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Visi visuomenės sveikatai 
reikšmingi procesai turi 
būti stebimi ir vertinami 

Stebėsenos objektai – valstybės ir 
savivaldybės sveikatos priežiūros planavimo 

dokumentai 



Visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugų 
savivaldybėje teikimo modelis 
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Strateginis planavimas savivaldybėje 

Ilgos trukmės 
dokumentai 
(10 metų ir ilgiau) 

Vidutinės trukmės 
dokumentai 
(4-9 metai) 

Trumpos trukmės 
dokumentai 
(iki 3 metų) 

Valstybės pažangos 
strategija “Lietuva 2030” 

Nacionalinės pažangos 
programa 

Strateginis veiklos planas 
Savivaldybės 

sveikatos programa 

Savivaldybės 
bendrasis 

planas 

Savivaldybės 
plėtros strateginis 

planas 

Atskirų sričių 
plėtros strategijos 

Priima 
Seimas 

Priima 
Seimas 

Priima 
savivaldybės 

taryba 

Priima 
savivaldybės 

taryba 

LSP 

VS plėtros 
programa 



Marijampolės savivaldybės 2014–2016 metų 
strateginis veiklos planas (Sveikatos apsaugos 
programa (01) 

• 01.01.01 Stiprinti ir kryptingai plėtoti visuomenės 
sveikatos priežiūros veiklą 

• Visuomenės sveikatos priežiūrai skiriamų lėšų dalis nuo 
visų sveikatos apsaugai skiriamų savivaldybės biudžeto 
lėšų, proc. 

• Vaikų skaičius, tenkantis vienam visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistui ugdymo įstaigose, vnt. 

• Bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų, kuriose 
vykdoma visuomenės sveikatos priežiūra, dalis nuo visų 
ugdymo įstaigų, proc. 

• Aplinkos tyrimų, atitikusių higienos normos 
reikalavimus, dalis nuo visų aplinkos tyrimų, proc. 



Marijampolės savivaldybės 2014–2016 metų 
strateginis veiklos planas (Sveikatos apsaugos 
programa (01) 

• 01.01.01-03 Užtikrinti efektyvias visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas 

• Specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą bendrojo 
ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose, skaičius, vnt. 

• Surinktų visuomenės sveikatos stebėsenos 
duomenų ir rodiklių dalis nuo nustatyto skaičiaus, 
proc. 

• Informacinių pranešimų, straipsnių, reportažų 
sveikatos stiprinimo temomis skaičius, vnt. 

• Vidutinis sveikatinimo renginių dalyvių skaičius, vnt. 



Visuomenės sveikatos priežiūros prioritetai 
savivaldybėse 

Poveikio sritis 

Besilaukiančios ir 
auginančios 

jaunesnius nei 2 
metų vaikus 

šeimos 

Ikimokyklinio 
amžiaus vaikai 

Mokyklinio 
amžiaus vaikai 

ir jaunimas 

Suaugę 
gyventojai 

Pensinio 
amžiaus 
asmenys 

Alkoholio vartojimo prevencija 3 2 2 

Fizinio aktyvumo skatinimas 2 1 1 1 

Motinos ir vaiko sveikata 1 

Narkotikų ir psichotropinių 
medžiagų prevencija 

2 

Psichikos sveikata 2 1 1 3 1 

Rūkymo prevencija 3 2 

Sužalojimų prevencija 3 

Sveikos mitybos skatinimas ir 
nutukimo prevencija 

2 3 1 2 

Užkrečiamųjų ligų prevencija 3 

8 Šaltinis: Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų poreikio, apimties, išteklių ir prieinamumo tyrimas 
10 savivaldybių. SMLPC, 2012m. 





Rūkymo paplitimas 



Su rūkymu susijęs 
mirtingumas 



Su rūkymu susijęs 
negalavimas 



Rūkymo poveikis 

‘ 



Metusieji rūkyti 







Klinikinės paslaugos (12) 
Konsultavimas (11) 
Mokymas (27) 
Aplinka (55) 
Su sveikata susijusi elgsena 
(47) 
Teisės aktai (36) 
 



• Apsilankymai ambulatorines paslaugas 
teikiančiose įstaigose, kai suteikiama 
konsultacija norintiems mesti rūkyti (proc., 
amžius – 18+)  
 

• Bendrosios praktikos odontologai teikiantys 
savo pacientams pagalbos metantiems rūkyti 
konsultavimo paslaugą  (proc.) 
 

• Norinčių mesti rūkyti konsultavimas 
priklausomybių ligų centruose (proc.) 



Įrodymais pagrįstų intervencijų mažinančių 
rūkymą ir aplinkos tabako dūmų poveikį 
loginis modelis 

Populiacija Iniciacija 
Priklausomybė 

nuo tabako 
Sergamumas ir 
mirtingumas 

ATD - aplinkos tabako dūmai Strategijos 
mažinančios 
sąlytį su ATD 

Strategijos 
mažinančios 

iniciaciją 

ATD 
ekspozicija  

Strategijos 
didinančios 
metančiųjų 

rūkyti skaičių 

Sveikatos pokyčiai 

intervencijos 



Tabako vartojimo 
iniciacijos prevencija: 
Išsamių tabako 
kontrolės programų 
rezultatų rodikliai 
(2014) 
 
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_con
trol_programs/surveillance_evaluation/pr
eventing_initiation/pdfs/preventing_initiat
ion.pdf  

http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/surveillance_evaluation/preventing_initiation/pdfs/preventing_initiation.pdf
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/surveillance_evaluation/preventing_initiation/pdfs/preventing_initiation.pdf
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/surveillance_evaluation/preventing_initiation/pdfs/preventing_initiation.pdf
http://www.cdc.gov/tobacco/tobacco_control_programs/surveillance_evaluation/preventing_initiation/pdfs/preventing_initiation.pdf




Trumpos trukmės rezultatai 

• Outcome 2: Increased restriction of tobacco use and 
enforcement of anti-tobacco policies and programs in 
schools and on college/university campuses 

  
• 1.2.a Proportion of schools or colleges/universities 

implementing 100% tobacco-free policies  
• 1.2.b Proportion of schools or school districts that provide 

tobacco-use prevention that meets CDC guidelines  
• 1.2.c Proportion of young people who participate in tobacco-

use prevention activities  
• 1.2.d Level of reported exposure to school-based tobacco-use 

prevention that meets CDC guidelines  
• 1.2.e Perceived compliance with tobacco-free policies in 

schools and on college/ university campuses  





4 gyvensenos veiksniai 

• Tabakas 

• Mityba 

• Fizinė veikla 

• Alkoholis 

4 biologiniai veiksniai 

• Hipertenzija 

• Dislipidemija 

• Antsvoris 

• Hiperglikemija 

4 pagrindinės LNL 

• Kraujotakos sistema 

• Piktybiniai augliai 

• Kvėpavimo sistema 

• Diabetas 

Sveikatos determinantai 

Kompleksinio poveikio LNL išsivystymui schema 

Remiamasi rizikos veiksnių (socialinių – ekonominių, elgsenos, biologinių) bendrumu 
pagrindinių LNL išsivystymui 

Sveikatos sistemos įgalinimas reaguoti 

24 

Šaltinis: http://www.lsp2020.lt  

Visi asmenys raginami poilsio, kasdieninės 
veiklos ar darbo metu vidutinio sunkumo fizinei 
veiklai (pvz. greitam ėjimui) skirti ne mažiau kaip 

30 min. per dieną 
Prevention of cardiovascular disease :  

guidelines for assessment and management of total 
cardiovascular risk (WHO, 2007) 

Sveikatos determinantai Sveikatos būklė 

Veiksmai = intervencijos 



Vaikų ir paauglių tabako vartojimo mažinimo teminio 
sąrašo pavyzdys 

Tikslas Rodiklis Rodiklio grupė 

Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako, neteisėtą 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir 

prieinamumą (LSP) 

Su rūkymu susijęs mirtingumas 

100000 gyv. () 

Kasdien rūkančių žmonių skaičius (ê) 

Sveikatos būklė 

Sveikatos 

determinantas 

Sumažinti vaikų tabako vartojimą (Savivaldybės 

plėtros planas) 

Kasdien rūkančių 12–17 metų vaikų 

skaičius () 

Sveikatos 

determinantas 

Sumažinti pradedančių rūkyti 12–17 metų vaikų ir 

paauglių skaičių (Valstybės tabako kontrolės 

programa/ Savivaldybės plėtros planas) 

Pirmą kartą per 12 mėn. laikotarpį 

bandžiusių rūkyti  

12–17 metų vaikų ir paauglių dalis  

()  

Sveikatos 

determinantas 

Padidinti grupiniuose elgesio terapijos 

užsiėmimuose dalyvavusių 10–12 metų vaikų skaičių 

(Savivaldybės sveikatos programa) 

Agresyvių ar nekontroliuojamų 10–

12 m. vaikų procentas, kuriems buvo 

pasiūlyta grupės elgesio terapija, 

prieš ar jau perėjus į vidurinę 

mokyklą ()  

Intervencija 

Padidinti grupiniuose tėvystės įgūdžių tobulinimo 

užsiėmimuose dalyvavusių tėvų skaičių 

(Savivaldybės sveikatos programa) 

Tėvų ar globėjų, kurie augina 

agresyvius ar nekontroliuojamus 10–

12 m. vaikus, procentas, kuriems 

buvo pasiūlyta  dalyvauti grupiniuose 

užsiėmimuose, skirtuose tėvystės 

įgūdžiams tobulinti () 

Intervencija 



Pasiūlymai 
• Savarankiškai ar kartu su parneriais pasirengti 

teminę visuomenės sveikatos programą (fizinio 
aktyvumo, mitybos, tabako kontrolės ar kt.) 
• Sudaryti funkcionalią darbo grupę 

• Pasitelkti išorės ekspertus 

• Apibrėžti programą 

• Pagrindinį dėmesį skirti įvertinimui 

• Surinkti neginčijamus įrodymus 

• Pagrįsti savo išvadas 

• Užtikrinti, kad įvertinimo rezultatai yra naudojami ir 
dalinamasi sukaupta patirtimi 


