimo kriterijus – valstybės asignavimų socialinei reklamai, skirtai sveikai
gyvensenai per sportą procentinė dalis. Strategijoje nurodyta, kad šio kriterijaus
siektina reikšmė 2015 m. yra 50 proc., o 2020 m. siektina reikšmė – 75 proc.
2 REKOMENDACIJA. Didinti įvairių fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą.
Siūloma fizinį aktyvumą integruoti į kasdienę gyventojų veiklą, sudarant palankias sąlygas visiems šalies gyventojams naudotis fizinio aktyvumo infrastruktūra:
dviračių takais, rekreacinėmis aikštelėmis, parkais, fizinio aktyvumo įrenginiais
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ir kt. Taikyti fizinio aktyvumo paslaugų kompensavimo mechanizmus pažeidžiamoms gyventojų grupėms, siekiant užtikrinti didesnį minėtų paslaugų prieinamumą gyventojams (World Health Assembly Resolution, 2004, WHA57.17).
Didinant įvairių fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą, galima paskatinti judėti
mažesnes pajamas turinčius žmones, kuriuos paveikti kitomis priemonėmis gali
būti sunku.
Siūlomi žingsniai
− Sukurti fizinio aktyvumo paslaugų kompensavimo sistemą.
− Sudaryti sąlygas gyventojams naudotis turima mokyklų, sporto klubų infrastruktūra.
− Fizinio aktyvumo infrastruktūros elementus įrengti tiek miesto, tiek kaimo vietovėse.
Nerekomenduotina
− Įrengti fizinio aktyvumo infrastruktūros elementus neužtikrinant, kad jais bus saugu ir
patogu naudotis.

Geros praktikos pavyzdžiai
Jungtinė Karalystė
2008 m. liepos mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo paskelbta vyriausybinė iniciatyva „Nemokamas plaukiojimas vaikams iki 16 metų amžiaus“.
Šiai iniciatyvai vyriausybė skyrė 25 mln. svarų (35,5 mln. eurų) per metus
(2009–2010 ir 2010–2011 m.) bei 10 mln. svarų (14,2 mln. eurų) baseinams modernizuoti (2008–2009 m.) (NICE 2009).
Lietuva
2011–2020 m. valstybinėje sporto plėtros strategijoje iškeltas uždavinys – „Sudaryti teisines ir ekonomines sąlygas universalių sporto klubų, kaip pirminių
nacionalinės sporto sistemos subjektų, sparčiai plėtrai“. Šiam uždaviniui įgyvendinti numatyta: 1) valstybinės kompensavimo sistemos už sporto klubų
atliekamas socialinės integracijos ir socialinių problemų prevencijos funkcijas
sukūrimas ir plėtojimas; 2) sporto klubų ir švietimo įstaigų (bendrojo lavinimo mokyklų) bendradarbiavimo strategijos, skirtos visoms amžiaus grupėms,
diegimas (LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. XI-1296).
Vertinimo kriterijai: 1) moterų, vaikų, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų
ir pažeidžiamų socialinių grupių sportavimo sporto klubuose statistika; 2) neformaliojo ugdymo mokinio krepšelio dalis, skirta sportui ugdyti, naudojama išorės
sporto klubų įvairioms amžiaus grupėms teikiamoms paslaugoms įsigyti.
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3 REKOMENDACIJA. Didinti įvairių fizinio aktyvumo veiklų prieinamumą.
Siūloma miestų plėtros planavimo ir žemės panaudos politiką orientuoti į
tinkamos, patogios ir saugios gyvenamosios aplinkos kūrimą. Šio tipo intervencijos naudoja politikos instrumentus: zonų reguliavimo taisyklių nustatymas,
reikalavimų statiniams bei aplinkai sudarymas ir pan. Šio pobūdžio priemonės gali
padėti kurti fiziniam aktyvumui palankią aplinką: saugų gatvių išdėstymą, gyvenamosios zonos tankumą, parduotuvių, biurų ir mokyklų išdėstymą atstumais,
įveikiamais pėsčiomis ar dviračiu (NICE, 2009; IN FORM, 2013).
Kuriant fiziniam aktyvumui palankią aplinką, galima paskatinti daugiau judėti
tam tikras pažeidžiamas grupes: vaikus, vaikus auginančias moteris, vyresnio amžiaus žmones.
Siūlomi žingsniai
− Nustatyti ir patvirtinti zonų reguliavimo taisykles.
− Peržiūrėti ir pakoreguoti reikalavimus gyvenamajai aplinkai bei kontroliuoti, kaip jų
laikomasi.
Nerekomenduotina
− Miestų plėtros planavimo etapu ignoruoti fiziniam aktyvumui palankios aplinkos
kūrimą.

Geros praktikos pavyzdžiai
Australija
Aplinka, palanki aktyviam gyvenimo būdui, gali būti kuriama įgyvendinant
priemones, kurios didina viešų erdvių / žaliųjų plotų prieinamumą, gerina
pėsčiųjų takų, žaidimų aikštelių infrastruktūros kokybę. Aktyviam gyvenimo
būdui palankios aplinkos kūrimas yra patraukli fizinio aktyvumo skatinimo
politikos kryptis, nes ja galima pasiekti ir tuos fiziškai pasyvius asmenius, kurie neturi kitų galimybių dėl savo socialinės padėties. Australijos Viktorijos
valstijoje vykdytas eksperimentas, kurio metu buvo atnaujinta vieša erdvė,
esanti skurdesnės ekonominės padėties gyvenamojo rajono kaimynystėje.
Tyrimo rezultatai parodė, kad tai turėjo teigiamą įtaką vaikų ir suaugusiųjų
fiziniam aktyvumui (Veitch et al., 2012).
Lietuva
2011–2020 m. valstybinėje sporto plėtros strategijoje iškeltas uždavinys –
„Sukurti ir tobulinti viešosios infrastruktūros (būsto, transporto, poilsio ir
kitos infrastruktūros) planavimo ir veiksmų koordinavimo sistemą, sudaran-
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čią sąlygas žmonių sveikai gyvensenai ugdyti, fiziniam aktyvumui didinti“.
Šiam uždaviniui įgyvendinti numatytos priemonės: 1) kuo skubesnis teritorijų planavimo ir statybos normatyvų, susijusių su žmonių sveika gyvensena ir sportavimu, parengimas, tobulinimas ir griežta kontrolė; 2) būtinų
reikalavimų, taikomų dviračių transporto infrastruktūrai, pėsčiųjų takams,
parkams, sporto aikštelėms, įvairiems sporto statiniams, nustatymas ir įgyvendinimas; 3) būsto atnaujinimo, transporto restruktūrizavimo projektų,
sudarančių palankias sąlygas fiziniam aktyvumui, įgyvendinimas, derinant
įvairių šaltinių lėšas ir Kūno kultūros ir sporto departamentui administruojant tokius projektus kartu su Aplinkos ministerija ir Susisiekimo ministerija
(LR Seimo 2011 m. kovo 24 d. nutarimas Nr. XI-1296).
Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros
programoje, siekiant padidinti gyventojų fizinį aktyvumą, numatyta „kurti,
atnaujinti ir plėtoti saugią sporto ir fizinės veiklos infrastruktūrą, gerinti jos
visuotinį prieinamumą, artinti ją prie gyvenamosios vietos, stiprinti žinybų,
planuojančių ir kuriančių rekreacines zonas, parkus, pėsčiųjų ir dviračių takus, bendradarbiavimą“ (LR Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimas
Nr. 1291).
Vertinimo kriterijai: 1) dviračių takų kilometrų skaičius administracinio vieneto teritorijoje, skaičiuojant 10 000 gyventojų, darnus erdvinis jų tinklas, įskaitant
automobilių stovėjimo aikšteles, parkų ir poilsio zonų, pritaikytų sportuoti, skaičius; 2) daugiabučių namų, kuriuose įrengtos viešosios erdvės, skirtos sportuoti,
skaičius; viešojo transporto maršrutų, kurių pagrindinės linijos integruotos į dviračių takų infrastruktūrą, skaičius.
4 REKOMENDACIJA. Diegti fizinio aktyvumo recepto išrašymą.
Siūloma pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (PASPĮ) identifikuoti
asmenis, kurių fizinis aktyvumas yra nepakankamas ir / arba turinčius kitus lėtinių
neinfekcinių ligų rizikos veiksnius. Tokiems pacientams gydytojas turėtų suteikti
trumpą konsultaciją ir nukreipti (išrašyti receptą) juos dalyvauti fizinio aktyvumo
programose. Pacientui recepte nurodoma pagal jo sveiktos būklę rekomenduojama
fizinio aktyvumo veikla (pvz., vaikščiojimas), veiklos intensyvumas (pvz., lengvas),
veiklos trukmė (pvz., 20–30 min.) ir dažnis (pvz., 5 d./sav.). Rekomenduojama
trumpos konsultacijos teikimą įtraukti į lėtinių neinfekcinių ligų strateginius pla-
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nus ir užtikrinti reikalingus resursus konsultacijų teikimui organizuoti – konsultaciją turi teikti apmokyti specialistai, informacinėse sistemose turėtų būti renkama,
kaupiama ir prieinama informacija apie trumpos konsultacijos suteikimą, įstaigoje
parengtos standartinės dokumentų formos ir pacientams prieinama informacija
apie fizinės veiklos galimybes jų gyvenamojoje aplinkoje. Mokslinėje literatūroje
atkreipiamas dėmesys į tai, kad siūlomos rekomendacijos veiksmingumui įtakos
turi šeimos gydytojų ir kitų specialistų kompetencija. Todėl, diegiant šią rekomendaciją, būtina užtikrinti tinkamą specialistų parengimą teikti gyvenimo būdą keičiančias konsultacijas (NICE 2013; NICE 2006).
Diegiant fizinio aktyvumo recepto išrašymą, galima motyvuoti veiksmingai judėti ligotus ir/arba vyresnio amžiaus žmones.
Siūlomi žingsniai
− Fizinio aktyvumo recepto išrašymą įtraukti į lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos
strateginius planus.
− Sukurti asmens sveikatos paslaugas teikiančių specialistų apmokymo išrašyti fizinio
aktyvumo recepto programą.
− Visuomenėje skleisti informaciją apie fizinio aktyvumo receptą ir jo naudą.
Nerekomenduotina:
− Skatinti išrašyti fizinio aktyvumo receptą tam neparengtus (neapmokytus) specialistus.

Geros praktikos pavyzdžiai
Švedija
1996 m. išleista JAV bendrosios chirurgijos (US Surgeon General) ataskaita,
kurioje apibendrinti sukaupti mokslo įrodymai apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai, paskatino Švedijos nacionalinį visuomenės sveikatos institutą
suburti mokslininkų ir ekspertų grupę, kuriai buvo pavesta parengti gyventojų fiziniam aktyvumui didinti skirtą plataus masto programą, apimančią
įvairias sritis: bendruomenes, mokyklas, darbovietes, sveikatos priežiūrą ir
kt. Ekspertų grupė sveikatos priežiūros sistemoje pasiūlė įdiegti fizinio aktyvumo receptą. Švedijos pirminėje sveikos priežiūroje licencijuoti sveikatos
specialistai (gydytojai, psichoterapeutai ir slaugytojai) gali išrašyti fizinio aktyvumo receptą. Licencijuoti specialistai privalo turėti žinių apie paciento
esamą sveikatos būklę, išmanyti, kaip fizinis aktyvumas galėtų prisidėti prie
asmens sveikatos ugdymo, ligų prevencijos ir gydymo, taip pat žinių, kaip
teikti konsultaciją pacientui, mokėti taikyti fizinio aktyvumo recepto metodą
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ir žinoti, kokie yra fizinio aktyvumo paslaugų teikėjai gyvenamojoje aplinkoje. 2001 m. buvo sukurta speciali mokymo programa, skirta specialistams
parengti tinkamai išrašyti fizinio aktyvumo receptą. Vertinant šio recepto
taikymo rezultatus Švedijoje, nustatyta, kad ši intervencija didina pacientų
fizinį aktyvumą, o intervencijos poveikis išlieka po 6 mėn. ir net po 12 mėn.
Apklausos duomenimis nustatyta, kad, praėjus 6 mėn. po intervencijos, 65
proc. tiriamųjų nurodė, kad laikosi fizinio aktyvumo recepto rekomendacijų
(Raustorp, Sundberg, 2004).
Lietuva
Fizinio aktyvumo receptas – Lietuvoje dar neįprastas ligų prevencijos būdas.
Lietuvos sporto federacija yra parengusi fizinio aktyvumo receptą, kuris galėtų būti lengvai pritaikytas naudoti PASP įstaigose (4.5.4 pav.)

4.5.4 pav. Lietuvos sporto medicinos federacijos parengtas fizinio aktyvumo receptas (ES
fizinio aktyvumo gairės, 2008)
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Vertinimo kriterijai: Asmenų, patenkančių į rizikos grupes dalis (proc.), kuriai
buvo išrašytas fizinio aktyvumo receptas.
5 REKOMENDACIJA. Gerinti gyventojų fizinio aktyvumo stebėseną.
Siūloma įtraukti vaikų, paauglių ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo laisvalaikiu ir
darbe lygį į rekomenduojamų visuomenės sveikatos stebėsenos gyvensenos rodiklių sąrašą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d.
įsakymas Nr. V-62). Tikslinga atskirai stebėti įvairių socialinių grupių (pvz., vaikų,
turinčių negalią) fizinį aktyvumą (NICE 2009; Daugbjerg et al., 2009).
Gerinant gyventojų fizinio aktyvumo stebėseną, galima laiku pastebėti fizinio
aktyvumo tendencijas ir netolygumus tarp savivaldybių ar atskirų gyventojų grupių. Rezultatai padėtų suplanuoti tikslines priemones netolygumams mažinti.
Siūlomi žingsniai
− Sudaryti ir patvirtinti įvairių socialinių grupių, kurių fizinis aktyvumas bus stebimas,
sąrašą.
− Sudaryti ir patvirtinti atnaujintą fizinio aktyvumo rodiklių, kurie bus stebimi, sąrašą.
− Visuomenės sveikatos specialistus apmokyti, kaip rinkti informaciją gyventojų fizinio
aktyvumo stebėsenai.
Nerekomenduotina:
− Apsiriboti tik nacionalinio lygmens stebėsena (pagal galimybes vykdyti stebėseną
savivaldybėse).

Geros praktikos pavyzdžiai
Jungtinė Karalystė
2010 m. vasario mėn. Jungtinėje Karalystėje buvo paskelbta prof. M. Marmot ataskaita „Teisinga visuomenė – sveiki gyvenimai“. Ataskaitoje pristatyta
Jungtinės Karalystės sveikatos netolygumų strateginė apžvalga. Prof. M. Marmot sudarė siūlomų sveikatos stebėsenos rodiklių sąrašą. Jo pasiūlyti sveikatos stebėsenos rodikliai padėjo stebėti bendros strateginės krypties veiksmų
įtaką, mažinant sveikatos netolygumus. Šių rodiklių sąrašas buvo atnaujintas
2012 m. ir 2014 m. Prof. M. Marmot pasiūlytas rodiklis, susijęs su fiziniu
aktyvumu: „Procentas gyventojų, kurie naudoja įrenginius gryname ore savo
fiziniam aktyvumui / sveikatai gerinti“ (Marmot indicators, 2014).
Lietuva
Parengtos gyventojų gyvensenos tyrimo savivaldybėse vykdymo rekomendacijos ir gyvensenos stebėsenos rodiklių sąrašo projektas.
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Savivaldybės lygmuo
6 REKOMENDACIJA. Teikti individualias elgesio keitimo konsultacijas.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad, taikant individualias elgesio keitimo konsultacijas, galima padidinti gyventojų fizinį aktyvumą. Konsultacijos yra veiksmingos taikant jas skirtingo išsilavinimo, lyties, etninių grupių atstovams. Nepaisant
to, kad tokios konsultacijos yra veiksmingos, orientuotis vien tik į pažeidžiamas
gyventojų grupes nerekomenduojama, nes tai neturės didelio poveikio mažinant
fizinio aktyvumo netolygumus.
Bendruomenėse taikomomis individualiomis konsultacijomis siekiama keisti žmonių fizinio aktyvumo įgūdžius, padėti fizinio aktyvumo veiklą įtraukti į
kasdienį gyvenimą. Individualios konsultacijos teikiamos vadovaujantis motyvacinio interviu elementais. Tokios konsultacijos yra veiksmingesnės, jei yra
paremtos konsultuojamo asmens poreikiais. Teikiant konsultacijas turėtų būti
atsižvelgiama į asmens interesus, jo pasirengimą keisti elgseną. Mokslinėje literatūroje pateikiama įrodymų, kad socialiai pažeidžiamoms grupėms veiksmingos
ne tik tiesioginio kontakto konsultacijos, bet ir konsultacijos, teikiamos nuotoliniu būdu (telefonu ar internetu) (CDCP 2011; TFCPS 2002; Ball et al., 2015).
Žingsniamačiai gali būti naudojami kaip papildoma priemonė siekiant stebėti, kaip asmeniui sekasi pasiekti užsibrėžtų tikslų. Šiuos prietaisus paprasta
naudoti, jų rodmenys lengvai suprantami. Žingsniamačiai veiksmingi, kai taikomi bendrai populiacijai, tačiau mažai žinoma apie jų poveikį didinant socialiai
pažeidžiamų gyventojų fizinį aktyvumą arba mažinant sveikatos netolygumus
(Ball et al., 2015).
Siūlomi žingsniai
− Specialistų mokymai, kaip įvertinti fizinio aktyvumo lygį ir teikti individualias konsultacijas.
− Fizinio aktyvumo konsultacijų teikimas bendruomenės aplinkoje (darbo vietose, visuomenės sveikatos biuruose).
− Informacijos apie galimybę gauti individualias konsultacijas viešinimas gyventojams.
Nerekomenduotina:
− Apsiriboti konsultacijų teikimu tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
− Skatinti teikti konsultacijas tam neparengtus (neapmokytus) specialistus.
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Geros praktikos pavyzdžiai
JAV
CHAMPS (angl. Community Healthy Activities Model for Seniors) programa.
Tai individualiai pritaikyta, pasirinkimu pagrįsta programa, kuria siekiama
padidinti vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą. Šioje programoje teikiamos konsultacijos grindžiamos socialine kognityvine elgesio keitimo teorija.
Jos apima fizinio aktyvumo lygio nustatymą, pasitikėjimo savimi ugdymą,
pasirengimą keistis, joje naudojami motyvaciniai elementai. Dalyviams taikomi individualūs ir grupiniai susitikimai, seminarai, konsultacijos telefonu,
informaciniai pranešimai. Dalyviai taip pat pildo fizinio aktyvumo dienoraščius, vertina savo fizinį pajėgumą (CHAMPS, n.d.).
Lietuva
LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. Nr. įsakyme V-196
„Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų“ nurodoma, kad savivaldybių visuomenės sveikatos biurų veikla turi apimti gyventojų konsultavimą visuomenės sveikatos klausimais. Higienos instituto atliktos
apklausos duomenimis, suaugusių gyventojų konsultavimą fizinio aktyvumo
klausimais vykdo tik apie trečdalis (30,3 proc.) visuomenės sveikatos biurų
(Radzevičiūtė et al., 2015).
7 REKOMENDACIJA. Vykdyti fizinio aktyvumo programas bendruomenėse.
Moksliniais tyrimais įrodyta, kad fizinį aktyvumą veiksmingai didina daugiakomponentės fizinio aktyvumo programos. Tokiose programose taikomi įvairūs
fizinio aktyvumo skatinimo elementai sudaro sąlygas šiose programose dalyvauti
gyventojams iš skirtingų socioekonominių, etinių grupių, taip pat leidžia įtraukti
mažiau motyvuotus gyventojus ir paveikti fizinio aktyvumo įpročius. Mokslinių
tyrimų rezultatai patvirtina daugiakomponenčių fizinio aktyvumo programų poveikį gyventojų fizinio aktyvumo didėjimui (bendrai populiacijai), tačiau patikimų
įrodymų apie tokių programų įtaką, mažinant sveikatos netolygumus, dar trūksta
(Ball et al., 2015).
Paprastai bendruomenėse vykdomose programose dažniau dalyvauja labiau
motyvuoti ir fiziškai aktyvesni gyventojai. Norint pasiekti nemotyvuotus fiziškai
pasyvius gyventojus ir įtraukti juos į veiklą, fizinio aktyvumo skatinimo programos
turėtų apimti keletą svarbiausių elementų:
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− Fizinio aktyvumo lygio nustatymas ir individualus konsultavimas (žr. 6 rekomendaciją).
− Bendruomenės lyderių įtraukimas. Bendruomenės lyderius svarbu pasitelkti
kuriant ir įgyvendinant fizinio aktyvumo programas. Jų dalyvavimas skatina ir
kitus gyventojus įsitraukti į fizinio aktyvumo veiklas, o vykdomas veiklas padaro įdomesnes ir patrauklesnes, palaiko gyventojų norą dalyvauti tęstinėse programos veiklose.
− Bendradarbiavimas. Kuriant ir įgyvendinant programas siekiama įtraukti ir
partnerius, pvz., nevyriausybines organizacijas, verslo įmones, pirminės asmens
sveikatos priežiūros centrus. Bendradarbiavimas gali būti naudingas keičiantis
informacija, užtikrinant fizinio aktyvumo priemonių įvairovę, siekiant į veiklą
pritraukti savanorius, siekiant finansinės paramos ir programos viešinimo.
− Programos viešinimas. Žiniasklaidos priemonės pasitelkiamos norint informuoti
apie programos veiklas, infrastruktūros pokyčius, pateikiamos programų dalyvių sėkmės istorijos. Informacija turėtų būti prieinama ir mažai motyvuotiems gyventojams, todėl gyventojų informavimas neturėtų apsiriboti vien tik žiniasklaida. Viešinimas gali apimti įvairias vietas, pvz., prekybos centrus, gyventojų susirinkimo vietas.
Bendruomenėse vykdomos programos gali apimti ne tik fizinio aktyvumo
skatinimą, bet ir kitus širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnius – rūkymą,
mitybą.
Fizinio aktyvumo didinimo programos gali būti orientuotos ne tik į sveikatos
stiprinimo veiklas, bet ir į esamos fizinio aktyvumo infrastruktūros atnaujinimą bei
saugios fiziniam aktyvumui pritaikytos infrastruktūros plėtrą (žr. 9 rekomendaciją).
Fizinio aktyvumo skatinimo programos gali būti vykdomos ir mažesnėse bendruomenėse, pavyzdžiui, darbovietėse, mokyklų bendruomenėse. Mažesnėse bendruomenės taikomos programos taip pat turėtų apimti pagrindinius pirmiau išvardytus elementus (CDCP 2011; TFCPS 2002; NICE 2008).
Siūlomi žingsniai
− Į programas įtraukti priemones, kurios užtikrintų pasyvių, nemotyvuotų gyventojų
dalyvavimą.
− Kuriant ir įgyvendinant programas bendradarbiauti su įvairiais sektoriais (pavyzdžiui,
siekiant išnaudoti turimą infrastruktūrą (pvz., mokyklas) ar pasitelkiant specialistus).
− Įgyvendinat programas užtikrinti priemonių įvairovę, atsižvelgti į dalyvių poreikius ir
fizinio aktyvumo galimybes.
− Informaciją apie programą viešinti pasitekus įvairias informavimo priemones.
Nerekomenduotina:
− Rengti programas neatsižvelgiant į tikslinių grupių (kam programa skirta) poreikius ir
galimybes.
− Rengti fizinio aktyvumo skatinimo programas, kurias sudaro tik teoriniai užsiėmimai.
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Geros praktikos pavyzdžiai
Norvegija
Romsås miestelyje vykdytas fizinio aktyvumo skatinimo projektas, daugiausia skirtas žemas pajamas gaunantiems, etninėms mažumoms priklausantiems asmenis. Projektas apėmė daugelį fizinio aktyvumo skatinimo elementų – buvo orientuojamasi į individualius, socialinius ir aplinkos veiksnius,
pavyzdžiui, organizuojamos vaikščiojimo ir šokių grupės, individualus konsultavimas, gerinamas pėsčiųjų takų saugumas. Projekto vertinimas parodė,
kad fizinis dalyvių aktyvumas padidėjo, o geriausi rezultatai buvo stebėti
pažeidžiamose grupėse. Vėliau projektas buvo išplėstas įtraukiant ir mitybos
sritį (Jenum, Lorentzen, Ommundsen, 2009).
JAV
Bostono Visuomenės sveikatos komisija sukūrė programą „Neighbor Walk“,
kurioje dalyvavo 56 vaikščiojimo grupės iš tų miesto rajonų, kuriuose yra
didelis rizikos veiksnių ir tam tikrų ligų paplitimo mastas. Kiekvieną vaikščiojimo grupę sudarė apie 10 dalyvių, kurie per dieną nueidavo beveik 4
km. Buvo siekiama, kad programos dalyviai bent kartą per savaitę skirtų nuo
30 min. iki 1 val. vaikščiojimui. Šioje programoje svarbų vaidmenį, įtraukiant dalyvius ir planuojant jų veiklą, atliko bendruomenės lyderiai – kiekvienos kaimynystės vadovas koordinavo vaikščiojimo veiklą sudarydamas
vaikščiojimo planą, planuodamas skirtingus maršrutus. Vaikščiojimo grupių
dalyvių tarpusavio parama ir motyvacijos palaikymas buvo reikšmingas norint pasiekti užsibrėžtą fizinio aktyvumo tikslą. Be vaikščiojimo, programos
dalyviams kiekvienais metais organizuojami seminarai dviem skirtingomis
sveikatos temomis, kurias pasirenka patys dalyviai (CDCP, 2011).
Lietuva
Savivaldos įstatyme viena iš nurodytų savarankiškų savivaldybės funkcijų yra
sveikatingumo priemonių planavimas ir įgyvendinimas (LR vietos savivaldos
įstatymas 1994). Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba koordinuoja
savivaldybės teritorijoje sveikatos stiprinimo priemonių rengimą ir įgyvendinimą. Programoms remti ir finansuoti naudojamos savivaldybių visuomenės
sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšos. LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakyme Nr. V-196 „Dėl Savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ nurodoma, kad visuomenės sveikatos biurų veikla apima tikslinių savivaldybės visuomenės sveikatos
stiprinimo ir profilaktikos programų rengimą pagal savivaldybėje nustatytą
sveikatos sutrikimų ar sveikatai įtakos darančių veiksnių paplitimą.
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8 REKOMENDACIJA. Gerinti formalų fizinio aktyvumo ugdymą.
Ugdymo įstaigose vykdomos formalaus fizinio aktyvumo programos turi didelį
potencialą sumažinti fizinio aktyvumo netolygumus. Mokyklose vykdomi fizinio
aktyvumo užsiėmimai yra veiksmingi didinant fizinį aktyvumą ir fizinį pajėgumą
skirtingose vaikų grupėse (Ball et al., 2015).
Mokyklose siūloma vesti fizinio aktyvumo pamokas, kuriose vaikai ilgesnį laiką užsiimtų vidutinio intensyvumo ar intensyvia fizinio aktyvumo veikla. Tai gali
būti pasiekiama keičiant struktūrinius pamokų elementus, pvz., keičiant žaidimų
taisykles ir pasirenkant judresnes veiklas formas, taip pat pamokų tvarkaraštyje
numatant daugiau kūno kultūros pamokų per savaitę. Formalaus fizinio aktyvumo
mokymas turi būti tinkamai suplanuotas – pamokos turėtų būti vykdomos pagal iš
anksto parengtą planą. Pamokos negali būti paliekamos savieigai, priešingu atveju
tik dalis vaikų užsiimtų fizinio aktyvumo veikla, nebūtų užtikrinamas jų saugumas
pamokos metu. Siekiant kuo labiau įtraukti mergaites, gali būti numatytos atskiros
fizinio aktyvumo veiklos mergaitėms, atsižvelgiant į jų poreikius. Ugdymo įstaigose formalų fizinio aktyvumo ugdymą turėtų teikti tik kvalifikuoti specialistai.
Formalaus fizinio aktyvumo ugdymas gali būti derinamas su kitomis mokyklų ir
bendruomenių fizinio aktyvumo veiklomis, pvz., švietimu apie sveikatą / fizinį
aktyvumą (CDCP 2011; TFCPS 2002).
Siūlomi žingsniai
− Didinti šalies bendrojo lavinimo mokyklose kūno kultūros pamokų svarbą, siekti, kad
kūno kultūros dalykas būtų prilygintas kitiems dalykams ir vertinamas pažymiu.
− Visose mokyklose turėtų būti vedamos trys fizinio aktyvumo ugdymo pamokos per
savaitę.
− Aprūpinti mokyklas šiuolaikine sporto infrastruktūra, įranga ir priemonėmis.
− Pagal nustatytus rodiklius reguliariai vertinti mokinių fizinius gebėjimus ir pažangą.
Nerekomenduotina:
− Formalius fizinio aktyvumo užsiėmimus palikti savieigai, t. y. vykdyti kūno kultūros
pamokas, neturinčias iš anksto numatytos struktūros.
− Fizinio aktyvumo skatinimo veiklą patikėti vykdyti nekvalifikuotiems asmenims.

8 REKOMENDACIJA. Plėtoti fiziniam aktyvumui tinkamą infrastruktūrą.
Lietuvoje mažėja sporto bazių dėl jų privatizavimo ir funkcinės paskirties keitimo. Dėl komercinių priežasčių nuolat tankinama urbanizuota gyvenamoji aplinka,
o teritorijų planavimo metodikos neatitinka sveikos gyvensenos poreikių. Siekiant
pakeisti situaciją, turi būti pritaikytos ir panaudotos fizinio aktyvumo reikmėms

246  SVEIKATOS NETOLYGUMAI

šalies gamtinė aplinka, rekreacinės bazės. Vietos lygmeniu turėtų būti kuriama viešoji fiziniam aktyvumui tinkama infrastruktūra (LR Seimo 2011 m. kovo 24 d.
nutarimas Nr. XI-1296). Vis dėlto gyventojai nėra linkę naudotis esama fizinio aktyvumo infrastruktūra, jei ji netvarkinga, neužtikrinama saugi aplinka. Todėl, plėtojant infrastruktūrą, kartu turi būti užtikrinama saugi, patogi, estetiškai priimtina
aplinka. Kuriant fizinį aktyvumą skatinančią aplinką, būtina atsižvelgti į tokius elementus, kaip geras pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimas, dviračių takų žymėjimas,
dviračių statymo ir laikymo vietos, šiukšlių surinkimas, saugumas gatvių sankryžose, greičio mažinimo priemonių įrengimas, motorinių transporto priemonių ribojimas, pvz., uždarant ar siaurinant kelius (NICE 2009; CDCP 2011; TFCPS 2002).
Siūlomi žingsniai
− Nustatyti ir įgyvendinti minimalius reikalavimus, taikomus fiziniam aktyvumui
tinkamai infrastruktūrai, planuojant ir atliekant gyvenamosios aplinkos pertvarkymus.
− Tolygiai plėtoti fiziniam aktyvumui tinkamą infrastruktūrą visuose Lietuvos regionuose.
Nerekomenduotina:
− Kurti ir plėtoti infrastruktūrą, neužtikrinant saugios ir gyventojams priimtinos aplinkos
kūrimo.
− Orientuotis tik į infrastruktūros plėtrą, neskiriant dėmesio kitoms fizinio aktyvumo
skatinimo veikloms (informavimo, konsultavimo).

Geros praktikos pavyzdžiai
Jungtinė Karalystė
Anglijoje iniciatyva „aktyvi kelionė“ buvo įtraukta į nutukimo ir lėtinių neinfekcinių ligų paplitimo mažinimo strategijas. 2010 m. Vyriausybės išleistoje baltojoje knygoje (angl. White Paper) pažymėta, kad „aktyvi kelionė ir
fizinis aktyvumas bendruomenėse turi tapti kasdieninio gyvenimo norma“.
Įgyvendinant iniciatyvą aktyviai prisidėjo nevyriausybinės organizacijos, tokios kaip „Sustrans“, kuri nuo įsikūrimo pradžios (1977 m.) į dviračių takų
infrastruktūrą investavo apie £500 mln. „Sustrans“ aktyviai bendradarbiauja
su vietos transporto įmonėmis, visuomenės sveikatos komandomis, kitomis
nevyriausybinėmis organizacijomis ir 3000 nuolatinių savanorių. „Sustrans“
nacionalinis dviračių takų tinklas yra 20 000 km ilgio. Šios organizacijos
vykdoma iniciatyva „Važiuok dviračiu“ padidino moksleivių, važiuojančių į
mokyklą ir iš jos dviračiu, skaičių 10 %.
Ypač daug išaugo dviračiais važiuojančių asmenų skaičius Londone: asmenų,
atvykstančių savaitgaliais ryte į Londono centrą dviračiais, per 2001–2009 m.
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laikotarpį išaugo 123 %, o vien per 2008–2009 m. laikotarpį – 15 %. Specialistų nuomone, tokią augimo apimtį lėmė kelios priežastys, įskaitant dviračių infrastruktūros pagerinimą, spūsčių mokesčio įvedimą (£11,50 per
dieną; skirtingoms miesto zonoms nustatytas skirtingas mokestis), dviračių
parko įkūrimą bendromis Londono transporto įmonės ir „Barclays“ banko
pastangomis (C3 Collaboration for Health, 2012).
Lietuva
Cyclocity Vilnius – dviračių nuomos sistema, turinti 37 dviračių nuomos punktus (iš viso 300 dviračių), kurie mieste paskirstyti taip, kad užtikrintų paprastą
ir tinkamiausią dviračių naudojimą. Cyclocity Vilnius veikia ištisą parą visomis
savaitės dienomis. Šia dviračių nuomos sistema galima naudotis kiekvienam
asmeniui nuo 14 metų. Interneto svetainėje http://www.cyclocity.lt/ pateikiamos kelių eismo taisyklės, saugumo reikalavimai dviratininkams (atšvaitų, šalmų naudojimas), patarimai nuomojantiems dviračius, dviračių nuomos punktų žemėlapis ir kita informacija (Cyclocity Vilnius, n.d).
10 REKOMENDACIJA. Užtikrinti specialistų kvalifikaciją.
Asmenys, įgyvendinantys fizinio aktyvumo skatinimo programas (formalius ir
neformalius fizinio aktyvumo užsiėmimus), turi turėti atitinkamą kvalifikaciją. Rekomendacija taikoma specialistams ir savanoriams (bendruomenės nariams), kurie
prisideda prie fizinio aktyvumo programų įgyvendinimo. Šiems asmenims turi būti
vykdomi tęstiniai mokymai. Mokymai reikalingai tam, kad specialistai sugebėtų į
fizinio aktyvumo veiklas įtraukti ir mažai motyvuotus gyventojus, išlaikyti jų norą
dalyvauti fizinio aktyvumo veikloje, mokėtų suprasti jų poreikius ir gebėjimus, nustatyti dalyvių fizinio aktyvumo lygį, turėtų tinkamų įgūdžių, reikalingų planuoti
ir vykdyti skirtingus fizinio aktyvumo užsiėmimus (NICE, 2009).
Siūlomi žingsniai
− Įsteigti ir plėsti sporto specialistų studijų ir mokymo programas kolegijose, atsižvelgiant
į sporto organizacijų, verslo asociacijų, savivaldybių institucijų ir įstaigų poreikius.
− Tobulinti sporto specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą.
− Tobulinti universitetinį sporto specialistų rengimą.
− Parengti ir įgyvendinti sporto veteranų, sportininkų, baigusių sportininkų karjerą,
integravimo į naują profesinę veiklą programas, prioritetą teikiant jų įtraukimui į sveikos
gyvensenos programų įgyvendinimą, laisvalaikio užimtumo priemonių vykdymą,
neformaliojo sportinio ugdymo plėtrą.
Nerekomenduotina:
− Fizinio aktyvumo skatinimo veiklą patikėti vykdyti nekvalifikuotiems asmenims.
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Fizinio aktyvumo netolygumų stebėsenai
rekomenduojami rodikliai
Rodiklis

Šaltinis Periodiškumas
Suaugusieji
Socialiniai, demografiniai veiksniai: lytis, amžius, tautybė, gyvenamoji vieta,
šeiminė padėtis, išsilavinimas, profesija, užimtumas, vidutinės pajamos
Suaugusiųjų, kurie laisvalaikiu mankštinasi bent po 30 min. 2–3 Apklausa Kas 4 metai
kartus per savaitę ar dažniau, dalis
Suaugusiųjų, kuriems prieinami žalieji plotai kaimynystėje, dalis Apklausa Kas 4 metai
Suaugusiųjų, kurių kaimynystėje esantys žalieji plotai gerai Apklausa Kas 4 metai
prižiūrėti, dalis
Suaugusiųjų, kurių kaimynystėje esantys žalieji plotai saugūs, Apklausa Kas 4 metai
dalis
Suaugusiųjų, kurie gali pailsėti / atsipalaiduoti žaliuosiuose Apklausa Kas 4 metai
plotuose kaimynystėje, dalis
Suaugusiųjų, kurie gali užsiimti aktyvia veikla žaliuosiuose Apklausa Kas 4 metai
plotuose, dalis
Suaugusiųjų, kurių kaimynystėje esantys žalieji plotai pasiekiami Apklausa Kas 4 metai
pėsčiomis, dalis
Vaikai
Socialiniai, demografiniai veiksniai: lytis, amžius, gyvenamoji vieta, tautybė,
šeimos turtinė padėtis
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie ne pamokų metu, laisvalaikiu Apklausa Kas 4 metai
mankštinasi ir sportuoja 2–3 kartus per savaitę ir dažniau, dalis
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie laisvalaikiu mankštinasi 2–3 Apklausa Kas 4 metai
valandas per savaitę ir ilgiau, dalis.
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie darbo dienomis 4 ir daugiau Apklausa Kas 4 metai
valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis
Mokyklinio amžiaus vaikų, kurie savaitgaliais 4 ir daugiau Apklausa Kas 4 metai
valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu, dalis
4.5.3 lentelė. Fizinio aktyvumo programos, skirtos senjorams, įgyvendinimo vietos lygmeniu pavyzdys
Rekomendacijų
grupė
Pasirinkta
rekomendacija
Pasiūlytos
priemonės
Pasirinkta
pavyzdinė priemonė

Fizinio aktyvumo skatinimas
Fizinio aktyvumo skatinimas bendruomenėje
Fizinio aktyvumo programos, skirtos senjorams, įgyvendinimas
bendruomenėje
Fizinio aktyvumo programos, skirtos senjorams, įgyvendinimas
bendruomenėje
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Pasirinktos pavyzdinės priemonės įgyvendinimo etapai
1. Rizikos grupių identifikavimas
Programa skirta senjorams (vyresnio amžiaus bendruomenės gyventojams). Tačiau greičiausiai ne visi vyresnio amžiaus gyventojai
yra fiziškai neaktyvūs. Rengiant programą svarbu išskirti rizikos
grupes, į kurias reikėtų orientuotis planuojant programos priemones. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai atlieka
analizę ir identifikuoja rizikos grupes, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus
moteris arba vyresnio amžiaus asmenis, gyvenančius X seniūnijoje,
ar pan.
2. Fizinio aktyvumo skatinimo programos rengimas
Identifikavus rizikos grupes, savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras parengia programą, kurioje išskiria tokias fizinio aktyvumo
veiklas, kurios yra priimtinos ir patrauklios rizikos grupėms (pavyzdžiui, paprasti pasivaikščiojimai, nešiojantis žingsniamačius,
tautiniai šokiai ir pan.). Programoje numatoma, kokiomis priemonėmis bus siekiama įtraukti rizikos grupes, pavyzdžiui, pasitelkiant bendraamžius aktyvius bendruomenės narius arba teikiant
individualias konsultacijas (tuomet reikėtų įvertinti, ar yra pakankamai kvalifikuotų specialistų, galinčių tokias konsultacijas teikti).
Įgyvendinimo etapai
3. Programos vykdymo partnerių identifikavimas
ir detalūs veiksmai
Rengiant programą svarbu iš anksto numatyti galimus programos
juose
vykdymo partnerius, pavyzdžiui, mokyklas ar kitas įstaigas (dėl
galimybės naudotis patalpomis); pirminės sveikatos priežiūros įstaigas (kviečiant specialistus skaityti pranešimus ar teikti kitą konsultacinę pagalbą, pvz., trumpą konsultaciją); sporto centrus, (dėl
galimybės naudotis patalpomis ar pasikviečiant specialistus, kurie
galėtų padėti tinkamai parinkti fizinio aktyvumo krūvį programoje identifikuotoms rizikos grupėms), nevyriausybines organizacijas
pan.
4. Programos pristatymas savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai
Parengtą programą (kartu su jai vykdyti reikalingo biudžeto projektu, potencialiais programos partneriais) savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, kartu su savivaldybės gydytoju pristato savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybai.
5. Programos pristatymas savivaldybės tarybai
Savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba programą pristato savivaldybės tarybai. Tokiu būdu paskleidžiama programos idėja ir
užtikrinamas vietos politikų pritarimas ir palaikymas programoje
numatytoms priemonėms vykdyti.
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6. Informacijos apie programą sklaida
Savivaldybės tarybos pritarimu fizinio aktyvumo programai informacija apie programą paskleidžiama savivaldybės gyventojams.
Informacijos sklaidai pasitelkiami įvairūs kanalai: savivaldybės
administracijos ir visuomenės sveikatos biurų interneto svetainės,
informacijos lankstinukai dalijami pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir kitose vietose.
7. Kvietimas bendruomenėms teikti paraiškas
Programai vykdyti skelbiamas kvietimas teikti paraiškas. Kvietime
teikti paraiškas nurodomi pagrindiniai paraiškų vertinimo kriterijai
(parinkti pagal fiziniam aktyvumui skatinti programos nuostatas):
Įgyvendinimo etapai atitiktis programos tikslinėms grupėms; siūlomos fizinio aktyvumo
ir detalūs veiksmai veiklos patrauklios ir priimtinos tikslinėms grupėms; numatytos
juose
priemonės, kaip įtraukti fiziškai pasyvius (nemotyvuotus) rizikos
grupėms priskirtinus gyventojus; programai vykdyti pasitelkti partneriai.
8. Paraiškų vertinimas, atranka ir vykdymas
Savivaldybėje sudaroma paraiškų vertinimo komisija, kuri įvertina
paraiškų atitiktį nustatytiems kriterijams ir atrenka pagrindinius
fizinio aktyvumo programos vykdytojus.
9. Programos vykdymo ataskaitos rengimas ir pristatymas
Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras parengia fizinio aktyvumo programos ataskaitą (apibendrindamas visų programos vykdytojų ataskaitas) ir pristato savivaldybės bendruomenės sveikatos
tarybai.
1. Bendruomenių lyderiai
2. Bendruomenės
3. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
4. Savivaldybės administracija
5. Sporto centrai
Partneriai ir
6. Sporto mokyklos
suinteresuotų
asmenų grupės 7. Kaimo turizmo sodybos
8. Seniūnija
9. Žiniasklaida
10. Bažnyčia
11. Vietos verslininkai-įmonės
12. Šeimos gydytojai, kt. gydytojai.
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1.
2.
Sėkmės 3.
4.
5.
Veiksniai
1.
2.
3.
Nesėkmės
4.

Proceso
Vertinimo
rodikliai
Rezultato

5.
1.
2.
1.

Bendruomenių lyderiai (aktyvūs, veiklūs)
Informacijos apie programą prieinamumas
Nuolatinių finansavimo šaltinių užtikrinimas
Partnerių geranoriškumas
Aktyvus senjorų dalyvavimas programoje
Lėšų programai neskyrimas arba dalinis lėšų skyrimas
Tikslinių grupių nepasiekiamumas
Pasiūlytos priemonės nepriimtinos FA veiklos tikslinei grupei
Rezultatų nevertinimas, rezultatų vertinimo metodikų nebuvimas
Blogos oro sąlygos
Senjorų, priklausančių rizikos grupėms, pirmą kartą dalyvavusių programoje, skaičius
Bendras dalyvių skaičius
Senjorų, kurių fizinis aktyvumas atitinka PSO fizinio aktyvumo rekomendacijas bendruomenėje, dalies prieš programą ir
po jos pokytis (proc.)

Teisinės bazės
1. Parengti ir patvirtinti tipinę paraiškų teikimo formą
keitimas siekiant
numatomų tikslų 2. Parengti ir patvirtinti tipinę ataskaitų pateikimo formą

Užduotis
Pasirinkite vieną iš Lietuvos savivaldybių ir suraskite jos sveikatos arba fizinio
aktyvumo skaitinimo strategiją (planą). Įvertinkite, ar savivaldybės lygmeniu rekomenduojamos mokslo įrodymais grįstos fizinio aktyvumo skatinimo
priemonės yra įtrauktos į Jūsų pasirinktos savivaldybės sveikatos arba fizinio
aktyvumo skatinimo strategiją (planą).
Savikontrolės klausimai
1. Į kokias populiacijos grupes turėtų būti nukreiptos fizinio aktyvumo netolygumų mažinimo intervencijos Lietuvoje?
2. Kokios priemonės fizinio aktyvumo netolygumams mažinti galėtų būti
įgyvendinamos nacionaliniu lygmeniu?
3. Kokios priemonės fizinio aktyvumo netolygumams mažinti galėtų būti
įgyvendinamos savivaldybėse?
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4.6  Sveikatos priežiūros netolygumai ir
sveikatos priežiūros prieinamumo gerinimo
rekomendacijos
Arnoldas Jurgutis, Neringa Tarvydienė, Vytenis Kalibatas, Vilma Jasiukaitienė
Šiame skyriuje aptariama:
1) Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumai Lietuvoje.
2) Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai pasaulio ir Europos Sąjungos sveikatos politikos kontekste.
3) Sprendimai sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumams mažinti.
Skyriaus tikslas
Susipažinti su sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumais ir sprendimo būdais jiems mažinti.
Uždaviniai:
1. Sužinoti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo
netolygumus Lietuvoje.
2. Sužinoti sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumus pasaulio ir
Europos Sąjungos sveikatos politikos kontekste.
3. Suprasti sveikatos priežiūros paslaugų netolygumų mažinimo priemones
ir pavyzdžius, orientuojantis į problemų pobūdį.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir sveikatos
priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir jo aspektų terminai pateikti šio
vadovėlio „Sveikatos netolygumų vertinimo ir stebėsenos“ skyriuje.
Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai – tai paslaugų vartojimo skirtumai, gauti standartizavus sveikatos priežiūros paslaugų poreikį.
Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimas turėtų būti vienodas, esant vienodam
sveikatos priežiūros paslaugų poreikiui (t. y. susirgus), nepriklausomai nuo paci-
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ento socialinės klasės, lyties, amžiaus, užsiėmimo, šeiminės padėties, ekonominės
padėties (aktyvumo) ir geografinės padėties.
Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai dažniausiai atsiranda dėl
organizacinių, ekonominių ar komunikacinių problemų, t. y. juos sukelia sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo problemos.
Kompleksinius tyrimus, atskleidžiančius sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumus ir jų priežastis, yra labai sudėtinga atlikti. Yra keletas metodų,
kuriais galima įvertinti paslaugų vartojimo netolygumus:
1. Apklausiant gyventojus apie nepatenkintus sveikatos priežiūros paslaugų poreikius (dėl organizacinių, ekonominių ar komunikacinių priežasčių).
2. Analizuojant gyventojų sergamumo rodiklius ir sveikatos priežiūros paslaugų
vartojimą skirtingose geografinėse teritorijose.
3. Vertinant specifinius organizacinių, ekonominių ir komunikacinių sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo rodiklius:
3.1. geografinį sveikatos priežiūros įstaigų ir sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymą;
3.2. valstybės išlaidų sveikatos priežiūrai dalį nuo visų šalies gyventojų išlaidų
sveikatos priežiūrai;
3.3. namų ūkių išlaidas sveikatos priežiūrai (paslaugoms, medikamentams ir
medicinos priemonėms);
3.4. pacientų laukimo eiles siekiant planinės pagalbos;
3.5. profilaktinių ir prevencinių sveikatos programų vykdymo apimtis ir pan.
(OECD, 2014)

Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai
pasaulio ir Europos Sąjungos sveikatos politikos kontekste
Gyventojų sveikatos priežiūros poreikiai ir lūkesčiai iš sveikatos priežiūros sistemų dramatiškai pasikeitė per paskutinius dešimtmečius. Nepaisant to, kad vyresnio amžiaus žmonės dabar yra sveikesni nei prieš kelis dešimtmečius, visgi su
demografiniu visuomenių senėjimu yra susijęs lėtinių neinfekcinių ligų plitimas
visų pasaulio regionų šalyse (National Institute of Aging, US 2007). PSO pasaulinėje ataskaitoje apie neįgalumą (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2014) teigiama,
kad sergančių asmenų daugėja pirmiausia dėl to, kad visuomenė apskritai senėja –
vyresnių žmonių rizika sirgti lėtiniais susirgimais yra daug didesnė, taip pat dėl to,
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kad patikimiau diagnozuojamos ligos asmenims, sergantiems lėtinėmis ligomis:
diabetu, širdies ir kraujagyslių ligomis, psichikos sutrikimais. Moksliniuose šaltiniuose nurodoma, kad valstybėse, kuriose žmonės gauna mažas ir vidutines pajamas, 66,5 proc. asmenų visą gyvenimą serga lėtinėmis ligomis.
Lėtinių neinfekcinių ligų plitimas yra iššūkis visoms sveikatos priežiūros sistemoms – didėja gyventojų sveikatos priežiūros poreikiai ir reikia vis daugiau sveikatos priežiūros išteklių, kartu juos paskirstant taip, kad būtu geriau patenkinti
besikeičiantys poreikiai. Ekonominės krizės pamokos vertė ieškoti būdų, kaip racionaliau ir teisingiau paskirstyti sveikatos priežiūros paslaugas. Svarbiausia, kad
lėšų trūkumas sveikatos priežiūrai ir tam tikrų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ribotumas dažniausiai labiau paveikia socialiai pažeidžiamas visuomenės grupes – mažesnes pajamas turinčius, bedarbius, žemesnio išsilavinimo, kaimo
gyventojus. Kaip niekad svarbu prisiminti sveikatos priežiūros sistemose veikiantį
atvirkštinės priežiūros dėsnį (angl. Inverse Care Law), aprašytą 1971 m. Jungtinės
Karalystės mokslininko Tudor Hart – kokybiškos sveikatos priežiūros prieinamumas atvirkščiai koreliuoja su jos esamu poreikiu populiacijoje (Hart, 1971). Kitaip
tariant, kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugos lengviau prieinamos asmenims,
kurie turi daugiau pajamų, gyvena mieste, yra aukštesnio išsilavinimo, o visuomenės sveikatos rodikliai blogesni žemesnių pajamų, kaimo gyventojų ir mažesnio
išsilavinimo grupėje.
Europos Sąjungoje sveikatos priežiūros prieinamumas yra vienas iš prioritetų,
siekiant socialinės įtraukties ir lygių galimybių visoms gyventojų grupėms. Yra labai svarbu teisingai suprasti veiksnius, nulemiančius sveikatos priežiūros vartojimo
netolygumus ir numatyti jų mažinimo priemones.
Sveikatos priežiūros sistemos tikslai ir pagrindinis siektinas jos atsakas – geresnė visuomenės sveikata plačiai diskutuojama nūdienos strateginiuose sveikatos
politikos dokumentuose. Sveikatos sistemos stiprinimo prioritetai plačiai aptarti
2008 m. Talino chartijoje „Sveikatos sistemos sveikatai ir gerovei“, kurios pagrindinis tikslas – numatyti valdymo būdą ir strateginę struktūrą, stiprinant sveikatos
sistemas PSO Europos regione, atsižvelgiant į socialinius, kultūros ir ekonominius
regiono skirtumus. Ja remiantis viena iš prioritetinių sričių strateginiame PSO dokumente „Sveikata 2020“ iškeltas siekinys stiprinti į asmenį orientuotas sveikatos
priežiūros sistemas, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir ekonominius skirtumus tarp ES valstybių ir atskirų gyventojų grupių šalyse. Sveikatos netolygumų
priežastys yra labiausiai susijusios su kitų, ne sveikatos, sektorių veikla ir visų lygių
(valstybiniu, regioniniu, savivaldybių) valdžios sprendimais. Paskutiniais dešim-
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tmečiais atlikti tyrimai parodė, kad pagrindinės sveikatos netolygumus lemiančios priežastys yra susijusios su didesniu pagrindinių materialinių / ekonominių,
psichologinių ir elgsenos rizikos veiksnių paplitimu tarp žemesnių socialinių ir
ekonominių grupių gyventojų (Mackenbach, 2006). Priežastims mažinti svarbus
poveikis kitų veiksnių, paplitusių ne sveikatos sektoriaus veiklose. Visgi tolygus
kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas laiku taip pat yra svarbus
veiksnys sveikatos netolygumams mažinti.
Tolygus kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas laiku yra
svarbus veiksnys sveikatos netolygumams mažinti
Tolygus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas visoms gyventojų grupėms,
turinčioms teisę gauti valstybės ir/ar draudimo apmokamas sveikatos priežiūrai, yra
reglamentuojamas Europos Sąjungos valstybių nacionaliniais ir/ar tarptautiniais teisės aktais (European Union Agency for Fundamental Rights, 2013). Visgi daugelyje
šalių, taip pat ir Lietuvoje, dar nepakankamai vertinami esami sveikatos priežiūros
poreikių skirtumai skirtingose populiacijose, priklausomai nuo visuomenės rizikos
grupių paplitimo ir sergamumo rizikos. Skirtingas sveikatos paslaugų prieinamumas
ir dėl įvairių priežasčių ribota galimybė pasinaudoti sveikatos priežiūros paslaugomis
gali lemti kai kurių gyventojų grupių sveikatos netolygumų didėjimą.

Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumai dėl
ekonominių priežasčių
2014 m. Lietuvos statistikos departamento gyventojų pajamų ir gyvenimo sąlygų tyrimo duomenimis, 5 proc. vyresnių nei 16 metų šalies gyventojų (daugiau
kaip 100 tūkst.) teigė, kad per pastaruosius 12 mėn. buvo nors vienas atvejis, kai
neapsilankė pas gydytoją, kai to tikrai reikėjo (2011 m. – 4 proc.). Iš jų kaip pagrindinę priežastį nurodė ilgą šių medicininių paslaugų laukimo trukmę (49 proc.)
ir tai, kad paslauga buvo mokama ir per brangi (13 proc., o 2013 m. – 12 proc.).
Į odontologą nesikreipė, nors, jų nuomone, tikrai reikėjo, 5 proc. 16 metų ir vyresnių gyventojų. Pagrindinė priežastis, privertusi atsisakyti odontologo paslaugų,
buvo dideli jų įkainiai. Šią priežastį nurodė 68 proc. odontologo paslaugų atsisakiusių asmenų (2013 m. 70 proc.). Į odontologą nesikreipė, nors tikrai reikėjo,
10 proc. asmenų, pagal namų ūkio pajamas patekusių į pirmąją (skurdžiausią)
kvintilinę grupę, ir 2 proc. asmenų, patekusių į penktąją kvintilinę grupę. Viso-
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se pajamų kvintilinėse grupėse odontologo paslaugomis nepasinaudoję asmenys
kaip pagrindinę to priežastį nurodė lėšų stoką (Lietuvos statistikos departamentas,
2014, 2015).
Lietuvos statistikos departamento atlikto tyrimo „Gyventojų pajamos ir gyvenimo sąlygos 2012 m.“ duomenimis, šalyje egzistuoja teritoriniai netolygumai sveikatos priežiūros prieinamumo požiūriu: 2012 m. dauguma vyresnių kaip 16 metų
šalies gyventojų, kurie prireikus negavo medicinos konsultacijos ar gydymo,
kaip pagrindinę priežastį nurodė ilgą šių medicininių paslaugų laukimo trukmę
(48 proc.). Kas trečias (36 proc.) reikalinga gydytojo konsultacija nepasinaudojęs
kaimo gyventojas tikėjosi, kad negalavimas praeis savaime. Priežastį, kad neįstengė
susimokėti, dažniau nurodo miesteliuose ir kaimuose gyvenantys gyventojai, taip
pat gyventojai, priklausantys mažiausias pajamas gaunančių gyventojų kvintilinėms grupėms. Tyrimų duomenys taip pat rodo, kad mažas pajamas gaunantiems
gyventojams tapo sunkiau prieinamos odontologijos, sanatorinio gydymo paslaugos. Taip pat nustatyta, kad tam tikruose regionuose (savivaldybėse) gyvenantiems
vaikams aukštos kokybės profilaktines, ambulatorines ir stacionarines paslaugas
gauti sudėtingiau ir ilgiau užtrunka nei didžiųjų šalies miestų vaikams. Viešosioms
sveikatos priežiūros įstaigoms taip pat trūksta finansinių išteklių sveikatos priežiūros paslaugoms teikti, nepakankamai veiksminga šių įstaigų vadyba, kai kuriose
iš jų trūksta modernios medicinos įrangos. Šie veiksniai ilgina pacientų, norinčių
gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, laukimą eilėse (SAM, 2014).

Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumai tarp
skirtingų lyčių
Tarptautiniai tyrimai atskleidžia lyčių skirtumus – vyrai rečiau naudojasi
sveikatos priežiūros paslaugomis nei moterys
Moterys labiau rūpinasi sveikata ir dažniau naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis nei vyrai. Taip pat jų gyvenimo trukmė yra ilgesnė ir, pasiekusios senyvo
amžiaus, daugiau naudojasi ilgalaikės priežiūros ir slaugos paslaugomis.
Tarptautiniai tyrimai, atlikti ES šalyse, įrodo egzistuojančius pirminės sveikatos
priežiūros (toliau – PSP) ir antro lygio vartojimo skirtumus priklausomai nuo lyties ir etninės grupės. Europos Komisijos 2009 m. ataskaitoje apie lyčių skirtumus
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui akcentuojama, kad, nepaisant reikš-
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mingų skirtumų tarp atskirų ES šalių, vyrai statistiškai reikšmingai rečiau lankosi
priminės sveikatos priežiūros įstaigose nei moterys. Šiuos skirtumus paaiškinantys
veiksniai:
− pirminės sveikatos priežiūros įstaigų darbo laikas sutampa su pacientų darbo
valandomis;
− paslaugos pirminėje sveikatos priežiūroje ir sąlygos laukiamuosiuose yra labiau
pritaikytos moterų poreikiams;
− trūksta informacijos, kaip užsiregistruoti iš anksto;
− trūksta informacijos ir supratimo apie galimas grėsmes sveikatai ir profilaktinių
tikrinimų svarbą;
− nėra sąlygų ir patirties aptarti vyrams opius klausimus.

Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumai tarp
skirtingų socialinių klasių
Tyrimai, atlikti kitose Europos šalyse, rodo, kad migrantai ir etninės mažumos naudoja skubią pagalbą teikiančias tarnybas dažniau nei likusi visuomenės
dalis. Didesnis skubios pagalbos naudojimo mastas dažniau susijęs su blogesne
sveikata, menkesnėmis žiniomis, kaip naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis,
ir blogesniu pirminės sveikatos priežiūros prieinamumu. Krūtų vėžio prevencinės
programos įgyvendinimo Švedijoje tyrimai parodė, kad migrantės (iš ne Šiaurės
šalių) du kartus rečiau dalyvauja prevencinėje programoje, lyginant su švedėmis.
Tyrimai, atlikti Italijoje, Austrijoje, taip pat patvirtino mažesnį migrančių dalyvavimą gimdos kaklelio vėžio prevencinėse programose. Europos Sąjungos pajamų ir
socialinių sąlygų statistikos (angl. EU Statistics On Income And Living Conditions
EU-SILC) tyrimo 2009 m. duomenys rodo, kad nepakankami medicininio ištyrimo ir gydymo poreikiai yra labiau paplitę tarp užsienyje gimusių ir imigravusių
nei vietinių gyventojų. Dažniausia nurodoma priežastis yra negalėjimas susimokėti priemokas už paslaugas. Migrantės moterys dažniau nurodo nepakankamą
sveikatos priežiūros prieinamumą nei migrantai vyrai (European Union Agency
for Fundamental Rights, 2013). Lietuvoje migrantų ir etninių mažumų sveikatos
priežiūros paslaugų netolygumai dar nėra išsamiai ištirti.
Riboto aktyvumo dėl sveikatos sutrikimų gyventojai dažniau nei neturintys ribotumo nurodo nepakankamą sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Lietuvoje 2012 m. Higienos instituto atlikto tyrimo metu nustatyta, kad, pavyzdžiui,
odontologinių paslaugų prieinamumą pacientams, turintiems judėjimo negalią, ri-
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boja finansinės, teritorinės / komunikacinės ir organizacinės kliūtys (Narkauskaitė
et al. 2013). PSO ataskaitos duomenimis, neįgalieji, palyginti su kitais pacientais,
du kartus dažniau nurodo, kad paslaugų teikėjų kvalifikacija neatitinka jų poreikių, tris kartus – kad jiems nesuteikiama būtinoji pagalba, keturis kartus – kad juos
blogai aptarnauja. Pažymimas ir nepakankamas medicininės reabilitacijos paslaugų
ir socialinių reabilitacijos priemonių prieinamumas, ypač mažiau išsivysčiusiose
šalyse. Poreikių patenkinimo trūkumai gali nulemti neįgaliųjų sveikatos būklės pablogėjimą, ilgesnį ir dažnai pasikartojantį hospitalizavimą, apriboti jų dalyvavimą
kasdienėje veikloje, gyvenimo kokybės pablogėjimą (PSO, 2015).
2012 m. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro atlikto visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimo 10yje savivaldybių duomenimis, beveik 54 proc. visos šalies gyventojų pritaria teiginiui, kad, apsisprendus gyventi sveikiau, yra lengva gauti konsultacijas ir paramą iš
sveikatos priežiūros specialistų. Vertinant paslaugų prieinamumą skirtingoms gyventojų grupėms diskusijų su skirtingomis ekspertų grupėmis metu nustatyta, kad
besilaukiančių ir auginančių jaunesnius nei 2 metų vaikus šeimų grupėje geriausiai
išplėtotos motinos ir vaiko sveikatos priežiūrai skirtos paslaugos. Ikimokyklinio
amžiaus vaikams pakankama apimtimi paslaugos teikiamos užkrečiamųjų ligų ir
sužalojimų prevencijos srityse, taip pat psichikos sveikatos srityje. Tačiau jose esama ir paslaugų teikimo spragų, todėl paslaugos turėtų būti ir toliau plėtojamos, pasitelkiant asmens sveikatos priežiūros įstaigas, taip pat pedagoginę ir psichologinę
tarnybą. Nemaža dalis paslaugų mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui teikiama
fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos skatinimo ir nutukimo prevencijos srityse,
vykdant įvairias sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimo programas, vykdant informacijos sklaidą. Pažymėtina, kad nemaža dalis psichikos sveikatos ir psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos paslaugų yra teikiama, tačiau nepakankamai.
Suaugusių gyventojų grupėje gerai išplėtotos fizinio aktyvumo bei sveikos mitybos
skatinimo bei nutukimo prevencijos paslaugos (ypač informacijos sklaida), tačiau
diskusijų metu nurodyta, kad svarbus ne tik paslaugų teikimas, bet ir infrastruktūros gerinimas (aktyvaus poilsio zonų įrengimas ir pan.). Vertinant nustatyta, kad
vyresnio amžiaus asmenų grupėje paslaugų prieinamumas yra ribotas ir trūksta
informacijos sklaidos apie teikiamas paslaugas šiai grupei. Diskusijų metu buvo
atskleista, kad būtina plėtoti tarpsektorinį bendradarbiavimą, didinti kitų sektorių
ir politikų sveikatos raštingumą (SMLPC, 2012).
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Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumai
skirtingose geografinėse teritorijose
2015 m. Jungtinės Tautos paskelbė naujausius įrodymus apie kaimo gyventojų
sveikatos ir sveikatos priežiūros netolygumus. Apibendrinus duomenis iš 174 šalių,
paaiškėjo, kad šie netolygumai yra labai didėjantys tiek dėl didesnio neturtingų ir neturinčių teisių į nemokamą sveikatos priežiūrą gyventojų skaičiaus (56 proc. kaimo
gyventojų, lyginant su 22 proc. miesto), tiek dėl mažesnio sveikatos priežiūros išteklių prieinamumo (tik 23 proc. sveikatos priežiūros darbuotojų aptarnauja kaime gyvenančius, t. y. ½ pasaulio populiacijos (International Labour Organization, 2015).
Atlikti Lietuvoje tyrimai taip pat atskleidžia sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumus, lyginant skirtingų teritorijų ir skirtingų PSP organizacinių
modelių aptarnaujamus gyventojus. Klaipėdos apskrityje atlikti tyrimai atskleidė,
kad, lyginant skirtingų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų populiacijas, antro lygio paslaugų vartojimo apimtis skiriasi iki 4 kartų (Jurgutis et al. 2007). Ambulatorinės antro ir trečio lygio paslaugos (atmetus galimą amžiaus, lyties, populiacijos ligotumo ir gyvenamosios vietos įtaką) rečiau naudojamos kaimo gyventojų.
Paciento gyvenamoji vieta ir ligotumo lygis yra svarbiausi veiksniai, nustatant jų
ambulatorinių kreipimosi į gydytojus dažnumą (Zielinski et al. 2008).
Lietuvoje 2009–2012 m. įgyvendinant projektą „ImPrim“, buvo analizuojami
poliligotumo paplitimo ir ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų suvartojimo netolygumai. Johns Hopkins suderintų klinikinių krupių (angl. Adjusted Clinical Groups, ACG) sistema buvo naudojama populiacijos pasiskirstymui įvertinti
šešiuose poliligotumo skirsniuose. Aukštesnio poliligotumo grupė yra susijusi su
didesniu pirminės, antrinės ir tretinės nestacionarios sveikatos priežiūros paslaugų
poreikiu. Pacientai, kurių poliligotumas yra labai aukštas, 2011 m. apsilankė 16
kartų daugiau pas antrinės sveikatos priežiūros specialistus, lyginant su lengviausio
ligotumo grupe ir 6 kartus daugiau su mažu poliligotumu. Labai aukšto poliligotumo asmenų, kurie daugiausia suvartoja sveikatos priežiūros paslaugų, dalis skirtingose pirminės sveikatos priežiūros įstaigose svyravo nuo 0,11 iki 3,05 proc., t. y.
skyrėsi net 27 kartus. Reikalingi detalesni tyrimai, siekiant atskleisti šių netolygumų priežastis, ar kai kurios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos vengia prisirašyti
sudėtingesnius pacientus, ar aplaidžiai tvarko susirgimų registraciją. Tyrimas taip
pat atskleidė esamus ambulatorinių pirminės sveikatos priežiūros ir specializuotos
sveikatos priežiūros paslaugų (apsilankymai su ir/ar be siuntimo pas antro ir trečio
lygio konsultantus) netolygumus.
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Atlikta 44 pirminės sveikatos priežiūros įstaigų (iš viso aptarnauja 440 tūkst.
Klaipėdos ir Tauragės apskričių gyventojų) tikėtinų (t. y. prognozuojamų pagal
esamą poliligotumą lygį) ir faktinių nukreipimų antro sveikatos priežiūros lygio
specialistų konsultacijoms per tris tiriamuosius metus (2009–2011) analizė parodė skirtumus: kaimo gyventojai rečiau nei miesto gyventojai apsilanko pas antro
ir trečio lygio gydytojus specialistus, nei tikėtina pagal jų sergamumo lygį. Kaimo gyventojai daugiau nei miesto gyventojai lankosi savo PSP įstaigose. Viešųjų
sveikatos priežiūros įstaigų pacientai 2009–2011 m. daugiau kartų apsilankė pas
pirminio sveikatos priežiūros lygio specialistus, o privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų pacientai dažniau kreipėsi į antro sveikatos priežiūros lygio specialistus. Siekiant įvertinti, kurie pirminės sveikatos priežiūros organizaciniai veiksniai
paaiškina esamus ambulatorinių antro sveikatos priežiūros lygio paslaugų vartojimo netolygumus, atlikta regresinė analizė. Paaiškėjo, kad kartu dirbantys pirminės
sveikatos priežiūros ir antrinės sveikatos priežiūros specialistai (toje pačioje įstaigoje ir/ar teritorijoje) yra vienintelis reikšmingas veiksnys, kuris paaiškina esamus
ambulatorinių paslaugų suvartojimo skirtumus (Jurgutis et al. 2012).
Pastebimi akivaizdūs registruojamo sveikatos įstaigose bendro sergamumo ir
sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo dažnumo skirtumai tarp skirtingų Lietuvos
apskričių (4.6.1 lentelė).
4.6.1 lentelė. Susirgimų ir sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skaičius apskrityse 2015 m.
pas Stacionarinių
Dienos
Susirgimų Susirgimų Apsilankymų
ambulatorines
stacionaro
skaičius* skaičius* paslaugas teikiančius paslaugų
Apskritis
atvejų
1 000
1 000
skaičius 1 000 skaičius
gydytojus
skaičius
1 000
suaugusiųjų vaikų
gyventojų
vienam gyventojui
gyventojų
Vilniaus
2781,5
3847,3
10,1
226,6
30,6
Kauno
3052,0
3399,0
10,4
248,8
19,4
Klaipėdos
3008,7
3961,1
8,7
277,2
25,9
Šiaulių
2646,9
3203,9
7,8
262,2
23,4
Panevėžio
3207,7
4169,3
7,8
264,6
20,1
Alytaus
3054,8
3907,3
8,2
247,9
26,5
Marijampolės 2944,0
3568,4
7,4
253,6
15,6
Tauragės
2965,0
3322,5
6,3
261,4
18,9
Telšių
3024,1
3274,7
8,2
254,8
20,1
Utenos
2537,4
3244,8
7,0
267,3
21,5
Lietuva
2911,7
3651,8
9,0
250,8
24,0
*Visi susirgimai, užregistruoti ambulatorines ar stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šaltinis: Higienos instituto duomenys, 2015
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Akivaizdesni sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai išryškėja vertinant penkias didžiausią ir penkias mažiausią susirgimų skaičių 1000 gyventojų
turinčiose savivaldybėse Lietuvoje 2015 m. (4.6.2 lentelė).
4.6.2 lentelė. Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skaičius savivaldybėse, kuriose užregistruotas didžiausias ir mažiausias susirgimų skaičius Lietuvoje 2015 m.

Savivaldybė

Panevėžio m.
Elektrėnų m.
Marijampolės m.
Plungės r.
Birštono m.
Vilniaus r.
Radviliškio r.
Kelmės r.
Neringos m.
Utenos r.

pas Stacionarinių
Dienos
Susirgimų Susirgimų Apsilankymų
ambulatorines
paslaugų
stacionaro
skaičius*
skaičius* paslaugas teikiančius skaičius
atvejų
1 000
1
000
vaikų
gydytojus
skaičius
1
000
skaičius
1 000
suaugusiųjų
vienam gyventojui gyventojų
gyventojų
Didžiausias susirgimų skaičius 1 000 gyventojų
3820,3
5034,0
10,5
264,0
27,3
3520,0
3558,4
7,0
247,8
22,9
3468,6
4679,2
8,6
258,6
16,2
3406,2
3212,4
9,8
275,5
25,3
3356,5
3292,1
2,9
245,7
20,9
Mažiausias susirgimų skaičius 1 000 gyventojų
2383,7
3066,1
6,1
207,0
24,3
2263,2
1818,2
6,5
243,0
15,6
2232,3
2473,0
6,7
290,3
15,0
1988,6
1913,7
3,4
260,8
24,1
1732,6
3402,2
7,3
258,9
24,4

*Visi susirgimai, užregistruoti ambulatorines ar stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šaltinis: Higienos instituto duomenys, 2015

Sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymo geografinėse
teritorijose netolygumai
Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo skirtumams neabejotinai turi poveikį netolygus sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas.
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo netolygumams neabejotinai turi įtakos
netolygus sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas. Kai kur atskirų specialybių gydytojų trūkumą didina jų judėjimas tiek šalies viduje, tiek ES šalyse. Miestuose dirba didžioji visų gydytojų dalis – daugiau kaip 73 proc., nors 60 proc. visų
rajonų gyventojams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų suteikiama rajonuose. Netolygus šeimos gydytojų pasiskirstymas tarp savivaldybių lemia skirtingą šių
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sveikatos specialistų teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą įvairių
savivaldybių gyventojams, netolygų gyventojų prisirašymą, šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų darbo krūvių netolygumą, eilių didėjimą. Remiantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu 2011 m. atliktu
tyrimu (Medicinos personalo skaičiaus, poreikio ir darbo krūvio pilotinės „Dienos fotografijos“ analizė), nustatyti gana dideli gydytojų specialistų pasiskirstymo
ir teikiamų specializuotų ambulatorinių konsultacijų skaičiaus pagal savivaldybes
netolygumai. Lietuvoje, palyginti su ES vidurkiu, mažėja slaugytojų – 2012 m.
100 tūkst. gyventojų teko 793,6 slaugytojo, ES – 835,5 slaugytojo, nustatytas netolygus jų pasiskirstymas savivaldybėse. Šalyje pastebimas ir spartus gydytojų populiacijos senėjimas, turėsiantis įtakos gana dideliam gydytojų skaičiaus mažėjimu
iki 2025 m. Taip pat 2012 m. duomenys rodo, kad miestų savivaldybių gyventojai
pas gydytojus lankėsi dažniau (10,2 apsilankymo vienam gyventojui) nei rajonų
savivaldybių gyventojai (6,2 apsilankymo vienam gyventojui).
Higienos instituto duomenimis (Higienos institutas, 2015), 2014 m. Lietuvoje
Sveikatos apsaugos ministerijos ir savivaldybių įstaigose, privačiose įstaigose ir kitose žinybinėse įstaigose dirbo 1998 šeimos gydytojai (6,8/10 000 gyv.). Lietuvoje
labai išsiskyrė Prienų r. sav., kurioje šeimos gydytojų skaičius buvo 3 kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis. Iš viso 2014 m. Lietuvos gyventojai pas gydytojus lankėsi
23 560 463 kartus. Į šį skaičių įeina profilaktiniai apsilankymai ir apsilankymai
dėl ligos. Vidutiniškai 1 gyventojas į gydytojus kreipėsi 8 kartus. Vertinant apsilankymų pasiskirstymą tarp savivaldybių, pastebima, kad didžiausi rodikliai yra
vidurinėje Lietuvos dalyje. Šis rodiklis priklauso nuo tokių veiksnių, kaip gyventojų sergamumas, jų kultūra, gydytojų skaičius, jų pasiskirstymas pagal specialybes,
ambulatorinių įstaigų darbo organizavimas ir kt. veiksnių. Vertinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir efektyvumą, labai svarbus rodiklis yra slaugytojų,
tenkančių vienam gydytojui, skaičius. Lietuvos slaugytojų ir gydytojų santykis yra
mažesnis nei Europos Sąjungos vidurkis (ES), t. y. slaugytojų, palyginti su šeimos
gydytojais, ES yra daugiau nei Lietuvoje. Į šio rodiklio skaičiavimą buvo įtraukiamos tik praktikuojančios slaugytojos (įskaitant ir akušerius) bei praktikuojantys
gydytojai, nedirbantys administracinio ir mokslinio darbo. Atsižvelgiant į pateiktą
informaciją, galima teigti, kad personalas šalyje pasiskirstęs netolygiai. Didžiausi
rodikliai yra Šiaurės Lietuvos savivaldybėse. Pakruojo r., Joniškio r. ir Šiaulių r. savivaldybių rodiklis buvo apie 2 kartus didesnis nei Lietuvos vidurkis. Vidutiniškai
Lietuvoje vienam gydytojui tenka dvi slaugytojos.
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Sveikatos stiprinimo ir prevencinės veiklos paslaugų skirtumai
Sveikatos stiprinimo ir prevencinės veiklos netolygumai yra ypač svarbus sveikatos priežiūros paslaugų netolygumų aspektas. Visgi Lietuvos praktikoje, nagrinėjant sveikatos priežiūros netolygumus, dažniau išryškinami asmens sveikatos
priežiūros paslaugų netolygumai, akcentuojant diagnostinių ir gydomųjų paslaugų
prieinamumą. Dažnai šių paslaugų prieinamumui daugiau dėmesio skiria ir savivaldybių politikai, akcentuodami stacionarinių lovų reanimacijos paslaugų išlaikymo svarbą. Projekto „Teisumas 2020“ ekspertų atlikta ir paskelbta mokslinių
straipsnių analizė parodė, kad tik keletas apžvalginių tyrimų atkreipė dėmesį į sveikatos priežiūros ir prevencinės veiklos netolygumus. Vertinant nelygybę sveikatos
priežiūros ir prevencinių paslaugų naudojimo srityje, išskiriamos problemos, susijusios su geografiniu prieinamumu, ekonominėmis galimybėmis naudotis paslaugomis ir kultūriniai skirtumais (Beenackers et al. 2015).
Visuomenės sveikatos, prevencinių paslaugų, valstybinės profilaktinės programos vykdomos Lietuvoje netolygiai. Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas, gyventojų nuomone, yra geresnis vidutinio dydžio ir mažose savivaldybėse. Profilaktinių prevencinių programų ar valstybinių profilaktinių programų
apimtis labai skirtinga Lietuvoje, ir negalima nustatyti tendencingų skirtumų tarp
rajoninių ir miesto savivaldybių. Nepakankamos investicijos į sveikatos stiprinimą
ir ligų prevenciją vėliau turi socialinių bei ekonominių pasekmių – didesnės išlaidos lėtinių neinfekcinių ligų komplikacijoms gydyti ir slaugai (4.6.1 paveikslas).
Rizikos faktoriai

Pirmieji simptomai

Susirgimai su
komplikacijomis

Pirminė profilaktika

Antrinė profilaktika

Tretinė profilaktika

50% išvengiamo
mirtingumo

25% išvengiamo
mirtingumo

25% išvengiamo
mirtingumo
Išlaidos

Nepakankamai įvertinta PSP svarba klinikinėje
praktikoje

4.6.1 pav. Lėtinių neinfekcinių ligų išsivystymas, išvengiamos mirtys ir išlaidos

mirtis
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Kokybiška pirminė sveikatos priežiūra turi didelių galimybių rizikos veiksnių
korekcijai bendruomenėje (priminė prevencija) ir ankstyvai ligų diagnostikai (antrinė prevencija). Klaipėdos universiteto kartu su partneriais vykdyto projekto
„ImPrim“ veiklose buvo siekiama išryškinti esamas prielaidas pirminės sveikatos
priežiūros prevencinės veiklos kokybei ir netolygumams. Tyrimai atskleidė, kad kai
kuriuose pirminiuose sveikatos priežiūros centruose trūksta aktyvios, į visą aptarnaujamą bendruomenę orientuotos sveikatos priežiūros (Jurgutis et al. 2012). Nė
karto per metus nesilankiusių gydymo įstaigose (taip pat pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose) gyventojų buvo nuo 16,7 proc. iki 36,7 proc., nuo visų registruotų
pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose gyventojų, t. y. skyrėsi 2,2 karto.
Higienos instituto duomenimis (Higienos institutas, 2015), Lietuvoje valstybinės prevencinės programos vykdomos netolygiai. Ne visose savivaldybėse šios
paslaugos suteikiamos pakankama apimtimi, o maksimalus šių programų vykdymas reikiama apimtimi yra labai svarbus, siekiant išvengti galimų negatyvių pasekmių sveikatai. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims
nuo 50 iki 69 metų amžiaus imtinai. 2013–2014 m. 43,7 proc. minėto amžiaus
moterims buvo atlikta mamograma (182 388 50–69 metų moterims). Mažiausiai
šia prevencine programa pasinaudojo Švenčionių r. sav. (12,2 proc.), daugiausia –
Vilniaus m. sav. (61,2 proc.) moterys. Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta moterims nuo 25 iki 60 metų. Iš viso 2012–2014 m.
372 940 (49,6 proc.) tikslinės populiacijos moterų buvo atliktas gimdos kaklelio
citologinio tepinėlio testas. Mažiausiai šia prevencine programa pasinaudojo Šilalės r. sav. (27,1 proc.), daugiausia – Visagino sav. moterys (74,9 proc.). Storosios
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims, kuriems vieną kartą per dvejus metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Iš viso 2013–2014 m. šis tyrimas buvo atliktas 375 204 asmenims, tai
sudarė 21,2 proc. tikslinės populiacijos. Daugiausia buvo ištirta Vilniaus miesto
sav. (30 proc.), mažiausiai – Anykščių r. sav. (5,3 proc.) gyventojų. Iš viso 2014 m.
šios prevencinės programos paslaugos buvo suteiktos 236 516 asmenų, tai sudarė
34,7 proc. tikslinės populiacijos. Daugiausia šių paslaugų buvo suteikta Visagino
sav. (51,9 proc.), mažiausiai – Švenčionių r. sav. (7,6 proc.) gyventojams. Vaikams
nuo 6 iki 14 metų amžiaus skirta vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programa. 2014 m. 20,9 proc. 6–14 metų amžiaus vaikų buvo atliktas krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis. Šis rodiklis svyravo nuo
5,2 proc. (Marijampolės sav.) iki 76,4 proc. (Lazdijų r. sav.).
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Sprendimai sveikatos priežiūros
prieinamumui gerinti
Intervencijos sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
netolygumams mažinti
Daugelis pasaulio šalių po PSO Alma Atos deklaracijos (1978 m.) paskelbimo
investavo į pirminės sveikatos priežiūros kūrimą ir sveikatos priežiūros reformas.
Tarptautiniai tyrimai atskleidė, kad tos šalys, kurios turi kokybišką pirminę sveikatos priežiūrą, racionaliau naudodamos sveikatos priežiūros išteklius, pasiekia geresnius visuomenės sveikatos rodiklius ir mažesnius sveikatos netolygumus (Starfield,
Shi, 2002; Starfield et al. 2005). Apibendrindama šalių narių sveikatos reformų
patirtį po 30 metų nuo Alma Atos deklaracijos paskelbimo, PSO 2008 m. ataskaitoje „Pirminė sveikatos priežiūra – dabar labiau, nei bet kada“ pabrėžė, kad reformų metu dažnai daromos klaidos, nukrypstama nuo šios deklaracijos principų.
Šalims, neskyrusioms pakankamai dėmesio pirminei sveikatos priežiūrai stiprinti,
šios klaidos pasireiškia augančiomis išlaidomis sveikatos priežiūrai ir didėjančiais
sveikatos netolygumais (PSO 2008).
Sveikatos priežiūros paslaugų (asmens ir visuomenės sveikatos) prieinamumas yra vienas iš veiksnių, veikiančių gyventojų gyvensenos, sveikatos būklės
ir gyvenimo baigties.

Pažangus požiūris į sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo netolygumų mažinimą
PSO 2014 m. išleistose rekomendacijose sveikatos teisumui užtikrinti ir netolygumui mažinti tarp skirtingų socialinių grupių pirmiausia įvardyta, kad svarbu
nepadaryti didesnės žalos, nei ji yra šiuo metu. Planuojant strategijas ir veiksmus,
būtina įvertinti ir jų galimą poveikį skirtingoms gyventojų grupėms. Klaidinga
manyti, kad universalios priemonės, veikiančios vidutinę gyventojų grupę, taip pat
paveiks ir pažeidžiamiausias grupes (4.6.2 paveikslas).
Priimant sprendimus ir koreguojant teisės aktus, turinčius įtakos sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo prieinamumui, Lietuvoje dažniausiai atsižvelgiama į siekį užtikrinti paslaugų vartojimo tolygumą geografiniu ir amžiaus aspektais, tačiau
neatsižvelgiama į kitas socialines ekonomines grupes. Jau ir šiuo metu yra išryškėjusi
situacija, kad nors ir valstybinės profilaktinės patikros programos skirtos tam tikros
amžiaus grupės asmenims, jomis mažiausiai naudojasi žemesnį išsilavinimą ir atokiau
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4.6.2 pav. Sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumų mažinimo strategija

nuo centrų gyvenantys gyventojai. Tai rodo, kad, taikant šias programas, dar kartą
būtina įvertinti jų prieinamumą skirtingoms socialinėms grupėms ir nustatyti tokios elgsenos priežastis.
Svarbu atsižvelgti į sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo lygybę visą žmogaus gyvenimą.
Investavimas į ankstyvuosius gyvenimo metus suteikia vieną iš geriausių galimybių sumažinti sveikatos nelygybę per vienos kartos gyvenamąjį laikotarpį.
Ankstyvos vaikystės (tai etapas nuo perinatalinio vystymosi iki aštuonerių metų
amžiaus) ir ankstyvo bei vėlesnio lavinimo patirtis padeda esminius sveikatos pagrindus visam gyvenimui (PSO 2008). Planuojant intervencijas svarbu pasirinkti
kelių strategijų derinį, nukreiptą ir į ankstyvuosius gyvenimo metus, ir į pažeidžiamas asmenų grupes, kartu atsižvelgti į paslaugos suteikimo savalaikiškumą ir
tinkamą paslaugos parinkimą.
Svarbu atsižvelgti į tai, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
srityje didesnį vaidmenį atlieka valstybės lygmuo, nes jame sutelktos teisinės galios
veikti. Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumui skirtingose gyventojų grupėse pagrindinis vaidmuo tenka savivaldybėms, nors ir šios srities teisiniai bei finansiniai valdymo svertai priklauso nuo valstybės. Taigi šios sveikatos priežiūros (asmens
ir visuomenės) paslaugų prieinamumo gerinimo rekomendacijos yra susipynusios
ir reikalauja abiejų lygių specialistų pasiryžimo ir priemonių joms įgyvendinti. Būtinas tarpsektorinis ir tarpinstitucinis bendradarbiavimas horizontaliu ir vertikaliu
lygiu, patvirtintas susitarimais.
Projekto „Teisumas 2020“ ekspertai pateikia galimas intervencijas sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo netolygumui, susidariusiam dėl geografinių,
ekonominių ir kultūrinių skirtumų, mažinti. Rekomenduojama sveikatos priežiū-
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ros paslaugų prieinamumo netolygumus geografiniu požiūriu mažinti vykdant ir
gerinant tikslinių teritorijų (kaimo vietovių) pasiekimo programas (Beenackers et
al. 2015). Tyrimų, kurie pateiktų paslaugų prieinamumo problemų, kurios susidarė dėl tam tikrų kultūrinių priežasčių, mažinimo sprendimus, yra nepakankamai.
Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo mažinimo strategijos, nukreiptos naikinti ekonominius barjerus, veiksmingai mažina netolygumus tose šalyse, kurios
yra žemo arba vidutinio išsivystymo lygio (pavyzdžiui, sveikatos draudimo paslaugos arba tikslinio rėmimo programos) (Beenackers et al. 2015).
LR Vyriausybė 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1291 patvirtinto Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016–2023 metų plėtros programą, kurios
3 tikslas „Užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūros sistemos tvarumą“ nustatė
pagrindinius uždavinius ir priemones šiam tikslui pasiekti (LR Vyriausybės nutarimas 2015).
Uždavinys

1. Didinti
kokybiškų
ir priimtinų
visuomenės
sveikatos
priežiūros
paslaugų
prieinamumą

Priemonės
1. Plėtoti ir diegti integruotų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų modelius, apimančius asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
2. Analizuoti ir vertinti šiuolaikinius gyventojų poreikius atitinkančių naujų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo galimybes, didinti
paslaugų įvairovę, skatinti vaistininkų, socialinių darbuotojų ir kitų dalyvių bendradarbiavimą lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos klausimais.
3. Tobulinti perduotų funkcijų įgyvendinimą savivaldybėse, gerinti jų kokybę, prieinamumą ir atitiktį visuomenės poreikiams – tobulinti jų reglamentavimą, teikti metodinę pagalbą, nustatyti bendrus visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.
4. Gerinti su darbu susijusių sveikatos problemų, nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų prevenciją – daugiau jų nustatyti, šalinti esamą, naują
ir atsirandančią riziką, peržiūrėti ir tobulinti darbo aplinkos veiksnius ir
profesinės rizikos vertinimą reglamentuojančius teisės aktus, sukurti su
darbu susijusių sveikatos problemų stebėsenos mechanizmą ir darbuotojų
profilaktinių sveikatos tikrinimų kokybės užtikrinimo sistemą.
5. Nustatyti teisines, administracines, finansines ir organizacines profesinės
sveikatos priežiūros plėtros sąlygas, įstatymų lygiu įtvirtinti profesinės
sveikatos priežiūros sąvoką ir nustatyti, kad profesinės sveikatos priežiūros
paslaugos turi būti teikiamos visiems darbuotojams, apibrėžti profesinės
sveikatos priežiūros veiklos turinį, užtikrinti koordinuojančios institucijos
pajėgumus šalies ir regioniniu lygmenimis, siekiant efektyviai plėtoti tarpinstitucinį bendradarbiavimą profesinės sveikatos priežiūros klausimais.
6. Sukurti finansinius ir ekonominius mechanizmus, skatinančius darbdavius
rūpintis darbuotojų sveikata, – parengti teisės aktus įmonių socialinių iniciatyvų skatinimo klausimais.
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7. Sukurti institucinius pajėgumus (infrastruktūrą) profesinės sveikatos
priežiūros paslaugoms teikti regionuose (apskrityse), ypač mažoms ir
vidutinėms įmonėms, – parengti profesinės sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą ir aprašymą, nustatyti, kiek reikia parengti profesinės sveikatos priežiūros specialistų (tarp jų darbo medicinos gydytojų,
visuomenės sveikatos specialistų, slaugytojų, ergonomikos specialistų,
kineziterapeutų, šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų), numatyti kompetencijos užtikrinimo procedūras, atlikti profesinės sveikatos priežiūros veiklos stebėseną ir vertinimą.
8. Mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą tuberkulioze, ligotumą ir mirtingumą nuo šios ligos, kad neatsirastų ir neplistų atsparios vaistams
tuberkuliozės mikobakterijos, stiprinti tuberkuliozės prevenciją, nustatyti daugiau jos atvejų, užtikrinti efektyvesnę sveikatos priežiūros institucijų šios srities veiklą.
9. Mažinti ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų plitimą – užtikrinti informacijos
sklaidą visuomenei, ypač jaunimui ir kitoms tikslinėms grupėms, tobulinti
sveikatos ir kitų specialistų žinias ir kompetencijas ŽIV/AIDS ir kitų lytiškai
plintančių ligų prevencijos klausimais, ugdyti toleranciją sergantiesiems šiomis ligomis ir mažinti ŽIV stigmatizaciją, užtikrinti visapusę profilaktikos
veiklą tarp rizikos grupių asmenų, ypač tarp jaunimo ir paauglių, ankstyvą
ŽIV ir kitų lytiškai plintančių ligų diagnostiką ir gydymą, tobulinti epidemiologinę priežiūrą, plėtoti žemo slenksčio ir jaunimui palankias paslaugas.
1. Taikyti principą „sveikata visose politikos kryptyse“ – aktyviai koordinuoti visuomenės sveikatos politikos įgyvendinimą nacionaliniu ir vietos
lygmenimis, skatinti kompleksinį valstybės institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių organizacijų, verslo, žiniasklaidos bendradarbiavimą.
2. Plėtoti savivaldybių tarybų, savivaldybės gydytojų, savivaldybių bendruomenės sveikatos tarybų, pirminės sveikatos priežiūros lygmens ir
bendruomenių kompetencijas visuomenės sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais.
2. Gerinti 3. Skatinti ir remti valstybinio sektoriaus bei vietos savivaldos, bendruomeninių ir kitų nevyriausybinių organizacijų iniciatyvas, socialinio verslo
visuomenės
įtrauktį (ar dalyvavimą), savanorystę, skirtas visuomenės sveikatai stiprinti.
sveikatos
priežiūros 4. Plėtoti visuomenės sveikatos priežiūros technologijų vertinimą, diegti
sistemos
įrodymais grįstas visuomenės sveikatos priežiūros priemones ir intervaldymą
vencijas, nuolat vertinti taikomų priemonių efektyvumą.
5. Plėtoti visuomenės sveikatos stebėsenos registrus ir informacines sistemas – kurti naujas ir tobulinti esamas, gerinti pirminių duomenų
kokybę, padaryti juos išsamesnius, tobulinti jų kaupimo, apdorojimo
ir perdavimo technologijas.
6. Gerinti hospitalinių infekcijų valdymą – tobulinti hospitalinių infekcijų ir jų rizikos veiksnių stebėsenos sistemą, užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos įgyvendintų nustatytų hospitalinių infekcijų
prevencijos ir kontrolės priemones.
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7. Užtikrinti darbo rinkos poreikius atitinkančias nacionalinio ir savivaldybių lygmenų specialistų, administruojančių ir teikiančių visuomenės
sveikatos priežiūros paslaugas, kompetencijas, parengti ir diegti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo ir profesinio
tobulinimo modelį, glaudžiau bendradarbiauti su šalies universitetais,
siekiant užtikrinti, kad nuosekliai būtų formuojamas valstybinis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų poreikio užsakymas.
8. Optimizuoti viešojo administravimo subjektų, veikiančių visuomenės
sveikatos srityje, veiklą ir valdymą, sukurti, tobulinti ir diegti pažangias
ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones: rizikos vertinimo ir valdymo, vienodo ūkio subjektų konsultavimo ir tikrinimo sistemas.
9. Plėtoti imunoprofilaktikos veiklą šalyje, siekiant valdyti skiepijimu valdomas užkrečiamąsias ligas ir mažinti jų naštą visuomenės sveikatai,
gerinti gyventojų informuotumą ir suvokimą apie skiepijimu valdomas
užkrečiamąsias ligas ir vakcinas, didinti pasitikėjimą skiepais, parengti
ir įgyvendinti specialistų mokymo programą, užtikrinti, kad laiku pagal PSO nustatytus reikalavimus būtų likviduojamos užkrečiamosios
ligos (poliomielitas, tymai, raudonukė) ir atliekama tinkama likvidavimo laikotarpiu epidemiologinė priežiūra, vertinti faktinį visuomenės
kolektyvinio imuniteto laipsnį, atlikti seroepidemiologinius tyrimus,
skatinti į Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių įtraukti naujas numatytas vakcinas, plėtoti suaugusiųjų skiepijimą.
10. Skatinti racionalų antimikrobinių vaistų skyrimą ir vartojimą – antimikrobinio atsparumo valdymo klausimus spręsti nacionaliniu lygiu,
įtraukti į šią veiklą visas suinteresuotas institucijas ir taikyti būtinas
priemones sveikatos, švietimo, veterinarijos ir žemės ūkio sektoriuose, nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir įteisinti tinkamo
antibiotikų vartojimo bei antimikrobinio atsparumo valdymo indikatorius ir naudoti juos paslaugų kokybei vertinti, diegti visoje Lietuvoje
regioninius (apskričių) antimikrobinio atsparumo valdymo modelius.
11. Užtikrinti, kad Lietuvos nacionalinei sveikatos priežiūros sistemai priklausančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos būtų
pasirengusios organizuoti savo veiklą ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Rekomendacijos paslaugų lygmeniu
2010 ir 2011 m. atliktų reprezentatyvių Lietuvos gyventojų ir paslaugų teikėjų
apklausų rezultatai parodė, kad naudojimasis ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugomis Lietuvoje yra aukštas (Sveikatos informacijos centras, 2012). Nustatytos pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problemos ir rekomendacijos prieinamumui gerinti.
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1. Pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
Esminiai trūkumai šeimos gydytojų
paslaugų grandyje pastebimi organizacinio prieinamumo srityse: per ilga
laukimo trukmė patekti pas gydytoją
ir prie kabineto, gydytojo laiko gaišimas vien receptams išrašyti, įvairioms
atskaitomybės formoms pildyti. Atitinkamai ir pirminio lygio sveikatos
priežiūros paslaugų teikėjai prasčiausiai iš paslaugų organizavimo aspektų
vertina galimybę vienam pacientui
skirti pakankamai laiko, įsigilinant į
jo problemą, aptariant jo finansines
galimybes, sutvarkyti reikiamus dokumentus paciento neužlaikant.

Rekomendacijos
1. Organizaciniam prieinamumui efektyvinti
būtų galima kai kuriuos paskyrimus pacientams
derinti telefonu, elektroniniu būdu, dalį funkcijų
perduodant slaugytojoms. Tai ne tik sumažintų
laukimo prie kabineto durų laiką, bet ir sudarytų
galimybę tiek pacientui, tiek gydytojui geriau planuoti savo laiką bei suderinti atvykimo būtinybę.
Būtina suformuoti šeimos gydytojo komandą,
praplečiant ją slaugos ir socialinių paslaugų darbuotojais bei perkeliant dalį funkcijų jiems.
2 Numatyti teisės aktų peržiūrėjimą dalį funkcijų
deleguojant PSP slaugytojoms, suplanuoti PSP
komandos suformavimą, proporcingai gyventojų
skaičiui įtraukiant į jos sudėtį daugiau narių (socialinių darbuotojų, psichologų, dar vieną slaugytoją su specialiomis paciento atvejo vadybos
žiniomis).
3. Supaprastinti receptų tęsimo tvarką.
4. Rekomenduotinas tyrimų pirminėje grandyje
išplėtimas.
5. Ilgalaikėje perspektyvoje – suaktyvinti elektroninės sveikatos projektų įgyvendinimo priemones nacionaliniu mastu.
6. Ypač svarbu vykdyti organizacines inovacijas,
diegiant elektroninės sveikatos paslaugas ir tokiu
būdu mažinant dokumentų pildymo krūvį PSP
grandies darbuotojams bei informacijos perdavimo iš vienų specialistų kitiems mastus ir kokybę.
Be jau anksčiau siūlytų priemonių, vertėtų parengti papildomas rekomendacijas įstaigoms taip
pat inicijuojant keistis geros praktikos pavyzdžiais, užtikrinti šios informacijos sklaidą, investuoti į administracijos darbuotojų ir vadovybės
kvalifikacijos tobulinimą vadybos bei strateginio
planavimo srityse.
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2. Antrinio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
Pastebimas didesnis paslaugų vartojimo mastas ir ilgesnė laukimo trukmė
nuo siuntimo išdavimo iki apsilankymo didžiųjų miestų ASPĮ, teikiančiose pirminio ir antrinio lygio paslaugas. Pagrindinės problemos, teikiant
šias paslaugas, pastebimos organizacinio, komunikacinio ir ekonominio
prieinamumo srityse. Ryškiausi neatitikimai – sudėtingas komunikacinis
prieinamumas ir probleminis organizacinis prieinamumas (laukimo trukmė nuo siuntimo išdavimo iki apsilankymo, laukimo trukmė prie kabineto, galimybė patekti pas specialistą
tinkamu laiku). Pacientų poreikių
taip pat netenkina gydytojų atsižvelgimas į finansines paciento galimybes
prieš skiriant gydymą.

Rekomendacijos
1. Mažinti siuntimų antrinio lygio specialistų
konsultacijai skaičių (pvz., vien receptui išrašyti,
plėsti šeimos gydytojo kompetencijai priklausančių tyrimų skaičių).
2. Šio profilio paslaugoms optimizuoti taip pat
reikėtų aktyvinti elektroninės sveikatos programos įgyvendinimą.
3. Supaprastinti receptų išrašymo ir tęsimo tvarką
ne tik PSP, bet ir antrinėje specializuotoje ambulatorinėje grandyje, žinoma, užtikrinant jų išrašymo stebėseną.
4. Struktūriškai atskirti pirminės ir antrinės ambulatorinės pagalbos organizavimą.
5. Inicijuoti darbo organizavimo procesų optimizavimą šio tipo įstaigose pagal anksčiau pateiktas
rekomendacijas.

3. Dienos chirurgijos paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
Dienos chirurgijos plėtra ir paslaugų
kokybė tiek sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, tiek pacientų vertinama
teigiamai, nors naudojimosi mastas
nėra didelis.

Rekomendacijos
1. Ši sritis galėtų būti išeitis kai kurioms įstaigoms, reorganizuojančioms savo teikiamas
stacionarines paslaugas ir taip pagerinančioms
stacionarinių paslaugų prieinamumo rodiklius
Lietuvoje. Tačiau svarbu įvertinti dienos chirurgijos paslaugų socialines indikacijas, todėl, esant
nedideliam pacientų skaičiui ir siekiant užtikrinti
gerą paslaugų kokybę, rajonuose plėtoti dienos
chirurgijos paslaugas yra mažiau perspektyvu nei
didžiuosiuose miestuose ir regionų centruose.
2. Reikėtų nustatyti aiškius ambulatorinės chirurgijos reikalavimus ir santykį su ambulatorine
chirurgija.
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4. Antrinio lygio stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
1. Stacionarinių gydymo įstaigų tinklas ir infrastruktūra Lietuvoje yra
gerai išplėtoti. Verta paminėti, kad
komunikacinio prieinamumo aspektai, tokie kaip atstumas iki ligoninės
ir patogumas nuvykti iki jos, pacientams nėra svarbūs, lyginant su paslaugų kokybės aspektais.
2. Organizuojant stacionarines paslaugas svarbu spręsti pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros efektyvumo
klausimus, nes du trečdaliai ligonių
atvyksta stacionariniam gydymui dėl
ūmių susirgimų ir traumų, o tai apsunkina stacionarinių paslaugų srautų
planavimą ir, žinoma, neleidžia veiksmingai planuoti sąnaudų.
3. Vertinant stacionarinių paslaugų
pasitenkinimą pacientams svarbiausia
yra priežiūros ir slaugymo užtikrinimas, gydytojo įsigilinimas į problemą,
informavimas apie sveikatos būklę bei
atsakymai į klausimus, gydytojo dėmesys ir pagarba pacientui, paciento
privatumo užtikrinimas, taip pat gebėjimas nuraminti ir paguosti. Iš šių
aspektų pacientų poreikių labiausiai
netenkina su informacija bei asmeniniu dėmesiu pacientui susiję paslaugų
aspektai.
4. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, kaip ir patys pacientai, išskiria
tinkamo pacientų informavimo svarbą bei vadybines problemas – netinkamas pacientų nukreipimas, prastai
organizuojamas pacientų registravimas ir srautai, gaištama daug laiko
dokumentacijai.

Rekomendacijos
1. Stacionarinės pagalbos struktūros optimizavimas Lietuvoje nesudaro pacientams didesnių prieinamumo problemų ir turi būti tęsiamas toliau,
ypač miestuose.
2. Organizaciniam prieinamumui ir paslaugų
planavimui ligoninėse gerinti yra būtina tobulinti pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos
priežiūros efektyvumą, skatinant daugiau pacientų gydyti pirminėje grandyje ir teikti pagalbą
ambulatorinėmis sąlygomis. Dienos stacionaro,
dienos chirurgijos, ambulatorinės reabilitacijos
ir apskritai ambulatorinių specializuotų paslaugų plėtra leistų radikaliau redukuoti stacionarines paslaugas ir racionalizuoti finansinių išteklių
naudojimą. Tačiau kiekviename restruktūrizacijos paliestame rajone būtina detali paslaugų ir
pacientų srautų analizė norint įvertinti, kiek stacionarinių paslaugų redukciją kompensuoja PSP
ir ambulatorinių specializuotų bei dienos stacionaro ir dienos chirurgijos paslaugų plėtra.
3. Būtina investuoti ne tik į patalpas, įrangą ir
aparatūrą, bet ir į stacionarių sveikatos priežiūros įstaigų organizacinę kultūrą: dėmesio pacientui, jo teisėms, taip pat informavimui, pagarbai
ir atjautai užtikrinimą. Taip pat būtina pagerinti
maisto kokybę.
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5. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
Stacionarinių palaikomojo gydymo
ir slaugos paslaugų vartojimo mastas
Lietuvoje nėra didelis, kokybės vertinimas tik patenkinamas. Ateityje šių
paslaugų poreikiai turės plėstis daugiau naudojant stacionarinės pagalbos.

Rekomendacijos
Plečiant stacionarines slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas ir redukuojant stacionarines paslaugas, siūlytina labiau atsižvelgti į ilgalaikio gyvenimo komforto poreikius pacientams ir maisto
kokybę.

6. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos
Situacijos aprašymas ir problemos
1. GMP paslaugų vartojama gana
daug, tikėtina, tai lemia visos sveikatos
apsaugos sistemos darbo organizavimo
įpročiai, o tai yra didelis resursų racionalizavimo rezervas.
2. GMP brigados atvykimo operatyvumas daugeliu atvejų atitinka normas.
Kaip ir 2010 m., operatyvumo problemos nustatytos Vilniaus mieste.
3. Pažymėtinas aukštas pasitenkinimo
greitosios pagalbos paslaugų teikimu
lygis, ypač tarp suaugusių pacientų,
restruktūrizacijos paliestuose rajonuose. Aukštus vertinimus lemia pacientams svarbių poreikių patenkinimas,
kurio kartais trūksta kitų paslaugų
teikėjų darbe: dėmesys ir pagarba pacientui, gebėjimas išklausyti ir išsiaiškinti
problemą, patarimai dėl tolesnio gydymo, paaiškinimai, jeigu nereikia vykti į
ligoninę. Paslaugų teikėjai savo ruožtu
taip pat pateikia aukštus savo teikiamų
GMP paslaugų įvertinimus, itin pabrėžia pagerėjusią kokybę.
4. GMP reformos vykdymas vertintinas kaip teigiamas: pasitenkinimas
GPM teikiamomis paslaugomis –
aukštas, GMP brigadų darbas reformos
paliestuose rajonuose atitinka pacientų
lūkesčius ir poreikius, ką atspindi aukštas pasitenkinimas ir geri vertinimai.

Rekomendacijos
1. Būtinas GMP veiklos efektyvumo didinimas.
Vienas iš GMP veiklos efektyvumo didinimo
būdų – skambučių nukreipimo paslaugos.
2. Aprūpinus skambučių centrus atitinkamais
kvalifikuotais specialistais operatoriais, būtų galima efektyviau planuoti ir valdyti GMP iškvietimų poreikį bei mastą.
3. Vertėtų inicijuoti bendradarbiaujant su Susisiekimo ministerija, žaliųjų juostų specialiajam
transportui veikimo užtikrinimą.
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Apibendrinant pažymėtina, kad, sprendžiant sveikatos paslaugų vartojimo nelygumų problemas nuolat vykstančios sveikatos priežiūros reformos kontekste,
būtina atlikti kompleksinius sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumų
tyrimus. Kita vertus, siekiant didesnio sveikatos priežiūros paslaugų teikimo efektyvumo ir mažinant stacionarinių sveikatos priežiūros paslaugų apimtį, kartu būtina plėsti ambulatorinių pirminių ir specializuotų, dienos stacionaro bei slaugos ir
palaikomojo gydymo apimtis (Sveikatos informacijos centras, 2012).

Rekomendacijos valdymo lygmeniu
1. Nacionalinio lygmens rekomendacijos
1.1. Užtikrinti sistemingą sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų prieinamumo skirtingoms asmenų grupėms stebėseną valstybės lygiu.
1.2. Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų prieinamumą pagal skirtingų grupių gyventojų poreikius.
2. Savivaldybės lygmens rekomendacijos
2.1. Užtikrinti sistemingą sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų prieinamumo skirtingoms asmenų grupėms stebėseną savivaldos lygiu.
2.2. Socialinės rizikos grupių gyventojų rizikingos elgsenos prevencija ir intervencijos
pokyčiams per tarpsektorines pirminės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos
specialistų, socialinių darbuotojų ir kitas veiklas.
2.3. Užtikrinti tolygų pirmą kontaktą skirtingoms socialinėms ir ekonominėms asmenų
grupėms asmens sveikatos priežiūroje, nepriklausomai nuo socialinės klasės, išsilavinimo, šeiminės padėties, ekonominės padėties ir gyvenamosios vietos pagal jų
poreikį organizaciniu aspektu.

Nacionalinis lygmuo
1.1 REKOMENDACIJA. Užtikrinti sistemingą sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų prieinamumo skirtingoms asmenų grupėms stebėseną valstybės lygiu.
Valstybės lygiu atliekami tyrimai, kurių metu siekiama įvertinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Tačiau dalis jų apsiriboja identifikuojant egzistuojančius skirtumus tarp savivaldybių, kitų tyrimų metu pateikiama subjektyvi gyventojų nuomonė apie paslaugų prieinamumą. Vis dar trūksta tyrimų, kurių metu
reguliariai būtų vertinamas asmens ir visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumas
ne tik geografiniu aspektu, bet ir paslaugų prieinamumas skirtingoms asmenų grupėms, pagal socialinę klasę, šeiminę padėtį, užsiėmimą ir ekonominę padėtį. Reguliariai renkami duomenys leistų įvertinti paslaugų prieinamumo skirtumų prie-
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žastis, stebėti jų kitimus ir priimti tinkamus sprendimus. Svarbu reguliariai vertinti
įvairių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (pvz., skubios pagalbos, reabilitacijos,
odontologijos ir kt.) ir vykdomų prevencinių programų, taip pat visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą skirtingiems žmogaus gyvenimo amžiaus tarpsniais
(kūdikiams, šeimoms, paaugliams, suaugusiems, senjorams ir kt.) paslaugų prieinamumą skirtingoms asmenų grupėms (pagal socialinę klasę, lytį, amžių, užsiėmimą,
šeiminę padėtį, ekonominę padėtį) ir jos pokyčius vykdant reformas.
Šia rekomendacija siekiama, kad būtų užtikrinta sisteminga sveikatos priežiūros paslaugų poreikių ir sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo stebėsena įvairiose
socialinėse demografinėse grupėse ir ypatingas dėmesys skiriamas prevencinių ir
reabilitacinių paslaugų vartojimo stebėsenai.
Siūlomi žingsniai
Užtikrinti sklandų duomenų teikimą valstybinei institucijai, atsakingai už rodiklių
stebėseną ir analizavimą. Suderinti ir priimti teisės aktus, sudarant galimybę susieti
socialinius ir ekonominius gyventoją apibūdinančius duomenis (SODROS ir Valstybinės
mokesčių inspekcijos duomenų bazės) su jo sveikatos priežiūros paslaugų vartojimu
(SVEIDROS duomenų bazė). Užtikrinti privačių asmens sveikatos priežiūros institucijų
prievolę teikti statistinę informaciją apie paslaugų teikimą. Taip pat svarbu sujungti
ir susieti tarpusavyje esamas statistines duomenų bazes, užtikrinti jų suderinamumą,
siekiant užtikrinti galimybę vykdyti sistemingą stebėseną pagal sveikatos netolygumus
lemiančius veiksnius.

1.2 REKOMENDACIJA. Gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų prieinamumą pagal skirtingų grupių gyventojų poreikius.
Valstybės lygmeniu pagrindinis veiksmas – gerinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pagal skirtingų grupių gyventojų
poreikius, remiantis atliktais sveikatos paslaugų prieinamumo vertinimo monitoringo rezultatais. Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas – vienas sveikatos priežiūros kokybės vertinimo sudedamųjų rodiklių. Nors ir
sveikatos sistema gali atrodyti puikiai sutvarkyta, yra keli argumentai, kodėl būtina
gerinti sveikatos priežiūros kokybę šiuo metu: kokybės klausimas išlieka svarbus,
nes norimi rezultatai sveikatos sistemoje nėra pasiekiami, vyrauja sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų teikimo skirtumai tarp paslaugų teikėjų.
Išlieka poreikis optimizuoti paslaugas, siekiant tinkamu mastu teikti kokybiškas
visiems prieinamas paslaugas, taip pat išlieka poreikis, kad kokybės gerinimo strategijos atitiktų vietines strategijas ir poreikį (PSO 2006).
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Siūlomi žingsniai
Būtina užtikrinti geresnį prevencinių priemonių prieinamumą ir tęstinio gydymo laiku
galimybes visuomenės rizikos grupėms pagal jų poreikį asmens sveikatos priežiūrai savivaldos lygmeniu.
1. Parengti metodikas ir diegti tikslines prevencines programas, nukreiptas į pažeidžiamiausias socialines ir ekonomines grupes, tarp pirminės asmens sveikatos priežiūros
specialistų, visuomenės sveikatos priežiūros specialistų bei socialinių darbuotojų numatant sinergines veiklas.
2. Identifikuoti esamus barjerus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui visuomenės rizikos grupėms (taip pat socialiniu ir sveikatos draudimu nedraustiems asmenims) ir numatyti priemones suteikti informaciją jiems priimtinesnėmis formomis.
Rekomenduojama peržiūrėti skatinamųjų PSP paslaugų sąrašą, atsisakant kai kurių
moksliškai nepagrįstų priemonių, ir numatyti strateginius paslaugų pirkimo mechanizmus siekiant tinkamesnių visuomenės bei asmens sveikatos priežiūros paslaugų visuomenės sveikatos rizikos grupėms, ypatingą dėmesį skiriant rizikingos sveikatai elgsenai
modifikuoti ir ankstyvai ligų diagnostikai.
Svarbu įvertinti ir optimizuoti pirminės grandies asmens bei visuomenės sveikatos specialistų darbo krūvį. Peržiūrėti PSP lygmens, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų,
savivaldybės administracijoje dirbančių sveikatos srityje tarnautojų, darbuotojų rengimo
ir kvalifikacijos kėlimo programas, įtraukiant į jas inovatyvių, moksliškai pagrįstų PSP
kompetencijų ugdymą, siekiant visuomenės rizikos grupėms tinkamesnių ir rezultatyvesnių sveikatos priežiūros paslaugų. Svarbu parengti ir įdiegti valstybės garantuotų PSP
paslaugų kokybės ir efektyvumo vertinimo kriterijus, atsižvelgiant į aptarnaujamos populiacijos poliligotumą ir sveikatos priežiūros poreikius (pvz., specialistų konsultacijų,
stacionarinių paslaugų ir GMP paslaugų naudojimas cukrinio diabeto, arterinės hipertenzijos, astmos ir kitų LNL atvejais). Rekomenduojama suplanuoti ir imtis priemonių,
kurios asmens sveikatos priežiūroje sumažintų formalias ir neformalias priemokas už
paslaugas ir (ar) priemones.
Būtina sudaryti galimybes savivaldybėms priimti strateginius sprendimus dėl PSP įstaigų
darbo teritoriniu principu, kad būtu užtikrinta aprėptis kokybiškomis PSP paslaugomis
atokiose gyvenvietėse gyvenantiems ir visuomenės rizikos grupių pacientams. Plėsti savivaldybių savarankiškas pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas,
įteisinant reguliuojamos PSP savivaldybės teritorijoje išdėstymą, visų gyventojų aprėptį
ir veiklos organizavimo kontrolę, suderinant savivaldybėms deleguojamą atsakomybę ir
teisės aktais priskirtus įgaliojimus.

Savivaldos lygmuo
2.1 REKOMENDACIJA. Užtikrinti sistemingą sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės) paslaugų prieinamumo skirtingoms asmenų grupėms stebėseną savivaldos lygmeniu.
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Valstybės lygmeniu atliekama nemažai tyrimų vertinant sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą, tačiau tai taip pat svarbu ir savivaldai. Norint priimti įrodymais grįstą savivaldos sveikatos politiką, labai svarbu sistemingai rinkti duomenis, juos kaupti ir analizuoti savivaldos lygmeniu. Savivaldybėse aktualu vertinti
sveikatos priežiūros paslaugų (asmens ir visuomenės sveikatos) prieinamumo klausimus pagal:
– geografinį (teritorinį) pasiskirstymą, t. y. seniūnijų lygiu, taip pat atsižvelgiant
į galimus sveikatos priežiūros poreikių skirtumus, priklausomai nuo gyventojų
socialinės klasės, lyties, amžiaus, užsiėmimo, šeiminės ir ekonominės padėties,
priklausomybės visuomenės rizikos grupėms, taip pat nuo bendruomenės sergamumo bei poliligotumo;
– pažeidžiamų gyventojų grupių sveikatos priežiūros paslaugų vartojimą;
– PSP veiklą – pagal asmens sveikatos priežiūros ir valstybinių prevencinių programų vykdymą.
Nepaisant to, kad LR sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d.
įsakymu Nr. V-488 „Dėl bendrųjų visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ yra patvirtintas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių
sąrašas (LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas, 2003), šiuo metu sistemingos,
visa apimančios stebėsenos nėra – trūksta tinkamų rutininių sveikatos būklės duomenų prieinamumo (sveikatos priežiūros paslaugų poreikio pagal gyventojų socialinę klasę, lytį, amžių, užsiėmimą, šeiminę ir ekonominę padėtį, priklausomybę
visuomenės rizikos grupėms) pagal PSP įstaigas ir seniūnijas, nėra ir parengtų rekomendacinių metodikų prieinamumui vertinti.

Vykdant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo skirtingoms
asmenų grupėms stebėseną savivaldos lygiu būtina įvertinti:
1. Problemos priežastis dėl nepakankamo sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms teritoriniu aspektu, taip pat
nustatyti esamus sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo skirtumus ir jų
dydį, pokyčius laiko atžvilgiu, kad būtų galima priimti adekvačius sprendimus.
2. Vertinti vykdomos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimo politikos rezultatus.
3. Vertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir vykdomų prevencinių programų bei visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą asmenims skirtingais
žmogaus gyvenimo amžiaus tarpsniais (kūdikiams, paaugliams, suaugusiesiems,
senjorams ir kt.).
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4. Įvertinti skubios pagalbos, reabilitacijos ir odontologijos paslaugų prieinamumą
skirtingoms socialinėms ir ekonominės grupėms, bei jo pokyčius vykdant sveikatos priežiūros reformas.
5. Įvertinti pirminio kontakto asmens sveikatos priežiūros sektoriuje prieinamumą skirtingoms socialinėms grupėms ir esamų skirtumų dydį bei jo pokyčius
laiko atžvilgiu.
Lietuvoje nuo 2007 m. dalį sveikatos stebėsenos funkcijų perdavus savivaldybėms ir savivaldybių visuomenės sveikatos biurams bei sustiprinus teisinį reglamentavimą šioje srityje, sprendimai savivaldos lygmeniu yra labiau priimami, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir jos pokyčius, sustiprėjo pačios stebėsenos
vykdymas ir specialistų kompetencijos. Tačiau vis dar nėra galimybių vertinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, atsižvelgiant į esamus sveikatos priežiūros
poreikius bendruomenėje, t. y. pagal socialines ekonomines gyventojų charakteristikas. Būtina sudaryti sąlygas savivaldybės lygmeniu analizuoti paslaugų prieinamumą skirtingoms socialinėms ir ekonominėms gyventojų grupėms pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigas bei seniūnijas. Stebimų rodiklių sąrašą papildyti
rodikliais, leidžiančiais analizuoti paslaugų prieinamumą skirtingoms socialinėms
ir ekonominėms gyventojų grupėms bei užtikrinti duomenų prieinamumą šioms
analizėms atlikti. Taip pat svarbu parengti Lietuvoje bendrą diegiamų prevencinių
programų vykdymo vertinimo sistemą savivaldybių lygmeniu, perduodant priemones savivaldos institucijoms ir sudarant joms galimybes imtis veiksmų savo teritorijoje, derinant šiuos veiksmus su atsakingomis valstybės institucijomis.
Rekomendacijų
grupė

Priemonės sveikatos priežiūros paslaugų netolygumams
mažinti
Užtikrinti sistemingą sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės)
Rekomendacija paslaugų prieinamumo skirtingoms gyventojų grupėms stebėseną
savivaldos lygiu.
1. Parengti metodikas ir priemones savivaldai sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumui vertinti.
2. Numatyti finansinius išteklius stebėsenai.
3. Adaptuoti nacionalines duomenų bazes duomenims kaupti.
4. Keisti teisės aktus, susijusius su tikslinių duomenų prieinamumu.
Įgyvendinimo etapai
5. Įpareigoti savivaldybes nustatytu periodiškumu vykdyti sveiir detalus veiksmai
katos priežiūros paslaugų prieinamumo vertinimus pagal rekojuose
menduojamas metodikas ir priemones.
6. Vykdyti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo skirtingoms gyventojų grupėms stebėseną.
7. Reguliariai informuoti savivaldybės administraciją ir susijusias
institucijas apie monitoringo rezultatus.
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Partneriai ir
suinteresuotų
asmenų grupės

Sėkmės

1. Savivaldybės administracija.
2. Savivaldybių visuomenės sveikatos biuras.
3. Savivaldybės teritorijoje esančios pirminės sveikatos priežiūros
įstaigos.
4. Universitetai.
5. Higienos institutas.
6. Sveikatos apsaugos ministerija.
1. Visuomenės sveikatos biurų tinklas, apimantis visas savivaldybes ir pakankamas specialistų skaičius savivaldoje.
2. Stiprus nacionalinis metodinis vadovavimas.

1. Galima nepakankama visuomenės sveikatos specialistų, savivaldybės gydytojų ir kitų specialistų kompetencija analizuojant,
vertinant ir interpretuojant stebėsenos duomenis.
Nesėkmės
2. Galimai didelių išteklių reikalaujanti stebėsena.
3. Galimas esamų duomenų bazių nesuderinamumas.
Vertinimo Proceso Atliktų paslaugų prieinamumo vertinimų skaičius.
rodikliai Rezultato Sprendimų, priimtų remiantis stebėsenos duomenimis, skaičius.
Teisinės bazės
Teisės aktų, susijusių su socialinių ir ekonominių bei sveikatos
keitimas, siekiant duomenų susiejimu, pakeitimas ir (ar) papildymas.
numatomų tikslų
Veiksniai

2.2 REKOMENDACIJA. Socialinės rizikos grupių gyventojų rizikingos
elgsenos prevencija ir intervencijos siekiant pokyčių plėtojant tarpsektorines pirminės sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos specialistų,
socialinių darbuotojų ir kitas veiklas.
Svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp sveikatos priežiūros (asmens ir visuomenės), socialinio ir švietimo sektorių, diegiant tikslines prevencines programas
skirtingo amžiaus, socialinių ir ekonominių grupių gyventojų populiacijai. Savivaldybės turi užtikrinti, kad, planuojant ir įgyvendinant tikslines savivaldos lygmens
prevencines programas, dalyvautų skirtingų savivaldybės sektorių specialistai – tik
tokiu būdu galima pasiekti maksimalaus reikiamos grupės pasiekiamumo, užtikrinti tinkamą visų institucijų funkcijų vykdymą ir maksimaliai išnaudoti esamus
darbuotojus. Geresnis specialistų darbo koordinavimas savivaldybėse, įgyvendinant veiksmingas tikslines programas leistų užtikrinti kompleksinės pagalbos teikimą nėščiosioms, vaikams ir pagyvenusiems asmenims iš pažeidžiamų grupių, taip
pat vykdyti ankstyvąją navikų, diabeto, širdies ir kraujagyslių ligų bei depresijos diagnostiką ir prevenciją. Būtinas sveikatos priežiūros sektoriaus bendradarbiavimas
su kitais paslaugų teikėjais, įgyvendinant neįgaliesiems skirtas programas savival-
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dybėse. Daugiau dėmesio turi būti skiriama intervencinėms priemonėms, teikiamoms pažeidžiamoms gyventojų grupėms, kurioms reikalinga ilgalaikė priežiūra ir
reabilitacija. Rengiant programas būtina laikytis programų rengimo metodikų, o
jas vykdant reguliariai vertinti pasiekimus ir juos viešinti.
Rekomendacijų
grupė

Priemonės sveikatos priežiūros paslaugų netolygumams
mažinti
Socialinės rizikos grupių gyventojų rizikingos elgsenos prevencija
ir intervencijos siekiant pokyčių plėtojant tarpsektorines pirminės
Rekomendacija
sveikatos priežiūros, visuomenės sveikatos specialistų, socialinių
darbuotojų ir kitas veiklas.
1. Identifikuoti tikslines grupes ir bendradarbiavimo poreikio sritis.
2. Identifikuoti lyderius, kurie gebėtų burti komandas ir sudaryti
sąlygas bendradarbiauti kitų sektorių specialistams.
3. Susitarti su politiniais partneriais ir užsitikrinti politinę paramą
priimant sprendimus prioritetinėse srityse.
Įgyvendinimo etapai 4. Parengti detalų priemonių planą su numatomais rezultatais.
ir detalus veiksmai 5. Patvirtinti detalų priemonių planą savivaldybės taryboje.
juose
6. Adaptuoti rizikos grupių identifikavimo ir motyvacinio konsultavimo metodikas savivaldybėje.
7. Sutarti dėl vaidmenų ir skatinimo svertų prisiimant papildomas funkcijas (pvz., skatinamasis finansavimas iš ligonių kasų).
8. Analizuoti mokymo poreikius, rengti ir vykdyti daugelio profesijų mokymo programos.
9. Vykdyti stebėseną ir atlikti vertinimą.
Institucijos
1. Savivaldybės meras.
2. Savivaldybės administracija.
3. Savivaldybės administracijos struktūriniai padaliniai (Socialinis skyrius, Švietimo skyrius ir kt.).
4. Savivaldybės gydytojas.
5. Savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
6. Savivaldybės teritorijoje esančios pirminio sveikatos priežiūros
Partneriai ir
įstaigos.
suinteresuotų
7. Socialinių paslaugų organizatoriai ir socialiniai darbuotojai.
asmenų grupės 8. Vaikų teisių apsaugos tarnyba.
9. Policija.
10. Teritorinės ligonių kasos.
Specialistai
1. Šeimos gydytojai ir PSP slaugytojos
2. Visuomenės sveikatos specialistai.
3. Socialiniai pedagogai.
4. Mokytojai ir psichologai.

Patirtis ir perspektyvos  285

Sėkmės
Veiksniai
Nesėkmės

Vertinimo
rodikliai

Proceso

Rezultato

Teisinės bazės
keitimas siekiant
numatomų tikslų

1. Stipri politinė valia.
2. Administraciniai pajėgumai sutelkti ir koordinuoti sveikatos
bei kitų sektorių veiklas.
3. Geras kitų partnerių vaidmenų suvokimas.
1. Per plačios pasirinktos bendradarbiavimo sritys.
2. Žmogiškųjų išteklių (VSB, PSP ir kt.) stoka.
3. Per mažai galimybių savivaldybės administracijai daryti įtaką /
reguliuoti privačių PSP veiklas.
1. Identifikuotų asmenų, turinčių gauti paslaugas (intervencijas),
skaičius.
2. Gavusių paslaugas (intervencijas) asmenų skaičius (ir procentinė dalis nuo tikslinės grupės), tarp jų iš: 1) VSB darbuotojų,
2) PSP darbuotojų, 3) socialinių darbuotojų, 4) kitų specialistų
(įvardyti).
Rizikos grupių gyventojų elgsenos pokyčiai pagal pasirinktas prioritetines sritis
1. Adaptuotos metodikos intervencijoms (savivaldybių lygmeniu)
įteisinimas.
2. Dalyvaujančių organizacijų veiklos nuostatų ir atitinkamų pareiginių nuostatų adaptavimas (savivaldybių lygmeniu).
3. Savivaldybių vaidmens PSP reguliuoti (nacionaliniu lygmeniu)
sustiprinimas.
4. Skatinamųjų paslaugų, papildomai finansuojamų iš PSDF, išplėtimas.

2.3 REKOMENDACIJA. Užtikrinti tolygų pirmą kontaktą skirtingoms
socialinėms ir ekonominėms asmenų grupėms asmens sveikatos priežiūroje, nepriklausomai nuo socialinės klasės, išsilavinimo, šeiminės padėties, užimtumo, ekonominės padėties ir gyvenamosios vietos, pagal jų
poreikį organizaciniu aspektu.
Turi būti siekiama neapsunkinto prieinamumo pirmam kontaktui su sveikatos
priežiūros sistema visiems aptarnaujamiems gyventojams, nepriklausomai nuo socialinės klasės, išsilavinimo, šeiminės padėties, užimtumo, ekonominės padėties ir
gyvenamosios vietos. Šeimos gydytojai, kurie iš tikrųjų atlieka „vartininko“ funkciją (t. y. pagal savo kompetenciją sprendžia paciento sveikatos problemas, o pacientai pas gydytojus specialistus patenka tik su šeimos gydytojo siuntimu) užtikrina
racionalesnę visos sveikatos priežiūros sistemos veiklą – mažėja antrinio ir tretinio
lygio paslaugų suvartojimo apimtis, hospitalizacijų skaičius, užtikrinamas aukštų
sveikatos priežiūros technologijų prieinamumas tiems, kuriems jos iš tiesų reikalingos (Kringos et al. 2010).
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Pažeidžiamų asmenų identifikavimas asmens ar visuomenės sveikatos institucijoje padėtų užtikrinti tolimesnį tęstinį prevencinį darbą, įtraukiant kitus sektorius
pagal poreikį. Visapusiškumas – vienas svarbiausių pirminės sveikatos priežiūros
principų. Pirminė sveikatos priežiūra turi būti vykdoma ne tik orientuojantis į pagrindinę sveikatos problemą, dėl kurios pacientas kreipiasi į gydytoją, bet turi būti
skiriamas tinkamas dėmesys kitiems esamiems ar galimiems lėtiniams susirgimams
bei požiūrio į savo sveikatą ir sveikatos priežiūrą keitimui. Šiuo lygmeniu turi būti
orientuojamasi į šeimą ir į bendruomenę. Stebėdami visus šeimos ir bendruomenės
narius, šeimos gydytojas ir PSP slaugytojos turi galimybę pasiekti visus aptarnaujamos bendruomenės narius ir laiku identifikuoti susirgimus ir/ar tęstiniu ryšiu motyvuoti elgsenos keitimo pokyčiams. PSP turi galimybę (deja, mūsų praktikoje tai
mažai išnaudojama) pasiekti visas pažeidžiamas visuomenės grupes ir, laiku taikant
pirminės ir antrinės profilaktikos priemones, prailginti jų sveiko gyvenimo metus,
sumažinti sveikatos netolygumus.
Universalus visų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas valstybės
lėšomis yra vienas svarbiausių ES šalių sveikatos ir socialinės politikos tikslų, kurio
turi būti laikomasi vykdant įsipareigojimus, prisiimtus Talino chartijoje. 2015 m.
Vilniuje vykusioje PSO 65-ojoje sesijoje buvo vieningai priimtas dokumentas „Priorities for health systems strengthening in the WHO European Region 2015–2020:
walking the talk on people-centredness“, kuris kaip vieną iš strateginių prioritetų
akcentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimą visiems gyventojams,
atsisakant kai kurioms gyventojų grupėms skurdą sukeliančių mokėjimų už sveikatos priežiūros paslaugas ar priemones. Šios strategijos esmė – susiaurinti atotrūkį
tarp realių sveikatos poreikių ir jų vartojimo, mažinti netolygumus, geriau identifikuojant ir apsaugant pažeidžiamas visuomenės grupes (PSO, 2015) Universalus
visų gyventojų sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimas valstybės lėšomis sumažina socialinius ir ekonominius mirtingumo skirtumus (Veugelers, Yip, 2003).
Visuomenės sveikatos ir PSP sektoriai veikia atskirai ir dažnai nėra pakankamai informuoti apie vienas kito veiksmus. Nepaisant to, abiejų sektorių veiklos
pagrindinis siekinys – gerinti aptarnaujamos populiacijos sveiktą, todėl jie turi
bendradarbiauti ir įgyvendinti sinergines veiklas, nukreiptas į sutartus visuomenės
sveiktos prioritetus. Norint pasiekti tikslines grupes asmenų sveikatos stiprinimo
tikslais, svarbu diegti kompleksines prevencines programas, nukreiptas į skirtingas
socialinės ir ekonomines grupes, užtikrinti jų pasiekiamumą per kitus sektorius,
pvz., rizikos šeimas per socialinį sektorių, siekiant vykdyti priemones, nukreiptas į
sveikatos raštingumo didinimą, vakcinacijos apimčių užtikrinimą ir t. t. (ImPrim
projekto ataskaita, 2010).
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Siūlomi žingsniai
1. Identifikuoti asmenų grupes, kurioms per pastaruosius penkerius metus
nebuvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir įvertinti galimas priežastis, socialinę klasę, išsilavinimą, šeiminę padėtį, užimtumą,
ekonominę padėtį, gyvenamąją vietą.
2. Nustatyti šių asmenų poreikius asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugoms institucijoje ir namuose (pavyzdžiui, papildomai informuoti
apie būtinas profilaktines patikras ir/ar skiepus, slaugos poreikius ir kt.) ir
numatyti jų teikimo būdus.
3. Įtraukti į poreikių nustatymą kitas institucijas (socialinių paslaugų teikėjus, vaiko teisių apsaugos tarnybas, nevyriausybines organizacijas ir kt.).

Rekomendacijos įgyvendinimo trukdžiai
Lietuvoje valstybės garantuojamų pirminės sveikatos priežiūros ir visuomenės
sveikatos paslaugų apimtis nustato Sveikatos apsaugos ministerija. Asmens sveikatos paslaugas gali teikti licencijuoti juridiniai ir fiziniai asmenys. Sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas pagal valstybės nustatytą tvarką iš PSDF biudžeto
užtikrinamas įstaigoms, sudariusioms sutartis su TLK dėl paslaugų apmokėjimo.
Visuomenės sveikatos specialistų veiklą nustato ir finansuoja valstybė.
Įteisintas laisvas šeimos gydytojo pasirinkimas ir įsigalėjęs nereguliuojamas (nekontroliuojamas) PSP teikėjų išdėstymas palieka tik vieną galimybę PSP plėtrai savivaldybėje planuoti – pasinaudoti vietos savivaldos įstatymo suteikta teise steigti,
reorganizuoti, likviduoti ir išlaikyti pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, rengti ir įgyvendinti savivaldybių sveikatos programas ir paremti
savivaldybės gyventojų sveikatos priežiūrą.
Užduotis
Jūs dirbate savivaldybės sveikatos skyriuje. Savivaldybėje atlikti sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo tyrimai atskleidė, kad mažesnes pajamas ir žemesnį išsilavinimą turintys asmenys rečiau naudojasi asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugomis. Kokius sprendimus siūlysite priimti savivaldybės valdymo ir sveikatos priežiūros paslaugų lygmeniu, siekdami sumažinti šį netolygumą?
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1.
2.
3.
4.

Savikontrolės klausimai
Kaip susiję sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumai?
Kokios yra pagrindinės sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumų priežastys?
Kokios sveikatos priežiūros paslaugos dažniausiai yra nepakankamai teikiamos socialinės rizikos šeimoms?
Kokios yra pagrindinės rekomendacijos sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo netolygumams mažinti?
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