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      Gerbiamieji, 

 

 

 nuo 2016 metų Lietuvos sveikatos mokslų universitete vykstančios Nacionalinės visuomenės 

sveikatos konferencijos sulaukė daugiau nei 800 dalyvių iš visos Lietuvos. Šiose konferencijose savo 

įžvalgomis dalijosi autoritetingi visuomenės sveikatos specialistai, artimų sričių profesionalai bei kiti 

visuomenei plačiai žinomi asmenys. Pamažu šis renginys tampa susibūrimo vieta, kurioje susitinka mūsų 

visuomenės sveikatai neabejingi kolegos ir bičiuliai.  

 Šios konferencijos tema – „Šimtmečio Lietuva – šimtmečio visuomenės sveikata“. Prieš 100 

metų Lietuva ne tik atkūrė savo valstybingumą – tais pačiais metais buvo įsteigtos ir pagrindinės visuomenės 

sveikatos institucijos bei tarnybos. Konferencijoje norime paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 

apžvelgti per tą laiką nueitą šalies ir visuomenės sveikatos kelią bei paskatinti diskusiją apie ateities darbus bei 

inovacijas, siekiant daugiau sveikatos mums visiems. Konferencijoje bus nepamirštos ir kitos aktualios temos 

bei praėjusiais metais nagrinėtas visuomenės sveikatos specialistų vaidmuo kuriant saugesnę Lietuvą. 

 

 

 

 

 
 

Nuoširdžiai, 

 

Prof. habil. dr. Ramunė Kalėdienė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Medicinos akademijos 

Visuomenės sveikatos fakulteto dekanė 
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PASIKARTOJANČIŲ DARBO JUDESIŲ RIZIKOS IDENTIFIKAVIMO PRIEMONĖS ADAPTAVIMO 

LIETUVOJE TYRIMAS  

 

Jūratė Tamašauskaitė, Saulius Vainauskas 

Higienos institutas 

Įžanga. Didžiausios įtakos su darbu susijusiems kaulų ir raumenų sistemos (KRS) pažeidimams turi ergonominiai 

darbo vietos veiksniai [1–2]. Biomechaninių (ergonominių) veiksnių sukeltos profesinės ligos Lietuvoje sudaro apie 49 

proc. (2016 m.), 14 proc. jų sukėlė pasikartojantys judesiai. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatymas įpareigoja įmonių vadovus vertinti profesinę riziką [3]. Literatūros apžvalga atskleidė, kad trūksta paprastų ir 

efektyvių ergonominių veiksnių rizikos vertinimo priemonių, o ypač lietuvių kalba, nes išorės įmonių atliekamos 

ergonominės rizikos vertinimo paslaugos yra brangios ir ne visada kokybiškos [4–6]. Siekdami palengvinti darbo vietų 

ergonominės rizikos vertinimą HI specialistai pritaikė Jungtinės Karalystės Sveikatos ir saugos tarnybos (angl. Health and 

Safety Executive) sukurtą Viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimo priemonę (ART priemonę) (angl. 

Assessment tool for repetitive tasks of the upper limbs) naudoti Lietuvos įmonėse [7]. 

Tikslas. Įvertinti tyrime dalyvaujančių vertintojų nuomonę apie ART priemonės vertimo į lietuvių kalbą patikimumą 

ir tinkamumą Lietuvos įmonėms. 

Metodai. Analitinis tyrimas vykdytas 2016–2017 metais. Tiriamoji populiacija tikslinė – tai darbdavio įgalioti 

asmenys (toliau – vertintojai), atsakingi už darbuotojų saugą ir sveikatą. Pirmiausiai ART priemonė buvo išversta į 

lietuvių kalbą dviejų nepriklausomų vertėjų. Suderinus vertimus buvo parengtas ART priemonės galutinis variantas, kurį 

sudaro: vertinimo vadovas, struktūrinė schema, vertinimo lapas. Kiti tyrimo instrumentai – videoužduotis ir 

videoužduoties aprašymas. Vertintojai dalyvavo: turinio validumo (angl. content validity) tyrime (n=18) (vertino 2 kartus) 

ir tinkamumo ART priemonės vertinimo tyrime (n=38). Vadovaujantis vertinimo vadovu bei struktūrine schema, stebint 

video medžiagą (darbo užduotis „Popieriaus lapų sudėliojimas“) ir skaitant video užduoties aprašymą, vertintojai atliko 

vertinimą, t. y. užpildė vertinimo lapą. Po 2–4 savaičių tie patys vertintojai vėl atliko tą pačią užduotį.  

ART priemonės patikimumui (angl. reliability) ir pagrįstumui (angl. validity) nustatyti buvo apskaičiuota: ART 

priemonės vidinis suderinamumas (angl. Scale internal consistency), Kuderio ir Richardsono koeficientas (toliau αKR) [8]. 

Vertinimo patikimumas (angl. Inter-rater reliability) buvo vertintas remiantis dviejų vertintojų koreliacija (Koheno Kapa 

matas (angl. Cohen‘ s kappa) (kapa). Pakartotinių vertinimų patvirtintas patikimumas įvertintas Intraklasinės koreliacijos 

koeficientu (angl. Intraclass correlation coefficient (ICC) [9]. Siekiant nustatyti ART priemonės pagrįstumą (angl. 

validity) buvo vadovautasi „auksinio standarto“ taisykle – teisingu įverčiu laikytas tas įvertis, kuris sutapo su HSE 

rekomenduojamu įverčiu, kiti nustatyti, didesni ar mažesni įverčiai laikyti neteisingais. Tuo tikslu buvo palyginti du 

vertinimai ir apskaičiuotas ART priemonės vertinimo (atskirų veiksnių bei poveikio įverčio) jautrumas ir specifiškumas, 

teigiama ir neigiama prognostinė vertė. Binarinio atpažinimo teisingų ir klaidingų sprendimų vizualizacija pateikiama 

ROC kreive [10, 11]. 

Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant statistinių duomenų apdorojimo SPSS 17.0 programos paketą ir Microsoft 

Excel programą. Jautrumas, specifiškumas, plotas po ROC kreivėmis ir jų 95 proc. pasikliautini intervalai apskaičiuoti 

naudojant statistinę programą WinPepi. 

Rezultatai. Įvertintas ART priemonės vertimo į lietuvių kalbą patikimumas parodė, kad ART priemonė yra aiški ir 

suprantama bei daugumai tyrimo dalyvių ART priemonė atitinka jų srities specifiką, t. y. atlieka viršutinių galūnių 

pasikartojančių užduočių rizikos vertinimą. Tyrimas parodė, kad ART priemonė atitinka jai keliamus patikimumo, t. y. 

vidinio suderinamumo (αKR yra 0,818 ir 0,813 (kairiosios rankos vertinimas) ir αKR yra 0,738 ir 0,743 (dešiniosios 

rankos vertinimas), vertintojų sutariamumo vertinant atskirus veiksnius (Koheno kapa 0,725 -1,000 (kairiosios rankos 

vertinimas) ir 0,649–1,000 (dešiniosios rankos vertinimas), stabilumo laiko atžvilgiu (ICC 0,741–1,000 (kairiosios rankos 

vertinimas) ir 0,651 ir 1,000 (dešiniosios rankos vertinimas) reikalavimus. Vertinant ART priemonės pagrįstumą, taikant 

ART priemonės jautrumo, specifiškumo bei prognostinių verčių analizės metodą bei apskaičiuojant plotą po ROC kreive, 

gauti rodikliai parodė žemą ART priemonės prognostinį lygį, vertinant pateiktą darbo užduotį. Nustatyta, kad atliktas 

vertinimas yra jautrus, bet ne specifiškas.  

Išvados. Nustatytas aukštas ART priemonės vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą patikimumas. ART priemonė 

tinka viršutinių galūnių pasikartojančių užduočių vertinimui Lietuvos įmonėse. 
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SKIEPAI – ANTIMIKROBINIO ATSPARUMO VALDYMO PRIEMONĖ – NE TIK VAIKAMS 

 

Kristina Rudžinskaitė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 

 

Įžanga. Nacionalinė imunoprofilaktikos programa (toliau – NIP), patvirtinta 2006 m., pakeitė požiūrį į 

skiepijimus. Anksčiau tik vaikams taikyta užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonė – skiepai – tapo prieinamesnė ir 

suaugusiesiems. Pirmoji suaugusiesiems valstybės biudžeto lėšomis finansuojama vakcina, apsauganti nuo gripo, pradėta 

vartoti nuo 2007–2008 m. sezono. Nors ši vakcina skiriama tik gripo rizikos grupėms priklausantiems asmenims, tačiau 

jos populiarumas įsitvirtina. 2009 m. lapkričio mėn. pradėta naudoti difterijos – stabligės – vakcina, kuri skiriama visiems 

suaugusiesiems asmenims nuo 26 metų amžiaus kas 10 metų. Vėlesnės NIP išplėtė suaugusiesiems rekomenduojamų ir 

finansuojamų vakcinų sąrašą. 2015 m. pabaigoje suaugusiųjų skiepus papildė dar vena – pneumokokinės infekcijos – 

vakcina, kuria valstybės biudžeto lėšomis skiepijami nustatytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems pneumokokinės 

infekcijos rizika gali būti didžiausia. Ligų sąrašas nuolatos papildomas. Epidemiologinė užkrečiamųjų ligų situacija taip 

pat papildo suaugusiesiems valstybės biudžeto lėšomis finansuojamų vakcinų sąrašą. 2013 m. Vilniuje registravus tymų 

protrūkį, nuspręsta papildoma tymų, raudonukės ir epideminio parotito vakcina paskiepyti ne tik sąlytį su susirgusiais 

turėjusius, bet ir visus nesirgusius bei neskiepytus asmenis.  

Suaugusiųjų skiepijimas yra viena svarbiausių sveiko senėjimo užtikrinimo priemonių, galinti apsaugoti nuo 

užkrečiamųjų ligų ar jų sukeliamų komplikacijų, kitų susijusių sveikatos problemų, o kartais ir mirties.  

Skiepai turėtų būti vartojami visą žmogaus gyvenimą, įvertinant naujai atsirandančias rizikas. 

Skiepai – viena iš antimikrobinio atsparumo valdymo priemonių, padedanti netiesiogiai sumažinti antibiotikų 

vartojimą, išvengiant užkrečiamųjų ligų. 

Tikslas. Įvertinti Kauno apskrityje gyvenančių suaugusiųjų asmenų skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų aktyvumą 

ir pokyčius per dešimt metų. 

Priemonės. Kauno apskrityje vaikų ir suaugusiųjų asmenų skiepijimą koordinuoja Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas (toliau – NVSC), vykdo asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) kontrolę dėl imunoprofilaktikos vykdymo. Bendradarbiaujant su ASPĮ surenkama ir 

vertinama informacija apie atliktus skiepijimus, išaiškinamos kylančios problemos, ieškoma sprendimo būdų. Visuomenė 

informuojama apie galimybę pasiskiepyti nuo įvairių užkrečiamųjų ligų, didžiausią dėmesį skiriant valstybės biudžeto 

lėšomis skiriamoms vakcinoms. Susitikimų su gydytojais ir slaugytojais ASPĮ metu pristatomos skiepijimų apimtys, 

skiepijimų aktyvumo pokyčiai, sveikatos specialistams primenamos rizikos grupės, kurioms būtina pasiūlyti pasiskiepyti 

valstybės biudžeto ar savo lėšomis. Skleidžiama informacija apie parengtas suaugusiųjų asmenų skiepijimo 

rekomendacijas. Atsakoma į dažniausiai užduodamus ir kitus klausimus, susijusius su skiepijimais. NVSC daug dėmesio 

skiria Europos imunizacijos savaitės bei supratimo apie gripą dienos paminėjimui.  

Teisės aktų nustatyta tvarka, nuo 2016 m. gydytojai ir slaugytojai yra papildomai skatinami gripo vakcina 

skiepyti rizikos grupės asmenis.  

Rezultatai. Lyginant dešimties metų laikotarpį, suaugusiųjų skiepijimui skiriama dvigubai daugiau vakcinų dozių 

nei prieš dešimtį metų. 2017 m. Kauno apskrityje suaugusiesiems asmenims įskiepyta 76 194 įvairių vakcinų dozės, 2007 

m. jų buvo 38 459 dozės. Tai sudaro atitinkamai 31,5 ir 18,8 proc. visų Kauno apskrityje įskiepytų vakcinų. Atsižvelgiant 

į sumažėjusį gyventojų skaičių, vienam apskrities gyventojui per metus tenka 0,16 vakcinos dozių (2007 m. buvo 0,07 

dozės). Per metus vidutiniškai paskiepijamas kas 6 gyventojas (2007 m. buvo vienas iš 14). 

30 proc. visoje Lietuvoje suaugusiesiems įskiepijamų vakcinų yra įskiepijama Kauno apskrityje. 

Bene aktyviausiai Kauno apskrityje skiepijama nuo sezoninio gripo. Pamažu didėja 65 m. ir vyresnių asmenų 

skiepijimo nuo sezoninio gripo apimtys: 2017–2018 m. sezoną Kauno apskrityje paskiepyta 16,2 proc. šio amžiaus 

asmenų. Apskrities lyderiai – Kėdainių r., kur paskiepyta 26,4 proc. Per dešimtmetį Kauno apskrityje ši skiepijimo 

apimtis padidėjo beveik 10 proc. (2007–2008 m. buvo 6,5 proc. 2017–2018 m. sezoną Kauno apskrityje paskiepyta 7,2 

proc. nėščiųjų (skaičiuojant pagal gimusių asmenų sk.). Apskrities lyderis – Kauno miestas – pasiekė 11,4 proc. Prieš 

dešimtmetį nėščiųjų skiepijimo Valstybės biudžeto lėšomis dar nebuvo net planuose, nėščiosios šia galimybe gali 

naudotis tik nuo 2010–2011 m. sezono. 2017–2018 m. sezoną valstybės biudžeto lėšomis nuo gripo pasiskiepijo 35,6 

proc. Kauno apskrities sveikatos priežiūros darbuotojų, teikiančių pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kiek 

dar pasiskiepijo savo ar darbdavio lėšomis, statistinių duomenų neturime. Apskrities lyderiai – Kėdainių r. – 84 proc. Per 

dešimtmetį valstybės biudžeto lėšomis pasiskiepijusių darbuotojų skaičius padidėjo 2 kartus. 

Išvados. Siekiant didesnio suaugusiųjų asmenų skiepijimosi aktyvumo būtina daugiau dėmesio skirti sveikatos 

priežiūros darbuotojų kvalifikacijai kelti, pačių darbuotojų skiepijimosi aktyvumui didinti, platesnei informacijos sklaidai.  
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GLOBOS NAMŲ VAIKŲ EMOCINIO INTELEKTO KAITA TAIKANT DAILĖS TERAPIJĄ 

 

Rūta Zentelytė 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

 

Tyrimo idėja. Šio tyrimo sumanymas apima vaikų, gyvenačių globos namuose, emocinio intelekto bei savęs pažinimo 

vystymą ir dailės terapijos pagrindu atliekamą kūrybinę veiklą, pabrėžiant praktikoje kuriamą ugdantį, gydantį ryšį. 

Pasitelkiant šiuo moksliniu tiriamuoju darbu, siekiama pateikti socialinių sąlygų, gyvenamosios aplinkos, ugdytojų, 

šeimos įtakos aspektus vaikų gyvenime. Kalbama apie ryšį, kuris kuriamas tarp vaiko ir su juo būnančių, jį ugdančių 

suaugusiųjų – dailės terapeutu, auklėtoju, paliečiant įvairius faktorius bei vertybes, lemiančias ne tik pavienių šeimų, bet 

ir visuomenės sveikatos situaciją mūsų šalyje. Tikimasi, kad pateikus rezultatus bei susistemintą tyrimo medžiagą, joje 

susidomėjusiems bus galima rasti naudingų įžvalgų ir pasitelkti dailės terapijos priemones bei metodus terapeutų, 

specialistų veiklai vaikų globos namuose, dirbant su vaikais ir šeimomis, emocinio intelekto tyrimams ir kitose panašių 

temų sferose. Taip pat tikimasi, kad pateikiama tyrimo medžiaga padės visiems, siekiantiems labiau suprasti 

pažeidžiamais laikomų vaikų bei visapusiškai sveikai besivystančių vaikų vizualinę raišką 8–12 metų amžiaus grupėje.  

Tyrimo tikslas. Įvertinti globos namų vaikų emocinio intelekto kaitą prieš ir po dailės terapijos taikymo. 

Tyrimo uždaviniai.   
1. Įvertinti 8–12 metų vaikų iš globos namų emocinį intelektą prieš ir po dailės terapijos taikymo. 

2. Įvertinti ir palyginti emocinio intelekto pokytį prieš ir po dailės terapijos pagal sociodemografinius kriterijus. 

3. Įvertinti ir palyginti emocinio intelekto bruožų pokyčius prieš ir po dailės terapijos. 

Tyrimo klausimai.  

1. Kaip tiriamųjų emocinis intelektas susijęs su jų įsitraukimu į vizualinę raišką užsiėmimų  metu?  

2. Kaip emocinio intelekto bruožų kaita atsispindi tiriamųjų vizualinės raiškos analizėje? 

Tyrimo metodai. Tyrimas yra mišrus. Atlikta tiriamųjų apklausa pagal ,,Emocinio intelekto požymių klausimyną 

vaikams“ (angl. Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Child form) prieš ir po dailės terapijos; taikyti dailės 

terapijos metodai dviem tiriamųjų grupėms (po 11 dailės terapijos užsiėmimų); vyko tiriamųjų dalyvavimo vizualinėje 

raiškoje stebėjimas; vizualinės raiškos analizė; statistinė duomenų analizė; atvejo analizė. 

Tyrimo dalyviai. 12 vaikų, 8–12 metų amžiaus, iš dviejų vaikų globos namų – valstybinių ir nevalstybinių. 

Rezultatai. Atsižvelgiant į tyrime taikytus kriterijus ir metodus, galima teigti, kad dailės terapija teigiamai veikia 8–

12 metų amžiaus grupės globos namų vaikų emocinį intelektą. Bendras tiriamųjų emocinis intelektas (mediana) po dailės 

terapijos taikymo padidėjo. Pagal emocinio intelekto vidurkius prieš ir po dailės terapijos 8-ių vaikų emocinis intelektas 

padidėjo, 1 nepakito, 3 sumažėjo. Paminėtina ir tai, jog ne visi tiriamieji reguliariai lankė dailės terapijos užsiėmimus ir 

tai galėjo daryti įtaką rezultatams. Pagal devynių subskalių standartinių nuokrypių reikšmes, galima teigti, kad dailės 

terapijos užsiėmimai emocijų išraišką ir adaptyvumą kiekvienam vaikui veikė labai skirtingai, individualiai. Tuo tarpu 

dailė terapija visų vaikų emocijų reguliavimą ir impulsyvumą paveikė panašiausiai. Statistiškai nereikšmingi, tačiau 

daugiausiai po dailės terapijos padidėję bruožų vidurkiai matomi emocijų išraiškoje, emocijų supratime ir santykiuose su 

bendraamžiais. Vaikai po tyrimo atlikimo geriau supranta, kaip efektyviai ir kitiems suprantamai gali išreikšti emocijas; 

labiau atskiria, kur yra jų emocijos, o kur kitų; daugumos santykiai su bendraamžiais pagerėjo ir tapo svarbesni. 

Paminėtina, jog vaikų lytis ir gyvenamoji įstaiga šiame tyrime reikšmingos įtakos neturėjo. Atsižvelgiant į kiekybinę ir į 

kokybinę tyrimo dalis, dailės terapijos užsiėmimų dalyvavime ir vizualinėje kūryboje galima įžvelgti individualių vaikų 

emocinio intelekto bruožų ypatumų. Individuali bruožų kaita dailės terapijos užsiėmimų metu atskleidžia emocinio 

intelekto ugdymo galimybes. 

Išvados.  

1. Bendras tiriamųjų emocinis intelektas (mediana) po dailės terapijos taikymo padidėjo. 8 vaikų emocinis 

intelektas padidėjo, 1 nepakito, 3 sumažėjo.  

2. Pagal sociodemografinius kriterijus – tiriamųjų lytį ir įstaigą, kurioje jie gyvena – statistiškai 

 reikšmingų emocinio intelekto pokyčių po dailės terapijos taikymo nerandama. Pastebėta, jog 

 berniukų emocinis intelektas prieš ir po dailės terapijos buvo mažesnis.  

3. Po dailės terapijos taikymo statistiškai reikšmingi pokyčiai pastebimi emocijų išraiškos, emocijų supratimo 

bei emocijų reguliavimo subskalėse.  

4. Kuo dėmesingesnis ir reflektyvesnis vaiko dalyvavimas dailės terapijoje, tuo aukštesnis emocinis intelektas.  

5. Tiriant individualų atvejį, pastebėtos sąsajos tarp formaliųjų elementų individualumo ir adaptacijos bei 

santykių su bendraamžiais; naudojamų spalvų ir jų intensyvumo bei emocijų išraiškos; linijų raiškos bei 

emocijų reguliavimo; vizualinės raiškos kūrinio siužeto ir emocijų supratimo. 
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Rekomendacijos.  

1. Atlikus apklausą po dailės terapijos tęsti užsiėmimus – taikyti ne tik grupinę, bet ir individualią dailės 

terapiją. 

2. Siekti bendradarbiavimo su įstaigos, kurioje atliekamas tyrimas, vadovais bei kitu dirbančiu 

 personalu, tartis dėl iškilusių vaikų elgesio sunkumų. 

3. Per dailės terapiją reflektuojame į vizualinę raišką neignoruojant pasireiškiančio agresyvaus 

 vaiko elgesio grupės ir likusios aplinkos atžvilgiu – terapeutui reaguojant, vaikui lengviau 

 įsisąmoninti, kad destruktyvūs veiksmai visada jį patį ir aplinką paveikia neigiamai ir kad tokį  

 elgesį galima keisti.  

 

. 
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SVEIKESNĖ VISUOMENĖ KLAIPĖDOS RAJONE – SUAUGUSIŲJŲ GYVENSENA PER 10 METŲ 

PAGERĖJO 

 

Monika Steponkienė
1
, Neringa Tarvydienė

1, 2
, Laima Kaveckienė

3
 

1
Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, 

2
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakultetas, 

3
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija 

Įžanga. Remiantis 2017 m. atliktu Eurobarometro tyrimu, 29 proc. 15 m. ir vyresnio amžiaus Lietuvos gyventojų 

yra rūkantys [1]. Pagal RARHA SEAS 2016 m. atliktą tyrimą, Lietuvoje 31,1 proc. 18–64 m. asmenų bent kartą per 

savaitę vartojo alkoholinius gėrimus [2]. Remiantis 2016 m. bendrovės „Spinter tyrimai“ atliktu Lietuvos gyventojų 

fizinio aktyvumo tyrimu, 15 proc. 15–74 m. amžiaus respondentų mankštinasi mažiausiai 3 kartus per savaitę [3]. 

Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijos tikslas yra pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir 

pailgėtų jų gyvenimo trukmė, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Klaipėdos rajono 

savivaldybė išsiskiria iš visų savivaldybių Lietuvoje kaip viena pirmųjų, įsteigusių visuomenės sveikatos biurą (nuo 2007 

metų), sistemingai dirbanti gerinant sąlygas gyventojų sveikatai stiprinti. Visi pokyčiai rajone pradėti planuoti remiantis 

2007 metų tyrimo rezultatais ir kas tris metus vertinti pokyčiai. Sprendimai, susiję su gyventojų sveikatos stiprinimo 

prioritetais, veiklomis, pirma buvo priimami politiniu lygmeniu, suderinami su kitais sektoriais, atsižvelgiama į 

nacionalinius prioritetus ir priimamus sprendimus. Paskutinį kartą Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sveikatinimo 

veiklos prioritetus patvirtino 2015–2018 metams – tai fizinio aktyvumo, sveikos mitybos skatinimas, rūkymo ir alkoholio 

vartojimo mažinimas, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą bei mažinti sveikatos netolygumus (2015 m. 

gegužės 28 d. sprendimas Nr. T11-155). Teigiama, jog gyvensena ir elgsena labiausiai nulemia žmogaus sveikatos būklę 

[4]. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro sistemingai vykdomi suaugusiųjų gyventojų gyvensenos 

tyrimai padeda įvertinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų, orientuotų į suaugusius gyventojus, ir vietinės 

sveikatos politikos, nukreiptos į suaugusiųjų gyventojų sveikatos gerinimą, efektyvumą.  

Tikslas – nustatyti Klaipėdos rajono suaugusiųjų gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius per 10 metų. 

Metodai. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras nuo 2007 m. sistemingai vykdo savo 

suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimus (2011 m., 2014 m.). 2018 m. visos Lietuvos mastu buvo vykdomas 

suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas, kurį koordinavo Higienos institutas, o anketinę apklausą Klaipėdos rajone 

vykdė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Tyrimo populiacija – 18 metų amžiaus ir vyresni 

asmenys. Tyrimo imtis buvo apskaičiuota atsižvelgiant į populiacijos dydį, pasirinkus 5 proc. paklaidą ir 95 proc. 

tikimybę. Surinkti anketinės apklausos duomenys analizuoti SPSS 17.0 statistinių programų paketu. 

Rezultatai. Fizinio aktyvumo pokyčiai. 2018 m., palyginus su 2007 m., fizinis aktyvumas mažiausiai 4 kartus per 

savaitę padidėjo – nuo 21,9 proc. iki 50,7 proc. (p<0,0001). Vyrai yra aktyvesni nei moterys (p<0,05 ir p<0,0001). 

Mitybos įpročių pokyčiai. 2018 m. daugiau nei pusė apklaustųjų paprastai pusryčiauja ir tai yra 42,5 proc. daugiau 

nei 2014 m. (p<0,0001). 2018 m., palyginus su 2014 m., šviežių daržovių vartojimas mažiausiai 3 kartus per savaitę 

padidėjo 33,5 proc. (p<0,0001). Moterys daugiau nei vyrai valgo šviežių daržovių (p<0,05). Aukštąjį išsilavinimą turintys 

asmenys daugiau vartoja šviežių daržovių nei turintys vidurinį ar pradinį, pagrindinį išsilavinimą (p<0,0001 ir p<0,05). 

Žalingų įpročių pokyčiai. 2018 m., palyginus su 2011 m., kasdien ir retkarčiais rūkančiųjų sumažėjo nuo 59,9 

proc. iki 29,1 proc. Vyrai rūko daugiau nei moterys (p<0,0001 ir p<0,05). Pradinį, pagrindinį išsilavinimą turintys 

asmenys daugiau rūko nei respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą (p<0,05 ir p<0,0001). 2018 m., palyginus su 2014 

m., bet kokio alkoholinio gėrimo vartojimas du ir daugiau kartų per savaitę sumažėjo 18,9 proc. 

Sveikatos pokyčiai. Kas antras apklaustas gyventojas savo sveikatą vertina gerai ir tai 27,4 proc. daugiau nei 2011 

metais (p<0,0001). Aukštąjį išsilavinimą turintys asmenys savo sveikatą vertina geriau nei respondentai, kurie turi 

pradinį, pagrindinį išsilavinimą (p<0,05). Daugiau dirbantys asmenys savo sveikatą vertina geriau nei bedarbiai, 

studentai, moksleiviai, pensininkai, namų šeimininkės (p<0,05). 

Išvados.  

1. Per 10 metų Klaipėdos rajone vykdyta visuomenės sveikatos kartu su kitais sektoriais veikla teigiamai veikia 

gyventojų sveikos gyvensenos pokyčius. 

2. Klaipėdos rajone gyventojų fizinis aktyvumas padidėjo. 

3. Klaipėdos rajone gerėja gyventojų mitybos įpročiai: daugiau asmenų, pusryčiaujančių ir valgančių šviežių 

daržovių. 

4. Klaipėdos rajone rūkančiųjų kasdien ir retkarčiais, vartojančių alkoholinius gėrimus mažėja.  
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LIGONIŲ KASA KITAIP: NE TIK FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ 

Remigijus Mažeika
1
, Dalia Miniauskienė

1,2
     

1
 Šiaulių teritorinė ligonių kasa, 

2
Šiaulių universitetas 

 

Įžanga. Ligonių kasa, vykdydama Privalomąjį sveikatos draudimą, įprastai sudaro sutartis su asmens sveikatos 

priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis bei vykdo šių įstaigų veiklos priežiūrą, atlikdama kontrolės procedūras [1]. 

Nors šiuolaikinė sveikatos priežiūra reikalauja visaapimančio požiūrio bei kompleksinio problemų sprendimo, dar trūksta 

praktiniu lygmeniu atliekamo sisteminio sveikatos priežiūros vertinimo.  

Problema. Lietuva pirmauja Europoje pagal vaikų, gydytų stacionaruose dėl ūminių viršutinių ir apatinių 

kvėpavimo takų infekcijų, rodiklius [2]. Rajonų savivaldybėse mažėja vaikų skaičius [3], ligoninėse daug skyrių, itin žemi 

lovų fondo panaudojimo rodikliai (lovos užimtumas per metus tesiekia 53–164 dienas) [4]. 

Šiaulių TLK veiklos zonoje aukščiausias Lietuvoje vaikų antibiotikų vartojimo lygis, stebimi ryškūs 

struktūriniai antibiotikų vartojimo skirtumai [5]. Lietuvoje makrolidų vartojama 3 kartus daugiau nei siauro spektro 

penicilinų, kai Švedijoje siauro spektro penicilinų suvartojama 15 kartų daugiau nei makrolidų [6].  

Lietuvoje benzodiazepinų suvartojama 3 kartus daugiau nei Latvijoje, Estijoje ir kitose Šiaurės šalyse (NPD / 

1000 gyv. per parą) [7].   

Didelis pakartotinių hospitalizacijų psichiatrijoje skaičius, aukštas savižudybių skaičius, trūksta integruoto 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo [8]. 

Tikslas. Pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų saugumą.    

Uždaviniai.  

1. Įvertinti antro lygio vaikų asmens sveikatos priežiūros organizavimo problemines sritis ir taikyti 

intervencines priemones.  

2. Įvertinti farmakoterapijos problemas racionalaus kompensuojamųjų vaistų skyrimo srityje ir taikyti 

intervencines priemones.  

3. Įvertinti institucinės krypties integracijos lygį psichikos sveikatos priežiūros srityje ir taikyti intervencines 

priemones. 

Metodai. „Eurostato“, „Strama“, Informacinės sistemos „Sveidra“ duomenų analizė, medicininių dokumentų 

vertinimas, specialistų apklausa, pasirinktų kompensuojamųjų vaistų stebėsena. 

Rezultatai.  

1. Šiaulių apskrities savivaldybėse stacionarinių aktyvaus gydymo paslaugų vaikams vidurkis 1000-ui 

prisirašiusių vaikų 2016 m. siekė 219,3. Vaikai dažniausiai hospitalizuojami dėl ligų, kurių hospitalizacijų galima 

išvengti: ūminių tonzilito, viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, bronchito. Taikytos intervencinės priemonės: 

perorganizuotas nestacionarinių paslaugų teikimas savivaldybėse ir stacionarinių – Respublikinėje Šiaulių ligoninėje; 

pagal kompetencijas atskirtas medicininių ir socialinių paslaugų apmokėjimas.  

2. Farmakoterapijos problematika vertinta kompensuojamųjų antibiotikų vaikams ir benzodiazepinų 

vartojimo srityse.  

2.1. Kompensuojamųjų antibiotikų receptų skaičius, tenkantis 1000-ui 2013 m. gimusių kūdikių, TLK veiklos 

zonoje yra labai aukštas ir 1,6 karto viršija Lietuvos vidurkį, aukštas makrolidų vartojimo lygis (34,3 proc. nuo visų 

antibiotikus vartojusių vaikų) [5]. Taikytos priemonės: parengta racionalios antibiotikoterapijos sklaidos strategija: 

informacija viešinama žiniasklaidos priemonėmis, ASPĮ teikiama metodinė pagalba. TLK siūlymu Lietuvoje patvirtintas 

greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas ir apmokėjimas 2–7 m. vaikams bei 

racionalaus antibiotikų skyrimo rodiklis, kurio stebėsena vykdoma visos šalies mastu. Šių intervencijų dėka 

kompensuojamuosius antibiotikus vartojusių vaikų skaičius TLK veiklos zonos savivaldybėse nuo 2013 iki 2015 m. 

sumažėjo 2–6 kartus. Šiuo metu atliekama struktūrinė antibiotikų vartojimo analizė ir ruošiamos intervencinės priemonės. 

2.2. TLK veiklos zonoje 2017 m. išrašytų kompensuojamųjų benzodiazepinų receptų skaičius, tenkantis 1000-

ui prisirašiusiųjų, buvo didelis, 77 proc. visų receptų sudaro ilgalaikiam gydymo kursui skirti benzodiazepinai [9]. 

Taikytos intervencijos benzodiazepinų vartojimui mažinti: ASPĮ informavimas (raštai, susitikimai-diskusijos), stebėsenos 

vykdymas, paciento saugumo užtikrinimas, atvejo kontrolė. Įkurtas Vaistų komitetas, kurio veiklos tikslai: racionalesnis 

kompensuojamųjų vaistų skyrimas, stebėsena, rekomendacijų teikimas ASPĮ ir vaistinėms. 

3. Atlikus kokybinę Psichikos sveikatos centrų specialistų apklausą bei įvertinus atsitiktinai atrinktų Gydymo 

stacionare ligos bei Ambulatorinių asmens sveikatos istorijų duomenis, konstatuota, kad tarpinstitucinis 

bendradarbiavimas psichikos sveikatos priežiūros srityje yra nepakankamas. Taikytos intervencinės priemonės: 

organizuota konferencija, susitikimai su ASPĮ atstovais, inicijuotas keitimąsis informacija tarp skirtingų Šiaulių apskrities 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo lygių, atliktas taikytų intervencijų efektyvumo vertinimas.  
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Išvados.  

Pagerintas sveikatos priežiūros paslaugų saugumas: 

1. Dalyje savivaldybių optimizuotas vaikų stacionarinių paslaugų organizavimas, sukurtas stacionarinių paslaugų 

teikimo vaikams organizavimo modelis.  

2. Sudarytos prielaidos specifinei diagnostikai ir racionaliam antibiotikų vaikams skyrimui bei kompensuojamųjų 

benzodiazepinų vartojimo mažinimui.   

3. Užtikrintos prielaidos integruotos psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. 
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KAUNO MIESTO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ BEI JŲ 

PACIENTŲ NUOMONĖ APIE ELEKTRONINĮ RECEPTĄ BEI SĄSAJOS TARP DEMOGRAFINIŲ 

RODIKLIŲ IR SISTEMOS NAUDOJIMO YPATUMŲ 

 

Ieva Poderytė, Vytenis Kalibatas 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra 

 

Įžanga. Tobulėjant technologijoms medicinoje, natūralu, jog siekiama optimizuoti atliekamo darbo, kokybės bei jam 

skirto laiko santykį. Viena priemonių, padedančių siekti išsikelto tikslo, – E. sveikatos sistema (E. sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema – ESPBI IS), kurią papildo elektroninio recepto ir medicininių 

vaizdų posistemės [1]. Nors pagrindinis šios sistemos ir posistemių tikslas yra pagreitinti ir padėti kokybiškiau ir patogiau 

atlikti darbus, suteikti paslaugas, tačiau dėl atsirandančių techninių bei žmogiškųjų kliūčių naudojimasis e. sveikatos 

sistema ir jos posistemės nėra sklandus. Labai svarbu, jog pagrindiniai sistemos naudotojai – gydytojai ir pacientai – 

tinkamai priimtų pačią sistemą, noriai ja naudotųsi bei savo aplinkoje formuotų teigiamą nuomonę. 

Tikslas. Ištirti Kauno miesto viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų bei jų pacientų nuomonę apie 

elektroninį receptą bei sąsajas tarp demografinių rodiklių ir sistemos naudojimo ypatumų. 

Metodai. 2018 m. kovo mėnesį Kauno miesto poliklinikos Dainavos, Kalniečių, Šilainių, Šančių ir Centro 

padaliniuose bei Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje apklausti 

šeimos gydytojai bei jų pacientai. Tyrimo metu išdalintos 757 anketos pacientams bei 105 anketos šeimos gydytojams 

(atsako dažnis – 76,5 proc. ir 88,7 proc. atitinkamai). Parengtomis anketomis buvo siekiama atskleisti ir palyginti 

gydytojų bei jų pacientų nuomonę apie elektroninį receptą ir atskleisti sąsajas tarp demografinių rodiklių ir sistemos 

naudojimo ypatumų.  

Rezultatai. Pagrindiniai aspektai, lemiantys, kokios rūšies receptą gydytojas išrašys pacientui, – elektroninio recepto 

sistemos trikdžiai bei pacientų pageidavimai. Pagrindinės elektroninio recepto išrašymo sistemos problemos yra lėtas jos 

veikimas, strigimas, nepatogus kai kurių vaistų išrašymas, didinantis žmogiškųjų klaidų tikimybę bei tai, jog nėra 

galimybės išrašyti specialiai pacientui gaminamų vaistų. Apytiksliai trečdalis pacientų susiduria su nesklandumais 

įsigyjant vaistus pagal elektroninį receptą dėl sistemos trikdžių vaistinėse. Pacientų nuomone, elektroninio recepto 

sistema ir pats elektroninis receptas nėra visiškai aiškūs, nors pastebima, jog vaistų įsigijimas pagal elektroninį receptą 

yra patogus. Vyresnio amžiaus gydytojai dažniau pastebi, jog sumažėjo nesusipratimų su vaistine dėl elektroninių receptų 

(r=0,226, p=0,048). Aukštesnį kompiuterinio raštingumo lygį turintys gydytojai dažniau sistemą įvardija kaip aiškią ir 

patogią, pastebi, jog jų pacientai rečiau atsisako išrašomo elektroninio recepto (r=0,226, p=0,048). Aukštesnį išsilavinimą 

įgiję respondentai dažniau neatsisako išrašomo elektroninio recepto (r=0,161, p<0,001), kaip ir turintys aukštesnį 

kompiuterinio raštingumo lygį (r=0,164, p<0,001). Aukštesnį išsilavinimą įgiję ir turintys aukštesnį kompiuterinio 

raštingumo lygį pacientai gydytojo dažniau prašo išrašyti elektroninį receptą (r=0,111, p=0,008 ir r=0,231 atitinkamai, 

p<0,001). Nedidelė dalis pacientų naudojasi galimybe gauti elektroninį receptą susisiekę su gydytoju telefonu, dažniau 

jaunesnio amžiaus (r=-0,238) ir geresnį kompiuterinio raštingumo lygį turintys (r=0,283) (p<0,05). 

Išvados. 1. Gydytojams elektroninio recepto sistema yra nepakankamai aiški ir nepatogi, o elektroninio recepto 

išrašymas užima daugiau laiko nei popierinio, tad trumpėja paciento konsultavimui skiriamas laikas. Gydytojai 

dažniausiai nesinaudoja galimybe stebėti, ar pacientai įsigyja išrašytus vaistus pagal elektroninį receptą, o stebintys 

dažniausiai yra mažesnę darbo patirtį turintys gydytojai, kurių kompiuterinio raštingumo lygis aukštesnis. 2. Pacientų 

nuomone, elektroninis receptas yra patogi priemonė įsigyti receptinius vaistus, tačiau pati elektroninio recepto sistema 

jiems nėra aiški. Atskleista, jog pacientai elektroninio recepto nelaiko efektyvia priemone, norint daugiau laiko skirti 

paciento konsultavimui. 3. Pacientų ir gydytojų nuomonė apie elektroninį receptą panaši – tai yra patogi priemonė įsigyti 

receptinius vaistus. Abi respondentų grupės sutinka, jog pacientai nėra linkę atsisakyti elektroninio recepto, tačiau savo 

iniciatyva nėra linkę prašyti, jog vietoj popierinio recepto būtų išrašomas elektroninis. Palyginti negatyvios nuomonės 

apie elektroninį receptą susiformavimui įtakos turėjo nemažėjantis, o kai kuriais atvejais ir didėjantis, pasitaikančių klaidų 

skaičius bei neefektyvi sistemos veikla. 4. Aukštesnį kompiuterinio raštingumo lygį turintys gydytojai dažniau sistemą 

įvardija kaip aiškią ir patogią, dažniau pastebi, jog jų pacientai rečiau atsisako išrašomo elektroninio recepto. Aukštesnį 

išsilavinimą turintys pacientai rečiau atsisako ir dažniau pageidauja elektroninio recepto, kaip ir aukštesnį kompiuterinio 

raštingumo lygį turintys respondentai. Kompiuterinio raštingumo lygis taip pat silpnai, tačiau statistiškai reikšmingai, 

lemia pacientų nuomonę apie elektroninio recepto naudą, siekiant optimizuoti receptų išrašymo laiką ir laiką, skirtą 

paciento konsultavimui (p<0,05). 
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VADOVŲ GRUPINIŲ DISKUSIJŲ TYRIMAS: VEIKSNIAI, DIDINANTYS PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS KONKURENCINĮ PRANAŠUMĄ 

 

Aida Budrevičiūtė, Ramunė Kalėdienė 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra 

 

Įžanga. Pirminės sveikatos priežiūros svarba sveikatos priežiūros sistemai apibrėžiama paslaugų pacientams teikimu, 

kurios orientuojamos į pacientų lūkesčių ir poreikių tenkinimą, pacientų pasitenkinimo didinimą. Pirminė sveikatos 

priežiūra išlieka prioritetine sveikatos priežiūros sistemos plėtros kryptimi [1]. Sveikatos priežiūros institucijos ieško 

būdų, kaip geriau komunikuoti sveikatos paslaugos vertę pacientams, kad įgytų konkurencinį pranašumą [2]. Didėjanti 

konkurencija tarp pirminės sveikatos priežiūros įstaigų suteikia pacientams galimybių laisvai rinktis gydymo įstaigą ir 

gydytoją, todėl nauju mokslinių tyrimų objektu tampa konkurencinio pranašumo tyrinėjimai. 

Tikslas. Ištirti pirminės sveikatos priežiūros institucijų vadovų nuomonę apie konkurencinio pranašumo veiksnius. 

Metodai. Tyrimui atlikti gautas Kauno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto leidimas (Nr. BE-2-11). 

Tyrėjai kreipėsi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl tyrimo dalyvių duomenų apsaugos (Nr. DVT2-2009). 

Pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų grupinės diskusijos tyrimas vykdytas nuo 2015 m. gegužės iki 2016 m. kovo 

mėn. Atlikta dešimt grupinių diskusijų Lietuvos apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, 

Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Telšių. Iš viso kokybiniame tyrime dalyvavo 48 dalyviai: 31 viešųjų pirminės sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovas, 17 privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų. Vidutinis grupinės diskusijos dydis – 

5 dalyviai. Vidutinė grupinės diskusijos trukmė 1,21 val. Grupinių diskusijų dalyvių atranka atlikta pagal pateiktą 2012 

metų pabaigos Lietuvos higienos instituto gydymo įstaigų sąrašą ir remiantis atrankos principu 50 / 50, kuriuo siekta, kad 

grupinėje diskusijoje dalyvautų tiek viešųjų, tiek privačių pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai. Telefonu 

susisiekta su pirminės sveikatos priežiūros įstaigos vadovu ir informuota apie grupinės diskusijos temą, tikslą, vietą, laiką. 

Sutikus dalyvauti grupinės diskusijos sesijoje, kvietimas išsiųstas elektroniniu paštu ir / arba įteikiant dalyviui, įteikiant 

gydymo įstaigos darbuotojams, kurie perduoda kvietimą vadovui. Informavus apie grupinę diskusiją ir sutikus dalyvauti, 

gautas tiriamojo Asmens informavimo ir informuoto asmens sutikimas dalyvauti grupės diskusijoje. Atlikus grupinių 

diskusijų tyrimą, įvertinta dalyvių nuomonė apie diskusijos kokybę. Grupinių diskusijų sesijos fiksuotos naudojant 

diktofoną ir remiantis įrašais atlikta grupinių diskusijų analizė. 

Rezultatai. Viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai pabrėžė, kad konkurencija užtikrina teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimą ir sveikatos priežiūros paslaugų išskirtinumą, lyginant su kitomis paslaugomis. Privačių 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigų vadovai taip pat pabrėžė ekonominį paslaugų konkurencingumą, konkurencijos 

reikalingumą medicinos srityje ir konkurencingumo priklausymą nuo sveikatos politikos. Viešųjų pirminės sveikatos 

priežiūros institucijų vadovai nurodė, kad perdegimo sindromo valdymas, psichologija, medijos, teisė – pagrindinės 

sveikatos politikos perspektyvos, didinančios konkurencinį pranašumą. Teisė, konkurencija, paslaugos – pagrindinės 

sveikatos politikos perspektyvos, kurias apibūdino privačių pirminės sveikatos priežiūros institucijų vadovai. Viešųjų 

pirminės sveikatos priežiūros institucijos vadovų nuomone, organizacijos lygiu konkurencinio pranašumo veiksniai: 

infrastruktūra, biudžetas, vieta, pacientai, iniciatyvos; kai privačių – įvaizdis, infrastruktūra, vieta, kokybė. Privačių 

pirminės sveikatos priežiūros institucijų vadovai nurodė žmogiškųjų išteklių perspektyvos konkurencinį pranašumą 

didinančius veiksnius: komandinis darbas, partnerystė, pasitenkinimas, rezultatai, komunikacija, prestižas, kai viešųjų – 

kompetencijos, motyvacija, darbo krūvis. Pacientų vadybos lygmeniu konkurencinį pranašumą didinantys veiksniai apima 

komunikaciją, lojalumą, ryšius, pasirinkimus, galią, pasitenkinimą (viešųjų pirminės sveikatos priežiūros institucijų 

vadovų nuomonė), kultūrą, kokybę, kontaktus, pasitenkinimą (privačių pirminės sveikatos priežiūros institucijų vadovų 

nuomonė). 

Išvada. Konkurencinio pranašumo veiksnių nustatymas nurodo kryptis, kaip stiprinti institucijos poziciją rinkoje ir 

atrasti šalies sveikatos sektoriaus konkurencingumo galimybes. 

Rekomendacijos. 1. Pasitelkus šiuolaikinės sveikatos vadybos instrumentus, didinti pacientų pasitenkinimą. 2. 

Šeimos gydytojo darbo vertės didinimas ir profesijos prestižo visuomenėje kūrimas. 3. Institucijos infrastruktūros plėtros 

galimybės, įgalinančios efektyvią biudžeto vadybą, kokybės gerinimą ir naujų sveikatos iniciatyvų paiešką. 4. 

Konkurencijos didinimas, kuriant naujas sveikatos priežiūros paslaugas visuomenei. 

Padėka. Autoriai dėkoja grupinių diskusijų dalyviams už pareikštą nuomonę kokybinio tyrimo metu. Už suteiktas 

patalpas kokybiniam tyrimui atlikti autoriai dėkoja Lietuvos mokslo tarybai, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos 

centrui, Šiaulių teritorinei ligonių kasai, Šiaulių miesto visuomenės sveikatos centrui, Panevėžio miesto visuomenės 

sveikatos centrui, Marijampolės miesto savivaldybei, Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui, Alytaus 

miesto savivaldybei, Telšių rajono savivaldybei, Tauragės rajono savivaldybei. 
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GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO PREVENCINĖ PROGRAMA ŠEIMOS GYDYTOJŲ AKIMIS 

 

Jolita Jankauskaitė
1
, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė

1,2 

1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika,

2 
Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas
 

Įžanga. Gimdos kaklelio vėžys (GKV) – tai gimdos kaklelio piktybinis navikas, nuo kurio mirštamumas pasaulyje 

užima ketvirtąją, o Lietuvoje – penktąją vietą tarp moterų onkologinių susirgimų [1]. Daugiausiai naujų ligos atvejų bei 

mirčių registruojama ekonomiškai neišsivysčiusiose, o mažiausiai – ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse [2]. Gimdos 

kaklelio vėžys yra efektyviausiai kontroliuojamas prevencinėmis programomis iš visų onkologinių susirgimų [1]. Lietuvai 

išliekant šalimi, pasižyminčia aukščiausiais sergamumo ir mirtingumo rodikliais nuo GKV, nuo 2004 m. liepos 1 d. 

pradėta vykdyti nacionalinė gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa, finansuojama iš privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšų [3, 4]. Labai svarbu, kad šeimos gydytojai prisiimtų atsakomybę ir 

remdamiesi mokslu pagrįstais įrodymais moteris ne tik informuotų, bet ir motyvuotų aktyviai dalyvauti prevencinėje 

programoje [5]. Gydytojo motyvavimas dažniausiai tampa paskutiniu lemiamu veiksniu dvejojančioms moterims prieš 

apsisprendžiant dalyvauti programoje. Literatūros duomenimis, prevencines programas vykdančių gydytojų požiūris, 

žinių lygis, motyvai bei kliūtys, su kuriomis jie susiduria vykdant prevencines programas, turi didelę įtaką jų elgsenai ir 

pačios programos įgyvendinimui. Pastebėta, jog gydytojai, kurie turi teigiamą nuomonę ir patirties, susijusios su 

programos vykdymu, konsultacijos metu dažniau informuoja ir kviečia pacientus dalyvauti prevencinėse programose, 

lyginus su tais, kurie mano priešingai [6]. 

Tikslas. Įvertinti šeimos gydytojų nuomonę apie gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą Kauno mieste. 

Metodai. Tyrimas atliktas 2017 m. gavus Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bioetikos centro (2017 m. birželio 

6 d., Nr. BEC-MF-457) ir 5 viešųjų bei 6 privačių pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PASPĮ) vadovų leidimus. 

Momentinė anoniminė anketinė apklausa buvo išdalinta visiems įstaigoje dirbantiems šeimos gydytojams. Apklausą 

gydytojai užpildė jiems patogiu metu. Remiantis Lietuvos sveikatos rodiklių informacijos sistema, Kauno mieste 

praktikuoja 345 šeimos gydytojai [7]. Tyrimo metu buvo išdalinta 220 anketų, kurias užpildė ir grąžino 185 šeimos 

gydytojai (atsako dažnis – 84 proc.). Tyrimo metu apklausta 53,6 proc. populiacijos, kuri esant 95 proc. pasikliautinąjam 

lygmeniui sudaro reprezentatyvią imtį. 

Anoniminę anketą sudarė uždaro tipo klausimai, kai kuriuose klausimuose atsakymų variantus buvo galima papildyti 

įrašant savo variantą. Į kiekvieną klausimą reikėjo atsakyti pasirenkant vieną labiausiai respondento nuomonę atitinkantį 

atsakymą (nebent buvo nurodyta kelių atsakymo variantų pasirinkimo galimybė).  

Duomenų statistinė analizė atlikta naudojant MS Excel skaičiuoklę ir programą SPSS 23.0. Kokybinių dydžių skirstiniams 

palyginti taikytas χ
2 

požymių nepriklausomumo (homogeniškumo) kriterijus. Analizės rezultatai aprašomi pateikiant 

reikšmių dažnius, santykinius dažnius (proc.) ir jų 95 proc. pasikliautinuosius intervalus.  

Rezultatai. 69,2 proc. (95 proc. PI 63,1–76,3) apklaustų šeimos gydytojų teigia, kad jų darbovietėje gimdos kaklelio 

vėžio prevencinė programa (GKVPP) vyksta aktyviai ir efektyviai. Jog programa vyksta efektyviai tik didžiuosiuose 

šalies regionuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, – mano  41,6 proc. (95 proc. PI 34,5–48,7) respondentų; 

ketvirtadalis respondentų nurodė manantys, jog programa šalyje vykdoma neefektyviai (24,9 proc.), 18,9 proc. teigia jog 

programa vyksta efektyviai visoje šalyje, o 14,6 proc. nuomonės apie programos vykdymą šalies mastu neturi. 

Didžiausia kliūtimi, lemiančia efektyvią programos vykdymo eigą, įvardijamas moterų pasyvumas ir nenoras tirtis (81,1 

proc., 95 proc. PI 75–86,3) bei per maži įkainiai už suteiktas paslaugas (44,9 proc., 95 proc. PI 37,8–52,1). Kitos 

priežastys, taip pat lemiančios programos efektyvumo eigą, – neaiškumas, kas galutinai atsakingas už patikros programos 

vykdymą bei sekimą, blogai organizuota patikros programos eiga, šeimos gydytojų abejingumas ir PASPĮ administracijos 

pasyvi pozicija. Moteris apie vykstančią GKVPP turėtų informuoti bendruomenės slaugytojas (-a) (87 proc., 95 proc. PI 

81,7–91,3) ir šeimos gydytojas (71,4 proc., 95 proc. PI 64,6–77,5). Akušeris-ginekologas ir gydymo įstaigos 

administracija, respondentų manymu, yra mažiau tinkami nei pastarieji. Šeimos gydytojų nuomone, didžioji dauguma 

pacienčių atsisako dalyvauti GKVPP dėl procedūros baimės (67,6 proc. (95 proc. PI 60,6–74), 57,3 proc. (95 proc. PI 

50,1–64,3) teigia, jog pacientės lankosi pas akušerius-ginekologus kitose gydymo įstaigose. Kitos priežastys, darančios 

įtaką moterų atsisakymui dalyvauti programoje: informacijos stoka (45,9 proc.), žema socialinė padėtis (38,4 proc.) ir 

išsilavinimas (38,4 proc.), programoje dalyvauja prižiūrint akušeriui-ginekologui (27,6 proc.), o moterų amžius 

nurodomas kaip mažiausią įtaką turintis veiksnys atsisakymui dalyvauti prevencinėje programoje. 38,9 proc. (95 proc. PI 

32,1–46,1) apklaustų šeimos gydytojų sutinka, jog jie yra tinkami specialistai vykdyti prevencinę programą, tačiau 21,1 

proc. apklaustųjų mano, jog šia veikla turėtų užsiimti akušeriai-ginekologai. 64,3 proc. (95 proc. PI 57,4–71,2) šeimos 

gydytojų visiškai sutinka su nuomone, jog tik reguliarus moterų tikrinimasis ir dalyvavimas GKVPP turi įtakos šios ligos 

atvejų mažėjimui ir išvengimui, 33,5 proc. respondentų iš dalies sutinka su šia nuomone, visiškai nesutinka (1,1 proc.) ir 

neturi nuomonės 1,1 proc. apklaustųjų. 
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Išvados. Kauno mieste dirbantys šeimos gydytojai teigiamai žiūri į vykstančią gimdos kaklelio vėžio prevencinę 

programą, tačiau mano, jog programa efektyviai vykdoma tik didžiuosiuose šalies regionuose. Šeimos gydytojų nuomone, 

informuoti moteris apie vykstančią programą turėtų bendruomenės slaugytojas (-a), o pagrindinė moterų atsisakymo 

dalyvauti gimdos kaklelio vėžio prevencinėje programoje priežastis – procedūros baimė. 
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REPRODUKCINĖS SISTEMOS PIKTYBINIAI NAVIKAI: MIRTINGUMO SĄSAJOS SU MOTERŲ 

SOCIALINE-EKONOMINE PADĖTIMI 

 

Olga Meščeriakova-Veliulienė, Ramunė Kalėdienė, Snieguolė Kaselienė, Skirmantė Sauliūnė  

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Visuomenės sveikatos fakulteto Sveikatos vadybos katedra 

 

Įvadas. Moterų mirčių nuo piktybinių navikų dažnumas jau daugelį metų bendroje mirties priežasčių struktūroje 

užima antrąją vietą. 2017 m. mirtys nuo šių ligų sudarė 17,3 proc. visų mirčių. Daugiau nei 30 proc. visų mirčių nuo vėžio 

sudaro mirtys nuo reprodukcinės sistemos piktybinių navikų. Sveikata – pagrindinis rodiklis, atspindintis socialinius 

visuomenės pokyčius. Daugelyje ekonomiškai išsivysčiusių pasaulio šalių visų gyventojų sveikata gerėja nevienodai 

priklausomai nuo užimamos socialinės ekonominės padėties. Tyrimai rodo, kad gyventojų, užimančių žemesnę socialinę 

ekonominę padėtį, sveikata yra prastesnė bei mirtingumas didesnis negu aukštesnę padėtį užimančiųjų. Moterų 

mirtingumo nuo reprodukcinės sistemos piktybinių navikų netolygumai, priklausomi nuo socialinės ekonominės padėties, 

iki šiol išsamiai netyrinėti.  

Tikslas. Įvertinti moterų mirtingumo nuo reprodukcinės sistemos piktybinių navikų socialinius ekonominius 

netolygumus bei jų pokyčius 2001–2014 m. 

Metodika. Atliktas retrospektyvinis tyrimas, apimantis 2001–2014 m. laikotarpį. Duomenys gauti sugretinus 2001 

ir 2011 m. Lietuvos gyventojų ir būsto surašymo duomenis, mirties atvejus ir emigracijos įrašus. Visus duomenų 

apdorojimo darbus, susijusius su individualių įrašų panaudojimu, atliko Statistikos departamento specialistai, kurie turi 

leidimą dirbti su konfidencialia statistine informacija. Tyrimas apėmė vyresnes nei 30 m. amžiaus moteris, mirusias nuo 

reprodukcinės sistemos piktybinių navikų (TLK-10-AM kodai C50 – C58). Mirtingumo rodikliai pagal išsilavinimą 

(turinčios aukštąjį  / neturinčios aukštojo išsilavinimo), šeiminę padėtį (ištekėjusios / neištekėjusios), profesiją ir  socialinę 

grupę (tarnautojos / fizinį darbą dirbančios ir neaktyvios), aktyvumo lygį (dirba / nedirba) apskaičiuoti 100 000 asmens 

stebėjimo metų (asm. steb. m.) ir standartizuoti pagal amžių tiesioginės standartizacijos metodu. Mirtingumo 

netolygumams įvertinti buvo skaičiuota santykinė rizika ir jos 95 proc. pasikliautinieji intervalai. Standartizuotų 

mirtingumo rodiklių ir santykinės rizikos pokyčiams įvertinti atlikta tiesinė regresinė analizė. Duomenys buvo laikomi 

statistiškai reikšmingi, kai p<0,05. 

Rezultatai. Išsilavinimas. Analizuojant moterų mirtingumo nuo reprodukcinės sistemos piktybinių navikų 

netolygumus Lietuvoje 2001–2014 m., nustatyta, kad 2001 m. moterų mirtingumo nuo reprodukcinės sistemos piktybinių 

navikų rodikliai pagal išsilavinimą nesiskyrė (santykinė rizika 1,05; p>0,05), tačiau 2014 m. neturinčios aukštojo 

išsilavinimo moterys mirė 1,54 kartus dažniau nei turinčios (nustatytas tolygus santykinės rizikos didėjimas vidutiniškai 

3,15 proc. per metus, p<0,05). Moterų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą, mirtingumas analizuojamu laikotarpiu sumažėjo nuo 

89,83 iki 64,77/100 000 asm. steb. m. (nustatytas tolygus mirtingumo mažėjimas vidutiniškai 1,99 proc. per metus, 

p<0,05), o moterų, kurios buvo įgijusios žemesnį išsilavinimą, tuo pačiu laikotarpiu stebima mirtingumo didėjimo 

tendencija (nuo 93,99 iki 99,73/100 000 asm. steb. m.). Šeiminė padėtis. Neištekėjusios moterys mirė nuo 1,25 (2001 m.) 

iki 1,53 (2014 m.) kartų dažniau nei ištekėjusios (nustatytas tolygus santykinės rizikos didėjimas vidutiniškai po 1,63 

proc. per metus, p<0,05). Analizuojant moterų mirtingumą 2001–2014 m., nustatyta, kad ištekėjusių moterų mirtingumas 

mažėjo nuo 1003,77 iki 765,95/100 000 asm. steb. m. (nustatytas tolygus mirtingumo mažėjimas vidutiniškai 1,39 proc. 

per metus, p<0,05), o moterų, kurios buvo neištekėjusios, tuo pačiu laikotarpiu stebima statistiškai nereikšminga 

mirtingumo mažėjimo tendencija (nuo 1259,34 iki 1170,13/100 000 asm. steb. m.). Profesija / socialinė grupė. 2001–

2014 m. laikotarpiu mirtingumo netolygumai pagal profesiją / socialinę grupę ir jų pokyčiai buvo statistiškai 

nereikšmingi. Visu analizuojamu laikotarpiu moterų, kurios užėmė tarnautojų pareigas, mirtingumas didėjo nuo 43,46 iki 

48,25/100 000 asm. steb. m., o neaktyvių ir fizinį darbą dirbančių moterų nežymiai mažėjo (nuo 102,60 iki 100,91/100 

000 asm. steb. m.). Statistiškai reikšmingų mirtingumo pokyčių taip pat nebuvo nustatyta. Aktyvumo lygis. Analizuojamu 

laikotarpiu nenustatyta statistiškai reikšmingų mirtingumo netolygumų priklausomai nuo moterų aktyvumo lygio. 

Dirbančių moterų mirtingumas šiuo laikotarpiu mažėjo nuo 51,01 iki 49,09/100 000 asm. steb. m., o nedirbančių – nuo 

126,21 iki 120,49/100 000 asm. steb. m. Tolygių mirtingumo mažėjimo pokyčių nenustatyta (p>0,05). 

Išvada. Tyrimas atskleidė didelius mirtingumo netolygumus tarp skirtingo išsilavinimo ir šeiminės padėties moterų. 

2001–2014 m. moterų, kurių išsilavinimas žemesnis, taip pat neištekėjusių, mirtingumas buvo didesnis. Šie skirtumai 

rodo, kad vėžio prevencinės programos turi būti rengiamos atsižvelgiant į socialinius mirtingumo nuo reprodukcinės 

sistemos vėžio netolygumus. Pravartu siūlyti kryptingų prevencinių priemonių skirtingoms rizikos grupėms, skiriant 

ypatingą dėmesį žemesnę socialinę padėtį užimančioms moterims. 
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ŠIMTMEČIO SKIEPIJIMŲ POKYČIAI ŠALYJE 

 

Kristina Rudžinskaitė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 

 

Įžanga. Daugiau nei prieš du tūkstančius metų medicina jau ieškojo būdų, kaip apsisaugoti nuo užkrečiamųjų 

ligų. Senovės Indijoje ir Kinijoje buvo bandoma skiepyti nuo raupų. Lietuvos skiepijimų tradicijos pradžia galima laikyti 

1768 m., kai daktaras Jan Boeckler skiepijo žmones karvės raupų medžiaga.  

1808 m. prof. Jozefo Franko iniciatyva Vilniuje įkurtas Vakcinacijos institutas (dabartinis Higienos institutas), 

kurio veiklą sudarė skiepijimų klausimų sprendimas. Buvo atliekami eksperimentiniai tyrimai, ieškota efektyvesnių 

vakcinos nuo raupų paruošimo, skiepijimo būdų, gaminta vakcina, kuri buvo paklausi Italijoje, Šveicarijoje ir kitose 

Europos šalyse.  

1918 m. Kaune atkurtas Vakcinacijos institutas (veikęs Vilniuje 1808–1918 m.) ir pavadintas Valstybiniu 

higienos institutu. Jo veikla neapsiribojo raupų vakcinos tyrimais ir gamyba.  

1917–1918 m. Lietuvoje buvo galimybė pasiskiepyti nuo 4–5 užkrečiamųjų ligų (maro, raupų, difterijos, 

pasiutligės ir galbūt vidurių šiltinės).  

Per šį šimtą metų ilgalaikių skiepijimų programų didžiausi laimėjimai visuomenės sveikatos srityje yra raupų 

išnaikinimas pasaulyje ir Europos regiono, kaip „laisvo“ nuo poliomielito sukėlėjo, sertifikavimas. Iškelti nauji 

profilaktinių skiepijimų tikslai – likviduoti tymus ir raudonukę.  

Tikslas. Įvertinti skiepijimų galimybes ir skiepijimų patirties pokyčius Lietuvoje per pastaruosius 100 metų.   

Priemonės. Literatūros šaltinių apžvalga. 

Rezultatai. 1917–1918 m. pirmasis pasaulinis karas ėjo į pabaigą, kūrėsi nepriklausoma Lietuvos valstybė. 

Informacijos apie skiepijimus nėra daug. Grįžtantieji po karo iš Rusijos buvo skiepijami nuo raupų, tačiau dalis grįždavo 

nelegaliai, todėl raupai ilgą laiką buvo didžiulė problema Lietuvoje. 1918 m. Kaune, Valstybiniame higienos institute, 

įkurta Pastero stotis, kuriai vadovavo gyd. M. Nasvytis. Iš pradžių pasiutligės vakcina buvo perkama Vokietijoje, vėliau – 

gaminama vietoje. 

Pirmasis pasaulinis karas pablogino skiepijimų paplitimą Lietuvoje, tačiau iki karo tam buvo skiriama nemažai 

dėmesio. 1915 m. Kaune išleistoje dr. A Vileišio knygelėje „Limpamosios ligos ir kaip nuo jų išsisaugoti?“ nurodoma, 

kad skiepijimas nuo difterito (kriokšlės) apsaugo nuo susirgimo ir, jeigu neįmanoma izoliuoti sveikų nuo sergančiojo ir 

daktaras toli gyvena, – reikia paskiepyti sveikuosius. Primenami raupų skiepai: pirmą kartą reikėtų skiepyti sveikus 3 

mėn. kūdikius, skiepus kartoti kas 5–7 m. Maro (džumos) skiepai rekomenduojami artėjant epidemijai. Nuo pasiutimo 

reikia pradėti skiepytis kuo greičiausiai, įkandus šuniui, ir kreiptis į Pastero stotį. 1919 m. Krašto apsaugos ministerijos 

literatūros skyriaus leidinyje „Limpamosios ligos“ Agnietė Ambraziejūtė-Steponaitienė mini skiepus nuo vidurių šiltinės. 

Lietuvoje ne tik buvo vykdomi skiepijimai, bet ir gaminamos vakcinos, kiti imunobiologiniai preparatai. Iš 

literatūros šaltinių matome, kad ir prieš šimtą metų, kaip ir šiuo metu, buvo reikalinga informacija apie skiepus, raginimai 

pasiskiepyti, teko įtikinėti tėvus, kad skiepai jų vaikui yra reikalingi.  

Per šimtmetį pasikeitė tik skiepijimų ir vakcinų prieinamumas. Šiuo metu vaikai Valstybės biudžeto lėšomis 

skiepijami nuo 14 užkrečiamųjų ligų. Suaugusieji valstybės biudžeto lėšomis skiepijami nuo difterijos ir stabligės, rizikos 

grupių asmenys – nuo gripo ir pneumokokinės infekcijos. Valstybės biudžeto lėšomis vaikams ir suaugusiesiems taikoma 

pokontaktinė imunoprofilaktika nuo pasiutligės ir stabligės. Keliaujantiems į egzotines šalis rekomenduojama pasiskiepyti 

nuo geltonojo drugio, vidurių šiltinės, choleros ir virusinio hepatito A bei B. Darbdaviai įpareigoti apsaugoti savo 

darbuotojus nuo užkrečiamųjų ligų skiepų pagalba. Siūlomi mokami skiepijimai, kurie padeda išvengti dar dviejų 

užkrečiamųjų ligų (vėjaraupių, erkinio encefalito). 

Išvados. Poreikis išvengti užkrečiamųjų ligų buvo aktualus prieš šimtą metų, kaip ir dabar. Tačiau noras 

apsaugoti pacientus vis dar susiduria su pasipriešinimu dėl informacijos visuomenei trūkumo bei šeimos gydytojų 

kompetencijos spragų. 
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GREITIEJI TESTAI PADĖS SUMAŽINTI BETIKSLĮ ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMĄ 

 

Kristina Rudžinskaitė 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 

 

Įžanga. Racionalus antibiotikų vartojimas, antibiotikų suvartojimo mažinimas – viena iš pagrindinių priemonių 

siekiant suvaldyti antimikrobinį atsparumą. Galimybė tiksliai nustatyti diagnozę ir paskirti efektyvų gydymą gali padėti 

sumažinti antibiotikų vartojimą. Antibiotikų skyrimas ir suvartojimas labai padidėja šaltuoju metų laiku, kai plinta gripas 

ir ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (toliau – ŪVKTI), dažniausiai sukeliamos virusų. Greitasis A grupės β 

hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testas (toliau – GAST) padeda nustatyti tuos atvejus, kai antibiotikai tikrai 

reikalingi ligai gydyti. Nuo 2016 m. sausio 1 d. šeimos gydytojai yra skatinami atlikti šį testą 2–7 m. amžiaus vaikams, 

sergantiems ŪVKTI. 

Tikslas. Įvertinti Kauno apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) aktyvumą, teikiant 

skatinamąją pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugą – GAST atlikimą – 2–7 m. amžiaus vaikams, sergantiems 

ŪVKTI. Nustatyti paslaugų teikimo skirtumus ir galimas priežastis. 

Priemonės. Vadovaujantis Kauno apskrities antimikrobinio atsparumo valdymo grupės 2018 m. veiklos planu, 

patvirtintu 2018 m. sausio 25 d., pagal Kauno teritorinės ligonių kasos (toliau – Kauno TLK) pateiktus duomenis parengta 

GAST atlikimo 2–7 metų vaikams, sirgusiems ŪVKTI, aktyvumo Kauno apskrities ASPĮ 2017 m. analizė.  

Rezultatai. 2017 m. Kauno apskrities ASPĮ iš viso atliko 2268 GAST 2–7 metų vaikams, sirgusiems ŪVKTI, 

2016 m. buvo atlikti 2262 testai.  

Vertinant pagal savivaldybes, per metus atliktų testų skaičius padidėjo Birštone (beveik du kartus), Kauno m. 15 

proc., sumažėjo Kėdainių r. 28 proc., Prienų r. 27 proc., Jonavos r. 24 proc.  

Skaičiuojant 2–7 m. vaikų, sirgusių ŪVKTI, ištyrimą atliekant GAST, aktyviausi birštoniečiai, net 53 proc. 

sirgusių vaikų buvo patikrinti GAST. Mažiausiai aktyvūs Kauno ir Jonavos r., kur patikrinta 2,9 proc. sirgusiųjų.  

2017 m. GAST buvo atliekami tik 68,7 proc. apskrities ASPĮ (57 ASPĮ iš 83). Kyla klausimas, kodėl dalis ASPĮ 

neatlieka GAST ir nesiekia sumažinti nereikalingo antibiotikų vartojimo. Net pusėje Kauno apskrities teritorijų per metus 

sumažėjo ASPĮ, teikiančių šią skatinamąją paslaugą, skaičius. 

Iš Kauno m. ASPĮ net 367 GAST testus atliko VšĮ Kauno Kalniečių poliklinika. Antroje vietoje VšĮ Kauno 

Šančių poliklinika, atlikusi 170 testų. Trečioje vietoje VšĮ Kauno Centro poliklinika, atlikusi 103 testus. Pagal patikrintų 

sirgusių vaikų proc. Kauno mieste pirmauja UAB „Marių klinika“, atlikusi GAST testą 53 proc. 2–7 m. vaikų, sirgusių 

ŪVKTI. 

Iš Kauno apskrities ASPĮ (be Kauno miesto) aktyviausiai šias skatinamąsias paslaugas teikia VšĮ Kėdainių PSPC 

– per 2017 m. metus 358 testai (17,2 proc. sirgusių vaikų). Antroje vietoje VšĮ Raseinių PSPC, atlikusi 119 testų, trečioje 

vietoje VšĮ Prienų PSPC, atlikusi 96 testus. Pagal patikrintų sirgusių vaikų procentą Kauno apskrityje (be Kauno m.) 

pirmauja VšĮ Birštono PSPC, atlikusi GAST testą 53,1 proc. 2–7 m. vaikų, sirgusių ŪVKTI. 

Išvados. Kauno apskrities ASPĮ greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo 

atlikimo 2–7 metų vaikams, sirgusiems ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis, aktyvumas 2017 m. 

buvo žemas. Vidutiniškai 7,5 proc. 2–7 metų vaikų, sirgusių ŪVKTI, buvo atliktas GAST. 26 Kauno apskrities ASPĮ per 

2017 m. neatliko nė vieno testo, kuris galėtų padėti sumažinti antibiotikų skyrimą. 2016 m. tokių buvo 20. Būtina gerinti 

gydytojų informavimą apie greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo aktualumą, 

pasirenkant ŪVKTI gydymą. Tikslinga skatinti ASPĮ užtikrinti GAST testo atlikimą visose pirmines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiančiose ASPĮ.  
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„X“ VASTINIŲ TINKLO FARMACIJOS SPECIALISTŲ ANTIBIOTIKŲ VARTOJIMO SERGANT 

ŪMINĖMIS VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJOMIS IR ELGSENOS, SUSIJUSIOS SU 

SAVIGYDA IR PROFESINE VEIKLA, SĄSAJOS 

 

Jolita Kirvaitienė
1,2

, Orina Ivanauskienė
1,3,  

1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija

 

2
Kauno kolegijos Medicinos fakultetas  

3
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 

 

Įžanga. 68-oje Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) asamblėjoje PSO nariai patvirtino pasaulinį veiksmų 

planą, kuriuo siekiama spręsti atsparumo antimikrobinės medžiagoms problemą. Pasak PSO atstovų, „Antimikrobinis 

atsparumas yra krizė, kuri turi būti valdoma kuo skubiau“. Svarbu suprasti, kad bakterijos tampa atsparios daug greičiau 

nei sukuriami nauji antibiotikų preparatai. Higienos instituto 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis, bendras savigydos 

antibiotikais paplitimas sergant ūminėmis viršutinėmis kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) buvo 4,4 proc. (n=1506). 

K. Žigaitės 2013 m. atlikto tyrimo duomenimis, apie 8 proc. tyrime dalyvavusių vaistinių išdavė antibiotikus be recepto 

pacientams, dažniausiai imituojantiems peršalimo simptomus (10 proc.) ir alerginę rinitą (5 proc.). Gyventojų savigyda 

antibiotikais, remiantis 2009, 2013 ir 2016 m. Eurobarometro tyrimais, Lietuvoje sumažėjo: 2009 m. be recepto 

antibiotikus vartojo 12 proc. gyventojų, o 2016 m. tokių respondentų buvo 8 proc. Gyventojų žinios taip pat pagerėjo: 

2016 m. į keturis teiginius („antibiotikai naikina virusus“; „antibiotikai efektyvūs gydant peršalimą ir gripą“; 

„netinkamas antibiotikų vartojimas mažina jų efektyvumą“; „antibiotikų vartojimas sukelia šalutinius poveikius, pvz., 

viduriavimą“) teisingai atsakė 19 proc. respondentų, t. y. 8 proc. daugiau nei 2009 m., tačiau Lietuva pagal gyventojų 

žinias dar nesiekia Europos vidurkio – 24 proc. 2016 m. Eurobarometro duomenimis, 57 proc. respondentų nežino, kad 

antibiotikai neveikia virusų, 46 proc. respondentų tikisi antibiotikais išgydyti peršalimą ir gripą, 50 proc. respondentų per 

paskutinius 12 mėn. negavo informacijos apie antimikrobinį atsparumą. Sukėlėjų atsparumas antibiotikams yra viena iš 

nesėkmingo gydymo ir su tuo susijusių mirties atvejų bei išaugusių gydymo išlaidų priežasčių.  PSO Europos regione 

atliktos apklausos duomenimis, farmacijos specialistai turi didžiausias galimybes skatinti tinkamą antibiotikų vartojimą, 

todėl vaistinėse dirbantys specialistai, bendradarbiaudami su politikais ir sveikatos priežiūros darbuotojais, vaidina 

lemiamą vaidmenį sprendžiant antimikrobinio atsparumo problemą. Farmacijos praktikos misija yra prisidėti prie 

visuomenės sveikatos gerinimo ir padėti sergantiems ar turintiems sveikatos problemų pacientams kuo tikslingiau 

panaudoti vaistus.  

Tikslas. Įvertinti „X“ vaistinių tinklo farmacijos specialistų antibiotikų vartojimo sergant ūminėmis viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis ir elgsenos, susijusios su savigyda bei profesine veikla, sąsajas. 

Metodai. Tyrimo populiacija – „X“ vaistinių tinklo farmacijos specialistai, dirbantys Lietuvos didžiuosiuose 

miestuose, miesteliuose, rajonuose ir kaimuose. Jų apklausai naudotos anoniminės anketos, sudarytos vadovaujantis 

Higienos instituto visuomenės sveikatos technologų centro 2013 m. inicijuoto tyrimo „Lietuvos gyventojų savigydos 

antibakteriniais vaistais ir žinių apie juos įvertinimas“ protokolu. Apklausoje dalyvavo 342 respondentai, (atsako dažnis 

85,5 proc.). Darbe buvo analizuojami du pagrindiniai kintamieji: savigyda ir profesinė elgsena.  

Rezultatai. Savarankiškas antibiotikų vartojimas tarp farmacijos specialistų – 32,5 proc. Dažniausiai respondentai 

nepasikonsultavę su gydytoju antibiotikus vartotų sergant ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI). 

Farmacijos specialistai, kurie savo žinias apie antibiotikus vertina gerai, dažniau nevartoja antibiotikų savarankiškai 

sirgdami ŪVKTI. Dirbantiems vidutinio dydžio vaistinėje (3–5) antibiotikus ŪVKTI gydymui dažniau tenka parduoti 

kiekvieną dieną, lyginant su didelėse vaistinėse dirbančiais farmacijos specialistais. Respondentai, dirbantys 21 metus ir 

ilgiau, dažniau pataria pacientams, sergantiems ŪVKTI, konsultuotis su gydytoju pieš stengiantis įsigyti antibiotikų bei 

dažniau neparduoda klientams antibiotikų, norintiems įsigyti jų be recepto, ir siūlo kreiptis į gydytoją. Įvertinus 

vaistininkų ir vaistininkų padėjėjų elgseną, susijusią su jų profesine veikla, nustatyta, kad respondentai, dirbantys 

farmacijos srityje ilgesnį laikotarpį (11–21 m.), dažniau įsitikina, kad pacientas teisingai suprato vaisto vartojimo 

nurodymus. Vyresnio amžiaus respondentai visada akcentuodami gydymo konkrečiu vaistu trukmę, informaciją pacientui 

užrašo ant pakuotės (73,9 proc.). Farmacijos specialistų savarankiškas antibiotikų vartojimas sergant ŪVKTI ir jų 

profesinė veikla yra susijusi su darbo stažu. Respondentai, turintys neilgą darbo stažą ir vartojantys savarankiškai 

antibiotikus, dažniau neįspėja pacientų apie nepageidaujamas reakcijas. Taip pat trumpesnį darbo stažą turintys 

respondentai, kurie sirgdami vartoja antibiotikus savarankiškai, dažniau mano, kad apie gydymo konkrečiu paskirtu 

receptiniu vaistu trukmę pacientus turi informuoti gydytojas. Savarankiškas antibiotikų vartojimas sergant ŪVKTI yra 

susijęs su subjektyviu savo žinių apie antibiotikus vertinimu ir antibiotikų atsargų laikymu namuose. Vaistininko padėjėjo 

išsilavinimą turintys respondentai didina galimybę vertinti savo žinias apie antibiotikus kaip vidutines ar prastas. 
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Išvada. Trečdalis „X“ vaistinių tinkle dirbančių farmacijos specialistų savarankiškai vartoja antibiotikus, sirgdami 

ŪVKTI,  bei savarankiškas antibiotikų vartojimas sergant ŪVKTI yra susijęs su farmacijos specialistų vykdoma profesine 

veikla. 
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ŽALOS MAŽINIMAS: ŽEMO SLENKSČIO PASLAUGŲ KABINETŲ KLIENTŲ ELGSENOS POKYČIAI 
 

Rožė Perminienė¹, Snieguolė Dapšienė² 

¹Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius, ²VšĮ Klaipėdos psichikos sveikatos centras 

 

Įžanga. Užkrečiamosios ligos, tokios kaip ŽIV ir virusinis hepatitas B ir C, yra glaudžiai susijusios su narkotikų 

vartojimu. Šios ligos – tai vieni sunkiausių narkotikų vartojimo padarinių sveikatai. Narkotikų švirkštimosi ir infekcijų 

perdavimo ryšys neabejotinas. Todėl su narkotikų vartojimu susijusios žalos prevencija ir jos mažinimas yra daugelio 

valstybių visuomenės sveikatos politikos ir kovos su narkotikais strategijų tikslas [1]. Pasaulinė sveikatos organizacija, 

Jungtinės Tautos žalos mažinimo programas rekomenduoja kaip efektyviausią ŽIV prevenciją tarp švirkščiamų narkotikų 

vartotojų [2]. Viena iš žalos mažinimo programos priemonių – žemo slenksčio paslaugų narkotikų vartotojams kabinetų 

veikla, vykdoma ir Klaipėdos mieste. Šie kabinetai ne tik aprūpina paslaugų gavėjus, nepasirengusius atsisakyti 

psichotropinių medžiagų vartojimo ne gydymo tikslui, švaria švirkštimosi įranga, bet ir siekia daryti įtaką jų rizikingai 

elgsenai, susijusiai su infekcijų (ŽIV, hepatito B, C) plitimu [3]. Siekiant nustatyti kabinetų veiklos efektyvumą, 

atliekama klientų rizikingos elgsenos stebėsena ir vertinami jos pokyčiai, o nuoseklus paslaugų teikimo proceso ir 

rezultatų vertinimas leidžia gerinti žemo slenksčio paslaugų prieinamumą, kokybę, klientų pasitenkinimą paslaugomis, 

klientų įgalinimą, taip pat įvertinti šių paslaugų poveikį visuomenės sveikatai bei socialinį ir ekonominį poveikį [4]. 

Tikslas. Įvertinti žemo slenksčio paslaugų kabinetų veiklos įtaką jų klientų rizikingai elgsenai. 

Metodai. 2017 metais Klaipėdos psichikos sveikatos centro žemo slenksčio paslaugų kabinete atliktas kiekybinis 

tyrimas, naudojant adaptuotą Tarptautinės šeimos sveikatos organizacijos aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV asmenų elgesio 

tyrimo klausimyną. Tyrimo metodas – anoniminė anketinė apklausa. Tyrimo imtis – 120 respondentų. Tyrimas atliktas 

laikantis etinių principų. Duomenų analizės metodas – statistinė ir aprašomoji duomenų analizė (SPSS 25.0, MS Excel 

2016).  

Rezultatai. Net 58 proc. respondentų prieš pradėdami lankytis žemo slenksčio paslaugų kabinete atiduodavo savo 

naudotus švirkštus naudotis kitiems, o po apsilankymų kabinete tai daro tik 19 proc. Dažnai respondentai iki apsilankymų 

kabinete imdavo naudotus švirkštus iš kitų narkotikų vartotojų, po apsilankymų kabinete 87 proc. respondentų nurodė, 

kad „nė karto“ nesinaudojo kitų naudotais švirkštais. Respondentai, paklausti, kokią įtaką žemo slenksčio paslaugų 

kabinetas daro jų elgesio pokyčiams, pažymėjo, jog jie ėmė taikyti saugesnius švirkštimosi būdus (56 proc.), pradėjo 

rinkti gatvėse besimėtančius švirkštus ir atnešti juos į kabinetą (55 proc.), sumažino vartojamo narkotiko kiekį (29 proc.) 

bei injekcijų skaičių (43 proc.). Tiriant klientų rizikingą lytinę elgseną, nustatyta, kad klientai, besilankantys kabinete, 

dažniau pradėjo naudoti prezervatyvus su nuolatiniais (32 proc.) bei atsitiktiniais (87 proc.) partneriais. Tačiau 

neatsakingos lytinės elgsenos rodiklis išlieka aukštas – 40 proc. respondentų pažymėjo, kad per paskutines 30 parų turėjo 

atsitiktinių lytinių santykių. Visi respondentai, lankantys kabinetą, turėjo teisingų žinių apie ŽIV užsikrėtimo būdus. 

Rezultatai parodė, kad kuo dažniau respondentai lankosi kabinete, tuo didesnė jų dalis atlieka ŽIV tyrimus ir 97 proc. žino 

tyrimo dėl ŽIV rezultatus. Kabinetų veikla darė įtaką ir respondentų socialinių problemų sprendimui: tarpininkaujant 

kabineto darbuotojui, respondentai ėmė spęsti problemas, susijusias su asmens dokumentų įsigijimu (35 proc.), 

užsiregistravo darbo biržoje – 59 proc., kreipėsi paslaugų į sveikatos priežiūros įstaigas – 81 proc., sprendė klausimus, 

susijusius su gyvenamąja vieta ir nakvyne, – 21 proc. Tyrimu nustatyta, kad 87 proc. respondentų norėtų nustoti vartoti 

narkotikus. 67 proc. respondentų, kurie dažnai lankosi kabinete, mano, jog tai jiems padaryti yra reali galimybė. 

Išvados. Tyrimas parodė, kad žemo slenksčio paslaugų kabineto veikla daro teigiamą įtaką švirkščiamųjų narkotikų 

vartotojų rizikingo elgesio pokyčiams: jų elgsena švirkščiantis narkotikus tapo saugesnė; elgsena lytinių santykių metu 

pakito teigiama linkme; nemaža dalis klientų nori nustoti vartoti narkotikus ir kuo jie dažniau lankosi kabinete, tuo 

realesnę galimybę tai padaryti mato. Žemo slenksčio paslaugų kabinete vykdoma veikla yra pakankamai efektyvi, 

keičiant rizikingą švirkščiamųjų narkotikų vartotojų elgesį saugesniu tiek vartojant narkotikus, tiek lytinio kontakto metu, 

ir yra viena iš priemonių ne tik stabdyti krauju bei lytiniu keliu plintančias infekcijas narkotikų vartotojų pažeidžiamoje 

grupėje ir visoje miesto bendruomenėje, bet ir mažinti perdozavimo bei mirties atvejų riziką, nusikalstamumą, kitas 

neigiamas sveikatos, socialines, ekonomines, teisines pasekmes visuomenei ir asmeniui. 
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VAIKŲ BURNOS HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA „KAUNO VAIKAI ŠYPSOSI“ 

 

Iveta Kučinskaitė 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

Įžanga. Skirtingose Europos valstybėse dantų karieso paplitimas tarp 6 metų amžiaus vaikų varijuoja nuo 20 iki 90 

procentų [1]. Lietuva, kaip ir kitos valstybės, yra susirūpinusi ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos būkle. 

Remiantis Lietuvoje atliktais tyrimais, 30,4 proc. 4–6 metų amžiaus vaikų nėra buvę pas odontologą, daugiau nei 55 proc. 

tėvų vaikus pas odontologą veda prasidėjus danties skausmui, o vos 2,5 proc. tėvų vaikus pas odontologą nuveda išdygus 

pirmiesiems dantims [2]. Vienintelio Kauno mieste atlikto išsamaus epidemiologinio tyrimo apie ikimokyklinio mažiaus 

vaikų burnos higienos būklę duomenys rodo, kad 74 proc. 4–6 metų amžiaus vaikų turi karieso pažeistų dantų 

(atitinkamai 60,8 proc. 4 metų amžiaus, 75,8 proc. 5 metų amžiaus ir 85,8 proc. 6 metų amžiaus vaikų). Trijų metų 

profilaktinės ikimokyklinio amžiaus vaikų programos rezultatai parodė, kad sistemingas burnos higienos mokymas ir 

specifinių profilaktinių priemonių naudojimas yra veiksmingas būdas sumažinti dantų ėduonies paplitimą ir intensyvumą 

[3]. Lietuvoje ikimokyklinio amžiaus vaikai nėra įtraukti į „Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programą“, nes ji skirta tik nuolatinius dantis turintiems vaikams. Kadangi sistemingas ikimokyklinio amžiaus vaikų 

burnos higienos įgūdžių ugdymas yra vienas iš efektyviausių būdų, mažinančių dantų ėduonies atsiradimą, nuspręsta 2017 

/ 2018 mokslo metais Kauno mieste vykdyti projektą „Kauno vaikai šypsosi“.  

Tikslas. Kryptingai ugdyti ir formuoti vaikų taisyklingus ir ilgalaikius burnos higienos įgūdžius, įtraukiant tėvus / 

globėjus į ugdymo procesą.  

Priemonės. 

1. Teoriniai-praktiniai užsiėmimai vaikų tėvams / globėjams, darželių auklėtojams ir visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistams darželiuose. Užsiėmimų turinį sudarė informacija apie taisyklingą vaikų burnos higienos 

priežiūrą ir tinkamą gautų žinių perdavimą vaikams. 

2. Programos įgyvendinimui reikalingų priemonių (dantų šepetėlių, dantų valymosi kalendorių ir informacinės 

medžiagos) dalinimas programos atidarymo švenčių darželiuose metu. 

3. Kasdienis programoje dalyvaujančių vaikų dantų valymas darželių grupėse vieną kartą per dieną, praėjus 30 

minučių po valgio, metinio dantų valymo kalendoriaus pildymas. 

4. Dantų šepetėlių keitimo šventės darželiuose kas 3 mėnesius nuo programos pradžios. 

5. Vaikų apdovanojimas už dalyvavimą programoje. 

6. Programos efektyvumo vertinimas (tėvų / globėjų apklausa apie programos naudingumą, odontologinis vaikų 

burnos higienos būklės vertinimas). 

Rezultatai. 

1. Programoje dalyvavo suplanuotas žmonių skaičius (11 925 3–7 metų amžiaus vaikai, lankantys Kauno miesto 

darželius, 24 000 vaikų tėvų / globėjų, 630 darželių auklėtojų, 43 visuomenės sveikatos priežiūros specialistai).  

2. Iš 178 apklaustų tėvų 51,7 proc. programą vertino teigiamai. 94,4 proc. apklaustų tėvų sutiktų atnešti į darželį 3 

dantų šepetėlius, kad būtų galima tęsti programą ir kitais mokslo metais.  

3. Atrinkta vaikų imtis buvo tikrinama 2 kartus: prieš projekto pradžią, 2017 rugsėjo mėn., ir projekto pabaigoje, 

2018 m. balandžio mėn. Išanalizavus odontologinių vaikų burnos higienos būklės vertinimų rezultatus nustatyta, 

kad po projekto įgyvendinimo 40,6 proc. daugiau vaikų burnos higiena buvo įvertinta kaip „puiki“ arba „gera“, 

16,9 proc. mažiau vaikų burnos higiena buvo įvertinta kaip „patenkinama“ ir 24,5 proc. mažiau vaikų „prasta“ 

(vertinama pagal Silness-Loe (PI) apnašų indeksą). Programos įgyvendinimas neturėjo įtakos karieso paplitimo 

sumažėjimui (vertinama pagal KPI indeksą).  

Išvados. Bendradarbiavimas su savivaldybės švietimo ir sveikatos apsaugos skyriais, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistais, Kauno kolegijos studentais ir privataus verslo sektoriaus atstovais buvo sėkmingos programos sukūrimo ir 

įgyvendinimo pagrindas. Ilgalaikė ir sisteminga ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos higienos priežiūros įgūdžių ugdymo 

programa turi teigiamos įtakos dantų apnašų sumažėjimui.   
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RŪKYMO ĮPROČIŲ POVEIKIS DANTŲ ĖDUONIES INTENSYVUMUI IR BAKTERIJŲ KIEKIUI SEILĖSE 

Svajonė Gikaraitė, Lijana Dvarionaitė 

Klaipėdos valstybinė kolegija 

 

Įžanga. Rūkymas yra svarbus daugelio ligų rizikos veiksnys. Daugelio šalių mokslininkų atlikti tyrimai įrodė 

nenuginčijamą rūkymo žalą žmogaus ir ypač burnos sveikatai (Mikalauskaitė ir Saldūnaitė, 2017). Nepaisant rūkymo 

nutraukimo pastangų, šis įprotis vis dar yra rimta burnos sveikatos problema (Auvinen ir kt., 2016). Daugelis tyrimų 

parodė, jog aktyvus rūkymas yra glaudžiai susijęs su periodonto ligų paplitimu ir jo sunkumu bei dantų netekimu (Ueno ir 

kt., 2015). Šiuo metu daugėja tyrimų, įrodančių, jog burnos sveikatai neigiamą poveikį turi ne tik aktyvus, bet ir pasyvus 

rūkymas, kuris gali apsunkinti periodonto ligas nerūkantiems žmonėms (Javed ir kt., 2014). Rūkymas taip pat gali sukelti 

ir estetinių burnos ertmės pokyčių, pavyzdžiui, pakitusios spalvos dantų restauracijas ir dantų protezus, tamsintus dantis. 

Yra ir daugiau rimtų komplikacijų, susijusių su rūkymu, pavyzdžiui, padidėjęs periodontito paplitimas, sąlygojantis dantų 

praradimą, padidėjęs kaulo ragėjimas, pablogėjęs žaizdų gijimas ir neigiamas poveikis jungiamajam audiniui. Rimčiausia 

būklė, susijusi su rūkymu ir tabako vartojimu, yra burnos vėžys (Csikar ir kt.,  2016).  

Tikslas – išsiaiškinti rūkymo įpročių poveikį dantų ėduonies intensyvumui ir bakterijų kiekiui seilėse. 

Tyrimo metodai ir kontingentas. Mokslinės literatūros analizė, pusiau struktūrizuotas interviu, kuriam atlikti 

sudaromas interviu protokolas, informantų ištyrimui buvo naudojamas dantų ėduonies intensyvumo indeksas (KPI) ir 

seilių sudėties nustatymas (CRT testas). Naudojant CRT bakterijų testą nustatomas S. mutans ir Lactobacillus 

mikroorganizmų kiekis sielėse. Šis testas leidžia vienu metu nustatyti kariogeninių bakterijų kiekį seilėse bei įvertinti 

karieso riziką, sudarant tris rizikos grupes: maža karieso rizika, vidutinė karieso rizika ir didelė karieso rizika. CRT 

bakterijų tyrimo rinkinį sudaro: pipetė, kuria paimami mikroorganizmai kartu su seilėmis, NaHCO3 (natrio 

hidrokarbonato) tabletės, bakterijų augimo bei dauginimosi sąlygų užtikrinimui, išskiriant CO2 (anglies dioksidą), kai 

gaunama drėgmės, ir speciali selektyvi agaro terpė dviems kariogeniniams mikroorganizmams. Prieš seilių paėmimo 

procedūrą, tiriamieji buvo informuojami, jog negalima 1 val. valgyti, 12–24 val. skalauti antibakteriniais burnos 

skalavimo skysčiais. Seilėtekio paskatinimui bei lengvesniam bakterijų patekimui nuo danties pavoršiaus į seiles, 

tiriamiesiems buvo duodama 1–2 min. pačiulpti parafino granulių, kurios buvo bandymo rinkinyje. Po seilių paėmimo, 

jos buvo surenkamos į sterilų puodelį. Nuo indikatoriaus buvo pašalinama apsauginė plėvelė ir naudojant pipetę abi 

indikatoriaus terpės buvo gausiai padengiamos seilėmis, nes bakterijos auga tik tose vietose, kuriose yra seilių. 

Indikatorius buvo sandariai uždaromas, nedelsiant įdedamas į buteliuką, kurio apačioje įdėta NaHCO3 tabletė. 

Indikatorius buvo įdedamas vertikalioje padėtyje į inkubatorių ir 48 val. inkubuojamas 37˚C temperatūroje. Taip pat buvo 

nustatomas seilių pH naudojant specialų bandymo popierių (seilių pH testas). Rezultatai, gaunami palyginus su 

standartiniu spalvų žemėlapiu (Perieanu ir kt., 2015).  

Tiriamųjų imtį sudarė 10 Klaipėdos valstybinės kolegijos mokymo bazėje praktikos metu apsilankiusių informantų, 

kurie turėjo rūkymo įpročių bei kurie neturėjo šių įpročių, nuo 18 metų ir vyresni asmenys. 

Rezultatai. Tyrimo metu buvo ištirta 10 informantų, pusė jų turėjo rūkymo įpročių bei pusė neturėjo šio žalingo 

įpročio. Daugiausiai tyrime dalyvavo moteriškosios lyties informančių, tiriamųjų amžius svyravo nuo 21 m. iki 37 m. 

Atliekant tiriamųjų burnos sveikatos būklės bei rūkymo įpročių ištyrimą gauti rezultatai parodė, jog rūkančių informantų 

rūkymo trukmė yra 5–20 metų, pagrindiniai tabako gaminiai, kuriuos jie vartoja: cigaretės ir čiulpiamasis tabalas – Kali. 

Didžiajai daliai rūkančiųjų pasireiškia dantenų uždegimas, jos buvo paburkusios, kraujuojančios, taip pat pasireiškė dantų 

jautrumas karštiems bei šaltiems dirgikliams. Rūkančiųjų burnos ertmėje buvo stebimas gausus minkštojo, pigmentinio 

apnašų bei konkrementų kiekiai. Nerūkantys informantai nesiskundė dantų jautrumu arba jis buvo nežymus, dantenos 

buvo neuždegiminės arba tik šiek tiek kraujavo, jų burnos ertmėje pigmentinio apnašo nebuvo, tik nedaug konkrementų 

arba minkštojo apnašo. Tiriant rūkančiųjų dantų ėduonies intensyvumą, gauti rezultatai parodė, kad rūkančiųjų negydytų 

dantų vidurkis reikšmingai didesnis – 10,5 (9,2) palyginti su nerūkančiųjų – 5,6 (6,2). Šio tyrimo gautų duomenų analizė 

parodė tiesioginį rūkymo poveikį dantų ėduonies pažeistų ir negydytų dantų skaičiui. Daug rūkantys asmenys turi daugiau 

negydytų dantų palyginus su nerūkančiaisiais, o tai parodo nepakankamą rūkančiųjų dėmesį savo burnos sveikatos būklei.  

Nustatant rūkančiųjų ir nerūkančiųjų informantų dantų ėduonies intensyvumo indeksą (KPI) bei seilių sudėtį naudojant 

karieso rizikos testą (CRT) gauti rezultatai parodė, jog dažniausiai tiek rūkančiųjų, tiek ir nerūkančiųjų KPI indekso 

reikšmė priskiriama didesnio ėduonies intensyvumo grupei (KPI>7). Mutans Streptococci bei Lactobacilli bakterijų kiekis 

seilėse rūkančiųjų ir nerūkančiųjų informantų dažniausiai buvo <105, tik dviejų rūkančiųjų seilėse buvo aptiktas didesnis 

Lactobacillus bakterijų kiekis seilėse ≥105. Apsauginis seilių buferis rūkančių informantų dažniausiai buvo vidutinio / 

žemo lygio, o nerūkančiųjų – vidutinio / aukšto lygio (3 lentelė). 

Apibendrinant gautus rezultatus, galima teigti, kad rūkymo įpročiai paspartina dantų ėduonies intensyvumą, rūkantieji 

turi daugiau ėduonies pažeistų, negydytų dantų, daugiau supragingivalinių bei subgingivalinių akmenų palyginus su 

nerūkančiaisiais, taip pat rūkymo įpročių turinčių asmenų seilėse yra didesnis kiekis Mutans Streptococci bei Lactobacilli 

bakterijų nei rūkymo įpročių neturinčių asmenų. 
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Išvados. 1. Tyrimo metu visų ištirtų informantų burnos sveikatos būklė buvo gera, patenkinama arba bloga. 

Nerūkančiųjų informantų burnos ertmėje buvo stebimas negausus apnašų kiekis – daugiausiai minkštojo apnašo, tačiau 

buvo ėduonies pažeistų bei plombuotų dantų, tad burnos sveikatos būklė įvertinta kaip gera arba patenkinama, o 

rūkančiųjų burnos ertmėje stebimas gausus konkrementų bei pigmentinio apnašo kiekis, nemažai ėduonies pažeistų bei 

plombuotų dantų, tad burnos sveikatos būklė buvo patenkinama arba bloga. Pagrindinė priežastis, kuri rūkančiuosius 

informantus paskatino pradėti rūkyti, – draugų bei aplinkinių žmonių įtaka bei atsipalaidavimas rūkymo metu, todėl jie 

rūko kasdien reguliariai ir jiems yra sunku atsisakyti šio žalingo įpročio. Visi rūkantieji iš tabako gaminių naudoja 

cigaretes, tik retais atvejais kramtomąjį tabaką. 2. Nustatant dantų ėduonies intensyvumo indeksą, gauti rezultatai parodė, 

jog dauguma informantų yra priskiriami prie didelio ėduonies intensyvumo lygio (KPI>7). Tiriant bakterijų kiekį seilėse, 

gauti rezultatai parodė, kad beveik visų rūkančiųjų seilėse Mutans Streptococci ir Lactobacilli bakterijų kiekis buvo <105, 

tik kelių informantų Lactobacilli kiekis seilėse buvo ≥105. Informantų apsauginis seilių buferis dažniausiai buvo vidutinio 

/ žemo arba aukšto lygio, tik vieno informanto – žemo lygio. 3. Rūkančių ir nerūkančių informantų dantų ėduonies 

intensyvumo indeksas dažniausiai buvo priskiriamas didesnės ėduonies rizikos grupei (KPI>7). Tačiau didesnis KPI 

indeksas buvo stebimas rūkymo įpročių turinčių informantų burnos ertmėje palyginus su nerūkančiaisiais. Rūkančiųjų ir 

nerūkančiųjų informantų seilėse Mutans Streptococci bakterijų kiekis dažniausiai buvo <105, tik dviejų rūkymo įprotį 

turinčių informantų seilėse Lactobacilli bakterijų kiekis buvo didesnis ≥105 palyginus su nerūkančiaisiais. Apsauginio 

seilių buferio tyrimas parodė, jog rūkymo įprotį turinčių informantų seilės yra vidutinio ar žemo apsaugos nuo dantų 

ėduonies lygio, o nerūkančiųjų – vidutinio arba aukšto apsaugos lygio. 4. Rūkymo įpročių sąsajos su rūkymu yra 

akivaizdžios. Rūkantieji turi daugiau ėduonies pažeistų dantų, jų seilių apsauginis buferis yra vidutinio ar žemo lygio, tad 

seilės sudaro palankią terpę dantų ėduoniui vystytis. Bakterijų Mutans Streptococci ir Lactobacilli kiekis rūkančiųjų 

seilėse yra didesnis nei nerūkančių informantų, todėl tai dar kartą patvirtina, jog dantų ėduonis greičiau vystosi rūkymo 

įpročių turintiems žmonėms. Rūkančiųjų burnos ertmėje stebimas gausus konkrementų bei pigmentinių apnašų kiekis, 

susidarantis nuo tabako poveikio, nemalonus burnos kvapas bei pakitusios spalvos dantys, stebimi dantenų pokyčiai, nuo 

rūkymo jos tampa šviesiai raudonos spalvos, sunkiau stebimas gingivitas. 
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MEDIJŲ ĮTAKA SVEIKATINGUMUI: KRITINIO DISKURSO ANALIZĖ IR APKLAUSOS METODAS 
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Šiuolaikinė jaunimo karta yra stipriai veikiama virtualiųjų medijų, ypač informacijos, platinamos socialiniuose 

tinkluose (Griffiths, Kuss, Demetrovics, 2014). Nemažai tyrėjų iškelia socialinių tinklų priklausomybę kaip vieną 

pagrindinių reiškinių, formuojančių jaunųjų žmonių požiūrį į gyvenseną ir sveikatingumą. Šio pranešimo tikslas – 

pristatyti tarpdisciplininio tyrimo rezultatus, kuriuose bus išskirtos sveikatingumo tendencijos, vyraujančios medijų 

diskurse, bei mokyklinio amžiaus jaunimo požiūris į sveikatingumą ir sveiką gyvenseną.  

         Šį tyrimą sudarė keli medžiagos rinkimo ir analizės etapai. Pirminiame etape buvo surinkta 30 medijų tekstų 

sveikatos ir sveikatingumo tema iš skaitomiausių žiniasklaidos portalų Lietuvoje (Delfi, Lrytas, 15min.). Surinkta 

medžiaga buvo analizuojama taikant kognityvinės ir kritinės diskurso analizės metodologiją (Semino, 2008; Musollf, 

2006; Maalej, 2007; Goatly, 2007), kurios metu buvo atrenkami lingvistiniai (metaforiniai) pasakymai, leidžiantys 

nustatyti vyraujančius konceptus ir vertinimo modelį (MIP, 2007).  Tyrimo eigoje nustatytos tokios konceptų sandaros 

kaip sveikatingumas yra vartojimas, sveikata yra kelionė, kūnas yra objektas ir t. t.  

        Antrame tyrimo etape buvo atlikta 40 (III ir IV gimnazijos klasių) mokinių apklausa, kurios rezultatai rodo 

koreliacijos rodiklius su medijų tekstų analize. Tarpiniai rezultatai aiškiai demonstruoja skirsnį tarp dviejų sąvokų: 

sveikata ir asmeninė atsakomybė. Medijos šaltiniai prisideda prie vartotojiško sveikatos pateikimo, kuris leidžia manyti, 

jog rūpinimasis sveikata yra savaiminis reiškinys, nereikalaujantis asmeninių pastangų. Tokie tyrimo rezultatai leidžia 

manyti, kad medijų informavimas apie sveikatą ir sveikatingumą turi neigiamos įtakos jauno žmogaus suvokimui apie tai, 

kas yra sveikata ir kokiais būdais reikia ja rūpintis. 
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Tyrimo atlikimo vieta. Hertfordshire Partnership University NHS Foundation Trust 

Paramos šaltiniai. Šis tyrimas yra COST veiklos CA16207 „Europos probleminio interneto naudojimo tinklas“ dalis.  

Projektą remia COST (Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijų srityje). www.cost.eu (angl. This work is based 

upon work from COST Action CA16207 “European Network for Problematic Usage of the Internet”, supported by COST 

(European Cooperation in Science and Technology). www.cost.eu).  

Galimi interesų konfliktai. Dr. Fineberg informuoja apie asmenines įmokas, gautas iš Otsuka, Abbott, Lundbeck, 
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Įžanga. Probleminis interneto naudojimas (PIN) gali apimti daugelį internetinės veiklos sričių, tokių kaip 

kompiuteriniai žaidimai, azartiniai lošimai, tiesioginis vaizdo transliavimas (angl. streaming), įvairaus pobūdžio skelbimų 

publikavimas, pornografijos žiūrėjimas ir dalyvavimas socialinių tinklų veikloje. Priklausomybė kompiuteriniams 

žaidimams yra pirmasis su PIN susijęs elgesio sutrikimas, įtrauktas į Pasaulio sveikatos organizacijos atnaujintą 11-ą 

Tarptautinę ligų klasifikaciją. Vis dėlto, tam, kad būtų nustatyta įvairių skirtingų PIN formų vieta psichiatrijos 

taksonomijoje, reikalingas geresnis jų psichopatologijos suvokimas.  

Tikslas. Apžvelgti įvairių autorių atliktus tyrimus ir jų išvadas, supažindinant su naujai įkurtu tarptautiniu tyrimų 

tinklu.  

Metodai. Selektyvi pagrindinių PIN problemų apžvalga, daugiausiai dėmesio skiriant PIN epidemiologijai, 

fenomenologijai, komorbidiškumui, neuropsichologiniams modeliams, intervencijai ir psichosocialiniams veiksniams. 

Rezultatai. Moksliniame PIN diskurse nustatytas patikimos informacijos trūkumas. Nors daugelis PIN klinikinių 

aspektų pasireiškia psichologine priklausomybe, kuriai būdingas patologinis prisirišimo ryšys tarp žmogaus ir objekto, 

dalis jo formų primena impulsų kontrolės sutrikimą, obsesinį kompulsinį ir su juo susijusius sutrikimus arba socialines 

fobijas [1, 2]. Moksliniai tyrimai rodo, kad probleminis interneto naudojimas didina riziką suicidiniam elgesiui [3]. 

Nustatyta priklausomybės kompiuteriniams žaidimas ir suicidinių minčių sąsaja [4]. Meta-analizė parodė 

neurokognityvinius pokyčius elgesio slopinimo ir vykdomosios kontrolės srityse [5]. Be to, buvo nustatyti vizualiai 

matomų smegenų pokyčių kortikostriatiniame take, kuris taip pat būna pažeistas elgesio priklausomybių, impulsų 

kontrolės sutrikimų ar su obsesiniu kompulsiniu susijusių sutrikimų atvejais.  

Išvados. Siekiant suvokti skirtingų PIN formų mastą ir svarbą ir norint daryti įtaką sveikatos politikai bei paslaugų 

vystymui reikia imtis veiksmų, padedančių atpažinti ir probleminį interneto naudojimą, ir įvertinti jo įtaką žmogaus 

sveikatai. Europos Sąjungos vykdoma programa „Horizontas 2020“ (COST veikla CA16207 

http://www.cost.eu/participate/join action) skatina ir siekia sustiprinti pasauliniu mastu vykdomus tarpdisciplininius 

mokslinius tyrimus, susijusius su PIN. Atliekami tyrimai padės pasiekti konsensusą dėl vieningų definicijų, vertinimo 

instrumentuotės, smegenyse vykstančių mechanizmų bei kurti naujas ir efektyvias intervencijas PIN mažinimui. 
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KAUNO MIESTO SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS MODELIO ĮGYVENDINIMAS 2017–2019 M. 

 

Iveta Kučinskaitė 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

Įžanga. Lietuva vis dar stabiliai užima pirmąją vietą tarp kitų Europos regiono valstybių pagal mirtingumo nuo 

savižudybių rodiklius. 2017 m. daugiausiai savižudybių buvo užfiksuota Vilniaus (162), Kauno (155), Panevėžio (81) ir 

Šiaulių (79) apskrityse [1]. Atskirai analizuojant savivaldybių duomenis nustatyta, kad 2017 m. Kauno apskrityje 

daugiausia savižudybių įvykdyta Kauno miesto savivaldybėje. Lietuva iki šiol neturi nacionalinės strategijos ar 

programos, skirtos vykdyti savižudybių prevenciją, todėl miestai turi patys imtis įvairių iniciatyvų, kurios sumažintų 

savižudybių skaičių. Remiantis kitų Lietuvos miestų ir užsienio valstybių gerąja praktika ir atsižvelgiant į aukštus 

mirtingumo dėl savižudybių rodiklius, 2017 m. buvo sukurtas Kauno miesto savižudybių prevencijos modelis.  

Tikslas. Sukurti efektyvaus ir nuolatinio tarpsektorinio bendradarbiavimo sistemą, užtikrinančią kokybiškų psichikos 

sveikatos paslaugų teikimą ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti asmenims bei jų ir nusižudžiusiųjų 

artimiesiems [2].  

Metodai.  
1. Pirmą kartą pradėtas taikyti atvejo vadybos principas, kuris yra efektyvus ir veiksmingas paslaugų planavimo ir 

koordinavimo metodas, užtikrinantis, kad psichikos sveikatos sektoriuje atsidūręs asmuo gautų individualiai jam 

reikalingas paslaugas. Per pirmąjį atvejo vadybininko ir paciento susitikimą yra įvertinama savižudybės rizika, paslaugų 

poreikis, suplanuojama arba teikiama reikalinga psichologinė, socialinė ar kitokia pagalba. Penkiuose Kauno miesto 

poliklinikos padalinių psichikos sveikatos centruose dirba 13 atvejo vadybininkų, kurie su pacientu dirba tol, kol jam yra 

reikalinga pagalba ir parama. 

2. Trys nevyriausybinės organizacijos (NVO) teikia skubią anoniminę psichologinę pagalbą darbo dienomis, 

Krizių intervencijos centras – savaitgaliais ir švenčių dienomis. Vienam žmogui priklauso 3 nemokamos 

anoniminės konsultacijos, vėliau jis turi galimybę pratęsti konsultacijas Psichikos sveikatos centre su atvejo 

vadybininku. Taip pat visuose Kauno miesto poliklinikos padalinių Psichikos sveikatos centruose vyksta 

psichologinių grupių susitikimai. Kiekviename padalinyje yra dvi grupės, skirtos suaugusiems ir vaikams / 

paaugliams / jaunimui. Grupinės terapijos užsiėmimai vyksta kartą per savaitę. Modelio kūrimo metu taip pat 

aptarta galima postvencija nusižudžiusiųjų ar bandžiusių žudytis artimiesiems. Šios grupės užsiėmimus veda 

patyręs psichologas, kurio tikslas yra sukurti tinkamą aplinką, pagrįstą pasitikėjimu ir tarpusavio supratimu. 

Grupės artimiesiems susitikimai vyksta du kartus per mėnesį.  

3. Organizuojami safeTALK ir ASIST mokymai įvairių sričių specialistams, kurie susiduria su žmonėmis, 

priklausančiais savižudybės rizikos grupei.  

4. Pasitelkiant socialiai atsakingą žiniasklaidą yra didinamas Kauno miesto gyventojų informuotumas apie 

teikiamas paslaugas savižudybių prevencijos srityje. 2017 m. sukurtas internetinis puslapis 

www.tunesivienas.lt, kuriame patalpinta informacija apie pagalbos galimybes. Tais pačiais metais buvo 

identifikuotos vietos, labiausiai susijusios su savižudybėmis Kauno mieste (8 tiltai), ant kurių pakabintos 

informacinės lentelės su emocinės paramos linijų, dirbančių visą parą, kontaktais. 2018 m. išleista informacinė 

medžiaga: lankstinukas „Pagalba Kauno mieste“ su visa informacija apie Kauno mieste teikiamas paslaugas, 

taip pat atmintinė savižudybės krizei įveikti, kurioje pateikti pagrindiniai savižudybės rizikos ženklai ir 

pagrindiniai veiksmai, kuriuos reikėtų atlikti atsidūrus situacijoje, kai kam nors gresia savižudybės pavojus. 

Taip pat išleistos atvejo vadybininkų vizitinės kortelės. Kauno miesto savižudybių prevencijos modelio 

koordinatorė nuolat palaiko ryšį su paslaugas teikiančiomis organizacijomis, organizuoja susitikimus, kad 

specialistai pasidalintų sunkumais, gerąja patirtimi.  
Rezultatai. Pateikiami už laikotarpį nuo 2017 m. rugsėjo iki 2018 m. liepos mėn.  

1. Atvejo vadybininkai pravedė 1740 konsultacijų. 

2. Buvo suteiktos 896 skubios anoniminės konsultacijos darbo dienomis ir 84 konsultacijos savaitgaliais ar švenčių 

dienomis. Buvo suorganizuoti 331 grupinės terapijos užsiėmimai. Įvyko 25 savitarpio paramos grupės nusižudžiusiųjų 

artimiesiems susitikimai.  

3. Suorganizuoti 31 safeTALK mokymai, kuriuose dalyvavo 1027 žmonės. Įvyko 3 ASIST mokymai, kuriuose 

dalyvavo 87 specialistai. 

4. Buvo išleisti 5 straipsniai apie Kauno mieste teikiamas paslaugas. Ant 8 tiltų pakabintos 28 informacinės lentelės. 

Išleista 30 000 lankstinukų „Pagalba Kauno mieste“, 40 000 atmintinių savižudybės krizei įveikti, 6 000 atvejo 

vadybininkų vizitinių kortelių. Suorganizuoti 2 renginiai.  

http://www.tunesivienas.lt/
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Išvados. Kauno miesto savižudybių modelio įgyvendinimas parodė, kad bendradarbiavimas tarp įvairių sektorių gali 

atnešti didelės naudos. Modelio įgyvendintojams pavyko susitarti su NVO, kurios teikia taip reikalingą anoniminę 

pagalbą. Taip pat pasitelkiant įvairias žiniasklaidos priemones ir socialinius tinklus yra didinamas gyventojų 

informuotumas ir mažinama stigma apie savižudiškas mintis ar pagalbos ieškojimą. Per likusius modelio įgyvendinimo 

metus reikėtų padirbėti su religinėmis organizacijomis, kad būtų užtikrinta vieninga pagalbos teikimo sistema.  
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„PLACE STANDARD“ – AR PAKANKAMAI GERA MUS SUPANTI APLINKA? 
 

Iveta Kučinskaitė 

 

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

 

Įžanga. Urbanizacijos procesas yra viena iš pirmaujančių XXI amžiaus pasaulinių tendencijų, kurios turi didelį 

poveikį žmonių sveikatai. Spėjama, kad iki 2050 m. daugiau kaip 70 proc. pasaulio gyventojų gyvens miestuose. 

Pagrindiniai faktoriai, lemiantys miesto gyventojų sveikatos pokyčius yra: miesto valdymas ir politika, gyventojų 

asmeninės charakteristikos, natūrali ir fizinė aplinka, socialinė ir ekonominė plėtra, maisto sauga, ekstremalių situacijų 

valdymas ir sveikatos priežiūros paslaugos [1]. Siekiant užtikrinti sveikatą visiems, 1988 m. įkurtas Pasaulio sveikatos 

organizacijos (PSO) Sveikų miestų tinklas, kuris yra pasaulinis judėjimas, skirtas iškelti sveikatą kaip vertybę visose 

politikos srityse savivaldybių / miestų lygmeniu. Per 30 veiklos metų prie šio tinklo prisijungė daugiau nei 1400 miestų 

[2]. Pagrindiniai VI tinklo veiklos fazės (2014–2018 m.) siekiniai: įgalinti žmones stengtis susidoroti su Europos regiono 

didžiausiu iššūkiu – užkrečiamosiomis ir lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, stiprinti į žmones orientuotas sveikatos 

sistemas ir visuomenės sveikatos vaidmenį visuomenėje, kurti gebančias greitai atsigauti bendruomenes ir sveikatą 

palaikančią aplinką [3]. Siekiant prisidėti prie miesto aplinkos tobulinimo, taip mažinti sveikatos netolygumus, gerinti 

galimybes nuolat palaikyti gerą sveikatą, Škotijoje buvo sukurtas įrankis „Place Standard“. Tai klausimynas, kuriuo 

vadovaujantis galima įtraukti gyventojus į miesto kūrimo ir valdymo procesus, savivaldybės lygmeniu galima nustatyti 

problemines zonas ir racionaliau paskirstyti išteklius [4]. 2017 m. šiuo klausimynu buvo pasidalinta su PSO Sveiko 

miesto projekto koordinatore Kaunui, kuri 2018 m. atliko Kauno miesto gyventojų pasitenkinimo miesto aplinka tyrimą.  

Tikslas. Nustatyti problemines miesto sritis, atsižvelgiant į gyventojų nuomonę. 

Metodai. 

1. Klausimynas leidžia įvertinti fizinę aplinką: pastatus, gatves, viešąsias erdves ir natūralią aplinką bei socialinę 

aplinką, bendruomenės ryšius.  

2. Klausimyną sudaro 13 temų: judėjimas, viešasis transportas, eismas ir parkavimas, gatvės ir erdvės, natūrali 

aplinka, ekologijos skatinimas, žaidimai ir poilsis, infrastruktūra, būstas, socialiniai ryšiai, tapatumas ir 

įsitraukimas į bendruomenę, saugumo jausmas, kontrolės pojūtis. 

3. Kiekybinę tyrimo dalį sudaro sričių įvertinimas balais nuo 1 iki 7 (atitinkamai: šioje srityje yra labai daug kur 

tobulėti arba beveik nėra kur tobulėti), o kokybinę dalį sudaro egzistuojančių problemų įvardijimas prie 

kiekvienos temos.  

Rezultatai. 

1. Apklausti 1089 Kauno miesto gyventojai (pagal amžiaus grupes: iki 18 m. – 223, 18–64 m. – 770, 65 m. ir 

vyresni – 96) prasčiausiai vertina šias sritis: judėjimas, eismas ir parkavimas, gatvės ir erdvės, tapatumas ir 

kontrolė.  

2. Gyventojai išskiria šias problemas:  

 judėjimas: trūksta dviračių takų jungčių, kai kuriose vietose nėra šaligatvių, prasti pėsčiųjų takai; 

 eismas ir parkavimas: trūksta parkavimo vietų daugiabučių kiemuose; 

 gatvės ir erdvės: nemažai apleistų pastatų, trūksta gatvių apšvietimo; 

 tapatumas: nėra bendruomeniškumo ir tradicijų, trūksta informacijos apie seniūnijose veikiančias 

organizacijas; 

 kontrolė: nepalaikomas ryšys su gyventojais, valdžios atstovai priimdami sprendimus neatsižvelgia į 

gyventojų nuomonę, kai kur ilgą laiką nesprendžiamos iškilusios problemos.  

Išvados. Klausimynas padeda įvertinti stipriąsias miesto aplinkos sritis, taip pat nustatyti gyventojų prioritetus jų 

gyvenamosios vietos pokyčiams vykdyti. Klausimynas labai lankstus, todėl galima naudoti tiek viso miesto mastu, tiek 

atskirų jo dalių ar net bendruomenių poreikiams išsiaiškinti. Valdžios atstovams tokios apklausos rezultatai itin svarbūs, 

nes gali padėti suvienodinti gyventojų ir miesto valdžios prioritetus tobulinant įvairias miesto erdves ir racionaliau 

paskirstyti išteklius spręsti toms problemoms, kurios yra opiausios.  
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