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ĮvaDaS

Nacionalinė sveikatos taryba – vienintelė ins-

titucija Lietuvoje, kuri pagal statistinius duomenis 

ne tik vertina Lietuvos gyventojų sveikatos rodi-

klius ir jų tendencijas, analizuoja pokyčių priežas-

tis ir jų ryšį su valstybės vykdoma socialine ir eko-

nomine politika, bet ir pateikia konkrečias išvadas 

ir siūlymus problemoms spręsti, rekomenduoja, į 

ką artimiausiu metu būtina kreipti dėmesį.

Nacionalinė sveikatos taryba, šiemet pažy-

minti savo veiklos dešimtmetį, kasmet teikia LR 

Seimui metinius pranešimus apie gyventojų svei-

katingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo 

būklę. Taryba turi įgaliojimus svarstant proble-

mas įtraukti visus visuomenės socialinius-ekono-

minius sektorius, kurie, kaip ragina 1992 m. patvirtinta Mastrichto sutartis, privalo prisiimti atsako-

mybę už gyventojų sveikatą. Kiekvienais metais svarstant visuomenės sveikatos problemas ir rengiant 

metinį pranešimą pasitelkiami mokslininkai, specialistai iš įvairių šalies institucijų, nevyriausybinių 

organizacijų atstovai.

Pirmojoje metinio pranešimo dalyje, kaip ir kasmet, pristatomi pagrindiniai šalies gyventojų svei-

katos rodikliai, jų pokyčiai ir juos veikiančios priežastys. Pranešimo antroji dalis skiriama pagrindinei 

temai, kuri atitinka Pasaulio sveikatos organizacijos metų devizą. Šių metų metinio pranešimo tema 

,,Sveikata ir saugumas: protrūkiai ir krizės“. Šioje dalyje analizuojamas šalies specialiųjų ir kitų ins-

titucijų vaidmuo, pasirengimas ir veikla esant ekstremaliosioms situacijoms. Daug dėmesio skiriama 

užkrečiamųjų ligų ir traumatizmo prevencijos problemoms nagrinėti. Pristatomi mokslinių tyrimų 

duomenys, užsienio šalių patirtis, kuriais remiantis pateikiamos išvados ir siūlymai. Trečioji metinio 

pranešimo dalis skirta kitoms aktualioms visuomenės sveikatos problemoms. Pateikiama savivaldybių 

bendruomenių sveikatos tarybų dešimties metų veiklos apžvalga, kreipiamas dėmesys į visuomenės 

jau pripažintą ir pradėtą rimtai spręsti vaikų patyčių, krizių problemą.

Tikimės, kad šis metinis pranešimas sudomins politikus ir visuomenę, daug vertingos informaci-

jos jame ras sveikatos sistemos organizatoriai, gydytojai ir specialistai.

Nuoširdžiai dėkoju metinio pranešimo autoriams ir visiems, prisidėjusiems rengiant šį pranešimą.

Prof. habil. dr. Juozas Pundzius 
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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I. Įžanginis straipsnis

ĮžaNgiNiS StraipSNiSi. 

NaCioNaLiNėS SveikatoS 1. 
taryBoS veikLoS DeŠimtmetiS

Juozas Pundzius

Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 

16 d. nutarimu Nr. VIII-798 įsteigta Nacionalinė 

sveikatos taryba šiemet pažymi savo veiklos 

dešimtmetį. Taryba buvo įkurta įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 

1991 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. I-1939 ,,Dėl 

Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir 

jos įgyvendinimo“ (Žin., 1991, Nr. 33-893). Buvo 

siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskai-

tingą instituciją, sudarytą iš žymiausių visuome-

nės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuo-

menės veikėjų, savivaldybių ir nevyriausybinių 

organizacijų atstovų, atstovaujančių gyventojų 

sveikatos interesus, ir turinčią prisidėti formuo-

jant modernią visuomenės sveikatos priežiūros 

sampratą bei įgyvendinant sveikatos politiką. 

Nacionalinės sveikatos tarybos misija – stiprinti 

Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuo-

menės ir valstybės institucijų pastangas svei-

katos problemoms spręsti – atitinka Pasaulio 

sveikatos organizacijos programos ,,Sveikata 

visiems XXI amžiuje“ tikslus. Tarybai buvo paves-

ta analizuoti sveikatinimo procesus, atlikti jų eks-

pertizę, kontroliuoti ir vertinti sveikatos politikos 

praktinį įgyvendinimą ir teikti išvadas, siūlymus ir 

rekomendacijas dėl gyvensenos, aplinkos ir svei-

katos priežiūros tarnybų veiklos gerinimo. Taryba 

turi įgaliojimus svarstant problemas įtraukti visus 

visuomenės socialinius-ekonominius sektorius, 

kurie, kaip ragina 1992 m. patvirtinta Mastrich-

to sutartis, privalo prisiimti atsakomybę už savo 

gyventojų sveikatą. Tarybos įsteigimas sudaro 

geresnes prielaidas įgyvendinti 1999 m. įsigalio-

jusią Amsterdamo sutartį, įpareigojančią visas šią 

sutartį pasirašiusias šalis, formuojant ir įgyven-

dinant Europos Sąjungos (ES) politiką, siekti kuo 

aukštesnio žmonių sveikatos apsaugos lygio. To-

kia plati, šiuolaikinė visuomenės sveikatos sam-

prata leidžia geriau suprasti Nacionalinės sveika-

tos tarybos vietą Lietuvos sveikatos sistemoje.

Tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato 

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstaty-

mo 67 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo 

nutarimu patvirtinti nuostatai. Juose nurodyta, 

kad Taryba, kaip patariamoji institucija, vykdy-

dama pagrindinius uždavinius, ,,koordinuoja 

valstybės mastu sveikatos ugdymo politiką, al-

koholio, tabako ir narkotikų kontrolės politiką, 

visuomenės sveikatos saugos politiką, ligų pro-

filaktikos ir kontrolės politiką, analizuoja sveika-

tos politikos formavimo ir įgyvendinimo raidą, 

vertina privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, 

sveikatinimo veiklos tikslus, valstybės siekiamo 

sveikatos lygio rodiklius ir kt.“ Nacionalinei svei-

katos tarybai taip pat pavedama aiškinti rodiklių 

tendencijų ryšį su valstybės vykdoma socialine 

ir ekonomine politika. Nustatyti aktualias visuo-

menės sveikatos problemas ir prioritetus, koordi-

nuoti Lietuvos sveikatos programos, valstybinių 

sveikatos programų įgyvendinimą. Informuoti 

apie tai Seimą, Vyriausybę ir visuomenę. Nacio-

nalinė sveikatos taryba nuo pat pirmų įsteigimo 

dienų, vadovaudamasi tokiomis nuostatomis, 

siekė Lietuvos sveikatos politiką formuoti taip, 

kad visų sektorių ir bendruomenės pastango-

mis žmogui būtų sukurtos kuo geresnės sąlygos 

turėti sveiką aplinką, prieinamą ir tinkamą svei-

katos priežiūrą.

Tarybą sudaro 15 narių, kurie atstovauja uni-

versitetams, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistams, savivaldybėms ir visuomeninėms 

organizacijoms. Pirmosios kadencijos NST pirmi-

ninku buvo išrinktas profesorius Vilius Grabaus-

kas. Šiuo metu dirba jau trečios kadencijos Tary-

ba, kuriai antrą kadenciją vadovauja profesorius 

Juozas Pundzius. Per savo veiklos dešimtmetį 

Taryboje dirbo 37 žinomi mokslo, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistai ir aktyvūs vi-

suomeninių organizacijų, ginančių visuomenės 

sveikatos interesus, atstovai.

Nacionalinės sveikatos sistemos plėtojimo 

pagrindine strategine kryptimi yra įvardytas 

sveikatos išsaugojimo, jos stiprinimo ir ligų pro-

filaktikos prioritetas, todėl Nacionalinė sveikatos 

taryba savo veikloje daug dėmesio skiria alkoho-

lio, tabako, narkotikų kontrolės, ligų profilaktikos 

ir kontrolės politikos formavimui bei vykdymui, 

sveikos gyvensenos propagavimui. Per dešim-

tmetį Taryba, siekdama koordinuoti visuomeni-

nių organizacijų, valstybės ir vietos savivaldos 

institucijų bendradarbiavimą sveikatos srityje, or-

ganizavo dešimtis posėdžių, konferencijų, foru- 
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mų, kurių metu buvo svarstyti įvairūs klausimai: 

alkoholio, tabako ir kitų priklausomybę suke-

liančių medžiagų kontrolės, pirminės sveikatos 

priežiūros plėtros, traumatizmo, užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos ir kontrolės, valstybinių sveika-

tos programų įgyvendinimo, visuomenės svei-

katos saugos užtikrinimo, sveikatos priežiūros 

specialistų rengimo planavimo, savivaldybių 

bendruomenių sveikatos tarybų, asociacijų, gi-

nančių visuomenės sveikatos interesus, aktyvi-

nimo ir kiti klausimai. Jungtinėje konferencijoje 

pateiktas tarpinis Lietuvos sveikatos programos 

vertinimas. Svarbiausias problemas, susijusias su 

asmens ir visuomenės sveikata, nagrinėjo įvairių 

profesijų, skirtingų žinybų, valstybės ir savival-

dybių institucijų atstovai, universitetų moksli-

ninkai, visuomeninių organizacijų nariai, kurie 

kartu su Pasaulio sveikatos organizacijos ir kitų 

tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos 

institucijų ekspertais ir konsultantais teikė api-

bendrintas nuomones, pasiūlymus ir rekomen-

dacijas dėl visuomenės sveikatos vadybos tobu-

linimo, sveikatos programų rengimo, vertinimo, 

tvirtinimo, vykdymo, kontrolės ir koordinavimo, 

ligoninių restruktūrizavimo ir kitais Lietuvai ak-

tualiais klausimais. Nacionalinė sveikatos tary-

ba tapo ta vieta, kur išklausomos ir išgirstamos 

įvairios nuomonės ir siūlymai, nes tik bendromis 

įvairių institucijų, savivaldybių, nevyriausybinių 

organizacijų, bendruomenių pastangomis gali-

ma pasiekti teigiamų pokyčių sveikatos apsau-

gos sistemoje.

Nacionalinė sveikatos taryba nuo pat susikū-

rimo pradžios kasmet teikia LR Seimui metinius 

pranešimus apie gyventojų sveikatingumo ir 

sveikatos politikos įgyvendinimo būklę. Kiekvie-

name metiniame pranešime, jo pirmojoje daly-

je, pristatomi pagrindiniai šalies gyventojų svei-

katos rodikliai, jų pokyčiai. Nacionalinė sveikatos 

taryba – vienintelė institucija Lietuvoje, kuri pa-

gal oficialius duomenis ne tik vertina Lietuvos 

gyventojų sveikatos rodiklius ir jų tendencijas, 

bet pateikia konkrečias išvadas ir rekomendaci-

jas, į ką artimiausiu metu būtina atkreipti dėme-

sį. Pranešimo antroji dalis skiriama pagrindinei 

temai, kuri dažniausiai atitinka Pasaulio sveika-

tos organizacijos metų devizą. Čia, pasitelkiant 

mokslo įstaigų, įvairų žinybų, institucijų, nevy-

riausybinių organizacijų partnerius, pateikiami 

specialiai parengti straipsniai, kuriuose nagri-

nėjama pagal metų temą aktualios Lietuvos 

sveikatos sistemos problemos, analizuojami jų 

sprendimo būdai. Pristatomi naujausi mokslinių 

tyrimų duomenys, užsienio šalių patirtis. Šiais 

metais dienos šviesą išvys dešimtasis metinis 

pranešimas ,,Sveikata ir saugumas: protrūkiai ir 

krizės“.

Trumpai apžvelgsime svarbiausias temas, 

nagrinėtas Nacionalinės sveikatos tarybos meti-

niuose pranešimuose, išleistuose nuo jos įkūri-

mo pradžios.

1998 m. metiniame pranešime pateikti so-

cialiniai-ekonominiai sveikatos ir sveikatą le-

miančios gyvensenos skirtumai. Šis metinis pra-

nešimas paremtas Lietuvoje atliktais moksliniais 

tyrimais, vykdant Pasaulio sveikatos organizaci-

jos projektą ,,Sveikatos ir sveikatos priežiūros so-

cialiniai ekonominiai skirtumai“. Pranešimo išva-

dos rodo, kad norint pagerinti Lietuvos žmonių 

sveikatą, būtina mažinti sveikatos ir sveikatos 

priežiūros socialinius ekonominius skirtumus.

NST 1999 m. metiniame pranešime nagrinė-

ta vaikų ir paauglių sveikata. Pažymėjus kūdikių 

ir perinatalinio mirtingumo, vaikų ir paauglių 

bendrojo mirtingumo mažėjimo tendencijas, 

atkreiptas dėmesys į ženklius šių rodiklių skir-

tumus tarp įvairių apskričių, miesto ir kaimo. 

Pabrėžiama vaikų ir paauglių sveikatos būklės 

vertinimo problema, įrodoma, kad svarbiausias 

vaikų ir paauglių sveikatos pažeidimų pavojus 

susijęs su tabako, alkoholio, narkotikų vartojimo, 

psichinio nestabilumo plitimo epidemija.

2000 m. Nacionalinės sveikatos tarybos me-

tinis pranešimas skirtas Lietuvos sveikatos siste-

mos harmonizavimo klausimams integruojantis 

į Europos Sąjungą. Jame teigiama, kad formuo-

jant ir įgyvendinant bet kurios srities ES politiką 

ir veiksmus, būtina siekti kuo aukštesnio žmonių 

sveikatos lygio. Pristatomi pagrindinių Lietuvos 

sveikatos rodiklių skirtumai, kurie, palyginti su 

ES šalimis, gana ženklūs, todėl daug dėmesio 

skirta svarbiausių blogos sveikatos priežasčių 

išaiškinimui ir siūlymams, kaip jas reikėtų pa-

šalinti. Pranešime dar kartą akcentuojama, jog 

įgyvendinant visuomenės sveikatos principus 

būtina orientuotis į sveikatos socialinių-ekono-

minių skirtumų pašalinimą, teisumo ir socialinio 

teisingumo sveikatos santykiuose skatinimą.

NST 2001 m. metiniame pranešime nagri-

nėtos Lietuvos gyventojų psichikos sveikatos 
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problemos. Šių problemų mastui įtaką darė per-

einamojo laikotarpio sunkumai Lietuvai atgavus 

nepriklausomybę, iš ankstesnės sistemos pavel-

dėtas pagalbos modelis, menkos savivaldybių 

finansinės galimybės ir socialinės pagalbos ben-

druomenėje tradicijų stoka. Plačiai nagrinėtos 

savižudybių, pagal kurių paplitimą Lietuva uži-

ma vieną pirmųjų vietų pasaulyje, priklausomy-

bės ligų prevencijos ir sveikatos priežiūros pro-

blemos. Taip pat pristatytas valstybės sveikatos 

priežiūros finansavimas, nacionalinė sveikatos 

sąskaita, atkreiptas dėmesys į teisumo principus 

finansuojant sveikatos priežiūrą.

2002 metų metiniame pranešime daugiau-

sia dėmesio skiriama Lietuvos gyventojų trau-

moms ir nelaimingiems atsitikimams, t. y. išven-

giamoms nelaimėms, traumatizmo profilaktikos 

klausimams. Supažindinama su traumatizmo 

problemomis švietimo, krašto apsaugos žinybo-

se, su ES direktyvomis, minimalių saugos ir svei-

katos reikalavimų ir jų įgyvendinimo pasekmių 

tyrimo rezultatais.

2003 metų metinis pranešimas skirtas užkre-

čiamosioms ligoms. Metiniame pranešime nagri-

nėjami epidemiologinės priežiūros klausimai, ES 

teisės aktų harmonizavimo ir tarptautinių organi-

zacijų rekomendacijų įgyvendinimo problemos, 

įvairių žinybų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės darbo organizavimo ypatumai. Patei-

kiamos įvairių užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės, 

lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV/AIDS, virusinių he-

patitų – profilaktikos ir kontrolės problemos.

Nacionalinės sveikatos tarybos 2004 metų 

metiniame pranešime nagrinėta Lietuvos svei-

katos programos įgyvendinimas, pasiekimai ir 

problemos. Šiame pranešime buvo apžvelgti 

Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimo 

pasiekimai, problemos, sveikatos priežiūros re-

formos eiga, įvertinti kai kurie programoje nu-

matytų rodiklių pokyčiai. Leidinyje pateikti duo-

menys atspindi strateginiuose dokumentuose 

numatytų sveikatos priežiūros sistemos plėtros 

pagrindinių nuostatų įgyvendinimo aspektus, 

taip pat iškeltos problemos ir pateikta informa-

cija, atskleidžianti tai, ką pavyko pasiekti ir kokie 

darbai ir uždaviniai laukia ateityje.

2005 metų metinis pranešimas skirtas šei-

mos sveikatai, pagrindinių sveikatos politikos 

nuostatų ir Lietuvos sveikatos programos sie-

kinių įgyvendinimui. Daug dėmesio pranešime 

skiriama nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių svei-

katos klausimams, atkreipiamas dėmesys į kūdi-

kių ir suaugusiųjų mitybos būklę ir tendencijas. 

Analizuojant šeimos sveikatos aplinką, jai įtaką 

darančius veiksnius ir gyvensenos ypatumus, 

pateikta daug mokslo tyrimais pagrįstų įrodymų 

apie šeiminės padėties įtaką asmens sveikatai ir 

gyvenimo kokybei. ypač akcentuota vaikų svei-

katos priklausomybė nuo aplinkos, kurioje jie 

bręsta ir vystosi. Atsižvelgiant į blogus Lietuvos 

gyventojų psichikos sveikatos rodiklius, didelį sa-

vižudybių skaičių, išplitusį tabako ir alkoholio var-

tojimą, pranešime daug vietos skirta vaikų psichi-

kos sveikatos ir jai įtaką darančių psichosocialinių 

veiksnių analizei, tabako, alkoholio ir narkotikų 

vartojimo kontrolės ir prevencijos klausimams.

2006 metų pranešime, atsižvelgiant į Pa-

saulio sveikatos organizacijos 2006 metų devi-

zą, daugiausia dėmesio skirta žmonių išteklių 

sveikatos priežiūroje problemoms Lietuvoje ap-

tarti. Lietuvoje sveikatos priežiūros specialistų 

trūkumas kai kuriuose regionuose ar įstaigose 

dėl įvairių priežasčių jau pranoko blogiausius 

lūkesčius, todėl pranešime daug dėmesio skiria-

ma sveikatos priežiūros žmonių išteklių poreikio 

planavimui, sveikatos priežiūros specialistams 

rengti aukštosiose mokyklose ir kolegijose, nes 

sveikatos priežiūros specialistų rengimo per-

tvarka pagal tarptautinius standartus yra sveika-

tos sistemos pertvarkos pradžia.

Taryba savo veikloje glaudžiai bendradar-

biauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, 

universitetų, nevyriausybinių organizacijų at-

stovais, šalies įvairių sričių specialistais. Nuola-

tinis bendradarbiavimas su LR Seimo Sveikatos 

reikalų komitetu, Sveikatos apsaugos ir kitomis 

ministerijomis sudaro prielaidas atvirai išdėsty-

ti problemas ir pateikti Seimo nariams, visuo-

menei aktualius Lietuvos sveikatos politikos 

įgyvendinimo klausimus, ieškoti būdų proble-

moms spręsti. Nacionalinės sveikatos tarybos 

veikloje pastaraisiais metais padidėjo teikiamų 

siūlymų, rekomendacijų skaičius. Tarybos nariai 

ir sekretoriato darbuotojai, bendradarbiaudami 

su Seimo Sveikatos reikalų komitetu, aktyviai 

dalyvauja formuojant sveikatos politiką dirbda-

mi įvairiose komisijose ir darbo grupėse, ren-

giant įstatymus, poįstatyminius teisės aktus, 

dalyvauja įgyvendinant įvairias programas ir 

projektus. Visa tai rodo išaugusį Tarybos auto-
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ritetą priimant svarbius visai sveikatos sistemai 

sprendimus. NST nariai teikė pastabas ir siūly-

mus bei dalyvavo diskusijose rengiant Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos, Sveikatos drau-

dimo, Sveikatos priežiūros įstaigų, Visuomenės 

sveikatos, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atly-

ginimo, Alkoholio, Tabako kontrolės, kitų įsta-

tymų ir jų pataisų projektus, Psichikos sveikatos 

strategijos, Tolesnės sveikatos sistemos plėtros 

2007–2015 m. metmenų ir kitokius strateginius 

valstybės dokumentus. Teikdama pasiūlymus, 

rekomendacijas Nacionalinė sveikatos taryba 

siekia, kad pagrindiniai sveikatos sistemos do-

kumentai atspindėtų Lietuvos Respublikos At-

kuriamojo Seimo nutarimu patvirtintos Lietuvos 

nacionalinės sveikatos koncepcijos nuostatas ir 

besikeičiant politinei valdžiai garantuotų sveika-

tos politikos tęstinumą.

Tokiu požiūriu Nacionalinės sveikatos tary-

bos sukūrimą reiktų vertinti kaip labai svarbų 

žingsnį, keičiantį visuomenėje sveikatos poli-

tikos sampratą, plačiau įtraukiant įvairius ūkio 

sektorius ir aktyvinant bendruomenės dalyva-

vimą sprendžiant sveikatos problemas. Visų bu-

vusių ir šiuo metu dirbančių Nacionalinės svei-

katos tarybos narių nuveiktas didžiulis darbas, 

yra svarbus indėlis plėtojant sveikatos sistemos 

vystymąsi šalyje.
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LietuvoS gyveNtojų ii. 
Sveikata

LietuvoS gyveNtojų 1. 
SveikatoS proBLemoS, roDikLiai 
ir jų pokyčių raiDa

Vilius Grabauskas, Aldona Gaižauskienė,  

Rasa Senkuvienė

ĮvaDaS

Nacionalinės sveikatos tarybos (NST) metiniuo-

se pranešimuose teikiama Lietuvos gyventojų 

sveikatos rodiklių analizė, jų kaitos vertinimu ir 

interpretacija buvo nuolatos siekiama atkreipti 

dėmesį į pagrindines šalies žmonių sveikatos 

problemas, jų atsiradimo priežastis ir galimus 

sprendimo būdus. Mokslinių institucijų atlieka-

mi tyrinėjimai, tarptautinius standartus atitin-

kanti Lietuvos sveikatos informacinė sistema 

sudarė realias galimybes šį sveikatos stebėse-

nos procesą pagrįsti konkrečiais duomenimis, 

leidžiančiais objektyviai vertinti šalies sveikatos 

rodiklių kaitos tendencijas, palyginti jas tarp-

tautiniame kontekste. Mokslinis turimos infor-

macijos pagrįstumas lėmė kiekybinių siekinių 

suformavimą 1998 m. LR Seimo patvirtintoje 

Lietuvos sveikatos programoje. Neatsitiktinai LR 

Vyriausybių programose sveikatos srityje širdies 

ir kraujagyslių ligos, piktybiniai navikai, psichi-

kos sveikata ir traumatizmas išlieka tęstiniais 

prioritetais. Be abejonės, nepaliekamos nuoša-

ly ir kitos reikalaujančios skubių, neatidėliotinų 

sprendimų sveikatos problemos, pvz., užkre-

čiamosios ligos (tuberkuliozė, ŽIV/AIDS ir kt.). 

Tačiau didžiausia šalies problema išlieka lėtinės 

neinfekcinės ligos ir traumatizmas, lemiantys di-

dėjančius krūvius sveikatos priežiūros sistemai ir 

didžiulę ekonominę žalą dėl nepagaminto naci-

onalinio produkto, nulemto per daug ankstyvų 

mirčių darbingo amžiaus populiacijoje, atsispin-

dinčio trumpėjančioje Lietuvos gyventojų vidu-

tinėje gyvenimo trukmėje.

Lietuvos sveikatos programos rengimas, 

suformuojant kiekybinius sveikatos siekinius, rė-

mėsi tuometine šalies gyventojų sveikatos rodi-

klių analize ir galimos jų kaitos prognoze. Iš tiesų 

įveikus 1990 m. pagal daugelį sveikatos rodiklių 

atsiradusią krizę, kurios viršūnė siekė 1994 me-

tus, toliau buvo registruojami akivaizdžiai teigia-

mi poslinkiai. Pavyzdžiui, standartizuoti pagal 

amžių mirtingumo rodikliai praktiškai nuo visų 

pagrindinių mirties priežasčių Lietuvos populia-

cijoje tarp 1994 ir 2000 metų įspūdingai ženkliai 

mažėjo (išskyrus mirtis dėl piktybinių navikų 

tarp moterų). Tačiau jau tada NST atkreipė dė-

mesį į tai, jog šias tendencijas bus sudėtinga iš-

laikyti, o bendrąja prasme ir neįmanoma, jeigu 

atsakomybė, sprendžiant sveikatos problemas, 

bus išskirtinai priskiriama sveikatos priežiūros 

sektoriui, t. y., jeigu nebus pakankamai dėmesio 

skiriama visuomenės sveikatos mokslu grindžia-

mai šalies sveikatos sistemai.

Jungtinėje NST, LR Seimo Sveikatos reikalų 

komiteto ir LR sveikatos apsaugos ministerijos 

2005 m. lapkričio 4 d. organizuotoje Sutarimo 

konferencijoje buvo aptartas Lietuvos sveikatos 

programos įgyvendinimo tarpinis vertinimas. 

Konkretūs šio vertinimo rodikliai pateikti LR 

Seimui 2006 m. pristatytame NST 2005 m. meti-

niame pranešime. Apmaudu konstatuoti, tačiau 

buvusios ženkliai teigiamos sveikatos rodiklių 

(visų pirma mirtingumo) tendencijos nuo 2000 

metų pakrypo neigiama kryptimi. Metiniame 

pranešime atkreiptas dėmesys, jog neinvestuo-

jant į visuomenės sveikatos sektorių, nepritrau-

kiant kitų šalies socialinės-ekonominės sąrangos 

sektorių į sveikatinimo procesus, paties sveika-

tos sektoriaus galimybės pamažu senka. Taigi 

nekeičiant valstybės strategijos sprendžiant 

sveikatos problemas, praktiškai neįmanoma pa-

siekti spartesnio sveikatos rodiklių gerėjimo.

Šiame NST metinio pranešimo skyriuje tei-

kiama Lietuvos gyventojų kai kurių demografinių 

sveikatos rodiklių, atspindinčių pagrindines šalies 

gyventojų sveikatos problemas ir jų priežastis, 

analizė ir kaita per 2001–2007 m. laikotarpį. Aiški-

nantis priežastis, dėmesys atkreipiamas tik į taba-

ko ir alkoholio vartojimo lemiamą žalą sveikatai.

DemografiNė SituaCija

Statistikos departamento duomenimis, jau 

daugelį metų gyventojų skaičius šalyje sistemin-

gai mažėja. Per 2007 m. metus jų sumažėjo dar 

20-čia tūkstančių, o 2008 m. pradžioje Lietuvoje 

gyveno 3366,2 tūkst. gyventojų. Pagal tarptauti-

niu mastu priimtus rodiklius, Lietuva priskiriama 
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prie demografiškai senėjančių šalių grupės. Jei-

gu 2001 m. šio amžiaus asmenų buvo 19,9 proc., 

tai 2007 m. pradžioje 20,4 proc. gyventojų buvo 

60 metų ir vyresnio amžiaus, 2007 m. pradžioje 

vaikų buvo 22,2 proc. mažiau nei pagyvenusių 

žmonių, o 2001 m. – 1,8 proc. daugiau nei pa-

gyvenusių žmonių. Vaikų 2001 m. buvo 1,8 proc. 

mažiau nei pagyvenusių žmonių. O 2007 m. 

pradžioje jų jau buvo 22,2 proc. mažiau. Šimtui 

vaikų teko 2006 m. 129 pagyvenusieji (2001 m. – 

98). Taigi šiuo metu tėvų kartą keičia ženkliai 

mažesnė vaikų karta. Nors nuo 2003 m. gimu-

siųjų skaičius šalyje didėja, gimstamumo lygis 

neužtikrina teigiamos kartų kaitos. 2006 m. su-

minis gimstamumo rodiklis buvo 1,27. Tuo tarpu 

normalią kartų kaitą užtikrinantis rodiklis turėtų 

būti didesnis nei 2.

Didelį susirūpinimą turi kelti sistemingai nuo 

2001 m. didėjantis Lietuvos gyventojų mirtin-

gumas. Išankstiniais duomenimis, 2007 m. mirė 

45,6 tūkst. gyventojų (13,5/1000 gyv.). Šis rodiklis 

yra didžiausias nuo 1950 m. Daugelį metų mažė-

jantis natūralus gyventojų prieaugis (skirtumas 

tarp gimstamumo ir mirtingumo) 2006–2007 m. 

sudarė net -4/1000 gyventojų (1 lentelė).

kasmet mažėja, tačiau jaunų moterų nėštumo 

nutraukimų skaičiai ir toliau kelia susirūpinimą. 

Nemažai nėštumų nutraukia 19 metų amžiaus ir 

jaunesnės moterys. 2006 m. savo noru nėštumą 

nutraukė 890 jaunesnių nei 19 metų amžiaus 

moterų. Tūkstančiui 15–19 metų moterų tenka 

beveik 10 abortų, iš jų dirbtinių – 6, 7. Greta ne-

pakankamai veiksmingos šeimos planavimo vei-

klos, tai labai priklauso ir nuo visuomenės požiū-

rio į šeimą, jos formavimą ir tvirtumą.

Statistikos departamento duomenimis, 

2006 m. įregistruota 21,2 tūkst. susituokusių 

porų. Tai 6,6 proc. daugiau negu 2005 m. Pas-

tarųjų metų tendencijos rodo, kad tuokiasi kiek 

vyresnio amžiaus asmenys. Vidutinis besituo-

kiančiųjų vyrų amžius 2006 m. buvo 27,3, o mo-

terų – 25,1 metų; asmenys tuokėsi atitinkamai 

1,2 metais ir 1,1 metais vėliau negu 2001 m. Ta-

čiau 2006 m. susituokė 11 nepilnamečių vaikinų 

ir 189 nepilnametės merginos. Apie penktada-

lį besituokiančiųjų kuria šeimas pakartotinai. 

Nuolat daugėja santuokų, kuriose bent vienas iš 

sutuoktinių buvo išsituokęs. 2006 m. tokios san-

tuokos sudarė daugiau negu trečdalį. 2006 m. 

buvo įregistruota 11,2 tūkst. ištuokų. Daugiau-

siai vyrų ištuokų registruojama 30–39, o mote-

rų 25–34 metų amžiaus. Po ištuokos be vieno 

iš tėvų (dažniausiai be tėvo) lieka apie 10 tūkst. 

vaikų.

Taigi seniai žinoma tiesa, jog nuo šeimos 

tvirtumo, jos kūrimosi ir funkcionavimo priklau-

so motinos ir vaiko sveikata, paskutiniųjų metų 

duomenys rodo vis didėjančią riziką atsirasti 

įvairiausio pobūdžio tiek socialinėms, tiek ir 

sveikatos problemoms.

1 lentelė. Demografinė situacija Lietuvoje 2001–2007 metais

Demografiniai duomenys 2001 2002 2003 2004 2005 2006
2007  

(išankstiniai  
duomenys)

Vidutinis metinis nuolatinių 
gyventojų skaičius, tūkst.

3481,3 3469,1 3454,2 3435,6 3414,3 3394,1 3375,5

Gimstamumas 1000 gyventojų 9,1 8,6 8,9 8,8 8,9 9,2 9,5

Mirtingumas 1000 gyventojų 11,6 11,8 11,9 12 12,8 13,2 13,5

Natūralus gyventojų prieaugis 
1000 gyventojų

-2,5 -3,2 -3 -3,2 -3,9 -4 -4

Kūdikių mirtingumas
1000 gyvų gimusiųjų

7,8 7,86 6,75 7,88 6,85 6,8 5,9

Vidutinė tikėtina gyvenimo 
trukmė, metai

71,8 71,9 72,2 72,1 71,3 71,1 –

Apie 53 proc. respublikos gyventojų sudaro 

moterys, tarp kurių 48,8 proc. yra vaisingo am-

žiaus. Nediskutuotina, jog būsimų kartų sveika-

ta labai priklauso nuo motinų sveikatos būklės. 

Deja, mūsų visuomenėje pakankamai paplitę 

įvairūs moters sveikatą žalojantys socialiniai ir 

biologiniai veiksniai. Abortai, kurie dažnai su-

trikdo kitų nėštumų ir gimdymų fiziologinę eigą, 

žaloja fizinę moters sveikatą, yra per daug išpli-

tęs šalyje reiškinys. Nors bendras abortų skaičius 
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LietuvoS gyveNtojų mirtiNgumaS  
ir viDutiNė tikėtiNa gyveNimo trukmė

1 lentelėje pateikti duomenys rodo, kad Lie-

tuvos gyventojų bendrasis mirtingumas 2001– 

2007 m. laikotarpiu sistemingai didėjo, išanks-

tiniais Statistikos departamento duomenimis, 

2007 m. pasiekęs 13,5 mirusiųjų 1000 gyventojų 

(1 pav.). Tokias mirtingumo didėjimo tendenci-

jas galima tik iš dalies susieti su populiacijos se-

nėjimu. Bendrasis mirtingumas dėl šalies gyven-

tojų senėjimo kasmet vidutiniškai didėjo 2,6 proc. 

Standartizuoto pagal amžių mirtingumo pokyčiai 

buvo lėtesni – kasmet 1,5 proc. Mirtingumo ten-

dencijos per visą šį laikotarpį nesikeitė – vyrai 

miršta jaunesnio amžiaus nei moterys. Standarti-

zuotas vyrų mirtingumas 100 000 gyv. buvo pu-

santro karto didesnis nei moterų.

Tačiau mirtingumo didėjimo tendencijos 

vyrauja ir 0–64 metų amžiaus žmonių grupėje 

(2 pav.). Šioje amžiaus grupėje vyrų ir moterų 

standartizuoto mirtingumo skirtumas dar di-

desnis: vyrų mirtingumas 2006 m. buvo 805/ 

100 000 gyv., t. y. tris kartus didesnis negu mote-

rų. Taigi Lietuvos gyventojų senėjimas mirtingu-

mo rodiklių kaitoje nėra lemiantis veiksnys.

Mirčių priežasčių struktūra 2007 m. ir liko 

panaši susiklosčiusioms per analizuojamą lai-

kotarpį proporcijoms. Daugiausia žmonių mirė 

dėl kraujotakos sistemos ligų (53 proc., arba 

719,5/100 000 gyv.), piktybinių navikų (18 proc., 

arba 245,4/100 000 gyv.) ir išorinių priežasčių 

(11 proc., arba 154,9/100 000 gyv.).

Kraujo apytakos sistemos ligos yra daž-

niausia vyresnio amžiaus žmonių mirties prie-

žastis. Šios patologijos lemtas standartizuotas 
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mirtingumas 2001–2006 m. laikotarpiu kasmet 

didėjo vidutiniškai 1,6 proc. (p<0,05), sparčiau 

vyrams nei moterims. Nerimą kelia tai, jog dar-

bingo amžiaus, t. y. 0–64 m. amžiaus, vyrų mir-

tingumas didėjo 3,8 proc., o moterų – 1,5 proc. 

(p<0,05). Mirtingumas dėl miokardo infarkto 

2005–2006 m. vyrams sumažėjo 4 proc., mote-

rims – 1 proc. Tačiau tiek vyrų, tiek moterų mir-

tingumas dėl smegenų kraujotakos sutrikimų 

padidėjo 5 proc. (p<0,01). Išankstiniais Statisti-

kos departamento duomenimis, 2007 m. mirtin-

gumas dėl kraujo apytakos sistemos ligų, lygi-

nant su 2006 m. rodikliais, reikšmingai nepakito 

ir buvo 245/100 000 gyv.

Mirtys dėl piktybinių navikų ir toliau išlieka 

svarbia sveikatos problema. Išankstiniais duo-

menimis, 2007 m. jos sudarė 18 proc. visų mirčių 

priežasčių ir nusinešė 8283 gyvybes. Nagrinėjant 

kai kurių lokalizacijų piktybinių navikų sukelto 

mirtingumo tendencijas (2 lentelė), galima pa-

stebėti, jog moterų mirtingumas dėl krūties vė-

žio 2006 m., lyginant su 2005 m., sumažėjo nuo 

24 iki 21/100 000 moterų. Tarp 50–69 metų am-

žiaus moterų standartizuotas mirtingumas taip 

pat kito panašia kryptimi (2005 m. 57 atvejai, 

2006 m. – 51 atvejis 100 000 moterų). Ar šį poky-

tį būtų galima sieti su atrankinės mamografinės 

patikros programa, vykdoma nuo 2005 m., reika-

linga ilgesnė stebėsena. Standartizuotas 30–59 

metų amžiaus moterų mirtingumas dėl gimdos 

kaklelio vėžio 2004 m. siekęs 18/1000 000 mote-

rų, pastaraisiais metais taip pat kito mažėjančia 

kryptimi, 2006 m. pasiekęs 14/100 000 moterų. 

Tačiau vyrų mirtingumas dėl priešinės liaukos 

vėžio kito didėjimo kryptimi. Ši tendencija stebi-

ma ir 50–74 metų amžiaus vyrų grupėje.
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2 lentelė. Standartizuoto mirtingumo dėl kai kurių piktybinių navikų kaita 2001–2006 m.

piktybiniai navikai
Standartizuotas mirtingumas 100 000-čių gyventojų

2001 2002 2003 2004 2005 2006

krūties vėžys, visos moterys 24,3 24,7 27,1 24,1 24,3 21

iš jų: 50–69 m. amžiaus 58,5 61 65,5 59,5 57,1 51,4

gimdos kaklelio vėžys, visos moterys 10,8 12,6 10,6 11,7 9,8 10,7

iš jų: 30–59 m. amžiaus 14,8 18,2 15,8 18,4 14,5 14,8

priešinės liaukos vėžys, visi vyrai 29,7 29,1 29 32,2 31,8 36,3

iš jų: 50–74 m. amžiaus 53,6 50,7 49,2 56,7 52 60,8

mo tendencija dėl šios ligų grupės stebima nuo 

1999 m. Dėl pneumonijos ir lėtinio bronchito 

mirtys 2006 m. buvo dažnesnės tarp vyresnių 

nei 55 m. amžiaus vyrų.

Įvairių priežasčių lemiamo mirtingumo di-

dėjimo tendencijos analizuojamu laikotarpiu 

atsispindėjo vidutinės gyvenimo trukmės (VGT) 

kaitoje. Iki 2000 m. ženkliai ilgėjusi VGT, jau nuo 

2001 m. ėmė kisti mažėjimo kryptimi (išimtis 

tik 2003 m. – 1 lentelė). Šio rodiklio neigiamam 

pokyčiui didžiausią įtaką turi priešlaikės (anks-

tyvosios) mirtys. Jaunesnių nei 65 m. amžiaus 

Lietuvos vyrų mirtys VGT sutrumpina 12 metų, 

moterų – 6 metais (3 pav.).

Skirtingos priežastys nevienodai daro įtaką 

gyvenimo trukmei. Tai priklauso nuo bendro 

mirčių skaičiaus ir mirusiųjų amžiaus. Dėl krau-

jo apytakos sistemos ligų Lietuvos vyrų VGT su-

trumpėja 12, o moterų – 9 metais (4 pav.). Jeigu 

būtų išvengta išorinių mirties priežasčių, vyrų 

VGT pailgėtų penkeriais, o moterų – vieneriais 

metais (5 pav.). Piktybiniai navikai Lietuvos gy-

ventojų VGT sutrumpina 2,5 metų (6 pav.).

Net vieneriais metais 2005 m. sutrumpėjusi 

vyrų VGT (3 lentelė) 2006 m. beveik nekito (3 len- 

telė). Tuo tarpu 2006 m. moterų vidutinė tikė-

Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių 

mirties priežasčių 2001–2006 m. laikotarpiu, kad 

ir neženkliai, tačiau turėjo mažėjimo tendencijas 

(vidutiniškai 0,4 proc. kasmet). Labiausiai paste-

bima šių mirties priežasčių grupėje buvo vyrų sa-

vižudybių mažėjimo tendencija (2005–2006 m. 

pokytis sudarė 22 proc.). Deja, 2007 m. savižu-

dybių skaičius sumažėjo nežymiai ir 100 000 gy-

ventojų teko 30,3 savižudybės (2006 m. – 30,9). 

Tačiau 5–64 metų amžiaus žmonių mirtingumo 

grupėje dėl traumų (p<0,01) tendencijos kito 

didėjimo linkme. Išankstiniais duomenimis, 

2007 m. mirtingumo dėl visų išorinių mirties 

priežasčių rodikliai stabilizavosi.

Mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų 

sistemingai didėja. Mirtingumas dėl šių ligų 

2006 m. išaugo tiek vyrų, tiek moterų populiaci-

joje. Didžiąją jo dalį lėmė kepenų cirozė ir alko-

holinė kepenų liga. Dėl šios priežasties 2006 m. 

mirė 1197 asmenys, iš kurių 67 proc. sudarė vy-

rai. Mirčių dėl virškinimo sistemos ligų, tenkan-

čių 100 000 gyventojų, 2007 m. padidėjo nuo 69 

(2006 m.) iki 81.

Išankstiniais duomenimis, 2007 m. vėl pa-

daugėjo mirčių dėl kvėpavimo sistemos ligų 

(57,7/100 000 gyv.). Mirtingumo rodiklių didėji-
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7 pav. vidutinės tikėtinos gyvenimo 
trukmės sutrumpėjimas dėl savižudybių

tina gyvenimo trukmė sumažėjo 0,36 metų. 

Šis sutrumpėjimas buvo sąlygotas jaunesnių 

nei 64 m. asmenų mirčių (vyrų -0,02 m., moterų 

-0,34 m.). Didžiausią įtaką moterų VGT sutrum-

pėjimui 2006 m. turėjo kraujotakos sistemos 

ligos, o vyrų – piktybiniai navikai. Pažymėtina, 

kad dėl išorinių priežasčių 2006 m., lyginant su 

2005 m., vyrų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 

nesutrumpėjo, o pailgėjo. Tuo tarpu moterų VGT 

išorinės mirties priežastys turėjo neigiamą įtaką – 

2006-aisiais, palyginus su 2005 m., dėl transporto 

traumų ir kitų išorinių priežasčių ji sutrumpėjo.

Vyrų VGT pailgėjimui dėl išorinių priežas-

čių didžiausią įtaką turėjo sumažėjęs savižudy-

bių skaičius (7 pav.). Tarp vyrų jis sumažėjo net 

21 proc. – nuo 1084 savižudybių (68/100 000) 

2005 m. iki 853 (54/100 000) 2006-aisiais. Mote-

rų nusižudė 16 proc. mažiau nei 2005 m., tačiau 

reikšmingo skirtumo šis pokytis nelėmė.

Moterų VGT dėl išorinių mirties priežasčių 

sutrumpėjo 0,07 metais. Tam didžiausią įtaką 

padarė transporto traumos. 2006 m. jos nusine-

šė 241 moters gyvybes. Tuo tarpu vyrų transpor-

to traumose žuvo vos vienu daugiau nei 2005 m. 

(658 asmenys). Taigi traumatizmo problema 

išlieka svarbia tiek sveikatos, tiek ir socialine 

problema.

3 lentelė. vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės sutrumpėjimas 2005–2006 m.

visos priežastys
vgt sutrumpėjimas

išorinės priežastys
vgt sutrumpėjimas

vyrai moterys vyrai moterys

Iš viso 0,05 0,36 Iš viso -0,42 0,07

Visos priežastys 0–64 m. 0,02 0,34 Transporto traumos -0,02 0,06

Kraujotakos sistemos ligos 0,02 0,48 Savižudybės -0,26 -0,04

Piktybiniai navikai 0,10 -0,14 Atsitiktinis apsinuodijimas 0,03 -0,01

Išorinės mirties priežastys -0,42 0,07 Atsitiktinis paskendimas -0,07 -0,01

iŠveNgiamaS mirtiNgumaS  
ir jo Įtaka viDutiNei tikėtiNai 
gyveNimo trukmei

Išvengiamos mirtys – tai mirtys nuo ligų, 

sąlygotų nesamų ar neveiksmingų profilaktinių 

priemonių ir/ar nesavalaikės diagnostikos, ir/

ar neadekvataus gydymo. Esant pakankamai 

geram medicinos mokslo lygiui, daugelio prieš-

laikinių mirčių būtų galima išvengti ar jų skaičių 

gerokai sumažinti, jeigu būtų imamasi žinomų 

profilaktinių priemonių arba būtų laiku taiko-

mas adekvatus šiuolaikinis gydymas. Taigi išven-

giamas mirtingumas netiesiogiai rodo sveikatos 

priežiūros veiksmingumą.
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Išvengiamo mirtingumo koncepcija buvo 

pasiūlyta grupės patyrusių JAV sveikatos prie-

žiūros specialistų, vadovaujamų D. Rutsteino. Di-

delį indėlį, tobulinant šį metodą, įnešė Europos 

Bendri jos šalių atstovai dalyvaudami Europos 

Bendrijos sveikatos priežiūros tyri mo progra-

moje, kuriai vadovavo prof. W. Hollandas. Darbo 

grupė išvengiamą mirtingumą charakterizuo-

jančius rodiklius suskirstė į dvi grupes:

sveikatos priežiūros veiksmingumo rodikliai  y

(mirtys nuo ligų, kurias galima pagydyti). 

Tai ankstyvos mirtys nuo tuberkuliozės 

(5–64 m. amžiaus grupėje), gimdos kakle-

lio piktybinių navikų (15–64 m.), Hodžkino 

ligos (5–64 m.), lėtinės reumatinės šir dies li-

gos (5–44 m.), bronchinės astmos (5–44 m.), 

kvėpavimo or ga nų ligų (1–14 m.), apendicito 

(5–64 m.), pilvinės išvaržos (5–64 m.), tulžies 

pūslės akmenligės ir cholecistito (5-64 m.), 

hipertenzinės ligos ir smegenų kraujotakos 

sutrikimų (35–64 m.). Šiai grupei taip pat pri-

klauso nėščiųjų ir gimdyvių mirtys bei kūdi-

kių mirtys perinataliniame periode;

sveikatos politikos veiksmingumo rodikliai  y

(mirtys nuo ligų, kurioms galima užkirsti 

kelią prevencinėmis priemonėmis arba per-

spėjamos mirties priežastys). Tai mirtys dėl 

trachėjos, bronchų ir plaučių vėžio (5–64 m.), 

kepenų cirozės (15–64 m.) ir traumų, susiju-

sių su transporto įvykiais (5–64 m.).

Mirtingumas nuo visų išvengiamų mirties 

priežasčių (be perinatalinių mirčių) tarp 0–64 

metų amžiaus žmonių (8 pav.) nuo 2001 iki 2006 

metų kasmet statistiškai ženkliai didėjo vidu-

tiniškai 5,7 proc. (p <0,05). Perspėjamų mirties 

priežasčių lemto mirtingumo didėjimo kaita per 

šį laikotarpį buvo ženklesnė (9 pav.). Moterų mir-

tingumas dėl šių priežasčių kasmet vidutiniškai 

augo net po 10,9 proc., vyrų – 4,2 proc. (p<0,05).

Perspėjamų mirčių struktūroje didžiausią 

dalį sudarė mirtys dėl transporto traumų ir ke-

penų cirozės (atitinkamai 36 proc. ir 34 proc.). 

Ženkliausi tiek vyrų, tiek moterų mirtingumo 

pokyčiai (VKPK net 16,4 proc., p<0,05) stebėti 

dėl mirčių nuo kepenų cirozės. Vyrų mirtingu-

mas dėl plaučių vėžio praktiškai nekito, tačiau 
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dėl šios priežasties vidutiniškai 4 proc. augo 

priešlaikis moterų mirtingumas. Transporto 

įvykių lemto moterų mirtingumo proporcija iš-

lieka didelė ir stabili, (VKPKV 6,2 proc.). Bendras 

5–64 m. mirtingumas nuo traumų, susijusių su 

variklinėmis transporto priemonėmis, statistiš-

kai patikimai didėja (VKPK 2,2 proc., p<0,05).

Mirtingumas dėl visų pagydomų ligų 

(be perinatalinių mirčių) tarp 0–64 metų am-

žiaus moterų nekinta, o tarp vyrų yra didėjimo 

tendencija.

Didžiausią įtaką minėtam didėjimui analizuo-

jamu laikotarpiu turėjo didėjantis (VKPK 2,7 proc.) 

35–64 metų amžiaus vyrų mirtingumas dėl hi-

pertenzinės ligos (10 pav.). Tarp 35–64 m. am-

žiaus vyrų mirtingumas dėl tuberkuliozės prak-

tiškai nekito, o tarp moterų mirtingumas per 

tyrimo laikotarpį padidėjo vidutiniškai 9 proc., 

tačiau šis pokytis nebuvo statistiškai ženklus. 

Nors statistiškai neženkli, tačiau vis dėlto stebi-

ma moterų mirčių nuo gimdos kaklelio vėžio ma-

žėjimo tendencija (VKPK – 2,7 proc.). Dėl kitų ligų, 

kurias galima pagydyti, mirtingumas yra mažas, 

ženklių pokyčių 2001–2006 metais nepastebėta.

Vidutinė tikėtina vyrų gyvenimo trukmė dėl 

išvengiamų mirties priežasčių sutrumpėja vi-

dutiniškai dvejais, moterims – vieneriais metais  

(11 pav.).

Atkreiptinas dėmesys, kad 2001–2004 m. 

nedaug kitęs tiek vyrų, tiek moterų išvengiamas 

mirtingumas 2005–2006 m. ėmė didėti. Šį pokytį 

sąlygojo mirtys, kurioms galima užkirsti kelią tai-

kant atitinkamas prevencines priemones. Pagrin-

dinė priežastis, dariusi įtaką moterų mirtingumo 

didėjimui, buvo kepenų cirozė, 2005–2006 m. 

padidėjusi net 38 proc. (p<0,001), vyrų – kepenų 
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infekcijų registruojama daug mažiau negu rodo 

statistika, nes sergantys lengvomis formomis 

nesikreipia į gydymo įstaigas. Rūpestį kelia ne 

tik suaktyvėjusios įprastos infekcinės ligos, bet 

ir naujos registruojamos, nes plečiantis tarptau-

tiniams ryšiams padidėja galimybė jas įvežti į 

Lietuvą. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kon-

trolės centro duomenimis, 2007 m. nustatyti 4 

maliarijos mūsų šalyje atvejai. 2007 m. Lietuvoje 

užregistruota per 717 tūkstančių užkrečiamųjų 

ligų atvejų, iš kurių daugiau negu 80 proc. suda-

rė vaikų ligos. Sergamumo statistikoje 100 000 

gyventojų teko 21252 susirgimai (13 pav.). Mote-

rys užkrečiamosiomis ligomis serga dažniau nei 

vyrai. Mieste užkrečiamosiomis ligomis gyven-

tojai sirgo apie 30 proc. dažniau nei kaime.

Užkrečiamųjų ligų struktūroje vyravo ūminės 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (85 proc.) ir 

cirozė (mirtingumo pokytis 41 proc., p<0,001) 

ir plaučių vėžys (mirtingumo pokytis 15 proc., 

p<0,05).

Mirtys, kurių galima išvengti prevencijos 

būdu, vidutinę tikėtiną vyrų gyvenimo trukmę 

sutrumpina 1,4 metų, moterų – vidutiniškai 

0,5 m. (12 pav.).

Mirtys nuo ligų, kurias buvo galima pagy-

dyti, vienodai sutrumpino VGT tiek vyrams, tiek 

moterims ir sudarė 0,6 metų.

užkrečiamoSioS LigoS

Užkrečiamosios ligos bendrojo sergamumo 

struktūroje sudaro apie 8 proc. 2005–2007 m. 

sergamumo užkrečiamosiomis ligomis rodiklis 

šoktelėjo dėl žarnyno infekcijų ir kvėpavimo takų 

infekcijų skaičiaus padidėjimo. Manoma, kad šių 
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gripas (7,8 proc.). Žarnyno infekcinės ligos su-

darė 2,3 proc. visų užkrečiamųjų ligų. 2007 m., 

lyginant su 2006 m., užregistruota mažiau bak-

terinių ir patikslintų virusinių žarnyno infekcijų, 

skarlatinos, virusinio meningito, erkių pernešamų 

ligų, virusinių hepatitų, sifilio, gripo atvejų. Regis-

truota daugiau nepatikslintų virusinių žarnyno in-

fekcijų, gonokokinės infekcijos, ūminių viršutinių 

kvėpavimo takų ligų, pedikuliozės atvejų.

Tuberkuliozė – grėsminga ir viena sunkiausių 

užkrečiamųjų ligų, kurios plitimo priežastys yra 

socialinės: blogos gyvenimo ir sanitarinės-higi-

eninės sąlygos, nevisavertė mityba, girtavimas, 

nedarbas, gyventojų migracija, skurdas, priklau-

somybė nuo narkotikų, ŽIV infekcija, nepakanka-

ma besigydančių ligonių kontrolė. Respublikinės 

tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės duo-

menimis, sergamumas tuberkulioze Lietuvoje 

per pastaruosius metus reikšmingai nepakito – 

2007 m. 100 000 gyventojų teko 58,6 aktyvios tu-

berkuliozės atvejai (dar tuberkulioze susirgo 1977 

asmenys), 2006 m. – 61,8 (4 lentelė). Tačiau ser-

gamumo tuberkulioze epidemiologinė situacija 

nėra palanki – didėja gydymui atsparios ir atviros 

kvėpavimo organų tuberkuliozės atvejų skaičius.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

centro duomenimis, analizuojamu laikotarpiu 

sergamumas sifiliu ir gonorėja Lietuvoje ženkliai 

mažėjo, tačiau 2007 m. vėl padaugėjo gonorėjos 

atvejų (14 pav.). Sergamumo sifiliu rodiklis Lietu-

voje (8,11/100 000 gyventojų), lyginant su ES šalių 

vidurkiu (2,8/100 000 gyventojų), buvo gerokai 

didesnis. Sergamumas gonorėja (13,95/100000) 

taip pat beveik pusantro karto didesnis lyginant 

su ES šalių rodikliu. Tikėtina, kad lytiškai plin-

tančių ligų skaičius nėra realus, nes dalis šiomis 

ligomis sergančių žmonių kreipiasi į privačias 

gydymo įstaigas, kurios dažnai nesilaiko užkre-

čiamųjų ligų registravimo reikalavimų.

ŽIV infekuotų asmenų skaičius tolygiai didė-

ja (15 pav.). Lietuvos AIDS centro duomenimis, 

2007 m. ŽIV infekcija užsikrėtė 106 asmenys, 

iš jų 32 moterys, AIDS nustatyta 28 asmenims. 

2008 m. kovo 1 d. Lietuvoje iš viso diagnozuo-

ta 1323 ŽIV užsikrėtę asmenys: 1128 vyrai ir 195 

moterys. AIDS buvo diagnozuota 159 žmonėms. 

Dažniausiai infekcija plito vartojant intraveni-

nius narkotikus, 2007 m. šiuo būdu užsikrėtė 

apie 56 proc. asmenų.

Aktuali išlieka virusinių hepatitų B ir C pro-

blema, nors sergamumas virusiniais hepatitais 

2007 m. ženkliai sumažėjo. Šios ligos plinta  

kraujo ir lytiniu keliu, todėl jomis dažniausiai už-

sikrečia jauni žmonės, vartojantys intraveninius 

narkotikus ir praktikuojantys atsitiktinius lytinius 

santykius. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kon-

trolės centro duomenimis, 2006 m. užregistruota 

116 ūminio hepatito B ir 63 ūminio hepatito C 

atvejų, 2007 m. – atitinkamai 83 ir 46 atvejai.

traumoS

Nelaimingi atsitikimai ir traumos – sudėtinga 

medicininė, demografinė, socialinė ir ekonominė 
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4 lentelė. Sergamumas tuberkulioze 2001–2007 m. (be recidyvų)

išaiškinta sergančiųjų 
tuberkulioze (nauji atvejai)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Absoliutus skaičius 2225 2097 2247 2026 2107 2097 1977

100 000 gyventojų 63,9 60,5 65,1 59 61,7 61,8 58,6
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problema, nes dėl nelaimingų atsitikimų daž-

niausiai miršta jauni ir darbingo amžiaus žmo-

nės. Nelaimingas atsitikimas – tai įvykis, kurio 

pasekmė yra arba gali būti trauma. Trauma – 

pasekmė įvykių arba elgesio, kuriuos nulemia 

aplinka, biologiniai, elgesio veiksniai ir kuriuos 

galima sumažinti arba panaikinti. Nelaimingi 

atsitikimai, apsinuodijimai ir traumos, priskiria-

mi išorinių mirties priežasčių klasei, Lietuvos 

gyventojų mirties priežasčių struktūroje užima 

trečiąją vietą.

Lietuvos sveikatos informacijos centro duo-

menimis, 2001–2005 m. asmenų, kuriems sveika-

tos priežiūros įstaigose užregistruotos traumos, 

apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padari-

niai, skaičius sistemingai didėjo iki 9928/100 000 

gyventojų (16 pav.). Šis rodiklis 2006 m. šiek tiek 

sumažėjo ir sudarė 9594/100 000. Traumas pa-

tyrė 67 tūkst. vaikų (9905/100 000) ir 258 tūkst. 

suaugusiųjų (9602/100 000).

Per analizuojamą laikotarpį sistemingai di-

dėjo daugybinių traumų, patiriamų autoįvykių 

ir nelaimingų atsitikimų metu, skaičius (17 pav.). 

Šie rodikliai ypač ženkliai didėjo jauno ir darbin-

go amžiaus gyventojų grupėse. Traumos ir kiti 

nelaimingi atsitikimai yra viena pagrindinių už-

sitęsusio nedarbingumo ir pirminio neįgalumo 

priežasčių. Pirminio neįgalumo struktūroje pa-

gal ligų grupes traumos užima ketvirtą vietą.

Dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių 

priežasčių padarinių 2006 m. stacionaruose gy-

dyta 56 044 suaugę ligoniai ir 13 416 vaikų (iki 

18 m.). Pastaruosius kelerius metus hospitaliza-

cijos rodikliai yra panašūs: 2005 m. gydyti 57 237 

suaugę ir 14 571 vaikas, 2004 m. – 56 100 suau-

gusių ir 15 023 vaikai.
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Traumatizmo problemų, kurios susijusios su 

transporto įvykiais, apimtys patvirtina ir Lietu-

vos policijos Eismo priežiūros tarnybos duome-

nys. 2007 m. Lietuvoje užregistruota 6600 eismo 

įvykių, kuriuose 739 žmonės žuvo (iš jų 70 nepil-

namečių), 8234 sužeisti (5 lentelė).

Nors eismo įvykių skaičius 2007 m., lyginant 

su 2006 m., padidėjo 21 įvykiu, sužeistųjų ir žu-

vusių skaičius sumažėjo. Dėl neblaivių vairuo-

tojų kaltės įvyko 801 eismo įvykis (12 proc. visų 

eismo įvykių), t. y. daugiau nei 2006 m. Šiuose 

įvykiuose žuvo 69 žmonės, 1211 buvo sužeista. 

Daugiausia 2007 m. eismo įvykiuose žuvo vai-

ruotojų (34 proc. visų žuvusių žmonių) ir pės-

čiųjų (31,7 proc. visų žuvusių žmonių), o tarp su-

žeistųjų daugiausia buvo keleivių ir vairuotojų. 

2007 m. vėl padaugėjo eismo įvykių, kuriuose 

nukentėjo vaikai.

pSiChikoS Sveikata

Psichikos sveikata yra sudedamoji asmens 

sveikatos dalis, lemianti žmogaus gebėjimą pa-

žinti pasaulį, bendrauti. Psichikos sveikata labai 

veikia fizinę asmens sveikatą, sukelia somati-

nes ligas, neretai daro įtaką aplinkinių būsenai, 

jų sveikatai ir neigiamiems gyvenimo įvykiams 

aplinkoje.

Privalomojo sveikatos draudimo duomenų 

analizės, kurią atliko Lietuvos sveikatos informaci-

jos centras, duomenimis, 2006 m. ambulatorinė-

se ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose 

buvo užregistruotas 175 751 asmuo (5 proc. visų 

gyventojų), sergantis psichikos ir elgesio ligomis. 

Tarp jų 5 proc. sudaro 0–17 metų amžiaus vaikai.

Valstybinio psichikos sveikatos centro duo-

menimis, SAM sistemoje iš visų psichikos sutri-

kimus turinčių asmenų 43 proc. atvyko gydytis 

nuo priklausomybės ligų. Sergamumas ir ligotu-

mas priklausomybės ligomis nemažėja. 2006 m. 

100 000 gyventojų teko 2037 asmenys, sergantys 

priklausomybės ligomis (2004 m. – 2004 asme-

nys). Kartu su šiomis ligomis daugėja ir proble-

mų, susijusių su jų padariniais: vis daugiau regis-

truojama psichikos ir elgesio sutrikimų, daugėja 

nusikalstamos veikos atvejų, nelaimingų atsiti-

kimų, kelių eismo įvykių ir mirčių. 2006 m. pa-

baigoje besigydančių dėl priklausomybės nuo 

narkotikų ir psichotropinių medžiagų buvo 5,6 

tūkst. asmenų (2005 m. – 5,4 tūkst.).

Statistikos departamento duomenimis, narko-

tinių ir psichotropinių medžiagų konfiskuojama vis 

daugiau. 2007 m. pradžioje įkalinimo įstaigose kas 

penktas įkalintas asmuo buvo priklausomas nuo 

šių medžiagų (iš moterų – kas ketvirta, iš vyrų – 

kas šeštas). 2006 m. buvo išaiškinti 1085 asmenys, 

kaltinami padarę nusikalstamas veikas, susijusias 

su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis 

medžiagomis. Daugiau nei pusė iš jų neturėjo 30 

metų, o kas septintas asmuo buvo moteris.

2006 m. užfiksuotas didžiausias mirtingu-

mas nuo narkotikų – per juos gyvybės neteko 62 

žmonės (57 vyrai ir 5 moterys). Per paskutiniuo-

sius šešerius metus tai pats didžiausias mirusiųjų 

dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų varto-

jimo skaičius.

Alkoholis yra didžiulė blogybė, sistemingai 

žalojanti sveikatą ir galiausiai tampanti anksty-

vos mirties priežastimi. Jo poveikis yra klastin-

gas – neigiami padariniai organizmui išryškėja 

„slapčia“ ir pamažu. Didelį susirūpinimą visuo-

menei turi kelti ženkliai didėjančios, su alkoholio 

vartojimu susijusių sveikatos sutrikimų tenden-

cijos (18 pav.).

 5 lentelė. kelių eismo įvykiai ir jų padariniai

kelių eismo įvykiai ir pasekmės 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

kelių eismo įvykiai, iš viso
žuvo
sužeista

5972
706

7103

6091
697

7428

5958
709

7266

6357
752

7862

6772
773

8467

6579
759

8244

6600
739

8234

Dėl neblaivių eismo dalyvių kaltės
žuvo
sužeista

770
101

1071

766
78

1112

651
68

920

754
84

1099

880
99

1312

773
67

1171

801
69

1211

eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo 
vaikai
žuvo
sužeista

1350
51

1414

1424
63

1576

1361
55

1499

1491
50

1660

1527
74

1672

1446
65

1581

1453
70

1622
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20 pav. Dėl priklausomybės nuo alkoholio besigydančių asmenų skaičiaus  
100 000 gyventojų kaita 2001–2006 m.

ypač bauginanti yra alkoholio poveikio vai-

kams statistika. Privalomojo sveikatos draudimo 

informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, 

7–14 m. amžiaus vaikams užregistruotas toksinis 

alkoholio poveikis nuo 19 atvejų 2001 m. padi-

dėjo iki 269 (net 14 kartų), 15–17 m. amžiaus pa-

augliams atitinkamai – nuo 37 iki 250 atvejų (7 

kartus) (19 pav.).

Mokslinių tyrimų duomenimis, priklauso-

mai nuo tėvų „alkoholio vartojimo stažo“ didė-

ja vaiko protinio atsilikimo reiškiniai. Socialinės 

apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 

2006 m. pabaigoje savivaldybių vaiko teisių ap-

saugos tarnybų socialinės rizikos šeimų įskaitoje 

buvo įrašyta 8,3 tūkst. girtaujančių šeimų. Jose 

auga 18,9 tūkst. vaikų. Tikėtina, jog dalis jų įeina 

į aukščiau nurodytų (35062) vaikų, sergančių psi-

chikos ir elgesio sutrikimais, skaičių.

Didėjantį Lietuvos gyventojų girtavimo mas-

tą rodo asmenų, sergančių alkoholinėmis psicho-

zėmis ir lėtiniu alkoholizmu, skaičius (20 pav.).

2006 m. pabaigoje 100 000 gyventojų už-

registruotas 101 alkoholinės psichozės atvejis 

(2001 m. – 61), beveik dvigubai daugiau negu 

prieš 6 metus. Valstybinio psichikos sveikatos 

centro duomenimis, 2005 m. pirmą kartą susir-

gusiųjų alkoholine psichoze ir įrašytų į sveika-

tos priežiūros įstaigų įskaitą buvo 1122 asmenys, 

o 2006 m. – 1292. 2005 m. pabaigoje sergan-

čių alkoholine psichoze buvo 3077 asmenys, o 

2006 m. – 3424. Sergančių alkoholine psichoze 
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100 000 Lietuvos gyventojų 2005 m. buvo 90, o 

2006 m. – jau 101. Palyginti su 2005 m., ligotumas 

alkoholine psichoze 2006 m. išaugo 11 proc.

Opi problema yra ir didėjantis mirtingumas 

nuo alkoholio vartojimo sukeltų ligų. Sukrečia, 

kai mirties priežasčių lentelėje mirusiųjų nuo 

alkoholio vartojimo ligų skaičiai įrašomi jau 

20–24 m. amžiaus grupėje. Dėl alkoholio varto-

jimo pasekmių 2006 m. mirė 1484 asmenys. Tai 

penktadaliu daugiau negu 2005 m. (1242 as-

menys). Dažniausios šių mirčių priežastys buvo 

alkoholinė kepenų liga (47 proc.), atsitiktinis 

apsinuodijimas alkoholiu (33 proc.), alkoholinė 

kardiomiopatija (15 proc.).

Taigi alkoholizmas, kaip socialinė ir žmonių 

sveikatos problema, Lietuvoje nežabotai plinta. 

Dėl plintančio suaugusiųjų girtavimo ir alkoho-

lizmo daugėja svaigalų gėrimo ir piktnaudžiavi-

mo jais atvejų tarp vaikų ir paauglių. Taip auga 

šalies piliečiai su įvairiausiais asmenybės poky-

čiais. Šio reiškinio priežastis nesunku suprasti įsi-

gilinus į alkoholinių gėrimų gamybos, jų impor-

to, pardavimų, suvartojimo ir kaitos poslinkius  

(6 lentelė).

Statistikos departamento duomenimis, 

2006 m. alkoholinių gėrimų gamyba, palyginus 

su 2005 m., išaugo 23 proc. Jų importas išaugo 

16,1 proc., o kainos, palyginus su 2005 m., 0,5 proc. 

sumažėjo. Atskirų alkoholinių gėrimų kainos kito 

nevienodai: atpigo nespirituotas ir spirituotas vy-

nas, vermutas, brendis. Vienam 15 metų ir vyres-

niam gyventojui 2006 m. teko 13,2 litro absoliu-

taus alkoholio. Tai – 0,3 litro daugiau nei 2005 m.

taBako ir aLkohoLio vartojimo 
Įpročių kaita NaCioNaLiNėS 
gyveNSeNai Įtaką DaraNčioS 
SteBėSeNoS DuomeNimiS

Kauno medicinos universitetas nuo 1994 

metų tiria suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatai 

įtaką darančią gyvenseną. Šis tyrimas, pasinaudo-

6 lentelė. alkoholinių gėrimų gamybos, pardavimo ir suvartojimo pokyčiai 2001 ir 2006 m.

alkoholinių gėrimų apyvartos rodikliai
metai

2001 2006

1. alkoholinių gėrimų gamyba (tūkst. dekalitrų)

Stiprūs alkoholiniai gėrimai 2377 1519

Vynai 1270 2397

Putojantys gėrimai 1023 2348

Alus 21 925 29 340

2. alkoholinių gėrimų importas (tūkst. dekalitrų)

Stiprūs alkoholiniai gėrimai 234 419

Vynai 1430 3162

Putojantys gėrimai 95 973

Alus 1255 2596

3. alkoholinių gėrimų pardavimas (tūkst. dekalitrų)

Visose prekiaujančiose įmonėse, restoranuose ir kitose maitinimo  
įmonėse

Stiprūs alkoholiniai gėrimai 2568 3381

Vynai 2502 3571

Putojantys gėrimai 1073 1967

Alus 22 447 26 560

4. alkoholinių gėrimų suvartojimas

Tenka vienam gyventojui per metus absoliučiu alkoholiu, litrais 10 11

Vienam 15 metų ir vyresniam gyventojui 12,8 13,2

5. Disponuojamos piniginės pajamos 

Vienam namų ūkio nariui per mėnesį, litais 346,1 615,4

6. piniginės vartojimo išlaidos alkoholiniams gėrimams

Vienam namų ūkio nariui per mėnesį, litais 8,4 16,5
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23 pav. geriančių bent vieną kartą per 
savaitę alų Lietuvos 20–64 metų amžiaus 

gyventojų proporcijos kaita 1994–2006 m.

jant tarptautine metodika, kas antri metai atlie-

kamas reprezentatyvioje nacionalinėje 20–64 

metų amžiaus Lietuvos gyventojų imtyje. Ilgame-

tė stebėsena, vykdoma išlaikant griežtus tyrimo 

standartus, leidžia objektyviai įvertinti daugelio 

gyvenseną atspindinčių rodiklių kaitą. Siejant su 

anksčiau išdėstytomis Lietuvos žmonių sveikatos 

problemomis, pateikiama informacija apie tabako 

ir alkoholio vartojimo įpročių kaitą tarp suaugusių 

Lietuvos gyventojų per paskutinius 12 metų.

Kaip rodo 21 pav. pateikiami duomenys, iki 

2000 m. didėjusi rūkalių proporcija tarp Lietuvos 

vyrų, vėlesniame periode ėmė mažėti ir šiuo metu 

praktiškai susilygino su pradiniu lygiu. Tačiau tarp 

moterų rūkymo įpročiai sistemingai plito ir per 

stebėjimo laikotarpį išaugo net 2,5 karto.

Kaip ir tabako vartojimo atveju, stiprius al-

koholinius gėrimus vartojančių bent vieną kartą 

per savaitę (22 pav.) Lietuvos vyrų populiacijoje 

ženklesnių pokyčių per stebėjimo laikotarpį neį-

vyko. Tačiau stipraus alkoholio vartojimo įpročiai 

tarp Lietuvos moterų išaugo beveik 2 kartus.

Priešingai stipraus alkoholio vartojimo 

įpročių kaitai, tiek Lietuvos vyrų, tiek ir moterų 

alaus vartojimo įpročiai kito didėjančia kryptimi 

(23 pav.). Tik vėlgi, jeigu tarp vyrų šis įprotis išau-

go 12 proc., tai tarp moterų – beveik 3 kartus.

Taigi įvairūs duomenų šaltiniai akivaizdžiai 

rodo, jog tokie sveikatą žalojantys gyvensenos 

įpročiai, kaip rūkymas, o ypač alkoholio vartoji-

mas, yra didžiulė problema. Galima prognozuo-

ti, jog neradus priemonių situacijai suvaldyti, 

šių veiksnių poveikyje atsirandančios socialinės 

ir sveikatos problemos Lietuvos visuomenei ir 

valstybei vis daugiau kainuos.

apiBeNDriNimaS

Lietuvos gyventojų mirtingumo kreivė (tiek 

bendrojo, tiek ir lemto pagrindinių mirties prie-

žasčių), pasukusi rusiškuoju keliu, iš tiesų turi kel-

ti didelį susirūpinimą ne tik sveikatos priežiūros 

sektoriui, bet ir visai valstybei. Lietuvos populia-

cijos senėjimas yra tik viena tokios tendencijos ir 

anaiptol ne svarbiausia didėjančio mirtingumo 

priežastis. Jeigu per analizuojamamąjį laikotar-

pį standartizuotas bendrasis mirtingumas dėl 

šalies gyventojų senėjimo kasmet vidutiniškai 

didėjo 1,5 proc., o vyrai mirė 1,5 karto dažniau 

nei moterys, tai darbingo amžiaus (0–64 m.) 
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grupėje didėjimo tendencijos buvo ženklesnės, 

o vyrai mirė net 3 kartus dažniau nei moterys. 

Tokia mirtingumo rodiklių kaita negalėjo neat-

sispindėti vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės 

(VGT) rodikliuose. Iki 2000 m. ženkliai ilgėjusi 

VGT, jau nuo 2001 m. ėmė kisti mažėjimo kryp-

timi. Šio rodiklio neigiamam pokyčiui didžiausią 

įtaką turėjo priešlaikės (ankstyvosios) mirtys. 

Jaunesnių nei 65 m. amžiaus Lietuvos vyrų mir-
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tys VGT šiame laikotarpyje sutrumpino 12 metų, 

moterų – 6 metais. Skirtingos priežastys nevie-

nodai daro įtaką gyvenimo trukmei. Dėl kraujo-

takos sistemos ligų vyrų VGT sutrumpina 12, o 

moterų – 9 metais. Jeigu būtų išvengta išorinių 

mirties priežasčių, vyrų VGT pailgėtų penkeriais, 

o moterų – vieneriais metais. Piktybiniai navikai 

Lietuvos gyventojų VGT trumpino vidutiniškai 

2,5 metų.

Turimų duomenų analizė, skaičiuojant Lie-

tuvos gyventojų išvengiamo mirtingumo rodi-

klius, parodė, jog dėl mirties priežasčių, kurioms 

išvengti egzistuoja prevencinės priemonės, mir-

tingumo proporcijos didėjimas buvo ženklesnis. 

Lietuvos moterų populiacijoje šių priežasčių 

lemtas mirtingumas analizuojamu laikotarpiu 

kasmet didėjo net po 10,9 proc., o vyrų – po 

4,2 proc. Tai rodo valstybės sveikatos politikos 

įgyvendinimo veiksmingumo stoką. Tiesa, pas-

taraisiais metais pradėję mažėti moterų mirtin-

gumo dėl krūties ir gimdos kaklelio vėžio rodi-

kliai gali būti pradėtų įgyvendinti nacionalinių 

atrankinių patikrų pirmieji ženklai, tačiau labiau 

pagrįstoms išvadoms reikalingi tolesnis šių pro-

gramų įgyvendinimas ir ilgesnė stebėsena.

Tačiau plintanti alkoholio ir tabako vartoji-

mo epidemija, jau apėmusi ir Lietuvos moteris, 

o blogiausia – Lietuvos jaunimą, verčia skam-

binti visais pavojaus varpais. Rūkymo įpročių 

išaugimas tarp moterų 2,5 karto, stiprių alkoho-

linių gėrimų vartojimo – 2, o nestiprių – beveik 

3 kartus gali būti laikomas sveikatą žalojančios 

gyvensenos indikatoriumi. Apmaudu, ir belieka 

tik apgailestauti, jog politikų ir verslo debatuo-

se sprendimai priiminėjami ne Lietuvos žmonių 

sveikatos, bet verslo atstovų pelno labui. ypač 

tai akivaizdu pastaruoju metu diskutuojant alko-

holio vartojimo problemą. Verslo tikslams nau-

dojama žiniasklaida, klaidinama visuomenė. Tuo 

tarpu sveikatos priežiūros sektorius priverstas 

tvarkyti sveikatos problemas, kurių neabejotinai 

būtų mažiau, jeigu būtų priimami Lietuvos žmo-

nių sveikatai palankūs sprendimai, o svarbiau-

sia – jie nuosekliai įgyvendinami.

Tarptautinės organizacijos, tokios kaip Pa-

saulio sveikatos organizacija, Pasaulio bankas, 

daugelis kitų įvairiausių tarptautinių iniciatyvi-

nių grupių per paskutinius dvejus metus ypatin-

gą dėmesį kviečia atkreipti į lėtines neinfekcines 

ligas. Jų lemtos žalos mažinimas neįmanomas 

be rimto valstybių politinio įsipareigojimo mo-

bilizuoti visą šalies socialinę-ekonominę sąran-

gą savo žmonių sveikatos problemoms spręsti, 

ypatingą dėmesį skiriant tarpsektoriniam-tarp-

žinybiniam bendradarbiavimui sveikatos ugdy-

me ir ligų prevencijoje. Sunku suvokti, jog, pvz., 

alkoholizmo pasekmių tvarkymo priskyrimas 

sveikatos priežiūros sektoriui valstybėje mato-

mas kaip problemos sprendimo būdas.

Deja, valstybės ir visuomenės socialinės są-

rangos mobilizavimas ir orientacija į sveikatos 

ugdymą, stiprinimą, ligų prevenciją nėra nei len-

gvas, nei nieko nekainuojantis. Tačiau ši investi-

cija į sveikatą yra būtina ne tik Lietuvos žmonių 

sveikatai gerinti, bet ir tolesnei šalies socialinei-

ekonominei pažangai. Dėl išplitusio sergamu-

mo, per daug ankstyvų mirčių, šalis praranda 

daug darbingo amžiaus žmonių. O tai didžiuliai 

ekonominiai nuostoliai. Todėl šiame etape Lietu-

vai labai svarbu greitai ir efektyviai įgyvendinti 

jau priimtus sprendimus visuomenės sveikatos 

sektoriuje, kurie pagrįsti visuomenės sveikatos 

mokslu tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu ly-

gmeniu. Tikėtina, kad Visuomenės sveikatos 

biurų tinklo savivaldybėse sukūrimas, reali ir 

objektyvi visuomenės sveikatos stebėsena, šios 

informacijos viešinimas ir sistemingas aptarimas 

turėtų labai prisidėti prie visuomenės skatinimo 

aktyviau ir konkrečiau įsitraukti į savo sveikatos 

problemų sprendimą.
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apLiNkoS veikSNiai ir 2. 
gyveNtojų gyveNimo kokyBė

Rimantas Stukas, Genė Šurkienė,  

Šarūnas Kučingis, Ramunė Paliokienė, 

Gediminas Liutkevičius

Pastaruoju metu vis dažniau gvildenamos aplin-

kos veiksnių ir gyventojų gyvenimo kokybės są-

sajos. Gyvenimo kokybės analizė yra svarbi lygi-

nant ir vertinant su visuomenės sveikata susijusių 

būklių įtaka visuomenės gerovės aspektams. Ji 

yra vienas iš pagrindinių Lietuvos sveikatos pro-

gramos (1) ir Lietuvos nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros strategijos (2) kriterijų.

Gyvenimo kokybės terminą pirmą kartą pa-

vartojo ekonomistas A. C. Pigou knygoje apie 

ekonomiką ir gerovę 1920 metais (3). Prieš Antrą-

jį pasaulinį karą ir dar kurį laiką po jo gyvenimo 

kokybė buvo suvokiama kaip materialinė gero-

vė ir pinigai. Vėliau, keičiantis pačiai gyvenimo 

prasmės sampratai, keitėsi ir gyvenimo kokybės 

samprata – prie būtinųjų materialinių gėrybių 

pridedant ir kitus gyvenimo kokybės aspektus. 

Pavyzdžiui, Harlandui gyvenimo kokybė „… tų 

gėrybių, patarnavimų, situacijos ir tvarkos, nu-

matančios žmogaus gyvenimo prigimties pa-

grindą, esmines gyvenimo nuosavybes, kurios 

yra reikalingos ar pageidaujamos, visuma“ (4). 

Gersonas pažymi, kad gyvenimo kokybės šalti-

nis yra pinigai (5). Iki pat 20 amžiaus pabaigos 

buvo diskutuojama, ar iš viso gyvenimo kokybę 

galima išmatuoti ir kokie kriterijai tinkamiausi 

gyvenimo kokybei vertinti (6).

Apie 1990 metus buvo išskirta subjektyvi ir 

objektyvi gyvenimo kokybė. Subjektyvi gyveni-

mo kokybė susijusi su tuo, kaip asmuo suvokia to-

kias sferas: sveikatos, išsilavinimo, darbo ir laisva-

laikio. Objektyvūs gyvenimo kokybės įvertinimo 

tyrimai rodo, kad išskirtiniai rodikliai, pvz., fizinė 

1 lentelė. pagrindinių oro teršalų vidutinės metinės koncentracijos labiausiai teršiamose  
miestų vietose

oro kokybės tyrimų stotis kD10, μg/m3 No2, μg/m3 Švinas, μg/m3 Benzenas, μg/m3

Vilnius, Žirmūnai 32 30 0,005 0,8

Kaunas, Petrašiūnai 30 16 0,034 0,4

Klaipėda, Centras 20 22 0,008 0,3

Šiauliai 25 28 0,006

Panevėžys, Centras 26 15

Mažeikiai 19 8

Naujoji Akmenė 16

Jonava 21 13 0,005

Kėdainiai 20 12 0,9

Ribinės vertės* 40 40 0,5 5
* Ribinės vertės nustatytos žmonių sveikatos apsaugai.

 2 lentelė. vidutinės paros kD10 koncentracijos ribinės vertės viršijimai

oro kokybės tyrimų stotis
Dienų skaičius, kai kD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę

2006 metai 2007 metai

Vilnius, Žirmūnai 65 45

Kaunas, Petrašiūnai 54 44

Klaipėda, Centras 32 9

Šiauliai 39 18

Panevėžys, Centras 26 26

Mažeikiai 13 7

Naujoji Akmenė 13 7

Jonava 19 14

Kėdainiai 22 12

Leidžiamas viršyti dienų skaičius 35 35
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aplinka ir pajamos, yra tinkami gyvenimo kokybei 

nustatyti, kad egzistuoja absoliučios šių kinta-

mųjų rodiklių matavimų normos (7). Tačiau tokių 

tyrimų duomenys gali būti klaidingi, nes nėra atsi-

žvelgiama į kultūros, vertybių, požiūrių ir ideologi-

jos poveikį. Iškyla problema – sudėtinga nustatyti 

ryšį tarp objektyvių kriterijų ir gyvenimo kokybės, 

kurią patiria pats žmogus. Formuojasi nuostata, 

kad gyvenimo kokybė turi būti nagrinėjama atsi-

žvelgiant į individo perspektyvą. Atsiranda tokie 

gyvenimo kokybės apibrėžimai: „gyvenimo koky-

bė yra tai, kaip jaučiasi atskiras asmuo“ (8), „gyve-

nimo kokybė yra atstumas tarp asmens pozicijos 

ir jo arba jos tikslų“ (7), „gyvenimo kokybė yra tai, 

kaip patys individai ją vertina“ (9).

Pasaulio sveikatos organizacija 1993 metais 

pasiūlė gyvenimo kokybės apibrėžimą, kuriame 

individo požiūris siejamas su aplinkos poveikiu: 

„Gyvenimo kokybė – tai individualaus savo pa-

skirties gyvenime vertinimas kultūros ir vertybių 

sistemos, kurioje individas gyvena, požiūriu, susi-

jęs su jo tikslais, viltimis, standartais ir interesais. 

Tai plati koncepcija, kompleksiškai veikiama as-

mens fizinės sveikatos ir psichologinės būklės, ne-

priklausomybės laipsnio, socialinių ryšių ir ryšių su 

aplinka“ (10). Kaip minėjome, gyvenimo kokybė 

glaudžiai susijusi su asmens ir visuomenės sveika-

ta. Žmonių sveikata, tuomet ir gyvenimo kokybė 

labai priklauso nuo aplinkos, kurioje jie gyvena. 

Aplinkos kokybę lemia pramonės ir energetikos 

įmonių, žemės ūkio, turizmo veikla, transporto 

intensyvumas ir jo keliama tarša, gyvenviečių pla-

navimas ir infrastruktūra, atliekos ir jų tvarkymas, 

natūralios gamtinės ypatybės (6). Pagrindinių oro 

teršalų metinės koncentracijos labiausiai teršia-

mose miestų vietose parodytos 1 lentelėje.

2007 m. tyrimų duomenimis, teršalų, kurių 

vertinimui nustatytos metinės ribinės vertės – 

kietųjų dalelių (KD
10

), azoto dioksido (NO
2
), švi-

no ir benzeno, vidutinės metinės koncentracijos 

neviršijo ribinių verčių. Labiausiai teršiamose di-

džiausių šalies miestų vietose – prie intensyvaus 

eismo gatvių, tankiai užstatytuose, blogai vėdi-

namuose ir individualiai šildomų namų rajonuo-

se – KD
10

 koncentracijos metinis vidurkis sudarė 

apie 50–80 proc. ribinės vertės. Dar mažesnės, 

lyginant su metine ribine verte, buvo benzeno ir 

švino koncentracijos. Lyginant su 2006 metais, vi-

dutinės metinės teršalų koncentracijos labiausiai 

teršiamose miestų vietose šiek tiek sumažėjo.

Nors vidutinės metinės teršalų vertės nie-

kur neviršijo nustatytų normų, vidutinė paros 

Neatitinka (pagal matavimo 
rezultatus)

Neatitinka (pagal modeliavimo 
rezultatus)

Atitinka

Sutartiniai ženklai

Atitikimas vandens kokybės reikalavimų 
upėse:

1 pav. upių vandens kokybės atitiktis normoms pagal bendrųjų cheminių parametrų  
vidutines metines vertes
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KD
10

 koncentracijos ribinė vertė (50 μg/m3) tam 

tikrais laikotarpiais ar dienomis buvo viršyta vi-

suose miestuose (2 lentelė). Pastaraisiais metais 

pastebimas situacijos pagerėjimas, tačiau oro 

užterštumas kietosiomis dalelėmis ir toliau lieka 

pagrindine miestų aplinkos oro kokybės proble-

ma. 2007 m. Vilniuje ir Kaune prie intensyvaus 

eismo gatvių 44–45 dienas užfiksuotas per dide-

lis oro užterštumas kietosiomis dalelėmis. Nors, 

lyginant su 2006 m., tokių atvejų užfiksuota ma-

žiau, tačiau jų buvo daugiau nei nustatyta Lietu-

vos ir ES teisės aktuose (paros ribinė vertė neturi 

būti viršyta daugiau negu 35 dienas per metus). 

Kituose miestuose šis kriterijus nebuvo viršytas.

Šiek tiek mažėja Lietuvos upių užterštumas 

(1 pav.).

Upių vandens kokybės atitiktis normoms 

valstybinės stebėsenos vietose pagal bendrųjų 

cheminių parametrų vidutines metines vertes 

2006 m. (raudona spalva pažymėta tyrimo vie-

ta, kurioje nustatytas DLK viršijimas bent pagal 

vieną parametrą).

Didelės azoto junginių koncentracijos upių 

vandenyje nustatytos daugiausia žemės ūkio ra-

jonuose – vidurio, šiaurės ir pietvakarių Lietuvoje. 

Šiose teritorijose užfiksuotos nemažos ir fosforo 

junginių koncentracijos. Tokią padėtį daugiausia 

lemia mineralinių trąšų naudojimas ir gyvulinin-

kystės ūkių tarša. Padidėję organinių medžiagų 

(pagal biocheminį deguonies suvartojimą per 7 

paras – BDS7), amonio azoto ir fosforo junginių 

kiekiai daugeliu atvejų nustatomi žemiau dides-

nių gyvenviečių, ypač mažesnėse upėse.

2006 m. šalies upių vandens kokybė buvo 

šiek tiek geresnė nei 2005 m. Tai nulėmė 2006 m. 

hidrometeorologinės sąlygos – sumažėjęs upių 

vandeningumas. Mažiau azoto junginių buvo 

išplauta su lietaus vandenimis iš žemdirbystei 

naudojamų laukų. Pastarąjį dešimtmetį upių 

vandens užterštumas šiek tiek mažėja, nes į 

upes išleidžiama mažiau nevalytų nuotekų, ta-

čiau aplinkosauginiu požiūriu išlieka išsklaidytos 

taršos problema, kai į upes patenka nuotekos iš 

žemdirbystei naudojamų laukų ir pavienių prie 

centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų nepri-

jungtų taršos šaltinių.

2006 m. bendras pavojingų atliekų naudo-

jimas/perdirbimas, įskaitant tarpinį apdorojimą, 

sumažėjo 23 proc. (2 pav.). Sumažėjimą nulėmė 

biologiniu būdu apdoroto sąvartynų filtrato, ku-

riame yra pavojingų cheminių medžiagų, atlie-

kų kiekis, kuris 2005 m. sudarė apie 36 proc., 

2006 m. – 21 proc. naudotų/perdirbtų pavo-

jingų atliekų. Atliekų perdirbimas, neįskaitant 

tarpinio apdorojimo, 2006 m. išaugo 14 proc. 

Kaip ir ankstesniais metais, dauguma pavojingų 

atliekų, į kurių sudėtį įėjo naftos produktai, buvo 

perdirbtos biologiniu ar mechaniniu būdu šiuos 

produktus šalinant iš užteršto dumblo arba 

grunto.

Iki šiol dažniausiai Lietuvoje atliekami tyri-

mai, vertinantys išorinės aplinkos veiksnių po-

veikį sveikatai, o ne gyvenimo kokybei. Vilniaus 

universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės 

sveikatos institutas tyrė gyventojų, gyvenančių 

ir dirbančių rizikos aplinkoje, gyvenimo kokybę. 

Atsitiktinės atrankos metodu apklausti Vilniaus 

miesto ir rajono gyventojai iš labiausiai aplinkos 

kenksmingų veiksnių veikiamų mikrorajonų (Že-

mųjų Panerių, Aukštųjų Panerių, Vilkpėdės, Nau-
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jininkų, Grigiškių ir kt.). Rizikos aplinka – tai gy-

venamoji ir/arba darbo aplinka, kurioje žmonės 

tiesiogiai ir netiesiogiai veikiami rizikos veiksnių, 

kurie turi įtakos gyvenimo kokybei (11). Gyve-

nimo kokybė vertinta pagal pasaulio sveikatos 

organizacijos gyvenimo kokybės klausimyną 

WHOQOL – 100, skirtą bendros populiacijos gy-

venimo kokybei vertinti. Išorinės aplinkos įtaka 

respondentų gyvenimo kokybei buvo vertina-

ma papildžius šį klausimyną apie gyvenamosios 

ir darbo aplinkos veiksnius. Apklaustųjų amžius 

svyravo nuo 18 iki 89 metų. Jauni 21–30 m. am-

žiaus žmonės sudarė 27,3 proc. visų apklaustų-

jų, 31–40 m. – 22,4 proc., 41–50 m. – 23,1 proc. 

Likusieji respondentai buvo vyresnio amžiaus. 

Daugiau kaip pusė tiriamųjų turėjo vidurinį iš-

silavinimą, 33,2 proc. – aukštąjį, 7,9 proc. – ne-

baigtą vidurinį.

Didžioji dauguma respondentų (45,3 proc.) 

savo sveikatą vertino kaip labai gerą, 42,6 proc. – 

kaip nei blogą, nei gerą ir 12,1 proc. nurodė, kad 

jų sveikata bloga arba labai bloga. Tiriamųjų gy-

venimo kokybė buvo vertinama atsižvelgiant į 4 

dominuojančias gyvenimo kokybės sritis (fizinę, 

psichologinę, socialinių santykių, aplinkos).

Gyvenimo kokybės sritis, susijusi su aplin-

ka (daugumos respondentų (36,13 proc.), buvo 

įvertinta kaip vidutinė (41–60 balų) (3 pav.).

Vyrai ir moterys gyvenimo kokybės aplinkos 

sritį vertino panašiai (4 pav.). 24,66 proc. 41–50 

metų amžiaus ir 24,07 proc. 31–40 metų am-

žiaus respondentų gyvenimo kokybės aplinkos 

sritį vertino kaip labai blogą, tuo tarpu šią sritį 

įvertinusių kaip gerą buvo daugiausia 61–70 

metų amžiaus respondentų.

Respondentai, turintys aukštąjį išsilavinimą, 

gyvenimo kokybės aplinkos sritį dažniausiai verti-

no kaip blogą (27,95 proc. respondentų). Gyvenimo 

kokybės aplinkos sritį kaip labai gerą ir gerą skirtin-

go išsilavinimo respondentai vertino panašiai.

Tyrimo duomenimis, 53,3 proc. responden-

tų kasdienėje aplinkoje jautėsi vidutiniškai sau-

gūs ir tik 12 proc. – labai saugūs.

Įvertinus tyrimo duomenis, nustatyta, kad 

nedaugelis gyvenamosios aplinkos rizikos veiks-

nių turėjo įtakos gyvenimo kokybei.

Tokie kenksmingi aplinkos veiksniai kaip 

triukšmas, sklindantis iš automobilių stovėjimo 

aikštelių, elektromagnetinis laukas, kirpyklų, 

sandėlių, oro uosto triukšmas ar kitų objektų 

daugiau kaip pusei respondentų nedarė įtakos 

jų gyvenimo kokybei. Trečdalis respondentų 

teigė, kad gyvenamosios aplinkos dulkėtas oras, 

triukšmingi gyventojai, gatvės triukšmas, kenks-

mingomis medžiagomis užterštas oras, šiukšlių 

konteineriai, automobilių triukšmas šiek tiek 

daro įtaką jų gyvenimo kokybei.

Apie 50 proc. respondentų teigė, kad jų gy-

venimo kokybei jokios įtakos neturi šie aplinkos 

rizikos veiksniai: triukšmingi gyventojai, elektro-

magnetinis laukas, gatvės, automobilių triukš-

mas, šiukšlių konteineriai ir neigiami veiksniai, 

susiję su kirpyklų, parduotuvių ir panašių objek-

tų darbu (4 pav.).

Darbo aplinkos rizikos veiksniai, turintys di-

džiausią įtaką respondentų gyvenimo kokybei, 

buvo šie: dulkėtas ir kitomis kenksmingomis 

medžiagomis užterštas oras.
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apiBeNDriNimaS

Vertinant gyventojų, gyvenančių ir dirbančių 

rizikos aplinkoje, gyvenimo kokybę, nustatytas 

statistiškai patikimas ryšys tarp respondentų su-

bjektyvios gyvenimo kokybės ir lyties, amžiaus 

ir išsilavinimo. Savo gyvenimo kokybę geriausiai 

vertino moterys, 18–20 metų amžiaus respon-

dentai ir asmenys, turintys aukštąjį išsilavinimą.

Nustatyti pagrindiniai gyvenamosios aplin-

kos veiksniai, darantys įtaką apklaustųjų gy-

venimo kokybei; dulkėmis ir kenksmingomis 

medžiagomis užterštas oras, gatvės triukšmas, 

kieme automobilių keliamas triukšmas ir triukš-

mingi kaimynai.

Darbo aplinkoje tirtųjų gyvenimo kokybę nei-

giamai veikė rizikos veiksniai: dulkėtas oras ir kito-

mis kenksmingomis medžiagomis užterštas oras.
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vaLStyBiNė maiSto SaugoS 2.1. 
koNtroLė

Zenonas Stanevičius

Lietuvoje valstybinę maisto kontrolę jau septy-

neri metai vykdo Valstybinė maisto ir veterinari-

jos tarnyba (toliau – VMVT).

Lietuvoje sukurta maisto kontrolės sistema 

laikoma pavyzdiniu maisto kontrolės modeliu 

Europos Sąjungoje. Kasmet VMVT veiklą tikrina 

Europos Komisijos Maisto ir veterinarijos biuro 

inspektoriai. Galima pasidžiaugti, kad tarnybos 

vykdoma kontrolė įvertinama tik gerai arba la-

bai gerai. Vokietijos akreditacijos biuras VMVT 

pagal tarptautinio standarto ISO/IEC 17020:2004 

„Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo 

kriterijai“ nuostatas suteikė tarptautinį akredita-

cijos sertifikatą. Ši akreditacija užtikrina vykdo-

mos kontrolės nepriklausomumą, efektyvumą, 

skaidrumą ir vieningumą, nes vadovaujamasi 

visoje Europos Sąjungoje bendrais teisės aktų 

reikalavimais. Kontroliuojami objektai suskirsto-

mi pagal rizikos kriterijus į rizikos grupes (dide-

lės, vidutinės, mažos rizikos) ir pagal tai yra nu-

statomas valstybinės kontrolės dažnumas. Ūkio 

subjektuose atliekami planiniai ir neplaniniai ti-

krinimai. Rizikai vertinti naudojami ne tik VMVT 

atliktų tikrinimų duomenys, bet ir kita aktuali 

informacija, gauta iš Europos Komisijos, Europos 

maisto saugos tarnybos (EFSA) ar kitų institucijų, 

nustatančių silpnąsias vietas maisto grandinėje.

Kadangi maisto grandinės kontrolė labai plati, 

būtina turėti patikimas informacines sistemas. In-

formacinių sistemų, registrų, duomenų bazių kūri-

mas ir tobulinimas yra vienas VMVT veiklos priori-

tetų. VMVT veikia Veterinarinį patvirtinimą turinčių 

gyvūninio maisto tvarkymo subjektų registras 

(angl. VEPRAS), Maisto kontrolės informacinė sis-

tema (angl. FIS), Skubių pranešimų apie nesau-

gaus maisto ir pašarų tiekimą rinkai registravimo 

sistema (angl. RASFF), Pasienio veterinarinės kon-

trolės informacinė sistema (angl. CoachLT). VMVT 

užtikrina Europos Sąjungos informacinių sistemų: 

TRACES, ADNS, RASFF naudojimą. 2007 m. vyk-

dant Pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros 

priemonės projektą Nr. 2004/016-925-01-08 „Gy-

vulių sveikatos ir maisto saugos kontrolės stiprini-

mas, įdiegiant veterinarinės informacijos valdymo 

sistemą“, buvo sukurta ir įdiegta Veterinarinės 
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informacijos ir valdymo sistema (VIVS), kuri užti-

krina gyvulių sveikatos ir maisto saugos kontrolę 

pagal Europos Sąjungos keliamus reikalavimus. 

Šiais metais VIVS sistemoje užregistruota 170 nau-

dotojų, numatoma registruoti ir maisto produktų 

mėginių tyrimus ir gautus rezultatus.

VMVT bendradarbiauja ir keičiasi informaci-

ja ne tik su Lietuvos Respublikos valstybinėmis 

institucijomis ir įstaigomis, bet ir su kitų ES šalių 

kompetentingomis institucijomis ir tarptautinė-

mis organizacijomis: Europos Komisija (DG SAN-

CO); Europos maisto saugos institucija (angl. EFSA); 

Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacija 

(angl. FAO); Pasaulio sveikatos organizacija (angl. 

WHO); Pasaulio prekybos organizacija (angl. WTO); 

Tarptautiniu epizootijų biuru (angl. OIE).

užkrečiamųjų SpoNgiformiNių 
eNCefaLopatijų koNtroLė

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ga-

rantuoja, kad į Lietuvos rinką patenkanti galvijie-

na yra saugi ir nekelia pavojaus žmonių sveika-

tai. Kontrolė vykdoma pagal Europos Sąjungos 

ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių 

užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų 

(toliau – USE) prevenciją – galvijų produkcijos, 

žaliavų tiekimą į rinką, nurodytų pavojingų me-

džiagų šalinimą skerdyklose, pašarų importą, 

tiekimą į rinką, reikalavimus.

Patvirtinti USE kontrolės reikalavimai ir USE 

stebėsenos programa (kliniškai ištiriami visi galvi-

jai ir atliekama galvijų bandų analizė USE rizikos 

laipsniui įvertinti – tiriama, kuo gyvuliai šeriami, 

ar yra importuotų palikuonių tų galvijų, kurie turi 

klinikinių USE simptomų, ir t. t.; organizuojami 

kursai veterinarijos specialistams, ūkininkams).

Nuo 2000 m. Nacionalinėje veterinarijos labo-

ratorijoje (toliau – NVL) atliekami USE tyrimai. Tiria-

mi visi sveiki skerdžiami per 30 mėnesių amžiaus 

galvijai, priverstinai paskersti per 24 mėnesių am-

žiaus galvijai, nugaišę galvijai, rizikos grupės galvi-

jai (nugaišę, importuoti, importuotų palikuonys). 

Taip pat tiriamos per 18 mėnesių amžiaus avys. Ti-

riama Europos Sąjungoje patvirtintais greitaisiais 

tyrimų metodais. Kiekvienais metais ištiriama apie 

80 000 galvijų, avių, ožkų galvos smegenų mėgi-

nių. Iki šiol teigiamų atvejų nenustatyta.

Atsižvelgiant į galimas grėsmes iš kaimy-

ninių ir kitų Europos šalių, ypač siekiant apsi-

saugoti nuo pavojingos užkrečiamosios ligos – 

paukščių gripo – plitimo, taikytos prevencijos 

ir kontrolės priemonės. Sugriežtinta į Lietuvos 

Respubliką įvežamos mėsos ir jos gaminių sau-

gos ir kokybės valstybinė veterinarinė kontro-

lė. Sudažninta gyvūninių produktų subjektų ir 

turgaviečių valstybinė kontrolė, taip pat regis-

truotų paukštynų ir nelaisvėje laikomų paukščių 

ūkio subjektų patikra dėl biologinių prevencijos 

priemonių reikalavimų taikymo. Nacionalinė ve-

terinarijos laboratorija nuolat atlieka paukščių 

gripo tyrimus. Šiais metais Nacionalinė veteri-

narijos laboratorija atliko 1239 paukščių gripo 

tyrimus. Tyrimai ypač dažni paukščių migra-

cijos Lietuvoje metu. Ekstremaliųjų situacijų 

metu tarp institucijų sėkmingai vyksta glaudus 

bendradarbiavimas siekiant išvengti pavojingų 

gyvūnų užkrečiamųjų ligų. Apie infekcinių ligų 

situaciją šalyje ir Europoje nuolat informuojama 

visuomenė. Taikytos profilaktikos priemonės 

buvo veiksmingos – Lietuva 2007 metais išven-

gė ne tik pavojingo paukščių gripo protrūkio, 

bet ir kitų pavojingų užkrečiamųjų ligų.

gyvūNiNio maiSto tvarkymo SuBjektų 
koNtroLė

Valstybinė maisto kontrolė vykdoma 3382 

(2006 m. – 3420, 2005 m. – 3538) gyvūninio mais-

to tvarkymo subjektuose: 385 gyvūninių maisto 

produktų gamybos įmonėse (209 mėsos įmonėse, 

39 žuvų perdirbimo įmonėse, 34 pieno perdirbimo 

įmonėse, 16 pieno surinkimo centrų, 14 kiaušinių 

tvarkymo įmonių, 53 įmonėse, užsiimančiose 

produktų saugojimu ir didmenine prekyba) ir 

2997 kituose gyvūninio maisto tvarkymo su-

bjektuose (293 mėsinėse, 2037 pieno surinkimo 

punktuose, 195 mažų kiekių gamintojų ūkiuose, 

189 žvejybos laivuose).

Lyginant su 2006 metų duomenimis, gyvū-

ninio maisto tvarkymo subjektų skaičius nežen-

kliai sumažėjo (-38 subjektai).

Per 2007 m. Europos Sąjungos rinkoje pa-

tvirtintų gyvūninių produktų gamybos, perdir-

bimo ir sandėliavimo įmonių skaičius padidėjo 

nuo 274 iki 317 įmonių (+43 įmonės), nacionali-

nėje rinkoje patvirtintų įmonių skaičius sumažė-

jo nuo 111 įmonių iki 68 (-43 įmonės).

2007 m. pagal nustatytą tikrinimų dažnumą 

buvo tikrinami gyvūninio maisto tvarkymo su-
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bjektai, juose atlikti 3382 patikrinimai. Tikrinimai, 

kurių metu buvo nustatyta pažeidimų, sudarė 

49 proc. (gamybos įmonėse 60 proc., kitose tvar-

kymo vietose 45 proc.). Vidutinis kontrolės dažnu-

mas 2007 m. buvo 2 kartai per metus (gyvūninio 

maisto gamybos – 4,7 karto per metus, kitų mais-

to tvarkytojų – 1,5 karto per metus). Dažniausiai 

buvo tikrinamos didžiausią maisto saugos riziką 

keliančios gyvūninio maisto gamybos įmonės – 

tai mėsos įmonės, kurios buvo tikrintos vidutiniš-

kai 6 kartus per metus, o paukštienos įmonės – 7 

kartus. Visose gyvūninio maisto gamybos įmonė-

se yra taikomos RVASVT principais pagrįstos savi-

kontrolės sistemos. 2007 m. tikrinimų, kurių metu 

nebuvo nustatoma pažeidimų, procentas padi-

dėjo nuo 39 proc. 2006 m. iki 40 proc. 2007 m.

Per 2007 m. gyvūninio maisto gamybos 

įmonėse nustatyti 2499 teisės aktų reikalavimų 

pažeidimai. Gyvūninio maisto produktų gamy-

bos įmonėse kaip ir praėjusiais metais vyrauja hi-

gienos pažeidimai, kurie sudaro 26 proc. visų nu-

statytų pažeidimų. Taip pat nemažai nustatoma 

produktų ženklinimo ir naudojamo vandens prie-

žiūros pažeidimų – po 10 proc., RVASVT sistemos 

(užtikrinančios įmonėje gaminamos produkcijos 

saugos kontrolę) trūkumų rasta tik 5 proc.

Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje ir 

kitose VMVT laboratorijose per 2007 m. atlikti 

2425 gyvūninių maisto produktų patvirtinamieji 

laboratoriniai tyrimai, iš jų 47 tyrimai neatitiko 

nustatytų normų, tai sudarė 2 proc. visų tyrimų 

(2006 m. buvo 5 proc., 2005 m. – 7 proc.).

Gyvūninio maisto produktų laboratorinių tyri-

mų rezultatai rodo, kad 2007 m. situacija, lyginant 

su 2006 m., neženkliai pagerėjo, tai yra 3 proc. su-

mažėjo tyrimų, kuriuose nustatyti pažeidimai.

meDžiagų LiekaNų gyvūNuoSe, pieNe, 
kiauŠiNiuoSe ir meDuje SteBėSeNoS 
programoS vykDymaS

Vadovaujantis Europos Sąjungos teisės ak-

tais, VMVT kiekvienais metais vykdo Medžiagų 

liekanų, tokių kaip antibakterinės medžiagos, 

hormoniniai ir antihelmintiniai preparatai, ter-

šalai (organiniai chloro pesticidai, PCB), sunkieji 

metalai, mikotoksinai, radionuklidai gyvūnuose 

ir jų produktuose, stebėseną (toliau – stebėse-

na). Pagal 2007 m. stebėsenos planą ištirti 2903 

mėginiai, iš jų 17 mėginių buvo rastos kenks-

mingų medžiagų liekanos. Analizuojant atliktus 

medžiagų likučių tyrimus atskirose Lietuvos Res-

publikos teritorijose, daugiausia atlikta tyrimų 

Panevėžio, Kauno ir Klaipėdos apskrityse.

Trijuose laukinių gyvūnų raumens mėgi-

niuose ir viename galvijų inkstų mėginyje nu-

statyti sunkieji metalai (švinas, kadmis), viename 

kiaulių kepenų mėginyje nustatytas levamizolis, 

dvylikoje pieno mėginių – antibakterinės me-

džiagos. Teigiamų medžiagų liekanų atvejų 

skaičius 2007 m. ženkliai sumažėjo (2005 m. nu-

statyta 20 teigiamų medžiagų liekanų atvejų, 

o 2006 m. – 41 atvejis), t. y. sumažėjo 2,4 karto. 

2007 m. ženkliai sumažėjo teigiamų medžiagų 

liekanų atvejų, kai buvo nustatyti sunkieji meta-

lai laukinių gyvūnų (stirnų) mėsoje ir galvijų inks-

tuose. 2008 m. numatyta ištirti 4040 mėginių.

2007 m. importo iŠ trečiųjų ŠaLių 
koNtroLė

Per 2007 metus į Lietuvos Respubliką buvo 

importuotos iš trečiųjų šalių 2219 gyvūninių 

produktų siuntų. Per 2007 m. į Lietuvos Respu-

bliką buvo uždrausta įvežti 11 gyvūninių maisto 

produktų siuntų (234 t), importuotų iš trečiųjų 

šalių, kurios buvo grąžintos siuntėjui iš pasienio 

veterinarijos postų. Pagrindinės importuotų iš 

trečiųjų šalių gyvūninių maisto produktų siuntų 

neatitikimo priežastys: dokumentų neatitikimas 

(netinkamai užpildyti veterinarijos dokumen-

tai), netinkamas transportavimas (buvo vežami 

netinkamoje temperatūroje) ir gauti teigiami 

laboratorinių tyrimų rezultatai (mikrobiologinė 

ir cheminė tarša, nustatyti leukomalachitas ža-

liasis, Salmonella, L. monocytogenes).

2007 metais importuota 1617 „jautrių“ negy-

vūninių produktų siuntų (46 541,3 t), 2006 m. – 

32 113,4 t, 2005 m. – 42 943 t. Sąvoka „jautrūs“ 

negyvūniniai produktai reiškia, kad tai yra di-

desnės rizikos vartotojo sveikatai produktų 

grupės, pvz., riešutai, maisto produktai su GMO, 

maisto priedai, apšvitintas maistas ir t. t. Labora-

toriniam įvertinimui atrinkta 15,1 proc. visų į Lie-

tuvos Respubliką importuotų siuntų (teisės aktai 

reglamentuoja 10 proc.). 2007 m. „jautrius“ pro-

duktus importavo 108 importuotojai. 10 siun-

tų – iš viso 46 tonos (0,6 proc. visų importuotų 

„jautrių“ produktų) – uždraustos importuoti dėl 

saugos reikalavimų neatitikimų. Įmonės, im-
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portavusios nesaugius produktus, įpareigotos 

saugiai siuntas sunaikinti arba reeksportuoti tie-

kėjui. Nuo 2007 m. balandžio mėn. sugriežtinta 

importuojamų iš trečiųjų šalių maisto papildų 

kontrolė. Patikrintos ir ištirtos 98 maisto papildų 

siuntos, iš jų 6 siuntos (6,6 proc.), importuotos iš 

JAV, Rusijos, Izraelio, neatitiko teisės aktų reika-

lavimų: konservantai viršijo DLK normą, naudo-

jamas Europos Sąjungoje draudžiamas dažiklis, 

per didelis švino kiekis, nedeklaruojama geneti-

nė modifikacija, rasta ženklinimo pažeidimų.

NegyvūNiNių maiSto tvarkymo ĮmoNių 
koNtroLė

2007 m. valstybinė maisto kontrolė buvo 

vykdoma 22004 negyvūninio maisto gamybos, 

rinkos įmonėse, geriamojo vandens tiekimo su-

bjektuose. Lyginant su 2006 m. kontrolės duo-

menimis, maisto tvarkymo subjektų skaičius pa-

didėjo 12 proc. (2353). Paminėtina, kad 2007 m. 

VMVT priskirtos naujos funkcijos – vykdyti maisto 

produktų kontrolę vaistinėse (1500 subjektų) ir 

Krašto apsaugos ministerijos ir krašto apsaugos 

sistemos institucijų, Vidaus reikalų ministerijos ir 

vidaus reikalų statutinių įstaigų, Kalėjimų depar-

tamento prie Teisingumo ministerijos bei jų teri-

torijose esančių maisto tvarkymo subjektų (150 

subjektų) kontrolę. 2007 m. patikrinta 2 proc. dau-

giau maisto tvarkymo subjektų nei 2006 m., taip 

pat 11 proc. daugiau atlikta patikrinimų. 2008 m. 

kontrolės prioritetas – laiku ir kokybiška kontrolė.

Lyginant 2005–2007 metų duomenis, maty-

ti, kad gerėja maisto tvarkymo subjektų būklė, 

mažėja skaičius patikrinimų, per kuriuos nu-

statyti higienos normų ir kitų teisės aktų reika-

lavimų pažeidimai (nuo 61 proc. – 2006 m. iki 

60 proc. – 2007 m.). Gamybos įmonėse vyrauja 

maisto produktų pažeidimai dėl netinkamo 

ženklinimo, rinkos įmonėse – dėl pasibaigusių 

tinkamumo vartoti terminų, todėl ir 2008 m. 

išliks maisto produktų ženklinimo pažeidimų 

kontrolės prioritetas. Viešojo maitinimo įmonių 

skaičius 2007 m. padidėjo 3,5 proc., patikrinta 

97,2 proc. (kaip ir 2006 m.). Nustatytų bendrųjų 

higienos normos pažeidimų sumažėjo 5 proc.

Vienas pagrindinių Europos Sąjungos teisės 

aktų reikalavimų – savikontrolės sistemų diegimas 

maisto tvarkymo subjektuose – įvykdytas. RVASVT 

principais pagrįsta savikontrolė įgyvendinta 

97 proc. maisto tvarkymo subjektų. 2007 m. 3 proc. 

viešojo maitinimo įmonių neįdiegė savikontrolės.

Kelerius metus vykusi kaita rodo, kad sumažė-

jo ūmių užkrečiamųjų žarnyno susirgimų protrū-

kių, kilusių dėl maisto tvarkymo subjektų veiklos, 

sumažėjo susirgusių asmenų skaičius. Didžiausią 

protrūkių dalį sukėlė viešojo maitinimo įmonėse 

dirbantis sergantis ar bakterijas nešiojantis per-

sonalas, tiesiogiai dalyvaujantis tvarkant maistą. 

2007 m. užregistruoti 24 ūmūs užkrečiamųjų žar-

nyno susirgimų protrūkiai, kilę dėl maisto tvarky-

mo subjektų veiklos. Daugiausia ūmių užkrečiamų-

jų žarnyno susirgimų protrūkių nustatyta Šiaulių, 

Kauno apskrityse, Kauno mieste (po 4 protrūkius), 

Panevėžio apskrityje ir Vilniaus mieste (po 3 pro-

trūkius), Alytaus apskrityje ir Klaipėdos mieste (po 

2 protrūkius). Iš visų ūmių užkrečiamųjų žarnyno 

susirgimų protrūkių daugiausia užregistruota sal-

moneliozių (15 protrūkių), maisto toksinių infekcijų 

(3 protrūkiai) ir kt. 2007 m. daugiausiai ūmių užkre-

čiamųjų žarnyno susirgimų protrūkių užregistruo-

ta dėl viešojo maitinimo įmonių veiklos (14 pro-

trūkių), lopšelių ar darželių veiklos (5 protrūkiai), 

prekybos įmonių (3 protrūkiai), mokyklų (1 pro-

trūkis). 2008 m. VMVT toliau vykdys prevencines 

priemones. VMVT parengė vartotojams atmintinę, 

kaip namuose saugiai gaminti maistą.

VMVT pagal Geriamojo vandens įstatymą 

atsakinga už viešai tiekiamo geriamojo vandens 

kontrolę Lietuvoje. Kelerių metų tendencija rodo, 

kad padėtis dėl geriamojo vandens tiekėjų vykdo-

mos geriamojo vandens programinės priežiūros 

gerėja, o lyginant su 2003 m. pagerėjo net 20 proc. 

Geriamojo vandens tiekimo subjektai priskirti 

mažos rizikos grupei, tikrinami 1 kartą per metus. 

2007 m. vykdė kontrolę 407 geriamojo vandens 

tiekėjų (vandentvarkos įmonės), kurie aptarnauja 

1918 geriamojo vandens tiekimo subjektų (van-

dentiekių). Patikrinti 1845 (96 proc.) geriamojo 

vandens tiekimo subjektai, tai 6 proc. daugiau nei 

2006 m. Mažai pažeidimų nustatoma geriamojo 

vandens tiekimo subjektuose, kurie tiekia geria-

mojo vandens daugiau nei 1000 m³/parą. Tačiau 

daug pažeidimų randama geriamojo vandens tie-

kimo subjektuose, kurie tiekia geriamojo vandens 

iki 100 m³/parą. Tokie geriamojo vandens tiekimo 

subjektai sudaro 91 proc. visų šalyje esančių ge-

riamojo vandens tiekimo subjektų skaičiaus. Prie-

miesčių ir kaimų gyvenvietėse dažnai nustatomi 

geriamojo vandens saugos ir kokybės pažeidimai, 
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nes geriamasis vanduo vandenvietėse neruošia-

mas, o dėl antrinio vandens užterštumo blogėja 

geriamojo vandens iš vandentiekio čiaupų sau-

ga ir kokybė. VMVT 2008 m. kontrolės rezultatus 

aptars su kitomis suinteresuotomis institucijomis 

siekdama gerinti vandens kokybę.

augaLiNėS kiLmėS maiSto proDuktų 
SteBėSeNoS programoS vykDymaS 
2007 metaiS

Kelerių metų statistiniai tyrimų duomenys 

rodo, kad į Lietuvos rinką tiekiama saugi pro-

dukcija (2004 m., 2005 m. saugos reikalavimų 

neatitiko 1 proc., 2006 m. – 1,5 proc. tirtos pro-

dukcijos, 2007 – 1,3 proc.). 2007 m. saugos reika-

lavimų dėl cheminės taršos neatitiko 7 mėginiai 

(1,3 proc.), visuose nustatytas didesnis pesticidų 

likučių kiekis nei teisės aktai leidžia.

VMVT direktoriaus įsakymu, suderinus su 

Respublikiniu mitybos centru, kasmet tvirtina-

ma augalinių maisto produktų taršos stebėse-

nos programa, kuri rengiama pagal Europos 

Komisijos rekomendacijas: atsižvelgiama į reko-

menduojamų produktų grupes, mėginių skai-

čių ir tiriamų pesticidų pavadinimus. Augalinių 

maisto produktų mėginiai cheminei taršai nu-

statyti atrenkami iš Lietuvoje išaugintų, įvežamų 

iš Europos Sąjungos valstybių ir importuojamų 

iš trečiųjų šalių. 2007 pagal Europos Sąjungos re-

komendacijas atrinkta 20 mėginių naujiems ter-

šalams – akrilamidams nustatyti, o 2008 m. pla-

nuojama tirti ir furanus. Pagal minėtą stebėsenos 

programą kiekvienais metais ištiriama apie 500 

mėginių. 2007 m. atrinkta ir ištirta 518 mėginių, 

iš jų: cheminei taršai (pesticidų, sunkiųjų metalų, 

nitratų, patulino, mikotoksinų, alavo ir kt.) – 491, 

cezio koncentracijai – 18, jonizuojančiajai spin-

duliuotei – 9 mėginiai. Ištirta 40 mėginių dėl akri-

lamido, 7 ekologiškų produktų mėginiai. 2007 

metais ištirta 138 daržovių, 123 vaisių, 20 uogų, 

12 bulvių, 28 riešutų, 59 grūdų ir jų produktų, 22 

sulčių, 16 kūdikių ir vaikų maisto mėginių, 20 kitų 

produktų (prieskoniai, padažai, arbata, kava).

SaNkCijoS ir riNkoS riBojimo 
priemoNėS

2007 m. atsakingiems maisto tvarkymo su-

bjektų darbuotojams už teisės aktų reikalavimų 

nevykdymą skirtos 5823 nuobaudos pagal Lie-

tuvos Respublikos administracinių teisės pažei-

dimų kodeksą, iš jų – 5149 baudos (583 255 Lt), 

674 įspėjimai. Kai į rinką tiekiami nesaugūs mais-

to produktai, tada nuobaudos skiriamos pagal 

Produktų saugos įstatymo nuostatas. Teritorinės 

VMVT 2007 m. surašė 29 Lietuvos Respublikos 

produktų saugos įstatymo pažeidimo protoko-

lus (2006 m. – 28) dėl nesaugių produktų tieki-

mo į rinką ir perdavė Valstybinei vartotojų teisių 

apsaugos tarnybai nagrinėti. Vykdant 2007 m. 

Reklamos įstatymo pažeidimų kontrolę, sura-

šyta 13 Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 

pažeidimo protokolų.

SkuBiųjų praNeŠimų apie NeSaugų 
maiStą ir paŠaruS SiStema (raSff)

2007 m. VMVT Europos Komisijai išsiuntė 35 

skubiuosius pranešimus dėl nesaugaus maisto ir 4 

skubiuosius pranešimus dėl nesaugių pašarų. Eu-

ropos Komisija, atsižvelgdama į galimą riziką var-

totojų sveikatai, visus skubiuosius pranešimus gru-

puoja į įspėjamuosius, jei nesaugus produktas yra 

rinkoje ir kelia tiesioginę riziką vartotojų sveikatai, ir 

informacinius, jei nesaugus produktas tiesioginės 

rizikos nekelia arba jo nėra rinkoje. Per 2007 metus 

VMVT RASFF sistema pranešė apie draudimą teikti 

į rinką 992 613 kg nesaugių produktų, iš jų: 582 470 

kg maisto produktų (136 238 kg nesaugios žuvies ir 

jos produktų, 101 920 kg nesaugių vaisių ir daržo-

vių, 227 324 kg mėsos gaminių, 67 580 kg aliejaus, 

21 000 kg įvairių prieskonių, 18 000 kg riešutų ir 

3 674 kg nesaugių saldainių) ir 410 143 kg pašarų. 

Taip pat išsiųsti 7 skubieji pranešimai dėl 222 litrų 

nesaugių skystų maisto papildų ir 201 l nesaugaus 

geriamojo šaltinio vandens.

VMVT skubiųjų pranešimų 2007 m. į Europos 

Komisiją išsiuntė 26 proc. daugiau nei 2006 m.

Pažymėtina, kad 2007 m. pradėjus tirti Nacio-

nalinėje veterinarijos laboratorijoje maisto papil-

dus, buvo išsiųsti 6 pranešimai dėl jų saugos. Dau-

giausia nesaugių maisto produktų įvežta iš JAV, 

Kinijos, Ukrainos ir Latvijos. 2007 m. iš Europos 

Komisijos gauta 9 proc. mažiau skubiųjų praneši-

mų, susijusių su Lietuva. Gauti 6 skubieji prane-

šimai dėl Lietuvoje pagamintų maisto produktų, 

kuriuose nustatyta mikrobiologinė tarša, DLK 

viršijantys sunkiųjų metalų likučiai ir draudžiama 

medžiaga chloramfenikolis pieno produktuose. 
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2006 metais dėl Lietuvoje pagamintų maisto pro-

duktų buvo gauti 7 skubieji pranešimai.

vartotojų iNtereSų gyNimaS

VMVT, kaip socialinis partneris, gina varto-

tojų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų 

srityje. Nuo 2007 m. kovo mėnesio 1 d. įsigaliojo 

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos 

įstatymo nauja redakcija (Žin., 2007, Nr. 12-488), 

kuriuo VMVT vadovaudamasi toliau gins varto-

tojų interesus. VMVT sukurta ir įdiegta Centra-

lizuota asmenų skundų (pranešimų) priėmimo, 

registravimo ir tyrimo sistema, kuri 2007 metais 

buvo įvertinta kaip geros patirties pavyzdys ir 

laimėjo antrąją vietą Vidaus reikalų ministerijos 

organizuotoje konferencijoje „Viešojo adminis-

travimo kokybė – piliečiams“.

Centralizuota asmenų skundų (pranešimų) 

priėmimo, registravimo ir tyrimo sistema buvo 

sukurta ir įdiegta siekiant tobulinti pranešimų pri-

ėmimo ir tyrimo tvarką, diegiant kokybės vady-

bos principus visose veiklos srityse ir stengiantis 

didinti žmonių pasitikėjimą kontrolės įstaigomis. 

Šios sistemos įgyvendinimas pagerino besikrei-

piančių į VMVT piliečių aptarnavimą, leido opera-

tyviau nagrinėti jų pateiktus pranešimus.

VMVT 2007 m. ištyrė 7,5 proc. daugiau var-

totojų skundų. 2007 metais pasitvirtino 3 proc. 

daugiau skundų nei 2006 metais. 2007 metais 

užregistruoti ir ištirti 2795 vartotojų skundai, iš 

jų 1059 (38 proc.) pasitvirtino. Nagrinėjant var-

totojų skundus pagal produktų grupes, galima 

paminėti, kad 2007 m. daugiausia pranešimų 

pasitvirtino dėl viešojo maitinimo įstaigų gami-

namų patiekalų – 178 atvejai, dėl mėsos ir mėsos 

gaminių – 153 pagrįsti atvejai, dėl pieno ir pieno 

produktų – 96 pagrįsti atvejai, dėl daržovių ir 

vaisių – 93 pagrįsti atvejai. Anoniminių prane-

šimų 2007 m. gauta – 565, iš jų 244 (43 proc.) 

pasitvirtino. Siekdama užtikrinti maisto saugą ir 

kokybę bei vartotojų teisių apsaugą, jų interesų 

gynimą ir dalyvauti vartotojų, gamintojų, platin-

tojų, paslaugų teikėjų švietimo ir informavimo 

procese, VMVT su vartotojų asociacijomis pasi-

rašė bendradarbiavimo sutartį, kuria siekiama 

keistis informacija, nagrinėti gyventojams aktu-

alius klausimus, organizuoti bendrus susitikimus 

sprendžiant aktualijas vartotojų interesų gyni-

mo srityje.
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Sveikata ir SaugumaS:  iii. 
protrūkiai ir krizėS

SpeCiaLiųjų iNStituCijų 1. 
vaiDmuo ir paSireNgimaS 
ekStremaLioSiomS SituaCijomS

LietuvoS NaCioNaLiNėS 1.1. 
SveikatoS SiStemoS vaLDymaS 
ekStremaLiųjų SituaCijų 
atvejaiS

Eglė Burbienė, Vytautas Gailius

Kintanti gamtinė aplinka ir klimato sąlygos, po-

litiniai ir socialiniai veiksniai, karinių konfliktų 

gausa, pramonės ir sudėtingų technologijų plė-

tra, intensyvūs transporto srautai, pavojingos 

medžiagos ir įrenginiai dėl vienų ar kitų aplin-

kybių gali tapti įvairių ekstremaliųjų situacijų 

kaltininkais. Pasaulio sveikatos organizacijos 

skelbiama statistinė informacija, jos vertinimai ir 

prognozės liudija, kad jeigu klimato pokyčiai ir 

toliau vyks tokia sparta, tai gamtinės kilmės eks-

tremaliųjų situacijų vis daugės.

Visuotinė globalizacija, didėjantis gyventojų 

tankumas verčia vis daugiau žmonių apsigyven-

ti didesnės rizikos vietovėse. Ekstremaliųjų situ-

acijų kilimas didžiuosiuose pasaulio miestuose 

arba kitose tankiai apgyvendintose vietovėse 

visada kelia nemažai sunkumų jas likviduojant 

ir taikant tinkamas visuomenės sveikatos sau-

gos priemones. Pasekmės visuomenės sveikatai 

tuomet daug didesnės ir skaudesnės.

2001 m. įvykiai Jungtinėse Amerikos Vals-

tijose tapo nauju posūkiu daugelio valstybių 

politikose. Iki tol neretai daugiau deklaruotas, 

bet neturėjęs realaus pagrindo pasirengimas eks-

tremaliosioms situacijoms pasidarė ypač svarbus 

daugelio šalių nacionalinio saugumo aspektas. Vė-

lesniais metais įvykę išpuoliai Madride, Londone ir 

kitose pasaulio vietose parodė, kad terorizmas ke-

lia grėsmę visoms valstybėms ir visoms tautoms. 

Teroristų taikinys – demokratinių visuomenių sau-

gumas, jų vertybės, piliečių teisės ir laisvės.

Dvidešimt pirmojo amžiaus pradžia, pa-

ženklinta ne tik skaudžiais teroro aktais, bet ir 

sunkaus ūminio respiracinio sindromo atsira-

dimu, paukščių gripo plitimu, gripo pandemi-

jos grėsme, privertė pasaulio bendruomenę ir 

tarptautines organizacijas skirti dar didesnį dė-

mesį pasirengimui galimoms ekstremaliosioms 

situacijoms, persvarstyti ir pagilinti vykdomą 

politiką, nepaprastųjų padėčių planus. ypač di-

delį dėmesį daugelis organizacijų pradėjo skirti 

pasirengimui cheminėms, biologinėms, radiolo-

ginėms ir branduolinėms nelaimėms.

Ekstremalioji situacija yra apibrėžiama kaip 

padėtis, kuri atsiranda dėl gamtinio, techninio, 

ekologinio ar socialinio pobūdžio priežasčių ar 

karo veiksmų ir sąlygoja staigų ir didelį pavojų 

žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba 

lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar turtinius nuos-

tolius. Ekstremaliųjų situacijų valdymas turi būti 

planuojamas iš anksto numatant valdymo pro-

cedūras, taikytinas atsižvelgiant į ekstremalio-

sios situacijos kilmę, pobūdį ir mastą. Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymas eks-

tremaliąją visuomenės sveikatai situaciją apibrė-

žia kaip visuomenės sveikatos raidos aplinkybes, 

kai aplinkos veiksniai lemia:

grupinių ar masinių sveikatos pakenkimų  y

pavojaus atsiradimą;

grupinių ar masinių gyventojų sveikatos pa- y

kenkimų atsiradimą.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais tikėtinas 

sveikatos priežiūros paslaugų poreikio padidė-

Lietuvos Respublikos civilinės saugos 
ir gelbėjimo sistema

Lietuvos nacionalinės 
sveikatos sistemos pasirengimo veiklai 
ekstremaliosiomis situacijomis sistema

1 pav. Lr civilinės saugos sistemos ir LNSS pasirengimo veiklai ekstremaliosiomis  
situacijomis sistemos sąryšis
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jimas ir ribotos sveikatos priežiūros galimybės 

suteikti šias paslaugas per optimalų laiką. Gali 

atsirasti gyvenamosios aplinkos oro, maisto pro-

duktų ir geriamojo vandens tarša, užkrečiamųjų 

ligų protrūkiai, socialinių neramumų kilimo ir 

nusikalstamumo padidėjimo grėsmė. Sveikatos 

priežiūros sektoriaus veiklą gali apsunkinti dar-

buotojų įtampa ir baimė, ryšių, energijos, van-

dens ir šilumos tiekimo sutrikimai, įstaigų tarša.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) pro-

grama „Sveikata visiems XXI amžiuje“ taip pat 

skatina skirti daugiau dėmesio sveikatos priežiū-

ros sektoriaus pasirengimui veikti ekstremalio-

siomis sąlygomis, siūlo kurti tam politines, teisi-

nes ir finansines prielaidas, veiksmus planuoti ir 

koordinuoti nacionaliniu, regioniniu ir teritoriniu 

lygiu, plėtoti tarpžinybinį bendradarbiavimą. Pa-

saulio sveikatos organizacija 2006 m. balandžio 

19 d. rekomendacijose „Sveikatos sektoriaus ir 

bendruomenių pasirengimas ekstremalioms si-

tuacijoms: iššūkiai ir kelias į priekį“ visų valstybių 

sveikatos ministerijas skatina steigti ir stiprinti 

institucijas, kurių veiklos tikslas – koordinuoti 

pasirengimą visų rūšių ekstremaliosioms situaci-

joms ir siekti, kad jų padariniai visuomenės svei-

katai būtų kuo švelnesni.

PSO 2006 m. parengė Pasirengimo ekstre-

malioms situacijoms ir rizikos valdymo gebėjimų 

stiprinimo sveikatos sektoriuje ir bendruomenė-

se penkerių metų strategijos projektą, kuriame 

numatyta:

remti pasirengimo ekstremaliosioms situa- y

cijoms ir rizikos valdymo gebėjimų sukūri-

mą sveikatos sektoriuje;

stiprinti šalių sveikatos sektorių gebėjimus  y

pasirengti, greitai ir efektyviai reaguoti į 

ekstremaliųjų situacijų pasekmes sveikatai.

PSO, atkreipdama pasaulio bendruomenės 

dėmesį į naujas iškylančias grėsmes sveikatai ir 

sveikatos sektoriaus parengties svarbą, 2007 m. 

paskelbė pasaulinės sveikatos dienos šūkį „Svei-

kata ir saugumas: krizės ir protrūkiai“.

Lietuvos geopolitinė padėtis, šalies ūkio inf-

rastruktūra ir kiti veiksniai gali sąlygoti įvairaus 

pobūdžio ekstremaliųjų situacijų kilimą ir mūsų 

šalyje. Atkūrus nepriklausomybę, Lietuvos sveika-

tos sistemoje buvo sugriauta sovietmečiu egzis-

tavusi civilinės saugos sistema. Lietuvos naciona-

linės sveikatos sistemos (toliau – LNSS) valdymo 

ekstremaliųjų situacijų atvejais raida yra glaudžiai 

susijusi su bendrąja Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos ir gelbėjimo sistema (1 pav.). Pokyčiai Lie-

tuvos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemoje ne-

išvengiamai sąlygoja pokyčius nustatant ir LNSS 

pasirengimo veiklai ekstremaliosiomis situacijo-

mis ir valdymo joms kilus principus.

Intensyvūs Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos pasirengimo ekstremaliosioms situaci-

joms teisinių pagrindų kūrimo procesai prasidėjo 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymui (Žin., 1998, Nr. 115-3230), nustačiusiam 

bendruosius Lietuvos Respublikos civilinės sau-

gos ir gelbėjimo sistemos principus.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstaty-

mas (Žin., 1998, Nr. 115-3230) ir kiti teisės aktai 

sudarė prielaidas kurti ir plėtoti teisiškai moty-

vuotą ir pagrįstą Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos pasirengimo veiklai ir veiklos krizių ir 

ekstremaliųjų situacijų atvejais valdymo siste-

mą. Šis įstatymas nustatė vadovavimo civilinės 

saugos ir gelbėjimo sistemos lygius (valstybinį, 

apskrities ir savivaldybės), nustatė ministerijų, 

apskričių, savivaldybių, ūkio subjektų ir įstaigų 

funkcijas civilinės saugos srityje, įpareigojo civi-

linės saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą orga-

nizuoti per ministerijų, apskričių ir savivaldybių 

ekstremalių situacijų valdymo centrus, vykdyti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas 

civilinės saugos tarnybų funkcijas. Šio įstatymo 

priėmimas tapo Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos pasirengimo veiklai ekstremaliosiomis 

situacijomis naujo etapo pradžia.

Remiantis Lietuvos Respublikos civilinės sau-

gos įstatymu, vienas iš civilinės saugos ir gelbė-

jimo sistemos uždavinių yra medicinos pagalbos 

teikimas ir visuomenės sveikatos priežiūros eks-

tremaliųjų situacijų atvejais vykdymas. Siekiant 

įgyvendinti šį uždavinį buvo parengti teisės aktai, 

kurie nustatė sveikatos priežiūros organizavimo 

ekstremaliosiomis situacijomis principus.

Vadovaujantis LR civilinės saugos įstatymo 

ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įsta-

tymo nuostatomis, Sveikatos apsaugos ministe-

rija koordinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos pasirengimą veiklai ekstremaliosiomis 

situacijomis. Apskričių viršininkų administracijos 

ir savivaldybės organizuoja nustatytos apimties 

sveikatos priežiūrą. Asmens ir visuomenės svei-

katos priežiūros įstaigos yra atsakingos už teisės 

aktais numatytų sveikatos priežiūros paslaugų ir 
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priemonių organizavimą ir vykdymą ekstrema-

liųjų situacijų atvejais.

Sveikatos apsaugos ministerijos, kaip ir kitų 

ministerijų bei valstybės valdymo funkcijas 

civilinės saugos srityje nustato Lietuvos Res-

publikos civilinės saugos įstatymo (Žin., 1998, 

Nr. 115-3230) 12 straipsnis. Jame numatyta, kad 

ministerijos yra atsakingos už civilinės saugos 

organizavimą pagal joms skirtą veiklos pobūdį ir 

kompetenciją; tvirtina ministerijos ar kitos vals-

tybės valdymo institucijos ekstremalių situacijų 

valdymo centro nuostatus, rengia ir tvirtina pa-

rengties ekstremaliosioms situacijoms planus; 

sudaro žinybinius materialinių priemonių ir lėšų 

rezervus; prognozuoja ekstremaliąsias situacijas, 

planuoja ir įgyvendina prevencines priemones; 

vykdo kitas funkcijas.

Lietuvos Respublikos civilinės saugos įsta-

tymo (Žin., 1998, Nr. 115-3230) 22 straipsnis įpa-

reigoja ministerijas ir kitas valstybės valdymo 

institucijas įsteigti ekstremalių situacijų valdymo 

centrus. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) 

Ekstremalių situacijų valdymo centras veikia nuo 

1998 m. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstre-

malių situacijų valdymo centras yra civilinės sau-

gos ir gelbėjimo sistemos institucija, kuri valstybės 

lygiu koordinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos asmens ir visuomenės sveikatos priežiū-

ros įstaigų pasirengimą darbui krizių ir ekstrema-

liųjų situacijų atvejais bei veiklą joms įvykus. Svei-

katos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų 

valdymo centras vykdo ir Sveikatos priežiūros ci-

vilinės saugos tarnybos funkcijas.

Pagrindiniai SAM Ekstremalių situacijų val-

dymo centro uždaviniai:

Vadovauti Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos įstaigų pasirengimui ekstremaliosioms 

situacijoms ir veiklai joms įvykus.

Formuoti Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos įstaigų veiklos strategiją pasirengiant 

galimoms ekstremaliosioms situacijoms.

Užtikrinti Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos įstaigų veiklos tęstinumą ekstremalių-

jų situacijų atvejais.

SAM Ekstremalių situacijų valdymo centras 

yra atsakingas už ekstremaliųjų sveikatai situ-

acijų prevencijos organizavimą, o didelio mas-

to krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, kai 

apskritys ir savivaldybės savo pajėgomis ir turi-

mais ištekliais neįstengia užtikrinti gyventojams 

sveikatos priežiūros ir kreipiasi pagalbos, koor-

dinuoja Lietuvos nacionalinės sveikatos siste-

mos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų, nepriklausomai nuo įstaigų pavaldumo, 

veiklą (2 ir 3 pav.).

Kasdienines SAM Ekstremalių situacijų val-

dymo centro funkcijas vykdo SAM Ekstremalių 

sveikatai situacijų centras.

LR Vyriausybė

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamentas 

prie VRM  

Apskričių administracijos

Ekstremalių situacijų
valdymo centrai

 
Savivaldybės

Ekstremalių situacijų
valdymo centrai

Sveikatos apsaugos ministerija

SAM Ekstremalių situacijų
valdymo centras  

SAM Ekstremalių sveikatai 
situacijų centras 

Savivaldybių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos 

Apskričių gydytojai 

Savivaldybių gydytojai

Vyriausybės ekstremalių
situacijų komisija 

Apskričių asmens sveikatos
priežiūros įstaigos 

2 pav. LNSS asmens sveikatos priežiūros valdymo ekstremaliųjų situacijų atvejais sistema
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Apskričių gydytojai ir savivaldybių gydytojai 

dalyvauja apskričių ir savivaldybių ekstremalių 

situacijų valdymo centrų veikloje. Jų funkcijos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo srityje apibrėž-

tos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. 

gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1552 patvirtinuo-

se pavyzdiniuose nuostatuose. Vadovaujantis 

minėtais nuostatais, apskrities gydytojai koor-

dinuoja apskrities sveikatos priežiūros įstaigų 

ir įmonių pasirengimą ekstremaliosioms situa-

cijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų pa-

darinius. Savivaldybės gydytojai organizuoja 

savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 

likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, ekologi-

nių katastrofų padarinius.

Svarbus žingsnis nustatant tolesnes Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos pasirengimo 

veiklai ekstremaliosiomis situacijomis kryptis 

buvo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. V-157 

(Žin., 2003, Nr. 28-1150) patvirtinta Lietuvos naci-

onalinės sveikatos sistemos pasirengimo veiklai 

ir veiklos krizių ir ekstremalių situacijų atvejais 

koncepcija. Svarbiausias šiuo dokumentu užsi-

brėžtas tikslas – suformuoti ir plėtoti teisiškai 

motyvuotą ir pagrįstą LNSS pasirengimo veiklai 

ir veiklos krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais 

valdymo sistemą, suderintą su NATO ir Europos 

Sąjungos teisės aktais. Šios sistemos plėtojimo 

pagrindinės kryptys – ekstremaliųjų sveikatai 

situacijų valdymo tobulinimas, aktyvus preven-

cinių priemonių taikymas ir išteklių kooperavi-

mas. Siekiant minėtų tikslų, įgyvendinami šie 

pagrindiniai uždaviniai:

suformuoti efektyvią ir lanksčią LNSS valdy- y

mo krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais 

sistemą;

suderinti sveikatos priežiūros įstaigų vei- y

klos ekstremaliosiomis situacijomis proce-

dūras su Europos Sąjungos šalių ir NATO 

procedūromis;

suformuoti teisines prielaidas, laiduojančias  y

sveikatos priežiūros įstaigų ir jų personalo 

pasirengimą veiklai, ir veiklą ekstremaliosio-

mis situacijomis;

nustatyti LNSS veiklos sritis bendroje šalies  y

krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo 

sistemoje;

tobulinti valstybės medicinos rezervo struk- y

tūrą, formuoti racionalią jo sudarymo, kau-

pimo, tvarkymo ir administravimo sistemą;

sukurti krizių ir ekstremaliųjų sveikatai situ- y

acijų, jų priežasčių ir pasekmių stebėsenos ir 

analizės pagrindus;

įdiegti bendrus sveikatos priežiūros įstaigų  y

pasirengimo veiklai ir veiklos krizių ir ekstre-

Sveikatos apsaugos ministerija

SAM Ekstremalių situacijų valdymo
centras

SAM Ekstremalių sveikatai situacijų
centras 

Visuomenės sveikatos centrai 

Valstybinė visuomenės sveikatos
priežiūros tarnyba prie SAM 

SAM pavaldžios visuomenės
sveikatos priežiūros įstaigos 

Nacionalinė visuomenės
sveikatos laboratorija 

3 pav. LNSS visuomenės sveikatos priežiūros valdymo ekstremaliųjų situacijų  
atvejais sistema
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maliųjų situacijų atvejais planavimo princi-

pus ir metodikas;

plėtoti karinių ir civilių sveikatos priežiū- y

ros pajėgų bendradarbiavimą, kooperuo-

ti jų išteklius likviduojant ekstremaliąsias 

situacijas;

didinti nevyriausybinių organizacijų vaid- y

menį ekstremaliųjų situacijų atvejais;

šviesti ir mokyti visuomenę. y

Siekiant sumažinti ekstremaliųjų situacijų 

sukeltas pasekmes visuomenės sveikatai, ypač 

svarbus sveikatos priežiūros įstaigų pasiren-

gimas veiklai ekstremaliosiomis situacijomis. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės 

saugos įstatymo 30 straipsnio nuostata ir įgy-

vendindama minėtos koncepcijos tikslus, Lietu-

vos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 

2003 m. patvirtino Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos ir Visuomenės sveikatos priežiūros įs-

taigos pasirengimo veiklai ir veiklos ekstrema-

liomis situacijomis plano rengimo metodines 

rekomendacijas. Šios rekomendacijos nustato 

pagrindinius sveikatos priežiūros įstaigų veiklos 

organizavimo ir valdymo principus kilus eks-

tremaliajai situacijai. Atkreiptinas dėmesys į tai, 

kad sveikatos priežiūros įstaigos, planuodamos 

savo veiklą, turi atsižvelgti ir į teritorinius rizikos 

veiksnius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2006–2008 metų programos įgyven-

dinimo priemonėmis, patvirtintomis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 17 d. 

nutarimu Nr. 1020 (Žin., 2006, Nr. 112-4273), pa-

rengtas Valstybinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo krizių ir ekstremalių situacijų 

atvejais valdymo 2008 –2013 programos pro-

jektas, kuris netrukus bus pateiktas Vyriausybei. 

Šios programos tikslas – kurti ir plėtoti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo krizių ir 

ekstremaliųjų situacijų atvejais valdymo siste-

mą, pagrįstą Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos, Lietuvos kariuomenės ir priešgaisrinės 

apsaugos ir gelbėjimo įstaigų bendradarbiavi-

mu. Programos tikslą numatoma įgyvendinti 

tobulinant teisinę bazę, reglamentuojančią as-

mens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 

valdymą krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais, 

užtikrinant geresnį asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų pasirengimą veikti ekstremaliosiomis 

situacijomis ir jų veiklą šioms situacijoms kilus, 

plėtojant karinių ir civilinių sveikatos priežiūros 

pajėgų bendradarbiavimą ir kooperuojant jų 

išteklius, organizuojant asmens sveikatos prie-

žiūros specialistų mokymą ir kvalifikacijos to-

bulinimą skubiosios medicinos pagalbos srityje, 

sukuriant asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir 

priešgaisrinių gelbėjimo pajėgų bendradarbia-

vimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pa-

galbą sistemą. Šios Programos patvirtinimas ir 

įgyvendinimas taps svarbiu sveikatos priežiūros 

sektoriaus pasirengimo veiklai ekstremaliosio-

mis situacijomis plėtros ir tobulinimo veiksniu.

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

valdymo ekstremaliosiomis situacijomis raidai 

turėjo didelės įtakos ir eurointegracijos procesai, 

ir Lietuvos įstojimas į NATO. Remiantis Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786, ku-

riuo patvirtinta Bendrijos veiksmų programa vi-

suomenės sveikatos srityje 2003–2008 metams, 

ir 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento bei 

Tarybos sprendimu Nr. 1350 (2007) EK, kuriuo 

patvirtinta Bendrijos veiksmų sveikatos srityje 

2008–2013 metų programa, vienas iš prioritetų 

yra pasirengimo ir greito reagavimo į grėsmes 

sveikatai valstybinio reguliavimo ir organiza-

cinių priemonių sveikatos priežiūros sistemoje 

planavimas ir įgyvendinimas. Įgyvendinant šiuos 

uždavinius ir vadovaujantis Europos Komisijos 

Sveikatos saugumo komiteto rekomendacijo-

mis, Lietuvoje ir toliau plėtojama bei stiprinama 

greito atsako į grėsmes sistema. Tuo tikslu Svei-

katos apsaugos ministerijos Ekstremalių svei-

katai situacijų centre užtikrinamas informacijos 

priėmimas ir perdavimas (24 val./7 d.) Lietuvos ir 

Europos Sąjungos bei kitoms institucijoms. Sie-

kiant keistis informacija apie kylančias grėsmes 

sveikatai, dalyvaujama EWRS (skubaus įspėjimo 

ir reagavimo sistema) ir RAS-BICHAT (skubaus 

įspėjimo sistema esant biologinių, cheminių 

medžiagų panaudojimo grėsmei) skubaus pasi-

keitimo informacija tinkluose.

Svarbiu stimulu toliau tobulinant ir plėto-

jant Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

valdymą ekstremaliųjų situacijų atvejais, buvo 

Europos Bendrijų Komisijos komunikatas Tary-

bai, Europos Parlamentui, Europos Ekonomikos 

ir Socialinių reikalų komitetui ir Regionų komite-

tui dėl bendrojo parengties visuomenės sveika-

tos krizėms planavimo koordinavimo stiprinimo 

Europos Sąjungoje (KOM(2005) 605 galutinis). 
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Kadangi ėmė daugėti atskiroms ligoms skirtų 

planų, sveikatos apsaugos ministrai Tarybos po-

sėdžiuose, vykusiuose 2003 m., paprašė Komisi-

jos sukurti ir parengti argumentus priimti ben-

druosius planus visų rūšių visuomenės sveikatos 

krizėms. Tokiuose bendruosiuose planuose būtų 

pateiktos ne tik medicininės atsakomosios prie-

monės, kaip ligos atvejų diagnozė, izoliavimas, 

gydymas, vakcinų ir profilaktinių vaistų skyri-

mas rizikos grupėms ir visiems gyventojams, bet 

ir viešosios tvarkos palaikymo priemonės, kaip 

judėjimo ribojimas ir pasienio kontrolė, patalpų 

uždarymas ir konkrečių teritorijų užtvėrimas, 

civilinės saugos priemonės, pvz., gelbėjimo 

operacijos, maisto, vandens, pastogės ir kitų 

gyvybiškai svarbių paslaugų suteikimas, rinkos 

ir prekybos priemonės, susijusios su maistu, 

gyvūnais, augalais ir prekėmis, ir išorės reikalų 

priemonės, susijusios su valstybių narių pilie-

čiais užsienyje ir tarptautiniu bendradarbiavimu 

siekiant sustabdyti ligų arba jų sukėlėjų plitimą. 

Visos priemonės turėtų turėti tinkamą mokslinį 

ir techninį pagrindimą, būtų pagrįstos sociali-

niais ir ekonominiais argumentais ir turėtų būti 

laiku išaiškinamos ir skelbiamos piliečiams ir 

suinteresuotoms trečiosioms šalims siekiant už-

tikrinti atitiktį nacionaliniu lygiu, atitiktį ir darną 

Europos Sąjungos ir tarptautiniu lygiu.

Šiuo komunikatu šalys narės skatinamos 

rengti ir tobulinti bendruosius sveikatos siste-

mos parengties ekstremaliosioms situacijoms 

planus. Svarbiausieji šių planų komponentai – 

informacijos valdymas, apsikeitimas informacija 

(su Europos Komisija ir šalies viduje), mokslinės 

konsultacijos, ryšių, vadovavimo ir kontrolės 

struktūros, sveikatos priežiūros įstaigų pareng-

tis, kitų sektorių parengtis ir tarpžinybinis ben-

dradarbiavimas. Šiuo metu rengiamas Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos bendrojo pa-

rengties ekstremaliosioms situacijoms plano 

projektas. Rengiant šį svarbų Lietuvos naciona-

linės sveikatos sistemos ekstremaliųjų situacijų 

valdymo dokumentą, vadovaujamasi minėto 

komunikato ir kitų Europos Sąjungos dokumen-

tų nuostatomis.

Europos Sąjungos įtaka šalių narių pasiren-

gimui ekstremaliosioms situacijoms ir toliau di-

dės. Tą liudija ir Žalioji knyga dėl pasirengimo 

biologinei grėsmei (KOM(2007) 399 galutinis). 

Šia Žaliąja knyga ketinama paskatinti diskusijas 

ir pradėti Europos lygmens konsultacijas dėl 

būdų, kuriais būtų galima sumažinti biologi-

nius pavojus ir sustiprinti pasirengimą jiems ir 

reagavimą į juos. Konkretūs veiksmai gali būti 

pateikti ir plėtojami kiekvienoje veiklos srityje 

atskirai pagal taikytinas sprendimų priėmimo 

procedūras ir, jeigu reikia, atliekant poveikio  

vertinimą.

Lietuvos krizių valdymo sistemai plėtojan-

tis ir integruojantis su ekstremaliųjų situacijų 

valdymo sistema, vis akivaizdesnė darosi NATO 

įtaka Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

pasirengimo veiklai bei veiklos krizių ir ekstre-

maliųjų situacijų atvejais valdymo sistemai. Nors 

NATO nenustato tiesioginių prievolių šalių svei-

katos sistemoms, tačiau šalies institucijų ben-

drasis įsitraukimas į Aljanso šalių veiksmus yra 

planuojamas remiantis bendrosiomis NATO pro-

cedūromis. NATO atsako į krizes vadovas galioja 

nuo 2005 m. spalio 30 d. ir yra kasmet atnaujina-

mas ir tobulinamas. Jo tikslas – užtikrinti reikia-

mą parengtį ir paramą krizių, konfliktų preven-

cijos ir krizių valdymo srityje. Lietuvos sveikatos 

sistemai ypač svarbu dalyvauti įgyvendinant šio 

vadovo nuostatas, susijusias su kariškių ir civilių 

bendradarbiavimu sveikatos priežiūros srityje. 

Šioje srityje yra ypač svarbus dalyvavimas NATO 

Jungtinio medicinos komiteto veikloje. Šiame 

komitete svarstomi kariškių ir civilinių medikų 

bendradarbiavimo aspektai, pratybos, medici-

ninio rūšiavimo procedūros, aeromedicininės 

evakuacijos organizavimas, gydymo ir diagnos-

tikos protokolai.

apiBeNDriNimaS

Tobulinant Lietuvos nacionalinės sveika-

tos sistemos pasirengimą veiklai ir veiklą krizių 

ir ekstremaliųjų situacijų atvejais ir toliau bus 

siekiama:

Užtikrinti kokybiškas ir prieinamas sveikatos  y

priežiūros paslaugas įvykus ekstremalio-

sioms situacijoms;

Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų teiki- y

mo kokybę krizių ir ekstremaliųjų situacijų 

atvejais;

Užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigų veiklos  y

tęstinumą ir saugumą;

Išvengti aukų ir invalidumo. y
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SveikatoS apSaugoS 1.2. 
miNiSterijoS ekStremaLių 
Sveikatai SituaCijų CeNtro 
vaiDmuo ekStremaLiųjų 
viSuomeNėS Sveikatai  
SituaCijų vaLDyme

Robertas Petkevičius, Vytautas Gailius,  
Eglė Burbienė

Europos Sąjungos ir NATO šalių sveikatos sis-

temose yra įsteigtos institucijos, atsakingos už 

sveikatos apsaugos sektorių pasirengimą, pla-

navimą ir veiklą krizių ir ekstremaliųjų situacijų 

atvejais. Šių institucijų vaidmuo ir plėtra ypač su-

aktyvėjo po 2001 m. įvykių Jungtinėse Amerikos 

Valstijose. Pasaulio sveikatos organizacija aktyviai 

skatina visų šalių sveikatos apsaugos ministerijas 

stiprinti pasirengimo krizėms ir ekstremaliosioms 

situacijoms institucijas. PSO atkreipia dėmesį, kad 

šių institucijų funkcijos yra viena iš nuolatinių ir 

svarbių sveikatos apsaugos ministerijų kompe-

tencijai ir koordinavimui tenkančių užduočių. Šios 

institucijos turi turėti nuolat dirbantį personalą ir 

išteklius, skirtus krizių ir ekstremaliųjų situacijų ri-

zikai mažinti, pasirengimui ir valdymui.

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstrema-

lių sveikatai situacijų centras (toliau – ESSC) yra 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešo-

jo administravimo institucija, kurios pagrindinis 

veiklos tikslas – įgyvendinti Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės politiką ekstremaliųjų sveika-

tai situacijų valdymo srityje, dalyvauti kuriant ir 

plėtojant nacionalinę krizių ir ekstremaliųjų situ-

acijų valdymo sistemą. Pagrindiniai ESSC veiklos 

uždaviniai:

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įs- y

taigų pasirengimo ir veiklos krizių ir ekstre-

maliųjų situacijų atvejais koordinavimas;

valstybės medicinos rezervo tvarkymas ir  y

tikslinis panaudojimas krizių ir ekstremalių-

jų situacijų atveju;

apsinuodijimų stebėsena ir informavimas. y

Organizuojant ir tobulinant Lietuvos naci-

onalinės sveikatos sistemos pasirengimą veikti 

krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais ir sie-

kiant užtikrinti savalaikės ir kokybiškos sveikatos 

priežiūros organizavimą, nuolat peržiūrima, at-

naujinama ir tobulinama teisinė bazė, reglamen-

tuojanti sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą 

veiklai krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

Aktyviai dalyvaujama formuojant pasikeitimo 

informacija apie grėsmes sveikatai sistemą Eu-

ropos Sąjungoje, užtikrinamas nuolatinis infor-

macijos priėmimas ir perdavimas Lietuvos ir Eu-

ropos Sąjungos bei kitoms institucijoms.

Pagal Lietuvos Respublikos civilinės saugos 

įstatymą, ministerijose ir kitose valstybės institu-

cijose turi būti sudaryti žinybiniai ekstremaliųjų 

situacijų valdymo centrai. Ekstremalių situacijų 

valdymo centras yra įsteigtas ir prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos (SAM). Šis centras yra ci-

vilinės saugos ir gelbėjimo sistemos institucija, 

kuri valstybės lygiu koordinuoja Lietuvos nacio-

nalinės sveikatos sistemos asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą darbui 

krizių ir ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais 

bei veiklą joms įvykus. Ekstremalių sveikatai si-

tuacijų centras organizuoja SAM Ekstremalių si-

tuacijų valdymo centro kasdieninę veiklą.

ESSC aktyviai vykdo asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai 

krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais valsty-

binę priežiūrą ir kontrolę, konsultuoja sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistus, rengiančius pasi-

rengimo ekstremaliosioms situacijoms planus. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. kovo 6 d. įsakymu 

Nr. V-157 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos veiklos krizių ir ekstremalių situacijų 

atvejais tobulinimo“ (Žin., 2003, Nr. 28-1150) ir 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-

nistro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-781 

„Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 

pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliomis 

situacijomis plano rengimo metodinių reko-

mendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 30-998), 

visos asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigos rengia ir kasmet peržiūri pasirengimo 

veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis 

planus. Siekiant užtikrinti sveikatos priežiūros 

įstaigų pasirengimą ekstremaliosioms situaci-

joms, svarbus tiek pačių sveikatos priežiūros įs-

taigų saugumo didinimas, tiek jų pasirengimas, 

nes sveikatos priežiūros įstaigos būtų vienos iš 

svarbiausių dalyvaujant ekstremaliųjų situacijų 

pasekmių likvidavime.

ESSC specialistai dalyvauja rengiant Lietu-

vos nacionalinės sveikatos sistemos institucijas 

veiklai galimų krizių ir ekstremaliųjų situacijų 
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atvejais, panaudojant turimus specialistus ir 

materialinius išteklius, tobulinant teisinę siste-

mą, reglamentuojančią pasirengimą ekstrema-

liosioms situacijoms. Pastaraisiais metais buvo 

intensyviai dalyvaujama rengiant Valstybinę pa-

sirengimo gripo pandemijai programą, įgyven-

dinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2006 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-145 

„Dėl pasirengimo raupų grėsmei plano ir jo įgy-

vendinimo 2006–2007 m. priemonių patvirtini-

mo“ (Žin., 2006, Nr. 28-948) nuostatas. Parengti 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-

tro 2007 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. V-74 „Dėl 

Raupų valdymo, raupų diagnostikos, raupų atsa-

ko grupių tipinių veiklos nuostatų patvirtinimo“ 

(Žin., 2007, Nr.21-786), Lietuvos Respublikos svei-

katos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 18 d. 

įsakymas Nr. V-395 „Dėl Skiepijamųjų raupų vak-

cina kontingentų pagal raupų grėsmės lygius ir 

skiepijamųjų raupų vakcina kontingentų, kurie 

prioriteto tvarka bus skiepijami raupų vakcina, 

sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 60-2329), 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-

tro 2007 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. V-1017 

„Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų, kuriose bus 

atliekami skiepijimai nuo raupų, sąrašo ir šių įs-

taigų pasirengimo darbui tvarkos aprašo patvir-

tinimo“ (Žin., 2007, Nr.135-5500).

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės 2006–2008 metų programos priemones, 

dalyvauta rengiant Pasaulio sveikatos organiza-

cijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 

(2005 m.) įgyvendinimo Lietuvoje 2008–2012 

metų programos projektą.

Siekiant tobulinti tarpžinybinį bendradar-

biavimą, dalyvaujama darbo grupių veikloje. 

2007 metais buvo ypač svarbus dalyvavimas 

darbo grupės, rengiančios NATO atsako į krizes 

vadovo nuostatų analizę ir siūlymus jų įgyven-

dinimui, veikloje. Centro specialistai dalyvauja 

prognozuojant ekstremaliųjų situacijų riziką as-

mens ir visuomenės sveikatai. Reikšmingas da-

lyvavimas ir Grėsmių ir krizinių reiškinių stebė-

senos bei krizių prognozavimo ekspertų grupės 

veikloje. Grupė yra sudaryta prie Krizių valdymo 

centro prie Krašto apsaugos ministerijos.

Siekiant tobulinti bendruosius ir specialiuo-

sius Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, Ekstre-

malių sveikatai situacijų centras derina Sveikatos 

apsaugos ministerijai pavaldžių įstaigų ekstre-

maliųjų situacijų valdymo planus.

Siekiant užtikrinti efektyvų sveikatos ap-

saugos sistemos funkcionavimą ekstremaliųjų 

situacijų, nepaprastųjų padėčių, mobilizacijos 

ir karo atvejais, kaupiamas ir administruojamas 

valstybės medicinos rezervas, įvertinamas vals-

tybės medicinos rezervo piniginių lėšų ir materi-

alinių išteklių atsargų poreikis, rengiama teisinė 

bazė, vykdomi valstybės medicinos materialinių 

išteklių pirkimai ir pardavimai.

Vienas iš ESSC struktūrinių padalinių – Apsi-

nuodijimų kontrolės ir informacijos biuras (AKIB), 

kurio pagrindinis uždavinys – apsinuodijimų 

stebėsena, informavimas. Tai ištisą parą veikianti 

konsultacinė tarnyba, kurioje budi gydytojai kli-

nikos toksikologai, specialistai, konsultuojantys 

Lietuvos gyventojus ir sveikatos priežiūros speci-

alistus apsinuodijimų atvejais. Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistams yra teikiama me-

dicininė toksikologinė informacija ūminių ir lėti-

nių apsinuodijimų atvejais, rekomendacijos dėl 

būtinųjų priešnuodžių atsargų, esančių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstai-

gose, kaupimo. Cheminių avarijų atvejais teikia-

ma konsultacinė pagalba gelbėjimo tarnyboms 

ir jų specialistams, dalyvaujama epidemiologi-

niame incidento tyrime. AKIB kaupia, analizuoja 

informaciją apie apsinuodijimus, jų priežastis ir 

pasekmes, chemines medžiagas, jų preparatus 

ir poveikį žmogaus sveikatai, apsinuodijimų rizi-

kos veiksnius, profilaktiką, vykdo toksikologinę 

stebėseną, teikia siūlymus apsinuodijimų pre-

vencijos klausimais.

ESSC Sveikatos apsaugos ministerijos pave-

dimu atstovauja Lietuvos Respublikai Europos 

Sąjungos šalių ekspertų komisijose ir darbo 

grupėse krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdy-

mo klausimais; pagal kompetenciją ar Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro pave-

dimu atstovauja Lietuvos Respublikai Europos 

Sąjungos, NATO, Pasaulio sveikatos organizaci-

jos institucijose, palaiko ryšius su kitomis tarp-

tautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių 

atitinkamomis institucijomis.

Aktyviai plėtojama veikla Europos Komisijos 

(EK) Sveikatos saugumo komiteto darbe. Komite-

tas atsako už parengties visuomenės sveikatos sri-

tyje ir reagavimo į biologinių, cheminių, radiologi-

nių medžiagų tyčinį panaudojimą koordinavimą.
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ESSC specialistai dalyvauja prie EK Sveikatos 

saugumo komiteto veikiančiose Bendrosios pa-

rengties ir atsako planavimo sekcijoje ir Pasiren-

gimo ir atsako į chemines, biologines, radiologi-

nes grėsmes sekcijoje.

Vienas iš Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos plėtotės tikslų – LNSS valdymo eks-

tremaliosiomis situacijomis derinimas su NATO 

procedūromis. Siekiant įgyvendinti derinimo 

procedūras, dalyvaujama NATO Jungtinio medi-

cinos komiteto veikloje. Minėtas komitetas talki-

na NATO Vyriausiajam civilinių ekstremaliųjų si-

tuacijų planavimo komitetui (SCEPC) medicinos 

pagalbos klausimais (ligų prevencija, sergančių-

jų, sužeistųjų ir sužalotųjų evakuacija ir gydymas 

bei jų greitas sugrąžinimas į tarnybą) ir užtikrina 

kariškių ir civilių bendradarbiavimą, rengia me-

dicininio rūšiavimo procedūras, gydymo proto-

kolus, nagrinėja šalių galimybes deleguoti eks-

pertus į Tarptautinės pagalbos komandas.

2005–2007 metais ESSC specialistai daly-

vavo PSO Europos aplinkos ir sveikatos centro 

koordinuojamame „EuroHEAT“ projekte „Visuo-

menės sveikatos reagavimo į ekstremalias oro 

sąlygas (karščio bangas) tobulinimas“. Pagrindi-

nis projekto tikslas – tobulinti visuomenės svei-

katos reagavimą į ekstremaliąsias oro sąlygas ir 

visuomenės informavimą. Apibendrinus projek-

to metu sukauptą informaciją, ESSC internetinė-

je svetainėje buvo patalpinti patarimai gyvento-

jams „Kaip apsisaugoti nuo karščio?“.

ESSC pagal kompetenciją informuoja vals-

tybės institucijas, sveikatos priežiūros įstaigas 

ir visuomenę sveikatos priežiūros ekstremaliųjų 

situacijų klausimais, ištisą parą užtikrina infor-

macijos priėmimą iš asmens ir visuomenės svei-

katos priežiūros įstaigų, apskričių ir savivaldy-

bių gydytojų, civilinės saugos, gelbėjimo ir kitų 

institucijų ir informacijos perdavimą Sveikatos 

apsaugos ministerijos vadovybei arba kitoms 

įgaliotoms institucijoms, Europos Sąjungos ins-

titucijoms ir tarptautinėms organizacijoms.

Užtikrinamas Europos Komisijos tinklų (SĮRS, 

RAS–BICHAT) informacinis aptarnavimas. Infor-

macija per Skubaus įspėjimo apie biologinių, che-

minių medžiagų panaudojimą ir grėsmę sistemą 

(RAS–BICHAT) priimama, teikiama ir perduodama 

24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Informacija 

per Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu 

Nr. 2119/98/EB nustatytą skubaus įspėjimo ir rea-

gavimo sistemą (SĮRS) priimama darbo dienomis 

nuo 17 val. iki 8 val. bei poilsio ir švenčių dieno-

mis. Įvartinus gautą informaciją, ji perduodama 

Sveikatos apsaugos ministerijos vadovybei.

Svarbi ESSC veiklos sritis yra gaunamos ir 

perduodamos informacijos apie ekstremaliąsias 

situacijas analizė, informacijos apie ekstremalią-

sias situacijas suvestinių rengimas, žiniasklaidos 

priemonių ir kitų informacijos šaltinių stebėsena. 

Kaupiama, analizuojama informacija apie eks-

tremaliąsias sveikatai situacijas, jų padarinius, 

padarinių mažinimo ar likvidavimo priemonių 

panaudojimą. ESSC nuo 1997 m. yra registruoja-

ma Cheminio užteršimo židinių duomenų bazė. 

Kasmet duomenys apie cheminio užteršimo ži-

dinius apibendrinami ir analizuojami.

ESSC vykdo Nacionalinio tarptautinių svei-

katos priežiūros taisyklių koordinavimo centro 

funkcijas, su kuriuo pagal Pasaulio sveikatos 

organizacijos (PSO) Tarptautines sveikatos prie-

žiūros taisykles (2005) bet kuriuo metu telefo-

nu, faksu, elektroniniu paštu gali susisiekti PSO 

Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių in-

formacijos priėmimo ir perdavimo institucijos 

ir kitų šalių Nacionaliniai tarptautinių sveikatos 

priežiūros taisyklių koordinavimo centrai. Atlikus 

pirminį gautos informacijos įvertinimą, informa-

cija perduodama Sveikatos apsaugos ministeri-

jos vadovybei ir kitoms įgaliotoms institucijoms. 

Informacija apie tarptautinio masto ekstrema-

liąsias visuomenės sveikatai situacijas Lietuvoje 

ir jų metu taikomas priemones teikiama PSO tik 

per Nacionalinį tarptautinių sveikatos priežiūros 

taisyklių koordinavimo centrą.

ESSC pagal kompetenciją rengia įstatymų, 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir 

kitų teisės aktų ekstremaliųjų sveikatai situa-

cijų klausimais projektus. Bendradarbiauja su 

valstybės institucijomis, ūkio subjektais ir visuo-

meninėmis organizacijomis planuojant, organi-

zuojant ir tobulinant sveikatos priežiūros veiklą 

krizių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais.

Ekstremaliųjų sveikatai situacijų centro spe-

cialistai dalyvauja vykdant pavojingų objektų 

valstybinę priežiūrą ir kontrolę. Šiuo metu Lie-

tuvos Respublikoje yra 22 pavojingi objektai, 

kuriuose pavojingų medžiagų kiekiai prilygsta 

nustatytų ribinių kiekių III lygiui ar jį viršija. Vyk-

dant LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nu-

tarimo Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevenci-
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jos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų patvirtinimo“ 

nuostatas, tokie objektai turi būti tikrinami ne 

rečiau kaip kas 12 mėnesių. Ekstremalių sveika-

tai situacijų centro specialistai, kartu su kitomis 

valstybės institucijomis, kasmet dalyvauja šiuo-

se tikrinimuose. Centro specialistai taip pat da-

lyvauja tiriant avarijų pavojinguose objektuose 

priežastis ir pasekmes.

Dalyvaujama Komisijos strateginių prekių 

eksporto, importo, tranzito ir tarpininkavimo li-

cencijų išdavimo klausimams spręsti veikloje, ir 

pagal centro kompetenciją vykdoma strateginių 

prekių eksporto, importo, tranzito ir tarpininka-

vimo kontrolė.

Didelis dėmesys skiriamas organizuojant ir 

dalyvaujant savivaldybių, apskričių, valstybės ly-

gio ir tarptautinėse pratybose, treniruotėse. Pa-

minėtinos 2007 m. balandžio 26–27 d. Lietuvoje 

vykusios orlaivio nutupdymo pratybos „Smart 

Raven“, surengtos įgyvendinant masinio naiki-

nimo ginklų neplatinimo iniciatyvą. Naudinga 

buvo 2007 m. gruodžio 6 d. įvykusi valstybinio 

lygio civilinės saugos treniruotė „Valstybės ins-

titucijų veiksmai įvedant nepaprastąją padėtį 

dėl Ignalinos atominės elektrinės branduolinės 

avarijos sukeltų padarinių ir nepaprastosios pa-

dėties metu“. Rengiamasi dalyvauti NATO krizių 

valdymo pratybose CMX-08, kurių aktyvioji fazė 

vyks 2008 m. balandžio 16–22 d.

2007 m. lapkričio 8 d. Telšių visuomenės svei-

katos centre organizuotos pratybos „Visuomenės 

sveikatos centro veiksmai įvykus avarijai pavojin-

game objekte“, skirtos įvertinti Telšių visuomenės 

sveikatos centro pasirengimą ir veiksmus įvykus 

cheminės kilmės ekstremaliajai situacijai bei to-

bulinti Visuomenės sveikatos centro specialistų 

pasirengimož avarijoms pavojingame objekte 

įgūdžius keičiantis informacija apie ekstremaliąją 

situaciją bei teikiant siūlymus dėl skubių visuome-

nės sveikatos saugos priemonių panaudojimo. 

2007 m. gruodžio 6 d. ESSC organizavo visuome-

nės sveikatos specialistams skirtą seminarą „Vi-

suomenės sveikata ir ekstremalios situacijos“.

Pagal kompetenciją ESSC dalyvauja ren-

giant ir įgyvendinant Lietuvos Respublikos mo-

bilizacijos planus, ilgalaikes nacionalinį saugumą 

stiprinančias programas; vykdo kitas Lietuvos 

Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro 

įsakymų ir kitų teisės aktų pavestas funkcijas.

SveikatoS SiStemoS 1.3. 
pareNgtiS gripo paNDemijai, 
raupų ir juoDLigėS grėSmei

Vytautas Gailius, Romualdas Brusokas,  

Algirdas Griškevičius, Viktorija Jasulaitienė, 

Nerija Kuprevičienė

Pastaraisiais metais, suintensyvėjus tarptauti-

niams, ekonominiams, kultūriniams ryšiams ir 

gyventojų migracijai, atsiradus naujoms užkre-

čiamosioms ligoms pasaulyje, daugelyje šalių 

skiriamas didelis dėmesys šalies apsaugai nuo 

pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų.

2001 m. biologinės medžiagos panaudoji-

mo atvejai Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) 

paskatino imtis aktyvių veiksmų stiprinant pasi-

rengimą bioterorizmo grėsmei ir reagavimą į bio-

loginės kilmės ekstremaliąsias situacijas. Nuolati-

nės kalbos apie paukščių gripą ir artėjančią gripo 

pandemiją kelia realų visuomenės susirūpinimą, 

todėl šioje srityje taip pat skiriamas ypatingas dė-

mesys šalių pasirengimui ir reagavimui.

Jau keletą dešimtmečių Lietuvoje neregistruo-

jami retų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų pa-

plitimo ar įvežimo atvejai. Paskutinis raupų atvejis 

mūsų šalyje užregistruotas 1936 m., maro – 1710 m., 

juodligės – 1974 m., tačiau biologinės medžiagos 

panaudojimo atvejai yra aktualūs ir Lietuvai.

Pastaraisiais metais valstybės atsakingos ins-

titucijos aktyviai stiprina Lietuvos pasirengimą ir 

apsaugą nuo minėtų ligų įvežimo ir išplitimo tarp 

gyventojų ir siekia, kad joms atsiradus būtų ope-

ratyviai organizuojamos priemonės nuo epide-

mijos šių ligų židiniams lokalizuoti ir likviduoti.

2007 metais buvo peržiūrėta ir papildyta 

teisinė bazė, reglamentuojanti užkrečiamųjų 

ligų priežiūrą, profilaktiką ir kontrolę, parengti 

ir patvirtinti administracinių teritorijų pasiren-

gimo pandeminio gripo, raupų grėsmei planai, 

kurie yra kiekvienos teritorijos medicininės-ka-

rantininės apsaugos plano dalis. Teritorijos me-

dicininės-karantininės apsaugos planuose nu-

matytos priemonės užkirsti kelią užkrečiamųjų 

ligų įvežimui ir išplitimui.

paSireNgimaS gripo paNDemijai

Pandemija – tai pasaulinio masto epidemija, 

nulemianti didelį gyventojų sergamumą ir mir-
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tingumą, paveikianti gyventojus labiau nei se-

zoninio gripo epidemijos. Gripo pandemijos yra 

neišvengiamos ir kyla kas 10–40 metų. Jos kyla 

staiga, įvykus gripo viruso genetiniams poky-

čiams, tuomet susiformuoja nauja viruso atmai-

na, kuriai gyventojai neturi imuniteto ir virusas 

lengvai plinta nuo žmogaus žmogui. Europos 

mokslininkai apskaičiavo, kad per 9–15 savaičių 

pandeminiu gripu gali susirgti apie 30 proc. gy-

ventojų, daugiausia darbingo amžiaus žmonių. 

Pandemijos yra neprognozuojamos ir nenuspė-

jamos, o jų padariniai labai sunkūs.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Eu-

ropos Komisijos (EK) ekspertai, tiriantys gripo vi-

ruso cirkuliaciją ir antigeninius pokyčius žmonių 

ir gyvūnų populiacijose, neatmeta tikimybės, 

kad artimiausiu metu gali pasirodyti naujo poti-

pio A tipo gripo virusas, kuris, įgavęs savybę plis-

ti tarp žmonių, sukeltų naują gripo pandemiją.

Kadangi neįmanoma numatyti kitos pande-

mijos pradžios, sveikatos, socialinės ir kitos svar-

biausios visuomenės tarnybos susidurs su dide-

liais sunkumais nuo pat pandemijos pradžios. 

Gripo pandemija sukels didžiulį visuomenės, 

politikų ir žiniasklaidos susirūpinimą, didelius so-

cialinius ir ekonominius sutrikimus. Visuomenės 

nerimas, judėjimo apribojimai, viešų susirinkimų 

suvaržymai, neįprastai didelis mirtingumas ge-

rokai sutrikdys visuomenės gyvenimą.

2005 m. PSO išleido rekomendacijas dėl pa-

sirengimo gripo pandemijai planavimo, pagal 

kurias visos šalys rengia pasirengimo gripo pan-

demijai planus ir numato priemones, geriausiai 

pritaikytas kovoti su žmonių gripo pandemija, 

kurių pirmiausia turi imtis kiekviena valstybė.

EK komunikate Tarybai, Europos Parlamen-

tui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komitetui ir Regionų komitetui dėl pasirengimo 

gripo pandemijai ir atsako planavimo Europos 

Bendrijoje nurodoma, kad pasirengime gripo 

pandemijai turi dalyvauti visos šalies institucijos. 

Kiekviena šalis privalo turėti ir nuolat atnaujinti 

pasirengimo gripo pandemijai planavimo ir ko-

ordinavimo strategijas, tačiau nei viena valstybė 

negali susidoroti su gripo pandemijos padari-

niais pati.

Europos Sąjungos valstybės derina pasiren-

gimą pandemijai pagal PSO, Europos Bendrijos 

ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 

(ELPKC) rekomendacijas. 2008 m. sausio 23 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Vals-

tybinę pasirengimo gripo pandemijai progra-

mą, pagrįstą tarpžinybiniu bendradarbiavimu 

ir pasirengimu. Minėta programa buvo pradėta 

rengti po 2006 m. ELPKC specialistų įvertinimo. 

Iki to laiko pasirengimas gripo pandemijai buvo 

vykdomas pagal 2005 m. rugsėjo 7 d. sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu Nr. V-686 patvirtintą 

Pasirengimo gripo pandemijai planą, kuris apė-

mė tik sveikatos priežiūros sektorių.

Valstybine pasirengimo gripo pandemijai 

programa siekiama sumažinti gripo pandemi-

jos sukeliamą žalą visuomenės sveikatai ir soci-

alinius bei ekonominius nuostolius. Valstybinės 

pasirengimo gripo pandemijai programos pa-

grindiniai uždaviniai:

pasirengti galimai gripo pandemijai; y

sustiprinti gripo epidemiologinę priežiūrą; y

sustiprinti glaudų Sveikatos apsaugos mi- y

nisterijos ir Valstybinės maisto ir veterinari-

jos tarnybos bendradarbiavimą;

užtikrinti aprūpinimą medicininėmis ir  y

nemedicininėmis priemonėmis bei tinka-

mą jų ir bendrųjų prevencijos priemonių 

naudojimą;

užtikrinti tarnybų, būtinų viešajam saugu- y

mui ir visuomenės būtiniesiems poreikiams 

užtikrinti, funkcionavimą gripo pandemijos 

metu;

užtikrinti bendradarbiavimą su PSO, ELPKC,  y

ES ir kaimyninėmis valstybėmis;

užtikrinti dalyvavimą ES užkrečiamųjų ligų  y

epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tin-

kle, efektyvų išankstinio įspėjimo ir reagavi-

mo sistemos funkcionavimą šalyje.

Vykdant sveikatos apsaugos ministro 2005 m. 

patvirtintą Pasirengimo gripo pandemijai planą 

buvo imtasi pasirengimo gripo pandemijai prie-

monių. Siekiant operatyviai ir efektyviai užti-

krinti paukščių gripo ir galimos gripo pandemi-

jos prevenciją, keitimąsi informacija, susijusia su 

paukščių gripo ir gripo pandemijos prevencija 

ir kontrole, 2006 m. kovo 16 d. buvo sudarytas 

bendradarbiavimo susitarimas tarp Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos, Sveikatos apsau-

gos ministerijos, Aplinkos ministerijos ir Policijos 

departamento prie Vidaus reikalų ministerijos. 

Pagal šį susitarimą Sveikatos apsaugos minis-

terija įsipareigojo užtikrinti asmenų, dirbančių 

paukščių gripo židiniuose, apsaugos ir priežiū-



46

III. Sveikata ir saugumas: protrūkiai ir krizės

ros zonose, sveikatos priežiūrą, atlikti sergančių 

žmonių laboratorinius tyrimus.

2006 m. kovo 3 d. sveikatos apsaugos minis-

tro įsakymu Nr. V-152 buvo patvirtintas Paukščių 

gripo diagnostikos, gydymo ir profilaktikos anti-

virusiniais vaistais algoritmas, kuriame numatyti 

pagrindiniai diagnostikos bei gydymo principai 

ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos (Respubli-

kinė tuberkuliozės ir infekcinių ligų universiteti-

nė ligoninė, Vilniaus universiteto vaikų ligoninė, 

Kauno II klinikinė ligoninė, Klaipėdos ligoninė, 

Panevėžio infekcinė ligoninė), kuriose būtų hos-

pitalizuojami ligoniai įtarus ar nustačius paukš-

čių gripą. Pagal patvirtintą algoritmą, ligoniams, 

sergantiems paukščiu gripu, numatytas gydy-

mas antivirusiniais vaistais.

Palengvinant asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų darbą, 2006 m. rugpjūčio 8 d. sveikatos 

apsaugos ministro įsakymu Nr. V-681 buvo patvir-

tintos gyventojų grupės, kurioms gripo pandemi-

jos metu prioriteto tvarka būtų skiriami valstybės 

biudžeto lėšomis įsigyti antivirusiniai vaistai.

Atsižvelgus į PSO, ELPKC ir EK rekomenda-

cijas ir siekiant sustiprinti gripo epidemiologinę 

priežiūrą bei pasirengimą gripo pandemijai Lie-

tuvoje, 2007 m. balandžio 20 d. pasirašytas Lie-

tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymas Nr. V– 282 „Dėl Gripo ir ūminių viršu-

tinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“. Šios taisyklės 

nustato asmens ir visuomenės sveikatos prie-

žiūros įstaigų funkcijas vykdant gripo ir ūminių 

virusinių kvėpavimo takų infekcijų (ŪVKTI) epi-

demiologinę priežiūrą ir su tuo susijusios infor-

macijos teikimą.

PSO, EK, ELPKC akcentuoja, kad ypač svar-

bu didinti rizikos grupių skiepijimo nuo gripo 

apimtis. Lietuvoje kasmet nuo šios ligos pasi-

skiepija vos 5 proc. gyventojų (kitose valstybėse 

15–25 proc.). Žvelgiant į šią nepalankią situaciją 

ir siekiant padidinti skiepijimo nuo sezoninio gri-

po apimtis Lietuvoje, pirmą kartą 2007–2008 m. 

gripo sezonui valstybės lėšomis už 2 mln. Lt 

buvo įsigyta 82 815 dozių sezoninės gripo vakci-

nos rizikos grupių asmenims skiepyti: asmenims, 

gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstai-

gose; vyresniems nei 65 metų amžiaus asme-

nims; asmenims, sergantiems lėtinėmis širdies 

ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, 

lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais me-

chanizmais, piktybiniais navikais; sveikatos prie-

žiūros įstaigų darbuotojams.

Skiepijimai yra viena veiksmingiausių prie-

monių, mažinančių sergamumą ir mirštamumą 

pandemijos metu. Laiku taikant šią priemonę, 

nuo infekcijos ir jos sukeliamų padarinių apsaugo-

ma didelė populiacijos dalis. Izoliavus pandeminę 

gripo viruso padermę, bus gaminama pandeminė 

vakcina, tačiau gali praeiti keli mėnesiai, kol ji bus 

prieinama valstybėms. Vakcinų gamybos pajėgu-

mai nėra pakankami. Pandeminio gripo vakcinos 

padermė turės atitikti PSO rekomendacijas.

Atsižvelgiant į gripo pandemijos grėsmę 

visose Europos Sąjungos šalyse įdiegta gripo 

epidemiologinė priežiūra, paremta pasirinktine 

klinikine virusologine diagnostika, kuri užtikrina 

sistemingą virusologinę gripo ir dalies ŪVKTI dia-

gnostiką, susieja klinikinius ir virusologinius gripo 

duomenis, užtikrina, kad sergamumo duomenys 

atspindėtų situaciją visoje šalies teritorijoje. Lietu-

voje dalyvauja 1 proc. visų bendrosios praktikos, 

vidaus ir vaikų ligų gydytojų. Virusologinė gripo 

diagnostika yra labai svarbi nustatant cirkuliuo-

jančias gripo viruso padermes ir jų kaitą.

2007–2008 metų gripo sezoną pagal PSO 

reikalavimus Lietuvoje pasirinktinė gripo dia-

gnostika pradėta vykdyti lygiagrečiai atliekant 

gripo antigeno ir molekulinius tyrimus. Lietuvos 

AIDS centre organizuotas budėjimas dėl pirmi-

nės paukščių gripo laboratorinės diagnostikos 

atlikimo per 6 valandas nuo ėminių atvežimo į 

laboratoriją.

Pagrindinės pasirengimo priemonės arti-

miausiu metu: stiprinama žmonių gripo epide-

miologinė priežiūra, numatomas specifinis susir-

gusių pandeminiu gripu gydymas antivirusiniais 

vaistais, sudaromos antivirusinių vaistų atsargos 

siekiant aprūpinti iki 30 proc. Lietuvos gyventojų, 

numatoma sudaryti išankstines sutartis su vak-

cinų gamintojais dėl pandeminės ir (ar) prepan-

deminės gripo vakcinos įsigijimo, tęsiama rizikos 

grupių asmenų vakcinacija nuo sezoninio gripo, 

planuojamas tarnybų, būtinų viešajam saugu-

mui ir visuomenės būtiniesiems poreikiams už-

tikrinti, funkcionavimas gripo pandemijos metu. 

2008–2009 metais Lietuvos AIDS centro laborato-

rijoje planuojama įdiegti gripo viruso genotipavi-

mo ir jautrumo antivirusiniams vaistams nusta-

tymo metodus. Tai leis kur kas greičiau nustatyti 

retesnius ir naujus gripo viruso variantus, kurie 
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gali būti gripo pandemijos sukėlėjai, racionaliau 

planuoti antivirusinių vaistų atsargas.

paSireNgimaS raupų ir juoDLigėS 
grėSmei

Nors raupai pasaulyje likviduoti 1977 me-

tais, tačiau šiuo metu vis plačiau pranešama apie 

raupų sukėlėjo, kaip biologinės medžiagos, pa-

naudojimo galimybę. 1980 m. pagal PSO reko-

mendacijas skiepijimai nuo raupų visose šalyse 

buvo nutraukti, todėl šiuo metu raupai greitai ir 

plačiai išplistų žmonių populiacijoje. Nustačius 

bent vieną raupų atvejį bet kurioje pasaulio ša-

lyje, šis įvykis taptų tarptautinės svarbos ekstre-

malia visuomenės sveikatai situacija.

2001 m. PSO pranešė apie JAV užregistruo-

tus juodligės bioterorizmo atvejus, kurie sukėlė 

atgarsį visame pasaulyje. Tuo metu Lietuvoje gy-

ventojai ar įstaigos gavo 163 vokus su neaiškios 

kilmės milteliais. Minėti įvykiai kėlė visuomenės 

įtarimą, susirūpinimą, sumaištį, trukdė normalų 

specialiųjų tarnybų darbą.

Biologinės medžiagos panaudojimo gali-

mybė kėlė grėsmę šalies saugumui, todėl buvo 

svarbu patikrinti visų tarnybų pasirengimą dėl bi-

oterorizmo ir jo pasekmių likvidavimo, komplek-

siškai spręsti medicinos, visuomenės sveikatos ir 

kitų tarnybų apsirūpinimą kvalifikuotais specia-

listais, profilaktinėmis, diagnostinėmis ir gydymo 

priemonėmis ir spręsti valstybės medicinos ma-

terialinių išteklių rezervo sudarymo klausimus.

Juodligė – viena iš plintančių „senų“ infekci-

jų, kuria paprastai serga gyvūnai. Žmonės daž-

niausiai užsikrečia tiesioginio ar netiesioginio 

sąlyčio su užsikrėtusiais gyvuliais ar jų produk-

tais metu. Juodligės sporos išsilaiko aplinkoje 

ilgą laiką – nuo kelių iki kelių dešimčių metų.

Lietuvoje per 1920–1986 m. užregistruoti 1006 

gyvulių ir 187 žmonių susirgimai juodlige. Didžiau-

sias sergamumas buvo 1925–1929, 1950–1954 

metais. ypač didelė epizootija užregistruota 1953 

metais Ariogalos rajone (dabar Raseinių), kai susir-

go 39 gyvuliai ir 17 žmonių (3 iš jų mirė). Lietuvoje 

paskutiniai žmonių juodligės atvejai užregistruo-

ti 1974 m. – 2 atvejai buvusiame K. Giedrio kailių 

kombinate (dabar AB „Vilkas“) ir 1 Prienų rajone. 

Tačiau nuolatinę grėsmę juodligei išplisti tarp gy-

vulių ir žmonių Lietuvoje kelia 37-iuose šalies ra-

jonuose esančios 364 vietos, kuriose buvo užkasti 

kritę nuo juodligės galvijai. Siekiant užkirsti kelią 

gyvulių ir žmonių susirgimams juodlige šalyje, 

buvo parengtas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro ir Valstybinės veterinarijos tar-

nybos direktoriaus 2000 m. vasario 2 d. įsakymas 

Nr. 59/26 „Dėl juodligės epizootinės-epidemiolo-

ginės priežiūros ir kontrolės programos“.

Lietuvoje 2001 metais, iškilus juodligės grės-

mei, Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiū-

ros laboratorijos (NVSPL) ypatingai pavojingų in-

fekcijų tyrimų poskyrio darbuotojai atliko pašto 

siuntų tyrimus dėl juodligės įtarimo. Iš viso tuo 

metu buvo atlikti 96 mėginių tyrimai. Labora-

torijos darbuotojai yra kvalifikuoti savo srities 

specialistai, dirbantys su trečiosios pavojingu-

mo klasės mikroorganizmais – potencialiomis 

bioterorizmo medžiagomis. Laboratorijoje yra 

antrosios klasės saugumo laminarinis boksas, 

naudojamas bakteriologiniams pasėliams, juo-

dligės sukėlėjas yra identifikuojamas klasikiniais 

metodais, metodo kontrolei nuolat kultivuoja-

ma vakcininė juodligės sukėlėjo padermė.

2008 metais laboratorija planuoja dalyvauti 

tarptautiniame projekte, kurį koordinuoja Vo-

kietijos Roberto Kocho institutas. Šio projekto 

veikloje yra numatytas ypač pavojingų infek-

cijų, tarp jų ir juodligės, naujų tyrimo metodų 

įvaldymas, išorinės kokybės kontrolės užduočių 

sprendimas, darbuotojų mokymai. Didžiausia 

problema grėsmės atveju yra ta, kad laborato-

rijos patalpos neatitinka PSO laboratorijų sau-

gai (Laboratory biosafety manual, WHO, 2004) 

keliamų trečiosios saugumo klasės reikalavimų. 

Dėl to NVSPL, atsižvelgdama į Lietuvos Naciona-

linės visuomenės sveikatos priežiūros strategi-

jos priemonių plane numatytą priemonę įsteigti 

trečiosios pavojingumo klasės mikroorganizmų 

tyrimų laboratoriją, yra parengusi investicinį 

projektą ir pateikusi Lietuvos Respublikos svei-

katos apsaugos ministerijai.

Vadovaujantis PSO ir kitų tarptautinių ins-

titucijų rekomendacijų nuostatomis, buvo pa-

rengtas Juodligės specifinio gydymo algori-

tmas, rekomendacijos pašto darbuotojams ir 

asmenims, turintiems sąlytį su paštu, dėl apsau-

gos nuo galimo užsikrėtimo juodlige, aplinkos 

kenksmingumo pašalinimo juodligės židiniuose 

schema, organizuoti specialistų mokymai, teik-

ta informacija visuomenei per žiniasklaidą apie 

juodligę ir jos profilaktiką.
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Esant ypatingoms ir neaiškioms epidemi-

nėms situacijoms, užkrečiamųjų ligų sukėlėjų ar 

biologinių medžiagų mikrobiologinė diagnosti-

ka būtų atliekama dviejose nacionalinėse labo-

ratorijose. Bakterinės kilmės sukėlėjų identifi-

kavimas atliekamas Nacionalinėje visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijoje, o virusinės 

kilmės – Lietuvos AIDS centro virusologijos la-

boratorijoje. Sudėtingais ar neaiškiais atvejais 

sukėlėjai būtų identifikuojami kitų šalių labora-

torijose (Europos įvežtinių virusinių ligų tinklo 

(ENIVD) laboratorijose, kitose PSO etaloninėse 

(angl. reference) laboratorijose. NVSPL aplinkos 

kenksmingumo pašalinimo skyrius yra pasiren-

gęs prireikus atlikti dezinfekciją susirgimų židi-

niuose ir grėsmės atveju.

Vykdant 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Par-

lamento ir Tarybos sprendimo Nr. 2119/98/EB dėl 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir 

kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo, Europos Ko-

misijos sprendimų Nr. 2003/534/EK dėl užkrečia-

mųjų ligų atvejų apibrėžimų ir 2003/542/EK dėl 

numatytų priežiūros tinklų veikimo nuostatas, 

Europos Komisijos Sveikatos saugumo komiteto 

reikalavimus ir Europos Komisijos ekspertų, ver-

tinusių Lietuvos pasirengimą užkrečiamųjų ligų 

ir sveikatos grėsmių valdymo srityje, pateiktas 

pastabas ir siekiant užtikrinti Lietuvos pasirengi-

mą galimiems raupų, kaip biologinės medžiagos, 

panaudojimo atvejams ir sustiprinti Lietuvos gy-

ventojų apsaugą nuo galimų grėsmių, 2006 m. va-

sario 28 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu  

Nr. V-145 buvo patvirtintas pasirengimo raupų 

grėsmei planas ir jo įgyvendinimo 2006–2007 m. 

priemonės, taip pat numatyta raupų ir juodligės 

rizikos grupių ir gyventojų skiepijimo strategija. 

Tiek juodligės, tiek raupų vakcinų naudojimo 

tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos valstybės 

rezervo įstatymu.

Pasirengimo raupų grėsmei plane numatyta 

raupų epidemiologinės priežiūros, diagnostikos 

ir ligonių gydymo tvarka, Raupų valdymo, Raupų 

diagnostikos, Raupų atsako grupės, jų sudėtis, in-

formacijos apie nustatytą raupų atvejį teikimas, 

bendros priemonės asmens ir visuomenės svei-

katos priežiūros įstaigoms, kurios būtų taikomos 

prieš ir po raupų viruso tyčinio panaudojimo 

prieš asmenis ir nustačius raupų atvejus Lietuvo-

je, ligonių ir tiriamosios medžiagos transportavi-

mas; numatyta vakcinacijos strategija.

Lietuvoje raupų grėsmė vertinama pagal 

grėsmės lygius, kurie apibrėžiami pagal situaci-

ją šalyje ir už šalies ribų. Jei susiklosčiusi situacija 

atitiks tam tikro grėsmės lygio kriterijus, bus nau-

dojamos atitinkamo lygio specifinės priemonės. 

Lietuvoje nustačius nors vieną galimą, tikėtiną ar 

patvirtintą raupų atvejį, pradėtų veikti Sveikatos 

apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų val-

dymo centras, taip pat būtų aktyvuojamos raupų 

valdymo, diagnostikos ir atsako grupės apskrityse. 

2007 m. vasario 7 d. sveikatos apsaugos ministras 

įsakymu Nr. V-74 patvirtino Raupų valdymo, Rau-

pų diagnostikos, Raupų atsako grupių tipinius vei-

klos nuostatus. Minėtų grupių vardinė sudėtis ir 

kiekvieno asmens kontaktinė informacija pateikta 

kiekvienos teritorijos Pasirengimo raupų grėsmei 

planuose, taip pat Sveikatos apsaugos ministerijos 

Ekstremalių situacijų valdymo centrui.

Kiekvienos apskrities pasirengimo raupų 

grėsmei plane turi būti numatytos konkrečios 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose 

bus hospitalizuoti raupais sergantys asmenys. 

Šiose įstaigose turi būti atskirtos stebėjimo ir 

gydymo palatos, numatytas personalas (sudary-

tas vardinis sąrašas), kuris dirbs, gydys ir slaugys 

sergančiuosius raupais. Šis personalas turi būti 

supažindintas su raupų infekcijos kontrolės prie-

monėmis, aprūpinamas asmeninėmis apsau-

ginėmis priemonėmis ir, nustačius atitinkamą 

grėsmės lygį, paskiepijamas nuo raupų.

Įgyvendinant vakcinacijos nuo raupų stra-

tegiją, numatytą Pasirengimo raupų grėsmei 

plane, ir siekiant užtikrinti greitą skiepijimą nuo 

raupų, 2007 m. gegužės 18 d. sveikatos apsau-

gos ministro įsakymu Nr. V-395 buvo patvirtin-

tas skiepijamųjų raupų vakcina kontingentų pa-

gal raupų grėsmės lygius sąrašas ir skiepijamųjų 

raupų vakcina kontingentų, kurie prioriteto tvar-

ka bus skiepijami raupų vakcina, sąrašas. Taip 

pat 2007 m. gruodžio 13 d. sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu Nr. V-1017 patvirtintas Svei-

katos priežiūros įstaigų, kuriose bus atliekami 

skiepijimai nuo raupų, sąrašas ir Sveikatos prie-

žiūros įstaigų, kuriose bus atliekami skiepijimai 

nuo raupų, pasirengimo darbui tvarkos aprašas, 

kuriame aprašyti pagrindiniai reikalavimai, kaip 

turi būti atliekami skiepijimai nuo raupų, esant 

skirtingiems raupų grėsmės lygiams.

Nustačius raupų viruso panaudojimo atvejus 

pasaulyje arba susirgimą raupais, būtų sustipri-
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nama medicininė karantininė kontrolė siekiant 

išvengti raupų įvežimo į Lietuvą arba kuo anks-

čiau išaiškinti sąlytį su raupų virusu turėjusius 

asmenis, platinama informacinė medžiaga apie 

raupus keliautojams ir tikrinimą atliekančioms 

institucijoms.

Įtarus ar nustačius raupų atvejį Lietuvoje, 

būtų skubiai pradedamas aktyvus sąlytį su ligo-

niu turėjusių asmenų išaiškinimas, izoliavimas, 

jų vakcinacija ir stebėjimas, aplinkos kenksmin-

gumo pašalinimas.

Nustačius raupų atvejį Lietuvoje, teritorijoje, 

kurioje izoliuotas raupais sergantis asmuo ir ku-

rioje yra sąlytį turėję asmenys, Lietuvos Respu-

blikos Vyriausybės nustatyta tvarka skelbiamas 

karantinas.

Vykdomas asmens ir visuomenės sveikatos 

specialistų mokymas ir tobulinimas įtarti, at-

pažinti ir patvirtinti biologinės medžiagos pa-

naudojimo faktą ir organizuoti priemones nuo 

epidemijos židinyje, parengtos atmintinės ir re-

komendacijos visuomenei.

Lietuvos AIDS centras yra įvaldęs specifinę 

Ortopox virusų molekulinę diagnostiką su va-

riola ir beždžionių raupų virusų diferenciacija. 

Ši laboratorinė parengtis užtikrina tik pavienių 

atvejų diagnostiką. Sprendžiant galimybes dėl 

didelės apimties raupų tyrimų atlikimo, reiktų 

įvaldyti genetinę Poxviridae virusų molekuli-

nę diagnostiką. Nors raupų viruso kultivavimo 

technika yra įvaldyta nesant IV biologinio sau-

gumo lygio laboratorijos, metodas negali būti 

pritaikytas. Kadangi pirmieji ir įtartini atvejai 

turi būti patvirtinti kitos ES šalies laboratorijoje, 

šiuo metu deramasi su Vokietija dėl tokių tyrimų 

atlikimo.

apiBeNDriNimaS

Patvirtinus Valstybinę pasirengimo gripo 

pandemijai programą ir įgyvendinant joje nu-

matytas priemones, vienas iš Lietuvos sveikatos 

sistemos prioritetų išlieka pasirengimas galimai 

gripo pandemijai. Teoriškai bioterorizmo rizika 

Lietuvoje yra nedidelė, tačiau, atsižvelgusi į kitų 

šalių patirtį, Europos Sąjungoje pasirengimui 

galimiems biologinės medžiagos panaudojimo 

atvejams skiriamas didelis dėmesys. Mūsų šalyje 

taip pat labai svarbu stiprinti ir gerinti pasirengi-

mą ir galimą reagavimą į biologines grėsmes.

CiviLiNė Sauga.  1.4. 
kaip CiviLiNėS SaugoS ir 
geLBėjimo SiStema paSireNguSi 
ekStremaLioSiomS SituaCijomS, 
grėSmėmS ŠaLyje ir pavojamS 
SveikatoS apSaugoS Srityje

Remigijus Baniulis

Civilinės saugos funkcijos iš esmės apima daug 
platesnę veiksmų ir priemonių sritį, nei gyvento-
jų įspėjimas, dujokaukių išdavimas ar gyventojų 
apsauga slėptuvėse nuo tiesioginio naikinimo 
priemonių poveikio. 1998 m. priėmus Civilinės 
saugos įstatymą buvo apibrėžta civilinės saugos 
sąvoka. Civilinė sauga – tai veikla, apimanti visų 
valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjek-
tų, visuomeninių organizacijų ir gyventojų pa-
sirengimą ekstremaliajai situacijai, veiksmus jai 
susidarius ir padarinių likvidavimą.

Civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos tiks-

las – sudaryti sąlygas valstybės institucijoms, ūkio 

subjektams ir gyventojams pereiti iš įprastų gy-

venimo (darbo) sąlygų į ekstremaliosios situacijos 

padėtį patiriant kuo mažesnius nuostolius, išsau-

goti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą, apsaugoti 

aplinką nuo ekstremaliosios situacijos poveikio.

Vienas svarbiausių civilinės saugos ir gelbė-

jimo sistemos tikslų sveikatos apsaugos srityje 

yra tinkamai parengti visuomenę galimoms eks-

tremaliosioms situacijoms, o joms susidarius – 

išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą, laiku ir efek-

tyviai suteikti pirmąją medicinos ir psichologinę 

pagalbą. Prie neatidėliotinų darbų yra priskirtas 

socialinės pagalbos gyventojams teikimas ir 

minimalių socialinių gyvenimo sąlygų gyvento-

jams užtikrinimas ir atkūrimas.

Ekstremaliosios situacijos – tai ne tik potvy-

niai, gaisrai, bet ir epidemijos, transporto ar pavo-

jingų objektų avarijos, energijos tiekimo ar komu-

nalinių tinklų sutrikimai ir pan. Europos Sąjungos 

ir euroatlantinės partnerystės šalys siekia, kad 

valstybės narės užtikrintų efektyvų ekstremaliųjų 

situacijų valdymą ir krizių prevenciją savo šalyje, 

tuo prisidėdamos prie tarptautinio ir regioninio 

stabilumo. Valstybės privalo turėti atitinkamas 

sistemas, užtikrinančias gyventojų apsaugą nuo 

neigiamų poveikių ir ypatingos svarbos (kritinės) 

infrastruktūros sektorių veiklos tęstinumą taikos 

ir karo metu. Šalyje jau sukurtos ir trimis vadova-
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vimo civilinei saugai lygiais (valstybiniu, apskrities 

ir savivaldybės) veikiančios civilinės saugos siste-

mos struktūros modelis atitiko šalies poreikius ir 

kitose šalyse esančių analogiškų sistemų valdymo 

ir visuotinai pripažintus vadovavimo ekstremalio-

sioms situacijoms principus. Tačiau šiuo metu kilo 

būtinybė civilinės saugos sistemą tobulinti.

Keičiantis geopolitinei situacijai, ypač didelis 

dėmesys pradėtas skirti ne gyventojų apsaugai 

nuo karo veiksnių, t. y. civilinei gynybai, o pasiren-

gimui galimiems naujiems, didelio masto pavo-

jams ir grėsmėms gyventojams ir nacionaliniam 

saugumui: teroro aktams, kai naudojamos che-

minės, biologinės, branduolinės ir radiologinės 

medžiagos, gyventojų ir aplinkos apsaugai nuo 

taršos šiomis medžiagomis, didelio masto gais-

rams, sprogimams ir sugriovimams, ypatingos 

svarbos (kritinės) infrastruktūros objektų funkcio-

navimo, energijos tiekimo ir informacinių sistemų 

atakoms, ekologinėms nelaimėms, pavojingoms 

ir ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms, 

epidemijoms (gripo pandemijai), epizootijai, epi-

fitotijai ir jų prevencijai numatyti ir planuoti, taip 

pat ir padarinius švelninančioms priemonėms.

Šiuolaikinės visuomenės pažeidžiamumas la-

bai išryškėja sutrikimų ir avarijų ypatingos svarbos 

(kritinės) infrastruktūros objektuose ar sistemose 

metu. 2005 m. sausio mėn. per didelius šalčius su-

trikęs šilumos tiekimas pridarė ne tik didelių turti-

nių nuostolių, bet ir sutrikdė normalų žmonių gy-

venimą, todėl daugiau žmonių susirgo peršalimo 

ligomis. Valstybės institucijos pagal savo kompe-

tenciją siekia stiprinti ypatingos svarbos (kritinės) 

infrastruktūros ir jos objektų apsaugą, tobulina 

jų parengtį ekstremaliųjų situacijų atvejais. Ben-

dros programos, numatančios ypatingos svarbos 

(kritinės) infrastruktūros sektorių ir jų apsaugos 

priemonių organizavimą valstybės mastu, pa-

rengimas padėtų dar labiau apsaugoti ypatingos 

svarbos (kritinės) infrastruktūros objektus, o tai 

sumažintų gyventojų pažeidžiamumo laipsnį.

Siekiant užtikrinti pasirengimą greitai rea-

guoti į sveikatai kylančias grėsmes – tarptautinio 

terorizmo pavojų, didėjančią naujų užkrečiamų-

jų ir neinfekcinių ligų grėsmę gyventojų sveika-

tai – būtina įtvirtinti gyventojų sveikatos svarbą 

valstybės ir savivaldybių politikoje, tobulinti 

gyventojų sveikatos priežiūros vadybą, daugiau 

dėmesio skirti gyventojų sveikatos stebėsenai 

ir informuotumui sveikatos klausimais, taip pat 

pasirengti galimoms tarptautinio masto ekstre-

maliosioms gyventojų sveikatai situacijoms.

Šiandien nepakankamai įvertintas grėsmių 

poveikis gyventojams ir jų turtui, kylantis dėl 

galimos klimato kaitos. Uraganai, potvyniai, 

sausros, geriamojo vandens trūkumas, karščio 

bangos netolimoje ateityje bus vis dažnesnės ir 

intensyvesnės, todėl būtina parengti ir pradėti 

įgyvendinti prisitaikymo prie klimato kaitos ke-

liamų pavojų priemones šalies mastu.

Dėl sausrų ir karščio kylantys gaisrai atviro-

se teritorijose ir dėl degimo produktų susidaranti 

ypatinga atmosferos tarša pradeda kelti didžiulę 

grėsmę daugybei gyventojų. Ji veikia ištisus regi-

onus, apimančius net kelių valstybių teritorijas. Pa-

darinių likvidavimo ir aplinkos atkūrimo darbai gali 

ilgai užsitęsti. Žmonės netenka gyvenamojo būsto, 

ilgai užtrunka pakenktos sveikatos atkūrimas.

Keletas pavyzdžių. 1989 m. Jonavos „Azoto“ 

gamykloje išsiliejo 7,5 tūkst. t skysto amoniako ir 

kilo terminis gaisras nitrofoskos trąšų saugykloje. 

Aitrūs ir kenksmingi degančių medžiagų dūmai 

pasklido keliose Vilniaus ir Kauno apskričių savi-

valdybių teritorijose. Nors tuomet ir buvo imtasi 

visų gyventojų apsaugos priemonių, avarijos 

padarinius žmonės jaučia ir šiandien. Registruo-

jamas neproporcingai padidėjęs žmonių, turinčių 

sveikatos problemų, lankymasis pas gydytojus.

Naujausias pavyzdys. Atlikus poveikio aplinkai 

ir gyventojams vertinimą, gavus reikiamus leidi-

mus, Klaipėdos apskrityje buvo pastatyta ir pra-

dėjo veikti NEO GROUP įmonė. Viskas būtų gerai, 

tačiau vietiniai gyventojai pradėjo ne tik skųstis 

įvairiais negalavimais ir ligomis, bet ir kreipėsi į pro-

kuratūrą, kad ši išaiškintų, kas kaltas, kad jie negali 

normaliai gyventi. Tokių pavyzdžių yra ir daugiau.

Šalyje vykdomas specialistų ir gyventojų 

saugios gyvensenos ir elgesio ekstremaliosio-

mis sąlygomis mokymas ir įgūdžių formavimas, 

tačiau to nepakanka. Be to, būtina toliau tinka-

mai skatinti atsakingą ūkio subjektų ir gyventojų 

požiūrį į civilinę saugą ir saugią gyvenseną.

Atsižvelgiant į naujų grėsmių ir pavojų aktu-

alumą, būtina atnaujinti valstybės rezervo ma-

terialinių išteklių atsargas, optimizuoti jo tvarky-

mą, sumažinti administravimo išlaidas, sutelkti jį 

prie pajėgų, galinčių operatyviai panaudoti šias 

priemones šalies teritorijoje ar už jos ribų.

Naujos grėsmės ir šiuolaikinių apsaugos 

priemonių techninės galimybės skatina iš esmės 
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peržiūrėti ir atnaujinti individualiosios ir kolek-

tyvinės apsaugos priemonių poreikį ir gerinti jų 

būklę, dalį jų pritaikyti valstybės ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo funkcijai atlikti.

Civilinės saugos įstatymu yra nustatyti už-

daviniai ir funkcijos apskričių viršininkų adminis-

tracijoms, savivaldybėms ir ūkio subjektams ci-

vilinės saugos ir gelbėjimo veiklos organizavimo 

srityse. Vyksta pasirengimo ekstremaliosioms 

situacijoms, civilinės saugos mokymo, planavi-

mo procesai, nustatytos valdymo ir vadovavimo 

grandys ir atsakingos institucijos. Toliau plėto-

jami ryšiai tarp įvairių institucijų ir tarptautiniai 

ryšiai dėl bendrų veiksmų ir tarpusavio pagal-

bos ekstremaliųjų situacijų atvejais. Daugelyje 

administracinių vienetų ūkio subjektų atliktos 

pavojų, rizikos ir parengties analizės, numatytos 

ekstremaliųjų situacijų prevencinės priemonės, 

valdymas, veiksmai, padarinių likvidavimas.

Apskrityse už civilinės saugos parengtį at-

sakingi apskričių viršininkai. Apskričių viršinin-

kų administracijose įsteigti civilinės saugos de-

partamentai, kurie organizuoja ir koordinuoja 

civilinės saugos veiklą apskrityje. Taip pat jiems 

pavesta vykdyti nustatytas apskrities mobiliza-

cines užduotis. Savo funkcijas vykdo ir apskričių 

ekstremalių situacijų valdymo centrai. Savival-

dybėse už civilinės saugos parengtį atsakingi 

savivaldybių administracijų direktoriai, civilinės 

saugos skyriai (poskyriai, tarnybos) arba paskir-

tas civilinės saugos darbuotojas, savivaldybių 

ekstremalių situacijų valdymo centrai. Vadovau-

jant civilinei saugai apskrities ir savivaldybės ly-

giais susiduriama su šiomis problemomis: gelbė-

jimo darbus reglamentuojančių teisės aktų, lėšų 

ir žmogiškųjų išteklių trūkumas lemia nepakan-

kamą visuomenės sveikatos centrų, Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos ir kitų civilinės 

saugos sistemos institucijų ir pajėgų aprūpini-

mą, todėl gyventojams skirtingose šalies vieto-

vėse teikiama nevienodos kokybės ir apimties 

pagalba, neįmanoma vykdyti daugiau ir įvai-

resnių gelbėjimo darbų visoje šalies teritorijo-

je. Sistemos pajėgos nepakankamai aprūpintos 

įranga ir organizacinėmis priemonėmis, reika-

lingomis skubiam darbui organizuoti ir pavo-

jingoms ar ypač pavojingoms ligoms, kovinėms 

nuodingosioms medžiagoms identifikuoti. Iki 

šiol neišspręsti masinio žmonių sanitarinio šva-

rinimo klausimai įvykus avarijai Ignalinos atomi-

nėje elektrinėje ar teroro akto metu panaudojus 

masinio naikinimo ginklą.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. Priešgaisrinės ap-

saugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) tapo 

pavaldus Bendrasis pagalbos centras, kuris užti-

krina reagavimą į pagalbos telefonu 112 gautus 

įvairaus pobūdžio skubios pagalbos prašymus. 

Savo funkcijoms atlikti Bendrasis pagalbos cen-

tras naudoja modernias informacines ir ryšių 

technologijas, leidžiančias tiksliau reaguoti į pa-

galbos prašymus ir sutrumpinti reagavimo laiką. 

Kol kas šis centras veiklą vykdo tik Vilniaus mieste 

ir dalyje Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų.

Šiuo metu yra parengti naujos redakcijos Lie-

tuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo, Lie-

tuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo 

sistemos plėtros programos ir Lietuvos Respubli-

kos civilinės saugos sistemos plėtros programos iki 

2014 metų pabaigos priemonių plano projektai.

ekStremaLieji Įvykiai ir 
ekStremaLioSioS SituaCijoS SveikatoS 
apSaugoS Srityje, jų kriterijai

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė ir 

patvirtino ekstremaliųjų įvykių kriterijus sveika-

tos apsaugos srityje stichinių ir pramoninių ne-

laimių metu, teroro aktų atvejais ar esant kitoms 

aplinkybėms: kai yra žuvusiųjų ir daug nuken-

tėjusiųjų, plintant pavojingoms ir ypač pavojin-

goms užkrečiamosioms ligoms (vienas žmogus 

ar jų grupė, protrūkis, epidemija, pandemija), 

ūminių ar lėtinių ligų atvejais (sukeltų neįprasto 

sukėlėjo), esant žmonių sveikatos sutrikimų ar 

mirties atvejų po apsinuodijimų, užsikrėtimų, 

susirgimų, narkotikų, psichotropinių medžiagų, 

alkoholio vartojimo, psichinės būklės pakitimų. 

Nustatyti kriterijai galimų teroro aktų ir masinio 

naikinimo ginklo komponentų (cheminių, biolo-

ginių, radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų) 

panaudojimo atvejais ir jų padariniai žmonėms.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip pat 

nustatė ekstremaliųjų situacijų masto kriterijus, 

patvirtindama žuvusiųjų, sužeistųjų ir žmonių, 

kuriems sutrikdytos socialinės gyvenimo sąly-

gos ekstremaliosios situacijos atvejais, skaičių.

Vadovaujantis SEVESO II direktyva dėl avari-

jų pavojinguose objektuose, Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybė, patvirtinusi pavojingų objektų 

avarijų likvidavimo ir tyrimo nuostatus, nelaimės 
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mastui apibrėžti patvirtino nelaimėn patekusių 

ir paveiktų žmonių kriterijus.

Išvardintais kriterijais vadovaujamasi nusta-

tant nelaimės mastą, skelbiant ekstremaliąją si-

tuaciją teritoriniame vienete, priimant valdymo 

ir kitus sprendimus.

ekStremaLioS SituaCijoS vaLDymaS

Šiuo metu civilinės saugos sistemos veikla 

ir ekstremaliųjų situacijų valdymas yra pakan-

kamai teisiškai reglamentuoti visose jų preven-

cijos, parengties, reagavimo ir atkūrimo fazėse. 

Vadovavimas civilinei saugai yra trijų lygių: vals-

tybinio, apskrities ir savivaldybės.

Valstybės lygiu Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybės ekstremalių situacijų komisija, susidarius 

šalyje ekstremaliajai situacijai, priima strategi-

nius civilinės saugos priemonių įgyvendinimo ir 

ekstremaliosios situacijos valdymo sprendimus.

Apskrities lygiu apskrities viršininkas vadovau-

ja apskrities civilinei saugai, atsako už civilinės sau-

gos parengtį, organizuoja ir vykdo civilinės saugos 

prevencines priemones galimų ekstremaliųjų 

situacijų atvejais, o šioms situacijoms susidarius 

organizuoja padarinių likvidavimą. Jis taip pat prii-

ma ekstremaliosios situacijos valdymui reikalingus 

sprendimus susidarius regioninei ekstremaliajai si-

tuacijai keliose apskrities savivaldybių teritorijose.

Be to, valstybė yra perdavusi savivaldybei 

civilinės saugos funkciją, už kurios vykdymą yra 

atsakingas savivaldybės administracijos direk-

torius. Jis atsako už civilinės saugos parengtį 

savivaldybės teritorijoje, organizuoja ir vykdo 

civilinės saugos prevencines priemones galimų 

ekstremaliųjų situacijų atvejais, o joms susida-

rius organizuoja padarinių likvidavimą. Jis taip 

pat priima ekstremaliosios situacijos valdymui 

reikalingus sprendimus susidarius vietinei eks-

tremaliajai situacijai savivaldybės teritorijoje.

Pradėjus telkti savivaldybės teritorijoje turi-

mus materialinius išteklius ar juos gaunant iš kitų 

savivaldybių, civilinės saugos operacijų vadovo 

funkcijas pradeda vykdyti savivaldybės ekstre-

maliųjų situacijų valdymo centro vadovas, pa-

dedamas savivaldybės gydytojų. Ekstremaliajai 

situacijai apėmus kelių savivaldybių teritorijas ir 

paveikus daug gyventojų, civilinės saugos opera-

cijų vadovo funkcijas vykdo apskrities ekstrema-

lių situacijų valdymo centro vadovas, pasitelkda-

mas savivaldybių ekstremalių situacijų valdymo 

centrų vadovus ir gydytojus. Kai ekstremalioji si-

tuacija apima vienos ar daugiau apskričių terito-

rijas arba reikia institucijų pagalbos operatyviai 

telkiant turimas Lietuvos Respublikos pajėgas 

ir materialinius išteklius ekstremaliosios situa-

cijos padariniams likviduoti, ekstremaliosios si-

tuacijos valdymą organizuoja civilinės saugos 

operacijų vadovas, kuriuo Ministras Pirmininkas 

paskiria Vyriausybės narį – sveikatos apsaugos 

ministrą arba sveikatos sistemos institucijos, at-

sakingos už ekstremaliosios situacijos valdymą, 

vadovą. Jam padeda Sveikatos apsaugos minis-

terijos Ekstremalių situacijų valdymo centras, o 

prireikus – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento sušauktas Operacijų centras.

Apskrityse ir savivaldybėse yra sudaryti ir 

veikia atitinkami ekstremalių situacijų valdymo 

centrai, kurie aktyvuojami ekstremaliųjų situaci-

jų atvejais. Juose dirbantys specialistai analizuoja 

įvykusį ekstremalųjį įvykį arba susidariusią ekstre-

maliąją situaciją, prognozuoja jos eigą, numato ci-

vilinės saugos priemones, parengia kalendorinius 

veiksmų planus ir vadovo sprendimų projektus.

Ekstremaliojo įvykio židinyje ar ekstrema-

liosios situacijos zonoje už gelbėjimo ir kitų 

neatidėliotinų darbų vykdymą yra atsakingas 

gelbėjimo darbų vadovas. Jo funkcijas vykdo 

priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pa-

reigūnai ar sveikatos priežiūros specialistai, jei-

gu ekstremalioji situacija yra susijusi su pavojin-

gomis ar ypač pavojingomis ligomis.

Sveikatos apsaugos srityje Civilinės saugos 

įstatymas numato ir įpareigoja sveikatos įstaigų 

vadovus parengti civilinės saugos parengties 

ekstremaliosioms situacijoms planus, kuriuo-

se būtų numatytos reikiamos civilinės saugos 

priemonės užduotims užtikrinti ekstremaliosios 

situacijos metu, sudaryti pagrindinių civilinės 

saugos veiksmų kalendorinius planus, o sveika-

tos apsaugos sistemai priklausančio stebėjimo 

ir laboratorinės kontrolės tinklo įstaigų darbas 

ekstremaliosios situacijos metu būtų pertvar-

komas į sustiprintą veiklos režimą, kurio veikla 

būtų koordinuojama pagal PAGD nurodymus.

europoS SąjuNgoS ir Nato gairėS

Europos Sąjungoje (toliau – ES) yra priimtos 

šešios rezoliucijos, susijusios su civiline sauga, 
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kurių pagrindinis tikslas yra padėti užtikrinti žmo-

nių, aplinkos, turto ir kultūros vertybių apsaugą 

ES teritorijoje ir už jos ribų ekstremaliųjų situacijų 

metu. Teisiniai pagrindai civilinės saugos srityje iš 

esmės reglamentuoti dviem teisės aktais.

Bendrijos civilinės saugos mechanizmą nu-

statantis 2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos spren-

dimas 2007/779/EB (Euratomas) palengvina 

valstybių bendradarbiavimą teikiant civilinės 

saugos pagalbą susidarius didelio masto ekstre-

maliosioms situacijoms arba kilus jų grėsmei. Jo 

veikloje dalyvauja 30 Europos valstybių, o tai lei-

džia sujungti ir laiku bei efektyviai panaudoti jų 

turimus civilinės saugos išteklius ekstremaliųjų 

situacijų metu Europos Sąjungos viduje ir už jos 

ribų. Nuo 2001 metų juo naudotasi daugiau kaip 

60 kartų. 2007 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 

2007/162/EB nustato civilinės saugos taisykles, 

pagal kurias teikiama finansinė pagalba projek-

tams, seminarams ir mokymo kursams preven-

cijos, parengties ir reagavimo į įvairios kilmės 

ekstremaliąsias situacijas ES viduje ir už jos ribų.

PAGD taip pat atstovauja NATO, SCEPC 

(Senior Civil Emergency Planning Commit-

tee – Vyriausiasis civilinių ekstremalių situacijų 

planavimo komitetas) ir CPC (Civil potection 

Committee – Civilinės saugos komitetas) komi-

tetuose. Civilinis pasirengimas yra šalių pareiga, 

šalys pačios kontroliuoja civilinių išteklių panau-

dojimo ir teikimo galimybes, jų tikslai ir pajėgu-

mai yra derinami siekiant užtikrinti reikalingus 

išteklius ir bendrai parengtų planų ir procedūrų 

veiksmingumą. Darbas komitetuose gerina ša-

lies parengtį ekstremaliosioms situacijoms, lei-

džia prisidėti prie bendros NATO saugumo po-

litikos stiprinimo. Todėl PAGD siekia institucijų 

dėmesio ir tinkamo atstovavimo komitetuose, 

ragina gerinti situaciją civilinio pasirengimo sri-

tyje pagal ministerijų kompetenciją, reguliariai 

rengia susitikimus su SCEPC pavaldžių komitetų 

ir valdybų atstovais. Vidaus reikalų ministerijos ir 

PAGD nuomone, institucijų atstovavimas šiuose 

komitetuose yra kol kas nepakankamas, pasi-

gendama teigiamo požiūrio į komitetų vykdomą 

veiklą, į ministerijų būtiną indėlį ir pan. Todėl rei-

kia nustatyti institucijų prioritetines priemones 

ir jas įtraukti į ministerijų metų veiklos planą.

Sveikatos apsaugos ministerija kompeten-

tingai atstovauja NATO JMC (JMC Joint medical 

committee – Jungtinis medicinos komitetas) 

veikloje, koordinuoja ir įgyvendina Lietuvoje nu-

matomas priemones, rengia dokumentus.

2007 metais PAGD surengė 6 susitikimus ir 

kartu su valstybės institucijų, mokslo įstaigų ir 

verslo atstovais parengė šalies poziciją dėl Eu-

ropos Komisijos dokumento ,,KOM (2007) 399 

Žaliosios knygos ,,Dėl pasirengimo biologinei 

grėsmei“. Joje nagrinėjami biologiniai pavojai, bi-

ologinio užkrato ir biologinio teroro klausimai.

CiviLiNėS SaugoS mokymaS

PAGD organizuoja ir rengia įvairių kategorijų 

gyventojų civilinės saugos pagrindų mokymą, įvai-

raus lygio civilinės saugos pratybas ir treniruotes.

2007 m. daug dėmesio buvo skiriama veiks-

mams ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų atvejais 

ir situacijos valdymui tobulinti. PAGD Civilinės 

saugos valdyba, bendradarbiaudama su apskri-

čių viršininkų administracijomis, surengė kele-

tą civilinės saugos pratybų ir treniruočių, tarp 

jų ir susijusių su gyventojų sveikatos apsaugos 

problemų nagrinėjimu maisto produktų tyčinio 

užterštumo ir raupų atvejais. Pratybos buvo su-

rengtos siekiant tobulinti apskrities ir savivaldy-

bių ekstremalių situacijų valdymo centro (ESVC) 

personalo pasirengimą ir įgūdžius vertinant pa-

dėtį, organizuojant valdymą ir priemones biolo-

ginio užkrato sukeltiems padariniams likviduoti, 

mokyti apskrities ir savivaldybių ESVC narius 

reikiamų veiksmų planuojant, organizuojant bū-

tinus institucijų ir pajėgų veiksmus, identifikuo-

jant užkratą, nagrinėjant gyventojų ir personalo 

apsaugos, medicininio stebėjimo, profilaktikos, 

ypatingo režimo, kontrolės, išteklių poreikio ir 

kitus klausimus. Deja, tenka konstatuoti, jog ne 

visos savivaldybės yra sudariusios raupų planus. 

Šių pratybų metu buvo parengtos rekomendaci-

jos gyventojams, taip pat imituojamas visuome-

nės informavimas apie profilaktines prevencines 

priemones, jų taikymą ir situaciją.

Visa mokomoji informacija pateikiama inter-

netiniame tinklalapyje www.civilinesauga.lt.

proBLemiNėS SrityS, kuriaS reikėtų 
geriNti

Reikia tobulinti valstybės valdymo lygme-

niu valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, 

dalyvaujančių lokalizuojant ir likviduojant eks-
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tremaliosios situacijos padarinius, atsiradusius 

dėl pavojingos ar ypač pavojingos užkrečia-

mosios ligos, funkcijas, uždavinius ir veiksmus. 

Šiuo metu teisės akto projektas yra parengtas ir 

derinamas.

Būtina kuo greičiau plėsti Bendrojo pagal-

bos centro veiklą visoje Lietuvoje, tobulinti jo 

infrastruktūrą, integruoti šią įstaigą į civilinės 

saugos ir gelbėjimo sistemos veiklą. Modernių 

technologijų naudojimas leis greičiau ir tiksliau 

reaguoti į ekstremalius įvykius, sutelkti reikia-

mas pajėgas ir išteklius.

Nepakankamas pirmosios medicinos pagal-

bos teikiamų paslaugų operatyvumas ir kokybė 

kasdienėje veikloje ir ekstremaliųjų situacijų 

atvejais, kai gali būti didelis nukentėjusių žmo-

nių skaičius. Nesukurta paramedikų rengimo sis-

tema. Šiuo metu medikai, psichologai, slaugyto-

jos, pirmosios medicinos pagalbos instruktoriai 

savanoriškumo pagrindais yra nepakankamai 

įtraukiami į ekstremaliųjų situacijų valdymą. Šia 

kryptimi numatoma plėtoti šalių pasirengimą 

didelėms nelaimėms Europos Sąjungos šalyse.

Neįrengtos teisės aktuose numatytos sraig-

tasparnių nusileidimo aikštelės prie Vilniaus uni-

versiteto ligoninės Santariškių klinikų, Panevėžio, 

Šiaulių ligoninių ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės. 

Karo pilotai, skraidinantys donoro organus, dėl 

didelės rizikos nusileisti nepritaikytose vietose 

ketina nebeskraidinti donoro organų. Nėra plė-

tojamas pirmosios medicinos pagalbos suteiki-

mas naudojant tik tam skirtus sraigtasparnius.

Trūksta techninių priemonių tyrimams at-

likti radioaktyviosios taršos, galimo masinio nai-

kinimo ginklo komponentų – cheminių, bran-

duolinių, radioaktyviųjų ir biologinių medžiagų 

panaudojimo atveju. Gelbėjimo pajėgoms ir rea-

guojančioms tarnyboms nepakanka teroro aktų 

metu panaudotų medžiagų greito atpažinimo 

prietaisų, individualiosios apsaugos ir gelbėjimo 

priemonių. Reikėtų peržiūrėti ir papildyti vals-

tybės rezervą būtinomis medicinos, personalo 

apsaugos ir kitomis priemonėmis, atsižvelgiant 

į didelių nelaimių grėsmes ne tik Lietuvoje, bet 

ir pasaulyje. Prireikus galėtume teikti paramą 

pagalbos paprašiusioms valstybėms civilinės 

saugos modulių principu, kurių formavimas už-

tikrintų veiksmingą ir operatyvų civilinės saugos 

pajėgų sutelkimą tiek ES teritorijoje, tiek už jos 

ribų.

Pavojingų ar ypač pavojingų užkrečiamųjų 

ligų, biologinio teroro, biologinio užkrato, gripo 

pandemijos ir kitais didelio masto ekstremalio-

sios situacijos atvejais pritrūktų parengto per-

sonalo ir reikiamų vakcinų. Per ilgai delsiama 

spręsti centralizuotai įsigijamo jodo preparatų 

klausimą galimos branduolinės avarijos Ignali-

nos AE atveju gyventojų jodo profilaktikai atlik-

ti, nors teisės aktų projektai yra parengti.

Menkai rūpinamasi ekstremalių situacijų 

valdymo centro darbui reikalingų patalpų įren-

gimu, aprūpinimu ir dokumentų tvarkymu. Ne-

pakankamai aiškiai reglamentuotas materialinis 

aprūpinimas ir finansavimas institucijose, aps-

krityse ir savivaldybėse civilinės saugos kasdie-

nės veiklos ir ekstremaliosios situacijos sąlygo-

mis, taip pat epidemijų, pandemijų, pavojingų 

ar ypač pavojingų ligų atvejais. Šios problemos 

sprendimas padėtų vykdyti visuomenės sveika-

tos priežiūrą ekstremaliųjų situacijų metu ir teik-

ti didelio masto medicinos pagalbą.

Laukiami rezuLtatai

Kai bus priimtas naujos redakcijos Civili-

nės saugos įstatymas ir Civilinės saugos ir gel-

bėjimo sistemos plėtros programa, bus aiškiau 

reglamentuoti civilinės saugos organizavimo ir 

veiklos teisiniai pagrindai, patikslinta institucijų 

ir įstaigų kompetencija civilinės saugos organi-

zavimo srityje ir užduotys, numatytos juridinių 

ir fizinių asmenų teisės, pareigos ir atsakomybė. 

Civilinės saugos sistema bus lankstesnė, opera-

tyviai reaguojanti į pokyčius ir gebanti valdyti 

bet kokio masto ekstremaliąsias situacijas. Nu-

matytų priemonių įgyvendinimas pagerintų 

civilinės saugos būklę, pirmosios medicinos, 

psichologinės pagalbos ir sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimą gyventojams, taip pat pirmo-

sios medicinos pagalbos teikimo ir gelbėjimo 

darbų parengtį ir kokybę. Visapusis tarnybų, ins-

titucijų ir gyventojų mokymas civilinės saugos 

srityje, priemonių, skatinančių gyventojų švieti-

mą ir savisaugos ugdymą, įgyvendinimas padi-

dins gyventojų, prireikus gebančių teikti būtiną-

ją pagalbą ne tik įprastos situacijos metu, bet ir 

ekstremaliųjų situacijų atvejais, skaičių. Tikimės, 

kad įgyvendinus šias priemones, šalis pasidarys 

patikimesnė ir patrauklesnė šalies gyventojams 

ir tarptautinei bendruomenei.
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BeNDraSiS pagaLBoS 1.5. 
CeNtraS – uNiverSaLi ir 
profeSioNaLi NeatiDėLiotiNoS 
pagaLBoS Suteikimo graNDiS

Artūras Kedavičius

NumeriS 112

Bendrojo pagalbos centro veikla yra neatsieja-

ma nuo bendrojo pagalbos telefono numerio 

112 veikimo (kartais žiniasklaidos priemonėse jie 

tiesiog sutapatinami).

Dar 1991 metais Europos Sąjungos Taryba 

priėmė sprendimą 91/396/EEB, nustatantį, jog 

valstybės narės iki 1996 m. gruodžio 31 d. turi 

užtikrinti, kad viešuosiuose telefono tinkluose, 

integruotų tarnybų tinkluose ir viešuosiuose 

mobiliojo ryšio tinkluose būtų įvestas bendrasis 

Europos skubaus iškvietimo telefono numeris 

112 (toliau – numeris 112), kuris gali būti įdieg-

tas greta visų kitų esamų nacionalinių pagalbos 

telefono numerių. 1998 metais priimtoje Euro-

pos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 98/10/EB 

buvo nustatyti reikalavimai, susiję su numerio 

112 įvedimu:

valstybės narės turi užtikrinti, kad iš viešųjų  y

mokamų telefonų skubaus iškvietimo atve-

jais būtų galima skambinti numeriu 112 ir 

kitais esamais nacionaliniais pagalbos tele-

fono numeriais nemokamai, be monetų ar 

kortelių;

valstybės narės prireikus turi imtis specifinių  y

priemonių, kad užtikrintų bendrojo fiksuo-

to telefono ryšio paslaugų prieinamumą 

neįgaliesiems ir specialių socialinių reikmių 

turintiems žmonėms;

skambinančiojo telefono numerio nustaty- y

mas (tai būtina numerio 112 įvedimo sąlyga) 

turi būti suderintas su Europos Sąjungos as-

mens duomenų apsaugos direktyvos 95/46/

EB ir Europos Sąjungos privatumo direkty-

vos 97/66/EB nuostatomis.

Kiekviena Europos Sąjungos valstybė turė-

jo savo nuožiūra spręsti, kaip įvesti numerį 112 

ir užtikrinti tinkamą skambučių šiuo numeriu 

administravimą.

Lietuvoje numeris 112 veikia visuose telefono 

ryšio tinkluose nuo 2004 m. gegužės 1 d., be šio 

numerio, Lietuvoje yra dar devyni pagalbos tar-

nybų trumpieji telefono ryšio numeriai: fiksuoto 

telefono ryšio tinkluose vis dar veikia numeriai 

01, 02, 03, taip pat mobiliojo ryšio operatorių 

tinkluose nuo 1998 m. pačių operatorių inicia-

tyva atsirado numeriai 011, 022, 033 (UAB „Bitė 

Lietuva“ ir UAB TELE2 tinkluose), 101, 102, 103 

(UAB „Omnitel“ tinkle). Tokia pagalbos numerių 

gausybė sukelia daug nepatogumų telefoninio 

ryšio vartotojams, taip pat pagalbos tarnyboms 

ir patiems telefono ryšio tinklų operatoriams, 

šių numerių naudojimas trukdo Lietuvoje įvesti 

daugelyje Europos šalių veikiantį tarpmiestinį 

prefiksą „0“, todėl Lietuvos Respublikos Vyriau-

sybė 2004 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. 1457 

patvirtino Pagalbos tarnybų trumpųjų telefono 

ryšio numerių naudojimo jų keitimo į bendrąjį 

pagalbos telefono numerį 112 laikotarpiu tvar-

kos aprašą, kuris nustato priešgaisrinių gelbė-

jimo pajėgų, policijos ir greitosios medicinos 

pagalbos tarnybos trumpųjų telefono ryšio 

numerių naudojimą viešuosiuose telefono ryšio 

tinkluose jų keitimo į bendrąjį pagalbos telefono 

numerį 112 laikotarpiu, trumpųjų telefono ryšio 

numerių panaikinimo sąlygas, taip pat nustato, 

kad Bendrasis pagalbos centras laipsniškai peri-

ma iš pagalbos tarnybų skambučių aptarnavimo 

trumpaisiais numeriais funkcijas.

BeNDrojo pagaLBoS CeNtro 
atSiraDimaS

Lietuvai besiruošiant narystei Europos Są-

jungoje mes turėjome puikią galimybę išnagri-

nėti Europos Sąjungoje ir kitose užsienio vals-

tybėse veikiančius numerio 112 administravimo 

modelius, šių modelių privalumus ir trūkumus, 

taip pat jų tobulinimo tendencijas. Buvo paste-

bėtos šios pagrindinės numerio 112 ir nacionali-

nių pagalbos telefono numerių administravimo 

organizavimo tendencijos:

pagalbos skambučių aptarnavimo siste- y

mos centralizavimas ir stambinimas kuriant 

jungtinius ir integralius pagalbos skambučių 

administravimui ir pajėgų valdymui skirtus 

centrus;

pažangių technologinių sprendimų diegimas,  y

veiklos procesų modernizavimas, nenutrūks-

tamo veikimo technologinis užtikrinimas.

Daugelyje tarptautinių seminarų ir konfe-

rencijų moderniausiu Europoje buvo pripažintas 
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Suomijos modelis, numatantis nacionalinių pa-

galbos telefono numerių pakeitimą į numerį 112 

ir policijos, priešgaisrinės gelbėjimo ir greitosios 

pagalbos dispečerinių tarnybų funkcijų (pagal-

bos skambučių administravimo ir operatyvaus 

pagalbos tarnybų pajėgų valdymo) perdavimą 

atskirai specialiai tam įsteigtai įstaigai (Suomijos 

Bendrajam pagalbos centrui), turinčiai 15 regio-

ninių centrų ir veikiančiai gelbėjimo sistemos su-

dėtyje. Suomijos 15 regioninių padalinių sistema 

buvo kuriama nuo 1996 iki 2006 m. centralizuo-

jant 65 dispečerinių tarnybų funkcijas. Šis mode-

lis buvo pasirinktas pavyzdžiu kuriant Bendrąjį 

pagalbos centrą Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. 

rugsėjo 25 d. priėmė nutarimą Nr. 1500 „Dėl 

Bendrojo pagalbos centro įsteigimo ir vieno 

skubaus iškvietimo telefono numerio 112 įvedi-

mo strategijos, jos įgyvendinimo plano patvirti-

nimo“. Vykdant šio nutarimo nuostatas Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 17 d. 

nutarimu Nr. 773 „Dėl Bendrojo pagalbos centro 

prie Vidaus reikalų ministerijos įsteigimo“ (Žin., 

2003, Nr. 59-2667) buvo įsteigtas Bendrasis pa-

galbos centras.

2004 m. gegužės 25 d. buvo priimtas Ben-

drojo pagalbos centro įstatymas (Žin., 2004, 

Nr. 90-3306; 2006, Nr. 57-2021), kuris nustatė 

Bendrojo pagalbos centro teisinę formą, vei-

klos teisinius pagrindus ir principus, uždavinius, 

funkcijas, struktūrą, finansavimą, veiklos kon-

trolę, bendradarbiavimo su valstybės ar savi-

valdybių institucijomis, įstaigomis ar įmonėmis, 

kitais juridiniais ar fiziniais asmenimis pagrindus 

ir kitus Bendrojo pagalbos centro veiklos ypatu-

mus, taip pat Bendrojo pagalbos centro vidaus 

tarnybos sistemos pareigūnų įgaliojimus, teises, 

pareigas ir atsakomybę.

pagaLBoS tarNyBų (poLiCijoS, 
prieŠgaiSriNėS geLBėjimo ir 
greitoSioS meDiCiNoS pagaLBoS) 
DiSpečeriNėS tarNyBoS

Visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (iš-

skyrus Bendrojo pagalbos centro administruo-

jamą Vilniaus miesto ir dalies Vilniaus rajono 

teritoriją) skambučius numeriu 112 (taip pat 

numeriais 02, 102 ir 022) administruoja terito-

rinės policijos įstaigos (iš viso 59 įstaigų budė-

tojų padaliniai); skambučius numeriais 01, 101 

ir 011 – priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų valdy-

mo punktai (iš viso 48); skambučius numeriais 

03, 103 ir 033 – greitosios medicinos pagalbos 

stotys ir pastotės (iš viso 59), kurios nėra aprū-

pintos skambučių administravimui ir pajėgų 

valdymui reikalinga technine ir programine 

įranga. Šie pagalbos tarnybų padaliniai savival-

dybių teritorijų principu vykdo ir pajėgų valdy-

mo funkciją. Toks decentralizuotas skambučių 

administravimas ir pajėgų valdymas neleidžia 

racionaliai panaudoti turimų išteklių (žmogiškų-

jų, finansinių ir techninių), apsunkina pagalbos 

skambučių administravimą, reaguojančių pa-

galbos tarnybų pajėgų veiksmų koordinavimą 

ir efektyvios pagalbos patekusiems į nelaimę 

teikimą, pabrangina informacinių technologijų 

diegimą. Į nelaimės vietą siunčiami ne arčiau-

siai esantys, bet šio administracinio-teritorinio 

vieneto teritorijoje veikiančių pagalbos tarnybų 

padalinių ekipažai (pvz., Vilniaus rajono Greito-

sios medicinos pagalbos stoties (toliau – GMP) 

buveinė yra Vilniaus mieste, Pašilaičių mikrora-

jone, Vilniaus rajono teritorija yra aplink Vilniaus 

miestą). Kadangi skirtingų savivaldybių teritori-

jas aptarnaujančių GMP ekipažų valdymas nėra 

suderintas, praktikoje pasitaiko nemažai atvejų, 

kai į skubų iškvietimą vyksta toliau nuo įvykio 

vietos esantis GMP ekipažas, o tai ne tik neracio-

nalus GMP išteklių naudojimas – turint omenyje 

„auksinės valandos“ taisyklę, pavėluotas GMP 

ekipažo atvykimas gali būti lemtingas paciento 

sveikatai ir net gyvybei.

Kalbant apie GMP negalima nepaliesti dar 

vieno labai svarbaus aspekto – GMP veiklos re-

glamentavimo. Policija ir priešgaisrinė gelbėji-

mo tarnyba – statutinės organizacijos, jų veikla 

ir pajėgų reagavimas į pranešimus apie pagal-

bos poreikį yra griežtai ir detaliai reglamentuo-

ti, nustatyta, kokiais atvejais, kurios pajėgos ir 

kaip privalo reaguoti, per kiek laiko turi atvykti 

į įvykio vietą. Atsižvelgiant į šį reglamentavimą 

buvo parengti šių pagalbos tarnybų reagavimo 

algoritmai, kurie yra įdiegti į Bendrojo pagalbos 

centro informacinę sistemą (toliau – BPC IS). Tai 

leidžia pagal specialią mokymo programą pa-

rengtam Bendrojo pagalbos centro operatoriui 

universaliai administruoti pagalbos skambu-

čius, priklausančius šių pagalbos tarnybų kom-

petencijai. Tuo tarpu GMP reagavimo į praneši-
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mus apie pagalbos poreikį algoritmas Lietuvoje 

nėra reglamentuotas – nėra aiškiai nustatyta, 

kokie atvejai (traumos, ligos, būklės ir t. t.) pri-

klauso GMP kompetencijai, kaip ir kokie GMP 

ekipažai privalo reaguoti į pranešimus apie pa-

galbos poreikį, kaip turi būti organizuota GMP 

dispečerinės tarnybos veikla ir t. t. Praktikoje 

GMP įstaigos vadovai ar patys GMP dispečeriai 

sprendžia šiuos klausimus individualiai ir su-

bjektyviai vertindami kiekvieną paciento skam-

butį ar kitokį pranešimą apie pagalbos poreikį. 

Atitinkamai ir Lietuvos gyventojai, neturėdami 

aiškios informacijos šiais klausimais, kiekvienas 

savarankiškai sprendžia, kuriais atvejais kreiptis 

pagalbos į GMP. Greitosios medicinos pagalbos 

koncepcijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. liepos 1 d. 

įsakymu Nr. 324 (Žin., 2002, Nr. 76-3267; 2005, 

Nr. 146-5338), numatomas GMP dispečerinės 

tarnybos pertvarkymas, susijęs su laipsnišku 

GMP dispečerinės tarnybos prijungimu prie 

Bendrojo pagalbos centro, tačiau būtent nepa-

kankamas GMP veiklos reglamentavimas sukelia 

daugiausia problemų siekiant integruoti GMP 

dispečerinių tarnybų funkcijas į Bendrojo pagal-

bos centro veiklą. Suomijoje ir Švedijoje (taip pat 

ir daugelyje kitų Europos šalių) GMP veikla yra 

griežtai ir detaliai reglamentuota, yra patvirtin-

ti specialūs klausimynai – tai klausimų skambi-

nančiajam ir galimų atsakymų loginis medis, kai 

užduodamas iš anksto parengtus klausimus ne-

turintis medicininio išsilavinimo Bendrojo pagal-

bos centro operatorius nustato, kokia pagalba 

turi būti suteikta pacientui ir koks GMP ekipažas 

turi vykti į įvykio vietą. Be to, šie operatoriai gali 

teikti patarimus, kurie padėtų stabilizuoti nu-

kentėjusiojo būklę iki GMP ekipažo atvykimo.

BeNDrojo pagaLBoS CeNtro 
DaBartiNė veikLa

Apibūdinant dabartinę Bendrojo pagalbos 

centro veiklą būtina detaliau paaiškinti, kaip at-

rodo Bendrojo pagalbos centro ir Vilniaus mies-

to pagalbos tarnybų bendros veiklos modelis. 

Visi skambučiai numeriais 112, 01, 101, 011, 02, 

102, 022 Vilniaus mieste ir dalyje Vilniaus rajono 

teritorijų (planuojama, kad dar šiais metais bus 

integruoti ir 03, 103, 033 numeriai) nukreipti į 

Bendrąjį pagalbos centrą (iki 4 tūkst. skambučių 

per parą). Žemiau pateikiamas pagalbos skam-

bučių pasiskirstymo per parą grafikas (1 pav.).

Jau dabar Bendrojo pagalbos centro parei-

gūnai užtikrina pagalbos prašymų administravi-

mą lietuvių, rusų, lenkų (beveik visada ir anglų) 

kalbomis. Specialiai išmokyti Bendrojo pagalbos 

centro pareigūnai (dauguma iš jų turi darbo po-

licijoje, priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje ar 

medicinoje praktinės patirties) visų skambučių 

administravimui ir pajėgų valdymui naudoja 

specializuotą programinę įrangą, kuri:

automatiškai rodo skambinančiojo numerį  y

ir vietą žemėlapyje;

Pateikia pareigūnui reikalingų klausimų suflerį; y
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pagal nelaimės vietą ir pobūdį parenka ir  y

pasiūlo artimiausius laisvus atitinkamos pa-

galbos tarnybos ekipažus;

formuoja ir perduoda pranešimą apie įvykį  y

pagalbos tarnyboms, automatiškai papildo 

iš skambinančiojo gautą informaciją duo-

menimis iš duomenų bazių ir registrų;

fiksuoja reagavimo laiką (kada pranešta  y

reaguojančioms pajėgoms, kada jos iš-

vyko, kada atvyko į įvykio vietą ir kada 

atsilaisvino);

išsaugo pokalbių įrašus ir reagavimo istoriją,  y

taip pat statistinius duomenis;

užtikrina pagalbos tarnyboms galimybę  y

nemokamai naudotis BPC IS ištekliais – skai-

tmeniniais žemėlapiais, telefonų duomenų 

baze, pajėgų valdymo moduliu, pokalbių 

įrašais, įvykių ataskaitomis ir t. t.

Vilniaus miesto pagalbos tarnybose įrengti 

BPC IS terminalai, veikiantys nuo BPC IS serverių. 

Bendrojo pagalbos centro pareigūnų pareng-

ti pranešimai apie pagalbos poreikį nedelsiant 

atvaizduojami visų pagalbos tarnybų, kurių ište-

kliai (ekipažai) turi reaguoti į šį pranešimą, termi-

naluose, ir šių pagalbos tarnybų dispečeriai val-

do pajėgas naudodamiesi BPC IS ištekliais. Nuo 

2007 m. rugsėjo 3 d. Bendrasis pagalbos centras 

tiesiogiai vykdo priešgaisrinės gelbėjimo tarny-

bos pajėgų valdymą Vilniaus miesto ir Vilniaus 

rajono teritorijoje.

Pagal gautus pagalbos skambučius Bend-

rojo pagalbos centro pareigūnai parengia ir pa-

 Lietuvos
dujos 260;

0,1 proc.
 Avarija 3,496;

1,3 proc. PGT 4,789;
1,8 proc.

 GMP 63,893;
23,5 proc.

Policija 199,213; 
73,3 proc.

2 pav. pranešimai apie pagalbos poreikį  
2007 metais

galbos tarnyboms perduoda apie 730–790 pra-

nešimų apie pagalbos poreikį per parą (2 pav.).

Tais atvejais, kai įvykio vietoje reikalinga 

miesto komunalinių avarinių tarnybų pagalba, 

Bendrojo pagalbos centro pareigūnai perduoda 

pranešimą apie pagalbos poreikį AB „Avarija“ 

dispečerinei tarnybai, vykdančiai visų Vilniaus 

miesto komunalinių avarinių tarnybų bendro-

sios dispečerinės funkcijas (trumpas AB „Avarija“ 

telefono numeris 1355).

Esamo Bendrojo pagalbos centro veiklos 

modelio privalumai:

skambinančiajam pakanka žinoti vieną pagal- y

bos telefono numerį 112, vieną kartą paskam-

binti ir pranešti apie susidariusią situaciją;

į skambutį atsakęs Bendrojo pagalbos cen- y

tro pareigūnas (vidutinis atsiliepimo lai-

kas – 8 sek.), naudodamasis BPC IS, greičiau 

ir tiksliau nustato, kur ir kokia pagalba yra 

reikalinga;

gauta skambučio metu informacija papil- y

doma reikalingais duomenimis iš duomenų 

bazių ir registrų, parengiamas pranešimas 

apie pagalbos poreikį;

mažinamas melagingų iškvietimų skaičius –  y

per mėnesį Bendrasis pagalbos centras 

registruoja apie 120 tūkst. skambučių, rea-

guojant į kuriuos parengia ir pagalbos tarny-

boms perduoda apie 25 tūkst. (tik 20,8 proc.) 

pranešimų apie pagalbos poreikį;

Bendrasis pagalbos centras ir pagalbos tar- y

nybos dirba bendroje BPC IS, todėl Bendrojo 

pagalbos centro pareigūnų parengti prane-

šimai apie pagalbos poreikį nedelsiant pa-

siekia visas reikalingas pagalbos tarnybas;

veiksmingiau koordinuojami atskirų pagal- y

bos tarnybų veiksmai vykstant į įvykio vietą 

ir teikiant pagalbą.

BeNDrojo pagaLBoS CeNtro veikLoS 
perSpektyvoS

Vykdant Bendrojo pagalbos centro plėtrą 

siekiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje 

užtikrinti kokybišką pagalbos skambučių admi-

nistravimą, efektyvų priešgaisrinių gelbėjimo 

pajėgų (toliau – PGP) ir GMP pajėgų valdymo 

perdavimą Bendrajam pagalbos centrui, darnią 

Bendrojo pagalbos centro sąveiką su policijos 

pajėgomis ir kitomis į pranešimus apie pagalbos 
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poreikį reaguojančiomis valstybės ir savivaldy-

bių institucijomis, integruoti Bendrąjį pagalbos 

centrą į Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemą.

Tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikia 

įgyvendinti šios uždavinius:

sukurti bendrą Bendrojo pagalbos centro ir  y

pagalbos tarnybų infrastruktūrą, užtikrinan-

čią pagalbos skambučių administravimą, 

PGP ir GMP pajėgų valdymą;

įkurti Bendrojo pagalbos centro regioninius  y

padalinius (3 pav.) pagal jų veiklos speci-

fiką atitinkančius reikalavimus įrengtose 

patalpose;

sutrumpinti reagavimo į pagalbos prašy- y

mus laiką, užtikrinti veiksmingą Bendrojo 

pagalbos centro ir pagalbos tarnybų sąvei-

ką, užtikrinti automatizuotą pranešimų apie 

pagalbos poreikį perdavimą į policijos infor-

macinę sistemą;

integruoti GMP dispečerinių tarnybų funkci- y

jas į Bendrojo pagalbos centro struktūrinius 

padalinius;

užtikrinti, kad neatidėliotinos pagalbos su- y

teikimo grandies personalas gebėtų profe-

3 pav. Numatomas Lietuvos respublikos teritorijos paskirstymas regioniniams  
Bendrojo pagalbos centro padaliniams

sionaliai ir operatyviai įvertinti ir reaguoti į 

įvairaus pobūdžio pagalbos prašymus;

skleisti visuomenei informaciją apie laukia- y

mus pokyčius, susijusius su Bendrojo pa-

galbos centro veikla ir plėtra bei numeriu 

112, skatinti naudotis šiuo numeriu pagal 

paskirtį.

Numatyta, kad iki 2012 metų pabaigos Lie-

tuvoje veiks 4 Bendrojo pagalbos centro regio-

niniai padaliniai Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose 

ir Alytuje. Šie regioniniai padaliniai užtikrins visų 

pagalbos skambučių administravimą ir atitinka-

mų pagalbos tarnybų pajėgų valdymą. Bendrojo 

pagalbos centro programinė įranga, integruota 

su Vidaus reikalų ministerijos skaitmeninio mo-

biliojo radijo ryšio tinklu leis ne tik matyti skam-

binančiojo telefono numerį ir geografinę vietą 

skaitmeniniame žemėlapyje, bet ir matyti tame 

pačiame žemėlapyje pagalbos tarnybų ekipažų 

buvimo vietą ir statusą bei perduoti pranešimus 

apie pagalbos poreikį iš BPC IS tiesiai artimiau-

siai įvykio vietos esantiems atitinkamų pagalbos 

tarnybų ekipažams.

Kadangi, esant skubios pagalbos poreikiui, 

visoje Lietuvoje bus galima paskambinti nume-
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riu 112 ir gauti reikalingą pagalbą, dabar esantys 

nacionaliniai pagalbos tarnybų numeriai bus 

nereikalingi ir nustatyta tvarka bus panaikinti. 

Bendrasis pagalbos centras taps savotiška sku-

bios pagalbos „vieno langelio“ įstaiga – jei žmo-

nėms reikalinga skubi policijos, priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos, GMP pagalba, jiems reikės 

paskambinti telefonu 112, atsakyti į pareigūno 

klausimus ir Bendrojo pagalbos centro pareigū-

nai nukreips į pagalbą artimiausius atitinkamos 

pagalbos tarnybos išteklius. Kol pajėgos vyks į 

nelaimės vietą, Bendrojo pagalbos centro parei-

gūnas patars, kokių veiksmų reikia imtis įvykio 

vietoje (kaip suteikti nukentėjusiajam pirmąją 

pagalbą, ką daryti, kad būtų išvengta pavojaus 

gaisro ar cheminės avarijos vietoje, kaip elgtis 

eismo įvykio ar nusikaltimo vietoje ir t. t.).

Kreiptis pagalbos numeriu 112 visoje Lie-

tuvos Respublikos teritorijoje bus galima ne tik 

lietuvių, bet ir kaimyninių šalių (lenkų, rusų) bei 

populiariausiomis Europoje užsienio kalbomis. 

Kartu su skambučiais numeriu 112 Bendrasis pa-

galbos centras administruos ir europinio auto-

mobilyje integruoto pagalbos skambučio (eCall) 

pranešimus – tai nuo 2010 m. naujuose automo-

biliuose planuojamas diegti įrenginys, kuriuo, 

įvykus eismo įvykiui ar kitai nelaimei, vairuo-

tojas arba keleivis galės susisiekti su pagalbos 

skambučius 112 priimančiu centru ir pranešti 

apie nelaimę (įrenginys be balsinio pranešimo 

perduotų ir įvykio vietos, automobilio registra-

cijos, techninius duomenis ir kitą papildomą 

informaciją).

Labai svarbu tinkamai informuoti visuome-

nę apie numatomus pokyčius, numerio 112 pa-

skirtį ir naudojimosi šio numeriu taisykles (kada 

skambinti, kada neskambinti, ko tikėtis paskam-

binus ir t. t.). Taip pat reikia nepamiršti, kad dalis 

visuomenės narių dėl savo negalios negali įpras-

tu būdu paskambinti numeriu 112 ir pranešti 

apie nelaimę, todėl yra parengta ir bus įgyven-

dinama visuomenės informavimo apie numerį 

112 ir jo pritaikymo neįgaliesiems programa.

Kadangi BPC IS nuolat bus aktuali informa-

cija apie įvykius Lietuvoje ir apie pagalbos tar-

nybų turimus išteklius, Bendrasis pagalbos cen-

tras taps labai naudingu ir informatyviu įrankiu 

ekstremaliųjų situacijų valdymo sistemoje. Jis 

įgalins institucijas, dalyvaujančias ekstremaliųjų 

situacijų likvidavimo procese, žinoti situacijos 

dinamiką, galimus pasitelkiamus išteklius ir t. t.

apiBeNDriNimaS

Veikiant pagal numatytus planus (ir gavus 

numatytą finansavimą šiems planams įgyven-

dinti) iki 2012 metų Lietuvoje bus sukurta uni-

versali ir profesionali neatidėliotinos pagalbos 

suteikimo grandis, bendra visos šalies mastu 

veikianti pagalbos skambučių administravimo 

ir pagalbos tarnybų pajėgų valdymo sistema, 

sudarytos geresnės sąlygos išgelbėti žmonių 

gyvybes, išsaugoti sveikatą ar turtą.

Detalesnę informaciją apie Bendrąjį pagal-

bos centrą galima rasti interneto tinklalapyje 

www.bpc112.lt, apie numerį 112 – www.sos112.lt.
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raDiaCiNėS SaugoS CeNtro 1.6. 
vaiDmuo ir reikŠmė apSaugaNt 
gyveNtojuS ir apLiNką Nuo 
žaLiNgo joNizuojaNčioSioS 
SpiNDuLiuotėS poveikio

Albinas Mastauskas, Gendrutis Morkūnas

Kiekviena valstybė turi vienokią ar kitokią radiaci-

nės saugos infrastruktūrą, atitinkančią šalies eko-

nomines ir socialines sąlygas, jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltinių naudojimo mastą, valstybės 

įsipareigojimus tarptautinėms organizacijoms. 

Radiacinės saugos infrastruktūrą sudaro įvairios 

tarnybos (tyrimų ir kalibravimo laboratorijos, radi-

acinės saugos mokymo institucijos), pasirengimo 

radiacinėms avarijoms sistemos, jų veiklą regla-

mentuoja radiacinės saugos teisės aktai.

Vienas svarbiausių šios infrastruktūros ele-

mentų yra reguliuojančioji (įgaliotoji) institucija. 

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATE-

NA) nurodo, kokia tai turi būti institucija ir kokias 

funkcijas ji turi atlikti.

Lietuvoje tokia institucija yra Radiacinės sau-

gos centras, įkurtas 1997 metais. Tai – valstybės 

ir savivaldybių bei kitų institucijų veiksmus radi-

acinės saugos srityje koordinuojanti ir radiacinės 

saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyven-

tojų apšvitos vertinimą ir ekspertizę atliekanti 

institucija. Radiacinės saugos centras daug dirba 

formuodamas labai svarbų radiacinės saugos inf-

rastruktūros elementą – rengdamas radiacinės 

saugos teisės aktų projektus, kurių didžiąją dalį 

tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Būdamas 

pavaldus Sveikatos apsaugos ministerijai, Radia-

cinės saugos centras apie visus savo veiksmus at-

siskaito šiai ministerijai, dalyvauja vykdant minis-

terijos planus, jai teikia visą būtiną informaciją.

Lietuvoje branduolinėje energetikoje, pra-

monėje, moksliniuose tyrimuose, medicinoje 

šiuo metu naudojama per 20 tūkstančių jonizuo-

jančiosios spinduliuotės šaltinių: 2277 jonizuojan-

čiosios spinduliuotės generatoriai, 5580 uždarųjų 

šaltinių, 12474 dūmų jutikliai su radionuklidais. Su 

šaltiniais dirba beveik 6 tūkstančiai darbuotojų, 

daugiausia Ignalinos atominėje elektrinėje ir as-

mens sveikatos priežiūros įstaigose.

Duomenys apie šaltinius ir darbuotojus sau-

gomi Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės 

šaltinių ir apšvitos dozių registre. Dirbti su joni-

zuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (juos nau-

doti, gaminti, remontuoti, saugoti, vežti ir pan., 

t. y. vykdyti veiklą su šaltiniais) galima tik turint 

Radiacinės saugos centro išduotą veiklos su jo-

nizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licenciją. 

Pagrindinis licencijavimo tikslas – įsitikinti, jog 

paraiškos licencijai pateikėjas yra pasirengęs ap-

saugoti žmones ir aplinką nuo šaltinių, nurody-

tų paraiškoje licencijai gauti, lemiamos apšvitos. 

Tam Radiacinės saugos centras atlieka pasiren-

gimo darbui su šaltiniais analizę, kurios būdai ir 

apimtys priklauso nuo to, kokį potencialų pavojų 

kelia veikla, kuriai prašoma licencijos. Be to, Ra-

diacinės saugos centro specialistai pasirengimą 

veiklai tikrina ir vietoje.

Iš 1 lentelės matyti, kad licencijų turėto-

jų skaičius didėja. Tai rodo, kad jonizuojančioji 

spinduliuotė Lietuvoje, kaip ir bet kurioje išsi-

vysčiusioje šalyje, naudojama vis plačiau.

2007 metais išduotos 86 licencijos ir papil-

dyti 1597 jų priedai.

Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės 

pareigūnai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuo-

se ir Panevėžyje kontroliuoja, kaip fiziniai ir ju-

ridiniai asmenys laikosi radiacinės saugos teisės 

aktų reikalavimų, ir prireikus už šių teisės aktų 

1 lentelė. Licencijų turėtojų skaičiai įvairiais metais

veiklos rūšis
Licencijų turėtojų skaičius

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Asmens sveikatos priežiūra 538 579 625 720 782 848 904 937

Veterinarija 5 – 6 9 10 10 10 10

Mokslas ir mokymas 37 21 21 20 20 20 20 17

Pramonė 130 80 76 73 74 72 73 103

Branduolinė energetika – – – 2 2 2 2 2

Kita veikla 85 208 198 188 188 235 238 211

Iš viso 795 888 926 1012 1076 1187 1247 1280
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pažeidimus taiko administracines nuobaudas. 

1 pav. parodyti įvairių patikrinimų 2002–2007 

metais skaičiai. Operatyvinių patikrinimų metu 

vertinama, kaip licencijos turėtojas užtikrina 

radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų 

reikalavimų įgyvendinimą, analizuojama, kaip 

vykdomos licencijos galiojimo sąlygos. Siekiant 

įvertinti, kaip taisomi šių patikrinimų metu nu-

statyti trūkumai, diegiamos kokybės sistemos, 

pasikeitus darbo sąlygoms ir pan., atliekami tiks-

liniai patikrinimai. Kompleksinės kontrolės metu 

vertinama radiacinė sauga tam tikrose veiklos 

rūšyse arba esant skirtingoms apšvitos rūšims.

Vis daugiau dėmesio skiriama šių pažeidi-

mų prevencijai: radiacinės saugos teisės aktų ir 

jų reikalavimų įgyvendinimo būdų aiškinimui, 

tiesioginiam darbui su licencijų turėtojais, se-

minarams ir mokymui. Pastaraisiais metais ma-

tyti akivaizdi licencijų turėtojų kompetencijos ir 

teigiamo požiūrio į radiacinę saugą stiprėjimo 

tendencija. Tai – nuolatinio Radiacinės saugos 

centro specialistų bendradarbiavimo su licenci-

jų turėtojais rezultatas.

Radiacinės saugos infrastruktūros povei-

kį iliustruoja 2 pav. pateikta kolektyvinių dozių 

(dozių, kurias gauna visi toje srityje dirbantys 

darbuotojai) kitimo dinamika. Šiame grafike pa-

rodytos vieno Ignalinos AE bloko darbuotojų ir 

jame dirbančių kitų organizacijų (komandiruo-

tų) darbuotojų kolektyvinės dozės įvairiais me-

tais. Kaip matyti, jos mažėja.

Radiacinės saugos centras kontroliuoja, kaip 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai įvežami 

į valstybės teritoriją, vežami per ją ir išvežami iš 
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jos: analizuoja, ar šaltinių vežėjai pasirengę tai 

daryti, išduoda leidimus. 2007 metais išduoti 76 

leidimai.

Radiacinės saugos požiūriu svarbios ir su-

dėtingos visos sritys, kur žmonės gauna apšvitą: 

medicina, pramonė, moksliniai tyrimai. Bran-

duolinė energetika yra specifinė sritis tiek dėl su-

dėtingų technologinių procesų, tiek dėl galimų 

didelių apšvitos dozių, tiek dėl didelio tos srities 

darbuotojų skaičiaus. Todėl Radiacinės saugos 

centre yra Branduolinės energetikos objektų 

priežiūros ir kontrolės skyrius, kurio darbuoto-

jai vertina numatomas diegti radiacinės saugos 

priemones, tikrina, kaip tuose objektuose laiko-

masi radiacinės saugos reikalavimų, radiacinės 

saugos požiūriu analizuoja įvairius branduolinės 

energetikos objektų (veikiančio ir baigto eksplo-

atuoti reaktorių ir planuojamos statyti branduo-

linės elektrinės, panaudoto branduolinio kuro ir 

radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginių) pro-

jektus, ataskaitas ir dokumentus.

Kita plati Radiacinės saugos centro veiklos 

sritis yra radiacinės saugos ekspertizė, kuri atlie-

kama Programų ir ekspertizės skyriuje. Žmonių 

apšvita priklauso nuo daugelio veiksnių: apšvi-

tos šaltinių, apsaugos priemonių, būdų, kuriais 

ta apšvita pasiekia žmogų. Norint nustatyti, ar 

žmonės nuo jonizuojančiosios spinduliuotės pa-

kankamai apsaugoti, atliekama įvairių objektų, 

nuo kurių žmogaus apšvita priklauso, ekspertizė. 

3 pav. parodyta, kaip kito nekokybiškų rentgeno 

aparatų skaičius nuo 1998 m., kai buvo pradėta 

šių aparatų kokybės kontrolė.

Nustatyti, kokių radiacinės saugos priemo-

nių vienu ar kitu atveju reikia imtis, arba įvertinti, 

ar tos priemonės pakankamos, galima tik atlikus 

radionuklidų aktyvumų, dozės ar dozės galios, 

radioaktyviosios taršos ir pan. matavimus. Ra-

diacinės saugos centras turi šiuolaikinę anali-

zės ir matavimų įrangą ir akredituotas tyrimų 

metodikas.

Radiacinės saugos centre atliekami gamti-

nės, medicininės, profesinės, gyventojų apšvitos 

tyrimai: radono aktyvumų patalpose ir lėktuvų 

įgulų apšvitos matavimai, maisto, geriamojo 

vandens, miško gėrybių ir statybinių medžiagų 

radiologinė stebėsena, pacientų dozių rentge-

nodiagnostinių tyrimų metu matavimai, dirvo-

žemio ir nuotekų taršos radionuklidais tyrimai, 

radionuklidų aktyvumų žmogaus kūne matavi-

mai, darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios 

spinduliuotės šaltiniais, apšvitos ir aplinkos gama 

spinduliuotės nulemtos apšvitos dozių stebėse-

na. Rentgenodiagnostinių tyrimų poveikį paci-

entų dozėms iliustruoja 2 lentelės duomenys. 

Lentelėje pateikta informacija apie vidutines 

kai kurių rentgenodiagnostikos tyrimų pacientų 

dozes 2006–2007 metais 61 asmeniui sveikatos 

priežiūros įstaigoje. Pirmojoje duomenų skilty-

je parodyti pirmųjų dozių matavimų rezultatai, 

antrojoje – rezultatai pakartotinių matavimų, kai 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose 
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dozės viršijo rekomenduojamuosius diagnosti-

kos apšvitos lygius (trečioji skiltis), buvo imtasi 

korekcinių priemonių.

Svarbi radiacinės saugos infrastruktūros da-

lis yra radiacinės saugos mokymas. Radiacinės 

saugos turi būti mokomi radiacinės saugos spe-

cialistai, darbuotojai, dirbantys su jonizuojančio-

sios spinduliuotės šaltiniais, asmenys, kurie su 

jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais savo 

darbe gali susidurti atsitiktinai (muitinės, valsty-

bės sienos apsaugos pareigūnai ir pan.), struktū-

rų, kurių nariai rengiasi dalyvauti likviduojant ra-

diacinių avarijų pasekmes, darbuotojai (policijos, 

priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos 

pareigūnai ir pan.). Radiacinės saugos centro ver-

tinimais, kasmet reikėtų mokyti apie 1000–1200 

asmenų. Todėl Radiacinės saugos centre buvo 

įsteigtas Radiacinės saugos mokymo skyrius, 

įrengtos patalpos, sukaupta literatūra, parengtos 

įvairių kategorijų žmonių mokymo programos.

Nuo pat Radiacinės saugos centro įkūrimo 

daug dėmesio skiriama visuomenės informavi-

mui: veikia nuolat atnaujinama interneto sve-

tainė (www.rsc.lt), rengiami spaudos pranešimai 

aktualiais radiacinės saugos klausimais, orga-

nizuojamos spaudos konferencijos, rengiami ir 

leidžiami visuomenei informuoti skirti leidiniai. 

Tai, jog visuomenės informuotumas apie radia-

cinę saugą nuolat gerėja, rodo ir didėjantis apsi-

lankymų interneto svetainėje ir žmonių, įvairiais 

radiacinės saugos klausimais besikreipiančių į 

Radiacinės saugos centrą, skaičius. Radiacinės 

saugos centre laikomasi principo, kad besikrei-

piantis asmuo turi gauti ne tik atsakymą į jį do-

minantį klausimą, bet ir žmogaus prašymu turi 

būti atliekami visi tyrimai ir matavimai, pavyz-

džiui, jo namuose.

Intensyviai bendradarbiaujama su giminin-

gomis užsienio šalių institucijomis ir tarptauti-

nėmis organizacijomis. Didelę pagalbą suteikė ir 

suteikia kolegos iš Danijos, Jungtinių Amerikos 

Valstijų, Nyderlandų, Norvegijos, Prancūzijos, 

Suomijos, Švedijos, Vokietijos ir kitų šalių. Šiuo 

metu šis bendradarbiavimas įgyja naujas for-

mas, kai Radiacinės saugos centras su užsienio 

institucijomis dirba kaip lygūs partneriai. Iš tarp-

tautinių organizacijų intensyviausiai bendradar-

biaujama su Europos Komisija ir TATENA.

Viena Radiacinės saugos centro veiklos sri-

čių yra pasirengimas radiacinėms avarijoms. 

Tam Radiacinės saugos centre yra Radiacinių 

avarijų valdymo skyrius, nors šioje sudėtingoje 

veikloje dalyvauja visas Radiacinės saugos cen-

tras. Pasirengimas avarijoms prasideda nuo jų 

prevencijos. Iš esmės – tai visos radiacinės sau-

gos priemonės, kurių laikymąsi prižiūri ir kon-

troliuoja Radiacinės saugos centras. Tačiau yra ir 

specialių radiacinės saugos priemonių, kuriomis 

siekiama išvengti avarijų sukeltos apšvitos. Iš to-

kių priemonių paminėtinos visos jonizuojančio-

sios spinduliuotės šaltinių saugumo priemonės: 

šių šaltinių apskaita, nuolatiniai tikrinimai, ar visi 

šaltiniai yra ten, kur jie privalo būti, fizinė šaltinių 

sauga.

Susidarius ekstremaliosioms situacijoms arba 

įvykus radiacinėms avarijoms, Radiacinės saugos 

centro vaidmuo priklauso nuo to, kokia situacija 

susidarė arba avarija įvyko.

Kaip minėta, aptikus jonizuojančiosios spin-

duliuotės šaltinius arba užterštus objektus, be kitų 

numatytų funkcijų, Radiacinės saugos centras:

suteikia skubią techninę konsultaciją ir pagal- y

bą asmenims, aptikusiems šaltinių ar objektų,

teikia reikalavimus visų institucijų, tvarkan- y

čių šiuos šaltinius ar objektus, darbuoto-

jams, kokių radiacinės saugos priemonių jie 

turi laikytis, ir kontroliuoja, kaip vykdomi šie 

reikalavimai,

2 lentelė. vidutinių pacientų dozių sumažėjimas po to, kai nustačius, jog viršijami 
rekomenduojamieji diagnostikos apšvitos lygiai, buvo imtasi korekcinių priemonių

tyrimai

vidutinės paviršiaus įėjos dozės, mgy rekomenduojamieji 
diagnostikos apšvitos 

lygiai, mgy
pirmųjų matavimų 

metu
pakartotinių matavimų 

metu

Krūtinės ląsta PA 0,35 0,25 0,6

Kaukolė LAT 1,8 1 3

Stuburo juosmens dalis AP 12 8,2 12

Stuburo juosmens dalis LAT 23 21 35

Klubas AP 8,6 7,4 10



65

NACIONALINėS SVEIKATOS TARyBOS METINIS PRANEŠIMAS  2007

organizuoja ir atlieka šaltinių ir objektų ra- y

diologinius tyrimus, vertina jų rezultatus ir 

jų pagrindu teikia pasiūlymus dėl žmonių 

ir aplinkos apsaugos nuo žalingo šaltinių ir 

objektų poveikio,

teikia išvadas, reikalavimus ir pasiūlymus dėl  y

šaltinių ir objektų tvarkymo,

vykdo darbų užterštoje zonoje radiacinės  y

saugos kontrolę ir priežiūrą,

kontroliuoja, kad būtų vykdoma darbus at- y

liekančių specialistų individualios apšvitos 

dozimetrinė ir jų asmeninės apsaugos bei 

techninių priemonių taršos radioaktyviosio-

mis medžiagomis kontrolė,

išgabenus šaltinius ir objektus į radioak- y

tyviųjų atliekų saugyklą, įvertina dirbusių 

žmonių, naudotos įrangos ir aplinkos taršą 

radioaktyviosiomis medžiagomis, o prirei-

kus organizuoja apšvitintų žmonių siuntimą 

į atitinkamas asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas,

priima galutinį sprendimą, konstatuojantį,  y

kad aptikti šaltiniai ar objektai yra tinkamai 

sutvarkyti.

Įvykus radiacinei avarijai Ignalinos AE, Radi- y

acinės saugos centras:

organizuoja pajėgų, likviduojančių radiaci- y

nę avariją ir (ar) jos padarinius, bei gyvento-

jų apšvitos kontrolę,

teikia siūlymus Ekstremalių situacijų komisi- y

jai dėl gyventojų apšvitos mažinimo,

organizuoja, koordinuoja ir vykdo gyventojų  y

dozimetrinę kontrolę, kontroliuoja gyvento-

jų, darbuotojų ir aplinkos dezaktyvavimą,

organizuoja ir atlieka patekusių į aplinką ra- y

dionuklidų nustatymą ir jų poveikio sveika-

tai ekspertizę,

atlieka maisto produktų, geriamojo vandens  y

taršos radionuklidais tyrimus, teikia išvadas 

dėl jų tinkamumo vartoti.

Radiacinių avarijų prevencijos, o įvykus ra-

diacinėms avarijoms, jų pasekmių likvidavimo 

darbuose dalyvauja įvairios institucijos, todėl la-

bai svarbu, kad jos turėtų gerus ryšius. Šioje sri-

tyje Radiacinės saugos centras daug bendradar-

biauja su Aplinkos, Krašto apsaugos, Sveikatos 

apsaugos, Vidaus reikalų ir Ūkio ministerijomis, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo, Policijos 

departamentais ir Valstybės sienos apsaugos 

tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos, Mui-

tinės departamentu prie Finansų ministerijos, 

Valstybės saugumo departamentu, Valstybine 

atominės energetikos saugos inspekcija.

Radiacinių avarijų prevencijos ir pasirengimo 

joms srityje svarbus ir tarptautinis bendradarbia-

vimas. Aktyviai bendradarbiauta ir bendradar-

biaujama su minėtomis šalimis ir tarptautinėmis 

organizacijomis, ypač su Jungtinėmis Amerikos 

Valstijomis dvejopos paskirties gaminių, kurie 

gali būti panaudoti branduoliniam ginklui kurti 

ir gaminti, identifikavimo, aptiktų jonizuojan-

čiosios spinduliuotės šaltinių analizės, keitimosi 

informacija, priemonių, kurių reikia imtis panau-

dojus radiologinį ginklą, ir kitais klausimais.

Tokia ekstremaliųjų situacijų ir radiacinių 

avarijų prevencijos ir jų pasekmių likvidavimo 

sistema duoda galimybę optimaliai panaudo-

ti turimus išteklius – tiek specialistų žinias, tiek 

įrangą ir metodus.

Būdamas Lietuvos sveikatos apsaugos sis-

temos dalis, tinkamą radiacinės saugos lygį na-

cionaliniu mastu Radiacinės saugos centras gali 

užtikrinti tik kaip Sveikatos apsaugos ministerijai 

pavaldi institucija, glaudžiai bendradarbiaujanti 

su asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigomis. Šis bendradarbiavimas intensyvėja, 

didėja ištekliai, skiriami radiacinei saugai, stiprė-

ja radiacinės saugos svarbos suvokimas. Todėl 

akivaizdu, kad žmonės ir gamta nuo žalingo 

jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio mūsų 

šalyje saugomi vis geriau.
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vaLStyBėS meDiCiNoS 1.7. 
materiaLiNių ir fiNaNSiNių 
iŠtekLių rezervo, reikaLiNgo 
užtikriNti SveikatoS priežiūrą 
ekStremaLiųjų SituaCijų 
atvejaiS, tvarkymaS, 
paNauDojimaS

Vytautas Gailius

Daugelis valstybių ekstremaliosioms situaci-

joms ir krizių padariniams švelninti turi dides-

nės ar mažesnės apimties materialinių išteklių 

rezervus. Neretai šių rezervų apimtis ir struktūrą 

lemia valstybės ekonominė ir politinė padėtis. 

Pagrindinė šių rezervų paskirtis yra sumažinti 

ekstremaliųjų situacijų, ekonominių grėsmių ar 

karo sukeltus neigiamus padarinius, kad valsty-

bė patirtų mažiausius nuostolius.

Dvidešimt pirmajame amžiuje išaugusi tero-

rizmo grėsmė ir naujos atsirandančios grėsmės 

pakeitė ne vienos valstybės požiūrį į tokio pobū-

džio atsargų kaupimo svarbą. Lietuvoje taip pat 

yra kaupiamos tam tikros materialinių išteklių 

atsargos, kurios padėtų užtikrinti pagrindinius 

visuomenės poreikius, sudarytų galimybę atlikti 

gelbėjimo darbus, stabilizuoti sugriovimus, at-

likti atstatymo darbus.

Lietuvoje valstybės rezervo (toliau – vals-

tybės rezervo) sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir 

administravimą reglamentuoja Lietuvos Respu-

blikos valstybės rezervo įstatymas (Žin., 2000, 

Nr. 78-2359; 2006, Nr. 107-4045) ir jį įgyvendina-

mieji teisės aktai. Valstybės rezervas – piniginės 

lėšos ir valstybės lėšomis įsigytos materialinių 

išteklių atsargos bei privalomosios materialinių 

išteklių atsargos mobilizaciniams poreikiams, 

ūkio ir civilinės saugos sistemos funkcionavimo 

poreikiams patenkinti mobilizacijos, ekstrema-

liųjų situacijų ir ekonominės grėsmės sąlygomis 

ar kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.

Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomo 

valstybės rezervo medicinos materialinių ište-

klių atsargos yra valstybės rezervo išteklių da-

lis. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių 

sveikatai situacijų centrui yra pavesta organizuo-

ti ir kontroliuoti medicinos materialinių išteklių 

valstybės rezervo kaupimą ir atnaujinimą, rengti 

ir tobulinti teisinę bazę. Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimais kiekvienais metais yra 

patvirtinama valstybės medicinos rezervo ma-

terialinių išteklių nomenklatūra, kiekis, piniginių 

lėšų poreikis šioms atsargoms sukaupti ir šių at-

sargų atsakingieji saugotojai.

Valstybės medicinos materialinių išteklių 

rezerve ištekliai kaupiami atsižvelgiant į gali-

mas įvairaus pobūdžio ekstremaliąsias situacijas 

(užkrečiamųjų ligų protrūkiai, cheminės nelai-

mės, didelės transporto avarijos, branduolinės 

ar radiacinės nelaimės ir t. t.) ir atsižvelgiant į 

prognozuojamus Lietuvos sveikatos sistemos 

poreikius ekstremaliųjų situacijų atvejais. Vals-

tybės rezervo medicinos materialiniai ištekliai 

kaupiami pagal Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymais patvirtintus rinkinių sąrašus. Šiuo 

metu valstybės medicinos materialinių išteklių 

rezerve pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

patvirtintas kaupimo užduotis yra sukaupta an-

tibiotikų, priešnuodžių, kitų vaistų, medicinos 

pagalbos priemonių, dezinfekcinių medžiagų ir 

dezinfekcinės įrangos, individualiosios apsau-

gos priemonių (vienkartinių respiratorių, apsau-

ginių kostiumų ir kt.), kurios gali būti panaudo-

tos įvairaus tipo ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

Valstybės medicinos materialinių išteklių rezer-

ve esantys vaistai ir medicinos pagalbos prie-

monės yra skirti kompensuoti šių išteklių trūku-

mą asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios 

teiktų pagalbą nukentėjusiesiems ekstremaliųjų 

situacijų atvejais. Rinkinių sudėtyje yra vaistai 

ir medicinos pagalbos priemonės (pvz., speci-

finiai vaistai, priešnuodžiai, mitybinės terpės, 

diagnostikumai, individualiosios apsaugos prie-

monės ir pan.), kurie kasdieninėje medicinos 

praktikoje naudojami retai, tačiau yra būtini tam 

tikrų rūšių ekstremaliųjų situacijų atvejais. Vals-

tybės rezervo medicinos materialinių išteklių 

atsargų kaupimas ir saugojimas grindžiamas 

vadovaujantis ir tokiais kriterijais, kaip tikėtinas 

pavojaus mastas ir išteklių prieinamumas. Sie-

kiant tinkamai pasirengti ekstremaliosioms situ-

acijoms ir joms įvykus užtikrinti greitą reikalingų 

vaistų pateikimą sveikatos priežiūros įstaigoms, 

formuojant rezervą tenka atsižvelgti ir į tai, jog 

daugelis vaistų dėl mažų jų vartojimo apimčių 

kasdieninėje praktikoje yra neregistruoti ir jų 

patekimas į rinką įvykus ekstremaliajai situacijai 

būtų sudėtingas.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais pirmiausiai 

naudojami turimi sveikatos priežiūros įstaigų iš-
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tekliai. Didelių nelaimių ir katastrofų atvejais, 

kai neužtenka apskričių ir savivaldybių išteklių 

tinkamai sveikatos priežiūrai organizuoti, LR Vy-

riausybės sprendimu gali būti panaudotas vals-

tybės medicinos materialinių išteklių rezervas.

Šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje vie-

na iš prioritetinių grėsmių visuomenės sveikatai 

yra gripo pandemija. Gripo pandemijos metu, 

kol bus pagaminta pandeminė vakcina, antiviru-

siniai vaistai yra pagrindinė gyventojų sergamu-

mo ir mirtingumo mažinimo priemonė. Siekiant 

tinkamai pasirengti gripo pandemijai Lietuvoje, 

numatyta sukaupti antivirusinių vaistų 30 proc. 

gyventojų. Medicinos materialinių išteklių vals-

tybės rezerve yra kaupiami antivirusiniai ir kiti 

vaistai, skirti gripo komplikacijoms gydyti, me-

dicinos pagalbos priemonės, įranga, asmeninės 

apsaugos priemonės.

Siekiant tobulinti valstybės medicinos ma-

terialinių išteklių rezervą, 2006–2007 metais iš 

esmės atnaujinta valstybės medicinos materia-

linių išteklių rinkinių struktūra. Sveikatos apsau-

gos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų 

centras, atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos or-

ganizacijos (PSO) ir bendrąją Europos Sąjungos 

(ES) šalių visuomenės sveikatos politiką, atlieka 

rizikos ir grėsmių sveikatai analizę. Remiantis 

šios analizės duomenimis yra planuojamos pri-

oritetinės valstybės medicinos materialinių ište-

klių kaupimo kryptys.

užkrečiamoSioS LigoS – 2. 
aktuaLi viSuomeNėS SveikatoS 
proBLema

epiDemioLogiNė priežiūra  2.1. 
ir koNtroLė. europoS SąjuNgoS 
teiSėS aktų ĮgyveNDiNimaS 
Lietuvoje

Bronius Morkūnas, Kęstutis Žagminas,  

Rasa Liausėdienė, Stasė Jankūnienė,  

Edita Davidavičienė

Pasaulio sveikatos organizacija pranešime „Sau-

gesnė ateitis“ konstatuoja, kad pastaruoju metu 

kur kas greičiau nei anksčiau plinta užkrečiamo-

sios ligos, galinčios sukelti globalias pandemijas.

Per keturis pastaruosius dešimtmečius pa-

saulyje nustatytos naujos 39 pavojingos ir ypač 

pavojingos užkrečiamosios ligos: ŽIV infekcija, 

spongiforminė encefalopatija, sunkus ūminis 

respiracinis sindromas (SŪRS), virusinės hemora-

ginės karštligės, paukščių gripas, legioneliozė ir 

kitos ligos, kurios jau registruojamos ir Europoje.

Taip pat atsirado choleros, maro, tuliaremijos, 

juodligės ir kitų „senų“ infekcijų pagausėjimas. 

Kiekvienais metais įvežtiniai choleros ir virusinių 

hemoraginių karštligių atvejai registruojami ir 

Europoje. 2006 m. choleros atvejų buvo užregis-

truota 6 kartus daugiau nei 2005 metais.

Atsižvelgiant į naujas registruojamas ar vėl 

plintančias pavojingas ir ypač pavojingas užkre-

čiamąsias ligas pasaulyje ir plečiantis tarptauti-

niams ryšiams, padidėjus keliaujančiųjų srautui 

ir atsiradus galimybei per trumpą laiką pasiekti 

bet kurią pasaulio šalį, padidėjo rizika susidurti 

su šiomis infekcijomis, taip pat ir įvežimo į mūsų 

šalį galimybė.

Užkrečiamųjų ligų plitimą lemia ekonomi-

niai, socialiniai, ekologiniai veiksniai, gyventojų 

demografiniai ir elgesio pokyčiai, tarptautinių 

kelionių ir komercijos suaktyvėjimas, technolo-

gijų, pramonės plėtra, mikroorganizmų prisitai-

kymas ir kintamumas, užkrečiamųjų ligų kontro-

lės priemonių nepaisymas ir kita.

Dėl šių ir vietinių veiksnių užkrečiamosios li-

gos Lietuvoje ir kitose šalyse yra viena svarbiau-

sių visuomenės sveikatos problemų. Šių ligų 

epidemiologinę priežiūrą atlieka 10 visuomenės 

sveikatos centrų, kiekviename iš jų yra užkrečia-



68

III. Sveikata ir saugumas: protrūkiai ir krizės

Atvejo nustatymas
(gydytojas)

Teritorinės visuomenės
sveikatos priežiūros

įstaigos

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 
kontrolės centras

Sveikatos apsaugos ministerija

LAC*
RILTUL**

Estija, Latvija, Lenkija,
Kaliningradas, Baltarusija,

PSO, ES tinklai

Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba

2 pav. informacijos teikimo schema

mųjų ligų skyriai (1 pav.). Klaipėdos ir Vilniaus 

visuomenės sveikatos centruose yra po vieną 

medicininį karantininį postą.

Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtin-

tą privalomai pranešamų ligų sąrašą, informaci-

ja teikiama apie 82 užkrečiamąsias ligas (2 pav.). 

Šiame sąraše yra ir tokios ligos, kaip beždžionių 

VISAGINAS

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos 
ir kontrolės centras

Visuomenės sveikatos centrai 
ir jų skyriai

1 pav. Lietuvos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios informaciją  
apie užkrečiamąsias ligas

raupai, hemoraginės karštligės ir kt., kurių Lietu-

voje niekada nebuvo, tačiau jos gali būti įvežtos 

iš endeminių šalių.

Užkrečiamosiomis ligomis šalies gyvento-

jai serga gana dažnai. Tai patvirtina statistiniai 

gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligo-

mis duomenys. Pavyzdžiui, 2005 ir 2006 metais 

Duomenys apie individualius atvejus 
pagal pirmines diagnozes

Duomenys apie 
individualų atvejį

Informacijos perdavimas 
telefonu, faksu, el. paštu

Grįžtamasis ryšys

Suminiai duomenys pagal
patvirtintas diagnozes

* Lietuvos AIDS centras

** Respublikinė infekcinių 
ligų ir tuberkuliozės 
universitetinė ligoninė
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Lietuvoje užregistruoti atitinkamai 4 449 066 ir  

6 190 241 įvairių ligų atvejai, iš jų atitinkamai  

692 386 ir 711 202 užkrečiamųjų ligų atvejai, ku-

rie bendroje ligų struktūroje atitinkamai sudarė 

15,6 ir 11,5 proc. (1 lentelė)

Lietuvos gyventojų sergamumą ūmiomis 

žarnyno infekcijomis lemia: nepatikima maisto 

kokybė, užterštos patogeniniais mikroorganiz-

mais (salmonelėmis, listerijomis, kampilobak-

terijomis) žalios mėsos, paukštienos ir kiaušinių 

tiekimas į prekybos tinklą, viešojo maitinimo, 

vaikų ugdymo įstaigas, nepakankamas gyven-

tojų higieninis išprusimas. Dažniausiai registruo-

jami pavieniai susirgimų ūmiomis žarnyno infek-

cijomis atvejai, tačiau kasmet neišvengiama ir šių 

ligų protrūkių. 2005–2007 metais Lietuvoje buvo 

užregistruoti 645 šių ligų protrūkiai, susirgo 2849 

asmenys. Apie 60 proc. protrūkių kasmet kyla šei-

mose. Šių ligų protrūkiai kasmet buvo registruo-

jami ir ikimokyklinėse vaikų ugdymo įstaigose, 

mokyklose, viešojo maitinimo įmonėse.

37 šalies rajonuose yra 364 juodligės kapiny-

nai, kuriuose užkasti kritę nuo šios ligos galvijai. 

Tai sudaro nuolatinę grėsmę juodligės atvejams 

atsirasti tarp gyvulių ir žmonių.

Pastaraisiais metais labai pagausėjo erkių. Vi-

suose šalies administraciniuose vienetuose nusta-

tytas erkių apkrėstumas erkinio encefalito virusu 

(202 vietovės) ir 41 administraciniame vienete er-

kių apkrėstumas Laimo ligos sukėlėju (89 vietovės). 

Remiantis daugiamečio sergamumo duomenimis, 

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 300–400 

erkinio encefalito ir 1000–2000 Laimo ligos atve-

jų. Nuo 1993 m. sergamumas erkių platinamomis 

ligomis pradėjo didėti. Vis aktualesne problema 

tampa užsikrėtimas erkinio encefalito virusu varto-

jant žalią ožkų ar karvių pieną ir jo produktus.

Pastaraisiais metais Lietuvoje pasiutligės 

epidemiologinė ir epizootologinė situacija ge-

rėja, nes 2006 metais Lietuvoje pradėta vykdyti 

pasiutligės likvidavimo programa. Sumažėjęs pa-

siutlige sergančių laukinių gyvūnų skaičius lemia 

mažesnį nukentėjusių asmenų nuo pasiutusių ar 

įtariamai pasiutusių gyvūnų kreipimąsi į sveika-

tos priežiūros įstaigas. Toliau tęsiant pasiutligės 

likvidavimo programą – atliekant laukinės faunos 

oralinę pasiutligės vakcinaciją visoje Lietuvos te-

1 lentelė. registruojamos užkrečiamosios ligos Lietuvoje 2002–2006 metais

metai 2002 2003 2004 2005 2006

Visos užregistruotos ligos 4 261 491 3 907 218 3 906 916 4 409 066 6 190 241

Registruotos užkrečiamosios 
ligos: abs. sk.

615 179 679 856 634 061 692 386 711 202

Užkrečiamųjų ligų procentas  
iš visų užregistruotų ligų

14,4 17,4 16,2 15,6 11,5

2007 metais oro lašelinės infekcijos be gripo ir 

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų užkre-

čiamųjų ligų struktūroje sudarė apie 29,6 proc., 

žarnyno užkrečiamosios ligos – 30,32 proc. 6815 

asmenų apsikrėtė ar susirgo parazitinėmis ligomis, 

daugiau kaip 3 tūkst. – niežais, apie 2 tūkst. – pe-

dikulioze, 274 asmenys sirgo sifiliu ir 471 gonorėja 

(3 pav.) Manoma, kad sergančiųjų tam tikromis 

užkrečiamosiomis ligomis skaičius yra daug di-

desnis už oficialųjį, nes sergantieji lengvomis for-

momis dažniausiai į medikus nesikreipia arba šios 

ligos slepiasi po kitų ligų diagnozėmis.

Per paskutinius 10 metų Lietuvoje sergan-

čiųjų ūmiomis žarnyno infekcijomis nemažėja, 

tačiau yra skirtingos sergamumo kai kuriomis in-

fekcijomis tendencijos. Kasmet daugėja diagno-

zuojamų kampilobakteriozės, jersiniozės, rotavi-

rusinio gastroenterito, norovirusinės infekcijos 

atvejų. Šalies gyventojų sergamumo salmone-

lioze rodikliai 2005–2007 metais buvo didžiausi 

tarp kaimyninių Baltijos ir Šiaurės Europos šalių. 

Mažėja sergamumas šigelioze (bakterine dizen-

terija), vidurių šiltine, botulizmu.

Kitos infekcijos
24,73 proc.

Plaučių 
tuberkuliozė 
2,18 proc.

Oro lašelinės
infekcijos
29,6 proc.

Virusiniai 
hepatitai 
0,37 proc.

Žarnyno 
infekcijos
30,32 proc. 

Parazitinės
ligos

12,8 proc.

3 pav. užkrečiamųjų ligų struktūra 
Lietuvoje 2007 metais
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ritorijoje ir kaimyninėse šalyse ir reguliariai skie-

pijant naminius gyvūnus nuo pasiutligės, galima 

sustabdyti pasiutligės viruso cirkuliavimą gamto-

je ir sumažinti žmonių užsikrėtimo galimybę.

Per pastarąjį dešimtmetį įvyko žymių ūminių 

virusinių hepatitų epidemiologinių dėsningumų 

pokyčių. Paskutiniais metais ženkliai sumažėjo 

sergamumas hepatitu A, o bendroje virusinių 

hepatitų struktūroje vyrauja hepatitai B ir C. 

Intraveninis narkotikų vartojimas ir nesaugūs 

lytiniai santykiai yra pagrindiniai hepatitų B ir C 

rizikos veiksniai. Jei ateityje nepavyks sumažinti 

narkomanijos didėjimo tendencijos, sergamu-

mas virusiniais B ir C hepatitais taps dar didesnė 

visuomenės sveikatos problema.

Tuberkuliozė išlieka viena labiausiai paplitu-

sių infekcinių ligų pasaulyje. Lietuvoje blogėjanti 

tuberkuliozės epidemiologinė situacija fiksuoja-

ma nuo praėjusio dešimtmečio vidurio. Įvertinus 

blogėjančią tuberkuliozės epidemiologinę situ-

aciją nuo 1998 m. vykdoma Valstybinė tuberku-

liozės profilaktikos ir kontrolės programa, kurios 

pagrindinis uždavinys – įgyvendinti tiesiogiai 

stebimo gydymo strategiją (TSGS). TSGS stra-

tegija yra viena iš efektyviausių kovos su tuber-

kulioze strategijų, pripažinta ir rekomenduota 

Pasaulio sveikatos organizacijos.

Sėkmingas šios strategijos elementų įgy-

vendinimas šalies asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose padėjo stabilizuoti tuberkuliozės epi-

demiologinę situaciją šalyje. Sergamumas tu-

berkulioze nuo 85,7/100 000 gyventojų (1998 m.) 

sumažėjo iki 69,6/100 000 gyventojų (2006 m.). 

1998 m. tuberkulioze susirgo 3176 gyventojai, 

2006 m. – 2365 gyventojai. Sergamumas tuber-

kulioze (nauji atvejai) nuo 76,3/10 000 sumažėjo 

iki 61,7/100 000 gyventojų (2006 m.) Naujų tu-

berkuliozės atvejų (absoliučiais skaičiais) suma-

žėjo nuo 2826 (1998 m.) iki 2097 (2006 m.).

Naujus išaiškintus ligonius, sergančius atvira 

plaučių tuberkulioze, pavyko išgydyti 80 proc., 

ženkliai sumažėjo nutraukto gydymo procentas 

nuo 17,9 proc. (1998 m.) iki 8 (2005 m.). Šalyje 

ryškėja tuberkuliozės mirtingumo mažėjimo 

tendencijos: nuo 10,1 – 1999 m. iki 8,8/100 000 

gyventojų 2006 m.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigose 2007 metais buvo 14 mikrobiologijos 

laboratorijų. Tačiau ne visose laboratorijose kli-

nikinėje medžiagoje išskirti mikroorganizmai yra 

identifikuojami ir tipuojami. Visapusiškas labora-

torinių tyrimų patikimumas ir tikslumas, sukėlėjų 

tipavimas šiuolaikiniais molekuliniais metodais 

yra būtinas užkrečiamosioms ligoms nustatyti, 

epidemiologinei situacijai šalyje sekti, informa-

cijai teikti Europos užkrečiamųjų ligų priežiūros 

tinklui, protrūkiams nustatyti, kontrolės priemo-

nėms organizuoti. Todėl yra būtina racionaliai 

naudoti lėšas, optimizuoti užkrečiamųjų ligų 

mikrobiologinės diagnostikos sistemą. Įgyvendi-

nant šiuos tikslus ir Lietuvos sveikatos programos 

nuostatas, 2008 metais įsteigta Nacionalinė vi-

suomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Valdant užkrečiamųjų ligų epideminį pro-

cesą kertinę vietą užima įstatyminė bazė. Mi-

nėtų ligų epidemiologinė priežiūra šiuo metu 

vykdoma pagal Lietuvos Respublikos Seimo 

priimtą Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės įstatymą. Šis įstatymas nustato žmo-

nių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

valdymo, ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo ir 

atsakomybės už teisės aktų pažeidimus pagrin-

dus, fizinių ir juridinių asmenų teises ir pareigas.

2007 m. Lietuvos Respublikos Seimas pri-

ėmė žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės įstatymo 2, 3, 4, 5 , 7, 8, 21, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 37 straipsnių pakeitimo įstatymą. 

Pagal šio įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamen-

tuojančių teisės aktų nuostatas užkrečiamosios 

ligos ir jų sukėlėjai bus registruojami valstybės 

informacinėje sistemoje, kurios įsteigimui nu-

matoma panaudoti Europos ekonominės erdvės 

ir Norvegijos paramos lėšas. Užkrečiamąsias 

ligas pagal kompetenciją diagnozuoja šeimos 

gydytojai ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

specialistai, sąlytį turėjusius asmenis privalomai 

tirtinus dėl užkrečiamųjų ligų nustato asmens 

ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų spe-

cialistai, atliekantys šių ligų epidemiologinę 

priežiūrą, o jų ištyrimą pagal kompetenciją or-

ganizuoja šeimos gydytojai ir asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų specialistai.

Pagrindinė užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės strategija šalyje yra šių ligų žalos svei-

katai mažinimas, nuolatos vykdant programas, 

susijusias su visuomenės sveikatai didžiausią 

įtaką turinčių užkrečiamųjų ligų išaiškinimu ar 

plitimo apribojimu ir kontrole.

Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, 

šalyje adaptuoti Europos Sąjungos dokumentai 
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(4 pav.). Atsižvelgus į šių dokumentų nuostatas, 

nustatyta skubios informacijos apie užkrečia-

mąsias ligas teikimo tvarka (sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 397 

„Dėl užkrečiamųjų ligų ir sveikatos problemų, 

dėl kurių turi būti atliekama epidemiologinė 

priežiūra, sąrašo ir informacijos teikimo tvarkos 

patvirtinimo“) (5 pav.), peržiūrėtas registruo-

jamų užkrečiamųjų ligų sąrašas (sveikatos ap-

saugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsaky-

mas Nr. 673 ,,Dėl privalomojo epidemiologinio 

registravimo, privalomojo informacijos apie 

epidemiologinio registravimo objektus turinio 

ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos 

patvirtinimo“), sudarytas užkrečiamųjų ligų ir 

jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip biolo-

ginė medžiaga, sąrašas (sveikatos apsaugos mi-

nistro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. V-197 

europoS parLameNto ir taryBoS SpreNDimaS
2119/98/eB

„DėL užkrečiamųjų Ligų epiDemioLogiNėS priežiūroS ir koNtroLėS tiNkLo 
BeNDrijoje Sukūrimo“

Europos Komisijos sprendimas 2000/57/EK „Dėl ankstyvo perspėjimo ir reagavimo sistemos, atlie- y
kant užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę“
Europos Komisijos sprendimas 2000/96/EK „Dėl užkrečiamųjų ligų, kurios pagal Europos Parla- y
mento ir Tarybos sprendimą 2119/98/EB turės būti palaipsniui įtrauktos į Bendrijos tinklą“
Europos Komisijos sprendimas 2002/253/EK, nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, vartotinus pa- y
teikiant dokumentus apie užkrečiamąsias ligas į Bendrijos tinklą, sukurtą Europos Parlamento ir 
Tarybos sprendimu 2119/98/EB
Europos Komisijos sprendimas 2003/534/EB iš dalies pakeičiantis Europos Parlamento ir Tarybos  y
sprendimą Nr. 2119/98/EB bei Sprendimą 2000/96/EB dėl šiuose sprendimuose išvardytų užkre-
čiamųjų ligų ir pakeičiantis Sprendimą 2002/253/EB dėl užkrečiamųjų ligų atvejų apibrėžimų
Europos Komisijos sprendimas 2003/542/EB iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2000/96/EB dėl nu- y
matytų priežiūros tinklų veikimo
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 851/2004, steigiantis Europos ligų prevencijos  y
ir kontrolės centrą

4 pav. europos Sąjungos dokumentai, reglamentuojantys užkrečiamųjų ligų priežiūrą,  
adaptuoti Lietuvoje

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos  
ir kontrolės centras

ES skubaus įspėjimo 
ir reagavimo sistema 

(EWRS), Pasaulio  
sveikatos organizacija

Valstybinė visuomenės
sveikatos priežiūros

tarnyba

per 2 val. (12 val.) telefonu, 

per 12 val. (72 val.) faksu 
ar el. paštu

Asmens ir visuomenės sveikatos 
priežiūros įstaigų specialistai

Teritorinės visuomenės sveikatos
priežiūros įstaigos

Sveikatos apsaugos ministerija

Ekstremalių sveikatai 
situacijų centras

Savaitgaliais, poilsio dienomis 
ir naktimis

5 pav. Skubios informacijos teikimo schema
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,,Dėl užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali 

būti panaudoti kaip biologinis agentas, są-

rašo patvirtinimo“), patvirtinti užkrečiamųjų 

ligų apibrėžimai (sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. balandžio 3 d. įsakymas Nr V-188 ,,Dėl 

Europos Komisijos sprendimo Nr. 2002/253/EB 

paskelbimo“), kuriais turi vadovautis asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos dia-

gnozuodamos ir teikdamos informaciją apie už-

krečiamąsias ligas.

2007 m. birželio 15 d. Lietuvoje kaip ir visose 

Pasaulio sveikatos organizacijos šalyse narėse 

įsigaliojo naujos Tarptautinės sveikatos priežiū-

ros taisyklės (2005) – toliau Taisyklės). Šių Taisy-

klių tikslas – sustabdyti, kontroliuoti ligų plitimą 

tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo jų ir užtikrinti 

visuomenės sveikatos institucijų reagavimą be 

reikalo netrukdant tarptautinio vežimo ir preky-

bos. Siekiant užtikrinti sklandų ir efektyvų Taisy-

klių įgyvendinimą Lietuvos Respublikos Seimas 

2008 m. priėmė įstatymą dėl tarptautinių svei-

katos priežiūros taisyklių (2005 m.) ratifikavimo, 

Sveikatos apsaugos ministerija parengė Taisyklių 

nuostatų įgyvendinimo Lietuvoje 2007–2012 

metų programos projektą.

Kiekvienoje šalies administracinėje teritori-

joje yra parengti teritorijos medicininės karan-

tininės apsaugos planai, kuriuose numatytos 

priemonės užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų įveži-

mui ir išplitimui. Lietuvos Respublikos jūrų ir oro 

tarptautinių uostų kontrolės punktuose medici-

ninio karantino kontrolę vykdo nuolat veikiantys 

visuomenės sveikatos centrų padaliniai – medi-

cininio karantino postai.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiū-

rą ir kontrolę vykdančių įstaigų specialistai da-

lyvauja ES užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 

priežiūros tinklų veikloje: EWRS (Skubaus įspė-

jimo ir greito reagavimo sistema), TESSy (Per-

einamoji epidemiologinės priežiūros sistema), 

ENTER-NET (Žarnyno užkrečiamųjų ligų priežiū-

ros tinklas), EWGLI-NET (Europos legioneliozės 

infekcijos darbo grupės tinklas), ISW_TBE (Erkių 

platinamų ligų epidemiologinės priežiūros tin-

klas) ir kt. Dėl šių tinklų veiklos galima greitai 

reaguoti į susiformavusias grėsmes užkrečia-

mųjų ligų požiūriu ir tinkamai pasirengti tokių 

grėsmių išvengimui. ypač tai pasidarė akivaiz-

du pasirodžius pirmiesiems pranešimams apie 

nenustatytos kilmės netipinių plaučių uždegi-

mų atvejus Vietname, Kanadoje, Kinijoje, Hong 

Konge ir kitur, o vėliau apie paukščių gripo, le-

gioneliozės ir kitų užkrečiamųjų ligų protrūkius 

Europoje. Dėl tokios informacijos kaupimo ir 

analizės Lietuva pradėjo įgyvendinti priemonių 

kompleksą šiems susirgimams išvengti, o jiems 

atsiradus medicinos pagalbos teikimą ir profi-

laktinių priemonių atlikimą. Panaši situacija atei-

tyje gali susiformuoti organizuojant priemones 

dėl bioterorizmo atsiradusių užkrečiamųjų ligų 

židinių likvidavimui ar retai pasitaikančių ligų at-

pažinimui ir profilaktikai.

iŠvaDoS

Nors šalyje įgyvendinta daugelis Lietuvos 

sveikatos programoje numatytų priemonių, su-

kurta užkrečiamųjų ligų profilaktikos įstatyminė 

bazė, atitinkanti tarptautinės teisės nuostatas ir 

leidžianti valdyti šių ligų epideminį procesą šaly-

je, tačiau užkrečiamosios ligos išlieka prioriteti-

nė visuomenės sveikatos problema Lietuvoje.

paSiūLymai

Tobulinti užkrečiamųjų ligų epidemiologi- y

nės priežiūros sistemą, atsižvelgiant į Eu-

ropos Sąjungos direktyvinių dokumentų 

nuostatas ir Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomendacijas šioje srityje;

Artimiausiu metu įdiegti kompiuterizuotą  y

užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų registravimo 

ir stebėjimo sistemą;

Stiprinti asmens ir visuomenės sveikatos  y

priežiūros specialistų rengimą ir tobulinimą 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos srityje;

Gerinti ligonių, besikreipiančių medicinos pa- y

galbos dėl užkrečiamųjų ligų, mikrobiologinį 

ištyrimą ligos etiologijai nustatyti įdiegiant 

naujas molekulinės genetikos diagnostines 

technologijas, ypač tuberkuliozės sukėlėjo ir 

jo jautrumo vaistams nustatymui;

Skatinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų  y

šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus, 

kurie diagnozavo tuberkuliozę ir sėkmingai 

ją išgydė, taip pat patikrino dėl tuberkuliozės 

ne mažiau kaip 95 proc. kontaktinių asmenų 

(šeimos narių, bendradarbių, draugų ir kt.).
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NaCioNaLiNėS 2.2. 
imuNoprofiLaktikoS 
programoS 2006–2008 metamS 
ĮgyveNDiNimo eiga  
ir proBLemoS

Nerija Kuprevičienė, Bronius Morkūnas,
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras

Stasė Jankūnienė, Sveikatos apsaugos ministerija

Pasaulio sveikatos organizacijos inicijuota Iš-

plėstinė imunizacijos programa pasaulyje įgy-

vendinama nuo 1974 m., kai pagrindinis tikslas 

buvo apsaugoti vaikus nuo 6 užkrečiamųjų ligų 

(difterijos, stabligės, kokliušo, tymų, poliomielito, 

tuberkuliozės). Vėliau į imunizacijos programas 

buvo įtraukiama vis daugiau užkrečiamųjų ligų, 

plėtėsi skiepijimo mastas, todėl šiandien dauge-

lio šalių imunizacijos programos apima ir skiepiji-

mą nuo raudonukės, epideminio parotito, hepati-

to B, Haemophilus influenzae B tipo infekcijos, kai 

kuriose šalyse į nacionalinį skiepijimo kalendorių 

jau įtraukiamas skiepijimas nuo meningokokinės 

ir pneumokokinės, žmogaus papilomos viruso, 

rotaviruso infekcijų, vėjaraupių ir t. t.

Vykdant ilgalaikes skiepijimų programas, 

kaip didžiausi laimėjimai visuomenės sveikatos 

srityje įvardijama raupų išnaikinimas pasaulyje 

ir Europos regiono, kaip „laisvo“ nuo poliomie-

lito sukėlėjo, sertifikavimas. Šiuo metu vykdant 

profilaktinius skiepijimus ir užkrečiamųjų ligų 

priežiūrą iki 2010 metų Europos regione siekia-

ma likviduoti tymus ir raudonukę. Lietuvoje Na-

cionalinė imunoprofilaktikos programa įgyven-

dinama nuo 1992 metų, per tą laiką keletą kartų 

keitėsi Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendoriai (įtraukti skiepijimai nuo 

hepatito B kūdikiams ir vaikams, nuo B tipo Ha-

emophilus influenzae infekcijos), naudojamos vis 

tobulesnės ir saugesnės vakcinos (inaktyvuota 

poliomielito vakcina, vakcinos su neląsteliniu 

kokliušo komponentu, kombinuotos vakcinos), 

gerėjo užkrečiamųjų ligų epidemiologinė prie-

žiūra (dalyvaujama Europos Sąjungos užkrečia-

mųjų ligų priežiūros ir vakcinacijos tinkluose).

Įgyvendinant Nacionalinę imunoprofilakti-

kos 2006–2008 metų programą, patvirtintą svei-

katos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 8 d. 

įsakymu Nr. V-682 (Žin., 2006, Nr. 88-3486), nau-

jagimiai, kūdikiai ir vaikai skiepijami pagal Lie-

tuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų 

kalendorių valstybės lėšomis nuo tuberkuliozės, 

hepatito B, kokliušo, difterijos, stabligės, polio-

mielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, 

Haemophilus influenzae B tipo infekcijos (1 lente-

lė). Taip pat nuo pasiutligės skiepijami asmenys, 

nukentėję nuo pasiutusių ar įtariamai pasiutusių 

gyvūnų, o po traumų – nuo stabligės (aktyvioji 

imunizacija).

Skiepijant pagal Lietuvos Respublikos vai-

kų profilaktinių skiepijimų kalendorių pasiek-

tos pakankamai didelės skiepijimų apimtys 

(94–99 proc. paskiepytų įvairaus amžiaus grupių 

vaikų) (2 lentelė), leidžiančios suvaldyti užkrečia-

mąsias ligas, nuo kurių skiepijama. Per pastaruo-

sius dešimt metų Lietuvoje ženkliai sumažėjo 

sergamumas kokliušu, tymais, epideminiu paro-

titu, raudonuke. Jau daugelį metų neregistruo-

1 lentelė. užkrečiamosios ligos, nuo kurių skiepijama pagal Lietuvos respublikos  
vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių

amžius užkrečiamoji liga

Naujagimiai Hepatitas B, tuberkuliozė

1 mėn. Hepatitas B

2 mėn. Kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenza infekcija

4 mėn. Kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenza infekcija

6 mėn. Kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenza infekcija, hepatitas B

15 mėn. Tymai, epideminis parotitas, raudonukė

18 mėn. Kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas, B tipo Haemophilus influenza infekcija

6–7 metai Tymai, epideminis parotitas, raudonukė, kokliušas, difterija, stabligė, poliomielitas

12 metų Hepatitas B (vaikai, kurie neskiepyti nuo hepatito B kūdikystėje), tymai, epideminis parotitas, 
raudonukė (vaikai, kurie neskiepyti prieš pradedant lankyti mokyklą)

15–16 metų Difterija, stabligė
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2 lentelė. vaikų skiepijimo mastas 1996–2006 metais

užkrečiamoji liga
(amžiaus grupė)

Skiepijimo mastas (proc.)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Tuberkuliozė
(naujagimiai)

98,4 99,1 99,3 99 99,3 99,3 99,4 98,9 99,4 99,4

Difterija, stabligė
(1 metų amžiaus vaikai)

92 93,5 93,1 93,5 94,7 94,8 94,2 94 93,5 94

Kokliušas
(1 metų amžiaus vaikai)

90 93,1 93 93,6 94,6 94,8 94,2 93,9 93,5 94

Poliomielitas
(1 metų amžiaus vaikai)

94,8 96,6 96,9 96,9 97,5 97 97 96,4 96,9 97,3

Tymai
(2 metų amžiaus vaikai)

95,9 96,5 96,9 97 97,4 97,9 97,7 97,7 97,2 96,3

Epideminis parotitas
(2 metų amžiaus vaikai)

94,9 96,7 96,9 97 97,4 97,9 97,7 97,7 97,2 96,3

Raudonukė
(2 metų amžiaus vaikai)

94,4 95,6 96,8 97 97,4 97,9 97,7 97,7 97,2 96,3

Hepatitas B
(naujagimiai)

– – 95,7 95,6 99 99,2 99,6 99,4 98,5 99,4

B tipo Haemophilus 
influenza infekcija
(1 metų amžiaus vaikai)

– – – – – – – – 61,3 94

3 lentelė. Susirgimų vakcinomis valdomomis užkrečiamosiomis ligomis,  
nuo kurių skiepijama pagal Lietuvos respublikos vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendorių, skaičius 1997–2007 metais

užkrečiamoji liga
atvejų skaičius

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Difterija 2 6 2 0 3 0 0 0 0 0

Kokliušas 96 80 91 162 23 5 48 64 6 18

Stabligė 2 6 0 1 1 4 1 4 3 1

Poliomielitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tymai 18 23 19 7 103 1 1 1 1 0

Epideminis parotitas 1875 5646 4377 466 226 285 279 101 74 81

Raudonukė 755 1322 1304 458 277 170 93 118 110 13

Hepatitas B 470 375 348 382 274 175 187 141 107 83

Haemophilus influenzae 
B tipo infekcija 
(invazinės formos)

6 7 11 15 16 4 8 22 11 27

jami susirgimai įgimtu raudonukės sindromu ar 

naujagimių stablige, difterijos ir stabligės regis-

truojami tik pavieniai atvejai tarp vyresnio am-

žiaus žmonių, sergamumui hepatitu B būdinga 

mažėjimo tendencija (3 lentelė).

Nuo 2007 m. pradžios Lietuvoje pasiekta ke-

letas ženklių rezultatų, susijusių su vaikų ir suau-

gusiųjų skiepijimu nuo užkrečiamųjų ligų:

1. Saugesnių vakcinų naudojimas ir skie-
pijimo kokybės gerinimas:

– skiepijama vakcinomis tik su neląsteli-
niu kokliušo komponentu. Ląstelinės kokliušo 

vakcinos pasaulyje naudotos jau keletą dešim-

tmečių, skiepijant vaikus gerokai sumažėjo ser-

gamumas kokliušu ir jo sukeltomis komplikacijo-

mis, tačiau skiepijant ląsteline kokliušo vakcina 

dažnai pasireikšdavo nepageidaujamos reakci-

jos į skiepą. Dažniausiai nustatomos šios nepa-

geidaujamos reakcijos į skiepijimą vakcina su 

ląsteliniu kokliušo komponentu: reakcijos injek-
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cijos vietoje, karščiavimas, neįprastas verksmas, 

traukuliai ir kt. Palyginti didelis nepageidaujamų 

reakcijų į ląstelinį kokliušo vakcinos komponen-

tą skaičius buvo pagrindinė priežastis tobulinti 

šias vakcinas. Neląstelinės kokliušo vakcinos ne-

pageidaujamų reiškinių sukelia kur kas mažiau. 

Nors abiejų (ląstelinių ir neląstelinių) kokliušo 

vakcinų efektyvumas labai panašus, vakcinos su 

ląsteliniu kokliušo komponentu yra pigesnės už 

naujos kartos vakcinas su neląsteliniu kokliušo 

komponentu. Pasaulio sveikatos organizacija 

pareiškė savo poziciją dėl kokliušo vakcinų nau-

dojimo: nors įrodyta, kad vakcinos su ląsteliniu 

kokliušo komponentu yra efektyvios, tačiau dėl 

dažnų nepageidaujamų reakcijų į skiepijimą ša-

lys skatinamos naudoti vakcinas su neląsteliniu 

kokliušo komponentu;

– skiepijama tik inaktyvuota poliomielito 
vakcina. Pasaulyje vykdant ilgalaikį skiepijimą 

nuo poliomielito siekiama pašalinti susirgimus 

poliomielitu ir visiškai sustabdyti ,,laukinio“ polio-

mielito viruso cirkuliaciją. Oralinė (gyva) poliomie-

lito vakcina, ilgą laiką buvusi viena pagrindinių 

poliomielito profilaktikos priemonių, šiandien jau 

traktuojama, kaip nepakankamai saugi. Pagrin-

dinė to priežastis − galimos nepageidaujamos 

reakcijos į skiepijimą (povakcininis paralyžius) ir 

vakcininio poliomielito viruso cirkuliacija aplinko-

je ir jo mutacijos. Pasaulio sveikatos organizacija 

nurodo, kad laikui bėgant visos šalys turės pradė-

ti naudoti tik inaktyvuotą poliomielito vakciną;

– skiepijama kombinuotomis vakcinomis. 
Kombinuotų vakcinų naudojimas įgyvendinant 

nacionalines imunoprofilaktikos programas − tai 

pasaulyje pripažinta strategija, didinanti skiepi-

jimo nuo užkrečiamųjų ligų mastą. Pagrindiniai 

kombinuotų vakcinų naudojimo privalumai: ma-

žėja klaidų tikimybė, mažėja vizitų asmens sveika-

tos priežiūros įstaigose skaičius, vaikai ir jų tėvai 

patiria mažesnį psichologinį diskomfortą.

2. vyresni vaikai skiepijant apsaugomi 
nuo kokliušo. Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, 

skiepijant nuo kokliušo sumažėjo jaunesnio 

amžiaus vaikų sergamumas. Kokliušas darosi 

vyresnio amžiaus vaikų ir suaugusiųjų užkrečia-

mąja liga. Nors Lietuvoje kokliušas suaugusiems 

diagnozuojamas labai retai, realus sergamumas, 

ypač lengvomis, kliniškai neišreikštomis formo-

mis, yra gerokai didesnis. Todėl, siekiant veiks-

mingai ir saugiai valdyti sergamumą kokliušu, 

vakcina su neląsteliniu kokliušo komponentu 

būtina skiepyti vaikus, prieš jiems pradedant 

lankyti mokyklą.

3. rengiantis gripo pandemijai rizikos gru-
pių asmenys skiepijami nuo gripo. Įgyvendi-

nant Nacionalinę imunoprofilaktikos 2006–2008 

metų programą ir sveikatos apsaugos ministro 

2007 m. vasario 2 d. įsakymą Nr. V-63 „Dėl ap-

rūpinimo imunobiologiniais preparatais, švirkš-

tais, Nacionalinei imunoprofilaktikos 2006–2008 

metų programai įgyvendinti“ 2007 metais pirmą 

kartą Lietuvoje rizikos grupių asmenys (asmenys 

gyvenantys socialinės globos ir slaugos įstai-

gose; vyresni nei 65 metų asmenys; asmenys iki 

65 m., sergantys lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, 

kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligo-

mis susijusiomis, su imuniniais mechanizmais, 

piktybiniais navikais ir sveikatos priežiūros įstai-

gų darbuotojai) skiepijami nuo sezoninio gripo 

valstybės lėšomis.

4. artimiausiu metu suaugusieji bus pra-
dėti skiepyti nuo difterijos ir stabligės. 2007 

metais Valstybinė ligonių kasa sudarė sutartis 

dėl difterijos, stabligės (suaugusiems) vakcinos 

tiekimo. Gresiant difterijos epidemijai Lietuvoje 

ir kitose Baltijos šalyse, atsižvelgiant į Pasaulio 

sveikatos organizacijos rekomendacijas, buvo 

vykdoma skiepijimo nuo difterijos kampanija, 

kurios tikslas – užkirsti kelią tolesniam difterijos 

epidemijos plitimui. Skiepijimo kampanija buvo 

vykdoma 2 etapais: 1995 m. pabaigoje ir 1996 m. 

pradžioje. Kampanijos metu viena vakcinos 

doze paskiepyta per 1,5 mln. arba 76,7 proc. su-

augusių Lietuvos gyventojų. Praėjus 10 metų po 

skiepijimo, būtina suaugusiuosius skiepyti nuo 

difterijos ir stabligės.

5. 2007 metais pirmą kartą Lietuvoje valsty-

bės lėšomis įsigyta hepatito B vakcina hemo-
dializuojamiems ligoniams. Siekiant hemodi-

alizuojamus ligonius apsaugoti nuo hepatito B 

infekcijos, būtina speciali vakcina, kuri skiriasi 

nuo įprastai skiepijamos hepatito B vakcinos.

Įgyvendinant Nacionalinę imunoprofilak-

tikos programą, Lietuva dalyvauja Europos Ko-

misijos užkrečiamųjų ligų, valdomų vakcinacija, 

epidemiologinės priežiūros ir vakcinacijos tin-

kluose. Difterijos priežiūros tinklas DIPNET (Dip-

htheria Surveillance network) – skirtas epide-

miologams ir mikrobiologams iš ES šalių. Tinklas 

buvo kuriamas Europos difterijos laboratorijų 
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darbo grupės pagrindu, atsižvelgiant į difterijos 

epidemiją Rytų Europoje, Rusijoje. Projekto tiks-

las difterijos vakcinacijos programų ir epidemio-

loginės priežiūros vertinimas. 2007 m. pagal šį 

projektą pradėtas difterijos sukėlėjų skriningas 

Lietuvoje ir Europoje, kuris leis įvertinti realų 

difterijos sukėlėjo paplitimą. Galutiniai projek-

to tikslai – įvertinti difterijos epidemiologinės 

priežiūros, skiepijimų nuo difterijos politiką ES 

šalyse, suformuoti bendras gaires epidemiolo-

ginei priežiūrai (taip pat ir laboratorinei) ir vak-

cinacijai. Vakcinomis valdomų užkrečiamųjų 

ligų epidemiologinės priežiūros tinklas EUVAC.

NET (A surveillance Community network for 

vaccine preventable infectious diseases), kurio 

tikslas – surinkti duomenis apie vakcinomis val-

domas užkrečiamąsias ligas (epidemiologinės 

priežiūros duomenis) ir juos analizuoti, įvertinti 

nacionalinius skiepijimų kalendorius. Nuo 2005 

metų šio tinklo veikloje dalyvauja visos ES ša-

lys ir Turkija. Gripo epidemiologinės priežiūros 

tinklas EISS (European Influenza Surveillance 

Scheme) – koordinuoja gripo epidemiologinę 

priežiūrą, bendradarbiauja su Europos Komisija 

ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centru. 

Visus metus vykdo gripo epidemiologinę prie-

žiūrą, skelbia duomenis interneto tinklalapyje. 

Invazinių bakterinių infekcijų priežiūros tinklas 

EU-IBIS (European Invasive Bacterial Infections 

Surveillance Network) – skirtas meningokoki-

nei, pneumokokinei ir Haemophilus influenza 

infekcijų epidemiologinei priežiūrai. Šio projek-

to tikslas yra rinkti epidemiologinę informaciją 

apie šiuos sukėlėjus, jų sukeltas ligas ir pagerinti 

laboratorinę diagnostiką, teikti rekomendacijas 

dėl profilaktinių skiepijimų nuo šių infekcijų. 

Europos jungtinio bendradarbiavimo dėl vak-

cinų tinklo VENICE (Vaccine European New In-

tegrated Collaboration Effort) tikslas – žinių ir 

duomenų, susijusių su vakcinacija, surinkimas ir 

skleidimas, tinklalapio ir internetinės duomenų 

keitimosi sistemos sukūrimas. Projekte vertina-

mi: sprendimų priėmimas vakcinacijos srityje, 

imunizacijos apimčių prognozavimas, nepagei-

daujamų reakcijų į skiepus priežiūra.

iŠvaDoS ir paSiūLymai

1. Įgyvendinant Nacionalinę imunoprofilak-

tikos programą Lietuvoje pasiektas pakankamai 

didelis skiepijimų nuo užkrečiamųjų ligų mastas, 

leidžiantis kontroliuoti vakcinomis valdomas už-

krečiamąsias ligas.

2. Centralizuotas imunobiologinių prepara-

tų pirkimas, švirkštus perkant Valstybinei ligonių 

kasai, užtikrina nenutrūkstamą vakcinų tiekimą.

3. 2006–2007 metais pasiekti laimėjimai įgy-

vendinant Nacionalinę imunoprofilaktikos pro-

gramą: vaikai pagal Lietuvos Respublikos vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijami 

kombinuotomis vakcinomis su neląsteliniu ko-

kliušo komponentu, atsisakyta skiepijimų gyva 

poliomielito vakcina ir pereita prie skiepijimų tik 

inaktyvuota poliomielito vakcina, vaikai prieš 

jiems pradedant lankyti mokyklą pradėti skiepy-

ti nuo kokliušo, nuo gripo pradėti skiepyti asme-

nys, priklausantys gripo rizikos grupėms.

4. Siekiant užtikrinti Nacionalinės imunopro-

filaktikos programos tęstinumą, reikia parengti 

programos 2009–2013 metų projektą ir įvertinti 

naujų (dar neskiepijamų pagal Lietuvos Respu-

blikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių) 

vakcinų (pavyzdžiui, žmogaus papilomos viru-

so, rotaviruso, erkinio encefalito, konjuguotos 

pneumokokinės infekcijos, konjuguotos menin-

gokokinės infekcijos, vėjaraupių) įtraukimą į Lie-

tuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų 

kalendorių.

5. Siekiant didinti vaikų ir suaugusiųjų skie-

pijimo mastą, būtina efektyviai propaguoti pro-

filaktinius skiepijimus. Pasaulio sveikatos orga-

nizacija pabrėžia, kad Rytų Europos šalyse ypač 

svarbu gydytojų požiūris į profilaktinius skiepiji-

mus, kuris turi būti grįstas moksliniais įrodymais 

ir oficialiomis nacionalinių ir tarptautinių organi-

zacijų rekomendacijomis.
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živ/aiDS teNDeNCijoS 2.3. 
Lietuvoje ir europoje

Irma Čaplinskienė, Oksana Strujeva,  

Saulius Čaplinskas

Prieš 20 metų (1988 metais) Lietuvoje diagno-

zuotas pirmasis užsikrėtimo žmogaus imuno-

deficito virusu (ŽIV) atvejis. Pasaulyje ŽI viruso 

sukeltas įgyto imunodeficito sindromas (AIDS) 

pirmą kartą aprašytas JAV gydytojų 1981 metais. 

Įvairiose pasaulio šalyse ŽIV plito skirtingais tem-

pais, todėl ŽIV ir AIDS sergamumo ir paplitimo 

lygis labai įvairus. Per daugiau nei 25-erius ŽIV 

ir AIDS epidemijos plitimo metus mokslininkai 

iš viso pasaulio pateikė daugybę rekomendacijų 

apie tai, kaip kovoti su šios ligos plitimu. Tačiau, 

pasak Jungtinių Tautų AIDS programos (angl. 

UNAIDS) 2006 m. ataskaitos, kovos su ŽIV/AIDS 

iniciatyvos, atsakas ir rezultatai įvairiose šalyse 

labai skirtingi. Prognozuojama, kad 2007 metais 

pasaulyje gyveno 33,2 mln. (nuo 30,6 iki 36,1 mln.) 

užsikrėtusių ŽIV ir sergančių AIDS žmonių, iš kurių 

apie 50 proc. moterys ir apie 2,5 mln. vaikų iki 15 

metų amžiaus. Daugiausiai mirštančiųjų (apie 

76 proc.) nuo AIDS užregistruota Afrikos žemy-

ne. Ekspertų nuomone, ŽIV infekcijos pandemija 

pastaruoju metu vystosi dviem etapais: ŽIV siau-

tėja bendroje populiacijoje, ypač Afrikoje, į pietus 

nuo Sacharos, ir ŽIV plinta kituose pasaulio regi-

onuose tarp didelės rizikos užsikrėsti ŽIV turinčių 

grupių (vyrų, turinčių lytinius santykius su vyrais, 

švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, komercinio 

sekso paslaugų teikėjų) ir jų lytinių partnerių.

ŽIV infekcija išlieka viena iš prioritetinių svei-

katos apsaugos sričių Europos Sąjungos (ES) ša-

lyse. Jose ŽIV epidemijos pikas buvo 1990 metų 

pradžioje. Visgi, norint palyginti daugiametes 

sergamumo ŽIV tendencijas tarp ES šalių, būtina 

paminėti, kad galima analizuoti tik 20 iš 27 šalių 

(tarp jų ir Lietuvos) duomenis, nes nuo 1999 m. 

ne visos šalys rinko ir teikė ŽIV/AIDS duomenis 

Europos AIDS monitoringo centrui (angl. Eu-

roHIV). Vertinant ŽIV plitimo tendencijas šiose 

šalyse (nuo 1999 m. iki 2006 m.), ŽIV infekcijos 

atvejų, diagnozuotų per metus, skaičius beveik 

padvigubėjo. Naujų ŽIV atvejų rodiklis Europos 

regione milijonui gyventojų 2006 m. buvo 111.1, 

o ES šalių vidurkis – 67.2. Sparčiausi ŽIV plitimo 

tempai užregistruoti dviejose ES šalyse: Estijoje 

ir Portugalijoje – atitinkamai 500 ir 250 ŽIV atve-

jų milijonui gyventojų. Lyginant su kitomis ES 

šalimis, ŽIV plitimą Lietuvoje pavyko pristabdy-

ti – ŽIV sergamumo rodiklis siekė 29.3/1000 000 

gyventojų ir tai daugiau nei du kartus žemesnis 

nei ES šalių vidurkis (išskyrus Italiją ir Ispanija, 

kur ŽIV atvejai nacionaliniu mastu neregistruo-

jami). Iš viso 2006 metais Europoje užregistruoti 

86 912 nauji ŽIV infekcijos atvejai, iš kurių ES ša-

lyse 26 220. Sergamumo ŽIV rodiklis Lietuvoje, 

lyginant su 25 ES šalimis, yra tarp žemiausiųjų ir 

buvo 18 vietoje (1 pav.).

Kasmet daugėja užsikrėtusiųjų ŽIV lytinių 

santykių metu, stabilizuojasi ŽIV plitimas per 

švirkščiamuosius narkotikus – tai bendros ŽIV 

infekcijos tendencijos Europoje (2 pav.).

Detalizuojant tendencijas pagal ŽIV plitimo 

būdus ir pagal PSO Europos regionus, matyti, 

kad Vakarų ir Vidurio Europoje pastaruoju metu 

dominuoja du ŽIV plitimo būdai – vis dažniau 

užsikrečiama lytinių (homoseksualių) santykių 

metu ir ŽIV atveža migrantai iš šalių, kur dide-
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lis ŽIV paplitimas. Vakarų Europoje dominuoja 

imigrantai iš Sub-Sacharos Afrikos, o į Vidurio 

Europą migruoja ŽIV užsikrėtusios prostitutės 

iš Rusijos ir Ukrainos. Rytų Europos regione (pri-

klauso ir Baltijos šalys) dominuojantis ŽIV epide-

mijos plitimo būdas – švirkščiamųjų narkotikų 

vartojimas, ypač tarp vyrų. Rytų Europos regio-

no šalyse yra nauja tendencija, kai daugėja už-

sikrėtusiųjų ŽIV švirkščiamųjų narkotikų varto-

tojų lytinių partnerių, ypač moterų. Pastaraisiais 

metais Lietuvoje nustatyti pirmieji užsikrėtimo 

ŽIV atvejai tarp Alytaus pataisos namuose ŽIV 

protrūkio metu (2002 m.) išaiškintų asmenų ly-

tinių partnerių (moterų). Taip pat padaugėjo ŽIV 

atvejų tarp narkotikų vartotojų lytinių partnerių, 

kas rodo, jog būtina sustiprinti švietimo kampa-

nijas šiai tikslinei grupei. Tačiau iškyla jų pasie-

kiamumo problema, kas reikalauja naujų veiklos 

metodų ir partnerių.

Vidutinis amžius ŽIV diagnozės nustatymo 

metu Lietuvoje yra 32 metai. ES šalyse – 35 me-

tai. Pavyzdžiui, Latvijoje šis rodiklis yra 28 metai, 

o Prancūzijoje – 37 metai. Bendra tendencija 

Lietuvoje – užsikrėtusiųjų amžius diagnozės 

nustatymo metu jaunėja ir tai rodo prevencinių 

priemonių svarbą tarp jaunimo.

Europos Sąjungos šalyse maždaug ketvirta-

dalio naujų diagnozuotų ŽIV užsikrėtusiųjų gali-

mas užsikrėtimo būdas nenustatytas. Tuo tarpu 

Lietuvoje šis rodiklis per pusę mažesnis ir siekia 

14 procentų, kas rodo, jog ŽIV epidemiologinėje 

sistemoje skiriamas sąlyginai adekvatus dėme-

sys epidemiologinei anamnezei rinkti apie kie-

kvieną ŽIV atvejį. Apskritai duomenis pagal ŽIV 

užsikrėtimo būdą nuo 1999 m. renka tik 18 ES 

šalių (tarp jų ir Lietuva). Pavyzdžiui, Estijoje ru-

tininiai duomenys apie galimą ŽIV užsikrėtimo 

būdą nerenkami ir tokios informacijos neturė-

jimas apsunkina tikslingo ŽIV atsako organiza-

vimą, išteklių sutelkimą, prevencijos prioritetų 

identifikavimą.

Lietuvoje ŽIV užsikrėtusių moterų iki 2008 m. 

sausio 1 d. registruota 6 kartus mažiau nei vyrų, 

tačiau jų kasmet daugėja. Dauguma (60,1 proc.) 

moterų ŽIV užsikrėtė vartodamos švirkščiamuo-

sius narkotikus, tačiau daugėja užsikrėtusiųjų 

lytinių santykių metu. Europos regione tarp re-

gistruotų ŽIV atvejų taip pat dominuoja vyrai. 

Dauguma (90 proc.) ŽIV užsikrėtusių moterų 

Lietuvoje yra reprodukcinio amžiaus. Pirmoji 

ŽIV užsikrėtusi moteris Lietuvoje gimdė 2002 

metais, o iki 2008 m. sausio 1 d. registruota 30 

ŽIV užsikrėtusių moterų gimdymų ir nustatytas 

vienas iš motinos vaikui ŽIV perdavimo atvejis. 

Įvertinus kintančią ŽIV/AIDS epidemiologinę 

situaciją Lietuvoje tarp moterų, laiku imtasi pa-

pildomų priemonių detaliau reglamentuoti pe-

rinatalinio ŽIV perdavimo profilaktiką. Nuo 2007 

metų nėščiųjų sveikatos tikrinimą reglamentuo-

ja sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruo-

džio 29 d. įsakymas Nr. V-1135 „Dėl nėščiųjų svei-

katos tikrinimų“, pagal kurį nėščios moterys dėl 
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ŽIV infekcijos tiriamos du kartus – iki 12 nėštumo 

savaitės ir 29–40 nėštumo savaitę. Tyrimų išlai-

dos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų. Ši tvarka 

leido išplėtoti nėščiųjų testavimo dėl ŽIV apimtis 

ir sustiprinti perinatalinio ŽIV perdavimo profi-

laktiką. ES šalių konferencijoje priimtoje Dublino 

deklaracijoje „Partnerystė kovoje su ŽIV/AIDS 

Europoje ir Centrinėje Azijoje“ numatyta, kad ES 

šalys sieks, jog perinatalinis ŽIV perdavimo bū-

das šalyje neviršytų 2 procentų. Iš viso Europoje 

iki 2007 m. užregistruoti 3895 perinatalinio ŽIV 

perdavimo atvejai. Ankstyvas diagnozės nusta-

tymas nėščiosioms leidžia laiku pradėti taikyti 

perinatalinės ŽIV profilaktikos priemones: skirti 

antiretrovirusinį gydymą nėštumo ir gimdymo 

metu ir profilaktinį gydymą naujagimiui, parink-

ti tinkamą gimdymo taktiką (geriausia atlikti ce-

zario pjūvio operaciją), nemaitinti kūdikio krūti-

mi. Taikant visas šias priemones, perinatalinę ŽIV 

perdavimo riziką galima sumažinti nuo 30 proc. 

iki 2 proc.

ŽIV – per kraują plintanti infekcija, todėl ne-

atsitiktinai šią sritį itin griežtai reglamentuoja ES 

direktyvos dėl donoro kraujo ir jo produktų sau-

gumo. ES tik 20 šalių renka ir analizuoja ŽIV pa-

plitimo tarp kraujo donorų duomenis. Lietuvoje 

iki 2008 metų neregistruotas nei vienas ŽIV in-

fekcijos perdavimo atvejis perpilant kraują ar jo 

produktus ir persodinant organus. Visas donorų 

kraujas Lietuvoje yra tikrinamas dėl ŽIV užtikri-

nant standartines procedūras ir atliekant išorinę 

kokybės kontrolę. Patikrinimų metu (per visą ŽIV 

infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį nuo 

1989 m. iki 2008 m.) trisdešimčiai ketinusių tapti 

kraujo donorais ir vienam organų donorui buvo 

nustatyta ŽIV infekcija. Nei vienas iš jų netapo 

donorais. Didžiausias ŽIV paplitimas tarp krau-

jo donorų 2006 m. užfiksuotas Estijoje – 16,5 

atv./100 000 donacijų (3 pav.). Lietuva grėsmin-

goje ketvirtoje vietoje po Estijos, Latvijos ir Ru-

munijos. Tačiau Rytų Europos šalių kontekste 

Lietuva atrodo geriau ir pagal šį rodiklį esame 

prie turinčiųjų žemiausią paplitimą.

Pažymima, kad Lietuvoje didesnį kraujo 

saugumą ir atitinkamai žemesnius ŽIV papliti-

mo rodiklius tarp kraujo donorų galėtų sąlygo-

ti spartesnis Neatlygintinos kraujo donorystės 

plėtojimas. Tuo tarpu iki šiol kraujo donorams 

yra mokamos kompensacijos, kas pritraukia rizi-

kos grupių atstovus, siekiančius laikinai išspręsti 

atitinkamas socialines problemas.

Europos AIDS monitoringo centro duomeni-

mis, visoje Europoje yra mažėjančios per metus 

naujų ŽIV užsikrėtusiųjų narkotikų vartotojų ten-

dencijos. Tuo tarpu 11 iš 14 Rytų Europos šalių 

(įskaitant Lietuvą) pastarąjį dešimtmetį vyrau-

jantis ŽIV plitimo būdas vis dar – švirkščiamųjų 

narkotikų vartojimas (ŠNV). Pagal lytį, dauguma 

(876) ŽIV užsikrėtusiųjų ŠNV Lietuvoje – vyrai 

ir 111 moterų. ŽIV užsikrėtusiųjų ŠNV amžiaus 

vidurkis – 30 metų. Lietuvoje ŽIV infekcija ŠNV 

nustatoma labai ankstyvose ŽIV ligos stadijose: 

tik 0,5 proc. ŽIV užsikrėtusiųjų ŠNV ŽIV infekcija 

buvo diagnozuota vėlyvoje – AIDS ligos stadijo-

je. Neramina ne tik Lietuvos narkotikų vartotojų 

koncentruotas infekuotumas ŽIV, bet ir grėsmin-

gas jų infekuotumas virusiniais hepatitais, kas 

atspindi itin rizikingą jų švirkštimosi ar lytinę 
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elgseną. Lietuvos AIDS centro atliktų paplitimo 

tyrimų tarp ŠNV duomenimis, virusinio hepati-

to C (VHC) paplitimas siekia nuo 94 iki 98 proc. 

Tuo tarpu Europos ligų kontrolės centro prane-

šimuose didesnis nei 60 proc. VHC paplitimas 

jau yra vertinamas kaip labai aukštas. Nuo 7 iki 

10 proc. ŠNV yra HbsAg nešiotojai, todėl turėda-

mi neapsaugotus lytinius santykius gali platinti 

šią infekciją savo lytiniams partneriams. Proble-

ma darosi dar aktualesnė tais atvejais, kai santy-

kiaujama už narkotikų dozę, daiktus ar pinigus. 

Tokių ŠNV, įvairių tyrimų duomenimis, nustato-

ma apie dešimtadalis. Todėl rizikingos elgsenos 

keitimo intervencijos šiai rizikos grupei išlieka 

aktualiausios. Be to, rizikingos elgsenos poky-

čius, jų veiksmingumą galima kontroliuoti, bei, 

esant nepalankioms tendencijoms, koreguoti 

intervencijų intensyvumą, apimtis, struktūrą. 

Per pastaruosius penkerius metus (2003–2007) 

Lietuvoje naujų ŽIV atvejų tarp narkotikų varto-

tojų registruojama kasmet mažiau – atitinkamai 

nuo 77 proc. iki 55,6 procentų. Tačiau šios ten-

dencijos vertintinos gana rezervuotai, nes yra 

objektyvių preliminarių duomenų, leidžiančių 

teigti, kad kai kuriuose narkotikų vartotojų tin-

kluose ŽIV paplitimas itin koncentruotas ir aukš-

tesnis nei 5 proc. Be to, labai skiriasi Vilniaus ir 

Klaipėdos ŽIV paplitimo rodikliai. Kadangi tai 

kompleksinė problema, todėl ŽIV prevencijos 

atsakas tarp ŠNV turėtų apimti įvairius sektorius 

ir būti adekvačiai koordinuojamas.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, ŽIV 

infekcijos sąsajos su laisvės atėmimo vietomis – 

itin opi problema. Laisvės atėmimo vietose 

koncentruojasi asmenys su rizikinga elgsena, 

kas sudaro prielaidas didesnei infekcijų plitimo 

tikimybei. Kalėjimų departamento prie Teisin-

gumo ministerijos ir Lietuvos AIDS centro duo-

menimis, apie 64 proc. visų ŽIV infekuotų as-

menų Lietuvoje yra nors kartą pabuvoję laisvės 

atėmimo vietose. Tai dėsninga, nes dauguma 

ŽIV infekuotų asmenų Lietuvoje yra narkotikų 

vartotojai ir jiems būdingas atitinkamas gyve-

nimo būdas ir dažnas nusikalstamas elgesys, 

kuris nulemia jų patekimą į laisvės atėmimo vie-

tas. Nelegalių narkotikų patekimas ir vartojimas 

laisvės atėmimo vietose – tai pasaulinė proble-

ma. Nustatyta, kad nuo 15 iki 50 proc. ES šalių 

nuteistųjų yra turėję ar turi nelegalių narkotikų 

vartojimo patirties. Lietuvoje laisvės atėmimo 

vietose laikomų narkotikų vartotojų taip pat 

kasmet daugėja. Su narkotikų vartojimu susiju-

si rizikinga elgsena, nepakankamas nuteistųjų 

užimtumas – tai veiksniai, sąlygojantys užkrečia-

mųjų ligų (įskaitant ŽIV) plitimą laisvės atėmimo 

vietose. Aktyvi ŽIV epidemiologinės priežiūros 

sistema (dėl ŽIV testuojami visi asmenys, paten-

kantys ar paliekantys laisvės atėmimo vietas, ir 

atitinkami periodiniai testavimai) leidžia kon-

troliuoti ŽIV profilaktikos intervencijas laisvės 

atėmimo vietose. Dėl aktyvios nacionalinės ŽIV 

epidemiologinės priežiūros sistemos (įskaitant 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą) 2002 metais 

pavyko išaiškinti ŽIV protrūkį Alytaus pataisos 

namuose. Protrūkio išaiškinimas beveik suta-

po su jo pradžia. Pastarasis faktas leido imtis 

neatidėliotinų narkomanijos ir ŽIV prevencijos 

priemonių ir sustabdyti protrūkį. Literatūros 

duomenimis, nustatyti ŽIV serokonversijos fak-

tus laisvės atėmimo vietose gana sudėtinga, nes 

sunku įrodyti tikslų ŽIV užsikrėtimo momentą ir 

tuo dažnai būna nesuinteresuota laisvės atėmi-

mo vietų administracija. Pažymima, kad konkre-

taus protrūkio išaiškinimas labai priklauso nuo 

įkalinimo įstaigos administracijos geranorišku-

mo ir nacionalinės ŽIV epidemiologinės stebė-

senos aktyvumo. Kita vertus, išlieka prioritetinė 

problema bausmę atlikusiųjų ŽIV užsikrėtusių 

nuteistųjų reintegracija į visuomenę. Reikia pa-

minėti, kad reintegracijos programų įvairiuose 

regionuose daugėja, tačiau didžiausias jų porei-

kis tikėtinas Vilniuje ir Klaipėdoje yra tenkinamas 

nepakankamai.

Per visą ŽIV infekcijos registravimo laiką Lie-

tuvoje paskutinė ŽIV ligos stadija – AIDS susirgo 

151 ŽIV užsikrėtęs pacientas. Naujų AIDS atvejų 

rodiklis 100 000 gyventojų ES šalyse pradėjo 

mažėti nuo 1999 metų. Didžiausias tarp ES šalių 

sergamumas AIDS užregistruotas Portugalijoje, 

Ispanijoje ir Latvijoje: atitinkamai 6,6, 3,5 ir 2,7 

atvejai 100 000 gyventojų. Lietuvoje šis rodiklis 

siekė 0,8 ir, palyginus su kitomis ES šalimis, buvo 

vienas iš žemesnių (4 pav.).

Dėl plačiai prieinamo efektyvaus ŽIV ligos 

gydymo pastaruoju metu Europoje ankstesnės 

AIDS atvejų stebėsenos sistemos, kaip ŽIV in-

fekcijos plitimo tendencijų vertinimo rodiklio, 

atsisakoma. Epidemiologiniu požiūriu, gerokai 

informatyvesnis ir svarbesnis yra naujų ŽIV atve-

jų registravimas, kuris leidžia vertinti epidemijos 
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tendencijas. Kai kuriose Europos šalyse naciona-

linė naujų ŽIV atvejų registravimo sistema įdieg-

ta palyginti neseniai: Prancūzijoje – nuo 2003 

m., Maltoje – nuo 2004 m., o Ispanijoje ir Italijoje 

pastarosios visai nėra.

Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, daž-

niausia AIDS indikacinė liga – plaučių tuberku-

liozė (TB). Iš viso iki 2007 metų Lietuvoje TB su-

sirgo 46 ŽIV infekuoti asmenys, iš kurių 13 mirė. 

ŽIV užsikrėtę asmenys dažniau serga sunkiomis 

TB formomis, kai pažeidžiami ne tik plaučiai, bet 

ir kiti organai. Beveik trečdaliui ŽIV ir TB užsikrė-

tusių pacientų Lietuvoje buvo nustatyta atspari 

vaistams TB, todėl daliai iš jų gydymas nepadė-

jo ir gyvybės išgelbėti nepavyko. ŽIV ir TB užsi-

krėtusiųjų narkotikų vartotojų sveikimo nuo šių 

infekcijų prognozės ne itin palankios, nes nar-

kotikų vartojimas slopina žmogaus imunitetą ir 

vaistų veiksmingumą.

Kasmet Lietuvoje auga antiretrovirusinės 

terapijos (ARV) poreikiai. Gaunančiųjų valstybės 

(iš PSDF biudžeto) kompensuojamą ARV gydy-

mą išaugo nuo 28 asmenų 2003 metais iki 98 

asmenų 2007 metais. Valstybinės ligonių kasos 

duomenimis, vieno paciento ARV gydymo išlai-

dos tik vaistams (neskaitant brangių laboratori-

nių tyrimų) vidutiniškai kainuoja nuo 21 iki 35,5 

tūkstančių litų per metus. Daugėja AIDS atvejų 

tarp narkotikų vartotojų, nes vertinant natūralią 

ŽIV infekcijos eigą, AIDS pradeda sirgti tie as-

menys, kurie ŽIV užsikrėtė antrosios ŽIV plitimo 

bangos Lietuvoje (1996 ar 1997 m.) metu, t. y. 
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švirkščiamųjų narkotikų vartotojai. Valstybės lė-

šomis kompensuojamą ARV gydymą gaunančių 

narkotikų vartotojų skaičius išaugo iki 34 asme-

nų 2007 metais. Tai sudarė daugiau nei trečdalį 

visų ARV gydymą gaunančių asmenų Lietuvoje. 

Dalis iš jų gydymą nutraukė ar mirė. Švirkščiamų-

jų narkotikų vartotojų antiretrovirusinio gydy-

mo aprėpties rodiklis pastaraisiais metais labai 

išaugo nuo 15,3 proc. 2004 metais iki 37,9 proc. 

2006 metais. Sparčiausios mirtingumo nuo AIDS 

mažėjimo ES šalyse tendencijos užfiksuotos nuo 

1996 metų, kai ŽIV liga pradėta gydyti antiretro-

virusiniais vaistais (5 pav.).

ARV gydymas pagerina ŽIV užsikrėtusiųjų 

gyvenimo kokybę, sveikatą, atitolina AIDS, pra-

ilgina gyvenimo trukmę, sumažina mirtingumą. 

Daugėja su ŽIV/AIDS gyvenančiųjų skaičius, o 

tuo pačių ŽIV paplitimo rodiklis.

2007 metų pabaigoje ŽIV testavimo klausi-

mais Briuselyje vykusioje konferencijoje Europos 

šalys ragintos plėtoti ŽIV testavimą ir konsultaci-

nę pagalbą. Šalių lyginimas pagal atliktų jose ŽIV 

testų skaičių yra sudėtingas. Dažnai šių rodiklių 

palyginti negalima, nes tyrimai atlikti skirtingo-

mis testavimo formomis, skirtingose institucijo-

se ir grupėse. Testavimo apimčių tarp šalių lygi-

nimas galimas tik tada, kai lyginamos tos pačios 

testuotų asmenų grupės (nėščiosios, nuteistieji 

ir kt.). Mokslininkai sutaria, kad efektyviausia 

dėl ŽIV testuoti tas rizikos grupes, kuriose rizika 

užsikrėsti ŽIV yra didžiausia. Atsižvelgiant į tai, 

Lietuvoje ir toliau būtina plėtoti rizikos grupių 

testavimą ir konsultavimą (įskaitant anoniminį) 

ir išplėsti priimtinesnius kai kuriems pacientams 

testavimo būdus (taikyti mažiau invazyvius). Pa-

žymima, kad tos šalys, kurios konsultuoja ir tes-

tuoja daugiau rizikos grupių asmenų, yra dau-

giau pasiekusios ŽIV/AIDS prevencinėje veikloje, 

nei tos, kurių testavimo sistema apsiriboja tik 

besikreipiančiųjų į sveikatos priežiūros įstaigas 

laisvanoriškais tyrimais dėl ŽIV. Naujausios PSO 

ir JT testavimo dėl ŽIV rekomendacijos (2007 m.) 

nurodo, kad žemo ir koncentruoto ŽIV papliti-

mo šalyse nėra tikslinga testuoti dėl ŽIV visus 

gyventojus, tačiau rekomenduotinas prioritetas 

turėtų būti: 1) lytiškai plintančiomis ligomis už-

sikrėtę asmenys, 2) aukštos rizikos užsikrėsti ŽIV 

grupės, 3) nėščiosios (įskaitant ŽIV užsikrėtusių 

moterų pagimdytų vaikų testavimą), 4) tuberku-

lioze sergantys pacientai. Minėtose rekomenda-

cijose pažymima, kad žemo ir koncentruoto ŽIV 

paplitimo šalyse testavimo ir konsultavimo dėl 

ŽIV apimtys turėtų būti plėtojamos įvertinus ša-

lies epidemiologinį ir socialinį kontekstą.

Siekiant koordinuoto ir visa apimančio ŽIV/

AIDS nacionalinio atsako, UNAIDS siūlo vado-

vautis tarptautinėmis ŽIV/AIDS veiklos koordi-

navimo rekomendacijomis „Three ones“, kuriose 

įvardinti veiklos koordinavimo principai: 1) Vienin-

ga ŽIV politika (vienas suderintas veiksmų planas 

ŽIV/AIDS srityje, kuriuo remiantis koordinuoja- 

mas visų partnerių darbas (nacionalinė programa 

arba strategija); 2) Viena nacionalinį multisekto-

rinį atsaką koordinuojanti institucija; 3) Viena ir 

vieninga stebėsenos ir vertinimo sistema.

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

valstybinio valdymo sistemą (įskaitant ŽIV/AIDS 

ir LPI) sudaro valstybinis, teritorinis ir vietinis 

lygmenys. Valstybiniu lygmeniu ŽIV/AIDS ir LPI 

valdymą koordinuoja ir įgyvendina LR Vyriau-

sybė, Sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos 

AIDS centras. ŽIV/AIDS ir LPI valdymą teritoriniu 

lygmeniu įgyvendina Valstybinė visuomenės 

sveikatos priežiūros tarnyba prie SAM, jai pa-

valdžios teritorinės visuomenės sveikatos prie-

žiūros įstaigos, apskričių viršininkai ir apskričių 

gydytojai. ŽIV/AIDS ir LPI valdymą vietiniu ly-

gmeniu įgyvendina savivaldybės (merai ir savi-

valdybių gydytojai), savivaldybės taryba, savi-

valdybės administracijos direktorius ir asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos. ŽIV nešiojimo ir ŽIV 

ligos epidemiologinės priežiūros tvarką Lietuvos 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstai-

gose reglamentuoja 2003 metais patvirtintas LR 

sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr.V-117 

„Lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV 

ligos epidemiologinės priežiūros asmens ir vi-

suomenės sveikatos priežiūros įstaigose tvarka“.
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vaLStyBiNėS maiSto  2.4. 
ir veteriNarijoS tarNyBoS 
veikLa ir vaiDmuo vykDaNt 
zooNozių veteriNariNĘ 
koNtroLĘ Lietuvoje

Kazimieras Lukauskas

Gyvūnų sveikata yra labai svarbus maisto sau-

gos veiksnys, nes kai kurios ligos, vadinamos 

zoonozėmis, pvz., bruceliozė, tuberkuliozė, sal-

moneliozė, pasiutligė ir listerijozė, gali būti per-

duodamos žmonėms per užkrėstą maistą. Vals-

tybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) 

teisės aktai reglamentuoja zoonozių kontrolės ir 

likvidavimo reikalavimus.

Visuomenės sveikatos apsauga nuo zoono-

zių, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai gyvūnai per-

duoda žmonėms, yra svarbiausia.

VMVT vykdo zoonozių kontrolės programas. 

Visuose Lietuvoje registruotuose paukštynuose 

daugelį metų yra vykdoma VMVT direktoriaus 

2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. B1-590 patvir-

tinta Naminių paukščių salmoneliozės kontrolės 

programa (Žin., 2003, Nr. 94-4268). Ši programa 

taikoma visoms naminių paukščių grupėms: 

veisliniams paukščiams, dedeklėms ir mėsiniams 

paukščių pulkams. Pagal šioje programoje nuro-

dytus planus yra imami įmonės savininko ir oficia-

lūs mėginiai, o gavus teigiamus tyrimų atsakymus, 

taikomos tam tikros kontrolės priemonės. Vado-

vaujantis VMVT direktoriaus 2004 m. balandžio 

28 d. įsakymu Nr. B1-390 patvirtintais Zoonozių 

stebėsenos reikalavimais (Žin., 2004, Nr. 76-2640) 

yra vykdoma zoonozių sukėlėjų stebėsena. Šios 

programos tikslas – nustatyti zoonozių, zoono-

zių sukėlėjų ir jų antimikrobinio atsparumo ste-

bėsenos ir apsinuodijimų maistu protrūkių epi-

demiologinio tyrimo tvarką, kuri leistų surinkti 

informaciją, reikalingą pagrindinėms jų plitimo 

tendencijoms ir priežastims nustatyti.

Europos Sąjungos Komisijos sprendimai, 

reglamentuojantys tikslinius salmoneliozės pa-

plitimo tyrimus konkrečiose populiacijose, yra 

taikomi tiesiogiai. Nuo 2004 metų, dalyvaujant 

Europos maisto saugos tarnybai (angl. EFSA), yra 

atliekami pirminiai salmoneliozės paplitimo ty-

rimai atskirose paukščių ir gyvulių grupėse. Pir-

minių salmoneliozių ir kitų zoonozių paplitimo 

tyrimų tikslas yra išsiaiškinti zoonozių paplitimą 

Europos Bendrijoje, numatyti paplitimo mažinimo 

tikslus, tyrimo metu gautą informaciją panaudoti 

rengiant veterinarinius teisės aktus, o informaciją 

apie antibiotikų ir vakcinų naudojimą – nacionali-

nėms kontrolės programoms kurti.

VMVT nuo 2004 metų atliko keliolika tyrimų. 

Vienas iš jų – pirminis salmoneliozės paplitimas 

vištų dedeklių pulkuose. Šiam tyrimui buvo paimti 

77 mėginiai iš 11 pulkų, 13 paukštynų. Buvo išskir-

ta 10 teigiamų mėginių Salmonella enteritidis. Taip 

pat buvo tirtas pirminis salmoneliozės paplitimas 

mėsinių vištų pulkuose. Ištirta 18 paukštynų, pa-

imta 780 mėginių, 8 pulkuose rasta Salmonella 

(teigiami rezultatai iš dviejų paukštynų). Atliktas 

pirminis salmoneliozės paplitimo tyrimas kalakutų 

pulkuose – buvo paimta 325 mėginiai iš 65 pulkų, 

iš 12 skirtingų fermų. Tyrimo metu 8 pulkuose rasta 

Salmonella (teigiami rezultatai iš 4 fermų) ir atlikti 

kiti tyrimai. Nuo 2008 m. sausio mėn. vykdomas 

pirminis kampilobakterijų rūšių paplitimas viščiu-

kų broilerių pulkuose ir atsparumo antibiotikams 

ir kampilobakterijų, salmonelių rūšių paplitimas 

broilerių skurdenose, vykdomas pirminis salmo-

neliozės tyrimas veislinių kiaulių bandose.

Atlikus šiuos tyrimus ir išanalizavus gautą 

informaciją, Europos Bendrija nustatė šiuos sal-

moneliozės mažinimo tikslus:

iki 2009 m. gruodžio 31 d. sumažinti veislinių  y

Gallus gallus rūšies vištų pulkus, kuriuose 

randama S. Enteritidis, S. Hadar, S. Infantis,  

S. Typhimurium, S. Virchow paplitimo pro-

centą iki 1 proc. ir mažiau,

iki 2008 m. sumažinti S. Enteritidis, S. Typhi- y

murium paplitimą suaugusiose vištų dede-

klių pulkuose iki 2 proc. ir mažiau,

iki 2011 m. gruodžio 31 d. sumažinti S. Ente- y

ritidis ir S. Typhimurium paplitimą mėsiniuo-

se vištų pulkuose iki 1 proc. ir mažiau.

Pataruoju metu daugelyje ES šalių buvo 

nustatyta daugiau Campylobacter spp. paukš-

tienoje atvejų. Šio sukėlėjo kontrolė yra regla-

mentuojama nacionaliniais teisės aktais ir nėra 

bendros kontrolės sistemos ES mastu. Lietuvoje 

taip pat vykdoma kampilobakteriozės stebėse-

na vadovaujantis įmonės savikontrolės progra-

momis. 2008 metais bus atliktas pirminis kam-

pilobakterijų rūšių paplitimo viščiukų broilerių 

pulkuose tyrimas. Įvertinus gautus rezultatus 

2009 metais bus reglamentuota šio sukėlėjo 

kontrolė ir užsibrėžtas mažinimo tikslas ES.
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Nuo 2007 m. spalio mėn. įsigaliojo naujas Eu-

ropos Sąjungos reglamentas dėl salmonelėmis 

užkrėstų vištų dedeklių pulkų kiaušinių teikimo į 

rinką, kuris nurodo, kad kiaušiniai neturi būti skirti 

žmonėms vartoti tiesiogiai valgymui, jei jie nėra iš 

prekybai skirtų vištų dedeklių pulko, kuriam tai-

koma nacionalinė kontrolės programa ir netaiko-

mas oficialus apribojimas. Nežinomos sveikatos 

būklės paukščių pulkų, kurie buvo užkrėsti arba 

yra užkrėsti salmonelių serotipais, kurių paplitimą 

reikia mažinti, ar kurie buvo žmonių užkrato šalti-

nis ir dėl to kilo per maistą plintančių ligų protrū-

kis, kiaušiniai gali būti skirti žmonėms vartoti tik 

tada, kai jie yra apdoroti taip, kaip rekomenduoja 

Europos Bendrijos teisės aktai, reglamentuo-

jantys maisto higieną. Užkrėstų pulkų paukščiai 

skerdžiami arba naikinami siekiant kuo labiau su-

mažinti zoonozių išplitimo pavojų.

tuBerkuLiozė

Masiniai galvijų tuberkuliozės tyrimai pra-

dėti 1960 metais. Iki 1980 metų buvo išaiškinta 

1400 tuberkuliozės židinių su apie 32 tūkst. rea-

guojančių galvijų. Nuo 1963 metų visi reaguojan-

tys galvijai buvo išvežami kontroliniams ir sani-

tariniams skerdimams. Sergančių karvių veršeliai 

auginti tik mėsai. Priemonės pasiteisino: nuo 

1980 metų iki 1985 metų buvo 30 ligos apimtų 

punktų, 1985–1988 metais – tik 12 tokių punk-

tų. Nuo 1988 iki 1992 metų tuberkuliozės atvejų 

nebuvo išaiškinta, tik 1992 metais Radviliškio r. 

viename ūkyje rasta reaguojančių galvijų.

Po ilgesnės pertraukos galvijų tuberkuliozė 

buvo nustatyta 1996 metų pabaigoje Radviliškio 

rajono Miežaičių žemės ūkio bendrovėje, o 1997 

metais liga alergiškai ir patologoanatomiškai nu-

statyta Radviliškio rajono Miežaičių ir Baisogalos 

ūkiuose bendrovėse. Šiaulių rajone ši liga diagno-

zuota Verbūnų žemės ūkio bendrovės galvijams. 

Lentelė. 2005–2007 m. salmoneliozės tyrimų duomenys

paukščių grupė ištirta mėginių  teigiami atvejai procentinė išraiška

metai 2005 2006
2007
(1–6) 

2005 2006
2007
(1–6)

2005 2006
2007
(1–6)

Viščiukai broileriai 6817 7404 2275 100 187 16 1,4 2,5 1,02

Dedeklės vištos 2262 2511 638 2 28 2 0,08 1,1 0,01

Veislinių vištų pulkai 4690 4444 2573 25 24 8 0,5 0,5 0,01

IŠ VISO: 17 021 17 253 5486 131 280 26 0,7 1,6 0,4

1998 metais tuberkulinizuojant buvo išaiškinta 

2370 reaguojančių galvijų 35 rajonuose, tačiau su-

sirgimas patvirtintas tik Jonavos, Kėdainių ir Radvi-

liškio rajonuose. 1999 metais galvijų tuberkuliozei 

būdingi pakitimai diagnozuoti tik vienai karvei. 

Pakartotinai tiriant pirmo tyrimo metu reagavusias 

karves, buvo atliekama ir lyginamoji tuberkuliniza-

cija paukščių tuberkulinu. Remiantis jos rezultatais 

galima teigti, kad daugelyje Radviliškio rajono že-

mės ūkio bendrovių dideliam reagavimui į galvijų 

tuberkuliną turėjo įtakos atipinės mikobakterijos. 

2000–2007 metais situacija išliko stabili.

BruCeLiozė

2007 metais dėl bruceliozės buvo toliau ti-

riami jungtiniai pieno mėginiai. Užkrėstų bruce-

lioze nenustatyta. Kiaulių bruceliozės paskutinis 

židinys buvo užregistruotas 1991 metais Telšių 

rajone. Ankstesniais metais buvo nustatomi pa-

vieniai kiškių bruceliozės atvejai. 1999–2007 me-

tais kiškių bruceliozės nenustatyta, taip pat ne-

buvo registruota šernų bruceliozės. 2005–2007 

metais atliekant arklių, avių, ožkų bruceliozės 

priežiūrą, teigiamai reaguojančių nenustatyta.

paSiutLigė

Per 2007 metų gruodžio mėnesį Lietuvos 

Respublikoje nustatyta 19 pasiutligės atvejų. 

Tai 58 atvejais mažiau nei per 2006 metų gruo-

dį. Per 2007 m. nustatyti 432 pasiutligės atvejai 

arba 1800 atvejų mažiau nei per 2006 metus. 

2007 m. daugiausiai ligos židinių buvo: 117 – 

Kauno apskrityje, 72 – Alytaus, 63 – Vilniaus, 

49 – Panevėžio, 44 – Utenos, 25 – Marijampolės, 

18 – Klaipėdos, 16 – Telšių, po 14 – Šiaulių ir Tau-

ragės apskrityse. Kauno rajone užregistruotas 31 

atvejis, Alytaus – 28, Raseinių – 27, Prienų – 24, 

Lazdijų, Varėnos ir Vilniaus – po 22.
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Pasiutligė šiemet kaip ir pernai daugiau išplitu-

si tarp laukinių gyvūnų – 313 atvejų arba 72,4 proc. 

iš visų pasiutligės atvejų. Daugiausia pasiutlige 

sirgo lapės – 142 atvejai, usūriniai šunys – 122, 

kiaunės – 25, šeškai – 13, stirnos – 5. Naminiams 

gyvūnams pasiutligė nustatyta 119 atvejų, arba 

27,6 proc. iš visų pasiutligės atvejų – 34 šunims, 43 

katėms, 36 galvijams, 5 arkliams ir vienai aviai.

Ligos prevencijai naminiai plėšrūnai pro-

filaktiškai vakcinuojami, galvijai ir kiti gyvūnai 

vakcinuojami ligos židiniuose, pageidaujant gy-

vūnų savininkams, nuolatos naikinami valkatau-

jantys šunys, katės, laukiniai plėšrūnai.

2007 metų kovo pabaigoje oralinė pasiu-

tligės vakcinacija (jaukų su vakcina išmėtymas) 

buvo pradėta nuo Baltijos jūros pakrantės ir tę-

siama etapais per visą Lietuvos teritoriją. Lauki-

nių gyvūnų vakcinacija apėmė visą šalies terito-

riją. Vakcinacijos metu išmėtyta 1,3 mln. jaukų su 

vakcina nuo pasiutligės. 2007 metų rugsėjo 28 

dieną prasidėjo rudeninė oralinė laukinių gyvū-

nų vakcinacija nuo pasiutligės. Vakcinacija taip 

pat buvo pradėta nuo Baltijos jūros pakrantės. 

Per rugsėjo–gruodžio mėn. išmėtyta 1327400 

jaukų su vakcina nuo pasiutligės. Vakcinacijos 

veiksmingumui kontroliuoti nuo 2007 metų 

birželio mėnesio Nacionalinėje veterinarijos 

laboratorijoje atliekami laukinių gyvūnų vak-

cinacijos nuo pasiutligės efektyvumo tyrimai. 

Vakcinacijos efektyvumas tarp usūrinių šunų yra 

51,13 proc., lapių – 74,96 proc. Bendras vakcina-

cijos efektyvumas yra 67,70 proc.

Didelis dėmesys zoonozių kontrolei skiriamas 

ir Naujosios Europos Sąjungos 2007–2013 m. gy-

vūnų sveikatos strategijoje, pagal kurią „prevencija 

geriau už gydymą“. VMVT siekia sukurti zoonozių 

kontrolės sistemą, pagrįstą rizikos analize ir su-

derinta su Europos Bendrijos zoonozių kontrolės 

politika. Mūsų siekis užtikrinti aukštą visuomenės 

sveikatos ir maisto saugos lygį ir iki minimumo su-

mažinti biologinį ir cheminį pavojų žmonėms.

VMVT vykdo daugiametį zoonozių kontrolės 

planą. Jo vykdymas pagrįstas Europos Sąjungos 

teisės aktais. Zoonozių kontrolė vykdoma visuo-

se maisto gamybos etapuose: nuo gyvų gyvūnų 

iki galutinių maisto produktų. Mėginiai imami 

pagal Europos Sąjungos nustatytus protokolus 

ir tiriami akredituotomis metodikomis. Nusta-

čius teigiamus atvejus taikomos griežtos pre-

vencinės priemonės ligos išplitimui sustabdyti.

paDiDiNtoS rizikoS 3. 
SektoriauS patirtiS ir 
paSireNgimaS užkrečiamųjų 
Ligų protrūkiamS

hoSpitaLiNių iNfekCijų 3.1. 
proBLema

Remigijus Jankauskas,  

Rolanda Valintėlienė,  

Jolanta Ašembergienė

ĮvaDaS

Hospitalinės infekcijos (HI) – viena iš svarbių 

medicinos ir visuomenės sveikatos problemų, 

kylančių ne tik ribotus išteklius turinčiose, bet 

ir ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse. HI visiškai 

išvengti neįmanoma, bet jų dažnumą siekiama 

mažinti diegiant vis veiksmingesnes prevencijos 

priemones.

HI yra viena iš gydymo komplikacijų, ku-

rios atsiradimą nulemia daugelis veiksnių. HI 

atsiradimas labai priklauso nuo paties ligonio 

būklės: amžiaus (naujagimiai ir senyvo amžiaus 

žmonės turi didesnę riziką), imuninės sistemos 

nusilpimo (dėl ŽIV, onkologinių ligų ar taiky-

to gydymo), lydinčių ligų (ypač užkrečiamųjų 

ligų, periferinę kraujotaką pažeidžiančių ligų) 

ir kt. Be abejo, didelės reikšmės turi ir išoriniai  

veiksniai – invaziniai diagnostikos ir gydymo 

metodai, ypač operacija; naudoti instrumen-

tai (jų dezinfekcijos, sterilizacijos kokybė), pati 

ligoninės aplinka (paviršių, oro užterštumas ir 

pan.), dažnas antibiotikų vartojimas, sąlygojan-

tis atsparių antibiotikams bakterijų atsiradimą ir 

plitimą.

Tyrimų duomenimis, maždaug vienas iš 

dešimties pacientų ligoninėse įgyja HI. Euro-

pos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) 

skaičiavimais, kasmet Europos Sąjungos ligoni-

nėse yra apie 3 mln. HI atvejų ir apie 50 tūkst. 

su jais susijusių mirties atvejų. Todėl tarptau-

tinės organizacijos, Europos Komisija ir jos 

naujoji agentūra – Europos ligų prevencijos ir  

kontrolės centras HI prevencijos veiklą laiko vie-

na iš prioritetinių, glaudžiai susijusių su pacientų 

saugumo, sveikatos priežiūros paslaugų koky-

bės gerinimu ir antimikrobinio atsparumo pliti-

mo prevencija.
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hoSpitaLiNių iNfekCijų vaLDymo 
SveikatoS priežiūroS ĮStaigoSe 
2007–2011 m. programa

Lietuvoje HI prevencijos veiklą reglamen-

tuoja keletas teisės aktų, ji vykdoma visuose 

stacionaruose, ambulatorinėse ASPĮ, tačiau šios 

veiklos apimtys ir kokybė yra labai skirtingos. 

Todėl 2007 m. sveikatos apsaugos ministro įsa-

kymu patvirtinta Hospitalinių infekcijų valdy-

mo sveikatos priežiūros įstaigose 2007–2011 

metų programa (Žin., 2007, Nr. 57–2211), kurią 

Higienos institutas parengė įgyvendindamas 

Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros 2006–2013 metų strategijos įgyvendi-

nimo priemonių 2006–2008 m. planą (Žin., 2001, 

Nr. 66–2418; 2006, Nr. 70–2474).

Programos tikslas, uždaviniai ir numatytos 

priemonės atitinka Europos Sąjungos rekomen-

dacijas, PSO strategiją ir rekomendacijas, LR Seimo 

ir Vyriausybės patvirtintus sveikatos siekinius.

Programos tikslas yra užkirsti kelią infekci-

joms atsirasti ir plisti sveikatos priežiūros įstaigo-

se, taikant efektyvias infekcijų priežiūros ir kon-

trolės priemones. Šiam tikslui pasiekti numatyta:

tobulinti ir plėtoti HI epidemiologinę priežiūrą; y

pagerinti HI valdymo efektyvumą; y

padidinti gydytojų, visuomenės sveikatos  y

specialistų ir slaugytojų profesinių žinių ir 

gebėjimų lygį;

didinti visuomenės informuotumą HI srityje; y

tobulinti ligoninių higieną ir HI profilaktiką. y

Programos uždaviniams įgyvendinti supla-

nuota keletas priemonių, apimančių teisinės ba-

zės keitimą, HI epidemiologinės priežiūros tobu-

linimą ir plėtrą, sveikatos priežiūros specialistų 

žinių ir profesinės kompetencijos kėlimą, veiks-

mingų infekcijų prevencijos metodų diegimą. 

Daugelis priemonių – tai ankstesnių programų ir 

darbų tąsa, užtikrinanti patirties, įgytos dalyvau-

jant europiniuose projektuose, epidemiologinės 

priežiūros tinkluose, bendradarbiaujant su kitų 

šalių specialistais, ir Lietuvoje atliktų mokslinių 

tyrimų rezultatų panaudojimą.

hi epiDemioLogiNė priežiūra  
ir hi DažNumaS Lietuvoje

Vykdyti HI epidemiologinę priežiūrą naci-

onaliniu lygiu įpareigoja ES teisės aktai (EK nu-

tarimas 2000/96/EC), tačiau tai yra labai sudė-

tinga visose šalyse. Visų pirma, problematiška 

standartizuoti duomenis, nustatyti bendrus in-

fekcijų diagnozavimo kriterijus, todėl rezultatų 

interpretavimas ne tik lyginant skirtingas šalis, 

bet ir vienos šalies skirtingas gydymo įstaigas 

yra labai sudėtingas, o kartais net neįmanomas. 

Bet pagrindinė problema – etinė – sunku moty-

vuoti sveikatos priežiūros įstaigas perduoti in-

formaciją apie gydymo komplikacijas išorinėms 

institucijoms, ypač opus šių duomenų viešinimo 

klausimas. Tai patvirtina ir situacija Lietuvoje, 

kur jau daugiau nei 20 metų galiojanti privalo-

mo HI atvejų registravimo sistema nesurenka 

duomenų, parodančių realią situaciją šalyje. Dėl 

neefektyvumo privalomos HI registracijos atsi-

sakė visos ES narės. Europos Komisijos išplatintų 

rekomendacijų projekte skatinama diegti sava-

noriškas ir būtinai konfidencialumo principais 

pagrįstas HI epidemiologinės priežiūros siste-

mas, galinčias pateikti kaip galima tikslesnius, 

pagal riziką sartifikuotus rodiklius. Kai kurias HI 

epidemiologinės priežiūros problemas padėjo 

išspręsti 2001–2004 m. ir 2004–2007 m. vykdyti 

ES projektai HELICS ir IPSE, kuriuose dalyvavo ir 

Lietuva, atstovaujama Higienos instituto. Suvie-

nijant egzistuojančias nacionalines HI priežiūros 

sistemas ir jų patirtį bei steigiant naujas, sukur-

tas bendras Europos HI priežiūros tinklas (HE-

LICS), naudojantis standartizuotus protokolus. 

Šiam priežiūros tinklui Lietuvos duomenis teikia 

Higienos institutas, 2003 m. pradėjęs šalyje kurti 

europinius protokolus atitinkančią sistemą.

iNfekCijų ir jų rizikoS veikSNių 
papLitimo tyrimaS

Higienos institutas 2007 m. organizavo jau 

ketvirtąjį (ankstesni – 1996, 2003 ir 2005 m.) 

Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą 

Lietuvos ligoninėse (toliau – Paplitimo tyrimas). 

Tokio pobūdžio tyrimai, kaip vieni iš nacionali-

nės HI epidemiologinės priežiūros komponen-

tų, periodiškai atliekami beveik visose Europos 

valstybėse. Šiame vienmomenčiame tyrime sa-

vanoriškai dalyvavo 30 ligoninių, kurios pateikė 

duomenis apie beveik 6,5 tūkst. pacientų. Tyri-

mo metu ketvirtadalis pacientų 1651 (26,3 proc.) 

turėjo infekciją, iš to skaičiaus HI – 214 (3,4 proc.) 

ir visuomenėje įgytą – 1406 (22,3 proc.) pacien-
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tai. Nustatytas bendras HI paplitimas – 3,5 proc., 

kuris atskirose ligoninėse svyravo nuo 0 iki 

12,3 proc. (1 pav.). HI paplitimo skirtumai tarp li-

goninių yra įprastas dalykas visuose panašiuose 

tyrimuose, tačiau, kitaip nei kitose šalyse ir anks-

tesniuose Lietuvos tyrimuose, nebenustatytas 

didesnis HI paplitimas universitetinėse ligoninė-

se. Viena iš pagrindinių priežasčių – besiplečian-

ti HI prevencijos veikla, ypač aktyvi didžiosiose 

ligoninėse.

Didžiausias HI paplitimas nustatytas reani-

macijos – intensyvios terapijos (10,0 proc.) ir slau-

gos – palaikomojo gydymo skyriuose (6,3 proc.)  

(2 pav.). Reikia paminėti, kad slaugos skyriuose 

toks didelis HI paplitimas, viršijantis chirurgijos 

skyrių rodiklį, registruojamas pirmą kartą. Ver-

tinant HI paplitimą skirtingo amžiaus pacientų 

grupėse, didžiausias jis registruotas vyriausiojo 

amžiaus, t. y. vyresnių negu 65 metai, pacien-

tų grupėje (4,3 proc.). HI paplitimas tarp vaikų 
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nebėra toks didelis kaip ankstesniais metais (3 

pav.).

HI struktūroje vyravo kvėpavimo takų in-

fekcijos, kurios sudarė beveik pusę visų diagno-

zuotų infekcijų (44,3 proc.), ir operacinių žaizdų 

infekcijos (14,7 proc.).

Mikrobiologiniai tyrimai paskirti tik 41,0 proc. 

visų HI atvejų, todėl daugumos HI etiologija 

liko neišaiškinta, ypač rajonų ligoninėse, kur 

mikrobiologiniai tyrimai atlikti tik 19,3 proc. 

visų HI atvejų. Dažniausi HI sukėlėjai – S. aureus 

(19,6 proc.), iš to skaičiaus meticilinui atsparus  

S. aureus (MRSA) – 8,7 proc.

NuoLatiNė hi epiDemioLogiNė 
priežiūra

Siekiant surinkti tikslesnę informaciją apie 

pagrindines infekcijas didesnės rizikos skyriuose, 

kuri yra būtina efektyviam prevencinių priemo-

nių planavimui, nuo 2003 m. yra vykdoma nuola-

tinė HI epidemiologinė priežiūra reanimacijos ir 
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intensyvios terapijos (RITS) ir chirurgijos skyriuo-

se. Savanoriškai šiame darbe 2007 m. dalyvavo 

ir duomenis teikė 9 RITS ir 11 chirurgijos skyrių 

iš didžiųjų Lietuvos ligoninių (4 pav.). Nuolatinė 

priežiūra vykdoma pagal standartizuotus Euro-

pos Sąjungos HI epidemiologinės priežiūros tin-

klo (IPSE – Improving Patient Safety in Europe) 

protokolus, sutvarkyti duomenys perduodami į 

bendrą Europos duomenų bazę (HELICS).

Įvairių tyrėjų duomenimis, intensyvios te-

rapijos skyriai yra didžiausia HI rizikos vieta, kur 

HI dažnumas siekia 30 proc. ir daugiau. Didelį HI 

dažnumą nulemia sunki pacientų būklė, dažna 

antibiotikų terapija, todėl didelis atsparių antibi-

otikams bakterijų paplitimas ir dažnas invazinių 

diagnostikos ir gydymo priemonių, procedūrų 

taikymas. 2007 m. Lietuvos intensyvios tera-

pijos skyriuose bendras HI sergamumas buvo 

16,2 proc., arba 18,6 HI atvejų 1000 gydymosi 

dienų, o atskiruose skyriuose šis rodiklis svyravo 

nuo 0 iki 51,8. Suaugusiųjų sergamumas buvo 

didesnis nei vaikų (5 pav.). Apie 40 proc. visų HI 

atvejų, registruotų RITS, sudarė pneumonija.

Operacinių žaizdų infekcijos (OŽI) yra vienos 

iš dažniausių hospitalinių infekcijų. OŽI dažnu-

mas yra labai skirtingas po įvairaus tipo opera-

cijų ir labai priklauso būtent nuo operacijos tipo, 

pjūvio lokalizacijos ir pan. Susipažinus su kitų 

Europos šalių patirtimi ir kartu įsitraukiant į ES 

tinklą, keliose Lietuvos ligoninėse nuo 2003 m. 

buvo pradėta diegti nuolatinė infekcijų epide-

miologinė priežiūra chirurgijoje. Kaip ir kituose 

HI priežiūros elementuose, išlaikytas ligoninių 

dalyvavimo savanoriškumo ir jų konfidencialu-

mo principas. 2007 m. registruotos infekcijos po 

6 operacijų tipų: koronarinių arterijų šuntavimo, 

storosios žarnos, apendektomijos, cholecistek-

tomijos, kirkšnies išvaržos ir ortopedinių (klubo 

ir kelio sąnarių endoprotezavimo) operacijų. 

2007 m. operacinių žaizdų infekcijos išsivystė 

po storosios žarnos operacijų – 8,8 proc., koro-

narinių arterijų šuntavimo operacijų – 4,2 proc., 

apendektomijų – 3,4 proc. ir cholecistektomijų – 

0,5 proc. (6 pav.). Vertinant OŽI dažnumo dinami-

ką 2003–2007 m. pastebėta sergamumo mažėji-

mo tendencija, tačiau OŽI po kai kurių operacijų 

vis dar yra didesnis nei Europos vidurkis.

hi preveNCijoS toBuLiNimaS

HI prevencija priklauso nuo daugelio dalykų, 

lemiamos reikšmės turi teisinė bazė ir specialistų 

kompetencija. 2007 m. pradėta pagrindinės HI 

prevenciją reglamentuojančios Higienos normos 

(HN 47) peržiūra, revizuoti keli sveikatos apsau-

gos ministro įsakymai, parengtas metodinių re-

komendacijų meticilinui atsparaus auksinio stafi-

lokoko (MRSA) infekcijos valdymui projektas.

Viena iš pagrindinių priežasčių, lemiančių 

tai, kad HI problema reikiamai neįvertinta ir nesi-
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imama atitinkamų priemonių, yra specialių žinių 

trūkumas. Tiek universitetuose, tiek kolegijose, 

ruošiant būsimus medicinos darbuotojus, šiam 

dalykui skiriama per mažai dėmesio. HI proble-

ma neįtraukta ir į podiplominio gydytojų ir slau-

gytojų ruošimo ir tobulinimo programas. Todėl 

Programoje numatytos net 8 priemonės, kurių 

įgyvendinimas padės gerinti situaciją rengiant ir 

tobulinant specialistus. 2007 m. parengta infek-

cijų kontrolės gydytojų tobulinimo programa 

HI epidemiologinės priežiūros klausimais, orga-

nizuota mokslinė praktinė konferencija, Higie-

nos instituto internetinėje svetainėje www.hi.lt 

sukurtas puslapis, kuriame pateikta informacija 

apie hospitalines infekcijas, epidemiologinės 

priežiūros duomenys ir kt.

apiBeNDriNimaS

Aktyvus Lietuvos ligoninių dalyvavimas vyk-

dant naująją HI epidemiologinę priežiūrą, pa-

remtą savanoriškumo, konfidencialumo ir gero 

grįžtamojo ryšio principais, rodo, kad ligoninės 

neneigia HI problemos ir noriai prisideda prie jos 

sprendimo. Naujoji HI epidemiologinės priežiū-

ros sistema leidžia specialistams nuolat stebėti 

HI sergamumo tendencijas, jų rizikos veiksnius, 

įvertinti HI kontrolės (valdymo) ir profilaktikos 

priemonių ligoninėse efektyvumą, jas koreguo-

ti ir įgyvendinti. Duomenys naudojami mokant 

personalą HI valdymo klausimais.

Programų vykdymo metu surinkti duome-

nys rodo, kad HI paplitimas ligoninėse yra ne-

didelis (3,5 proc.), tačiau išryškėja problemos – 

nemaži HI paplitimo skirtumai tarp ligoninių, 

didelis HI paplitimas RITS ir slaugos, palaikomo-

jo gydymo skyriuose, vyresnio amžiaus žmonių 

grupėje, gerėjantis, bet vis dar nepakankamas 

infekcijų etiologijos nustatymas.

Pastarųjų metų patirtis rodo, kad gydymo 

įstaigos, aktyviai dalyvaujančios HI epidemiolo-

ginėje priežiūroje, tobulina HI prevenciją, ir infek-

cijų dažnumas jose mažėja. Todėl būtina plėsti šią 

priežiūros sistemą įtraukiant visas asmens svei-

katos priežiūros įstaigas, ypač slaugos ir ilgalai-

kio gydymo įstaigas. Kadangi matomas atsparių 

antibiotikams sukėlėjų skaičiaus augimas, būtina 

parengti ir įgyvendinti medikų podiplominio to-

bulinimo programas. Pasinaudojant kitų Europos 

šalių patirtimi, tikslinga būtų įsteigti ekspertų 

grupę, galinčią teikti gydymo įstaigoms konsulta-

cinę-ekspertinę pagalbą protrūkiu metu.
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viruSiNiai hepatitai. 3.2. 
vakCiNaCijoS Strategija

Kęstutis Žagminas, Bronius Morkūnas,  

Nerija Kuprevičienė, Galina Zagrebnevienė

Iki šiol virusiniai hepatitai išlieka svarbi visuome-

nės sveikatos problema visame pasaulyje, Euro-

pos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje. Lietuvoje kas-

met užregistruojama apie 300 virusinių hepatitų 

atvejų. Tačiau, kaip teigia PSO ekspertai, faktinis 

susirgimų skaičius yra 6 kartus didesnis.

Per pastaruosius 10–12 metų Lietuvoje įvyko 

svarbių virusinių hepatitų daugiametės dinami-

kos ir etiologinės struktūros pokyčių (1 ir 2 pav.). 

Per 1995–1998 metus vyravo sergamumas ūmi-
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niu A hepatitu. Etiologinėje virusinių hepatitų 

struktūroje jis sudarė 70–90 proc. 1999–2004 

metais vyraujanti etiologinė forma buvo ūminis 

hepatitas B, kuris sudarė daugiau kaip 50 proc. 

visų virusinių hepatitų. Nuo 2005 metų pradeda 

didėti hepatito A lyginamoji dalis.

Virusinių hepatitai A ir B yra vakcinomis val-

domos infekcijos. Deja, vakcina nuo hepatito C 

dar nesukurta.

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 60 

naujų hepatito C infekcijos atvejų. Apie 80 proc. 

atvejų pasireiškia begeltine forma ir lieka neiš-

aiškinta. Todėl faktiškai naujų infekcijos formų 

atsiranda kur kas daugiau, nei faktiškai užregis-

truojama. Apie 50–90 proc. atvejų ūminė infekci-

jos forma progresuoja į lėtinę. Hepatito C serga-

mumo dinamikoje galime išskirti dvi statistiškai 

reikšmingas tendencijas (3 pav.). 1995–2001 me-
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tais sergamumas kasmet didėjo vidutiniš-

kai 9,8 proc. (p = 0,0006), 2001 metais įvyko 

reikšmingas daugiametės dinamikos pokytis. 

2001–2006 metais vidutinis sergamumo mažė-

jimas sudarė 16,2 proc. (p < 0,0001). Nors nėra 

išsamių hepatito C epidemiologinės priežiūros 

duomenų, Europos ligų profilaktikos ir kontrolės 

centras pažymi, kad hepatitas C yra viena iš daž-

niausių virusinių hepatitų etiologinių formų Eu-

ropos Sąjungoje (1). Bendroji sergamumo mažė-

jimo tendencija Lietuvoje yra susijusi su žymiu, 

daugiau kaip 4 kartus sergamumo dažnio su-

mažėjimu 15–29 metų amžiaus grupėje (4 pav.). 

Rizikos veiksnių struktūroje matoma intraveni-

nio narkotikų vartojimo mažėjimo tendencija, 

tačiau lyginamoji dalis ligonių, kuriems rizikos 

veiksniai lieka nežinomi, didėja (5 pav.). Pagrin-

dinis hepatito C viruso (HCV) perdavimo būdas 

yra intraveninis narkotikų vartojimas. Vertinant 

hepatito C daugiametės dinamikos tendencijas, 

sergamumo sumažėjimą jaunimo grupėje, rizi-

kos veiksnių struktūros pokyčius, galima teigti, 
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kad rizika perduoti HCV intraveniškai vartojan-

čių žmonių grupėje yra sumažėjusi.

Sergamumo ūminiu hepatitu B daugiame-

tėje dinamikoje per 1995–2006 m. laikotarpį 

nustatyti du statistiškai reikšmingi periodai: 

1995–2001 m. ir 2001–2006 m. (6 pav.). Per šį lai-

kotarpį gerokai pasikeitė sergamumo mažėjimo 

tempai. 1995–2000 metais sergamumas kasmet 

vidutiniškai sumažėdavo 6,4 proc. (p = 0,02), o 

2001–2006 metais mažėjimo tempai padidėjo 

iki 19,7 proc. (p = 0,0001). Paskutiniaisiais metais 

(2005–2006 m.) sergamumo rodikliai sudaro 3–4 

atvejai 100 000 gyventojų. Tokiu būdu Lietuva 

patenka į mažo sergamumo Europos Sąjungos 

šalių gretas. Hepatitas B yra visų pirma lytiškai 

plintanti infekcija, tačiau mūsų anksčiau atlikti 

tyrimai parodė, kad intraveninis narkotikų varto-

jimas taip pat yra vienas iš svarbiausių HBV infek-

cijos perdavimo būdų (2). Tuo galima paaiškinti 

didžiausią sergamumą būtent jaunų 15–29 metų 

amžiaus žmonių grupėje (7 pav.). Pastaruoju 

metu būtent šioje grupėje stebimas žymus ser-

gamumo sumažėjimas. Rizikos veiksnių struk-

tūroje vyrauja asmenys, kuriems užsikrėtimo 

būdai lieka nežinomi, intraveniškai vartojantys 

narkotikus asmenys, įvairios kitos parenterinės 

procedūros ir lytiniai santykiai (8 pav.). Hepatitas 

B yra vakcinomis valdoma infekcija. Planinė nau-

jagimių vakcinacija pradėta 1998 metais (9 pav.). 

2002 metais įdiegta planinė 12 metų paauglių 

vakcinacija. Naujagimių vakcinacijos apimtys 

sudaro apie 99 proc., kūdikių – 95 proc., 12 metų 

paauglių – apie 80 proc.

2009 metais visos 1990 m. ir vėliau gimusios 

amžiaus kohortos bus paskiepytos nuo hepatito 

B. Nuo 2010 metų bus skiepijami tik naujagimiai 

ir kūdikiai. Didžiausias sergamumo sumažėjimas 

tikėtinas 2010–2015 metais, kai didžiausios rizi-

kos amžiaus grupę pasieks asmenys, jau skiepyti 

anksčiau pagal planinį skiepų kalendorių. Ta-

čiau jau dabar matome, kad būtina pakoreguoti 

vakcinacijos nuo hepatito B strategiją, nes san-

tykinai didėja hepatitu B susirgusių suaugusių 

žmonių dalis. Kaip rodo kitų šalių patirtis, viena 

iš efektyviausių hepatito B kontrolės būdų yra 

universali naujagimių vakcinacija (3). Lietuvoje ir 

toliau reikėtų vykdyti naujagimių ir kūdikių pla-

ninę vakcinaciją. Tačiau būtina suaktyvinti suau-

gusių ir ypač tų, kurie priklauso rizikos grupėms, 

vakcinaciją.

Sergamumo A hepatitu daugiametėje dina-

mikoje per 1995–2006 metus statistiškai reikš-

mingas pokytis įvyko 2003 metais (10 pav.). 
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žėjimas – vidutiniškai 36,1 proc. (p = 0,0001). 2003 

metais buvo užregistruotas pats mažiausias ser-

gamumo lygis per visą Lietuvoje vykdomą epide-

miologinės priežiūros laikotarpį (1965–2006 m.). 

Tačiau nuo 2003 metų sergamumas pradėjo di-

dėti vidutiniškai 82,1 proc. (2003–2006 m.).

Hepatitas A yra vienas iš sparčiausiai plin-

tančių virusinių hepatitų. Vienas iš būdingų šios 

infekcijos epidemiologinių dėsningumų yra pe-

riodiškumas. Todėl šis sergamumo didėjimas yra 

periodinis. Sergamumo sumažėjimas iki neįpras-

tai mažo lygio 2002–2003 metais gali rodyti, kad 

yra sumažėjusi užsikrėtimo rizika fekaliniu-orali-

niu būdu per maistą, vandenį ir nešvarias rankas. 

Tačiau ekonominių ir socialinių sąlygų gerėjimas, 

kaip nebūtų paradoksalu, ateityje nesumažins 
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hepatito A problemos, jeigu nebus tinkamai pa-

naudotos vakcinacijos galimybės. Esant mažam 

sergamumui nuolat didėja imlių žmonių dalis, 

todėl didėja ir didelių protrūkių tikimybė. Iš kitos 

pusės, kadangi vis sunkiau apsikrėsti šia infekci-

ja, sergamumas pasislenka į vyresnio amžiaus 

žmonių grupes (11 pav.). Vyresnio amžiaus as-

menims ši infekcija dažniausiai pasireiškia kliniš-

kai, kai tuo tarpu vaikams – besimptomiškai. VU 

infekcinių ligų ir mikrobiologijos klinikos atlikti 

2001–2002 m. seroepidemiologiniai tyrimai (4) 

parodė, kad vaikų grupėje anti-HAV paplitimas 
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vidutiniškai sudaro 5,2 proc. (nuo 1,9 proc. 7–10 

metų amžiaus grupėje iki 18,3 proc. 15–18 m.), 

suaugusių grupėje – 45,8 proc. (nuo 20,5 proc. 

19–25 metų grupėje iki 90,3 proc. 46 metų ir vy-

resnio amžiaus žmonių grupėje). Taigi vertinant 

serologinius tyrimus galima teigti, kad vidutiniš-

kai apie 95 proc. vaikų ir 55 proc. suaugusių Lie-

tuvos gyventojų 2001–2002 metais buvo imlūs A 

hepatitui. Lietuvoje yra palankios prielaidos di-

deliems A hepatito epideminiams protrūkiams. 

Pastaruoju metu sergamumo didėjimas nėra 

atsitiktinis. Vykstant epideminiam HAV plitimui 

Lietuvoje didžiausi sergamumo rodikliai papras-

tai užregistruojami 7–14 m. ir 15–19 m. amžiaus 

grupėse. Tačiau tai nereiškia, kad viruso cirkulia-

cija jaunesnio amžiaus vaikų grupėje vyksta lė-

čiau. Kadangi infekcijos manifestiškumas vaikų 

amžiuje yra nedidelis, faktiniai registruojamo 

sergamumo rodikliai yra nedideli. Atlikti tyrimai 

mūsų šalyje ir užsienyje parodė, kad pastaruoju 

metu pasikeitė ir kiti hepatito A epidemiologiniai 

dėsningumai. Vieni iš svarbiausių rizikos veiks-

nių yra ne tik buitinis kontaktavimas su sergan-

čiu hepatitu A, nepakankamas asmens higienos 

laikymasis, bet ir kelionės į užsienio šalis, taip 

pat ir intraveninis narkotikų vartojimas. Kadangi 

Lietuvoje intraveninis narkotikų vartojimas jau-

nų žmonių grupėje yra plintantis reiškinys, todėl 

dėl šio rizikos veiksnio reikėtų tikėtis hepatito A 

susirgimų padaugėjimo paauglių ir jaunų suau-

gusių žmonių grupėje.

Viena iš efektyviausių hepatito A kontrolės 

priemonių yra skiepai. Šiuolaikiniai A hepatito 

skiepai pasižymi dideliu imunogeniškumu. Apie 

95–100 proc. vaikų 12 mėnesių ir vyresnių, taip 

pat suaugusiųjų praėjus 4 savaitėms po skiepiji-

mo viena doze atsiranda apsauginis imunitetas. 

Matematiniu modeliu nustatyta, kad paskiepi-

jus dviem skiepų dozėmis, apsauginis antikūnų 

titras gali išlikti iki 20 metų. Epidemiologinėje in-

fekcijos kontrolėje svarbu yra ir tai, kad anksčiau 

paskiepytiems asmenims pakartotinai suleidus 

skiepus įvyksta greita ir intensyvi serokonver-

sija. Lietuva priklauso vidutinio endemiškumo 

šaliai, todėl skiepijimus nuo hepatito A reikėtų 

derinti su planiniu vaikų skiepijimu. Europos ligų 

kontrolės ir profilaktikos centras (1) nurodo, kad 

atsižvelgiant į hepatito A skiepijimo efektyvu-

mą vidutinio endemiškumo regionuose reko-

menduotina peržiūrėti skiepijimo nuo hepatito 

A strategiją. Skiepijimas nuo hepatito A galėtų 

būti įdiegtas kaip papildoma šios infekcijos epi-

demiologinės kontrolės priemonė, šalia tokių 

priemonių, kaip sveikatos ugdymas ir sanitari-

nio pobūdžio priemonių. Šiuolaikiniai hepatito 

A skiepai gerai derinasi su kitais skiepais, kuriais 

skiepijami vaikai pagal nacionalinius skiepų ka-

lendorius. Todėl vyresniems kaip 12 mėnesių 

amžiaus vaikams, atvykusiems skiepytis plani-

ne tvarka, reikėtų rekomenduoti pasiskiepyti 

nuo hepatito A. ypač svarbu būtų skiepyti vai-

kus, lankančius lopšelius ir darželius, taip pat 

6–7 metų amžiaus vaikus, kurie pradeda lankyti 

mokyklą. Hepatito A skiepai turi būti rekomen-

duojami keliautojams, vykstantiems į hepatito A 

hiperendemines ir vidutinio endemiškumo šalis, 

vaikams ir suaugusiems, sergantiems lėtiniais 

hepatitais, hemofilikams ir kitiems rizikos grupių 

asmenims (5).

Literatūra

Annual epidemiological report on communica-1. 
ble diseases in Europe. European Centre for Dise-
ase Prevention and Control, 2007, 301 p.
Žagminas K., Balčiūnienė L., Mečalo M., Voinič A., 2. 
Narkauskaitė L. Risk factors for acute hepatitis B: 
case-control study. Second conference on public 
health research in the Baltic Countries. Kaunas, Li-
thuania, 15–18 June, 2000. Abstract book. p.31.
A comprehensive immunization strategy to eli-3. 
minate transmission of hepatitis B virus infection 
in the United States. ACIP. MMR, 2006, 55, RR-16, 
33 p.
Žagminas K., Ambrozaitis A., Guobužaitė A., Bal-4. 
čiūnienė L., Stiklerytė A., Vaičiulienė L., Abrutienė 
J. Seroepidemiology of hepatitis A, B, and C in 
Lithuania. Towards optimal diagnostics and ma-
nagement. Abstracts of the 5 Nordic-Baltic con-
gress on infectious diseases. May 22–25, 2002,  
St. Petrssburg, Russia, p. 59.
Wasley A., Fiore A., Bell B. Hepatitis A in the era 5. 
of vaccination. Epidemiologic reviews. 2006, 28, 
p. 101–111.



98

III. Sveikata ir saugumas: protrūkiai ir krizės

76 632
73 587 74 440

72 564

62 633

20 019

7610 9793
14 283

29 651

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000
Donacijų skaičius

Atlygintinos
Neatlygintinos

2003 2004 2005 2006 2007 Metai

1 pav. atlygintinų ir neatlygintinų donacijų 
skaičius Lietuvoje 2003–2007 m.

Šaltinis: Statistinės ataskaitos forma Nr. 30.

3.3. NaCioNaLiNio kraujo CeNtro 
vaiDmuo užtikriNaNt žmogauS 
kraujo ir jo kompoNeNtų 
Saugumą

Dr. Vytenis Kalibatas

ĮvaDaS

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras 

(toliau – NKC), 2003 metų gruodžio mėnesį įkur-

ta sujungiant buvusias viešąsias įstaigas Vilniaus 

kraujo centrą ir Klaipėdos kraujo centrą; šiuo 

metu savo veiklą vykdanti Vilniuje ir savo filialuo-

se Klaipėdoje ir Panevėžyje, yra didžiausia Lietu-

voje kraujo donorystės įstaiga. NKC, savo veiklą 

de facto pradėjęs 2004 metų vasario mėnesį, turi 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos licenciją 

kraujo donorystės ir laboratorijų veiklai bei vais-

tinių preparatų gamybos licenciją. Be to, NKC yra 

vienintelė Lietuvoje viešoji ir vienintelė asmens 

sveikatos priežiūros įstaiga, turinti Geros gamy-

bos praktikos sertifikatą. NKC, atlikdamas jam pa-

vestas užduotis, tiesiogiai prisideda saugant gy-

ventojų ir visuomenės sveikatą, sutrukdant plisti 

užkrečiamosioms ligoms kraujo ir jo komponen-

tų transfuzijų ir preparatų vartojimo metu.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvo-

se (1, 2) ir rekomendacijose (3), apibrėžiančiose 

kraujo donorystę, ir Pasaulio sveikatos organiza-

cijos (toliau – PSO) dokumentuose (4, 5) nusta-

tyta, kad vienas pagrindinių kraujo donorystės 

veiklos principų – kraujo saugumo užtikrinimas. 

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir su-

trukdyti plisti užkrečiamosioms ligoms, būti-

na taikyti visas saugumo priemones, tinkamai 

naudotis mokslo pažanga nustatant transfuzijų 

metu plintančius ir ligas sukeliančius veiksnius. 

Pastaruoju metu pripažinta, kad maksimalus 

kraujo saugumas gali būti pasiekiamas kartu 

užtikrinant du veiksnius – neatlygintiną kraujo 

donaciją ir pažangiausius kraujo tyrimus infek-

ciniams žymenims aptikti.

kraujo DoNoryStė Lietuvoje  
ir NaCioNaLiNiame kraujo CeNtre

Lietuvoje, nors ši tendencija per pastaruo-

sius trejus metus kiek keičiasi, iki šiol didesnę 

dalį sudaro atlygintinos donacijos. Vadovau-

jantis 2004 m. birželio 22 d. Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės nutarimu Nr. 785 „Dėl Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 12 d. 

nutarimo Nr. 594 „Dėl kompensacijų iš Lietuvos 

valstybės biudžeto mokėjimo kraujo ar kraujo su-

dedamųjų dalių donorams tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo“ (6), atlygintini kraujo donorai gauna 

40 litų kompensaciją tuoj pat po kraujo davimo 

kraujo donorystės įstaigoje. 1 paveikslėlyje patei-

kiama atlygintinų ir neatlygintinų donacijų skai-

čiaus Lietuvoje dinamika 2003–2007 metais.

Situaciją, skatinant neatlygintiną kraujo do-

norystę, gerokai pagerino pirmą kartą Lietuvo-

je patvirtinta neatlygintinos kraujo donorystės 

propagavimo programa (7) ir po jo patvirtinti kiti 

sveikatos apsaugos ministro įsakymai dėl neatly-

gintinos kraujo donorystės programos tęstinumo 

(8, 9). Vadovaujantis šiomis programomis buvo 

skirtos lėšos kraujo donorystės įstaigoms neat-

lygintinai kraujo donorystei propaguoti, o nuo 

2004 metų iki 2007 metų neatlygintinų donacijų 

skaičius Lietuvoje padidėjo daugiau nei 3 kartus.

NKC, nuosekliai propaguodamas neatlygin-

tiną kraujo donorystę, nuo 2005 metų turi dides-

nę (skirtumas statistiškai reikšmingas) neatlygin-

tinų donacijų dalį, palyginus su neatlygintinų 

donacijų dalimi visose kitose kraujo donorystės 

įstaigose Lietuvoje. 2 paveikslėlyje pateikiama 

neatlygintinų donacijų dalis (proc.) NKC ir kitose 

kraujo donorystės įstaigose 2003–2007 metais.

iNfekuotumaS tarp atLygiNtiNų  
ir NeatLygiNtiNų kraujo DoNorų

PSO duomenimis, atlygintinai kraujo duo-

dantys donorai, yra susiję su kur kas didesne už-

krečiamųjų ligų, tokių kaip ŽIV, hepatitai B ir C,  

sifilis, rizika (10). Nors Lietuvoje tokie duomenys 
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privalomai nekaupiami, NKC nuo 2005 metų 

pradėjo vertinti infekcinių žymenų paplitimą 

tarp atlygintinai ir neatlygintinai kraują duodan-

čių donorų.

Turėdama tokį tikslą NKC išanalizavo visas 

kraujo donacijas 2005–2007 metais. Iš viso tuo 

laikotarpiu NKC buvo 152761 kraujo donacija – 

150997 atvejais nebuvo nustatytas nei vienas 

infekcinis žymuo, atliekant sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu (11) nustatytus privalomuo-

sius kraujo donorų infekcinių žymenų (hepatito 

B paviršinio antigeno, antikūnų prieš hepatitą C, 

antikūnų prieš ŽIV 1/2 ir sifilio) tyrimus ir 1764 

atvejai (arba 1,15 proc. iš visų kraujo donacijų), 

kuriems buvo nustatyti ir patvirtinamaisiais ty-

rimais patvirtinti infekciniai žymenys. 1 lentelėje 

pateikiami duomenys apie nustatytų ir patvir-

tintų infekcinių žymenų skaičių pagal kraujo do-

nacijas (pirmą kartą/pakartotinai ir atlygintinai/

neatlygintinai) NKC 2005–2007 metais.

Vertinant infekcinių žymenų 100-ui dona-

cijų paplitimą buvo nustatyta, kad nustatytų 

ir patvirtintų hepatito B paviršinio antigeno, 

antikūnų prieš hepatitą C ir sifilio paplitimas 

tarp pirmą kartą atlygintinai duodančių kraujo 

yra statistiškai reikšmingai didesnis, lyginant 

su pirmą kartą duodamomis neatlygintinomis 

kraujo donacijomis. Atitinkamai nustatyta, kad 

visų infekcinių žymenų paplitimas tarp pirmą 

kartą duodančių kraujo atlygintinų donorų yra 

statistiškai reikšmingai didesnis, lyginant su pir-

mą kartą duodamomis neatlygintinomis kraujo 

donacijomis. Analogiškai, nustatytų ir patvir-

tintų antikūnų prieš hepatitą C paplitimas tarp 

pakartotinai duodančių kraujo atlygintinų do-

norų buvo statistiškai reikšmingai didesnis, lygi-

nant su pakartotinėmis neatlygintinomis kraujo 

donacijoms. Taip pat visų infekcinių žymenų 

paplitimas tarp pakartotinai duodančių kraujo 

atlygintinų donorų yra statistiškai reikšmingai 

didesnis, lyginant su pakartotinai duodamomis 

neatlygintinomis kraujo donacijomis (2 lentelė).

Taigi nustatyta, kad infekcinių žymenų pa-

plitimas tarp atlygintinai duodančių asmenų 

yra statistiškai reikšmingai didesnis, lyginant su 

neatlygintinai kraują duodančiais asmenimis. 

Tai reiškia, kad vyraujant atlygintinai donorystei 

išlieka pakankamai nemaža rizika su krauju ir jo 

komponentais perduoti užkrečiamąsias ligas re-

cipientams. Todėl toliau būtina intensyviai plė-

toti neatlygintiną kraujo donorystę, užtikrinant 

Neatlygintinos kraujo donorystės programos 

finansavimo tęstinumą. Atlygintinai kraują duo-

dantys asmenys turi didesnę riziką duoti kraujo 

„lango periodu“ (12), NKC nuo 2005 metų įvedė 

ŽIV, hepatito B ir hepatito C virusų nukleino rūgš-

čių tyrimus individualiame (t. y. nesukauptame 

iš kelių ar keliolikos donorų) mėginyje. Šių tyri-

mų pirminiai (13) ir vėlesni rezultatai parodė, kad 

per 2005–2007 metus NKC paimtuose 152208 

1 lentelė. patvirtintų infekcinių žymenų skaičius pagal kraujo donacijas  
Nacionaliniame kraujo centre 2005–2007 metais

Donacijos atvejų skaičius hBsag anti-hCv anti-živ1/2 Sifilis 

Pirmą kartą

Atlygintinos
Žymuo pozityvus 344 498 5 155

Visos donacijos 19 473 19 627 19 134 19 284

Neatlygintinos
Žymuo pozityvus 270 193 2 93

Visos donacijos 21 166 21 089 20 898 20 989

Pakartotinės

Atlygintinos
Žymuo pozityvus 18 115 3 59

Visos donacijos 92 363 92 460 92 348 92 404

Neatlygintinos
Žymuo pozityvus 0 3 0 6

Visos donacijos 18 627 18 630 18 627 18 633
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kraujo mėginiuose atlikęs virusų nukleino rūgš-

čių tyrimus individualiame mėginyje nustatė 

net 83 atvejus (51 hepatito C ir 32 hepatito B), kai 

infekcinis žymuo nebuvo nustatytas šiuo metu 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtin-

tais atrankiniais hepatito B paviršinio antigeno ir 

hepatito C antikūnų tyrimais. Be to, net 79 atve-

jais (arba 95,18 proc.) kraujas buvo duotas už pi-

niginį atlygį. Todėl, siekiant užtikrinti maksimalų 

kraujo saugumą, būtina sveikatos apsaugos mi-

nistro įsakymu nustatyti, kad šalia atrankinių ŽIV 

antikūnų, hepatito B paviršinio antigeno, hepa-

tito C antikūnų tyrimų ir tyrimų sifilio sukėlėjui 

aptikti, privalomai būtų atliekami ŽIV, hepatito 

B ir hepatito C virusų nukleino rūgščių tyrimai 

individualiame (t. y. nesukauptame iš kelių ar ke-

liolikos donorų) mėginyje.

iŠvaDoS ir apiBeNDriNimai

Lietuvoje iki 2007 metų toliau vyrauja at-

lygintina donorystė. Šią situaciją būtina keisti 

siekiant užtikrinti saugius kraujo produktus, nes 

infekcinių žymenų paplitimas tarp atlygintinai 

duodančių asmenų yra statistiškai reikšmingai 

didesnis, lyginant su neatlygintinai kraują duo-

dančiais asmenimis.

Siekiant neprarasti pastarųjų metų įdirbio 

plėtojant neatlygintiną kraujo donorystę, būtina 

užtikrinti Neatlygintinos kraujo donorystės pro-

gramos finansavimo tęstinumą.

Siekiant aprūpinti Lietuvos asmens svei-

katos priežiūros įstaigas kuo saugesniu krauju, 

būtina sveikatos apsaugos ministro įsakymu nu-

statyti, kad šalia atrankinių ŽIV antikūnų, hepa-

tito B paviršinio antigeno, hepatito C antikūnų 

tyrimų ir tyrimų sifilio sukėlėjui donorų kraujyje 

aptikti, privalomai būtų atliekami ŽIV, hepatito 

B ir hepatito C virusų nukleino rūgščių tyrimai 

individualiame (t. y. nesukauptame iš kelių ar ke-

liolikos donorų) mėginyje.

Viešoji įstaiga Nacionalinis kraujo centras, 

per pastaruosius trejus metus turinti didžiausią 

neatlygintinų kraujo donacijų dalį Lietuvoje ir 

vienintelė kraujo donorystės įstaiga Lietuvoje, 

įvedusi ŽIV, hepatito B ir hepatito C virusų nu-

kleino rūgščių tyrimus individualiame (t. y. ne-

sukauptame iš kelių ar keliolikos donorų) mėgi-

nyje, atlieka didžiausią vaidmenį užtikrindama 

žmogaus kraujo ir jo komponentų saugumą.
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3.4. kariuomeNėS SveikatoS 
priežiūroS SiStemoS 
patirtiS ir paSireNgimaS 
ekStremaLioSiomS SituaCijomS

Gintaras Berkevičius
Valerijus Medvedevas

Per pastaruosius du dešimtmečius pasaulyje 

įvyko pokyčių, nulėmusių kariuomenių panau-

dojimo sampratą. Jeigu dar neseniai ginkluo-

tosios pajėgos dažniausiai buvo naudojamos 

sprendžiant tarpvalstybinius santykius, tai da-

bar – kaip priemonė, padedanti išsaugoti pu-

siausvyrą ir stabilumą, konfliktų ir dėl įvairių 

priežasčių kylančių krizių pasekmių prevencijos 

priemonė. Pasikeitęs požiūris į civilizacijos raidą, 

pakitusios grėsmės, Sovietų Sąjungos ir jos ka-

rinio bloko žlugimas, kylantis tarptautinio tero-

rizmo pavojus, gausūs „asimetriniai“ konfliktai, 

didelio masto technologinės ir gamtinės katas-

trofos verčia demokratinių šalių kariuomenes 

pereiti nuo totalinio karo taktikos prie taktikos, 

kuri prireikus leistų operatyviai spręsti realias ar 

labiausiai tikėtinas grėsmes ar sumažinti jų pase-

kmes. Karo medicinos tarnyba, kaip sudedamoji 

kariuomenės dalis, taip pat turi būti pasirengusi 

priimti naujus iššūkius. Pagrindinės standartinės 

tarnybos užduotys būtų šios: atrinkti sveikus ir 

kariuomenei tinkančius asmenis, atsižvelgiant į 

karinių užduočių ypatumus išsaugoti karių svei-

katą ir kuo anksčiau suteikti adekvačią traumai 

ar ligai medicinos pagalbą pačių karinių ope-

racijų metu, organizuoti tolesnį karių gydymą, 

užtikrinant kuo greitesnį jo sugrįžimą į rikiuotę. 

Karo medicina organizuota kitaip negu civilinė. 

Tai leidžia sveikatos priežiūros priemones taikyti 

pačiomis nepalankiausiomis karinės operacijos 

aplinkybėmis. Kaip tik ši savybė gali būti pa-

naudota tada, kai civilinei sveikatos priežiūros 

sistemai dėl objektyvių priežasčių iškyla rimtų 

problemų arba ji iš viso nefunkcionuoja. Po Pir-

mojo pasaulinio karo, kuriantis nepriklausomai 

Lietuvos valstybei, Karo ligoninė Kaune ilgą lai-

ką buvo pagrindinė gydymo įstaiga, kuri nusta-

tyta tvarka teikė sveikatos priežiūros paslaugas 

ir civiliams. 1920–1921 metais Lietuvos kariuo-

menės medicinos tarnyba organizavo mobilius 

medicinos vienetus Vilniaus krašto gyventojų 

sveikatos priežiūros problemoms spręsti ir ob-

servacijos postus iš Rusijos po karo grįžtančių 

pabėgėlių sveikatai stebėti. Lietuvai siekiant na-

rystės NATO ir tapus jos nare, mūsų karo medikai 

jau nuo 1994 m. dalyvauja karinėse operacijose 

karinių konfliktų ir humanitarinių krizių apim-

tuose Balkanuose, Irake, Afganistane ir įgijo tam 

tikros medicinos pagalbos teikimo Lietuvos, kitų 

NATO šalių kariams ir civiliams vietos gyvento-

jams organizavimo ir vykdymo patirties. Medi-

cinos pagalba civilių vietos gyventojų yra labai 

vertinama, o tai garantuoja didesnį saugumą 

misijoje tarnaujantiems mūsų kariams.

Šiuo metu NATO dar daugiau dėmesio skiria 

glaudesniam civilių ir karių bendradarbiavimui 

ir pasirengimui bendrai spęsti kritines situacijas, 

galinčias dėl įvairių priežasčių kilti ne tik trečio-

jo pasaulio, bet ir pačiose NATO šalyse. Efektyvi 

sąveika tarp vykdančių bendras užduotis par-

tnerių nėra toks paprastas dalykas, kaip atrodo 

iš pirmo žvilgsnio. NATO šioje srityje dirba nuo 

pat susikūrimo, kurdama ir tobulindama vadi-

namuosius NATO standartus ir kitus dokumen-

tus, kurie padėtų daugiatautei koalicijai derinti 

veiksmus ir aprūpinimą bendrai vykdomų kari-

nių operacijų metu. NATO Jungtinis medicinos 

komitetas (JMC) siekia užtikrinti civilių ir karių 

sąveiką sveikatos priežiūros srityje ištikus kri-

zėms. Dažniausiai nesusikalbėjimas tarp ekstre-

maliosios situacijos likvidavimo dalyvių lemia 

didesnio masto tragedijas.

Daugelyje valstybių pirmąjį atsaką į ne ka-

rinės kilmės grėsmes vykdo ne kariuomenė, 

bet civilinės institucijos. Kariuomenė paprastai 

įsitraukia vėliau, kai grėsmė užsitęsia, išauga jos 

mastas arba prireikia priemonių, kuriomis dis-

ponuoja tik karinės struktūros. Lietuvoje kariuo-

menės panaudojimą teikiant pagalbą civiliams 

reglamentuoja Nacionalinio saugumo pagrindų 

įstatymas (1996 m. gruodžio 19 d. Nr. VIII-49); Lie-

tuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos or-

ganizavimo ir karo tarnybos įstatymo 18 straips-

nis (Žin., 1998, 49-1325). Sveikatos priežiūros 

srityje – dar ir Krašto apsaugos sistemos institu-

cijų bendradarbiavimo su Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos ir kitomis šalies institucijomis 

sveikatos priežiūros srityje strategija, patvirtinta 

2006 m. gegužės 15 d. krašto apsaugos ir sveika-

tos apsaugos ministrų įsakymu Nr. V-486/V-383, 

kuri orientuota į bendradarbiavimą kuriant ben-

drus pajėgumus, panaudojamus krizių atvejais. 
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vietine infrastruktūra – tai veiksniai, sunkinantys 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. To-

dėl norint sudėtingomis aplinkybėmis užtikrinti 

adekvačias sveikatos priežiūros paslaugas, reikia 

vadovautis tam tikrais principais, nuo kurių iš es-

mės priklauso pati klinikinė veikla turint vienin-

telį tikslą – padėti kuo didesniam nukentėjusiųjų 

skaičiui. NATO savo norminiuose dokumentuose 

yra nustačiusi sveikatos priežiūros paslaugų tei-

kimo karinėse operacijose principus, kuriais va-

dovaujasi ir Lietuvos karo medikai. Nors šie prin-

cipai sukurti karių sveikatos priežiūrai užtikrinti, 

jie nedaug kuo skiriasi nuo katastrofų medicinos 

principų. Prireikus jais galima būtų vadovautis 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ne tik ka-

riams, bet ir civiliams ir kitų, ne karinių ekstrema-

liųjų situacijų ar krizių metu. Žinoma, būtinųjų 

sveikatos priežiūros paslaugų spektrą reikėtų 

išplėsti atsižvelgiant į civilių gyventojų porei-

kius. Kad tam tikrų skirtumų yra, karo medikai 

įsitikino teikdami sveikatos priežiūros paslaugas 

vietos gyventojams Irake ir Afganistane. Kaip tik 

karo medicinos organizacinė dalis (valdymas), 

logistikos sistema, mobili infrastruktūra ir darbui 

ekstremaliosiomis sąlygomis parengtas perso-

nalas (gydymas) gali užtikrinti sveikatos priežiū-

ros paslaugų nukentėjusiesiems prieinamumą 

nepalankiomis aplinkybėmis.

Karinių sveikatos priežiūros įstaigų daly-

vavimą teikiant organizuotą pagalbą civiliams 

taip pat galima apibūdinti kaip karinės huma-

nitarinės operacijos metu vykdomą medicininę 

paramą, kurios tikslas – medicininėmis ir orga-

nizacinėmis priemonėmis palaikyti karinio per-

sonalo ir civilių gyventojų, esančių atsakomybės 

zonoje, sveikatą, išsaugoti gyvybes, mažinti 

ekstremaliosios aplinkos veiksnių sukeltų fizi-

nių ir psichinių pakenkimų padarinius, užtikrinti 

nukentėjusiųjų patekimą į aukštesnį sveikatos 

priežiūros lygmenį. Medicininės paramos tikslas 

įgyvendinamas:

vykdant ligų ir traumų prevenciją; y

teikiant pirmąją medicinos pagalbą; y

vykdant sužeistųjų ir sergančiųjų paiešką,  y

gelbėjimą ir medicininę evakuaciją;

gaivinant nukentėjusiuosius, stabilizuojant ir  y

palaikant jų organizmo gyvybines funkcijas;

teikiant skubiąją chirurginę pagalbą; y

užtikrinant adekvatų traumai ar ligai tolesnį  y

gydymą.

Tačiau realus praktinis darbas buvo pradėtas 

gerokai anksčiau, kartu su Kauno medicinos uni-

versiteto klinikomis steigiant Jungtinį mokslinį 

krizių medicinos centrą. Dažnai avarijos, stichi-

nės nelaimės yra lydimos traumų. Krašto apsau-

gos ministerija, kaip Valstybinės traumatizmo 

prevencijos programos dalyvė, vienu iš traumų 

pasekmių mažinimo būdų pasiūlė nacionaliniu 

mastu (NATO šalių kariuomenėse tai standartas) 

įdiegti pažangią Aukštesnio lygio gyvybės pa-

laikymo įvykus traumai (angl. Advanced Trauma 

Life Support, toliau – ATLS®) metodiką. Šalyse, 

kur skubioji pagalba traumą patyrusiems asme-

nims teikiama vadovaujantis ATLS® principais, 

mirtingumą dėl patirtų traumų pavyko suma-

žinti 15–20 proc., o tai, mūsų nuomone, turėtų 

būti labai aktualu Lietuvai, kur traumatizmo 

(ypač keliuose) rodikliai bene aukščiausi Euro-

poje. Šiuo metu Karo medicinos mokymo cen-

tre kartu su Medicinos universitetu, pasitelkiant 

JAV parengtus gydytojus instruktorius, ATLS® 

mokymo kursai yra sėkmingai dėstomi skirtin-

gose institucijose dirbantiems gydytojams. Pla-

nuojama organizuoti panašius kursus slaugos 

specialistams ir kitiems medikams, dirbantiems 

ikistacionariniame etape. Taip pat paminėtina, 

jog bendrai su Sveikatos apsaugos ministerija ir 

keliomis kitomis institucijomis Lietuvoje pavyko 

įteisinti naują – paramediko – specialybę, reika-

lingą ne tik kariuomenėje, bet ir šalies gelbėjimo 

bei greitosios pagalbos tarnybose. Svarbu ir tai, 

kad visi pradinę privalomąją karo tarnybą atlie-

kantys kariai tarnybos pradžioje pagal specialią 

mokymo programą mokomi higienos normų ir 

teikti pirmąją pagalbą. Galbūt vėliau šie įgūdžiai 

bus pritaikyti civiliniame gyvenime, ir ne viena 

gyvybė bus išgelbėta.

Karių sveikatos priežiūra vykdoma cikliškai. 

Ciklą sudaro keturios sveikatos priežiūros prie-

monių grupės, vykdomos atsižvelgiant į karinės 

parengties lygį, t. y.: rutiniškai, pasirengimo ka-

rinėms operacijoms laikotarpiu, pačių karinių 

operacijų metu ir po jų. Sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo karinėse operacijose būdas 

vadinamas medicinine parama. Ją sudaro karinė 

organizacinė ir klinikinė dalys. Už planavimą ir 

valdymą atsakinga organizacinė dalis sudaro są-

lygas klinikinei veiklai nepalankiomis karinės ar 

ekstremaliosios aplinkos sąlygomis. Pavojinga 

aplinka, riboti ištekliai, negalėjimas pasinaudoti 
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Ekstremalioji aplinka gali turėti įtakos svei-

katos priežiūros paslaugų teikimui, tačiau koky-

biniai būtinosios medicinos pagalbos teikimo ir 

tolesnio gydymo reikalavimai medicininės para-

mos metu kuo labiau turi atitikti „ramaus meto“ 

standartą. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

karinių operacijų metu riboja laikas. Nuo laiko 

tarpsnio, per kurį nukentėjusiajam suteikiama 

pagalba, priklauso traumos ar ligos padariniai, ir 

tai yra vienas iš svarbiausių medicininės paramos 

planavimo ir vykdymo veiksnių. Tuo remiantis 

nustatomi ir išdėstomi būtiniausi medicininiai 

ištekliai ir pajėgumai. Būtinoji medicinos pa-

galba sužeistajam ar sergančiajam privalo būti 

suteikta kuo anksčiau, tačiau ekstremaliosios 

aplinkos ypatumai gali riboti galimybes medi-

cinos pagalbą suteikti laiku. Siekiant garantuoti 

nukentėjusiojo teisę išgyventi ir visiškai pasveik-

ti, tam tikros apimties medicinos procedūros ar 

gydymas (gyvybę, galūnes, akis gelbstintis) turi 

būti atliktas per nustatytą laiką, skaičiuojant nuo 

sužeidimo momento, jeigu tai leidžia turimi ište-

kliai ir ekstremaliosios aplinkos sąlygos:

pirmoji pagalba – tuojau pat po sužeidimo; y

nedelsiama medicinos pagalba (pvz.: ATLS®,  y

ACLS®) ūminių būklių atvejais – per pirmą 

valandą po sužeidimo ar ligos pradžios 

(„Auksinės valandos“ taisyklė);

neatidėliotina chirurginė pagalba (karinis  y

terminas – pakenkimo kontrolės chirurgija 

arba priešakinė chirurgija) – kuo anksčiau 

(iki vienos valandos), bet ne vėliau kaip per 

4 valandas po sužeidimo. Esant ypač nepa-

lankioms aplinkybėms, kritinis skubiosios 

(pirminės) chirurginės pagalbos suteikimo 

laikas gali būti pratęstas iki 6 valandų.

Dažniausiai ekstremalioji aplinka labai ap-

riboja galimybes gauti ligai ar traumai adekvatų 

gydymą vienoje vietoje, ypač kai šis gydymas yra 

sudėtingas ir ilgalaikis. Vadovaujantis medicini-

nės paramos taktika ir siekiant efektyvumo, svei-

katos priežiūros paslaugos karinių operacijų metu 

teikiamos etapais, didėjančia tvarka augant svei-

katos priežiūros paslaugų apimčiai, kai tolstama 

nuo ekstremaliosios situacijos ar karinių veiksmų 

zonos. Tai užtikrina gyvybiškai būtinos pagalbos 

suteikimą laiku ir sveikatos priežiūros tęstinumą 

ir nenutrūkstamumą. Etapus jungia medicininė 

evakuacija (dažniausiai specialiomis ar pritaiky-

tomis sausumos ir oro transporto priemonėmis), 

kurios metu nukentėjusysis perkeliamas iš že-

mesnio į aukštesnį sveikatos priežiūros lygmenį. 

Pirmenybė teikiama galimybei evakuoti nuken-

tėjusįjį į aukštesnio lygio medicinos įstaigas, o 

ne jo stacionarizavimui tarpiniuose medicininės 

evakuacijos etapuose. Etapinį gydymą sudaro 

keturios sveikatos priežiūros paslaugų grupės, 

NATO žargonu vadinamos „rolėmis“. Ši sąvoka 

apibūdina medicininio vieneto (karinės sveikatos 

priežiūros įstaigos) galimybes teikti tam tikros/

nustatytos apimties sveikatos priežiūros paslau-

gas. Lietuvos kariuomenė plėtoja mobiliuosius 

medicininės paramos vienetus, užtikrinančius 1 ir 

2 grupės (angl. Role 1, 2) sveikatos priežiūros pas-

laugas. Medicininei paramai užtikrinti suteikiant 

3 ir 4 grupės (angl. Role 3, 4) sveikatos priežiūros 

paslaugas, bus pasitelkiamos Lietuvos nacionali-

nės sveikatos sistemos civilinės gydymo įstaigos 

(paramos ligoninės) ar sąjungininkų medicinos 

paramos vienetai, kuriems Lietuvos kariuomenė 

gali priskirti karo medicinos personalą arba pa-

vienius medicininius modulius.

Medicinos paramos vieneto, teikiančio 1 

grupės sveikatos priežiūros paslaugas (Role 1), 

galimybės būtų tokios:

pirmoji medicinos pagalba; y

karo medicinos gydytojo (šeimos gydyto- y

jo) teikiamos pirminės sveikatos priežiūros 

paslaugos;

nukentėjusiųjų grupavimas gydymui ir eva- y

kuacijai pagal sunkumo laipsnį (rūšiavimas);

gaivinimas ir būklės stabilizavimas; y

paieška ir medicininė evakuacija. y

Atsižvelgiant į uždavinius, keliamus medi-

cininei paramai, teikiamų sveikatos priežiūros 

paslaugų apimtis gali būti išplėsta:

vykdant (labai ribotai) pacientų stacionari- y

zavimą (laikymą);

teikiant skubią odontologinę pagalbą; y

atliekant pagrindinius laboratorinius tyrimus; y

vykdant prevencinės medicinos priemones; y

valdant ekstremaliosios situacijos sukeltas  y

streso reakcijas.

Medicinos paramos vieneto, teikiančio 2 

grupės sveikatos priežiūros paslaugas (Role 2), 

pagrindinė užduotis būtų suteikti neatidėliotiną 

chirurginę pagalbą, t. y. minimaliomis chirurgi-

nėmis priemonėmis siekiant išsaugoti nuken-

tėjusiųjų gyvybes, galūnes, regėjimą, užtikrinti 

tinkamumą tolesnei evakuacijai.
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Atidėto gydymo (T 4). Šiai grupei priskiriami 

sužeistieji, patyrę ypač sunkias traumas, esamo-

mis sąlygomis turintys labai mažai galimybių iš-

gyventi. Jiems taikomas simptominis gydymas. 

Todėl svarbu, kad medicininės paramos pajėgu-

mai, siunčiami užtikrinti medicininį atsaką, būtų 

proporcingi asmenų, esančių ekstremaliojoje 

aplinkoje, grupės dydžiui, medicininės paramos 

užduotims, konkrečioms grėsmėms asmenų 

sveikatai ar gyvybei ir turi didėti atitinkamai di-

dėjant visiems išvardytiems vardikliams.

Karo medicinos sistema yra krašto apsau-

gos sistemos ir Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos dalis. Jos organizacija ir aprūpinimas 

sudaro galimybes suplanuoti ir greitai perdis-

lokuoti medicininius pajėgumus, evakuoti nu-

kentėjusiuosius, valdyti nukentėjusiųjų srautą 

masinių sužeidimų atvejais, teikti būtinąją me-

dicinos pagalbą. Medicininiai kariuomenės pajė-

gumai, gali būti efektyviai naudojami, kai reikia 

sveikatos priežiūros paslaugas kiek įmanoma 

priartinti prie nukentėjusiųjų tiek dirbant ikista-

cionariniame etape, tiek papildant ar pakeičiant 

dėl objektyvių priežasčių sutrikusią sveikatos 

priežiūros infrastruktūrą. Karo medicinos viene-

tai, atsižvelgdami į ekstremaliosios situacijos ar 

krizės padarinius, Lietuvoje veiks greta ugnia-

gesių gelbėtojų, greitosios medicinos pagalbos, 

sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų už pasekmių 

likvidavimą atsakingų institucijų. Todėl būtina 

gerinti šių institucijų bendradarbiavimą, tobu-

linti apsikeitimo informacija mechanizmą. Tu-

rėtų būti ne formalūs, o nuolatiniai ir privalomi 

vietiniai ir bendri teoriniai ir praktiniai mokymai. 

Nedelsiant nacionaliniu mastu turi būti diegiami 

bendri medicininiai protokolai – nukentėjusiųjų 

rūšiavimo, etapinio gydymo, skubiosios medici-

nos pagalbos įvykus radiaciniams, biologiniams, 

cheminiams pakenkimams, kitos pažangios bū-

tinosios medicininės pagalbos metodikos.

Skubioji medicinos pagalba ir tolesnis gydy-

mas, nesant masinių sužeidimų, yra grindžiamas 

individualiu klinikiniu poreikiu, tačiau svarbus 

veiksnys, galintis sukelti krizę įprastinėmis są-

lygomis dirbančioje medicinos įstaigoje, – nu-

kentėjusiųjų skaičius, ribojantis ar viršijantis jos 

galimybes suteikti gyvybiškai būtinas sveikatos 

priežiūros paslaugas. Sugebėti teikti medicinos 

paslaugas būtent tokiomis sąlygomis yra svar-

biausia rengiant karo medicinos personalą prakti-

niam darbui karinėse operacijose. Esant ribotiems 

ištekliams, nukentėjusiųjų srauto valdymas ir nu-

kentėjusiųjų paskirstymas pagal sunkumo laips-

nį ir skubiosios pagalbos prioritetus yra vienas iš 

būdų išvengti dar didesnių netekčių. Sveikatos 

priežiūros paslaugos masinių sužeidimų atvejais, 

kai gydymo, evakuacijos laikas ir materialiniai iš-

tekliai yra riboti ar iškilęs tiesioginis pavojus pa-

galbą teikiančiam medicinos vienetui, teikiamos 

jau nebesilaikant individualiojo gydymo principo 

(esant įprastinėms aplinkybėms), stengiamasi 

suteikti pagalbą kuo didesniam skaičiui nuken-

tėjusiųjų. Masinių sužeidimų atvejais sužeistieji 

grupuojami (rūšiuojami) į šias grupes:

Skubaus (nedelsiamo) gydymo (T 1). Šiai 

grupei priskiriami sužeistieji, kuriems nedelsiant 

būtina medicinos pagalba ūminių būklių atve-

jais. Suteikus minėtą pagalbą, gerokai išauga 

išgyvenusių sužeistųjų skaičius;

Galinčių laukti (neatidėliotino) gydymo (T 

2). Šiai grupei priskiriami sužeistieji, kuriems bū-

tina chirurginė pagalba, tačiau ji gali būti atidė-

ta nesukeliant pavojaus gyvybei, kartu užtikri-

nant adekvačią sužeidimui ir sužeistojo būklei 

medicinos pagalbą, apsaugančią nuo galimų 

komplikacijų;

Minimalaus gydymo (T 3). Šiai grupei priski-

riami lengvai sužeisti asmenys, galintys savimi 

pasirūpinti patys arba jiems nebūtina karo me-

dicinos gydytojo pagalba;
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3.5. Suimtųjų ir NuteiStųjų 
užkrečiamųjų Ligų preveNCija 
ir koNtroLė LaiSvėS atėmimo 
vietoSe

Vladas Kasperūnas, Birutė Semėnaitė

Užkrečiamųjų ligų plitimą lemia daug veiksnių – 

ekonominiai, socialiniai, demografiniai, techno-

loginiai, elgesio ir kt. Kai kurie iš paminėtų veiks-

nių yra užkrečiamųjų ligų plitimo visuomenėje 

priežastis. Laisvės atėmimo vietose laikomi as-

menys yra mūsų visuomenės dalis, laikinai izo-

liuota nuo jos, priskiriami padidintos rizikos su-

sirgti užkrečiamosiomis ligomis grupei. Patekus 

į laisvės atėmimo vietas asmenims su mažomis 

pajamomis, žema socialine ir ekonomine padėti-

mi, iš prastų gyvenimo sąlygų, linkusiems į žalin-

gus įpročius (alkoholio, narkotinių ir kt. medžia-

gų vartojimą), pasižymintiems asocialiu elgesiu, 

didele rizika apsinuodyti ir turintiems kitokių ne-

galavimų ir problemų, čia jiems išryškėja laisvė-

je susiformavę tipiški nuteistųjų elgsenos stan-

dartai, kurie gali predisponuoti greitą užkrato 

išplitimą uždarame kolektyve. Į laisvės atėmimo 

vietas jie atvyksta su tomis pačiomis sveikatos 

problemomis, kurios egzistuoja ir visuomenėje. 

Ne paslaptis, kad į laisvės atėmimo vietas paten-

kantys asmenys dažnai turi sveikatos problemų, 

apie kurias patys net nežino, o jeigu ir žino, tai 

laisvėje jų nesprendžia ar negali išspręsti. Šiems 

asmenims patekus į laisvės atėmimo vietas ir 

juos ištyrus, gana dažnai nustatoma, kad jie turi 

labai rimtų sveikatos problemų. Vienos ar kitos 

sveikatos problemos svarbą ir aktualumą galime 

vertinti pagal vienus ar kitus rodiklius. Vienas iš 

tokių rodiklių yra sergamumas.

2006 metais laisvės atėmimo vietose laiko-

mų asmenų sergamumo struktūra pateikta 1 

lentelėje.

Sergamumo struktūroje pirmoje vietoje yra 

virškinimo sistemos ligos. Šios sistemos ligomis 

sirgo – 31,5 proc. visų laisvės atėmimo vietose 

sirgusių asmenų. 20,3 proc. turėjo problemų 

dėl psichikos sutrikimų, 14,6 proc. – dėl kvėpa-

vimo organų ligų ir t. t. Atkreiptinas dėmesys į 

tai, kad suimtų asmenų sergamumas virškini-

mo sistemos ligomis sudarė 29,7 proc. (nuteis-

tųjų – 32,0 proc.), infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis – 9,5 proc. (nuteistųjų – 7,0 proc.), odos 

ir paodžio – 11,0 proc. (nuteistųjų – 7,4 proc.). 

Nuteistų asmenų sergamumas kvėpavimo or-

ganų ligomis sergamumo struktūroje sudarė 

18,2 proc. (suimtųjų – 4,9 proc.), dėl psichikos 

sutrikimų – 16,5 proc. (suimtųjų – 30,5 proc.), 

kraujo apytakos sistemos ligų – 2,7 proc. (su-

imtųjų – 4,3 proc.). Iš pateiktų skaičių matome, 

kad nors sergamumo struktūroje infekcinėms 

1 lentelė. Sergamumo kai kuriomis ligomis struktūra (proc.) laisvės atėmimo vietose  
2006 metais

eil. nr. Ligos Suimtųjų Nuteistųjų iš viso

1 Infekcinės ir parazitinės 9,5 7 7,7

2 Navikai 0,4 0,3 0,3

3 Kraujo ir kraujodaros organų 0,05 0,3 0,2

4 Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos 0,5 0,8 0,7

5 Psichikos ir elgesio sutrikimai 30,5 16,5 20,3

6 Nervų sistemos 3,6 3,3 3,4

7 Akių ir jos priedinių organų 0,7 1,8 1,5

8 Ausies ir speninės ataugos 1,03 2 1,7

9 Kraujotakos sistemos 4,3 2,7 3,1

10 Kvėpavimo sistemos 4,9 18,2 14,6

11 Virškinimo sistemos 29,7 32 31,5

12 Odos ir paodžio 11,02 7,4 8,4

13 Jungiamojo audinio ir kaulų-raumenų sistemos 1,4 5 4

14 Urogenitalinės sistemos 2,4 1,9 2

15 Kitos – 0,8 0,6



107

NACIONALINėS SVEIKATOS TARyBOS METINIS PRANEŠIMAS  2007

75,5

24,5

67,7

32,3

69,4

30,6

62,1

37,9

57,8

42,2

72,7

27,3

71,2

28,8

68,6

31,4

55,5

44,5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1995 1996 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Suimtieji Nuteistieji

1 pav. procentinis santykis tarp kalinamųjų ir nuteistųjų sergamumo tuberkulioze

ir parazitinėms ligoms tenka nedidelė dalis 

visoje sergamumo struktūroje, tačiau lėšos iš-

leidžiamos šiomis ligomis sergančių asmenų 

nustatymui, ištyrimui ir gydymui sudaro di-

džiausią laisvės atėmimo vietose laikomiems  

asmenims gydyti skiriamų lėšų dalį. Tenka kons-

tatuoti, kad šiandien laisvės atėmimo vietose 

laikomiems asmenims gydymui skiriamų lėšų 

nepakanka.

Lietuvoje skiriamas didelis dėmesys siekiant 

užkirsti kelią užkrečiamųjų ligų plitimui. Kalėji-

mų departamentas prie Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministerijos ir jam pavaldžios lais-

vės atėmimo vietos aktyviai dalyvauja tikslinėse 

Valstybinėse ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontrolės 

2003–2008 metų, Lytiškai plintančių infekcijų 

profilaktikos ir kontrolės 2006–2009 metų, Tu-

berkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2007–2010 

metų programose.

Nemažą dalį asmenų, sergančių užkrečia-

mosiomis infekcinėmis ligomis išaiškinti padeda 

gana efektyviai veikiantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respu-

blikos teisingumo ministro 2002 m. liepos 2 d. 

įsakymas Nr. 343/191 ,,Dėl Kalėjimų departa-

mentui prie Teisingumo ministerijos pavaldžiose 

įstaigose laikomų asmenų profilaktinio tyrimo 

dėl pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamųjų 

ligų tvarkos patvirtinimo“.

tuBerkuLiozė

Daugiausia asmenų į laisvės atėmimo vietas 

patenka iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės 

sluoksnių, kur tuberkuliozė, būdama ne tik už-

krečiamoji, bet ir socialinė liga, klesti. Tai rodo į 

tardymo izoliatorius atvykstančių asmenų ser-

gamumas tuberkulioze (1 pav.), kuria jie būna 

susirgę laisvėje ir ji jiems nebuvo diagnozuota ir 

gydyta.

Palyginus sergamumą suimtų asmenų, at-

vykusių į tardymo izoliatorius, su jau nuteistais 

asmenimis, matome, kad suimtų asmenų ser-

gamumas paskutinį dešimtmetį yra didesnis už 

nuteistųjų (duomenys pateikiami procentiniu 

santykiu), nors pastariesiems susirgti tuberku-

lioze taip pat yra labai didelė rizika dėl vis dar 

pasitaikančios kai kurių laisvės atėmimo vietų 

nepakankamos ventiliacijos, taip pat dėl kitų 

veiksnių: nuolatinio streso, depresijos, psichikos 

sutrikimų, narkotinių medžiagų vartojimo, infek-

cinės ir dismetabolinės kilmės kepenų funkcijos 

sutrikimų. Visi šie veiksniai mažina organizmo 

atsparumą ir sudaro palankias sąlygas tuberku-

liozei vystytis.

Infekcijos plitimui kelią užkerta gerai orga-

nizuota sergančių tuberkulioze asmenų sveika-

tos priežiūra. Iki 1987 metų pabaigos, kai buvo 

įsteigta atskira pataisos darbų kolonija sergan-
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tiesiems aktyvia tuberkulioze, laisvės atėmimo 

vietose didesnę dalį naujų išaiškintų ligonių su-

darė asmenys, susirgę bausmės atlikimo metu. 

Taip 1986 metais iš 113 naujų išaiškintų sergan-

čių tuberkulioze asmenų 102 (90,3 proc.) susir-

go būdami laisvės atėmimo vietose. Nuo 1987 

metų, kai buvo įsteigta pataisos darbų kolonija 

(dabar – gydymo ir pataisos namai) sergantie-

siems aktyvia tuberkulioze, naujų susirgusių tu-

berkulioze nuteistųjų skaičius laisvės atėmimo 

vietose pradėjo labai mažėti. Po 10 metų (1996 

metais) iš 134 naujų išaiškintų sergančių tuber-

kulioze asmenų 43 (32,3 proc.) susirgo būdami 

laisvės atėmimo vietose, o 2006 metais iš 110 

naujų išaiškintų atvejų ir recidyvų laisvės atė-

mimo vietose nuteistųjų buvo 49 asmenys, kas 

sudarė – 44,5 proc.

Analizuodami sergamumą tuberkulioze nu-

statėme, kad dažniau serga jauni, darbingo am-

žiaus 25–44 m. vyrai, nes šio amžiaus asmenų 

grupė įkalinimo įstaigose yra gausiausia.

Tuberkuliozės plitimą stabdo ir teisingas jos 

gydymas – pagal Pasaulio sveikatos organizaci-

jos rekomenduojamos tiesiogiai stebimo gydy-

mo (angl. DOTS) strategijos įgyvendinimas. In-

tensyvią gydymo fazę visi nauji išaiškinti ligoniai 

gauna Laisvės atėmimo vietų ligoninės Ftiziatri-

jos skyriuje, o vėliau ambulatorinį gydymą tęsia 

Pravieniškių gydymo ir pataisos namuose (vyrai) 

ir Panevėžio pataisos namuose (moterys).

2006 m. laisvės atėmimo vietose buvo užre-

gistruota 110 naujų tuberkuliozės atvejų (2 pav.), 

o aktyvia jos forma sirgo 150 asmenų, o 1995 m. 

laisvės atėmimo vietose aktyvia tuberkulioze sir-

go 657 asmenys.

Didžiąją dalį naujų išaiškintų tuberkulio-

zės atvejų sudaro plaučių tuberkuliozė, kasmet 

būna diagnozuojami tik 2–3 ekstrapulmoninės 

tuberkuliozės atvejai.

Viena iš opiausių problemų – dauginis (tiek 

pirminis, tiek ir antrinis) atsparumas vaistams 

(3 pav.), kuris kiekvienais metais vis didėja.

Dauginis atsparumas vaistams išaugo nuo 

3,1 proc. 2000 m. iki 17 proc. 2006 m. Kiekvie-

nais metais auga ir antrinis atsparumas vais-

tams, nes nuteistieji, kuriems gydymo kursas 

nebūna baigtas laisvės atėmimo vietose, paleisti 

į laisvę dažniausiai nesikreipia į gydymo įstaigas 

ir gydymo netęsia arba į gydytoją po paleidimo į 

laisvę kreipiasi vėliau nei po 2 mėnesių. Tuomet 

jiems pradedamas naujas gydymo kursas pagal 

kategoriją ,,gydymas po nutraukto gydymo“. To-

kiu būdu yra sudaromos sąlygos vystytis antri-

niam atsparumui vaistams.

Mirtingumas nuo tuberkuliozės laisvės atė-

mimo įstaigose nėra didelis: 2003–2006 m. nuo 

tuberkuliozės laisvės atėmimo vietose mirė po 

vieną pacientą kasmet.

Gydymo efektyvumą galime vertinti ana-

lizuodami 2005 metų gydymo rezultatus. Tais 
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metais 50,6 proc. pacientų buvo visiškai išgy-

dyti, t. y. gydymas baigtas ir pacientai pasveiko. 

Deja, net 27,5 proc. ligonių, išėję iš laisvės atėmi-

mo vietų ir jose nebaigę gydymo kurso, toliau 

jo netęsė, gydymą nutraukė, tuo pablogindami 

epidemiologinę situaciją visuomenėje.

Laisvės atėmimo vietose nustatomas mažes-

nis negu bendras Lietuvoje procentas ligonių, iš-

skiriančių tuberkuliozės mikobakterijas. 2005 m. 

iš 79 naujų išaiškintų plaučių tuberkuliozės atve-

jų tik 29, arba 36,7 proc., atvejų buvo atvira plau-

čių tuberkuliozė, o 2006 m. iš 99 – 47, arba 47, 

4 proc. Toks palyginti žemas baciliariškumo ro-

diklis įkalinimo įstaigose gali būti paaiškinamas 

tuo, kad tuberkuliozė laisvės atėmimo vietose 

98–99 proc. atvejų nustatoma profilaktinių pa-

tikrinimų metu, ankstyvose ligos stadijose. Tad 

įkalinimo įstaigos – svarbus tuberkuliozės gydy-

mo ir profilaktikos objektas, todėl šią problemą 

reikia spręsti valstybės mastu.

hepatitai

Virusiniai hepatitai – kita ne mažiau aktua-

li problema pasaulyje, mūsų šalyje ir jos laisvės 

atėmimo vietose. Pasaulyje daugiau kaip 2 mlrd. 

žmonių aptinkama hepatito B viruso (toliau – 

HBV) infekcijos serologinių žymenų. Kasmet 

nuo HBV infekcijos ir jos pasekmių miršta apie 

1 milijonas žmonių. Lietuvoje yra apie 600 000 

gyventojų, kurie turi HBV infekcijos serologinius 

žymenis, o apie 80 000 žmonių yra HBV nešio-

tojai. Kadangi 8–10 proc. persirgusiųjų šia liga 

pasireiškia lėtinis kepenų uždegimas, vėliau – 

kepenų cirozė, galima įsivaizduoti pasaulinę 

šios ligos reikšmę. Šio sukėlėjo perdavimo būdai 

beveik atitinka žmogaus imunodeficito viruso 

(toliau – ŽIV) infekcijos perdavimo būdus, todėl 

neretai yra šių abiejų ligų koinfekcija. Egzistuoja 

buitinis ir profesinis viruso perdavimo būdas per 

infekuoto žmogaus kūno skysčius, kuris beveik 

10 kartų pavojingesnis negu ŽIV infekcijos metu. 

Virusinio hepatito B profilaktikai yra sukurta vak-

cina, kuri gerai apsaugo nuo šios ligos. Ši vakcina 

įtraukta į Lietuvos vaikų privalomą vakcinacijos 

kalendorių. Kadangi hepatitai jau daug metų 

yra aktuali problema laisvės atėmimo vietose, o 

jų kontingentas yra priskiriamas rizikos grupei, 

Pasaulio sveikatos organizacija dar 1997 metais 

rekomendavo į skiepijimų kalendorių įtrauk-

ti ir vakcinuoti nuo hepatito B laisvės atėmimo 

vietose laikomus asmenis. Tačiau dėl finansinių 

sunkumų laisvės atėmimo vietose laikomi as-

menys į skiepijimų kalendorių įrašyti nebuvo, 

nebuvo tam skiriamos programų lėšos. Apie 

didelį hepatito B paplitimo lygį laisvės atėmimo 

vietose rodė 2002–2003 m. atlikti epidemiologi-

niai tyrimai. Atlikus laisvės atėmimo vietose lai-

komų asmenų tyrimus, buvo rasta, kad daugiau 

kaip 6,0 proc. yra hepatito B antigeno nešiotojai. 

Hepatito B problema yra aktuali tiek asmenims, 

laikomiems laisvės atėmimo vietose, tiek parei-

gūnams ir medicinos specialistams. Tam, kad 

išsiaiškintume, ar pakankamai žinių apie hepa-

titus B ir C turi laisvės atėmimo vietose laikomi 

asmenys, atlikome anketinę apklausą (4 pav.).
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Apklausos metu gauti duomenys parodė, 

kad tik 54 proc. laisvės atėmimo vietose laiko-

mų asmenų turi pakankamai informacijos apie 

apsikrėtimo virusiniais hepatitais B ir C būdus. 

Efektyviausia priemonė nuo hepatito B – vakci-

nacija. Kadangi vienu metu paskiepyti nuo he-

patito B visų laisvės atėmimo vietose laikomų 

asmenų dėl tam reikalingų didelių lėšų nebuvo 

galimybės, buvo nutarta vakcinaciją atlikti eta-

pais. Pirmas žingsnis buvo nepilnamečių, laiko-

mų pataisos namuose, vakcinacija. Vėliau buvo 

paskiepyti laisvės atėmimo vietose dirbantys 

medicinos darbuotojai, pradėti vakcinuoti parei-

gūnai. Šis darbas kur kas sparčiau pajudėjo, kai 

2005 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vy-

riausybė patvirtino Valstybinę lytiškai plintančių 

infekcijų profilaktikos ir kontrolės 2006–2009 

metų programą ir jos įgyvendinimo priemones. 

Tarp programos įgyvendinimo priemonių buvo 

ir priemonės, skirtos laisvės atėmimo vietose 

laikomų asmenų mokymui, laboratoriniams ty-

rimams, gydymui ir profilaktikai.

Programoje numatytos lėšos, skiriamos lais-

vės atėmimo vietose laikomų asmenų, sergančių 

hepatitais B ir C, tyrimams ir gydymui tik iš dalies 

padeda spręsti šiomis ligomis sergančių ligonių 

gydymo problemą. Šiandien laisvės atėmimo vie-

tose dirbantiems medicinos specialistams tenka 

susidurti ir su ūminiais hepatitais B ir C, nors tokių 

susirgimų kasmet mažėja. Ūminiais hepatitais ser-

gantys, laisvės atėmimo vietose laikomi ligoniai, 

gydomi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje (5 pav.).
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Iš pateiktų duomenų matome, kad laisvės at-

ėmimo vietose sergamumas ūminiais virusiniais 

hepatitais B ir C kasmet mažėja, tačiau ryškėja 

kita, ne mažiau svarbi problema – lėtinių hepati-

tų gydymas. Tokiems ligoniams reikia atlikti pa-

pildomus tyrimus ir tik tada skirti gydymą.

Lėtinių virusinių hepatitų B ir C gydymą šiuo 

metu Lietuvoje skiria tik gydytojai gastroentero-

logai ar infektologai. Gydymui taikomos įvairios 

gydymo schemos, tačiau ne visada gaunamas 

norimas rezultatas. Taikant patvirtintas gydymo 

metodikas, reikia atlikti papildomus tyrimus (tarp 

jų ir kepenų biopsijas), kurių Laisvės atėmimo vie-

tų ligoninė iki 2007 metų atlikti negalėjo. Kepenų 

biopsijas tokiems ligoniams atlikdavo viešųjų įs-

taigų specialistai. Iš privalomojo sveikatos drau-

dimo fondo kompensuojami vaistai virusiniams 

hepatitams gydyti gali būti išrašyti tik privalo-

muoju sveikatos draudimu apdraustiems ligo-

niams. Laisvės atėmimo vietose laikomi asmenys 

nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, 

todėl jiems vaistai virusiniams hepatitams gydy-

ti perkami iš laisvės atėmimo vietoms skirtų asi-

gnavimų. Kadangi lėtinių hepatitų gydymo kurso 

trukmė yra ilga (12–24 mėn.), gydymui reikia daug 

lėšų, todėl nuteistieji pradedami tirti ir gydyti 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, o vėliau gydy-

mą ambulatoriškai tęsia pataisos namuose.

Maždaug 65–75 proc. hepatito C atvejų pasi-

reiškia besimptome forma, o 40–60 proc. vėliau 

įgauna lėtinę eigą. Pagrindiniai viruso perdavi-

mo būdai yra intraveninių narkotikų vartojimas 

ir kraujo produktų perpylimas. Labai retai virusą 

galima perduoti lytiniu būdu, taip pat motina 

gali perduoti kūdikiui (apie 6 proc.). Jeigu yra 

hepatito klinika, tai ji pasireiškia labai neryškiais 

ar nespecifiniais simptomais – silpnumu, py-

kinimu, karščiavimu, kartais sąnarių skausmu. 

Ligai būdinga lengva eiga, tačiau, kaip minėta, 

ligos pasekmės sunkios. Ligos baigtis labai pri-

klauso nuo amžiaus (liga greičiau progresuoja 

vyresniame amžiuje), vartojant alkoholį arba 

užsikrėtus ŽIV infekcija, taip būna labai dažnai 

(iki 70–80 proc.). Kadangi ligos klinika yra labai 

neryški, ankstyvai ligos diagnostikai ir savalai-

kiam gydymui didelę reikšmę įgauna labora-

toriniai tyrimai. Vakcinos nuo hepatito C viruso  

dar nėra.

Virusinių hepatitų B ir C problemų sprendi-

mas turi būti ne vien tik laisvės atėmimo vietų 

administracijos, medicinos personalo, bet ir vi-

sos visuomenės problema. Savalaikis ir efekty-

vus gydymas ir tinkamos prevencijos priemonės 

gali sumažinti tikimybę plisti hepatitų B ir C viru-

sams bei išsaugoti gyvybes ne vienam asmeniui. 

Šiandien laisvės atėmimo vietos yra ta vieta, kur 

galime pasiekti gerų rezultatų sumažinti serga-

mumą hepatitu B ir tuo pačiu sumažinti pavojų 

visuomenei, bet tam Kalėjimų departamentui 

turėtų būti skiriamos lėšos.
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živ

ŽIV yra dar viena užkrečiamoji greitai plin-

tanti liga, kuri kelia didelį susirūpinimą laisvės at-

ėmimo vietų vadovams, medicinos personalui ir 

visuomenei. Visi atsimename 2002 metų vasarą, 

kai laikraščiuose, per televiziją ir radiją nenutrūks-

tamai skambėjo informacija apie išaiškintą ŽIV 

židinį Alytaus pataisos namuose. Tada per pusę 

metų buvo išaiškinti 299 ŽIV infekuoti nuteistieji.

Spartų ŽIV infekcijos plitimą Alytaus patai-

sos namuose pavyko pristabdyti, nes buvo im-

tasi visų įmanomų priemonių nuo administraci-

nių-organizacinių iki techninių ir švietėjiškų.

Tačiau visa tai jau istorija. Tenka konstatuo-

ti, kad pagrindinis filtras, kuris padeda išaiškinti 

į laisvės atėmimo vietas patenkančius ŽIV infe-

kuotus asmenis, yra tardymo izoliatoriai. Juose 

kasmet išaiškinama nuo 40 iki 60 proc. visų nau-

jų šios infekcijos atvejų Lietuvoje (6 pav.).

Iš 7 paveiksle pateiktos medžiagos matome, 

kad į laisvės atėmimo vietas kasmet patenka ar 

grįžta asmenys, kuriems ŽIV jau buvo nustatytas 

laisvėje ar laisvės atėmimo vietose.

Kokia padėtis laisvės atėmimo vietose šian-

dien? 2007 metais laisvės atėmimo vietose buvo 

sulaikyti ar atliko laisvės atėmimo bausmę nuo 

250 iki 290 ŽIV infekuotų asmenų. Iki 2008 m. 

sausio 1 d. laisvės atėmimo vietose jau pabuvo-

jo 832 ŽIV infekuoti asmenys (Lietuvoje išaiškin-

ta 1292), kas sudaro 64,4 proc. visų Lietuvoje iš-

aiškintų ŽIV infekuotų asmenų. Laisvės atėmimo 

vietose pabuvojo 763 vyrai ir 69 moterys. Reikia 

atkreipti dėmesį į tai, kad jeigu iki 2006 metų 

laisvės atėmimo vietose nebuvo AIDS sergančių, 

tai 2006 metais laisvės atėmimo vietose buvo 2, 

o 2007 metais net 9 AIDS sergantys asmenys (8 

vyrai ir 1 moteris). Nerimą kelia tai, kad labai su-

trumpėjo laikas nuo sulaikyto asmens patekimo 

į tardymo izoliatorius ir jų išvykimo į pataisos 

namus, kas apsunkina savalaikį ŽIV infekuotų 

asmenų išaiškinimą. Dar viena mus jaudinanti 

priežastis yra ta, kad į laisvės atėmimo vietas pa-

tenka ŽIV infekuoti asmenys, kurie šia infekcija 

užsikrėtė 1996–1998 metais. Sutrumpėjus laisvės 

atėmimo bausmės laikui, atsiradus arešto baus-

mei, stebimi atvejai, kai tas pats ŽIV infekuotas 

asmuo per metus laisvės atėmimo vietose pa-

buvoja nuo 2 iki 4 kartų. Be to, laivės atėmimo 

vietose didelė ŽIV infekuotų asmenų kaita. Per 

metus į jas atvyksta ir iš jų išvyksta nuo 160 iki 

200 asmenų. Kasmet į laisvės atėmimo vietas pa-

tenkančių ŽIV infekuotų ir AIDS sergančių asme-

nų išaiškinimui, ištyrimui ir gydymui išleidžiama 

daug lėšų ir jų poreikis vis didėja.

iŠvaDoS

Siekiant gerinti epidemiologinę tuberkulio-1) 

zės padėtį laisvės atėmimo vietose, svarbu ir 
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toliau šį susirgimą išaiškinti ankstyvose sta-

dijose atliekant profilaktinius rentgenologi-

nius suimtųjų ir nuteistųjų patikrinimus.

Siekiant sumažinti antrinio atsparumo vais-2) 

tams vystymąsi, reikia gerinti tuberkulioze 

sergančių ir gydymo kurso nebaigusių pa-

cientų, paleistų iš laisvės atėmimo vietų, 

perimamumo į viešąsias asmens sveikatos 

priežiūros įstaigas sistemą, tuo užtikrinant 

tuberkuliozės gydymo tęstinumą.

Siekiant mažinti užkrečiamųjų ligų plitimą 3) 

laisvės atėmimo vietose, reikia užkardyti 

svarbiausias šių infekcijų plitimo priežastis.

Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų, 4) 

kaip vienos iš rizikos grupių, vakcinacija nuo 

hepatito B yra efektyvi priemonė mažinant 

sergamumą hepatitu B.

Laisvės atėmimo vietose yra galimybės išaiš-5) 

kinti užkrečiamąsias ligas, sergantiems skirti 

gydymą ir efektyviai vykdyti užkrečiamųjų 

ligų prevenciją.

ŠaLieS iNStituCijų 4. 
pareNgtiS ir veikLa eSaNt 
ekStremaLioSiomS SituaCijomS

kraŠto apSaugoS 4.1. 
miNiSterijoS veikLa užkertaNt 
keLią ekStremaLioSiomS 
SituaCijomS ir jaS vaLDaNt

Almantas Gudonis, Andrius Purvaneckas

Krašto apsaugos ministerija (KAM), kaip viena iš 

pagrindinių valstybės institucijų, užtikrinančių 

Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą, pri-

sideda prie ekstremaliųjų situacijų prevencijos 

ir valdymo tam, kad valstybėje nekiltų krizė, t. y. 

būtų išvengta situacijos, kai kyla pavojus valsty-

bės puoselėjamoms vertybėms, interesams ir 

tikslams. Ekstremaliųjų situacijų prevencija ir val-

dymas yra sudedamoji Lietuvos Respublikos kri-

zių valdymo sistemos dalis, todėl KAM, taip pat jai 

pavaldžios krašto apsaugos sistemos institucijos 

aktyviai dalyvauja veikloje, apimančioje pasiren-

gimą ekstremaliajai situacijai, veiksmus jai susi-

darius ir padarinių šalinimą, išteklių panaudojimą 

gyventojams išgyventi, šalies ūkio gyvybingumui 

palaikyti, turtui ir aplinkai nuo susidariusios eks-

tremaliosios situacijos poveikio apsaugoti.

KAM, jai pavaldžių krašto apsaugos siste-

mos institucijų veiklą ekstremaliųjų situacijų 

atvejais reglamentuoja Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo 

tarnybos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 49-1325; 2007, 

Nr. 140-5759). Šio įstatymo 18 straipsnis apibrė-

žia atvejus, kai į pagalbą valstybės ir savivaldy-

bių institucijoms gali būti pasitelkta kariuome-

nė. Tačiau krizių ar (ir) ekstremaliųjų situacijų 

valdymas nėra vien valstybėje esančių išteklių 

sutelkimas padariniams likviduoti, – tai ir tokių 

situacijų prevencija, ir pasirengimas joms.

Tam tikrų krašto apsaugos sistemos insti-

tucijų vykdomos funkcijos gali būti priskirtos 

visam ekstremaliųjų situacijų (taigi ir krizių) val-

dymo ciklui – prevencijai, pasirengimui ir pada-

rinių likvidavimui.

preveNCija

Akivaizdu, kad kokia bebūtų ekstremalioji 

situacija, tinkamai ir laiku atliktas prevencinis 
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darbas gali labai sumažinti tokios situacijos ga-

limus padarinius ir užtikrinti, kad šalyje nekiltų 

krizė. Krizių valdymo centras prie KAM, progno-

zuodamas galimas krizes, koordinuoja valstybės 

institucijų ir įstaigų veiklą krizių prevencijos sri-

tyje. Viena iš krizių prevencijos sudedamųjų da-

lių – ekstremaliųjų situacijų prevencija, už kurią 

tiesiogiai atsakingas yra Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reika-

lų ministerijos. Tiek ekstremaliųjų situacijų, tiek 

krizių prevencijos organizavimą koordinuoja tar-

pinstituciniai komitetai – Vyriausybės ekstremalių 

situacijų komisija (ekstremaliosioms situacijoms) 

ir Krizių prevencijos komitetas (krizinėms situaci-

joms). Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos 

sudėtyje yra Krizių valdymo centro prie KAM di-

rektorius ir KAM Gynybos štabo viršininkas.

Dalyvaudami Vyriausybės ekstremalių situa-

cijų komisijos darbe šie pareigūnai užtikrina, kad 

ekstremaliųjų situacijų atvejais kartu su kitų ins-

titucijų veikla būtų koordinuota ir krašto apsau-

gos sistemos institucijų veikla, o sistemos turimi 

ištekliai būtų panaudoti racionaliai. Smulkiau 

apžvelgsime aktyviausiai ekstremaliųjų ir krizi-

nių situacijų prevencijoje dalyvaujančių krašto 

apsaugos institucijų veiklą.

Krizių valdymo centras prie KAM atlieka kom-

pleksinį rizikos veiksnių ir grėsmių stebėjimą ir 

tyrimą, prognozuoja galimas krizes, koordinuoja 

valstybės institucijų ir įstaigų veiklą krizių preven-

cijos srityje, užtikrina veiksmingą krizių valdymo 

infrastruktūrą ir nuolatinį institucijų keitimąsi in-

formacija krizių valdymo srityje. Įgyvendindamas 

jam pavestus uždavinius, Krizių valdymo centras 

prie KAM atlieka gautos informacijos krizių val-

dymo srityje kompleksinę analizę, prognozuoja 

galimas krizines situacijas ir jų mastą, rengia grės-

mių ir krizinių reiškinių dinamikos prognozes ir 

teikia jas krizių valdymo sistemos subjektams, ko-

ordinuoja atsakingų už krizių prognozavimą ir jų 

prevenciją institucijų veiklą, kartu su šiomis insti-

tucijomis rengia krizių stabdymo veiksmų ir ope-

racijų valdymo procedūras, teikia paramą krizių 

valdymo sistemos institucijoms, atsakingoms už 

veiksmus ekstremaliųjų situacijų ir krizių metu.

Taigi Krizių valdymo centras prie KAM kar-

tu su kitomis institucijomis nuolat stebi rizikos 

veiksnius ir grėsmes, o gavęs informacijos apie 

galimą ekstremaliąją ar krizinę situaciją rengia 

kompleksines analitines pažymas Lietuvos Res-

publikos Prezidentui, Lietuvos Respublikos Sei-

mui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar Valsty-

bės gynimo tarybai.

Ne mažiau svarbi prevencijos sritis – integruo-

tų planų rengimas ir jų veiksmingumo tikrinimas. 

Numatydamas galimas ekstremaliąsias ar krizines 

situacijas ir siekdamas įgyvendinti ankstyvosios 

krizių prevencijos sistemą, Krizių valdymo centras 

prie KAM koordinuoja įvairių institucijų pratybų 

rengimą. Paprastai pratybos rengiamos suku-

riant keletą nepalankių aplinkybių, kurių visuma 

gali lemti krizinės ar ekstremaliosios situacijos 

susidarymą. Svarbus ir Lietuvos kariuomenės 

prevencinis vaidmuo. Kariniai vienetai gali būti 

pasitelkiami teikiant pagalbą kitoms valstybės ir 

savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų situaci-

jų atvejais, kai įvykio mastas sparčiai didėja, tam 

tikroms gelbėjimo ir kitų neatidėliotinų darbų 

užduotims ekstremaliosios situacijos židinyje at-

likti, ypatingais atvejais, kai kyla grėsmė žmonių 

gyvybei, prireikus padėti policijai vykdyti skubias 

asmenų sulaikymo, paieškos ar gelbėjimo opera-

cijas, prireikus padėti krizės valdymo operacijos 

vadovui vykdyti teroro išpuolio likvidavimo ope-

raciją, kai tam nėra pakankamų ar tinkamų kitų 

valstybės institucijų ar įstaigų pajėgų.

Kariuomenės veiksmus detalizuoja 2006 m. 

lapkričio 28 d. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-

jimo departamento ir lauko pajėgų vado pasi-

rašytas bei 2006 m. lapkričio 30 d. kariuomenės 

vado įsakymu Nr. V-1660 „Dėl PAGD prie VRM 

ir LK sąveikos ekstremalių situacijų taikos metu 

atvejais plano patvirtinimo“ patvirtintas planas, 

kuriame yra nustatyti kariuomenės uždaviniai 

pajėgoms teikiant pagalbą ekstremaliųjų situa-

cijų atvejais, pajėgų pasitelkimo tvarka, reaguo-

jantys kariniai vienetai ir jų teikiami pajėgumai ir 

atsakingi už veiksmų koordinavimą pareigūnai.

Vadovaujantis krašto apsaugos ministro 

2008–2013 metų gairėmis, teikiant pagalbą ki-

toms institucijoms vienu metu gali būti skiriama 

iki 950 karių, o tokie pajėgumai vienu metu lei-

džia vykdyti valstybės sienos ir svarbių valstybės 

ar savivaldybių objektų sustiprintą apsaugą arba 

teikti pagalbą šalinant plataus masto ekstrema-

liosios situacijos padarinius.

Tokios situacijos pavyzdys galėtų būti pagal-

bos civilinei valdžiai teikimas likviduojant ekstre-

maliosios situacijos avarijos Ignalinos atominėje 

elektrinėje atveju padarinius. Pagal Priešgaisrinės 
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apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos ir Lietuvos kariuomenės sąvei-

kos planą, Lietuvos kariuomenė mobiliųjų sanitari-

nių švarinimo punktų įrengimui skirtų 120 kariškių, 

6 automobilius, 12 radijo stočių ir 18 palapinių. Vyk-

dant radioaktyviosiomis medžiagomis užterštos 

teritorijos apsaugą, kariuomenė skirtų 90 kariškių, 

3 automobilius, 3 radijo stotis ir 3 palapines. Vyk-

dant gyventojų evakuaciją, Lietuvos kariuomenė 

skirtų 56 automobilius, kuriais vienu metu galima 

būtų gabenti apie 1100 žmonių, vieną sraigtas-

parnį, galintį gabenti 8–15 žmonių, o laikinajam 

gyventojų apgyvendinimui skirtų 129 palapines, 

kuriose vienu metu galėtų glaustis 1470 žmonių.

Savo pasirengimą teikti pagalbą kitoms vals-

tybės ir savivaldybių institucijoms ekstremaliųjų 

situacijų atvejais Lietuvos kariuomenės daliniai 

tobulina per pratybas ir mokymus.

Tačiau ne vien pratybos, rekomendacijos ar 

sąveikos planų kūrimas ir tobulinimas lemia opti-

malų pasirengimą ekstremaliųjų situacijų ar krizių 

valdymui. Ne mažiau svarbus yra materialinės ir 

techninės bazės sukūrimas, ypač kai rengiamasi 

ypatingo pobūdžio ekstremaliosioms situacijoms.

paSireNgimaS

Mobilizacijos departamentas prie KAM pa-

gal Mobilizacijos ir mobilizacijos rengimo įstaty-

mą (toliau – MMRRĮ) (Žin., 1996, Nr. 116-2695) yra 

Vyriausybės įgaliota institucija, kurios paskirtis 

organizuoti ir kontroliuoti pasirengimą mobiliza-

cijai. Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintais 

Mobilizacijos departamento prie KAM nuosta-

tais (Žin., 1999, Nr. 60-1961), Mobilizacijos depar-

tamentas prie KAM atsakingas už mobilizacijos 

organizavimą ir mobilizacinio rezervo rengimą 

šalyje. Mobilizacijos departamento veiklos kom-

petencija yra labai plati ir apima visas valstybės 

ir savivaldybių institucijas ir atskiras įmones.

Šiuo metu LR teisės aktai (MMRRĮ 2 str. 1 d. ir 

Karo padėties įstatymo 32 str. 1 d.) nustato, kad 

mobilizacija skelbiama tik įvedus karo padėtį ar 

rengiantis įvesti karo padėtį, todėl nei visuoti-

nės, nei dalinės mobilizacijos skelbimas negali-

mas ekstremaliųjų situacijų valstybėje atvejais, 

išskyrus atvejus, kai kyla ekstremali situacija, dėl 

kurios rengiamasi įvesti karo padėtį valstybėje.

Nepaprastosios padėties įstatymo 7 straipsnio 

1 d. 5 p. ir 17 straipsnyje yra numatytas mobilizaci-

nio rezervo pasitelkimas nepaprastosios padėties 

metu. Todėl įvedant nepaprastąją padėtį Seimo 

nutarime ar Prezidento dekrete gali būti nurodyta 

pasitelkti mobilizacinį rezervą arba jo dalis. Mobi-

lizacinio rezervo materialiniai ištekliai ir civilinės 

saugos mobilizacinės atsargos gali būti pasitelkia-

mos Valstybės rezervo įstatymo 13 str. ir Valstybės 

rezervo panaudojimo tvarkos aprašų nustatyta 

tvarka. Kitų mobilizacinio rezervo dalių pasitelki-

mo tvarkos aprašų šiuo metu valstybėje nėra.

Pagrindinis mobilizacijos šalyje tikslas yra 

užtikrinti valstybei gyvybiškai svarbių funkcijų 

(toliau – VGSF) vykdymą paskelbus mobilizaciją. 

LR ministerijos, apskričių viršininkai ir savivaldy-

bės, rengdamiesi mobilizacijai vadovaudamiesi 

LR Vyriausybės patvirtintomis valstybinėmis mo-

bilizacinėmis užduotimis ministerijoms, apskričių 

viršininkams ir savivaldybėms 2003 m. (Žin., 2003, 

Nr. 111-4940), yra parengę mobilizacijos planus. 

2007 m. pabaigoje MD prie KAM iniciavus kai ku-

rios savivaldybės ir apskričių viršininkų adminis-

tracijos patikslino savo mobilizacijos planus, kai 

kurios parengė naujus mobilizacijos planus.

Mobilizacijos departamentas prie KAM, 

siekdamas prisidėti prie eksremaliosios situa-

cijos prevencijos ir valdymo teisinės bazės LR 

tobulinimo, 2007 m. pabaigoje yra parengęs 

Mobilizacijos ir mobilizacinio rezervo rengimo 

įstatymo pakeitimo projektą, Mobilizacijos įsta-

tymo naują redakciją ir rengia jo įgyvendina-

mųjų teisės aktų projektus. Priėmus šį įstatymą, 

mobilizaciją galima bus skelbti ne tik įvedus karo 

padėtį arba esant kitos valstybės agresijai, bet ir 

kitų ekstremaliųjų situacijų, kurios pavojingos 

nacionaliniam valstybės saugumui, valdymui ir 

pasekmių likvidavimui. Taip pat bus sudarytos 

teisinės galimybės prireikus, neskelbiant mo-

bilizacijos, panaudoti visus galimus valstybės 

materialinius ir žmogiškuosius išteklius (pvz., 

įvykus Ignalinos atominės elektrinės avarijai ar 

kilus masinėms riaušėms, diversijos, terorizmo 

aktams ar kitiems socialiniams neramumams) ir 

nustatyta aiški mobilizacinio rezervo atskirų da-

lių panaudojimo tvarka valstybėje.

paSekmių LikviDavimaS

Turbūt visi prisimename 2006 metų gaisrą 

Smiltynėje, kai ekstremaliosios situacijos likvida-

vime dalyvavo ne tik didžiulės ugniagesių pajė-
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gos iš visos Vakarų Lietuvos, tačiau ir per 200 ka-

rių, trys sraigtasparniai ir gelbėjimo laivas „Šakiai“. 

Tokio masto nelaimėse Lietuvos kariuomenės da-

lyvavimas pastebimas labiausiai, tačiau dažnesni 

atvejai, kai gelbėjama žmogaus gyvybė, vykdo-

mos paieškų operacijos ar teikiama pagalba vals-

tybės sienos apsaugos, muitinės, aplinkos apsau-

gos, žvejybos ir laivybos kontrolės institucijoms.

Ekstremaliųjų situacijų atvejais kariniai vie-

netai gali būti pasiųsti padėti civilinės saugos ir 

gelbėjimo sistemos pajėgoms krašto apsaugos 

ministro įsakymu, gavę Vyriausybės ekstremalių-

jų situacijų komisijos pirmininko arba apskrities, 

kurios teritorijoje yra ekstremaliosios situacijos 

židinys, viršininko ar atitinkamos savivaldybės 

administracijos direktoriaus rašytinį prašymą. Ka-

rinių vienetų ir civilinės saugos ir gelbėjimo pa-

jėgų veiksmai koordinuojami pagal kariuomenės 

vado ar jo įgaliotų karinių vienetų vadų ir Prieš-

gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento 

prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus ar jo 

įgaliotų civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pa-

reigūnų iš anksto parengtus sąveikos planus.

Kai kyla grėsmė žmonių gyvybei, prireikus 

padėti policijai vykdyti skubias asmenų sulaiky-

mo, paieškos ar gelbėjimo operacijas, karinis vie-

netas gali būti pasitelktas kariuomenės vado ar jo 

įgalioto operacinio vadovavimo grandinėje esan-

čio vado įsakymu, gavus policijos generalinio ko-

misaro ar jo įgalioto pareigūno raštišką prašymą. 

Apie įsakymą siųsti karinį vienetą padėti policijai 

nedelsiant pranešama krašto apsaugos ministrui, 

o šis, suderinęs su vidaus reikalų ministru, turi tei-

sę įsakymą atšaukti. Siunčiamas karinis vienetas 

gali teikti policijai tik prašomą vienkartinę pagal-

bą, kurios trukmė neviršija 24 valandų. Prireikus 

pagalbos policijai, teikimo trukmė, laikantis to-

kios pat tvarkos, gali būti pratęsiama iki 48 valan-

dų arba tol, kol bus pasiekti asmens sulaikymo, 

paieškos ar gelbėjimo operacijos tikslai. Asmens 

sulaikymo, paieškos ar gelbėjimo operacijai, kurią 

vykdyti padeda karinis vienetas, vadovauja poli-

cijos generalinio komisaro ar jo pavaduotojo arba 

aukštesnės pakopos policijos komisariato vadovo 

paskirtas pareigūnas.

Prireikus padėti institucijoms, atsakingoms 

už žmonių paieškos ir gelbėjimo bei teršalų jūroje 

likvidavimo darbų koordinavimą, atlikti žmonių 

paieškos ir gelbėjimo darbus, gali būti naudoja-

mos kariuomenei priskirtos stebėjimo ir kontrolės 

techninės priemonės, karo laivai ir orlaiviai. Tokia 

kariuomenės pagalba teikiama Vyriausybės ar jos 

įgaliotos institucijos nustatyta tvarka kariuome-

nės vado įgalioto operacinio vadovavimo gran-

dinėje esančio vado įsakymu, gavus institucijos, 

atsakingos už žmonių paieškos ir gelbėjimo bei 

teršalų jūroje likvidavimo darbų koordinavimą, 

vadovo ar jo įgalioto pareigūno raštišką prašymą.

Per 2005–2007 metus Lietuvos kariuomenė 

padėti civilinėse operacijose buvo pasitelkta 

daugiau kaip 350 kartų. Dažniausiai pasitelkia-

mos karinės oro pajėgos ar lauko pajėgos. Vi-

dutiniškai kartą per tris dienas kariškiai skuba į 

pagalbą gesinti gaisro, ieškoti dingusių žmonių, 

gelbėti žvejų ar žvalgyti užterštų teritorijų. Per 

2005–2007 m. padėdama civilinėse operacijose 

Lietuvos kariuomenė išnaudojo išteklių ne ma-

žiau kaip už 2,3 mln. Lt.

žviLgSNiS Į priekĮ

Krašto apsaugos sistema – Lietuvos Respubli-

kos nacionalinio saugumo sistemos dalis. Todėl ir 

ateityje tiek KAM, tiek jai pavaldžios institucijos, 

tiek Lietuvos kariuomenė, siekdamos išvengti 

galimų krizinių situacijų susidarymo, bus nuolat 

pasirengusios pagal savo kompetenciją padėti 

atsakingoms institucijoms ekstremaliųjų situaci-

jų atvejais. Nes nacionalinis saugumas prasideda 

nuo saugiai besijaučiančių žmonių, žinančių, kad 

valstybė yra pasirengusi saugoti jų gyvybes ir tur-

tą ekstremaliųjų ar krizinių situacijų atvejais.

Šių dienų pasaulyje, kai auga asimetrinės 

grėsmės ir daugėja būdų piktavališkai pakenk-

ti žmonių sveikatai ar gerovei, auga ir instituci-

jų atsakomybė analizuojant rizikos veiksnius ir 

įvertinant jų pasireiškimo tikimybę. Todėl nepa-

prastai svarbu plėtoti tarptautinį bendradarbia-

vimą ir kurti integruotą krizių ir ekstremaliųjų 

situacijų valdymo sistemą, pajėgią ne tik pro-

fesionaliai likviduoti ekstremaliųjų situacijų pa-

darinius, tačiau pasirengusią reaguoti į kylančią 

krizinę situaciją, numatančią galimas pasekmes 

ir mobilizuojančią nacionalinius ar tarptautinius 

išteklius maksimaliai racionaliu keliu.

Pirmas žingsnis tokios sistemos sukūrimo link – 

krizių valdymo sistemos plėtotės programa, kurios 

pagrindinėms nuostatoms 2007 metų lapkričio 28 

dienos posėdyje pritarė Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės Strateginio planavimo komitetas.
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traNSportaS ir apLiNkoS 4.2. 
Sveikata

Vytautas Gūžys

Vykdydami Nacionalinės aplinkos sveikatinimo 

veiksmų 2003–2006 metų programos įgyven-

dinimo 2004 metų priemonių, patvirtintų Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 

24 d. nutarimu Nr. 321 (Žin., 2004, Nr. 46-516), 

3 krypties priemonę ir siekdami užtikrinti sau-

gias transporto sistemos ir infrastruktūros plė-

tros poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai 

tendencijas Lietuvoje, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos, aplinkos ir susisiekimo mi-

nistrų 2005 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-564/

D1-339/3-312 „Dėl Pasaulio sveikatos organiza-

cijos chartijos „Transportas, aplinka ir sveikata“ 

įgyvendinimo Lietuvoje“ pritarė Pasaulio svei-

katos organizacijos (PSO) chartijai „Transportas, 

aplinka ir sveikata“. Šiuo įsakymu buvo nustaty-

ta, kad rengiant transporto, sveikatos apsaugos 

ir aplinkos strateginius dokumentus, numatant 

priemones jiems įgyvendinti ir priimant spren-

dimus dėl transporto infrastruktūros plėtros, 

teritorijų planavimo, investicinių programų ir 

Europos regioninės plėtros ir Sanglaudos fon-

dų panaudojimo, būtina vadovautis chartijoje 

„Transportas, aplinka ir sveikata“ nurodytais 

principais ir veiklos kryptimis. Informacija apie 

pasiektą pažangą, įgyvendinant Chartijos nuos-

tatas, kasmet teikiama Chartijos įgyvendinimo 

Lietuvoje koordinavimo grupei.

Chartija remiasi programos „Europos svei-

kata 21 amžiuje“, priimtos Pasaulio sveikatos 

organizacijos Europos regiono komiteto ketu-

riasdešimt aštuntojoje sesijoje Kopenhagoje 

1998 m. rugsėjį, nustatytais tikslais, įpareigojan-

čiais darniai plėtoti transportą, mažinti traumų, 

neįgalumo ir mirčių atvejus dėl nelaimingų atsi-

tikimų, užtikrinti sveiką ir saugią aplinką, kurio-

je kenksmingų sveikatai teršalų koncentracijos 

neviršytų tarptautinių standartų, taip pat prisi-

dėti prie sveikesnės gyvensenos puoselėjimo 

formuojant ir įgyvendinant transporto politiką. 

Kaip rodo statistiniai duomenys, pasitikėjimas 

varikliniu transportu, ypač kelių transportu, te-

bedidėja, sukeldamas nepalankų poveikį aplin-

kai ir sveikatai. Šis poveikis ateityje gali dar pa-

didėti, jei nebus imtasi efektyvių prevencinių ir 

struktūrinių veiksmų. Visuotinai pripažinta, kad 

transporto saugumui didinti ir avarijų poveikiui 

sveikatai mažinti turi būti suteikiamas svarbus 

prioritetas.

Chartija išskiria tris probleminius reiškinius, 

susijusius su neigiamu transporto veiklos povei-

kiu sveikatai, – tai oro tarša, transporto triukš-

mas, eismo įvykiai keliuose.

oro tarŠa

Naudojant kaip rodiklį transporto išmestų 

kietųjų dalelių (KD
10

) koncentracijos aplinkoje 

dalį, apskaičiuota, kad Europos miestuose apie 

80 tūkst. suaugusiųjų mirčių per metus priežas-

tis yra ilgalaikis kelių transporto sukeliamos oro 

taršos poveikis.

PSO duomenimis, oro kokybės trumpalaikio 

ir ilgalaikio veikimo ribinės koncentracijų vertės 

Europos regione yra dažnai ir gerokai viršija-

mos, ypač ozono, azoto dioksido (NO
2
) ir kietųjų 

dalelių.

Atsiranda naujų įrodymų, patvirtinančių, 

kad vaikai, gyvenantys šalia kelių, kur yra inten-

syvus transportas, turi apie 50 proc. aukštesnę 

riziką jausti kvėpavimo sistemos sutrikimo po-

žymius, negu vaikai, gyvenantys teritorijose, ku-

riose eismas neintensyvus.

Automobilių keleiviai patiria gerokai didesnį 

variklio išmetamų dujų poveikį nei žmonės, ne-

santys automobilyje.

Kalifornijos Oro išteklių valdyba 1998 metais 

apibūdino dyzelinių degalų emisiją kaip „toksinį 

oro teršalą“, remdamiesi tyrimais su gyvūnais ir 

epidemiologiniais tyrimais, kurie patikimai pa-

rodė priežastinius ryšius tarp profesinio dyze-

linių degalų poveikio ir plaučių vėžio. Jau 1989 

metais Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) 

padarė išvadą, kad dyzelinio variklio išmetalai 

yra „tikriausiai kancerogeniški žmogui“ (grupė 

2A), o benzininio variklio išmetalai yra „galbūt 

kancerogeniški žmogui“ (grupė 2B).

Europos Komisijos programos CAFE (Clean 

Air For Europe) ataskaitoje nurodoma, kad kelių 

transporto teršalai, daugiausiai darą įtaką žmo-

nių sveikatai, – tai kietosios dalelės ir ozonas. 

Ozonas susidaro reaguojant angliavandeniliams 

(HC) ir azoto oksidams (NO
x
), kuriuos išmeta kelių 

transporto priemonės. 2002 m. kelių transportas 

sudarė 43 proc. NO
x
 ir 27 proc. lakiųjų organinių 
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junginių iš viso kiekio. 2000 m. transporto sek-

torius sudarė 29 proc. KD
2,5

 iš viso kiekio iš visų 

sektorių. Kelių transportas yra dominuojantis 

ozono prekursorių šaltinis ir sudarė 36 proc. ozo-

no prekursorių iš viso kiekio 2001 m. Šie teršalai 

asocijuojami su žala žmonių sveikatai ir ekosis-

temoms per ozono, kietųjų dalelių formavimą, 

rūgštėjimą ir eutrofikaciją.

Europos Sąjungos populiacija paveikiama 

dėl menkos oro kokybės per sveikatą ir visuo-

menės gerovę. Nustatyta tikimybė sutrumpėti 

vidutinei gyvenimo laukiamai trukmei aštuo-

niais mėnesiais dėl 2000 m. išmetamų kietųjų 

dalelių kiekio. Be to, buvo nustatyta, kad 21 000 

atveju mirtį pagreitino ozonas.

Prognozuojama, kad 2020 m. nuostoliai ES 

dėl kietųjų dalelių ir ozono būtų tarp 189 ir 609 

mlrd. eurų.

Lietuvoje transporto priemonių per 15 metų 

gerokai padaugėjo, tačiau į aplinką jos išmeta  

2 kartus mažiau teršalų, o bendros degalų są-

naudos sumažėjo 30 proc. Tai susiję su moder-

nesnių, mažiau aplinką teršiančių transporto 

priemonių naudojimu ir degalų kokybės pa-

gerėjimu. Taip pat pasikeitė transporto degalų 

sudėtis: daugiau suvartojama dyzelino, ypač su-

skystintų naftos dujų.

Didžioji dalis Lietuvoje eksploatuojamų len-

gvųjų automobilių senesni nei 10 metų. Nors 

automobilių parkas pamažu atnaujinamas, ta-

čiau vis dar didelė dalis krovininių automobilių 

ir visuomeninio transporto neatitinka šiuolaiki-

nių reikalavimų. Ne visi didieji šalies miestai turi 

aplinkkelius, todėl pernelyg apkrautose miestų 

gatvėse formuojasi spūstys. Transporto spūstis 

didina ir pasenusios, neefektyvios eismo regu-

liavimo sistemos, taip pat didinančios sveika-

tai pavojingų rizikos veiksnių poveikį miestų 

gyventojams. Statistiniai duomenys rodo, kad 

sparčiausiai plėtojasi labiausiai aplinką teršian-

ti transporto rūšis – automobilių transportas, 

o gerokai mažesnį poveikį aplinkai darančiam 

transportui (geležinkeliams, vidaus vandenų 

transportui) modernizuoti reikia ypač didelių 

investicijų.

Kuriant darnią transporto sistemą, numato-

ma derinti visų transporto rūšių plėtrą, teikiant 

pirmenybę mažesnį neigiamą poveikį aplinkai 

ir žmonių sveikatai darančiam transportui, nau-

dojant daugiau alternatyvių ir mažiau aplinką 

teršiančių degalų. Platesnis geležinkelio nau-

dojimas leistų labai sumažinti transporto ke-

liamą oro taršą, plėtojant Klaipėdos jūrų uostą 

atsiranda didesnės galimybės naudoti ekologiš-

kai švaresnį vandens transportą. Nemažą dalį 

transporto energijos poreikių (apie 15 proc.) 

ateityje turėtų tenkinti biodegalai, kuriuos var-

tojant išmetama kur kas mažiau kenksmingų 

dujų. Planuojama diegti naujos kartos maršruti-

nio transporto sistemas, pereinant prie elektros 

energiją vartojančio ir mažiau aplinką teršiančio 

transporto. Numatoma modernizuoti eismo val-

dymo ir kontrolės sistemas, griežtinti transporto 

priemonių išmetamųjų dujų standartus.

Tačiau jeigu nebus intensyviai atnaujina-

mas automobilių parkas (ypač visuomeninio 

transporto), nebus ribojamas senų automobilių 

eksploatavimas ir daugiau dėmesio nebus ski-

riama taršos kontrolei, jei nebus laiku pagerintas 

eismo organizavimas, sparčiai didėjantis auto-

mobilių skaičius gali labai padidinti išmetamų į 

atmosferą teršalų kiekį.

Savitosios transporto grėsmės: gausėjant 

automobilių ir didėjant tranzitiniams srautams, 

esama infrastruktūra gali pasidaryti nelaidi; ati-

dedamas viešojo transporto ekonominių ir tei-

sinių problemų sprendimas; iš užsienio vežamos 

naudotos transporto priemonės dažnai prastos 

techninės būklės ir didina taršą; vietinių atsinau-

jinančių išteklių naudojimo galimybės tiesiogiai 

priklausys nuo šio klausimo valstybinio regu-

liavimo; neadekvati miestų ir transporto infras-

truktūros plėtra.

Lietuvos transporto sektorius 1994–2003 

metais suvartodavo vidutiniškai 13,73 TWh 

energijos per metus (t. y. 28 proc.), taigi buvo 

antrasis sektorius pagal suvartojamos energijos 

kiekį (po namų ūkio). Dėl mažėjančio energijos 

vartojimo kituose sektoriuose transporto dalis 

padidėjo nuo 24,7 (1994 metais) iki 29,1 proc. 

(2003 metais). Automobilių transportas suvarto-

ja apie 90 proc. transporto suvartojamos ener-

gijos. Energijos taupymo techninis potencialas 

transporte – 0,92 TWh.

Pagal Aplinkos apsaugos agentūros pirmi-

nius duomenis, 2007 m. oro kokybė miestuose 

buvo geresnė negu 2006 m. Oro kokybei vertin-

ti ir valdyti Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus 

ir Kauno aglomeracijos ir zona (likusi Lietuvos 

teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).
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Vidutinė paros kietųjų dalelių koncentracija 

visuose zonos miestuose nuo keliolikos iki kelias-

dešimt dienų per metus viršijo ribinę vertę. Ter-

šalų koncentracijos padidėjimai paprastai susiję 

arba su didesniais jų išmetimais, arba su nepalan-

kiomis teršalų išsisklaidymui meteorologinėmis 

sąlygomis. Pagrindiniai kietųjų dalelių šaltiniai 

miestuose yra pramonės, energetikos įmonės, 

individualių namų šildymas ir transporto keliama 

tarša. Transporto išmetaluose labiau ryški kaita 

per savaitę arba parą (darbo ir nedarbo dienomis, 

spūsčių metu), negu sezoniniai svyravimai. Tačiau 

šiltuoju metų laiku ir ypač pavasarį kietųjų dale-

lių ore padaugėja dėl vadinamosios „pakeltosios“ 

taršos, kuri taip pat siejama su transportu, nors tai 

nėra transporto išmetalai, o nuo nešvarių gatvių 

ar šalikelių pravažiuojančių automobilių keliamos 

dulkės. Miestuose vykstančios statybos, pavasa-

rinis žolės ar šiukšlių deginimas priemiesčiuose, 

miškų gaisrai taip pat gali būti kietųjų dalelių 

koncentracijos padidėjimo šaltinis.

Azoto ir sieros oksidų, ozono, anglies mo-

noksido ir švino koncentracijos 2007 m., pirmi-

niais duomenimis, neviršijo ribinių verčių.

Aplinkos apsaugos agentūros tyrimų duo-

menys rodo, kad oro užterštumas kietosiomis 

dalelėmis yra opi problema miestuose, kur kie-

tųjų dalelių koncentracija, pablogėjus teršalų 

išsisklaidymo sąlygoms, neretai viršija ribinę 

vertę. Lietuvos didžiųjų miestų savivaldybės 

yra patvirtinę oro užterštumui kietosiomis da-

lelėmis mažinimo programas ir deda visas pa-

stangas siekdamos jas įgyvendinti – pavasarį 

stengiamasi kuo anksčiau surinkti ir išvežti po 

žiemos gatvėse ir jų pakraščiuose susikaupusius 

druską, smėlį, purvą, šiukšles; plauti gatves šil-

tuoju metų laiku, kai sausi orai. Kitų miestų savi-

valdybės taip pat turėtų palaikyti geros kokybės 

orą savo teritorijose, imtis priemonių oro užterš-

tumui mažinti susidarius nepalankioms teršalų 

išsisklaidymui orų sąlygoms. Daugelyje miestų 

dalies kietųjų dalelių ribinės vertės viršijimų 

būtų išvengta rūpestingiau tvarkant gatves – jas 

asfaltuojant, valant, o ilgiau užsitęsus sausiems 

orams – ir plaunant.

Aplinkos apsaugos agentūra rekomenduo-

ja, kad siekiant mažinti oro užterštumą miestuo-

se, būtina sparčiau ir kruopščiau valyti gatves ir 

jų aplinką pavasarį, nutirpus sniegui; vyraujant 

sausiems orams šiltuoju metų laiku gatves plau-

ti ir nuolat rūpintis jų švara; kruopščiai prižiūrė-

ti, puoselėti ir plėsti želdynus šalia intensyvaus 

eismo gatvių; reguliuoti transporto srautus; 

įpareigoti statybines organizacijas ieškoti būdų 

sumažinti oro taršą, keliamą statybos, griovimo 

ir panašių darbų.

Duobėtos, nevalomos gatvės, kai kur dar 

neasfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės 

ir gatvės, nesutvarkyti jų pakraščiai, kur vietoje 

išgrįstų šaligatvių arba želdynų yra išvažinėtas 

dirvožemis, – tai ne tik grėsmė eismo saugumui, 

bet ir papildomas kietųjų dalelių šaltinis, ir reikia 

dėti visas pastangas jį pašalinti.

Oro kokybę gerina žvyrkelių asfaltavimas ir 

dviračių takų tiesimas. 2007 m. šalyje buvo nu-

tiesta apie 75 km dviračių takų, išasfaltuota apie 

260 km žvyrkelių.

Oro kokybę gerina šalies geležinkeliai, ku-

riais vežamų krovinių apimtis (2007 m. – apie 

53,5 mln. t) pastaraisiais metais nedaug atsilieka 

nuo kelių transporto priemonėmis vežamų kro-

vinių apimties (2007 m. – apie 62,4 mln. t), nes 

vežant geležinkeliais, išmetama maždaug 4 kar-

tų mažiau teršalų nei kelių transportu.

traNSporto triukŠmaS

Transportas ir ypač kelių transportas yra 

pagrindinė žmogų veikiančio aplinkos triukšmo 

priežastis. Europos regiono populiacijos dalis, 

veikiama aukšto triukšmo lygio (ekvivalentiško 

65 dBLA
ekv

 per 24 valandas) išaugo nuo 15 proc. 

iki 26 proc. per 1980–1990 metus.

Nustatyta, kad apie 65 proc. Europos popu-

liacijos yra veikiama triukšmo lygių, sukeliančių 

rimtą dirginimą, kalbos trikdžius ir miego sutriki-

mus (55–65 dBLA
ekv

 per 24 valandas).

Vaikai, nuolat veikiami didelio triukšmo ly-

gio (pavyzdžiui, oro uostų apylinkėse), blogiau 

skaito, sunkiau koncentruoja dėmesį ir spren-

džia problemas.

Triukšmas gali pabloginti protinę veiklą, 

reikalaujančią dėmesio koncentracijos, atmin-

ties ir sugebėjimo spręsti sudėtingas analitines 

problemas. Adaptacija ignoruoti triukšmą ir jos 

įgijimas siejamos su didelėmis streso hormonų 

koncentracijomis ir aukštu kraujospūdžiu.

Atsiranda įrodymų, kad yra sąsaja tarp hi-

pertenzijos ir išeminės širdies ligos bei didelio 

triukšmo lygio.
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Susisiekimo ministerijos kompetenciją triukš-

mo valdymo srityje nustato Lietuvos Respublikos 

triukšmo valdymo įstatymas: ji atlieka pagrindi-

nių kelių, pagrindinių geležinkelių ir oro trans-

porto keliamo triukšmo valdymą; sudaro ir tvarko 

pagrindinių kelių, pagrindinių geležinkelių ir di-

delių oro uostų strateginius triukšmo žemėlapius; 

nustato pavaldžių viešojo administravimo insti-

tucijų kompetenciją triukšmo valdymo srityje ir 

prižiūri, kaip ji įgyvendinama; kartu su Aplinkos 

ministerija rengia ir tvirtina orlaivių triukšmo 

ribojimo taisykles; reglamentuoja kelių trans-

porto priemonių ir orlaivių variklių triukšmo ribi-

nius dydžius, suderinusi su Sveikatos apsaugos 

ministerija; nustato transporto priemonių ir su-

dedamųjų transporto priemonių dalių atitikties 

triukšmo kontrolės teisės norminiams aktams 

vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprašą; teikia 

informaciją triukšmo valdymo klausimais; atlie-

ka kitas triukšmo valdymo funkcijas, numatytas 

šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos triukš-

mo valdymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimo 

Nr. 581 „Dėl Valstybinės triukšmo strateginio 

kartografavimo programos patvirtinimo“ rei-

kalavimais yra parengti ir Lietuvos Respublikos 

susisiekimo ministro patvirtinti pagrindinių au-

tomobilių kelių, kuriais per metus pravažiuoja 

daugiau nei 6 mln. automobilių, strateginiai 

triukšmo žemėlapiai. 2007 m. kovo 8 d. šie že-

mėlapiai buvo pristatyti Triukšmo prevencijos 

tarybos posėdyje.

Transporto sukeliamam triukšmui mažinti 

įrengiamos triukšmą mažinančios sienelės, augi-

nami želdiniai ir įgyvendinamos kitos triukšmą 

mažinančios priemonės, pvz., nustatomos orlai-

vių skrydžių ir tūpimo-kilimo techninės sąlygos.

LR susisiekimo ministras ir LR aplinkos mi-

nistras yra patvirtinę šiuos teisės aktus, susiju-

sius su triukšmo mažinimu:

1. LR susisiekimo ministro ir LR aplinkos 

ministro 2001-12-19 įsakymas Nr. 134/217 „Dėl 

Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo 

taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“.

2. LR susisiekimo ministro ir LR aplinkos mi-

nistro 2001-12-03 įsakymas Nr. 428/574 „Dėl ci-

vilinių ikigarsinių reaktyvinių lėktuvų skrydžių 

ribojimo Lietuvos Respublikos oro uostuose tai-

syklių patvirtinimo“.

Susisiekimo ministerijos kompetencija triukš-

mo kontrolės srityje nedidelė, susijusi su triukš-

mo matavimu (atitinkantis ISO 1999:1990 ir ICAO 

instrukcijas, įgyvendinant ES direktyvas dėl oro 

transporto triukšmo mažinimo) tarptautiniuose 

oro uostuose ir triukšmą mažinančių įrenginių 

būklės tikrinimu valstybinių periodinių ratinių 

transporto priemonių techninių apžiūrų metu ir 

atliekant tipo patvirtinimo pripažinimą į Lietuvos 

Respublikos rinką teikiamoms kelių transporto 

priemonėms jų pirmosios registracijos metu. LR 

susisiekimo ministro įsakymu reglamentuoja-

mas triukšmas darbo vietose laivuose, įgyven-

dinant direktyvos 86/188/EEB, IMO triukšmo 

lygio laivuose kodą pagal Rezoliuciją A 468 (12) 

dėl triukšmo mažinimo ir kt. Su triukšmu susiję 

klausimai Susisiekimo ministerijai pavestų val-

dyti transporto, pašto ir ryšių įmonių, įstaigų ir 

bendrovių ūkinėje komercinėje veikloje spren-

džiami lygiai taip pat, kaip ir kitose ūkio šakose. 

Transporto priemonių keliamo triukšmo proble-

mos yra nagrinėjamos visuose transporto inf-

rastruktūros plėtros projektuose, kuriems pagal 

atitinkamus teisės aktus reikia atlikti poveikio 

aplinkai vertinimą. Vietovėse, esančiose šalia 

valstybinės reikšmės kelių ir kur dėl transporto 

veiklos gyvenamojoje aplinkoje yra viršijamas 

leidžiamas triukšmo lygis, projektuojamos ir 

įrengiamos triukšmą mažinančios sienelės ar 

atitinkami statiniai ir sodinami želdynai.

Tyrimai rodo, kad didžiausi transporto triukš-

mo sukėlėjai yra automobiliai, kurių dauguma 

yra privatūs. Lietuvos automobilių kelių direkcija 

prie Susisiekimo ministerijos, prieš planuodama 

tiesti naujus ar rekonstruoti senus kelius, atlieka 

poveikio aplinkai vertinimą. Jos ataskaitoje įver-

tinamas ir kelių transporto sukeliamas triukšmas 

keliuose, o jeigu viršijamos higienos normos, 

numatomos triukšmą mažinančios priemonės, 

kurios yra įgyvendinamos kelio tiesimo ar re-

konstrukcijos metu. Pvz., 2007 m. Vievio mieste 

įrengta 1400 m ilgio triukšmo mažinimo sienelė, 

o apskritai investiciniuose projektuose nuolat 

skiriamos lėšos iš Europos Sąjungos sanglau-

dos fondų triukšmą mažinančioms priemonėms 

(triukšmą mažinančios sienelės, apsauginiai žel-

diniai, hermetiniai plastikiniai arba mediniai lan-

gai) įgyvendinti.

Šalies geležinkelių kompleksui priklausan-

čiuose viešuose keliuose didžiausią triukšmą 
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kelia lokomotyvai ir savaeigiai sąstatai. Aktua-

liausia triukšmo problema geležinkelio trans-

porto infrastruktūroje – triukšmo mažinimas gy-

venvietėse, įsikūrusiose prie geležinkelio, todėl 

būtina atlikti tyrimus, parengti triukšmo žemė-

lapius, triukšmo mažinimo programą ir užtikrinti 

šių darbų finansavimą ES fondų lėšomis.

eiSmo Įvykiai

Kasmetiniai skaičiai apie kelių eismo įvykius 

PSO Europos regione yra vis dar labai dideli – 

apie 2 milijonus eismo įvykių, kurių metu buvo 

sužeidimų, iš jų 120 tūkst. baigėsi mirtimi, buvo 

sužeista 2,5 milijono žmonių.

Viena iš keturių keliuose įvykusių mirčių nu-

sineša jaunesnio kaip 25 metų asmens gyvybę.

Kelių eismo įvykiai yra fatališkiausi iš visų 

transporto įvykių rūšių, jiems tenka ir didžiausia 

absoliutaus mirčių skaičiaus dalis, ir didžiausias 

mirčių skaičius, tenkantis ridos kilometrui. Pa-

vyzdžiui, 1995 metais Europos Sąjungoje kelių 

eismo įvykių metu žuvo 44 tūkst. žmonių, o 

dėl geležinkelio eismo įvykių žuvo 936 žmonės. 

Mirtingumas milijardui ridos kilometrų kelių 

transporto buvo apie tris kartus didesnis negu 

geležinkelių (atitinkamai 11 ir 3,4 žūtys milijardui 

kilometrų). Pagal pasaulinę skrydžių saugumo 

ataskaitos statistiką, 1997 metais įvyko 916 žūčių 

dėl nelaimingų atsitikimų ore, įskaitant ir marš-

rutinius skrydžius, atitinkančios 0,4 žūčių milijar-

dui ridos kilometrų. Pagal pasaulinę statistikos 

ataskaitą, 1996 metais 690 žmonių žuvo jūrose.

Eismo įvykių mirtingumo rodikliai yra suma-

žėję Europos regione per pastarąjį dešimtmetį, 

bet vis dar yra beveik dešimteriopi skirtumai 

tarp šalių narių, kuriose yra aukščiausi ir žemiau-

si rodikliai.

Pažeidžiamiausi kelių eismo dalyviai – pės-

tieji ir dviratininkai sudaro 30–35 proc. žūčių. 

Nelaimingi eismo įvykiai, kuriuose nukenčia 

pėstieji, visada yra dvigubai žiauresni negu tie, 

kurių dalyviai – automobilių keleiviai.

Lietuvos situacija

Lietuvos transporto infrastruktūros tinklas 

pakankamai gerai išplėtotas ir, skaičiuojant ke-

lių ir geležinkelių linijų tankumą km/1000 km² 

teritorijos, kelių sektoriuje sudaro 99,8 proc. ES 

vidurkio, geležinkelių sektoriuje – 54 proc. ES 

vidurkio.

Lietuvos Respublikoje eksploatuojama 1771 

km viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių, 

79 497 km automobilių kelių, iš jų – 21 328 km 

valstybinės reikšmės automobilių kelių, taip pat 

441 km vidaus vandenų kelių.

2007 metų pradžioje Lietuvoje buvo regis-

truota daugiau kaip 1,95 mln. kelių transporto 

priemonių. Nuo Nepriklausomybės atkūrimo 

kelių transporto priemonių parkas išaugo be-

veik 2,4 kart. Lengvųjų automobilių skaičius 

1000-iui gyventojų sudaro 81,4 proc. ES vidur-

kio. 2006 m. eismo intensyvumas atskiruose ke-

lio Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožuose viršijo 29 

tūkst. transporto priemonių per parą. Padidėjo 

automobilių važiavimo greičiai, pasikeitė eismo 

sudėtis, padidėjo automobilių svoris ir ašies ap-

krovos. Daugelyje magistralinių ir krašto kelių 

dangos neatlaiko padidėjusių apkrovų. Dėl eismo 

intensyvumo augimo magistraliniuose ir krašto 

keliuose, automobilių skaičiaus padidėjimo, au-

gančio tarptautinio tranzito daugėja transporto 

spūsčių didžiuosiuose miestuose ir jų prieigose. 

Daugėja spręstinų eismo saugos ir transporto 

neigiamo poveikio aplinkai problemų.

Kiekvienais metais užregistruojama per 6 

tūkst. eismo įvykių, kuriuose žuvo ar buvo suža-

loti žmonės. Dar daugiau eismo įvykių įvyksta, 

kai apgadinamos kelių transporto priemonės, 

transporto infrastruktūros objektai, padaroma 

žalos aplinkai. Metiniai eismo įvykių nuostoliai 

šalies ūkiui sudaro apie 1,5 milijardo litų, t. y. 

apie 3 proc. bendrojo vidaus produkto, tuo tar-

pu kitų Europos šalių nuostoliai dėl eismo įvykių 

siekia 1–2 proc. bendrojo vidaus produkto.

Siekiant sumažinti aukų skaičių Lietuvos 

keliuose ir sumažinti patiriamus nuostolius, įgy-

vendinama Valstybinė saugaus eismo automo-

bilių keliais 2005–2010 metų programa, kuria sie-

kiama sudaryti sąlygas kryptingam ir ilgalaikiam 

saugaus eismo gerinimui numatant, kad eismo 

sauga keliuose būtų pasiekta ne mažinant žmo-

nių judėjimo laisvę, bet padarant ją saugesnę. 

Minėta programa taip pat siekiama įgyvendinti 

Europos Sąjungos tikslą – iki 2010 metų kelių 

eismo įvykiuose žuvusių žmonių skaičių Euro-

pos Sąjungoje sumažinti per pusę.

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo ins-

pekcijos duomenimis, per pastaruosius 10 metų 
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eismo įvykių metu žuvo daugiau kaip 500 šalies 

įmonėse, įstaigose ir organizacijose dirbusių 

įvairių profesijų darbuotojų (vairuotojai, vadybi-

ninkai, tiekėjai, įmonių vadovai, kiti specialistai), 

vykdžiusių darbines funkcijas, taip pat vykusių 

į darbą ar iš darbo. Pabrėžtina, kad tokių nelai-

mingų atsitikimų darbe skaičius įmonėse, kurios 

transporto priemones (tiek įmonės, tiek darbuo-

tojų asmenines pagal sutartis) naudoja savo ūki-

nei, gamybinei ar komercinei veiklai organizuoti 

ir vykdyti, yra 2 kartus didesnis negu įmonėse, 

kurių pagrindinis verslas yra pagal nustatyta 

tvarka įsigytas licencijas teikiamos transporto 

paslaugos vežti keleivius ir krovinius už atlygį.

Pagrindinės eismo įvykių priežastys yra Kelių 

eismo taisyklių pažeidimai, kai nepasirenkamas 

saugus greitis, nepaisoma kelių eismo ženklų, 

vairuojama esant neblaiviam arba nesilaikant 

nustatytų darbo ir poilsio režimų. Avaringumui 

įtakos turi transporto priemonių techninė būklė 

(ypač nusidėvėję padangų protektoriai), taip pat 

kelių ir miesto gatvių dangos defektai ir netin-

kama jos priežiūra, ženklinimų stoka, nepakan-

kamai veiksmingi eismo organizavimo didžiuo-

siuose šalies miestuose sprendimai.

Su eismu susijusių nelaimingų atsitikimų 

darbe prevenciją menkina tai, kad nemaža dalis 

įmonių vadovų ar jų paskirtas (įgaliotas) atsto-

vas (administracijos atsakingas pareigūnas) ne-

planuoja ir neįgyvendina veiksmingų priemonių 

eismo pažeidimams ir sąlygoms šalinti, reikia-

mai nekontroliuoja, kaip laikomasi darbuotojų 

saugos ir sveikatos reikalavimų naudojant trans-

porto priemones, nesirūpina vairuotojų įgūdžių 

lavinimu, atsakingų administracijos pareigūnų 

profesinės kompetencijos gerinimu.

Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos 

duomenimis, 2007 m. Lietuvoje iš viso užregis-

truota 6600 eismo įvykių. Juose 739 žmonės 

žuvo, 8234 sužeisti (2006 metų atitinkami skai-

čiai: 6579 – 759 – 8244).

Palyginti su 2006 metais, eismo įvykių skai-

čius padidėjo 21 įvykiu, arba 0,3 proc. Sužeistų-

jų skaičius sumažėjo 10, arba 0,1 proc., žuvo 20 

žmonių mažiau, arba 2,6 proc. mažiau.

2007 metais daugiausia užregistruota užva-

žiavimų ant pėsčiųjų – 2232 atvejai (95 įvykiais 

daugiau nei 2006 metais), tai sudaro 33,8 proc. 

visų užregistruotų eismo įvykių. Transporto 

priemonių susidūrimų – 1988 atvejai (216 įvy-

kių mažiau), arba 30,1 proc. visų užregistruotų 

eismo įvykių ir transporto priemonių apvirtimo 

atvejų – 774 (26 įvykiais daugiau), arba 11,7 proc. 

visų eismo įvykių. 2007 metais eismo įvykiuose 

daugiausia žuvo vairuotojų – 251 (20 daugiau 

nei 2006 metais), tai sudaro 34 proc. visų žuvu-

sių žmonių. Žuvo 234 pėstieji (8 mažiau), arba 

31,7 proc. visų žuvusių žmonių. 70,5 proc. pės-

čiųjų (165) žuvo tamsiu paros metu. Taip pat 

žuvo 176 keleiviai (25 mažiau), arba 23,8 proc. 

visų žuvusiųjų, ir 73 dviratininkai (8 daugiau), tai 

sudaro 9,9 proc. visų žuvusių žmonių. Įvykiuo-

se daugiausia buvo sužeista keleivių – 2990 (52 

daugiau nei 2006 metais) ir vairuotojų – 2521 (45 

mažiau). Taip pat sužeisti 2129 pėstieji (102 dau-

giau) ir 569 dviratininkai (25 mažiau). Dėl vairuo-

tojų kaltės įvyko 5000 eismo įvykių (140 įvykių 

daugiau nei 2006 metais), arba 75,7 proc. visų 

užregistruotų įvykių. Dėl pėsčiųjų kaltės įvyko 

983 įvykiai (5 įvykiais mažiau nei 2006 metais), 

arba 14,9 proc. visų užregistruotų eismo įvykių. 

Šiuose įvykiuose žuvo 147 žmonės (7 mažiau), 

sužeisti 968 (7 daugiau).

2007 m. neblaivūs vairuotojai įvykdė dau-

giau eismo nusikaltimų keliuose nei 2006 m.: 

801 eismo įvykis (12,1 proc. visų eismo įvykių), 

28 įvykiais daugiau nei 2006 metais. Šiuose 

įvykiuose žuvo 69 žmonės (2 daugiau nei 2006 

metais), 1211 buvo sužeista (40 daugiau nei 2006 

metais).

Užregistruota 1453 eismo įvykiai (7 įvykiais 

daugiau nei 2006 metais), kuriuose nukentėjo 

nepilnamečiai. Žuvo 70 nepilnamečių (5 dau-

giau): 23 nepilnamečiai (6 daugiau) žuvo dėl 

savo neatsargaus elgesio kelyje. Tarp žuvusių 

nepilnamečių – 17 pėsčiųjų (2 daugiau), iš jų 6 (1 

mažiau) žuvo dėl savo neatsargumo (1 pav.).

Apibendrinant transporto ir aplinkos svei-

katos sąsajas, galima paminėti, kad Lietuvos 

susisiekimo infrastruktūros plėtros tempai turi 

didelę įtaką Lietuvos ekonominei ir socialinei 

raidai. Transportas ir ryšiai toliau išlaiko sparčios 

plėtros tendencijas: šie sektoriai, 2007 metų pre-

liminariais duomenimis, sukūrė apie 13 proc. ša-

lies bendrosios pridėtinės vertės (BPV), nors juo-

se dirba tik 6,4 proc. Lietuvos dirbančiųjų. Be to, 

svarbią transporto sektoriaus įtaką šalies ekono-

mikos konkurencingumo augimui akivaizdžiai 

parodo nuolat didėjančios transporto paslaugų 

eksporto apimtys – 2007 m., preliminariais duo-
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menimis, šis rodiklis pasiekė 6,1 mlrd. litų (augi-

mas palyginus su 2006 metais – 14,4 proc.).

Vienas iš svarbiausių investicijų prioritetų 

susisiekimo sistemoje – infrastruktūros gerini-

mas. 2008–2010 m. šalies transporto infrastruk-

tūrai modernizuoti, keleivių ir krovinių vežimų 

technologijoms tobulinti, multimodaliniam 

transportui, pašto ir elektroninių ryšių pas-

laugų kokybei gerinti, eismo saugai ir kitiems 

svarbiems susisiekimo projektams įgyvendinti 

planuojama panaudoti apie 5 mlrd. Lt ES fon-

dų, valstybės biudžeto ir įmonių nuosavų lėšų. 

Numatoma toliau gerinti kelių, geležinkelių, 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir oro uostų inf-

rastruktūros techninius parametrus, įgyvendinti 

priemones, užtikrinančias eismo saugą, trans-

porto infrastruktūros objektų saugumą visose 

transporto šakose, mažinti neigiamą transporto 

poveikį aplinkai, sukurti prielaidas moderniems 

logistikos centrams steigti, užtikrinti keleivių ve-

žimo paslaugų kokybės gerinimą. Sudarant pa-

trauklesnes sąlygas žmonių vidaus ir tarptauti-

nėms kelionėms, bus įgyvendinamas transporto 

infrastruktūros objektų modernizavimas pagal 

Šengeno konvencijos reikalavimus. Numatoma 

toliau tęsti Lietuvos pašto paslaugų rinkos libe-

ralizavimą, užtikrinant universaliųjų pašto pas-

laugų prieinamumą ir konkurencingumą. Bus 

tobulinama saugaus eismo sistema, kuri sąlygo-

tų efektyvesnę institucijų, atsakingų už saugų 

eismą, tarpusavio sąveiką.

informacijos šaltiniai

COM(2005) 683 final}1. 
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.2. 
showdoc_l?p_id=303543&p_query=&p_tr2=
http://www.lpept.lt/lt/naujienos/detail.php?ID=12173. 
http://gamta.lt/4. 
http://aaa.am.lt/VI/files/0.839374001179298608.doc5. 
http://ec.europa.eu/environment/air/cafe/index.htm6. 
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4.3. apLiNkoS miNiSterijoS 
vaiDmuo ekStremaLiųjų 
SituaCijų preveNCijoS Srityje

Mindaugas Bilkis

Lietuvos Respublikos teritorijos geografinė pa-

dėtis ir struktūra yra palanki darniai visuomenės 

raidai, gamtos sąlygos nekelia pavojaus tautos 

ir valstybės egzistencijai. Tačiau esama aplin-

kos kokybės būklė vis dar nėra labai gera. Dalis 

nuotekų valymo įrenginių yra fiziškai ir morališ-

kai pasenę, vandens tiekimo tinklai reikalauja 

renovacijos ir neužtikrina centralizuotai tiekia-

mo geriamojo vandens kokybės. Grėsmę kelia 

buityje susidarančios pavojingos atliekos, kurios 

dažnai šalinamos kartu su nepavojingomis atlie-

komis, cheminių medžiagų naudojimo regu-

liavimas yra nepalankus ekonomikai augti, nes 

stabdo inovacijų diegimą. Didžioji dalis Lietu-

vos lengvųjų automobilių senesni nei 10 metų, 

pasenusios ir neefektyvios eismo reguliavimo 

sistemos, aplinkkelių stoka didina miestų oro 

taršą ir triukšmą, ypač centrinėse miestų dalyse. 

Pagrindinė užduotis, siekiant užtikrinti saugią 

aplinką, kai ekstremaliųjų įvykių rizikos veiksniai 

yra tokie aktualūs, – užtikrinti ilgalaikį racionalų 

valstybės funkcionavimui svarbių nacionalinių 

išteklių naudojimą, apsaugą, gausinimą, suda-

rant sąlygas darniai ūkio plėtrai.

Lietuvoje yra daug ekstremaliųjų situacijų 

šaltinių, galinčių sukelti žmonių žūtį ar pakenk-

ti sveikatai ir aplinkai – Ignalinos atominė elek-

trinė, daugiau kaip 250 chemiškai pavojingų 

objektų, daugiau nei 930 potencialiai pavojingų 

objektų ir per 400 hidrotechninių statinių. Pavo-

jingų cheminių medžiagų vežimai, susisiekimo 

sistema, naftos perdirbimo pramonė ir naftotie-

kio tinklai (negalima atmesti teroro ir diversijos 

aktų galimybių).

Ekstremaliosios situacijos gali būti:

gamtinės – ryškūs klimatinių sąlygų pakiti- y

mai, sukeliantys stichines nelaimes, masi-

nius miškų ir durpynų gaisrus, pavojingas 

arba masines epidemijas ir kt.;

techninės – įvairių technologinių proce- y

sų sutrikimai, dėl kurių kyla gaisrai, įvyksta 

sprogimai, patenka į aplinką cheminiai ir ra-

dioaktyvieji teršalai, griūva pastatai, įvyksta 

įvairių transporto priemonių avarijos, ener-

getikos, magistralinių vamzdynų avarijos 

ir kt., taip pat ekstremalūs įvykiai, būdingi 

pramonės objektams ir komunikacijoms;

ekologinės – priežastys, sukeliančios sausu- y

mos būklės, atmosferos sudėties ir savybių, 

hidrosferos būsenos pakitimus;

socialinės – masinės riaušės ir neramumai,  y

blokados, provokacijos, diversijos, teroro 

aktai, kariniai veiksmai Lietuvos ar kaimyni-

nių valstybių teritorijoje.

Ekstremaliąsias situacijas savo ruožtu gali 

sukelti avarija Ignalinos atominėje elektrinėje ir 

avarijos kaimyninių valstybių atominėse jėgai-

nėse, branduoliniai sprogimai; transporto avari-

jos vežant radioaktyviąsias medžiagas (atliekas); 

įmonėse, sandėliuose ar kituose statiniuose, 

kuriuose gaminamos, perdirbamos, laikomos, 

perkraunamos ar neutralizuojamos pavojingos 

medžiagos; geležinkelio, oro ir jūrų transporto 

avarijos, avarijos keliuose, magistraliniuose du-

jotiekiuose ir naftotiekiuose; gaisrai ir sprogimai 

įmonėse, gaisrai miškuose ir durpynuose; stichi-

niai/katastrofiniai/hidrologiniai reiškiniai (sti-

prus vėjas, pūga, tirštas rūkas, pralaužtos dam-

bos, apsemtos miestų ir gyvenviečių teritorijos, 

automobilių keliai ir pan.).

Iškilus minėtoms grėsmėms gali nukentėti 

Lietuvos gyventojai, gyvūnija, augalai, gali būti 

užterštas aplinkos oras, vanduo, dirvožemis.

Kiekvienais metais šalyje fiksuojamos techni-

nės avarijos ir gaivaliniai reiškiniai, kurių metu nu-

statomas neigiamas poveikis aplinkai ar žmonių 

sveikatai. Registruojama iki 140 įvykių, kurių metu 

buvo padaryta žala aplinkai ar žmonių sveikatai, 

50 įvykių registruojami kaip ekstremalūs (dau-

giausia avarijos įvyksta gabenant ir saugant che-

mines medžiagas, naftą ir jos produktus). Saus-

ros metu užregistruojama per 1000 durpynų, 

durpingų pievų ir miškų gaisrų. Miškuose nuo-

latos registruojami miško kenkėjų ir ligų pažeisti 

plotai, o karstiniame regione (Lietuvos šiaurėje) 

dėl aktyvių karstinių reiškinių kasmet atsiranda 

iki 70 naujų įgriuvų. Dėl globalinės klimato kai-

tos dažnėjantys stichiniai ir katastrofiniai reiški-

niai (potvyniai, Žemės drebėjimai, sausros ir kt.) 

daro žalą aplinkai, žmonėms ir šalies ūkio plėtrai. 

Kasmet Nemuno žemupyje fiksuojami didelius 

plotus užliejantys potvyniai.

2007 metais ekologinių rizikos veiksnių ki-

timo tendencijos Lietuvoje buvo panašios kaip 
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ir 2006 metais. Rizikos veiksniai atmosferos 

saugos sektoriuje, kurie turėjo įtakos šalies eko-

loginės būklės kitimui, tebėra intensyviai didė-

jantis automobilių skaičius, neefektyvios miestų 

eismo reguliavimo sistemos, aplinkkelių stoka. 

Vandens vartojimo saugos sektoriuje – centra-

lizuotų vandens tiekimo tinklų susidėvėjimas, 

netinkamos kokybės geriamasis vanduo, nepa-

tenkinama kastinių šulinių vandens kokybė. To-

dėl vienas iš Aplinkos ministerijos tikslų yra su-

mažinti ekologinio pavojaus riziką, užkirsti kelią 

neigiamam aplinkos poveikiui ir įtvirtinti valsty-

bės politikos prioritetus ekstremaliųjų situacijų 

prevencijos srityje. Siekiant įgyvendinti nusta-

tytą tikslą, būtina užtikrinti ekologinį saugumą 

garantuojant darnią ūkio plėtrą, sumažinti nei-

giamą ekstremaliosios situacijos poveikį aplin-

kai ir gyventojams. Gerinant pasirengimą ope-

ratyviai reaguoti į susidariusias ekstremaliąsias 

situacijas, sudarant materialinių techninių ir kitų 

reikalingų priemonių bazę ekstremaliosioms 

situacijoms prognozuoti ir valdyti, teisinėmis ir 

organizacinėmis priemonėmis skatinant švares-

nių (mažiau pavojingų aplinkai) gamybos būdų 

ir technologijų taikymą, galima sėkmingai įgy-

vendinti ES reikalavimus taršos prevencijos sri-

tyje. Informacijos apie ekstremaliuosius įvykius 

rinkimas, analizė ir teikimas visuomenei skatina 

bendradarbiavimą su kaimyninėmis šalimis eks-

tremaliųjų situacijų valdymo ir taršos prevenci-

jos klausimais.

Mokslo ir technikos pažanga ir žmogaus 

galimybės paveikti gamtą pradėjo viršyti ge-

bėjimus suprasti ir įvertinti galimas šios veiklos 

pasekmes. Spartus ekonomikos augimas (ūkio 

plėtra) išryškino globalias problemas, kurios at-

spindi ekonominio, politinio ir dvasinio gyveni-

mo situaciją Lietuvoje. Šiandieninė politika turi 

užtikrinti, kad vienos žmonių kartos veiklos kaš-

tai nesudarytų pavojaus ateities kartų galimy-

bėms, nes kai kurie aplinkos ir socialinių sistemų 

kertiniai bruožai, juos pažeidus, negali būti len-

gvai atkurti. Žala gamtinei aplinkai, kaip ekono-

minės plėtros padarinys, yra viena iš pagrindinių 

šio laikotarpio problemų.

Lietuvos Respublikos ekologinį saugumą 

užtikrinantys vidiniai ir išoriniai veiksniai iš es-

mės nepakito, todėl galima teigti, kad socialinė 

ekonominė plėtra sudaro prielaidas visuomenės 

stabilumui užtikrinti ir sumažinti išorinių grėsmių 

galimybes. Pagrindinėmis išorinėmis grėsmėmis 

tebėra trumpalaikės gaivalinės nelaimės – liūtys, 

smarkūs vėjai, audros, ilgalaikiai šalčiai ir didė-

jantis gaisrų atvirose teritorijose skaičius.

Lietuvos miškai kasmet pažeidžiami įvairių 

veiksnių. Gaisrų daromai žalai sumažinti šalyje 

sukurta ir nuolat palaikoma valstybinė miško 

priešgaisrinių priemonių sistema, tačiau išvengti 

gaisrų ir apsaugoti gamtą nuo pasekmių darosi 

vis sudėtingiau dėl neprognozuojamos žmonių 

veiklos, kuri kelia pavojų gamtinei aplinkai.

Atnaujinta radiacinio pavojaus perspėjimo 

sistemos (RADIS) matavimo įranga. Parengta 

trečioji Ignalinos atominės elektrinės saugos 

gerinimo programa (SIP-3), kurią sudaro 115 sau-

gos gerinimo priemonių. Jos bus įgyvendintos 

iki 2009 metų.

Reikia tobulinti veiklą ekstremaliųjų situaci-

jų srityje. Padidinti sausros ir potvynio Nemuno 

žemupyje prognozavimo efektyvumą. Įrengti 

seismologines stotis, atlikti Lietuvos seismingu-

mo analizę ir rajonavimą, užtikrinti tvenkinių hi-

drotechnikos statinių tinkamą naudojimą ir prie-

žiūrą. Ištyrinėti požemines karstines tuštumas 

ir sudaryti Šiaurės Lietuvos karstinio regiono 

karstinių tuštumų žemėlapį, užtikrinti ekologiš-

kai saugią urbanistinę plėtrą karstinių reiškinių 

požiūriu. Parengti pasirengimo reaguoti į avari-

jas Baltijos jūroje investicinius projektus. Gerinti 

operatyvumą ir efektyvumą likviduojant ekstre-

maliųjų įvykių padarinius. Naudojant prevenci-

nes priemones, tinkamai kontroliuoti galimus 

grėsmės ekologiniam saugumui šaltinius.

Spartus ekonomikos augimo derinimas 

su sveikos aplinkos išsaugojimu yra nelengvai 

išsprendžiamas uždavinys, nes dažniausiai vi-

suomenė yra linkusi pagrindinį prioritetą su-

teikti ekonominių problemų sprendimui, o tai 

paprastai padaroma aplinkos kokybės sąskaita. 

Dabartiniame Lietuvos raidos etape svarbu lai-

ku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos 

priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gam-

tos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos po-

veikį aplinkai. Susikaupusių aplinkos problemų 

sprendimas kainuoja daugiau nei jų prevencija ir 

anksčiau ar vėliau pradeda stabdyti ekonomikos 

augimą. Taigi siekiant užtikrinti geresnę aplinkos 

kokybę ir darnią raidą, dėmesį ir lėšas reikia skirti 

prioritetinėms aplinkos apsaugos kryptims, pir-

miausia – taršos prevencijai.
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traumatizmo preveNCija5. 

SužaLojimai europoS 5.1. 
regioNe: SituaCija,  
pSo poLitika, iŠŠūkiai ir  
gaLimi poLitiNiai SpreNDimai

Ramunė Meižienė, Robertas Petkevičius

ĮvaDaS

Traumos terminas Pasaulio sveikatos orga-

nizacijos (toliau – PSO) dokumentuose apibrė-

žiamas kaip fizinis pakenkimas, sukeliamas ne-

tikėto intensyvaus energijos poveikio žmogaus 

organizmui, viršijančio fizinio ištveriamumo/to-

lerancijos slenkstį arba įvykęs dėl vieno ar kelių 

gyvybiškai svarbių elementų (pvz., deguonies) 

stokos. Minėta energija gali būti mechaninė, ši-

luminė, cheminė arba spindulinė.

Traumos pagal PSO apima netyčinius (trans-

porto įvykiai, atsitiktiniai apsinuodijimai, nukri-

timai, atsitiktiniai paskendimai, nudegimai) ir 

tyčinius (savižudybės, smurtas) sužalojimus.

SituaCijoS aNaLizė

Traumos yra trečioje vietoje tarp mirties 

priežasčių Europoje (1 pav.). Šiame regione dėl 

tyčinių traumų ir nelaimingų atsitikimų kasdien 

žūsta daugiau nei 20 tūkst. žmonių, per metus – 

apie 800 tūkst. žmonių.

yra nustatyta, kad kiekvienam mirties dėl 

traumos atvejui 30 žmonių hospitalizuojama, o 

300 reikalingi skubios medicinos pagalbos.

PSO duomenimis, transporto įvykiuose re-

gione kasmet žūsta iki 127 tūkst. žmonių, o apie 

2,4 mln. tampa neįgaliais. Didžiausia rizikos gru-

pė – 15–44 metų amžiaus vyrai (55 proc. mirčių), 

o pėstieji ir dviratininkai sudaro 33 proc. Mir-

čių (2 pav.). Du trečdaliai visų transporto įvykių 

įvyksta miestuose.

Transporto 
įvykiai
16 proc. 

Kiti 20 proc. 
Karas 
2 proc. 

Smurtas
9 proc. 

Savižudybės
21 proc. 

Nuskendimai
5 proc. 

Nudegimai
3 proc. 

Nukritimai
10 proc. 

Apsinuo-
dijimai
14 proc. 

1 pav. mirtys europos regione  
dėl traumų pagal priežastį, 2002 metai

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]
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Vyrai Moterys

2 pav. mirčių dėl transporto įvykių patirtų traumų pasiskirstymas pagal amžių  
europos regione, 2002 metai

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]
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Europos regione apsinuodijimai kasmet 

tampa 110 tūkst. mirčių priežastimi, iš jų 70 proc. 

mirties atvejų įvyksta apsinuodijus alkoholiu (3 

pav.). Vyrams, gyvenantiems šalyse, kuriose gau-

namos mažos ir vidutinės pajamos, ši rizika yra 

18 kartų, o moterims atitinkamai 15 kartų dides-

nė nei gyvenančioms dideles pajamas turinčio-

se šalyse.

Mirtys iš 100 000 gyventojų
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0
0–4 5–14 15–29 30–44 45–59 60–69 70–79 ≥80

Amžiaus grupė (metai)

35

45
Vyrai Moterys

3 pav. mirčių dėl atsitiktinių apsinuodijimų pasiskirstymas pagal amžių  
europos regione, 2002 metai

Dėl nukritimų dažniausiai nukenčia pagyve-

nusio amžiaus žmonės (4 pav.). Didžiausias mir-

tingumas dėl šių traumų nustatytas per 80 metų 

amžiaus grupėje (40 proc. mirčių). Tyrimų duo-

menimis, apie 30 proc. žmonių per 65 metus, ku-

rie gyvena vieni, bent sykį per metus pasitaiko 

nukristi. Pagrindiniai rizikos veiksniai, darantys 

įtaką vaikų ir pagyvenusių žmonių kritimams, – 

Mirtys iš 100 000 gyventojų
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Amžiaus grupė (metai)

160
Vyrai Moterys

4 pav. mirčių dėl nukritimų pasiskirstymas europos regione, 2002 metai

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]
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nesaugi namų aplinka ir socialinis ekonominis 

nepriteklius.

38 tūkst. žmonių Europos regione kasmet 

nuskęsta (5 pav.), dažniausiai – 30–44 metų vyrai 

(27 proc. mirčių). Atsitiktiniai nuskendimai yra 

trečiąja 5–14 metų amžiaus grupės vaikų mirties 

priežastimi. Rizika nuskęsti mažas ir vidutines 

pajamas turinčių šalių gyventojams yra 9 kartus 

didesnė nei gyvenantiems dideles pajamas tu-

rinčiose šalyse.

Europos regione gaisruose kasmet žūsta 

apie 24 tūkst. žmonių (6 pav.). Pagrindiniai nude-

gimų rizikos veiksniai – rūkymas, dažnai derinyje 

su nesaikingu alkoholio vartojimu.

Mirtys iš 100 000 gyventojų

7
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0
0–4 5–14 15–29 30–44 45–59 60–69 70–79 ≥80

Amžiaus grupė (metai)

8

9

10
Vyrai Moterys

5 pav. mirčių dėl atsitiktinių nuskendimų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  
europos regione, 2002 metai

Mirtys iš 100 000 gyventojų
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Amžiaus grupė (metai)

7

8
Vyrai Moterys

6 pav. mirčių dėl gaisrų ir apsinuodijimų dūmais pasiskirstymas europos regione,  
2002 metai

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]
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Mirtys (proc.)
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7 pav. mirčių dėl tyčinių ir netyčinių traumų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  
europos regione, 2002 metai
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Prarasti potencialūs
gyvenimo metai 

Amžiaus grupė (metai)

Procentai

8 pav. vyrų ir moterų mirčių dėl išorinių priežasčių ir prarastų potencialių 
gyvenimo metų kitimas pagal amžių europos regione, 2002 metai

Trečdalį mirčių dėl traumų sudaro tyčiniai 

sužalojimai. Tyčinių ir netyčinių traumų santykis 

svyruoja priklausomai nuo amžiaus (7 pav.).

Dėl smurtinių traumų Europos regione kas-

met netenkama apie 257 tūkst. gyvybių (8 pav.). 

Tai sudaro 5,3 mln. prarastų potencialių gyve-

nimo metų. 40 proc. smurtinių mirčių susiję su 

alkoholio vartojimu. Tiek tarp smurtautojų, tiek 

ir tarp aukų didžiąją dalį sudaro vyrai. Rizika mir-

ti dėl patirto smurto mažas ir vidutines pajamas 

turinčiose šalyse 14 kartų didesnė nei dideles pa-

jamas turinčiose. Traumos yra vyraujanti jaunų 

žmonių mirties priežastis: 55 proc. žuvusių dėl 

traumų sudaro 15–44 metų amžiaus žmonės.

Pastaraisiais metais mirtys dėl traumų dau-

gelyje šalių turi tendenciją didėti. Taip pat ryškė-

ja netolygumai tarp mažas ir vidutines pajamas 

bei dideles pajamas turinčių šalių. Neturtingi 

žmonės dažniau miršta dėl sužalojimų nei pasi-

turintys. Socialinė atskirtis, socialinio palaikymo 

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]

Šaltinis. GDB 2002 estimates [tinklalapis]
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sistemos nebuvimas yra daugelio NVS ir Rytų 

Europos šalių tikrovės atspindys. Alkoholis ir ki-

tos psichiką veikiančios narkotinės medžiagos 

sukelia didžiausią riziką tyčinėms ir netyčinėms 

traumoms įvykti.

traumų NaŠta

Traumos yra viena iš svarbiausių priežasčių, 

didinančių prarastų potencialių gyvenimo metų 

naštą. 2002 m. traumos sudarė 21 mln. prarastų 

potencialių gyvenimo metų (DALy – Disability 

adjusted life years) – tai gyvenimo metai, pra-

rasti dėl neįgalumo ar priešlaikinės mirties. 2002 

metais dėl traumų Europos regione prarasta 

21 mln. potencialių gyvenimo metų (DALy). Di-

džiausia mirčių dėl patirtų traumų rizika pasižy-

mi jauni vyrai: vyrų mirtys sudaro tris iš keturių 

mirčių dėl traumų atvejų ir jiems tenka 77 proc. 

prarastų potencialių gyvenimo metų.

Sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos dėl 

traumų pasekmių yra labai didelės: Europos regi-

one pacientų, kurių patirtos traumos baigiasi mir-

timi, gydymui kasmet išleidžiama 1–6 milijardai 

eurų, o išgyvenusių pacientų gydymui – 80–90 

milijardų. Traumos buityje ir laisvalaikio metu 

gautos traumos sudaro 5 proc. sveikatos priežiū-

ros išlaidų. Socialinės sąnaudos dėl traumų yra 

labai didelės, pvz.: dėl transporto įvykių sukeltų 

traumų Europos regione netenkama 2 proc. BVP.

pSo rekomeNDuojami poLitiNiai 
SpreNDimai

PSO pastaraisiais metais skyrė ypatingą 

dėmesį tyčinių ir netyčinių traumų priežasčių 

ir rizikos veiksnių analizei. PSO dokumentuose 

pabrėžiama, kad traumų statistikai gana didelę 

įtaką gali daryti aktyvi prevencija. Šis teiginys 

iliustruojamas faktais, kad Europos regiono šalys 

su aukšto lygio pajamomis pagal įvairių traumų 

skaičių laikomos saugiausiomis pasaulyje, o šalys 

su vidutinio ir žemo lygio pajamomis turi labai 

didelius mirtingumo ir neįgalumo dėl tyčinių ir 

netyčinių sužalojimų rodiklius. Buvo parengtos 

rekomendacijos galimoms intervencijoms trau-

mų prevencijos srityje, sumažinant problemos 

apimtis.

PSO Europos regiono komiteto rezoliuci-

joje EUR/RC55/R9 „Dėl sužalojimų prevencijos 

Europos regione“, priimtoje 2005 m., smurto ir 

netyčinių traumų prevencija pripažinta priori-

tetine visuomenės sveikatos sritimi, rekomen-

duojant traumatizmo prevencijos veiklą įtraukti 

į nacionalinių programų priemonių planus. Sie-

kiant išvengti ankstyvos mirties ir neįgalumo 

dėl traumų, valstybėms rekomenduojama ge-

riau įvertinti investicijas, skiriamas traumatizmo 

prevencijai, gydymui ir reabilitacijai, sustiprinti 

žmogiškąjį ir institucinį potencialą sprendžiant 

traumų prevencijos ir visų lygių medicininės pa-

galbos problemas. Valstybės narės raginamos 

kurti politiką, kurios pagrindu turėtų būti išplė-

tota traumų epidemiologinės stebėsenos siste-

ma, ir diegti įrodymais pagrįstus traumų preven-

cijos metodus.

Pasaulio sveikatos asamblėja ir PSO Europos 

regiono komitetas kviečia sveikatos sektorių 

būti lyderiu koordinuojant tarpžinybinę traumų 

prevencijos veiklą.

kaip ĮgyveNDiNti?

Sveikatos priežiūros sistemos vaidmuo ne-

turėtų apsiriboti medicinos pagalbos teikimu, 

gydymu ir reabilitacija. Platesnis požiūris į pro-

blemą būtų siejamas su visuomenės sveikatos 

funkcijų – rizikos veiksnių ir intervencijų stebė-

senos ir tyrimo, darbo su kitomis žinybomis, ko-

ordinuojant prevencijos veiksmus, informacijos 

skleidimo, programų ir priemonių efektyvumo 

vertinimo – integravimu, vystant tokią sveika-

tos ir socialinę politiką, kurioje saugumui būtų 

suteikiamas prioritetinis vaidmuo. Priklausomai 

nuo traumos rūšies, sveikatos apsaugos sritis 

turėtų imtis dvejopo vaidmens – būti lydere įgy-

vendinant nacionalinę traumų dėl nudegimų, 

apsinuodijimų, nukritimų ir nuskendimų pre-

vencijos politiką, o katalizatoriaus ir palaikantis 

vaidmuo tektų traumų dėl smurto ir transporto 

įvykių atvejais.

Aukšta sveikatos priežiūros paslaugų koky-

bė lemia geresnes išeitis asmenims po patirtų 

traumų. Kai kuriose šalyse savalaikė aukšto lygio 

medicinos pagalba iki 30 proc. sumažina mirtin-

gumą po traumų. Šiuo tikslu būtina vystyti ir už-

tikrinti įrodymais pagrįstos medicinos pagalbos 

teikimą ir aukštos kokybės reabilitaciją.

Traumatizmo mažinimo problemai spręsti 

svarbi politinė valia ir vadovavimas, gerai orga-
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nizuotos visuomenės pastangos kuriant sauges-

nę fizinę ir socialinę aplinką įgalina ne tik išgel-

bėti žmonių gyvybes, bet ir ženkliai sumažinti 

socialines–ekonomines šalies išlaidas. Kaip rodo 

dideles pajamas turinčių šalių patirtis, pastan-

gas sumažinti kasdienines netektis dėl tyčinių ir 

netyčinių sužalojimų sustiprina žmonių gerovės 

kūrimas ir socialinės–ekonominės nelygybės 

mažinimas.

iŠvaDoS

Traumos susijusios su didelėmis netektimis, 

tačiau tai nėra atsitiktinumas, o numatomiems 

dalykams įmanoma užkirsti kelią. Deja, tenka pri-

pažinti, kad iki šiol nėra sisteminio požiūrio į šios 

problemos sprendimą dėl vyraujančios nuomo-

nės, kad traumos yra netikėti ir todėl neišven-

giami įvykiai. Kadangi atsakomybė už traumas 

buvo perkeliama patiems žmonėms, svarbiausia 

ir visiškai pakankama priemonė buvo švietėjiš-

kas darbas, nukreiptas į elgesio keitimą.

Per paskutinius dešimtmečius Europoje ir 

kituose žemynuose atlikti moksliniai tyrimai įro-

do, kad traumų ir smurto padarytą didelę žalą 

sveikatai galima sumažinti keičiant susiformavu-

sį požiūrį: suprantant šio reiškinio naštą ir grės-

mes bei nustatant efektyvias priemones. PSO 

požiūriu, traumų prevencija reikalauja realizuoti 

politiką, apimančią įvairias žinybas ir sudarant 

koalicijas įvairiuose visuomenės sluoksniuose, 

kuriant saugesnę fizinę ir socialinę aplinką. PSO 

veikla šiuo požiūriu suteikia unikalią galimybę 

kiekvienai šaliai pasinaudoti viso regiono pa-

tirtimi, jungiantis į tinklus ir keičiantis geriausia 

traumų prevencijos praktika.
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5.2. vaLStyBiNėS traumatizmo 
profiLaktikoS 2000–2010 m. 
programoS ĮgyveNDiNimo  
eiga ir proBLemoS

Audrius Ščeponavičius, Ramunė Meižienė

Valstybinė traumatizmo profilaktikos 2000– 

2010 m. programa buvo patvirtinta Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 

d. nutarimu Nr. 423. Programoje numatyta su-

telkti valstybės ir savivaldybių institucijų pastan-

gas traumatizmo problemai spręsti. Programos 

tikslas atitinka Lietuvos sveikatos programos 

nuostatą iki 2010 metų 30 procentų sumažinti 

traumatizmą, neįgalumą ir mirtingumą dėl trau-

mų ir nelaimingų atsitikimų. Programoje numa-

tytos trys traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų 

profilaktikos priemonės: įvykių profilaktikos 

arba aktyviosios saugos priemonės, neleidžian-

čios įvykti eismo nelaimei ar kitam atsitikimui, 

galinčiam sukelti pavojų žmonių sveikatai ir 

gyvybei; žalos žmonių sveikatai mažinimo prie-

monės, užtikrinančios, kad nebūtų kūno sužalo-

jimų ar kitokio pakenkimo ir dėl žmonių klaidų 

nemirtų ar sunkiai nesusižalotų kiti; mirties ir 

invalidumo profilaktikos priemonės – gelbėjimo 

darbai, neatidėliotinos pagalbos suteikimas nu-

kentėjusiems, specializuotas gydymas ir reabili-

tacija. Svarbiausi programos įgyvendinimo prio-

ritetai – šiuolaikinius reikalavimus atitinkančios 

traumatizmo profilaktikos materialinės bazės 

sukūrimas, mokslinių tyrimų atlikimas, Europos 

Sąjungos standartus atitinkančių ikistacionari-

nės ir stacionarinės pagalbos teikimo metodi-

kų įdiegimas, visuomenės švietimo apie saugų 

elgesį organizavimas. Programos įgyvendinimą 

koordinuoti buvo priskirta Sveikatos apsaugos 

ministerijai.

Pirmojo programos įgyvendinimo etapo 

2000–2004 m. vykdytos priemonės buvo skirtos 

mirties ir neįgalumo profilaktikai, t. y. jau įvyku-

sioms traumoms gydyti. Šiame etape efektyvių 

sprendimų buvo ieškoma įvairiuose sektoriuose: 

dramatiškai didėjant žuvusių ir sužalotų žmonių 

transporto įvykių metu skaičiui, buvo parengta 

ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lie-

pos 8 d. nutarimu Nr. 759 (Žin., 2005, Nr. 84-3117) 

patvirtinta Valstybinė saugaus eismo automobi-

lių keliais 2005–2010 metų programa. Didžioji 

dalis traumų dėl eismo įvykių prevencijos prie-

monių buvo perkelta į šią Susisiekimo ministeri-

jos koordinuojamą programą. Nepaisant atlikto 

darbo, žuvusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius 

2000–2005 metais padidėjo net 9 procentais.

2005 m. kovo 31 d. sveikatos apsaugos mi-

nistro įsakymu Nr. V-208 buvo sudaryta pro-

gramos koordinavimo taryba, susidedanti iš 

Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo, Žemės 

ūkio, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų 

ir universitetų atstovų. Tarybos iniciatyva buvo 

parengtas programos įgyvendinimo 2006–2007 

metais priemonių planas, kuriame daugiau dė-

mesio ir lėšų buvo skirta sveikatos priežiūros įs-

taigų specialistų mokymui pagal ES standartus 

atitinkančias ikistacionarinės ir stacionarinės 

pagalbos teikimo metodikas, skubios pagalbos 

algoritmų mokymo kursams ir PSO rekomenda-

cijų renkamiems duomenims įdiegti Lietuvoje. 

Buvo tęsiamas specialistų, praktikoje susidu-

riančių su traumą patyrusiais pacientais, moky-

mas pagal Aukštesnio lygio gyvybės palaikymo 

(Advanced Trauma Life Support®, toliau – ATLS®) 

metodiką, kuri Lietuvoje buvo įdiegta 2004 me-

tais. Šis įgūdžių kursas duoda specialistui saugų, 

patikimą metodą, kaip skubiai gydyti sužalotą 

pacientą ir suteikia pagrindinių žinių, reikalingų 

greitai ir tiksliai įvertinti paciento būklę, gaivinti 

nukentėjusįjį ir stabilizuoti jo būklę. 2006 metais 

buvo parengta instruktorių grupė mokymams 

pagal Ikistacionarinio gyvybės palaikymo trau-

mos atveju (Prehospital Trauma Life Support, to-

liau – PHTLS®) metodiką. Šie kursai bus skiriami 

skubiosios (ikistacionarinės) medicinos pagal-

bos specialistams.

Deja, šiame programos vykdymo etape 

numatytoms pirminės traumų prevencijos 

priemonėms įgyvendinti pritrūko lėšų. Dėl lėšų 

trūkumo nebuvo įkurtas ir Traumų informacijos 

ir kontrolės padalinys, kuriam buvo numatytos 

duomenų apie traumas rinkimo, analizės, infor-

macijos visuomenei ir politikams, pagrįstiems 

sprendimams dėl traumatizmo prevencijos pri-

oritetų priimti, teikimo funkcijos. Daugelyje pa-

saulio šalių sėkmingai vykdomos profilaktikos 

programos ir traumatizmą atspindinčių rodiklių 

dinamika kinta mažėjimo linkme, tačiau Lietu-

voje šie rodikliai yra stabiliai aukšti. Programos 

tikslu pasirinktas per 10 metų mirtingumo nuo 

traumų sumažėjimas 30 proc. iki šiol atrodo sun-
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kiai pasiekiamas. Per du pirmuosius programos 

įgyvendinimo etapus mirtingumas dėl apsinuo-

dijimų ir traumų ne tik nesumažėjo, bet turi ten-

denciją didėti (1 pav.).

ypač aukšti vyrų mirtingumo dėl šių prie-

žasčių rodikliai (2 pav.).

Nacionalinė sveikatos taryba 2007 m. kovo 

22 d. posėdyje „Dėl Valstybinės traumatizmo 

profilaktikos 2000–2010 metų programos įgy-

vendinimo“, svarstydama programos įgyvendi-

nimo eigą, pasiūlė Sveikatos apsaugos ministeri-

jai skirti daugiau dėmesio traumų informacijos ir 

stebėsenos sveikatos priežiūros įstaigose sutvar-

kymui, paspartinti algoritmų ir bendrų pagalbos 

metodikų, parengtų vadovaujantis pripažintais 

tarptautiniais skubiosios pagalbos standartais, 

įdiegimą.

Užtikrinant programos įgyvendinimo tęsti-

numą, 2007 metais sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu sudaryta darbo grupė parengė progra-

mos pakeitimo ir jos įgyvendinimo 2008–2010 

metais projektą. Kai kurie buvę programos pri-
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oritetai numatomi įgyvendinti vykdant kitas 

Sveikatos apsaugos ministerijos programas. 

Šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija įgy-

vendina ir rengia nemažai įvairių lygių strategi-

jų ir programų, kuriose akcentuojama asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų, teikiančių trau-

mas patyrusiems asmenims, plėtra. Pagrindi-

nės kryptys – investicijos į greitosios medicinos 

pagalbos automobilius, įrangą, infrastruktūrą, 

žmogiškuosius išteklius. Sveikatos priežiūros įs-

taigų infrastruktūra bus atnaujinama pagal Lie-

tuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2007 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. V-799 (Žin., 2007, 

Nr. 106-4354) patvirtintą Sergamumo ir mirtin-

gumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažini-

mo 2007–2013 metų programą. ES fondų lėšas 

ketinama panaudoti kuriant kompleksinę pagal-

bos nukentėjusiesiems nuo traumų sistemą. Nu-

matoma sukurti trijų lygių sveikatos priežiūros 

įstaigų (traumų centrų) tinklą, kad nukentėjusia-

jam laiku ir kokybiškai būtų suteikiama reikiama 

pagalba. Šioje srityje numatoma modernizuoti 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 

stacionarines chirurgijos ar ortopedijos trau-

matologijos bei reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos paslaugas ir atitinkančių papildomus 

specialiuosius reikalavimus traumos centrams, ir 

greitosios medicinos pagalbos infrastruktūrą.

Gerinant greitosios medicinos pagalbos 

(toliau – GMP) paslaugų teikimo kokybę ir ope-

ratyvumą, numatyta reorganizuoti GMP teikimo 

sistemą pertvarkant savivaldybėse esančias dis-

pečerines tarnybas, jų veiklą koordinuojant su 

Vidaus reikalų ministerijos sistemoje veikiančiu 

Bendruoju pagalbos centru, įgyvendinant GMP 

automobilių parko atnaujinimo programą, die-

giant šiuolaikines ryšių priemones dispečerinėse 

tarnybose ir GMP automobiliuose. Sveikatos ap-

saugos ministro 2005 m. gruodžio 8 d. įsakymu 

Nr. V-956 patvirtintoje Greitosios medicinos pa-

galbos koncepcijoje nustatyti GMP uždaviniai, 

jų įgyvendinimo priemonės ir reformos gairės, 

siekiant užtikrinti greitosios medicinos pagalbos 

paslaugų teikimą pagal ES standartus.

Siekiant užtikrinti Sveikatos apsaugos mi-

nisterijos numatomų investicijų į sveikatos prie-

žiūros įstaigų infrastruktūrą suderinamumą su 

žmogiškaisiais ištekliais, parengtas Sveikatos 

specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 

mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų 

mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programos pro-

jektas. Šioje programoje numatytas persona-

lo, teikiančio pagalbą nukentėjusiesiems nuo 

traumų, kvalifikacijos kėlimas standartizuotuo-

se, atitinkančiuose tarptautinius reikalavimus 

ir gerą medicinos praktiką, mokymo kursuose 

(ATLS, ACLS, PHTLS, PALS ir kt.). Nedubliuojant 

aukščiau minėtų prioritetų, vykdytų 2000–2007 

metais, programos apimtis sumažėjo, todėl 

traumatizmo profilaktika 2008–2010 metais bus 

nukreipiama pirminės prevencijos linkme: nu-

spręsta skirti dėmesį tyčinių ir netyčinių traumų 

informacijos ir stebėsenos sveikatos priežiūros 

įstaigose sutvarkymui.

Svarbiausiuose pastarųjų metų tarptauti-

niuose dokumentuose traumų prevencijos srity-

je – PSO Regiono komiteto rezoliucijoje RC55/R9 

„Dėl traumų prevencijos PSO Europos regione“, 

patvirtintoje 2005 m. rugsėjo 22 d., ir Europos 

Tarybos 2007 m. gegužės 31 d. rekomendacijo-

je „Dėl traumų prevencijos ir saugos skatinimo“ 

(2007/C164/01) – valstybės narės raginamos plė-

toti traumų stebėsenos sistemą ir stebėti trau-

mų rizikos kitimą. Traumų stebėsenos Lietuvoje 

pradiniame etape numatyta pradėti rinkti duo-

menis apie traumas sukėlusias priežastis. Progra-

mos projekte numatytas ir optimaliausias būdas 

šiam tikslui pasiekti – bus sudaryta galimybė 

įvesti traumų ir nelaimingų atsitikimų išorinių 

priežasčių kodus pagal Tarptautinį ligų klasifika-

torių (TLK-10) Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo informacinėje sistemoje SVEIDRA.

Situacijos analizė rodo didelius vaikų trau-

mų ir apsinuodijimų Lietuvoje rodiklius. Todėl 

programos projekte numatytos priemonės vai-

kų sužalojimams ir apsinuodijimams mažinti. 

Taip pat numatomos priemonės, skirtos vienai 

iš traumų rizikos grupių – pagyvenusių žmonių 

(vyresnių kaip 65 metų), traumatizmui mažinti. 

Tenka apgailestauti, kad programos įgyvendi-

nime 2008–2010 metais nedalyvaus Priešgais-

rinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, 

nusprendęs neskirti papildomo dėmesio savo 

tarnybų darbuotojų mokymui suteikti pirmąją 

pagalbą. Šioje programoje nelikus ES standartus 

atitinkančių pagalbos teikimo metodikų (ATLS®, 

ACLS®, PHTLS® ir kt.) įdiegimo, jos įgyvendinime 

nedalyvaus ir Krašto apsaugos ministerija. Tokiu 

būdu susiaurėjus vykdančių žinybų ratui, pro-

gramą nuo šių metų vykdys Sveikatos apsaugos, 
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Švietimo ir mokslo, Žemės ūkio ministerijos ir sa-

vanoriškai dalyvaujančios savivaldybės.

iŠvaDoS

Kadangi traumatizmo problema yra dau-

giaplanė, todėl rezultatai priklauso tiek nuo visų 

žinybų aktyvumo šioje srityje, tiek ir nuo tinka-

mo vykdomų priemonių koordinavimo. Nors 

Lietuvoje netyčinių ir tyčinių traumų prevencija 

vykdoma nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu, 

įgyvendinant įvairių programų priemones, ta-

čiau išsamios informacijos apie vykdomas ir vyk-

dytas programas neturime. Dėl šios priežasties 

sunku suderinti prevencinę veiklą, nukreipiant 

ją reikiama linkme, o teigiama patirtis ir geros 

iniciatyvos dažnai lieka be reikiamo dėmesio ir 

tolesnio praktinio panaudojimo. Būtinybė ko-

ordinuoti veiksmus, siekiant sumažinti žmonių 

sužalojimus ir žūtis, reikalauja glaudesnio ben-

dradarbiavimo tiek valstybės, tiek ir savivaldy-

bių lygmeniu, aktyviau dalyvaujant nevyriausy-

binėms organizacijoms ir bendruomenei.

5.3. vaikų mirtiNgumo  
Nuo iŠoriNių mirtieS priežaSčių 
preveNCijoS proBLemoS 
Lietuvoje

Marija Veniūtė, Virginija Žilinskaitė,  

Liubovė Murauskienė

2006 m. Pasaulinė sveikatos organizacija paren-

gė Vaikų ir paauglių traumų ir nelaimingų atsiti-

kimų prevencijos 2006–2015 m. veiksmų planą, 

kuriuo siekiama:

sukaupti žinias y  apie vaikų ir paauglių trau-

mų ir nelaimingų atsitikimų pobūdį ir prie-

žastis, įvertinti apimtis ir jų išvengiamumą;

sumažinti vaikų traumatizmą kuriant ir sti- y

prinant tarpspektorinę ir tarpinstitucinę 

partnerystę;

skatinti ir stiprinti gebėjimus y  įgyvendinti 

veiksmingas intervencijos priemones ir ver-
tinti jų efektyvumą1.

2007 m. pabaigoje Lietuvos Respublikos so-

cialinės apsaugos ir darbo ministerija inicijavo 

tyrimą „Vaikų mirtingumo ir sužalojimų prie-

žasčių Lietuvoje analizė“, kuriuo buvo siekiama 

išanalizuoti 2001–2006 m. 1–17 metų amžiaus 

vaikų mirtingumo dėl išorinių veiksnių struktūrą 

ir pagrindines jas sukėlusias priežastis.

Remiantis 2000–2004 m. Pasaulio sveikatos 

organizacijos mirtingumo duomenų bazės duo-

menimis, pastebima, kad:

0–19 metų vaikų mirtingumas dėl traumų ir  y

nelaimingų atsitikimų Lietuvoje yra vienas 

didžiausių tarp ES šalių;

Lietuvoje yra didžiausias 0–19 metų vaikų  y

mirtingumas dėl transporto įvykių – 10,6/ 

100000 gyventojų (ES 27 šalių vidurkis – 6,3/ 

100 000 gyventojų);

Lietuvoje yra didžiausias vaikų mirtingumas  y

dėl savižudybių – 6,8/100 000 gyventojų (ES 

27 šalių vidurkis – 2,28/100 000 gyventojų);

Lietuvoje yra vienas didžiausių vaikų mirtin- y

gumo rodiklių dėl atsitiktinių paskendimų – 

5,8/100 000 gyventojų (ES 27 šalių vidurkis – 

1,58/100 000 gyventojų);

šalyje yra vienas didžiausių vaikų mirtingu- y

mo rodiklių dėl apsinuodijimų – 1,69/100 000 

1 Child and adolescent injury prevention: A WHO plan of 
action 2006-2015. World Health Organization, Geneva, 
2006.
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tuvoje dažniausiai žūsta transporto įvykiuose ir 

paskęsta, mergaitės – žūsta dėl nelaimingų at-

sitikimų per transporto įvykius ir nusižudo arba 

žūsta dėl pasikėsinimų. Vertinant mirčių priežas-

tis šiuo aspektu, buvo paskaičiuotas statistiškai 

reikšmingas skirtumas berniukų ir mergaičių 

grupėse (p<0,05).

2001–2006 m. Lietuvoje 17,5 proc. vaikų mirė 

dėl tyčinių sužalojimų (76 proc. jų sudaro savižu-

dybės), o 82,5 proc. – dėl netyčinių sužalojimų. 

Net 4/5 tyčinių sužalojimų, sukėlusių vaiko mirtį, 

įvykdomi 15–17 metų jaunuolių amžiaus grupėje.

2001–2006 m. vaikų mirčių dėl išorinių 

veiksnių priežasčių struktūra reikšmingai nekito. 

Pagal amžiaus grupes 2001–2006 m. 45 proc. mi-

rusių vaikų buvo 15–17 metų amžiaus, 21 proc. – 

10–14 metų, 18 proc. – 1–4 metų ir 17 proc. – 5–9 

metų amžiaus.

Lietuvoje pagrindinė vaikų mirties priežas-

tis pagal visas amžiaus grupes yra transporto 

įvykiai (38 proc.). Antroje vietoje – atsitiktiniai 

paskendimai (21 proc.). Trečioji pagal mastą 

išorinė vaikų mirties priežastis – savižudybės 

(15 proc.). Vaikų mirtingumas dėl apsinuodijimo 

1 lentelė. vaikų mirtingumas dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų skirtingose  
amžiaus grupėse pagal priežastis 2001–2006 m. (proc.)

priežasties 
svarba 

mirtingumui

amžiaus grupės

Visos vaikų 
amžiaus grupės

1–4 m. 5–9 m. 10–14 m. 15–17 m.

1 Transporto 
įvykiai – 38 proc. 

Atsitiktiniai 
paskendimai – 
33 proc. 

Atsitiktiniai 
paskendimai – 
36 proc. 

Transporto 
įvykiai –  
41 proc. 

Transporto 
įvykiai –  
45 proc. 

2 Atsitiktiniai 
paskendimai – 
21 proc. 

Transporto 
įvykiai –
24 proc.

Transporto 
įvykiai –  
35 proc. 

Atsitiktiniai 
paskendimai – 
21 proc. 

Tyčiniai 
susižalojimai 
pasikariant, 
pasismaugiant 
ir uždūstant – 
23 proc.

3 Tyčiniai 
susižalojimai –
14,6 proc. 

Atsitiktiniai 
apsinuodijimai 
dujomis ir  
garais –  
13 proc.

Atsitiktiniai 
apsinuodijimai 
dujomis ir 
garais –  
6 proc.

Tyčiniai 
susižalojimai 
pasikariant, 
pasismaugiant 
ir uždūstant – 
15 proc.

Atsitiktiniai 
paskendimai –
10 proc. 

4 Atsitiktiniai 
apsinuodijimai 
kenksmingomis 
medžiagomis –
5 proc. 

5 Gaisrai –
4 proc. 

gyventojų (ES 27 šalių vidurkis – 0,71/100 000 

gyventojų).

Vakarų šalių patirtis ir ženkliai mažesni vaikų 

mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodikliai liu-

dija, kad reikšminga traumų ir nelaimingų atsi-

tikimų dalis yra išvengiama ir jų skaičių galima 

kontroliuoti.

Remiantis Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 

2001–2006 metais dėl išorinių mirties priežas-

čių mirė 1129 vaikai nuo 0 iki 17 metų amžiaus. 

2006 m. 0–17 metų amžiaus vaikų mirtingumas 

siekė 24,2/100 000 šio amžiaus vaikų grupėje. 

Apie 10 proc. vaikų miršta iki vienerių metų am-

žiaus, o pagrindinės jų išorinės mirties priežas-

tys susijusios su kvėpavimo sutrikdymais.

1–17 metų amžiaus vaikų grupėje net 

63 proc. Lietuvoje 2006 m. mirusių vaikų žuvo 

dėl išorinių mirties priežasčių. Panašus santykis 

tarp mirusiųjų nuo traumų ir nelaimingų atsiti-

kimų bei susirgimų buvo 2001–2006 m. Tais me-

tais Lietuvoje mirė 1015 vaikų, iš kurių 74 proc. 

(n=747) sudarė berniukai, o 26 proc. (n=268) – 

mergaitės. Galima pasakyti, kad berniukai Lie-
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Motociklininkai 8 proc.

Dviratininkai 
11 proc.

Pėstieji 
28 proc.

Kiti transporto įvykiai 
3 proc.

Važiuojantys antžemine
transporto priemone 
(išskyrus motociklus
ir dviračius) 
50 proc.  

1 pav. 1–17 m. vaikų mirtingumas  
dėl transporto įvykių 2001–2006 m.

kenksmingomis medžiagomis sudaro 5 proc., 

gaisruose žuvo 4 proc. visų mirusių dėl traumų 

ir nelaimingų atsitikimų vaikų.

Pastebėtina (žr. 1 lentelę), kad skirtingo am- 

Žiaus vaikų grupėse skiriasi mirtingumo priežastys:

1–4 m. amžiaus grupėje vyrauja atsitiktiniais 

paskendimai – 33 proc., mirtys dėl transporto 

įvykių – 24 proc., 13 proc. sudaro mirtys dėl atsi-

tiktinio apsinuodijimo dujomis ir garais.

5–9 metų amžiaus grupėje pagrindinė vaikų 

mirties priežastis yra atsitiktiniai paskendimai – 

36 proc., transporto įvykiai – 35 proc., atsitiktinis 

apsinuodijimas dujomis ir garais – 6 proc.

10–14 metų amžiaus grupėje dominuojanti 

vaikų mirties priežastis yra transporto įvykiai – 

41 proc. Penktadalis vaikų žuvo atsitiktinai pa-

skendę (21 proc.), o 15 proc. – dėl savižudybės.

15–17 metų amžiaus grupėje pagrindinė 

mirties priežastis – transporto įvykiai, kurių metu 

žuvo 45 proc. vaikų; 23 proc. sudaro mirtys dėl 

savižudybių, 10 proc. – atsitiktiniai paskendimai.

2001–2006 m. pusė mirusių vaikų žuvo bū-

dami antžeminėje transporto priemonėje (išsky-

rus motociklus ir dviračius). 28 proc. vaikų mirė 

būdami pėstieji, sužeisti transporto įvykio metu. 

11 proc. vaikų, važiuojančių dviračiu, buvo mirti-

nai sužaloti transporto įvykio metu. 8 proc. vai-

kų žuvo važiuodami motociklu (1 pav.).

Kalbant apie kitų nei transporto įvykiai mir-

čių priežastis pastebima, kad vyrauja pasken-

dimai, antrą pagal reikšmingumą vietą užima 

apsinuodijimai (2 pav.). Tarp apsinuodijimų prie-

žasčių 1 (3 pav.) vyrauja apsinuodijimas dujomis 

ir garais – 78 proc., 4 proc. sudaro apsinuodiji-

mas alkoholiu, tuo tarpu vaikų mirčių dėl atsitik-

tinio apsinuodijimo narkotikais ir psichodislepti-

kais 2001–2006 m. neužregistruota.

Visgi norint įgyvendinti veiksmingas pre-

vencines intervencijas, toks mirties priežasčių 

išaiškinimas nepakankamas, nes pavyzdžiui, 

net ir žinant, kad Lietuvoje viena iš pagrindinių 

jaunuolių mirčių priežasčių yra paskendimai, yra 

sunku išskirti, kam teikti pirmenybę: ar moky-

ti plaukti, ar siekti, kad nesimaudytų apsvaigę 

nuo alkoholio, ar sutvarkyti maudyklas. Deja, 

detalesnė informacija apie vaikų traumų ir ne-

laimingų atsitikimų priežastis, kurį leistų tiksliau 

įvertinti jų išvengiamumą ir siūlyti tikslingas in-

tervencijas, nėra prieinama.

Dūmai, gaisrai, 
ugnis 9 proc.

Apsinuodijimas
13 proc.

Kiti
20 proc.

Kritimai
5 proc.

Paskendimai
53 proc.

2 pav. 1–17 m. vaikų mirtingumas  
dėl kitų išorinių atsitiktinių sužeidimų  

2001–2006 m.

Dujomis ir garais
78 proc.

Pesticidais
8 proc.

Antiepilepsiniais, 
raminamaisiais 
ir pan. 2 proc.

Nepatikslintais
medikamentais
6 proc.

Alkoholiu
4 proc. Organiniais

tirpikliais
2 proc.

3 pav. 1–17 m. vaikų mirtingumas nuo 
atsitiktinių apsinuodijimų 2001–2006 m.
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Informacija apie vaikams, nukentėjusiems 

nuo išorinių veiksnių poveikio, suteiktą pagalbą 

ir taikytas antrinės prevencijos priemones2 at-

skleidė, jog:

nėra bendros dokumentacijos, kurioje būtų  y

aiškiai fiksuojamos įvykio aplinkybės, pagal-

bos iškvietimo ir pagalbos teikimo laikas ir 

apimtis įvykio vietoje (policija/GMP);

GMP pildoma dokumentacija taip pat yra  y

neinformatyvi, pildoma subjektyviai, ji yra 

daugiau aprašomojo pobūdžio. Minėta do-

kumentacija yra saugoma tik vienerius me-

tus, todėl išanalizuoti GMP pagalbos teikimo 

kokybę beveik neįmanoma;

ligoninėje mirusiųjų po nelaimingo atsitiki- y

mo vaikų skaičius yra nedidelis ir sudaro tik 

17 proc. iš visų dėl išorinių veiksnių mirusių 

vaikų. Išanalizavus po nelaimingo atsitiki-

mo ligoninėje mirusių vaikų ligos istorijas, 

taip pat nebuvo rasta pakankamai duome-

nų apie įvykio metu ir transportuojant, per 

„auksinę“ pirmąją valandą teiktą pagalbą.

Vakarų šalių ilgametė patirtis liudija, kad vai-

kų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimas 

yra visuomenės sveikatos mokslo ir praktikos 

2 Antrinė prevencija – tai veiklos, kuriomis siekiama su-
mažinti jau įvykusios traumų ir nelaimingų atsitikimų 
poveikį asmeniui – pirmiausia tai gydymo paslaugos.

riBotoS apimtieS ikihoSpitaLiNėS pagaLBoS teikimo vertiNimaS

Atliekant ikihospitalinės pagalbos teikimo savalaikiškumo ir apimties tyrimą tiems vaikams, 

kurie mirė specializuotuose vaikų intensyviosios terapijos skyriuose, paaiškėjo, kad netgi stacio-

naruose mirusiems vaikams apie iki atvykimo į ligoninę teiktą pagalbą 30–40 proc. atvejų duo-

menų nėra. Nustatyta, kad tik pusė visų ligoninėse mirusių vaikų pateko iki trečio lygio vaikų in-

tensyviosios terapijos paslaugas teikiančių skyrių (iš viso 43 vaikai).

Dažniausiai įvykio vietoje buvo:

– skiriamas deguonis – 16,3 proc. vaikų (7 vaikams);

– paskirtas nuskausminimas 13,9 proc. nukentėjusiųjų (6 vaikams);

– skysčių infuzinė terapija pradėta tik 11,6 proc. vaikų (5 vaikams).

Šiek tiek daugiau pagalbos buvo teikiama transportavimo metu:

– deguonies terapija skirta 32,6 proc. (14 vaikų);

– intubuota trachėja 11,6 proc. nukentėjusiųjų (5 vaikai);

– infuzinė terapija buvo skirta 16,3 proc. vaikų (7 vaikams).

Į tarpinį, nespecializuotą stacionarą patekusiems vaikams (53,5 proc.) suteiktos skubios pa-

galbos apimtys buvo kur kas didesnės: trachėja intubuota 78,3 proc. vaikų, deguonies terapija 

skirta 91,4 proc., o skysčių infuzija – 95,7 proc. nukentėjusių vaikų.

Pažvelgus į skubios pagalbos teikimo trukmę įvykio vietoje ir transportavimo metu, galima pasa-

kyti, kad tik 9 ligoniai stacionarą pasiekė greičiau nei per 30 min. Čia taip pat matome, kad net 63 proc. 

nukentėjusiųjų atvejų nėra duomenų apie įvykio vietoje ir transportavimo metu sugaištą laiką.

objektas, o išsami informacija apie įrodymais pa-

grįstas pirminės prevencijos intervencijas (pvz., 

2 lentelėje pateikta Anglijos mokslininkų susis-

temintų Europos šalyse 1975–2000 m. atliktų 

tyrimų mokslinių įrodymų vertinimo santrauka3) 

yra viešai prieinama.

Mokslinių tyrimų duomenimis, gyvybes iš-

saugančios intervencijos ekonomiškai yra labai 

efektyvios: Europoje jos galėtų sumažinti apie 

1–6 mlrd. EUR mirtinų traumų ir nelaimingų at-

sitikimų atvejų išlaidų ir 80–290 mlrd. EUR ne-

mirtinų traumų ir nelaimingų atsitikimų atvejų 

išlaidų. Pavyzdžiui, 1 EUR, skirtas prevencijai, są-

lygoja reikšmingą ekonomiją: dūmų davikliai – 

69 EUR, vaikų saugumo diržai – 32 EUR, būtinas 

asmeninių ginklų licencijavimas – 79 EUR, apsi-

lankymai namuose ir tėvų švietimas mažinant 

smurtą prieš vaikus – 19 EUR4.

Lietuvoje informacija apie pirminę prevenci-

ją stokoja sistemiškumo ir nuoseklumo. Bandy-

mas struktūrizuoti pirminės prevencijos priemo-

3 E. Towner, T. Dowswell, C. Mackereth, S. Jarvis What 
works in preventing unintentional injuries in children 
and young adolescents? An updated systematic review. 
London, Health Development Agency. 2001.

4 Matching the lowest injury mortality rate could save 
half a million lives per year in Europe. World Health 
Organization. Fact sheet EURO/02/06. Copenhagen, 
Rome, Vienna 26 June 2006. http://www.eurosafe.
eu.com/csi/eurosafe.nsf/contactdirectories
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2 lentelė. moksliniais įrodymais pagrįstos prevencinės intervencijos europos šalyse

intervencija poveikių sritis ir stiprumas*

Įvykių, SuSijuSių Su traNSportu preveNCija

Bendro pobūdžio

Saugaus eismo aplinkos sukūrimo priemonės miestuose TNA** mažinimas (++)

Transporto judėjimo riboto greičio zonos (20 mylių per val.) TNA mažinimas (+++)

Pėsčiųjų traumos

Priemonės, skirtos vairuotojų ugdymui/ jiems keliamiems reikalavimams Elgesio pokyčiai (+)

Vaikų/tėvų ugdymas Elgesio pokyčiai (++)
TNA mažinimas (+)

Dviratininkų traumos

Mokymas važiuoti dviračiais Elgesio pokyčiai (++)

Ugdymo akcijos, skatinant dviratininkus dėvėti šalmus Elgesio pokyčiai (+++)

Teisės aktai, įtvirtinantys dviratininkų šalmų dėvėjimą Elgesio pokyčiai (+++)
TNA mažinimas (++)

automobilių keleivių traumos

Ugdymo akcijos vaikų saugių sėdynių naudojimo srityje Elgesio pokyčiai (++)

Ugdymo akcijos saugos diržų naudojimo srityje Elgesio pokyčiai (++)

Vaikų saugių sėdynių įsigijimo kreditavimo schemos Elgesio pokyčiai (+++)

Vaikų saugių sėdynių naudojimo įstatyminiai reikalavimai Elgesio pokyčiai (+++)
TNA mažinimas (++)

Autobusų keleivių traumos

Vaikų ugdymo akcijos Elgesio pokyčiai (+)

iNterveNCijoS Į Namų apLiNką

Bendro pobūdžio

Produktų kūrimas TNA mažinimas (+)

Saugos prietaisai TNA mažinimas (+)

Nudegimai ir nuplikinimai

Programos skatinančios naudoti dūmų daviklius Elgesio pokyčiai (+++)
TNA mažinimas (+++)

Vandentiekio karšto vandens temperatūros sumažinimas Elgesio pokyčiai (+)
TNA mažinimas (+)

Tėvų ir vaikų ugdymas Elgesio pokyčiai (+)

apsinuodijimai

Įpakavimai, kurių negali atidaryti vaikai TNA mažinimas (+++)

Tėvų ugdymas Elgesio pokyčiai (+)

kritimai

Barjerai ant langų (ugdymas, aplinkos pritaikymas ir teisiniai reikalavimai) Elgesio pokyčiai (++)
TNA mažinimas (+)

Tėvų ugdymas TNA mažinimas (+)

Tėvų ugdymas dėl žalos mažinimo Elgesio pokyčiai (++)

iNterveNCijoS Į poiLSio apLiNką

Nuskendimai

Tėvų ir vaikų ugdymas Elgesio pokyčiai (+)

Suaugusiųjų maudymosi vietų priežiūra TNA mažinimas (+)

Baseinų konstravimas ir apsauga TNA mažinimas (+)

Nelaimingi atsitikimai, įvykę žaidimų ir poilsio metu Žalos mažinimas (+)

Aplinkos (paviršių, įrangos ir konstrukcijų) gerinimas Trūksta įrodymų

* Intervencijos su gerais (pažymėta +++), pakankamais (++) ir tam tikrais (+) veiksmingumo įrodymais.
** TNA – traumos ir nelaimingi atsitikimai
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nes, taikomas Lietuvoje vaikų mirčių nuo išorinių 

priežasčių srityje ir lyginant jas su Vakarų šalyse 

įvertinta praktika, parodė, kad:

Intervencijų „blokai“ ir jų išvystymas yra la-

bai skirtingi, kai kurios problemos apskritai ne-

nagrinėjamos (pvz., reikalavimo dviratininkams 

dėvėti šalmus nustatymas ir įgyvendinimas).

Viešasis administravimas iš esmės orientuo-

tas į postvencinius, o ne prevencinius veiksmus.

Tarp įgyvendinimo priemonių vyrauja bau-

dos (vis griežtėjančios).

Saugos politikos įtaka privačiame sektoriuje 

yra labai ribota, čia tinkamiausios būtų skatina-

mosios ir pilietinių iniciatyvų plėtros priemonės 

(pvz., įtraukiant NVO).

Ne visose mirtingumo priežasčių srityse ir 

atitinkamose prevencijos grupėse galima aiškiai 

nurodyti atsakingą instituciją arba svarbiausius 

teisės aktus ir įgyvendinimo priemones.

Pastangų analizuoti įgyvendinimo efekty-

vumą yra nedaug.

Atlikta analizė suponuoja prielaidas dėl vei-

klų ir priemonių dubliavimo.

Įgyvendinant vienu metu skirtingų koordi-

natorių, skirtingo laikotarpio ir skirtingos apim-

ties programas, lieka neaiškus kompleksiškumo 

ir papildomumo aspektas.

Lietuvoje vaikų saugos politika yra formuo-

jama atsižvelgiant į ES siekius ir rekomendacijas 

(pvz., išreikštus Europos Bendrijos Komunika-

tuose), priimtos pagrindinės su asmenų sauga 

susijusios teisės normos, parengti ir patvirtinti 

strateginio-koncepcinio lygio dokumentai kie-

kviename sektoriuje (pvz., Lietuvos sveikatos 

programa, Viešojo saugumo plėtros strategija, 

Vaiko gerovės valstybės politikos strategija ir 

pan.). Rengiamos ir įgyvendinamos institucinės 

ir tarpinstitucinės programos (svarbiausios yra 

Valstybinė saugaus eismo automobilių keliais 

2005–2010 metų programa ir Valstybinė trau-

matizmo profilaktikos 2000–2010 metų progra-

ma). Tačiau gausioje teisinių dokumentų eks-

pozicijoje daug institucijų vykdo veiklas, kurių 

veiksmingumas nėra paremtas (nėra įrodymų, 

nes neatlikti vertinimai) moksliniais arba „gero-

sios praktikos“ įrodymais, neretai trūksta netgi 

pačios pradinės informacijos apie šių veiklų įgy-

vendinimą, stokojama šių institucijų veiklų koor-

dinavimo ir prioritezavimo visuomenės sveika-

tos priežiūros perspektyvoje.

Vaikų mirtingumo nuo išorinių priežasčių 

problema reikalauja sisteminio jos matymo 

visuomenės sveikatos kontekste. Daugiau dė-

mesio vertėtų skirti informacijos apie vaikų mir-

tingumo priežastis ar suteiktą pagalbą rinkimui 

ir kokybei, inicijuoti išsamesnes analitines prie-

žasčių ir įgyvendinamų visų lygių prevencijos 

priemonių vertinimo studijas ir viešą jų aptari-

mą – tai būtinos sąlygos užtikrinant prevencijos 

efektyvumą.

2 lentelė. moksliniais įrodymais pagrįstos prevencinės intervencijos europos šalyse

Vaikus prižiūrinčių suaugusiųjų mokymas TNA mažinimas (+)

Apsauginė įranga TNA mažinimas (+)

tyrimai bendruomenėje

Programos, nustatančios traumų tipų pasiskirstymą skirtingose grupėse Elgesio pokyčiai (++)
TNA mažinimas (++)

* Intervencijos su gerais (pažymėta +++), pakankamais (++) ir tam tikrais (+) veiksmingumo įrodymais.
** TNA – traumos ir nelaimingi atsitikimai
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5.4. SaugioS ir atSakiNgoS 
eLgSeNoS ugDymaS  
ir SkuBioS meDiCiNoS  
pagaLBoS orgaNizavimaS

Dinas Vaitkaitis

Saugios elgsenos ugdymo programos šiuo metu 

darosi vis populiaresnės užsienio šalyse, nes yra 

įrodyta, kad dalies nelaimingų atsitikimų priežas-

tis – nesaugus elgesys. Pripažįstama, kad efek-

tyvi rizikos veiksnių kontrolė labai priklauso nuo 

žmonių elgsenos ir yra efektyvių būdų saugiai 

elgsenai ugdyti. Užsienio šalyse iki 2006 metų 

buvo publikuoti 33 studijų rezultatai, iš kurių 32 

studijos rodė saugios elgsenos ugdymo progra-

mų efektyvumą. Nors duomenų išsibarstymas 

pakankamai didelis (sužalojimų dažnio sumažėji-

mas nuo 2 proc. vienoje studijoje iki 85 proc. kito-

je), galima teigti, kad saugios elgsenos ugdymo 

programos didina saugumą, jei efektyviai įgy-

vendinamos. Labai svarbi saugios elgsenos ugdy-

mo programų sudėtis ir atskirų jos komponentų 

efektyvumas: vien tik saugios elgsenos moky-

mas, pvz., aiškinimas darbuotojams, kad reikia 

dėvėti apsaugos priemones, yra mažiau efekty-

vus, negu kompleksinės priemonės – darbuotojų 

mokymas, jų aprūpinimas saugos priemonėmis, 

taisyklių ir procedūrų nustatymas, darbuotojų 

įtraukimas į rizikos veiksnių analizę, saugos pro-

blemų įtraukimas į valdymo procesus ir t. t.

Lietuvoje atlikti tik pavieniai saugos įpročių 

tyrimai. S. Starkuvienės duomenimis (2003 m.), 

tik 1,4 proc. Lietuvos moksleivių naudojo dvira-

tininko šalmą ir tik 36,3 proc. vaikų visada prisi-

segė saugos diržus automobilyje. Mes neturime 

tyrimų duomenų, ar ši padėtis pasikeitė dabar, 

televizijoms aktyviai propaguojant saugos diržų 

naudojimą, tačiau visuomenėje girdima nuomo-

nių, kad suaugusiesiems skirta socialinė reklama 

teigiamai paveikė vaikų elgseną. Daugiau apie 

žmonių saugos įpročius mūsų šalyje galime su-

žinoti tik netiesioginiu būdu iš oficialių policijos, 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-

mento ar Darbo inspekcijos suvestinių.

Kokia esama situacija Lietuvoje ir kokios yra 

saugios elgsenos ugdymo galimybės?

Į šį klausimą galėtų atsakyti tik išsami galimy-

bių studija, tačiau, remiantis tarptautine praktika, 

būtų galima samprotauti bent apie pagrindines 

tokio darbo kryptis: siekiamo rezultato nustaty-

mas, kritinio elgesio nustatymas; tikslinių grupių, 

kurių elgsena būtų modifikuojama, parinkimas; 

priežasčių, veiksmų ir pasekmių analizė; pagei-

daujamos elgsenos stiprinimas; intervencijos 

poveikio vertinimas.

Siekiamo rezuLtato NuStatymaS

Nesėkminga valstybinė traumatizmo profi-

laktikos programa buvo orientuota į mirčių dėl 

traumų ir nelaimingų atsitikimų sumažinimą 

30 proc. Europos Sąjungos spaudimu Lietuva įsi-

pareigojo per artimiausius metus dvigubai suma-

žinti mirtingumą dėl eismo nelaimių. Norint pa-

siekti bent kokių rezultatų ir modifikuoti žmonių 

elgseną, reikia peržiūrėti pagrindinius prioritetus, 

atkreipiant dėmesį į dažniausias mirčių priežastis:

eismo nelaimės (700–800 mirčių kasmet  y

Lietuvoje, oficiali Statistikos departamento 

informacija),

skendimai (apie 300–400 mirčių kasmet,  y

22 proc. visų vaikų mirčių, S. Starkuvienė, 

2003),

gaisrai (apie 300 mirčių per metus Lietuvoje,  y

oficiali Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 

departamento informacija).

kritiNio eLgeSio NuStatymaS

Oficialios statistikos ir mokslinių tyrimų duo-

menimis, žinoma, kad didelė dalis mirčių eismo 

nelaimėse yra sąlygojama alkoholio vartojimo 

(daugiau kaip pusė mirčių priežasčių); greičio 

viršijimo; neatsargaus pėsčiųjų elgesio ir taisy-

klių ignoravimo; saugos diržų ir kitų saugos prie-

monių automobiliuose nenaudojimo; techninės 

automobilių būklės ir pan.

Skendimų priežastis – nesaugus elgesys, ne-

mokėjimas plaukti ir alkoholio vartojimas (nėra 

mokslinių tyrimų Lietuvoje). Sunkiausia šiuo metu 

nustatyti kritinį elgesį mirčių atvejais dėl gaisrų, 

nors žinoma, kad didžioji dalis (daugiau nei 75 

procentai) mirčių ištinka dėl žmonių kaltės.

tikSLiNių grupių, kurių eLgSeNa Būtų 
moDifikuojama, pariNkimaS

Jei visuomenės nariai sutartų, kokių rezulta-

tų, išvardintų problemų srityje, norėtų pasiekti, 
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o valdžios atstovai tam pritartų, reikėtų nusta-

tyti pagrindines kritinio elgesio žmonių grupes. 

Nors esamų tyrimų yra nedaug, tačiau galima 

numatyti šias pagrindines kritinio elgesio gru-

pes: vairuotojai, vartojantys alkoholį; vairuoto-

jai, viršijantys greitį, pėstieji, nesilaikantys eismo 

taisyklių (ypač tamsiu paros metu); nemokantys 

plaukti suaugusieji ir vaikai, kuriuos reikia moky-

ti plaukti (šiuo atveju mokėjimas plaukti traktuo-

jamas pagal tarptautinės plaukimo federacijos 

apibrėžimą – tai gebėjimas 30 minučių be susto-

jimo plaukti bent dviem skirtingais būdais). To-

kiu pat būdu reiktų išskirti gaisruose žūstančių 

žmonių kritinės elgsenos grupę.

priežasčių, veiksmų ir pasekmių analizei, 
pageidaujamai elgsenai stiprinti ir galimam 
intervencijos poveikiui vertinti būtini moksli-

niai tyrimai.

Plačiai paplitusi nuomonė, kad žmonių elg-

sena sudaro 80 proc. nelaimingų atsitikimų prie-

žastingumo. Deja, ši nuostata klaidingai veikia 

daugelį sprendėjų, kai manoma, kad svarbiausia 

paveikti žmones elgtis saugiau, laikytis tam tikrų 

taisyklių ar procedūrų, ir problema bus išspręsta.

Neabejotiną poveikio žmogaus elgesiui 

efektyvumą rodo atsakomybės už Kelių eismo 

taisyklių pažeidimus sugriežtinimas ir jo rezulta-

tas: priėmus reikiamas pataisas, žuvusiųjų eismo 

nelaimėse pirmaisiais 2008 m. mėnesiais skai-

čius sumažėjo 22 proc., palyginus su tuo pačiu 

praeitų metų laikotarpiu. Tačiau šiuos oficialius 

duomenis reiktų vertinti atsargiai ir atsižvelgti į 

kitų šalių patirtį. Panašioms įstatymų pataisoms 

įsigaliojus Latvijoje, pirmaisiais mėnesiais buvo 

žymus nedrausmingų vairuotojų skaičiaus su-

mažėjimas ir su tuo susijęs mirtingumo mažėji-

mas, tačiau po pusmečio mirtingumo kreivė vėl 

pradėjo kilti. Todėl reikia grįžti prie klasikinio pir-

minės profilaktikos apibrėžimo.

Profilaktika – tai priemonių visuma, kurias 

vartojant stengiamasi išvengti ligų ir traumų (ša-

linamos priežastys ir rizikos veiksniai). Sužaloji-

mų ir mirčių dėl išorinių priežasčių prevencijoje 

yra efektyvios trys kryptys:

pakeitimai aplinkoje,1) 

pakeitimai įstatyminėje bazėje,2) 

mokymas, švietimas, elgesio keitimas.3) 

Bet kuri viena iš šių priemonių, vykdoma 

atskirai, gali būti veiksminga tik iš dalies. Todėl 

optimalu šią problemą spręsti kompleksiškai.

Pagal Haddono matricą, sužalojimų preven-

ciją galima sąlyginai suskirstyti į dešimt pakopų 

(Menckel, 1994). Ją iliustruoti galima skendimų 

prevencijos pavyzdžiu:

žalingo veiksnio eliminavimas y  – neprižiū-

rimų vandens telkinių (neprižiūrimų tvenki-

nių, šulinių) panaikinimas gyvenamojoje 

aplinkoje.

atskyrimas. y  Siekiant išvengti vaikų skendi-

mų, patartina atitolinti vaikus nuo vandens 

telkinio, pvz., leisti žaisti toje namo pusėje, 

kurioje nėra tvenkinio ar baseino.

izoliavimas. y  Kai nėra galimybės panaikinti 

pavojaus šaltinį ar atitolinti jį nuo žmonių, 

rekomenduojama tokį objektą izoliuoti, 

pvz., aptverti baseiną.

modifikavimas. y  Kita galimybė sumažinti 

riziką – modifikuoti pavojaus objektą, kad 

jis būtų mažiau pavojingas, pvz., sumažinti 

tvenkinio gylį.

aprūpinimas.  y Jei žmogaus negalima ap-

saugoti minėtomis priemonėmis, būtina 

pasirūpinti saugos priemonėmis, pvz., gel-

bėjimo liemenėmis, gelbėjimo ratais.

Švietimas ir mokymas.  y Kitas būdas efekty-

viai prevencijai – žmonių parengimas teisin-

gai elgtis su rizikos objektais, pvz., mokymas 

plaukti.

perspėjimas. y  Įspėjamieji ženklai ar kito-

kie perspėjimo būdai būtini prie pavojingų 

objektų.

priežiūra y  – neleisti vaikams žaisti prie van-

dens telkinio be suaugusiųjų priežiūros.

gelbėjimas y  – savalaikė ir kvalifikuota grei-

toji medicinos pagalba.

gydymas ir reabilitacija. y  Nelaimingo at-

sitikimo pasekmių šalinimas ir organizmo 

funkcijų atkūrimas.

SkuBioS meDiCiNoS pagaLBoS 
orgaNizavimaS

Skubioji medicinos pagalba – pamatinė an-

trinės traumų ir netikėtų mirčių profilaktikos da-

lis. Antrine profilaktika siekiama sustabdyti ligą 

ir išvengti jos komplikacijų ar įvykusių traumų 

pasekmių. Pagrindiniai bendruomenės lūkes-

čiai ir kartu reikalavimai skubiai medicinos pa-

galbai yra šie: greitoji medicinos pagalba (GMP) 

atvykstanti laiku, kokybiška skubioji medicinos 
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pagalba stacionare, ligų ir traumų rodiklių re-

gistravimas ir analizė, priemonių jiems išvengti 

nustatymas, efektyvus bendradarbiavimas tarp 

atskirų skubiosios pagalbos tarnybų. Formaliai iš 

GMP reikalaujama atvykti per 15 minučių miesto 

ir per 30 min. kaimo vietovėje. 2007 m. atliktos 

galimybių studijos duomenimis, pagal dabartinį 

GMP stočių išsidėstymą ir darbo pobūdį (GMP 

į kvietimą dažniausiai važiuoja iš stoties), net ir 

15 minučių intervalu pasiekiama tik nedidelė 

dalis Lietuvos teritorijos (1 pav.). Taip pat reikia 

atkreipti dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai paci-

entui yra reikalinga skubi pagalba (pvz., kliniki-

nė mirtis, kritinės būklės, sunki trauma), turime 

nepamiršti, kad didelę laiko dalį užtrunka pagal-

bos iškvietimas – iki 46 proc. (R. Marozas, 2003), 

taip pat daug laiko sugaištama iki kvalifikuotos 

pagalbos stacionare, dėl ko „auksinė valanda“ 

traumuotiems pacientams užtrunka nuo 60 iki 

108 minučių (A. Pamerneckas, 2003).

Bendrame greitosios medicinos pagalbos 

specialistų, sveikatos priežiūros ekspertų ir pa-

cientų organizacijų atstovų seminare 2007 m. 

numatyti pagrindiniai strateginiai artimiausio 

penkmečio teiginiai dėl greitosios medicinos 

pagalbos, kuriems pritarė ir Sveikatos apsaugos 

ministerija:

Greitoji medicinos pagalba per 5–7 minutes  y

90 proc. pacientų, esant gyvybei pavojin-

goms būklėms.

Bendra kvietimo, reagavimo, ikistacionari- y

nės ir stacionarinės pagalbos sistema.

Kvalifikuotas, pasitikintis savimi, modernia  y

įranga aprūpintas ir mokantis ja naudotis 

geros fizinės formos personalas, nuolat to-

bulinantis savo įgūdžius.

Šiems tikslams pasiekti numatoma, kad 

GMP, nepriklausomai nuo pavaldumo, bus su-

jungta į vieną sistemą, kvietimai valdomi iš 

Bendrosios pagalbos centro ar centralizuotos 

dispečerinės, kvietimai rūšiuojami pagal sku-

bumą, bus naudojamas standartizuotas vieno 

tipo automobilis, aprūpintas modernia medici-

nine ir komunikacijos įranga. Siekiant pagerinti 

paslaugos prieinamumą, greitosios medicinos 

pagalbos teikimo vienetas numatoma brigada, 

aptarnaujanti priskirtos teritorijos gyventojus, o 

tinklui „sutankinti“ svarstoma galimybė koordi-

nuoti ir pasitelkti medicinos pagalbos teikimui 

priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą su paramedikų 

personalu, kam reikalinga tiesioginės komuni-

kacijos (atskiri ryšio kanalai) galimybė su prieš-

gaisrine gelbėjimo tarnyba ir policija.

Norint, kad pagalba nelaimingo atsitikimo 

ar kritinės būklės atveju būtų veiksminga, reikia 

atsižvelgti į keletą veiksnių, kurie medicinos lite-

ratūroje įvardijami kaip „gyvybės grandinė“. Šis 

terminas dažniausiai vartojamas staigios kliniki-

nės mirties atveju, kai gyvybės grandinę sudaro 

keturios grandys: skubus pagalbos kvietimas, 

gaivinimas, ankstyva defibriliacija, ankstyva spe-

cializuota pagalba. Žmogaus gyvybė priklauso 

nuo visos grandinės sėkmingo funkcionavimo. 

Jei bent viena iš šių grandžių bus silpna ar jos 

nebus iš viso, paciento išgelbėti nepavyks.

ypač svarbu, kad būtų stiprios pradinės gran-

dys: pavėluotai iškvietus pagalbą ar nesuteikus 

pirmosios medicinos pagalbos, kitos pagalbos 

dažnai jau nereikia. Deja, pirmosios medicinos 

pagalbos žinios ir ypač įgūdžiai visuomenėje yra 

silpni. Nepaisant to, kad yra privalomas pirmosios 

medicinos pagalbos mokymas įvairioms žmonių 

grupėms (vairuotojams, policininkams, ugniage-

siams-gelbėtojams ir kitiems), tik 15 proc. vairuo-

tojų kursus baigusiųjų teigia, kad prireikus galėtų 

tinkamai suteikti pirmąją medicinos pagalbą. Rei-

kalavimas turėti pirmosios medicinos pagalbos 

kursų pažymėjimą dažnai baigiasi tik formaliu jo 

gavimu, o ne įgūdžių įgijimu. Šią situaciją galėtų 

pagerinti numatomi pakeitimai vairuotojų ren-

gimo sistemoje, įtraukiant į egzamino programą 

pirmosios pagalbos praktinių įgūdžių patikrini-

mą, nes vien tik žmonių geranoriškumo išmokti 

teikti pirmąją medicinos pagalbą nepakanka.

Diskutuojant apie skubiosios pagalbos or-

ganizavimą įvairiais lygiais, reikia nepamiršti 

greitosios medicinos pagalbos aplinkos: inves-

ticijos į GMP ir skubiosios pagalbos skyrių mo-

dernizavimą duos daugiausiai naudos, jei visos 

gyvybės grandinės grandys bus stiprios.
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5.5. atLS® (aDvaNCeD trauma 
Life Support5) kurSo DiegimaS 
ir ĮgyveNDiNimaS

Salvijus Milašius, Tomas Saladis

traumatizmo SituaCija paSauLyje  
ir Lietuvoje

Traumos yra pagrindinė jaunų žmonių iki 

40 metų amžiaus mirties priežastis daugelyje 

daugiau ar mažiau išsivysčiusių pasaulio šalių, o 

visose amžiaus grupėse užima trečią vietą pagal 

mirtingumą po širdies ir kraujagyslių bei onkolo-

ginių susirgimų (1 pav.).

Pasaulyje kasmet nuo traumų ir jų pasekmių 

žūsta apie 3,8 milijono žmonių (t. y. daugiau nei 

yra gyventojų Lietuvoje), 312 milijonų žmonių 

sužalojama, o 11,4 milijono žmonių lieka neįga-

lūs visam gyvenimui. JAV su traumomis ir jų pa-

sekmėmis susijusios išlaidos viršija 400 milijardų 

JAV dolerių per metus. Šios išlaidos yra apskai-

čiuotos pagal medicinos išlaidas, netektus atly-

ginimus, draudimo ir administracines išlaidas, 

nuosavybės nuostolius, gaisro padarinius, darb-

davių išlaidas ir netiesioginius nuostolius, atsira-

dusius nuo su darbu susijusių sužalojimų. Tačiau 

tikroji kaina gali būti išmatuota tiktai tada, kai 

yra suvokiama, kad paprastai traumuojami jau-

niausieji ir potencialiai labiausiai produktyviausi 

visuomenės nariai (2 pav.).

Situacija Lietuvoje labai panaši arba dar blo-

gesnė. Traumos ir kitos išorinės mirties priežastys 

užima trečią vietą bendroje mirtingumo struktū-

5 Pažangus gyvybės palaikymas traumos atveju.

roje, o jaunų darbingo amžiaus žmonių grupėje 

jos užima pirmą vietą iš visų mirties priežasčių. 

Pastaraisiais metais pastebima mirtingumo nuo 

traumų ir kitų išorinių mirties priežasčių, skai-

čiuojant 100 000 gyventojų, augimo tendencija. 

Traumos ir nelaimingi atsitikimai sąlygoja tiesio-

gines ir netiesiogines išlaidas iš valstybės biu-

džeto, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, 

Socialinio draudimo fondo biudžetų. Sveikatos 

priežiūros paslaugų kainos traumas patyrusiems 

pacientams yra labai didelės: Pasaulio sveikatos 

organizacijos duomenimis, Europos regione 

vien dėl traumų keliuose prarandama 2 proc. 

bendrojo vidaus produkto („Sergamumo ir mir-

tingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų ma-

žinimo 2007–2013 metų programa“).

DėL traumoS ĮvykStaNčių mirčių 
paSiSkirStymaS Laike

Skiriami trys potrauminio laikotarpio perio-

dai, kai įvyksta daugiausia mirčių (3 pav.).

Pirmasis periodas trunka kelias sekundes ar 

minutes po traumos. Šiuo laiku mirtis ištinka dėl 

kvėpavimo sustojimo, kurį sąlygoja sunki galvos 

smegenų ar aukšta nugaros smegenų trauma 

arba dėl širdies, aortos, kitų stambiųjų krauja-

gyslių plyšimo. Šių pacientų išgelbėti praktiškai 

neįmanoma. Tik prevencinės traumatizmo maži-

nimo priemonės (kelių kokybės gerinimas, sau-

gos diržų ar šalmų naudojimas, eismo kultūros 

propagavimas ir kt.) gali daryti įtaką mirtingu-

mo mažėjimui pirmajame periode.

Antrasis periodas trunka nuo keliasdešimties 

minučių iki kelių valandų. Šiame periode nu-
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kentėjusieji dažniausiai žūva nuo subdurinių ar 

epidurinių hematomų, hemopneumotorakso, 

kepenų ar blužnies plyšimų, dubens kaulų lūži-

mų ir kitų sužalojimų, susijusių su dideliu kraujo 

kiekio praradimu. Būtent į šią „auksinę valan-
dą“ orientuotas atLS® kursas, aiškiai ir stan-
dartizuotai apibrėžiantis greito paciento bū-
klės įvertinimo, gaivinimo ir transportavimo 
principus.

Trečiasis mirčių periodas įvyksta po kelių 

dienų ar savaičių nuo sužeidimo. Šiais atvejais 

pacientai žūsta nuo sepsio ar dauginio organų 

funkcijos nepakankamumo.

Poreikis gerinti traumuotų pacientų gydy-

mo, slaugos ir priežiūros metodus šiuo metu 

kaip niekada anksčiau didelis.

Lėšomis, skirtomis užkrečiamųjų ligų (pvz., 

poliomielito ar difterijos) prevencijai ir gydymui, 

beveik išnaikintas sergamumas šiomis ligomis, o 

investuojant į kardiologinės ir onkologinės pa-

tologijos prevenciją ir gydymą įvairiose pasaulio 

šalyse gautas teigiamas efektas, t. y. pavyko pa-

siekti vidutinio amžiaus pailgėjimą.

Kiekviena „atsitiktinė“ jauno žmogaus ne-

tektis yra didelė tragedija, todėl stebina, kad 

traumų pasekmės kol kas nesulaukė tinkamo vi-

suomenės ir politikų dėmesio ir įvertinimo.

koNCepCija

Medicinos universitetuose traumą patyru-

siam pacientui pagalbą mokoma teikti vado-

vaujantis lygiai tokiais pačiais principais, kaip ir 

įvairiomis, anksčiau nediagnozuotomis ligomis 

sergantiems pacientams, t. y. išklausant nusis-

kundimų, surenkant išsamią anamnezę, atlie-

kant paciento apžiūrą nuo galvos iki kojų, su-

darant tyrimų planą, kurį įvykdžius nustatoma 

klinikinė diagnozė. Šie principai puikiai tinka 

pacientams, sergantiems įvairiomis terapinėmis 

ar chirurginėmis ligomis, bet visiškai netenkina 

sunkiai sužalotam pacientui, ypač jei šie sužalo-

jimai gresia gyvybei.

ATLS® programa pateikia tris skirtingus, pra-

džioje netgi sunkiai priimtinus, paciento būklės 

įvertinimo ir gydymo principus. pirmasis ir pa-
grindinis – pagalbos teikimas pradedamas nuo 

labiausiai gyvybei gresiančių būklių gydymo. 

antrasis – galutinė ir tiksli diagnozė nėra svarbi. 

trečiasis – išsami anamnezė nėra būtinas pra-

dinio būklės įvertinimo komponentas. Atsižvel-

giant į šiuos principus, paciento būklė vertinama 

ir pagalba teikiama „ABCDE keliu“.

ATLS® programoje pagrindinis dėmesys krei-

piamas į tai, kad įvairūs sužalojimai, nukentėjusį-

jį „nužudo“ tam tikru eiliškumu ir skirtingu laiku. 

Pavyzdžiui, kvėpavimo takų nepraeinamumas 
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(negalėjimas įkvėpti) sukels mirtį greičiau, negu 

negalėjimas kvėpuoti. Negalintis kvėpuoti žmo-

gus žus greičiau negu sunkiai nukraujavęs žmo-

gus. Dar ilgiau išgyvens žmogus, patyręs sunkią 

galvos smegenų traumą (intracerebrinė krau-

josruva). Taigi „ABCDE kelias“ nurodo griežtą ir 

labai konkrečią diagnostikos ir gydymo veiksmų 

seką:

1. a (angl. airway) – kvėpavimo takų pra-

einamumo užtikrinimas,

2. B (angl. Breathing) – kvėpavimo užtikri-

nimas,

3. C (angl. Circulation) – kraujotakos įverti-

nimas, kraujavimo stabdymas,

4. D (angl. Disability) – neurologinės bū-

klės įvertinimas,

5. e (angl. exposure, environment) – nu-

rengimas, aplinkos įvertinimas.

Paremta tiksliai suformuluotais traumų gy-

dymo principais ši metodika duoda gydytojui 

vieną priimtiną ir saugų metodą (standartą), ne-

atidėliotinam sužaloto paciento gydymui ir su-

teikia pagrindinius įgūdžius ir žinias, reikalingas:

1. Greitai ir tiksliai įvertinti paciento būklę.

2. Gaivinti ir stabilizuoti pacientą pagal 

ABCDE prioritetus.

3. Nustatyti, ar paciento poreikiai neviršija 

gydymo įstaigos galimybių.

4. Organizuoti atitinkamą paciento trans-

portavimą (iš priėmimo skyriaus į kitą 

ligoninės skyrių arba į kitą ligoninę).

5. Užtikrinti, kad būtų suteikta optimali 

sveikatos priežiūros paslauga.

Išmokęs ATLS® kursą, gydytojas sugeba:

A. Taikyti pirminės ir antrinės paciento ap-

žiūros principus.

B. Nustatyti gydymo prioritetus esant 

grėsmingai gyvybei situacijai.

C. Pradėti pirminę ir antrinę pagalbą, būti-

ną ,,auksinės valandos“ laikotarpiu.

D. Atlikti šiuos diagnostikos ir gydymo veiks-

mus, būtinus nukentėjusiųjų su daugy-

biniais pažeidimais gyvybės gelbėjimui:

1. Pirminį ir antrinį paciento būklės 

įvertinimą;

2. Užtikrinti kvėpavimo takų praeinamu-

mą ir plaučių ventiliaciją;

3. Intubuoti pacientą pro nosį ar pro burną;

4. Chirurginį kvėpavimo takų atvėrimą 

(krikotyroidotomiją);

5. Įvertinti ir gydyti šoko ištiktą pacien-

tą – kateterizuoti įvairių lokalizacijų ve-

nas, diagnozuoti gyvybei pavojingus 

kraujavimus;

6. Drenuoti ir atlikti pleuros ertmės de-

kompresiją torakocentezine adata ar 

drenu;

7. Perikardiocentezę;

8. Diagnozuoti krūtinės ląstos sužalojimus 

rentgenogramose;

9. Diagnozuoti pilvaplėvės ertmės sužalo-

jimus atliekant peritoninį pavažą;

10. Įvertinti pilvo srities ultragarsinio ty-

rimo ir kompiuterinės tomografijos 

duomenis;

11. Diagnozuoti galvos ir stuburo traumas 

kliniškai ir radiologiškai;

12. Įvertinti ir gydyti kaulų ir raumenų siste-

mos patologiją.

Įvaldęs visą standartizuotą trauminio ligo-

nio būklės vertinimo ir gydymo metodiką ATLS® 

kurso metu, gydytojas gali dirbti automatiškai, 

esant stresui ar nepalankiomis sąlygomis, t. y. 

turės suformuotus įgūdžius.

ATLS® kursas pirmiausia skirtas ligoninių pri-

ėmimo skyriuose dirbantiems, pirminės sveika-

tos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos ir 

karo medicinos gydytojams.

kurSo Struktūra ir BeNDra apžvaLga

Viso ATLS kurso metu yra akcentuojamas 

skubus, standartizuotas traumuotų pacientų bū-

klės įvertinimas ir atitinkamas gyvybę gelbstintis 

gydymas, pradedamas nuo traumos momento ir 

besitęsiantis pradinio būklės įvertinimo, gyvybę 

gelbstinčių intervencijų, pakartotinio įvertinimo, 

stabilizacijos ir, kai yra reikalinga, evakuacijos į 

traumos centrą metu.

Kurso struktūra:

Savarankiškas pasirengimas kursams 6 sa- y

vaites (ATLS vadovėlio skaitymas);

Žinių įvertinimo testas prieš pradedant kursą; y

Interaktyvios paskaitos; y

Realios diagnostikos ir pagalbos teikimo de- y

monstracijos ir praktika;

Diskusijos grupėse vadovaujant instruktoriams; y

Gyvybę gelbstinčių procedūrų mokymas  y

ir atlikimas mokomiesiems manekenams ir 

anestezuotiems gyvūnams;
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Baigiamasis testas ir galutinis profesionalu- y

mo lygio įvertinimas (egzaminas);

Kurso aptarimas su specializantais ir įver- y

tinimas.

Kurso trukmė – 2,5 dienos. Viename kurse 

dalyvauja 12–16 gydytojų.

Baigę kursą gydytojai jau jaučia pasitikėjimą 

savimi atlikdami gydomąsias manipuliacijas, ku-

rių buvo mokomi ATLS® kurse.

Gydytojams, kurie retai teikia pagalbą trau-

muotiems pacientams, ATLS® kursas suteikia 

lengvai įsimenamą įrankį nukentėjusiųjų būklei 

įvertinti ir jiems gydyti. Tiems gydytojams, kurie 

gydo traumines ligas dažnai, ATLS® kursas yra pa-

grindas, kaip vertinti, gydyti, mokyti ir užtikrinti 

kokybę traumų gydymo procese. Trumpai tariant, 

ATLS® – tai traumų gydymo sistema, kuri gali būti 

išmatuojama, atsinaujinanti ir suprantama.

Amerikos chirurgų kolegijos Traumos ko-

miteto nuomone, taikant ATLS® kurse išmoktus 

įgūdžius praktikoje, pasiekiamas ryškus mirtin-

gumo ir sergamumo nuo traumų sumažinimas. 

Minimalių standartų įdiegimas ankstyvam trau-

minių pacientų būklės įvertinimui ir gydymui 

leidžia pasiekti pageidaujamų rezultatų.

kurSų raiDa ir pLitimaS

ATLS® kursas nacionaliniu lygmeniu, remiant 

Amerikos chirurgų kolegijai, pirmą kartą buvo 

surengtas 1980 m. sausio mėnesį JAV. 1981 m. 

aktyviu ATLS® programos dalyviu tapo Kanada. 

Lotynų Amerikos ir Pietų Amerikos šalys prisi-

jungė prie Amerikos chirurgų kolegijos Traumos 

komiteto 1986 m. ir taip pat įdiegė ATLS® progra-

mą. Kiek vėliau ši programa įdiegta ir tapo priva-

loma JAV ir kitų NATO šalių karo gydytojams.

Iki 2004 m. buvo mokyta apie 500 000 gy-

dytojų ir vesta daugiau kaip 25 000 kursų visa-

me pasaulyje. Šiuo metu vidutiniškai apie 24 000 

gydytojų yra išmokoma 1 700 kursų kiekvienais 

metais. Daugiau nei 50 pasaulio šalių (Airija, An-

glija, Argentina, Australija, Brazilija, Danija, Hon-

kongas, Ispanija, Italija, Izraelis, Kinija, Norvegija, 

Olandija, Portugalija, Švedija, Šveicarija, Vokieti-

ja, ir kt.) sėkmingai įdiegė ir toliau plėtoja ATLS®.

Giminingi (dukteriniai) ATLS® kursams yra 

Ikihospitalinio gyvybės palaikymo traumuo-

tiems ligoniams kursai (angl. Prehospital Trauma 

Life Support – PHTLS®). PHTLS® kursai, sukurti 

kartu su Amerikos chirurgų kolegijos Traumos ko-

mitetu, yra pagrįsti ATLS® programos koncepcija 

ir yra skirti paramedikams ir medicinos seserims, 

kurie dirba ikistacionarinėje grandyje (GMP).

traumų gyDymo SiStemoS SoCiaLiNiS 
ir ekoNomiNiS efektaS

Daugelio išsivysčiusių šalių praktika įrodė, 

kad standartizuotos traumų gydymo sistemos 

įdiegimas reikšmingai mažina mirtingumo ir in-

validumo nuo traumų rodiklius, išsaugo gyven-

tojų sveikatą, duoda ženklų ekonominį efektą.

Cales 1984; Lecky 2000 ir kt. autorių duome-

nimis, 15–20 proc. mirtingumo dėl traumų su-

mažėjimas – pagerėjusios medicinos pagalbos ir 

traumų gydymo sistemos įdiegimas ekonomiš-

kai išsivysčiusiose šalyse rezultatas.

Įdiegus ATLS® programą, buvo pasiektas 

ženklus mirtingumo ir sergamumo nuo traumų 

sumažėjimas Šiaurės Amerikoje (Habibuba S., 

Sethi D., Maree-Kelly A. Advanced Trauma Life 

Support training fo hospital staff. In: The Coch-

rane Library, Issue 1, 2004). Lygiai taip pat veikia 

ir kitos giminingos programos (4 pav.)

Įrodyta, kad JAV formalios traumatologijos 

rezidentūros, stažuotės arba absolventų progra-

mos neduoda tiek praktinės naudos, kiek duoda 

įdiegtos ATLS® ir jam giminingos standartizuo-

tos traumų gydymo mokymo programos (Re-

sources for optimal care of th injured patient: 1999, 

American College of Surgeons, 1998).
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prieš phtLS po phtLS

Bendras mirtingumas, proc.

4 pav. mirtingumo nuo traumų 
sumažėjimas trinidade ir tobage  

po phtLS įdiegimo

Claire Merrick et. al. Prehospital Trauma Life Support, Mosby, 2003
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atLS® atSiraDimaS ir pLėtojimaS 
Lietuvoje

Identifikavus standartizuoto traumų gydy-

mo sistemos kūrimo ir vystymo poreikį bei įgy-

vendinant Traumatizmo prevencijos programą 

Lietuvoje, sveikatos ir krašto apsaugos ministrų 

2002-06-10 įsakymu Nr. 267/870 buvo sudarytas 

ATLS® įdiegimo Lietuvoje iniciatyvinis komitetas. 

Paraiška įdiegti ATLS® Lietuvoje buvo pateikta 

JAV chirurgų kolegijos ATLS® komitetui 2002 m. 

liepos mėn. ATLS® konferencijoje, vykusioje 

2002 m. rugpjūčio mėn. San Franciske, Kalifor-

nijoje. Buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl 

ATLS® kursų įdiegimo Lietuvoje. ATLS® įgyvendi-

nimo Lietuvoje komiteto posėdyje nutarta, kad 

tinkamiausia vieta ATLS® kursams Lietuvoje – tai 

Karo medicinos tarnybos Karo medicinos moky-

mo centras Kaune, nes čia yra griežtus reikala-

vimus atitinkanti materialinė bazė. Kauno Karo 

medicinos mokymo centre lankėsi Amerikos 

chirurgų kolegijos traumos komiteto ATLS® pa-

komitečio pirmininkas Dr. Stevenas N. Parksas, 

kuris atliko ATLS® kursų Lietuvoje vietos apžiūrą 

ir teigiamai įvertino centro pasirengimą. Pasira-

šytas ketinimų protokolas tarp SAM, KAM, Kau-

no medicinos universiteto, Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto, Lietuvos ortopedų trauma-

tologų draugijos, Anesteziologų draugijos, Kau-

no krašto chirurgų draugijos ir Bendrosios prakti-

kos gydytojų kolegijos bendradarbiauti diegiant 

Lietuvoje ATLS® ir derinant susijusias medicinos 

mokymo programas. 2003 m. į JAV nuvyko ir 

buvo mokyta pradinė aštuonių Lietuvos ATLS® 

programos instruktorių grupė. Pirmieji ATLS® 

kursai Lietuvoje, dalyvaujant ekspertams iš JAV, 

Danijos ir Portugalijos, sėkmingai įvyko 2004 m. 

rudenį ir nuo tada Lietuvai buvo suteikta teisė 

savarankiškai vykdyti ATLS® programą Lietuvos 

ir kitų šalių gydytojams.

Iki 2007 m. pabaigos Lietuvoje įvyko 13 

ATLS® kursų, parengti 9 instruktoriai. Kursą sė-

kmingai išklausė 180 gydytojų (iš jų – 14 už-

sieniečių). Taip pat 2007 m. pradėti vykdyti ir 

PHTLS® kursai. Sėkmingai surengti pirmieji inau-

guraciniai mokomieji ir instruktorių kursai – kur-

są išklausė 33 sveikatos priežiūros specialistai, iš 

jų parengta 11 instruktorių.

poreikiS

Specialistų skaičiavimu, siekiant sumažinti 

Lietuvos gyventojų mirtingumą nuo traumų, 

būtina ir toliau intensyviai plėtoti ATLS® ir jam 

giminingų programų vykdymą. ATLS® kursą 

turėtų išklausyti ne mažiau kaip 550 gydytojų, 

PHTLS® – apie 3000 GMP gydytojų, slaugytojų ir 

paramedikų.

iŠvaDoS

Daugelio pasaulio šalių patyrimas rodo, kad 

vykdant standartizuotą traumuotų ligonių ikis-

tacionarinį ir stacionarinį gydymą, ženkliai suma-

žėja jų mirtingumas, invalidumas, pasiekiamas 

reikšmingas socialinis ir ekonominis efektas.

Kadangi iki šiol Lietuvoje ATLS® ir PHTLS® 

kursai vyko nepakankamai aktyviai ir kvalifikaci-

ją juose kėlė tik nedidelė dalis Lietuvos sveikatos 

priežiūros specialistų, žymesnio efekto tikėtis 

dar anksti.

Siekiant ateityje sumažinti Lietuvos gyven-

tojų mirtingumą nuo traumų, tikslinga tęsti ir 

intensyvinti sveikatos priežiūros specialistų kva-

lifikacijos kėlimą, palaikant ir plėtojant jau pra-

dėtą ATLS® ir jam giminingus kursus.
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kiti aktuaLūS iv. 
viSuomeNėS SveikatoS 
SaugoS kLauSimai

SavivaLDyBių BeNDruomeNių 1. 
SveikatoS taryBų veikLoS 
DeŠimtmetiS. paSiekimai  
ir proBLemoS

Apolinaras Zaborskis, Alma Monkauskaitė,  

Jūra Vladas Vaitkevičius, Romualdas Žekas

Vienas svarbiausių šiuolaikinės visuomenės 

sveikatos politikos uždavinių, iškeltų daugelyje 

pasaulinės reikšmės dokumentų, – didinti visos 

visuomenės, jos struktūrų ir individų atsakomy-

bę už savo ir kitų sveikatą, skatinti bendruome-

nę ir visas jos struktūras įsitraukti į sveikatos sti-

prinimo veiklą (1-3). Atsiliepdamas į šį laikmečio 

iššūkį, LR Seimas 1994 m. liepos 14 d. priimto 

„Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstaty-

mo“ 116 straipsniu įpareigojo kurti savivaldybių 

bendruomenės sveikatos tarybas (BST). Joms 

buvo numatyta svarbi misija – atstovauti ben-

druomenei formuojant ir įgyvendinant savival-

dybės teritorijoje sveikatos ugdymo, alkoholio, 

tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės svei-

katos saugos, infekcinių susirgimų profilaktikos 

ir kontrolės politiką. Nacionaliniu mastu Seime 

įsteigta Nacionalinė sveikatos taryba (NST), į ku-

rios sudėtį kviečiami ir BST atstovai.

Lietuvoje BST buvo pradėtos kurti 1997 m.; 

taigi joms jau sukako 10 metų. Minint BST įkū-

rimo dešimtmetį ir ruošiantis paminėti tokį pat 

NST jubiliejų, prasminga nagrinėti, kas paskatino 

įsteigti šias panašias, tačiau skirtinguose lygiuose 

esančias, institucijas, kokius realius darbus BST 

pavyko padaryti, kokie įvyko pokyčiai pastaruoju 

metu, kokios iškilo naujos problemos ir pan.

Prieš penkerius metus (2002 m.) atliktas ty-

rimas atskleidė BST pasiekimus ir sunkumus (4). 

Pastarųjų buvo daugiau, kas rodė, kad BST turi 

dėti daugiau pastangų ir sulaukti didesnės pa-

galbos iš savivaldybių ir NST skinantis kelią į jų 

reikšmės pripažinimą.

Ieškodami atsakymų į šiuos klausimus 

2007 m. atlikome antrąją BST apklausą. Šiam ty-

rimui buvo parengtos anketos. Gauti duomenys 

atspindėjo BST steigimąsi ir sudėtį, veiklą, ryšį su 

bendruomene ir NST, sveikatos programas ir jų 

finansavimą. Į klausimus prašėme atsakyti BST 

pirmininkų, apsvarsčius pateiktus klausimus su 

tarybų nariais. Kitaip nei atliekant pirmąjį tyrimą, 

buvo parengta anketa ir savivaldybių merams, 

kurių prašėme atsakyti į klausimus apie sveikatos 

priežiūros ir visuomenės sveikatos programų fi-

nansavimą ir pareikšti nuomonę apie BST veiklą.

Anketos buvo išsiųstos 60 šalies savivaldy-

bių. Atsakymus atsiuntė 45 (75,0 proc.) savival-

dybės. Analizei panaudota 41 (68,3 proc.) savi-

valdybės merų ir 40 (66,7 proc.) BST anketų.

BeNDruomeNėS SveikatoS taryBų 
SteigimaS ir SuDėtiS

1997–1998 metai – pagrindiniai BST kūrimo-

si metai. Tuo metu įsteigta apie du trečdaliai BST. 

Jauniausia BST – Visagino savivaldybės – įkurta 

2003 m. Vėlesnių BST kūrimasis tikriausiai susijęs 

su naujų savivaldybių kūrimusi.

LR sveikatos sistemos įstatymas ir tolesni jo 

pakeitimai nenurodo, iš kiek narių turi susidėti 

BST. Tačiau dauguma savivaldybių yra nuspren-

dusios, jog jų BST susideda iš 9 arba daugiau na-

rių. Gausiausia narių skaičiumi, turinti net 21 narį 

ir vadovaujama paties mero, buvo Trakų savival-

dybės BST; joje net 9 nariai atstovavo visuomeni-

nėms organizacijoms.

Vadovaujantis minėtu įstatymu, savivaldy-

bės BST turėtų sudaryti: 1/3 savivaldybės pa-

skirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, 

organizacijų atstovų, 1/3 nevyriausybinių orga-

nizacijų (NVO), ginančių visuomenės sveikatos 

interesus, atstovų. Atlikta apklausa leido įvertin-

ti, kaip laikomasi šios nuostatos.

Užpildytose apklausos anketose iš viso 

buvo įrašyta 378 asmenų, dalyvaujančių BST 

darbe. Iš jų 28,2 proc. buvo savivaldybės paskir-

ti asmenys, 26,2 proc. atstovavo savivaldybės 

įstaigoms, 14,6 proc. – visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigoms ir 31 proc. – NVO (1 pav.). 

Pastarosios grupės atstovų vidutinis skaičius 

buvo artimas įstatyme numatytam, t. y. 1/3 da-

liai, arba 33,3 proc. Palyginti su atlikto prieš pen-

kerius metus tyrimo duomenimis, tarybos narių 

atstovavimas nebuvo reikšmingai pakitęs.

Tikėtina, jog BST veikla daug priklauso nuo 

jos pirmininko asmenybės. Todėl buvo domėta-
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si, kokia jo profesija, kokiai įstaigai jis atstovauja, 

kur jis dirba, kiek metų dalyvauja tarybos veiklo-

je (1 lentelė).

Pateiktieji duomenys rodo, jog du trečdaliai 

(60 proc.) BST išsirinko mediko profesijos, daž-

niausiai turinčius gydytojo diplomą, pirmininkus. 

Dauguma (77,5 proc.) jų atstovavo savivaldybių 

įmonėms; tik vienoje taryboje pirmininkas buvo 

išrinktas iš visuomenei atstovaujančių NVO. Vi-

suomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbo 

tik 17,5 proc. tarybų pirmininkų. Šis rodiklis buvo 

perpus mažesnis nei prieš penkerius metus.

Mūsų tyrimas atliktas tuo metu, kai dau-

guma tarybų jau buvo išrinktos trečiąjį kartą. 

Tačiau beveik pusė (46,2 proc.) respondentų nu-

rodė, jog jie šias pareigas jau eina 5 ir daugiau 

metų. Tai reiškia, jog jie buvo išrinkti dar kartą 

eiti šias pareigas ir, matyt, jiems šis darbas sekasi 

ir turi sukaupę nemažą darbo patirtį.

BeNDruomeNėS SveikatoS taryBų 
veikLa

Respondentų buvo paprašyta įvertinti, kiek 

BST iš įvairių šaltinių gauna ir keičiasi savo veiklai 

reikalinga informacija. Taikyta balų sistema. Ap-

klausos rezultatai apibendrinti 2 lentelėje.

BST pirmininkų nuomone, savivaldybių svei-

katos priežiūros įstaigos ir kiti jų padaliniai keičiasi 

tarybų veiklai reikalinga informacija geriau negu 

vidutiniškai. Taip, be abejo, yra todėl, kad tarp BST 

Savivaldybės
paskirti nariai
28,2 proc. 

Atstovauja 
visuomenės 
sveikatos 
priežiūros
įstaigoms
14,6 proc. 

Atstovauja 
savivaldybės
įstaigoms
26,2 proc. 

Atstovauja NVO
31 proc. 

1 pav. Bendruomenės sveikatos tarybos  
narių pasiskirstymas pagal atstovaujamas  

įstaigas

1 lentelė. Bendruomenės sveikatos tarybų pirmininkų charakteristika

Skaičius proc.

profeSija:

Gydytojas 16 40

Visuomenės sveikatos specialistas 8 20

Kitos srities specialistas 16 40

iš viso: 40 100

atStovaujama ĮStaigai:

Sveikatos priežiūros įstaigos 8 20

Savivaldybės įmonės, įstaigos 31 77,5

Nevyriausybinės organizacijos 1 2,5

iš viso: 40 100

DarBovietė:

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos 9 22,5

Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos 7 17,5

Mokymo ar mokslo įstaigos 2 5

Kitos įstaigos 22 55

iš viso: 40 100

kiek metų DaLyvauja BSt veikLoje:

0–4 21 53,8

5–8 11 28,2

9–10 7 18

iš viso: 39 100
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narių yra šių įstaigų atstovų. Informacija, gaunama 

iš NST, kaip ir informacija iš nemedicininių savival-

dybės įstaigų, buvo vertinama itin žemu balu.

Dauguma BST teigiamai vertina ryšius su vi-

suomene. Didžioji dauguma respondentų tvirtino, 

kad apie BST veiklą rašoma vietinėje spaudoje, 

informuojamos įstaigos, rengiamos konferencijos 

miesto/savivaldybės visuomenei ir kt. (2002 m. ty-

rime tokių faktų buvo nepalyginamai mažiau).

Organizaciniu požiūriu BST uždavinius sė-

kmingiausia spręsti kolektyviai, rengiant tary-

bos posėdžius. Todėl respondentų buvo papra-

šyta suskaičiuoti, kiek praėjusiais (2006) metais 

įvyko tarybos posėdžių ir kokie klausimai juose 

buvo sprendžiami.

Gauti atsakymai parodė, jog 2006 m. du 

trečdaliai (66,6 proc.) tarybų rengė nuo dviejų 

iki keturių posėdžių (vidutiniškai 3,74±0,34 po-

sėdžio). Palyginus su 2002 m. atlikto tyrimo duo-

menimis, galima pastebėti, kad tarybų posėdžių 

skaičius yra gerokai mažesnis.

BST posėdžiuose daugiausia dėmesio 

(41,5 proc.) Buvo skirta sveikatos programų, fi-

nansuojamų iš savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiųjų programų (SVSRSP) biudžeto, 

svarstymui (2 pav.). Tačiau nemažai skirta dėme-

sio ir savivaldybės sveikatos politikos, visuomenės 

sveikos gyvensenos, gyventojų sveikatos priežiū-

ros plėtros klausimams aptarti – iš viso šiems klau-

simams skirta 38,1 proc. posėdžių laiko.

SveikatoS programoS

BST yra aktyvios koordinuodamos ir įgy-

vendindamos savo mieste arba rajone sveikatos 

programas. Pavyzdžiui, net 90,6 proc. tarybų nu-

rodė, jog jos aktyviai dalyvauja teikiant miesto/

rajono tarybai sveikatos fondo išlaidų sąmatos 

projektą, 77,2 proc. tarybų aktyviai vykdo svei-

katos programų įgyvendinimo kontrolę, anali-

zuoja ataskaitas.

Dauguma (81 proc.) BST itin gerais balais 

vertino, jog už savo veiklą kasmet atsiskaito 

miesto/rajono tarybai.

Apklausa parodė, jog vieši sveikatos progra-

mų rengimo konkursai skelbiami ne visose sa-

vivaldybėse – tik 73 proc. (2002 m. – 68,2 proc.) 

savivaldybių, todėl kyla abejonių, ar visose savi-

valdybėse BST atrenka pačias geriausias sveikatos 

programas. Informacija apie rengiamas sveikatos 

programas platinama įvairiais būdais: dažniausiai 

informuojami autoriai asmeniškai (21,9 proc.), ra-

šomi straipsniai vietinėje spaudoje, informuojama 

per kabelinę televiziją, internetą ir kt. (37,5 proc.).

Ar BST turi kriterijų, kuriais remiantis teikia-

mi prioritetai sveikatos programoms finansuoti? 

78,9 proc. respondentų atsakė, jog turi (2002 m. – 

70,5 proc.). Prašant juos išvardyti, dažniausiai 

buvo paminėti Lietuvos sveikatos programoje 

pažymėti kriterijai ir Sveikatos apsaugos minis-

terijos rekomendacijos dėl sveikatos programų 

rengimo ir įgyvendinimo. Daugelis BST nurodė, 

Sveikatos programos
41,5 proc.

BST planai 
ir ataskaitos 
20,4 proc. 

Savivaldybės sveikatos 
politika, sveikatos priežiūros 
plėtra 15,7 proc.

Sveika 
gyvensena 
22,4 proc.

2 pav. Bendruomenės sveikatos tarybų  
posėdžiuose aptartų klausimų skirstinys

2 lentelė. Bendruomenės sveikatos tarybos veiklai reikalingos informacijos  
pateikimo vertinimas 

(Informacijos visai negaunama – 0 balų; …, gaunama daug informacijos – 9 balai)

eil. 
nr.

informacijos teikėjas N
mažiausias 

balas
Didžiausias 

balas
Balo 

vidurkis

1 Nacionalinė sveikatos taryba 38 0 9 3,74

2 Savivaldybė ir jos padaliniai 39 1 9 5,82

3 Sveikatos priežiūros įstaigos 39 1 9 6,26

4 Nemedicininės įstaigos 38 0 9 3,13

5 Nevyriausybinės organizacijos 39 0 9 4
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jog yra pačios nustačiusios kriterijus, atsižvelg-

damos į miesto/rajono visuomenės sveikatos ir 

socialines problemas.

Remdamosi šiais kriterijais BST įvairioms vi-

suomenės sveikatos stiprinimo veikloms skiria 

nevienodą dėmesį. Klausimyne buvo išvardyta 

14 galimų veiklų, o respondentų buvo paprašy-

ta įvertinti nuo 0 balų (visiškai neskiriama dėme-

sio) iki 9 balų (labai daug skiriama dėmesio), kiek 

dėmesio skiriama kiekvienai veiklai. Vertinimo 

rezultatai pateikti 3 lentelėje.

Kaip matyti, BST daugiausia dėmesio skiria 

vaikų ir jaunimo (moksleivių) sveikatos ugdymo 

ir lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos progra-

moms. Medicininės įrangos ar kitų priemonių 

pirkimas, sveikatos priežiūros įstaigų patalpų re-

montas BST turi mažesnį prioritetą. Taigi reikia ti-

kėtis, kad BST stengiasi įtikinti savivaldybių politi-

kus investicijų į vaikų ir jaunimo sveikatą ir lėtinių 

neinfekcinių ligų profilaktiką nauda, nors savival-

dybės turi dideles prievoles ir tam tikrus įgalioji-

mus gerinti sveikatos paslaugų infrastruktūrą.

SveikatoS priežiūroS ir viSuomeNėS 
SveikatoS programų fiNaNSavimaS

LR sveikatos sistemos įstatyme numatyta, 

kad savivaldybių BST patikėta svarbi funkcija – 

nustatyti SVSRSP lėšų naudojimo prioritetus. 

(SVSRSP lėšos naudojamos visuomenės sveika-

tos programoms finansuoti ir remti, o jos finan-

savimo šaltiniai yra: savivaldybės biudžeto asi-

gnavimai; ne mažiau kaip 0,3 proc. privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto; 20 proc. 

savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specia-

liosios programos lėšų; kitos lėšos.) Todėl vykdy-

dami tyrimą atkreipėme dėmesį į šių lėšų kiekį, 

kaip jos yra panaudojamos ir kiek šiame procese 

reikšminga BST veikla.

Pirmiausia domėjomės, kiek savivaldybėse 

iš viso skiriama lėšų gyventojų sveikatos priežiū-

ros klausimams spręsti. Tokia informacija buvo 

gauta savivaldybių merų apklausos metu. Pasiro-

do, kad iš viso savivaldybių biudžeto gyventojų 

sveikatos priežiūros klausimams spręsti skiriama 

itin maža dalis – vidutiniškai apie 1 proc. Tačiau 

2003–2006 m. laikotarpiu ši dalis turėjo tendenci-

ją didėti: 2003 m. – 0,8 proc.; 2004 m. – 1,27 proc.; 

2005 m. – 1,13 proc.; 2006 m. – 1,34 proc.

Tolesnėje analizėje buvo paskaičiuota, kiek 

sveikatos priežiūrai skirtų lėšų tenka vienam 

savivaldybėje gyvenančiam asmeniui (duome-

nys apie savivaldybės gyventojų skaičių paimti 

iš Statistikos departamento duomenų bazės, 

2006 m.). Analizė parodė, kad savivaldybės svei-

katos priežiūrai skirtos lėšos, tenkančios vienam 

3 lentelė. Bendruomenės sveikatos tarybos veiklos krypčių vertinimas 
(Veiklos kryptys išrikiuotos įverčio mažėjimo eile)

eil. 
nr.

veiklos kryptis N
Balo 

vidurkis
prioritetinė 
vieta*, proc.

1 Vaikų ir jaunimo (moksleivių) sveikatos ugdymas 40 6,68 50

2 Lėtinių neinfekcinių ligų profilaktika 40 5,90 22,5

3 Karieso profilaktikos ir kitų odontologijos 
problemų sprendimas

40 5,67 32,5

4 Sveikatinimo akcijos ir kiti renginiai bendruomenei 38 5,42 22,5

5 Alkoholio, tabako ir narkotikų politikos 
koordinavimas savivaldybės teritorijoje 

39 5,10 12,5

6 Užkrečiamųjų ligų profilaktika 38 5,08 7,5

7 Parama nevyriausybinėms organizacijoms 39 4,67 20

8 Aplinkosaugos problemų sprendimas 40 4,10 10

9 Savižudybių prevencija 39 4 17,5

10 Vaikų užimtumo organizavimas 38 3,61 12,5

11 Patyčių ir smurto prevencija 39 3,44 15

12 Medicininės įrangos ir automobilių pirkimas 37 2,43 10

13 Sveikatos priežiūros įstaigų patalpų remontas 37 2 10

14 Profesinių rizikos veiksnių mažinimas 38 1,87 5

* Prioritetinėmis laikomos veiklos, įvertintos didžiausiu balu; skiltyje parodyta, kiek procentų BST atitinkamą veiklą laikė prioritetine.
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gyventojui, yra labai nedidelės (3 pav.). 2006 m. 

vienam gyventojui vidutiniškai teko tik 22,3 Lt 

(mažiausiai – 0,60 Lt Plungės, daugiausiai – 210 Lt  

Vilkaviškio savivaldybėse).

Dalis šių lėšų gyventojus pasiekia per SVS-

RSP. Apie specialiajai programai skirtą biudžetą 

2003–2006 m. informaciją pateikė BST (4 pav.).

SVSRSP biudžeto dydis tarp savivaldybių la-

bai kito: nuo kelių dešimčių tūkstančių iki 1,5–2 

milijonų Lt. Iš visų tyrime dalyvavusių savival-

dybių išsiskyrė Mažeikių savivaldybė, skirianti 

šiam biudžetui daugiausia lėšų. Per pastaruo-

sius metus šio biudžeto dalis didėjo: 2003 m. 

vidutiniškai viena savivaldybė turėjo 170 tūkst., 

2006 m. – 245,6 tūkst. Lt. Paskaičiavus, kiek lėšų 

tenka vienam savivaldybės gyventojui, paaiškė-

jo, kad labai mažai – vienam gyventojui viduti-

niškai tenka vos keli litai. 2003 m. tai buvo 2,5 Lt, 

2006 m. – 4 Lt.

Palyginti šiuos duomenis su pirmojo BST 

veiklos penkmečio (1998–2002) duomenimis 

galima tik sąlyginai. Kaip žinia, tuo laikotarpiu 

visuomenės sveikatos programos buvo finan-

suojamos iš Savivaldybių sveikatos fondų. Nuo 

2004 m. įsigaliojus LR savivaldybių aplinkos ap-

saugos rėmimo specialiosios programos įstaty-

mui ir Sveikatos sistemos įstatymo pataisoms, 

sveikatos fondai neteko lėšų šaltinių, todėl buvo 

panaikinti. Ankstesnio tyrimo duomenimis (1), 

2001 m. vidutiniškai viena savivaldybė sveikatos 

fonde turėjo 105,2 tūkst. Lt, t. y. kur kas mažiau 

negu pastaruoju metu SVSRSP biudžete.

Svarstant SVSRSP lėšų naudojimo priorite-

tus racionalu vadovautis principu, jog 50 proc. 

visuomenės sveikatos priklauso nuo žmogaus 

gyvensenos, 20 proc. – nuo aplinkos, 20 proc. 

atsakomybės tenka paveldėjimui, o medicini-

nių tarnybų veikla lemia tik 10 proc. gyventojų 

sveikatos būklės. Todėl sveikatos programoms, 

skirtoms ligų, ypač priklausančių nuo gyvense-

nos, profilaktikai tikslinga teikti 50 proc. lėšų, 

aplinkos gerinimo programoms – 20 proc. lėšų, 

o sveikatos programoms, skirtoms medicininės 

priežiūros tobulinimui ir naujų gydymo tech-

nologijų įdiegimui, – 30 proc. lėšų (pastarosios 

galėtų atitikti ligų, susijusių su paveldėjimu ir 

kitomis priežastimis, gydymą ir medicininių tar-

nybų veiklą). Taigi gyventojų sveikos gyvense-

nos propagavimui, ligų profilaktikai ir aplinkos 

gerinimui turėtų būti skiriama daugiausia lėšų. 

Tvirtinant sveikatos programoms skirtų lėšų pa-

naudojimo sąmatą, BST turėtų įtikinti savo mies-

to/rajono savivaldybes vadovautis šiuo principu, 

t. y. siekti, jog lėšos būtų panaudotos tikslingai – 

gyventojų sveikatos stiprinimui, o ne medicinos 

įstaigų finansavimo „skylių lopymui“.

Siekiant nustatyti, kaip BST sekėsi įgyven-

dinti šį principą, respondentų buvo prašoma 

įvertinti SVSRSP biudžeto paskirstymą pagal 

2006 m. vykdytas sveikatos programas. Progra-

mos buvo suskirstytos į keturias grupes:

Sveikatos programos, skirtos aplinkai gerinti. y

Sveikatos programos, skirtos ligų profilakti- y

kai ir sveikai gyvensenai.

Sveikatos programos, skirtos ligų gydymui,  y

medicininės įrangos įsigijimui ir patalpų 

renovacijai.

Kitos išlaidos (BST organizacinės veiklos fi- y

nansavimas ir pan.).

Apibendrinus visų tyrime dalyvavusių BST 

sveikatos fondo lėšų paskirstymą pagal išvar-

dytas grupes, gautas lėšų skirstinys buvo gana 

artimas aukščiau aprašytam lėšų paskirstymo 
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principui. Didžioji dalis (58,5 proc.) biudžeto 

lėšų teko ligų profilaktikos ir sveikos gyvensenos 

programoms. Aplinkos gerinimo programoms 

teko 13,9 proc. lėšų. Ligų gydymui ir gydymo 

įstaigų materialinės bazės stiprinimui panau-

dota 17,8 proc. lėšų. Nedidelę dalį (9,8 proc.) 

sudarė kitos išlaidos (5 pav.). Šis biudžeto skirs-

tinys buvo labiau artimas idealiam nei 2002 m. 

Pastebėta, kad pastaruoju metu vis daugiau (iki 

10 proc.) vykdomų programų lėšų skiriama vie-

šų renginių (pvz., sporto, sveikatingumo šven-

čių) organizavimui.

ką paroDė atLiktaS tyrimaS?

Šiuolaikinė sveikatos priežiūros koncepcija 

labai didelį dėmesį ir vaidmenį skiria bendruo-

menės įtraukimui į sveikatos sprendimų priė-

mimą, ypač vietiniu – savivaldybių – lygmeniu. 

Stengiamasi ne tiktai išugdyti didesnę asmeni-

nę kiekvieno žmogaus atsakomybę už savo elg-

seną ir požiūrį į sveikatą, bet ir siekti aktyvesnio 

visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus 

įvairiuose sektoriuose. Įvairiose šalyse ši nuosta-

ta įgyvendinama skirtingais būdais ir yra pasie-

kusi skirtingą įgyvendinimo laipsnį.

Lietuva, atsižvelgdama į visuomenės sveika-

tos laikmečio iššūkius, viena pirmųjų Europoje 

įstatymų būdu įteisino bendruomenės dalyva-

vimą sveikatos politikoje. Analogiškų pavyzdžių 

kitose šalyse nėra. Taigi nėra galimybės palygin-

ti ir veiklų. Tačiau viena neginčijamai aišku, kad 

pasirinktas būdas yra teisingas. Tai patvirtino 

ir atlikto tyrimo rezultatai. Jo duomenys liudija, 

kad sveikatinimo veikloje atsirado galimybė daly-

vauti visuomenei: BST, savo sudėtyje turėdamos 

visuomeninių organizacijų ir visuomenės sveika-

tos specialistų atstovus, turėdamos kur kas gilesnį 

supratimą apie sveikatos priežiūros organizavimo 

ypatumus ir atstovaudamos ne kurių nors speci-

alistų, bet visos savivaldybės gyventojų intere-

sus, gali objektyviau vertinti savivaldybės visuo-

menės sveikatos problemas, svarstyti siūlomus 

sprendimus ir teikti savo profesionalią nuomonę. 

Dauguma BST yra nustačiusios veiklos prioritetus 

ir didžiausią dėmesį skiria vaikų ir jaunimo sveika-

tos ugdymui ir stiprinimui. Priimant sprendimus 

vis dažniau tariamasi su visuomene, vis dažniau 

vykdoma viešų renginių, bendruomenė vis la-

biau sužino apie tarybų veiklą.

Visos tyrime dalyvavusios BST aktyviai da-

lyvauja savivaldybės sveikatos programų tvirti-

nimo ir įgyvendinimo procese. Šių programų fi-

nansavimas, kaip rodo surinkti duomenys, deja, 

dar nėra pakankamas. Taigi šios kuklios lėšos turi 

būti panaudojamos kaip įmanoma geriau. Tai 

ypatingai jautri sritis. Savivaldybės negali ma-

žinti dėmesio ir asmens sveikatos priežiūros inf-

rastruktūros (patalpų renovacijai, naujos įrangos 

įsigijimui ir kt.) gerinimui ir medicinos pagalbai, 

kurios įtaka visuomenės sveikatos rodikliams, 

nors ir yra žymiai mažesnė, negu anksčiau buvo 

manoma, yra labai svarbi kiekvienam žmogui su-

sirgus. Deja, dar labai gajus pasenęs supratimas 

apie sveikatos apsaugos stiprinimą – daugiau 

gydytojų, ligoninių, poliklinikų – jau neatitinka 

šiuolaikinės sveikatos stiprinimo sampratos. BST 

tampa tarsi bendruomenės advokatai savivaldy-

bės ir medikų ginče. Kaip rodo mūsų tyrimo re-

zultatai, BST padeda politikams gauti visuome-

nės supratimą ir palaikymą – ligų profilaktikos ir 

sveikos gyvensenos programoms skiriamas kur 

kas didesnis dėmesys (ir lėšos) nei ligų gydymui 

ir gydymo įstaigų materialinės bazės stiprinimui. 

Be abejo, tai pasiekiama tuo atveju, jei BST na-

riai gerai žino sveikatos priežiūros organizavimo 

niuansus ir šiuolaikinės visuomenės sveikatos 

iššūkius ir tikslus.

Atliktas tyrimas atskleidė ir BST veiklos pro-

blemų. Net ir tose tarybose, kurios aktyviai dirba 

Kita
9,8 proc.

Profilaktika ir sveika 
gyvensena
58,5 proc.

Aplinkos gerinimas
13,9 proc.

Ligų gydymas
ir įstaigų materialinės

bazės stiprinimas 
17,8 proc.

5 pav. gyventojų visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos lėšų  

panaudojimas pagal sveikatos programų  
paskirtis
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ir yra pasiekusios neblogų rezultatų. Pagrindinės 

iš jų, kaip nurodo apklausti BST pirmininkai, – 

savivaldybės politikų nenoras įsiklausyti į BST 

nuomonę, tarybos nėra įtraukiamos į sveikatos 

ir socialinių problemų sprendimą, politikos for-

mavimą savivaldybėse. Todėl Seimui reiktų teik-

ti siūlymą koreguoti Savivaldybių įstatymą, kad 

nebūtų priimtas nei vienas savivaldybės spren-

dimas, susijęs su gyventojų sveikata, negavus 

BST pritarimo.

Tyrimas atskleidė ir kitą problemą – nacio-

nalinės sveikatos politikos formuotojai nesidomi 

BST veikla, jaučiamas didelis atotrūkis tarp na-

cionalinės sveikatos politikos formuotojų ir jos 

vartotojų bendruomenėje. Niekas nesirūpina 

BST narių kompetencijos visuomenės sveikatos 

srityje kėlimu. BST sudėtyje liko mažai visuome-

nės sveikatos specialistų (pradėjus steigti BST 

buvo numatyta, kad jų sudėtyje būtų 1/3 visuo-

menės sveikatos specialistų, tačiau vėliau šios 

nuostatos buvo atsisakyta.) Gal todėl kai kurios 

BST yra pasyvios, o jų veikla – formali.

NST tai supranta ir ieško būdų, kaip šią 

properšą užpildyti. Organizuojami posėdžiai 

savivaldybių problemoms aptarti, rengiami iš-

važiuojamieji posėdžiai apskrityse. Į posėdžius, 

konferencijas, Metinio pranešimo pristatymą 

Seime ir kitus renginius stengiamasi pakviesti 

BST pirmininkus. NST nariai, jos sekretoriato dar-

buotojai dalyvauja ir skaito pranešimus savival-

dybių rengiamose konferencijose, seminaruose. 

2006 m. NST iniciatyva įsteigta savivaldybių BST 

asociacija. Akivaizdu, kad to dar nepakanka. 

ypač tai jaučiama, kai keičiasi savivaldybėse po-

litikų ir BST kadencijos.

Apibendrinant atlikto tyrimo duomenis 

galima teigti, kad dešimties metų BST patirtis 

nenuėjo veltui. Galima pasidžiaugti teigiamais 

pokyčiais įgyvendinant visuomenės sveikatos 

programas savivaldybėse. Galbūt padėtis dar la-

biau pagerės įsteigus savivaldybėse visuomenės 

sveikatos biurus, kurie padėtų BST įgyvendinti jų 

planus. Reikia tikėtis, kad toliau bus vis lengviau 

įtikinti vietos politikus investicijų į sveikatos stipri-

nimą nauda, jaunų žmonių ugdymo ir kitų prie-

monių perspektyva, kurios rezultatai pasirodo 

kur kas vėliau negu baigiasi politiko kadencija.
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pagaLBa krizĘ patyruSiam 2. 
vaikui

Sigutė Stanaitienė, Jovita Petrulytė,  

Dainius Pūras

ĮvaDaS

Kiekvienas žmogus savo gyvenime susidu-

ria su netikėtais, dideliais ir mažais pokyčiais, 

permainomis, sunkumais, kuriems įveikti reikia 

didelių psichologinių, dvasinių pastangų ir jėgų. 

Kai tokie pokyčiai išeina už įprasto patyrimo ribų 

ir sutrikdo žmogaus gerovę, saugumą, funkcio-

navimą, situaciją vadiname krize. Pagal vieną iš 

krizių apibrėžimų, „Krizė kyla tada, kai asmuo 

ar žmonių grupė apibrėžtą laiko tarpą susidu-

ria su reikalavimais, kurių įvykdyti nepajėgia, 

arba yra beveik išsėmę savo galimybes įveikti 

sunkią situaciją“ (Pluzek, 1996). Krizės daro įta-

ką individų, šeimų ir visuomenės gyvenimui. 

Natūralu, kad visos visuomenės gyvenimui įta-

ką darančios ekstremaliosios situacijos iš karto 

pastebimos, jų įveikimui valstybė mobilizuoja 

ir nukreipia daug turimų išteklių ir pastangų, 

vykdomi ekstremaliųjų situacijų įveikimo pla-

nai. Tačiau skiriant pagrindinį dėmesį baziniams 

individo ir visuomenės poreikiams užtikrinti 

neretai ignoruojamas ekstremaliosios situacijos 

ar krizės poveikis žmogaus psichikos sveikatai. 

Vaikai tokiose situacijose yra ypač pažeidžiami. 

Jų reagavimas į skausmingus įvykius dažnai yra 

užslėptas, sunkiai pastebimas. Didelę psicho-

loginę traumą vaikui gali sukelti suaugusiems 

įprasti kasdieniški įvykiai. Laiku nesuteikus pa-

galbos gali būti padaryta negrįžtama žala vaiko 

psichikos sveikatai ir asmenybės raidai. Todėl 

numatant krizių intervencijos strategijas įvairio-

se gyvenimo sferose svarbu skirti ypatingą dė-

mesį krizėje dalyvaujančių vaikų psichologinei 

būsenai, potrauminiams išgyvenimams ir toles-

nei adaptacijai. Šiame straipsnyje apžvelgiamos 

vaikų krizių priežastys, skirtingų traumuojančių 

situacijų įtaka vaikų psichikai, pagalbos principai 

ir įvairių sričių tarpžinybinis bendradarbiavimas 

organizuojant krizių intervenciją.

eSama SituaCija

prievartos ir smurto epidemiologija 
Lietuvoje

Analizuojant dvejų paskutiniųjų metų smur-

to prieš vaikus padėtį Lietuvoje remtasi Informa-

tikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos 2008-01-10 duomenimis (statistinės 

ataskaitos apie nusikalstamas veikas, užregis-

truotas ir ištirtas ikiteisminio tyrimo įstaigose). 

Taigi galima teigti, kad vaikai juos supančioje 

aplinkoje jaučiasi nesaugūs.

1 pav. parodyta, nuo ko vaikas nukenčia 

dažniausiai. Remiantis oficialiais duomenimis, 

daugiausia vaikų nukenčia nuo nepažįstamų 

žmonių, o tai reikštų, kad jie nėra saugūs viešose 
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1 pav. užregistruota vaikų (iki 18 m.), nukentėjusių nuo nusikalstamų veikų,  
kai vaikai nukentėjo nuo: tėvų, patėvių ar įtėvių, globėjų, 

artimų giminaičių, pedagogų, nepažįstamųjų
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vietose, mokykloje. Tikėtina, kad traumų, patirtų 

šeimoje, skaičius neatspindi tikros situacijos, nes 

ne visi šeimos nariai linkę viešinti šeimos vidaus 

problemas. Apie prievartą šeimoje dažniausiai 

sužinoma atsitiktinai: vaikas gali netiesiogiai pa-

sakoti apie prievartą patikimam suaugusiajam ar 

draugui, įtarimai gali kilti perskaičius skriaudžia-

mo vaiko rašinėlį ar peržiūrėjus piešinius. Vaikai 

taip pat linkę slėpti vidines šeimos problemas 

bijodami smurtautojo, prisiimdami kaltę ir atsa-

komybę už viską, kas vyksta jų šeimoje, sau.

2 pav. ir 3 pav. pateiktais duomenimis, pa-

gal patiriamos žalos pobūdį dominuoja fizinės 

prievartos atvejai. Tai galima būtų paaiškinti tuo, 

kad šiais atvejais padaryta žala yra akivaizdesnė. 

Šiuos skaičius būtų galima laikyti „ledkalnio vir-

šūne“, liudijančia apie dar didesnį vaikų, patirian-
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fizinio skausmo sukėlimas; Bk 140 str.

Neteisėtas laisvės atėmimas; Bk 146 str.

išžaginimas; Bk 149 str.

Seksualinis prievartavimas; Bk 150 str.

privertimas lytiškai santykiauti; Bk 151 str.

mažamečio asmens tvirkinimas; Bk 153 str.

vaiko įtraukimas įnusikalstamą veiką; 
Bk 159 str.

piktnaudžiavimas tėvų, globėjų teisėmis 
 ir pareigomis; Bk 163 str. 

3 pav. Nukentėjusių vaikų skaičius pagal atskiras nusikalstamas veikas

čių psichologinę prievartą, skaičių. Nepriežiūra 

taip pat dažnai yra pirmas požymis, liudijantis 

apie fizinės prievartos šeimoje riziką, dėl to šei-

ma įtraukiama į socialinės rizikos šeimų grupę, 

tačiau tai neregistruojama kaip nusikalstama 

veika. 2004–2005 duomenimis, kasmet dėl ne-

priežiūros tėvų globa yra atimama iš 1900 vaikų 

(bendras kasmet netenkančių tėvų globos vaikų 

skaičius ~ 3000).

Lietuvoje, Statistikos departamento duome-

nimis, 2005 m. socialinės rizikos šeimose augo 

35 tūkst. vaikų. 10 tūkst. vaikų kasmet išgyvena 

tėvų skyrybas. Apie 250 vaikų kasmet tampa 

našlaičiais, nėra duomenų kiek vaikų išgyvena 

vieno iš tėvų netektis. Nežinoma statistika ir kiek 

vaikų išgyvena psichologines traumas dėl tėvų 

emigracijos į kitas šalis.
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Taigi krizinius išgyvenimus dėl vienokių ar 

kitokių priežasčių per metus patiria 5– 10 pro-

centų vaikų. Tiek vaikui, tiek šeimai, artimiausiai 

supančiai aplinkai kiekvienu atveju reikalinga 

individuali specializuota pagalba.

valstybinės strategijos ir įvairių sričių 
paslaugos

Valstybės strategija šiais aktualiais vaikų 

sveikatos klausimais atsispindi keliuose progra-

miniuose dokumentuose. 2005 m. patvirtintoje 

Nacionalinėje saugumo strategijoje visuomenės 

psichikos sveikatos blogėjimas priskiriamas prie 

rizikos veiksnių, pavojų ir grėsmių nacionaliniam 

saugumui. ypatingas dėmesys skiriamas šeimos 

instituto nuvertinimui, visuomenės sveikatos 

būklės blogėjimui, alkoholizmo, toksikomanijos, 

narkomanijos plitimui. Įgyvendinant Nacionali-

nio saugumo pagrindų įstatymą, numatyta to-

bulinti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

pasirengimą ir veiklą krizių ir ekstremaliųjų situ-

acijų atvejais.

Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos 

ir pagalbos vaikams 2005–2007 metų programos 

vienas iš uždavinių – kurti, skatinti ir teikti veiks-

mingas ir priimtinas vaikams, nukentėjusiems 

nuo smurto, paslaugas, taip užtikrinant jų intere-

sus atitinkančias sąlygas, artimas namų aplinkai, 

kai nežeminamas asmens orumas ir gerbiamas 

kiekvieno asmens individualumas. Programoje 

numatytos socialinės ir švietimo sistemos prie-

monės pirminei, antrinei, tretinei smurto preven-

cijai, priemonės specialistų kvalifikacijos kėlimui.

2007 m. balandžio 3 dieną LR Seime buvo 

patvirtinta Valstybinė psichikos sveikatos 2005– 

2010 m. strategija. Šios strategijos tikslas – su-

kurti Lietuvos Respublikoje tokią psichikos svei-

katos priežiūros sistemą, kuri padėtų veiksmin-

gai ir racionaliai, vadovaujantis šiuolaikinėmis 

mokslo žiniomis ir vertybėmis, stiprinti visuo-

menės psichikos sveikatą ir teikti visapusišką pa-

galbą asmenims, turintiems psichikos ir elgesio 

sutrikimų.

Prioritetinės strategijos kryptys: žmogaus 

teisių užtikrinimas; modernios, pacientų porei-

kius atitinkančios, paslaugos; biopsichosociali-

nio modelio plėtros pusiausvyra; autonomijos 

ir dalyvavimo skatinimas; nedidelių psichikos 

sveikatos sutrikimų gydymas nespecializuotose 

sveikatos priežiūros įstaigose; psichikos sveika-

tos stiprinimas ir psichikos sutrikimų prevencija 

kaip neatsiejamos ir prioritetinės sveikatos, švie-

timo ir socialinės apsaugos strategijų įgyvendi-

nimo dalys; pacientų ir nevyriausybinio sekto-

riaus vaidmens stiprinimas.

Strategijos uždaviniuose numatyta vykdyti 

tikslines prevencines, gydymo ir reabilitacijos 

programas, skirtas vaikų, šeimų ir bendruome-

nių atsparumui stiprinti ir neigiamų socializaci-

jos pasekmių prevencijai; plėtoti vaikų psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorines, 

stacionaro, dienos stacionaro, krizių intervenci-

jos, individualios, grupinės ir šeimos psichote-

rapijos), didinant šių paslaugų apimtis, speciali-

zuojant stacionaro ir dienos stacionaro skyrius 

pagal vaikų amžių, gerinant šių paslaugų koky-

bę; įtraukti į šeimos gydytojų rengimo progra-

mą vaikų psichikos sveikatos priežiūros, tėvų ir 

vaikų santykių ir krizių kursus.

Su psichikos sveikatos strategija susijusi ir 

Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių ne-

infekcinių ligų mažinimo 2007–2013 programa. 

Šioje programoje numatyta 5 apskričių cen-

truose steigti krizių intervencijos centrus suau-

gusiems ir kompleksinės psichiatrinės pagalbos 

vaikui ir šeimai centrus, kurie taip pat teiktų ir 

krizių intervencijos paslaugas.

Krizę išgyvenantiems vaikams reikalingas 

sveikatos priežiūros, socialinių ir švietimo pas-

laugų kompleksas, glaudus jas teikiančių įstaigų 

tarpusavio bendradarbiavimas. Šiuo metu teisės 

aktais reglamentuotos tik dviejų rūšių speciali-

zuotos krizių intervencijos paslaugos. 2000 m. 

gruodžio 14 d. sveikatos apsaugos ministro įsa-

kymu Nr. 730 patvirtintas stacionarinių Krizių 

intervencijos paslaugų aprašymas, 2004 m. jos 

pradėtos teikti ir iki šiol teikiamos vieninteliame 

Krizių intervencijos skyriuje VUVL filiale Vaiko 

raidos centre. 2007 m. liepos 12 d. švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-1374 patvirtin-

tas Krizių valdymo mokyklose tvarkos aprašas, 

kuris reglamentuoja krizių valdymo komandos 

darbą mokykloje krizės atveju ir bendradarbiavi-

mą su kitomis institucijomis, papildomų išteklių 

pasitelkimą. Specializuotą psichologinę pagal-

bą krizės atveju jau daugelį metų teikia patyrę 

Vaikų paramos centro specialistai, Jaunimo psi-

chologinės paramos centro specialistai ir telefo-

ninės psichologinės pagalbos tarnybos, tačiau 
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šios pagalbos finansavimas dažnai terminuotas 

ir nepakankamas.

Įvairių krizių poveikiS vaikui ir Šeimai

Vaikai, kaip ir suaugusieji, augdami susidu-

ria su įvairiomis sunkiomis, kartais nekontroliuo-

jamomis situacijomis, gyvenimo pokyčiais, su 

kuriais jie turi vienaip ar kitaip tvarkytis. Svarbu 

suprasti, kad vaikas reaguoja net ir į nedidelius 

pokyčius – neretai suaugusiems nereikšmingi 

sunkumai vaikui gali atrodyti dideli ir sunkiai 

įveikiami.

Kiekvieno žmogaus reagavimas į krizines si-

tuacijas yra individualus ir priklauso nuo asmeny-

bės tipo, sveikatos būsenos ir daugelio kitų veiks-

nių. Vaikai į stresines situacijas reaguoja skirtingai 

ir jos gali sukelti skirtingas reakcijas į situaciją. 

Pagal klinikinius simptomus, jų trukmę, pobūdį 

reakcijos į stresą pobūdį skirstomos į kelias kate-

gorijas: tai – ūminė reakcija į stresą, potrauminio 

streso sutrikimas ir adaptacijos sutrikimas.

Krizės atveju yra sutrikdomos ne viena, o ke-

letas vaiko funkcionavimo sričių – sutrinka vaiko 

elgesys, psichinė ir fizinė sveikata, keičiasi vaiko 

bendravimas, sutrinka jo socialinė adaptacija.

Vaikų kriziniai išgyvenimai itin dažnai būna 

susiję su tam tikrais svarbiais pokyčiais šeimo-

je, todėl neretai krizė ištinka ne vien vaiką, bet 

ir kitus jo šeimos narius – tėvus, brolius, seseris, 

kitus artimuosius. Taigi ne vien vaikas, bet ir jo 

artimiausia socialinė aplinka krizės atveju atsi-

randa intensyvių išgyvenimų sūkuryje ir susi-

duria su rimtais sunkumais, palaikydami vienas 

kitą ir ieškodami adaptyvių reagavimo būdų į 

pasikeitusią situaciją. Todėl pagalbą krizių atve-

jais svarbu organizuoti ne vienam vaikui, bet ir 

kitiems šeimos nariams.

Kiekvienoje krizėje slypi dvi galimybės – 

galima krizę įveikti arba jos neįveikti. Krizės 

įveikimas priklauso ne tik nuo kiekvieno vaiko 

individualių charakteristikų – vaiko amžiaus, 

psichologinio atsparumo, turimų problemų įvei-

kimo ir kitų socialinių įgūdžių, bet ir nuo vaiką 

supančios aplinkos. Taigi kaip vaikui pasiseks 

įveikti krizę, priklauso nuo jo santykių su tėvais, 

kitais artimaisiais, nuo aplinkinių žmonių galimy-

bių suteikti vaikui pagalbą. Jei artimiausios vaiko 

aplinkos žmonės taip pat išgyvena krizę, tuomet 

vaikui, esančiam krizinėje situacijoje, artimųjų 

pagalbos neužtenka arba ji tiesiog neprieinama. 

Tokiu atveju svarbu kreiptis pagalbos į psichikos 

sveikatos specialistus – psichologą, psichotera-

peutą, psichiatrą ir socialinę pagalbą teikiančius 

specialistus – Vaiko teisių apsaugos tarnybos 

darbuotojus, socialinius pedagogus, socialinius 

darbuotojus.

Per 2004–2007 metus vaikų ir paauglių kri-

zių intervencijos skyriuje buvo gydyti 552 vaikai, 

išgyvenantys įvairiausias krizines situacijas. Di-

džiausia dalis vaikų stacionarinei krizių interven-

cijai buvo nukreipti dėl problemų, susijusių su 

šeiminėmis aplinkybėmis (netektys, skyrybos, 

sutrikę santykiai, smurtas, alkoholio vartojimas 

šeimoje), vaikai, išgyvenantys įvairiausius nei-

giamus įvykius (išgąstis, patyčios, gyvenamosios 

vietos pasikeitimas, apgyvendinimas globos na-

muose ar jų kaita ir kt.), ir vaikai, bandę žudytis. 

Kitos dažnesnės kreipimosi priežastys: patirta ar 

įtariama seksualinė prievarta, dėl auklėjimo šei-

moje problemų.

Trumpai apžvelgsime vaikų išgyvenimus 

skirtingų krizių atveju.

Vaikai gali susidurti su krizėmis tokiose situ-

acijose, kaip:

tėvų skyrybos. Sunkiausiai vaikai išgyve-

na komplikuotas tėvų skyrybas: kai suaugusieji 

nesutaria dėl gyvenamosios vaiko vietos, ne-

pasidalina turtu, nuteikinėja vaiką vienas prieš 

Seksualinė prievarta
Tyčinis susižalojimas
Neigiami įvykiai
Problemos, susijusios su auklėjimu
Problemos, susijusios su šeimyninėmis aplinkybėmis

7 proc.

26 proc.

24 proc.

26 proc.

17 proc.

4 pav. pagrindinės nukreipimo 
stacionarinei krizių intervencijai 

priežastys 2004 –2007 m.
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kitą. Tokiomis situacijomis vaikas tampa įrankiu 

tėvų tarpusavio kovoje. Vaikams tenka pasirink-

ti, su kuriuo iš tėvų norėtų gyventi, išsakyti savo 

nuomonę teisme. Priimti sprendimą, su kuriuo iš 

tėvų vaikas norėtų gyventi, sunku, nes abu tėvus 

vaikas myli vienodai. Neretai, vieno iš tėvų inici-

atyva, teismas skiria ekspertizę, siekdamas išsi-

aiškinti, ar vaikas nepatiria neigiamo spaudimo. 

Tokie užsitęsę skyrybų procesai neabejotinai 

neigiamai veikia vaikų psichologinę gerovę.

artimo žmogaus netektis. Vaiko sugebė-

jimas įveikti netekties skausmą priklauso nuo jo 

artimiausioje aplinkoje esančių žmonių palaiky-

mo ir supratimo. Neretai kiti šeimos nariai taip 

pat išgyvena gedulą. Tuomet pagalba reikalinga 

visiems šeimos nariams. Jeigu miršta vienintelis 

artimas vaikui asmuo, tenka ieškoti naujos gy-

venamosios vietos vaikui. Deja, bet dažniausiai 

vaikas apgyvendinamas globos namuose.

patiriama prievarta (fizinė, emocinė, sek-
sualinė). Tai toli gražu nėra vien tik asocialių šei-

mų reiškinys. Vaikai patiria prievartą ir atrodytų 

„teisingose“ šeimose. Emocinis ar fizinis smurtas 

užklumpa vaikus netikėtai ir nelauktai. Prievar-

tos esmė yra ta, kad ji kyla ne dėl vaiko elgesio. 

Dažniausiai ją sukelia suaugusiojo asmeninės sa-

vybės, jo savijauta ar nuotaikos. Smurtautojo el-

gesys neprognozuojamas ir nėra jokio „teisingo“ 

vaiko elgesio, kuris padėtų išvengti smurto. Na-

cionalinis prievartos prieš vaikus ir vaikų neprie-

žiūros centras (JAV) emocinę prievartą apibrėžia 

kaip „tėvų arba globėjų veiksmus ar aplaidumą, 

kuris sukėlė ar galėjo sukelti sunkius elgesio, ko-

gnityvinius, emocinius ar psichinius sutrikimus“. 

Kai kuriais emocinės prievartos atvejais būtinas 

vaiko teisių apsaugos tarnybų įsikišimas dėl tėvų 

arba globėjų veiksmų, kurie dar neturėjo aki-

vaizdžių padarinių vaiko psichinei ir fizinei svei-

katai. Pvz., tėvai arba globėjai gali naudoti itin 

keistas ir nukrypusias nuo normos bausmes (tar-

kime, įkalinti vaiką tamsioje tualeto patalpoje). 

Kiek „švelnesniais“ atvejais (vaiko vertimas būti 

atpirkimo ožiu, menkinimas ir nuvertinimas, 

adekvataus gydymo atmetimas ir pan.) emocinę 

prievartą sunku įrodyti, todėl vaiko teisių apsau-

gos tarnybos gali įsikišti tik tuomet, kai vaikui 

padaroma akivaizdi žala.

Emocinei prievartai prieš vaikus atpažinti 

svarbus ir tėvų ar globėjų elgesys. Jame gali atsi-

spindėti santykių su vaikais pobūdis, auklėjimo 

formos ir stilius, sutuoktinių tarpusavio santykiai 

ir bendra atmosfera namuose.

Vaiko giminaičiai ir kiti jo aplinkos žmonės 

turėtų peržengti tradicinį „nesikišimo į šeimos 

reikalus“ požiūrį ir atkreipti savo ir atitinkamų 

institucijų dėmesį į sunkumus patiriančią šei-

mą. Iš visų išskirtų prievartos prieš vaikus formų 

emocinė prievarta yra sunkiausiai atpažįstama 

ir įvardijama. Dažniausiai tėvai/globėjai į speci-

alistus kreipiasi dėl sutrikusio vaiko elgesio, ta-

čiau sutrikusius santykius šeimoje, netinkamus 

auklėjimo būdus linkę slėpti, todėl sunkiausia 

motyvuoti juos šeimos terapijai, priimti atsako-

mybę ir keistis.

fizinė prievarta yra viena labiausiai papli-

tusių prievartos prieš vaikus formų. Dėl speci-

finio pobūdžio ją gana lengva nustatyti – tiek 

vaiko išvaizdoje, tiek elgesyje galime pastebėti 

nemažai fizinės prievartos ženklų. Savalaikis jų 

atpažinimas gali padėti vaiką apsaugoti nuo pa-

kartotinių sužalojimų. Fizinius sužalojimus (ben-

dras kūno sumušimas, lūžiai, nudegimai) paty-

rę vaikai gydomi bendrojo profilio ligoninėse 

(traumatologijos, reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos skyriuose), kuriuose turėtų būti įver-

tinta, ar vaiko sužalojimai patirti atsitiktinai, ar 

tai – fizinio smurto pasekmės. Tuo atveju vaikui 

turėtų būti suteikta kompleksinė psichologinė-

socialinė pagalba; apie įtariamą prievartą turi 

būti pranešama vaiko teisių apsaugos tarnybai; 

įvertinama, ar vaikui yra saugu grįžti į namus.

Seksualinė prievarta – tai bet koks sek-

sualinis kontaktas tarp suaugusiojo ir seksualiai 

nesubrendusio vaiko, suaugusiam siekiant sek-

sualinio pasitenkinimo ar bet koks seksualinis 

kontaktas su vaiku, naudojant jėgą, grasinimus, 

meluojant, jog vaiko dalyvavimas tame kontakte 

yra nekenksmingas. Seksualinės prievartos prieš 

vaikus mastą nustatyti sunku, nes smurtautojas 

ir vaikas dažniausiai labai artimi. Lietuvoje turi-

mi duomenys, taip pat ir kitų valstybių patirtis 

rodo, kad vaikai dažniausiai patiria smurtą (ir 

seksualinę prievartą) šeimoje ar jiems artimoje 

aplinkoje, tik vienu atveju iš dešimties smur-

tautojo vaikai nepažįsta. Vaikai bijo papasakoti 

apie patirtą ar patiriamą smurtą, dažniausiai tyli 

ir kenčia. Dėl to vaikų patiriama seksualinė prie-

varta lieka neatskleista, o smurtautojai nenu-

bausti. Vaikai, patyrę seksualinį ar kitokį smurtą 

ugdymo institucijose, dažnai negauna psicholo-
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ginės, socialinės, teisinės pagalbos arba gauna 

jos nepakankamai.

Staigūs vaiką supančios aplinkos poky-
čiai, pavyzdžiui, persikraustymas į naują šalį ar 

miestą, mokyklos pakeitimas ar pan. Pastarai-

siais metais Lietuvoje daugėja vaikų, kurių vie-

nas ar abu tėvai išvyksta dirbti į užsienį. Vaikai 

paliekami giminaičių, vyresnių brolių ar seserų, 

kaimynų globai. Dažniausiai ši globa oficialiai 

nesutvarkoma.

Suicidiniai bandymai. Vaiko bandymas nu-

sižudyti, tai pagalbos šauksmas, signalizuojantis 

aplinkiniams apie gilesnes problemas: patyčios, 

prievarta, sutrikę santykiai šeimoje. Todėl krizės 

intervencijos metu svarbu organizuoti pagalbą 

ne tik vaikui, bet ir jo šeimai. Būtinas bendradar-

biavimas, keitimasis informacija su įstaigomis, 

organizacijomis vaiko gyvenamojoje vietoje, 

nes pagalba, pradėta skyriuje, turi būti tęsiama 

ir toliau. Jei artimiausioje vaiko aplinkoje neį-

vyks teigiamų pokyčių, labai tikėtina, kad vaikas 

gali pakartotinai bandyti žudytis.

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyriaus 

gydytojai konsultuoja vaikus po tyčinio apsinuo-

dijimo vaistais vaikų reanimacijos ir intensyvios 

terapijos skyriuose. Šios konsultacijos itin efek-

tyvios, nes vaikas, o ypač tėvai, tuo metu būna 

atviri siūlomai pagalbai.

krizių iNterveNCijoS paSLaugoS  
ir jų efektyvumaS

Įvairiuose pagalbos krizės ištiktiems vaikams 

etapuose dalyvauja sveikatos priežiūros, švie-

timo, socialinės, teisėsaugos įstaigos. Paslaugų 

teikimo modeliai įvairiose valstybės skiriasi pri-

klausomai nuo bendros paslaugų infrastruktū-

ros, jos stipriųjų ir silpnųjų pusių. Lietuvoje toks 

modelis vis dar yra kūrimo pradžioje, tačiau jau 

yra efektyvios krizių intervencijos ir sėkmingo 

tarpžinybinio bendradarbiavimo pavyzdžių. Šio 

straipsnio tikslas apžvelgti vaikų krizių interven-

cijos paslaugų sveikatos priežiūros sistemoje pa-

tirtį, įvertinti pozityvius pokyčius, neišnaudotas 

galimybes ir pasiūlymus ateičiai.

Teikiant stacionarines krizių intervencijos 

paslaugas Vaikų ir paauglių krizių intervencijos 

skyriuje yra galimybė išsamiai išnagrinėti visą 

į krizę patekusio vaiko istoriją, įvertinti jau pa-

naudotus pagalbos išteklius ir planuoti tolesnę 

pagalbą. Taigi tiesiogiai ar netiesiogiai skyriuje 

teikiama pagalba apima 3 pagrindinius krizių 

intervencijos etapus: krizės prevenciją, interven-

ciją ir postvenciją.

vaikų krizių prevencija

Siekiant užtikrinti vaikų krizių prevenciją 

labai svarbios prevencinės programos, skirtos 

šeimos ir bendruomenės atsparumui stiprinti ir 

neigiamų socializacijos pasekmių prevencijai.

Prevencinis darbas svarbi bendrosios prakti-

kos gydytojų ir slaugytojų funkcija. Kaip minėta 

anksčiau, vaikų nepriežiūra, socialinės proble-

mos šeimoje dažnai būna ankstyvas prievartos 

prieš vaikus rizikos požymis. Bendrosios prakti-

kos slaugytoja galėtų būti tas specialistas, kuris 

pirmas atkreipia dėmesį į sudėtingą situaciją 

šeimoje ir informuoja socialinius darbuotojus, 

ypač kol vaikai maži. Mokyklinio amžiaus vaikai 

dažniau apie problemas šeimoje pasipasakoja 

mokykloje, o čia dirbantys specialistai turi gali-

mybę imtis reikiamų veiksmų.

Efektyviausia šiuo metu prieinama vaikams 

prevencinė pagalba yra anoniminės psichologi-

nės pagalbos telefono linija „Vaikų linija“. Kon-

fidencialumas, anonimiškumas ir kvalifikuota 

savanorių konsultantų pagalba yra tos ypaty-

bės, kurios kelia vaikų pasitikėjimą šia pagalbos 

forma. Kita vertus, pagalba įvykio vietoje vaikui 

gali būti suteikta tik jam sutikus ir nurodžius 

savo buvimo vietą. Tai būna pakankamai retai, 

todėl sunkesniais atvejais vaikas gali ir negauti 

pakankamos pagalbos.

Vaiko raidos centro patirtis rodo, kad nema-

žai vaiką traumuojančių situacijų išaiškinama 

pakankamai vėlai, o tarpininkais nukreipiant 

vaikus krizių intervencijai dažniausiai tampa 

Vaikų teisių apsaugos tarnybų darbuotojai. Taigi 

prevencinis darbas šioje srityje yra nepakanka-

mas. Teigiamus rezultatus duoda tiek sveikatos 

priežiūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, tiek 

informavimas apie pagalbos galimybes įvairiose 

medicinines ir psichologines paslaugas teikian-

čiose įstaigose.

vaikų krizių intervencija

Vaikų ir paauglių krizių intervencija skiriasi 

nuo suaugusių, bet yra bendri esminiai pagal-
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bos principai – pagalbos savalaikiškumas, priei-

namumas, išgyvenančių krizę asmenų saugumo 

užtikrinimas ir kompleksinės pagalbos teikimas 

koncentruojantis į traumuojantį įvykį ar situaci-

ją – tai kas vyksta čia ir dabar. Aptarsime kiekvie-

ną iš šių principų išsamiau.

1. pagalba teikiama nedelsiant  
(per kelias valandas po įvykio)

Pagal šiuolaikinius krizių intervencijos stan-

dartus vaikai turi gauti skubią krizių intervencijos 

pagalbą nedelsiant po įvykio. Lietuvoje skubios 

pagalbos galimybės skiriasi įvairiose krizinėse 

situacijose.

Dažniausiai vaikų atveju į pirmą vietą iškyla 

vaiko saugumo užtikrinimas, reikalingos medi-

cinės pagalbos suteikimas (pvz., smurto, avari-

jos atvejais). Pirminė psichiatrinė-psichologinė 

pagalba suteikiama „išimant“ vaiką iš traumuo-

jančios situacijos, suteikiant jam saugią aplinką. 

Šiuos klausimus paprastai sprendžia policijos ir 

vaikų teisių apsaugos tarnybos atstovai. Nuo jų 

numatomo pagalbos plano labai priklauso, ar 

vaikas bus nukreiptas specializuotai krizių inter-

vencijos pagalbai. Mobili komanda, kurią šiuo 

metu sudaro tik specialistai, dirbantys vaikų ir 

paauglių krizių intervencijos skyriuje, turi nepa-

kankamai juridinių įgaliojimų priimti sprendimą 

įvykio vietoje.

Fizinės prievartos atveju vaikai dažniausiai 

patenka į vaikų ligų skyrius, kur atliekant tyri-

mus dėl traumų ne visada pavyksta diferenci-

juoti prievartą nuo nelaimingų atsitikimų. Jeigu 

nėra akivaizdžių prievartos prieš vaiką įrodymų, 

tėvai turi teisę atsisakyti tolesnio psichiatrinio-

psichologinio įvertinimo ir pagalbos, o siekdami 

nuslėpti šeimos problemas, šia teise naudojasi.

Daliai vaikų visgi skiriama vaikų ir paauglių 

psichiatro-krizių intervencijos specialisto kon-

sultacija. Tai leidžia suteikti vaikui jo poreikius 

atitinkančią kompleksinę pagalbą, todėl tikimės, 

kad ateityje šis tarpdisciplininis bendradarbiavi-

mas tarp vaikų traumatologų ir vaikų ir paauglių 

psichiatrų plėsis.

Efektyviausiai skubios pagalbos principas 

šiuo metu įgyvendinamas teikiant pagalbą vai-

kams, gydomiems Vilniaus vaikų reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos skyriuose po suicidinių 

bandymų. Kai tik leidžia vaiko somatinė būklė, 

jį konsultuoja Vaikų krizių intervencijos skyriaus 

vaikų ir paauglių psichiatrai, numatomas toles-

nės intervencijos planas, dalis pacientų toles-

niam gydymui perkeliami į Vaikų ir paauglių kri-

zių intervencijos skyrių.

2. pagalbos prieinamumas ištisą parą

Vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius, 

kuriame teikiama tiek stacionarinė pagalba, tiek 

konsultacijos veikia ištisą parą. Skyrius yra vie-

nintelis Lietuvoje ir gali priimti gydyti apie 250 

vaikų per metus. Daugiausia konsultuojama ir 

gydoma vaikų iš Vilniaus apskrities. Didžioji dalis 

vaikų nukreipiama dienos metu, tai susiję su tuo, 

kai vaiko interesams atstovaujančios institucijos 

priima reikiamus sprendimus. Nemaža dalis pa-

cientų kreipiasi patys dėl būtinosios pagalbos. 

Tai rodo teigiamą šeimos narių, kitų vaiko socia-

linės aplinkos asmenų motyvaciją pagalbai, vai-

ko poreikių tenkinimui.

Nors krizių intervencijos skyrius ne visada 

užpildytas ir jame paprastai nėra laukimo eilių, 

negalima teigti, kad tokia pagalba prieinama pa-

kankamai. Tai patvirtina iš Vaikų teisių apsaugos 

tarnybų gaunami signalai apie pagalbos krizę 

patyrusiam vaikui reikalingumą arčiau gyvena-

mosios vietos. Tai suprantama, kad vaikui, išgyve-

nančiam emociškai, išsiskyrimas su artimais žmo-

nėmis, būklę gali dar pabloginti, o kai vaikas yra 

gydomas toli nuo gyvenamosios vietos, šeimos 

nariai, giminaičiai, kiti artimi žmonės turi ribotas 

galimybes jį lankyti. Siekiant pasirinkti optima-

liausią pagalbos modelį, dažniau pasirenkama 

mažesnės pagalbos galimybė paliekant vaiką 

jam pažįstamoje aplinkoje su artimais žmonėmis. 

Efektyviau spręsti problemas turėtų padėti regio-

ninių Krizių intervencijos centrų įkūrimas, vykdant 

Sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių nein-

fekcinių ligų mažinimo 2007–2013 programą.

3. krizių intervencijos tikslai  
ir priemonės

Krizių intervenciją, kaip skubią psichologinę 

pagalbą vaikams, Lietuvoje šiuo teikia Psichi-

kos sveikatos centrai (nespecializuota pagalba), 

Vaikų teisių apsaugos tarnybos (saugios gyve-

namosios vietos užtikrinimas, tarpininkavimas 

pagalbai), pedagoginės-psichologinės tarnybos 
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(psichologinė pagalba mokyklų bendruome-

nėms), specializuotos nevyriausybinių organi-

zacijų įstaigos, teikiančios psichologinę pagalbą 

vaikams (Vilniuje: Paramos vaikams centras, Jau-

nimo psichologinės paramos centras, VšĮ „Vaiko 

namas“ ir kt.), specializuotas Vaikų ir paauglių 

krizių intervencijos skyrius VUVL VRC.

Krizių intervencijos tikslai vaikų amžiuje:

saugios vaikui gyvenamosios aplinkos užtikri- y

nimas, prireikus gyvenamosios vietos keiti-

mas, globos nustatymas. Šį tikslą visų pirma 

įgyvendina Vaikų teisių apsaugos tarnyba, 

atsižvelgdama į psichikos sveikatos specia-

listų rekomendacijas;

krizės išgyvenimas kartu su pacientu, pagalba  y

jam išreiškiant savo jausmus. Mažiems vai-

kams taikomi žaidimų terapijos metodai, 

įvairios projekcinės metodikos, vyresniems 

vaikams, kaip ir suaugusiems, gali būti tai-

komas aktyvus klausimas, kitos psichotera-

pinės metodikos;

emocinės įtampos mažinimas y : taikomi įvairūs 

psichologinio konsultavimo ir psichoterapi-

jos metodai;

vaiko atsparumo traumuojančiai situacijai  y

gerinimas;

pagalba šeimai: y  stiprinamas šeimos funkci-

onavimas ir stabilumas, siekiama sumažinti 

šeimos narių emocinę įtampą, atkurti šei-

mos narių tarpusavio santykius, buvusius 

iki trauminio išgyvenimo, šeima skatinama 

atrasti naujus problemų sprendimo bū-

dus, adaptacijos galimybes, kurias būtų 

galima naudoti ateityje. Intervencijos metu 

koncentruojamasi į šeimos stipriąsias, o 

ne silpnąsias puses tikint, jog šeima žino ir 

turi įgūdžių, kaip spręsti savo pačių proble-

mas. Geros praktikos pagrindas – rūpini-

masis kitų šeimos narių saugumu. Siekiant 

suteikti efektyvią pagalbą šeimai dažnai 

reikalingas vaikų teisių apsaugos tarnybų 

tarpininkavimas;

informacijos suteikimas y  ypač svarbus, kai 

vaikas atvykęs iš toli. Kiekvienu atveju su-

darant ilgalaikės krizių intervencijos pagal-

bos – postvencijos planą suteikiama išsami 

informacija apie pagalbos galimybes arti 

gyvenamosios vietos, tarpininkaujama sie-

kiant aktyvesnio bendruomenės specialistų 

dalyvavimo krizinėje situacijoje.

tikslus krizinės situacijos aplinkybių įvertini- y

mas, kai atliekamas ikiteisminis tyrimas ar 

vyksta teismo procesas. Tuo pačiu vykdoma 

ir antrinės psichotraumos prevencija pade-

da vaikui išvengti pakartotinių skausmingų 

apklausų teisėsaugos institucijose suteikiant 

psichologinę paramą prieš jas ir jų metu. Tai 

ypač aktualu seksualinės prievartos, skyrybų 

atvejais, kai vaikas turi neigiamai liudyti apie 

vieną iš tėvų ir dėl to labai išgyvena. Teikiant 

šią pagalbą bendradarbiaujama tiek su tei-

sėsaugos institucijomis, tiek su vaikų teisių 

apsaugos tarnyba.

Stacionarinis krizių intervencijos gydymas 

trunka vidutiniškai 7 dienas, kas paprastai ap-

ima ūminę krizės fazę. To pakanka, jei aiškiai 

užsibrėžiami intervencijos tikslai, susitelkiama į 

tai, kas vyksta „čia ir dabar“, taikoma į situaciją 

orientuota psichoterapija. Vaiko emocinei bū-

klei stabilizuoti labai svarbi intensyvi slauga ir 

aplinkos terapija ištisą buvimo skyriuje parą. Tai 

neabejotinas stacionarinės pagalbos privalumas 

prieš ambulatorinę.

Gydymo rezultatai, tai yra vaiko sugebėjimas 

susidoroti su krize, priklauso ne tik nuo kvalifi-

kuotos pagalbos, nuo jo fizinių ir psichinių cha-

rakteristikų, nuo jo nuostatų ir tikėjimo, nuo pa-

tirties. Vaikas, augantis šeimoje, turinčioje gerą 

problemų sprendimo patirtį, lengviau įveiks 

krizę, nei jo bendraamžis, nežinantis konstruk-

tyvaus problemų sprendimo būdų, negaunan-

tis palaikymo ar nepasitikintis bendruomenės 

paramos galimybėmis. Per kelias savaites šeima 

gali pasiekti progresą, kuris sulyginamas su 1–2 

metų tradiciniu atvejo nagrinėjimu ir gydymu.

Atsižvelgiant į tai, kad natūrali krizės tru-

kmė paprastai būna iki 2 mėn., krizių interven-

cijos rezultatus tikslinga vertinti tik postvencijos 

laikotarpiu.

4. krizių postvencija

Tęstinė pagalba krizę patyrusiems vaikams 

paprastai užtikrinama nedideliais specialistų iš-

tekliais gyvenamojoje vietoje.

Po gydymo krizių intervencijos skyriuje in-

formacija apie vaiką, jo šeimą perduodama pir-

minės sveikatos priežiūros centre dirbantiems 

vaikų ir paauglių psichiatrams. Jei kyla įtarimų, 

kad tėvai nepajėgūs užtikrinti esminių vaiko 
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poreikių, nepakankami tėvystės įgūdžiai, apie 

šeimos situaciją informuojama vaiko teisių ap-

saugos tarnyba. Tarpžinybinio bendradarbia-

vimo principu siekiama užtikrinti saugią vaiko 

aplinką. Patyčių mokykloje atvejais būtinas ben-

dradarbiavimas su vaiko mokyklos specialistais: 

klasės auklėtoju, mokyklos psichologu, sociali-

niu pedagogu.

Siekiant efektyviausios pagalbos vaikui ir 

šeimai, būtinas tarpžinybinis bendradarbiavi-

mas. Tarpžinybinę grupę turėtų sudaryti: vaiko 

teisių apsaugos tarnybos specialistas, policijos 

pareigūnas, seniūnijos socialinis darbuotojas, 

sveikatos priežiūros atstovas, ugdymo įstaigos 

atstovas. Visi šios grupės dalyviai turėtų keistis 

informacija apie sužinotus prievartos atvejus, 

įvertinti, kokios pagalbos reikia vaikui ar šeimai, 

ir pagal savo kompetenciją turėtų teikti paslau-

gas. Tokiu būdu būtų užtikrinama visokeriopa, 

kompleksinė – socialinė, medicininė, psicholo-

ginė, teisinė pagalba šeimai.

apiBeNDriNimaS ir rekomeNDaCijoS

Šiuolaikinėje visuomenėje yra gausu įvai-

riausio smurto. Pasaulio sveikatos organizacija 

2002 m. paskelbė ataskaitą „Smurtas ir sveika-

ta“, kurioje aiškiai įvardijama, kad prievarta visų 

pirma yra visuomenės sveikatos problema. Šio-

je ataskaitoje aprašomos šios prievartos rūšys: 

paauglių ir jaunimo sukelta prievarta, prievarta 

namuose (pvz., tarp sutuoktinių), prievarta prieš 

vaikus, seksualinė prievarta, save naikinantis 

elgesys (pvz., savižudybės, žalingas psichoakty-

vių medžiagų vartojimas), prievarta prieš senus 

žmones, kolektyvinė prievarta ir terorizmas.

Analizuojant Informatikos ir ryšių departa-

mento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vaikų 

ir paauglių krizių intervencijos skyriaus veiklos 

duomenis vaikai Lietuvoje patiria nemažai smur-

to, ypač šeimoje, tačiau specializuotos komplek-

sinės pagalbos sulaukia labai nedidelė jų dalis.

Priežastys gali būti įvairiausios: didelis ats-

tumas, nepakankama tėvų motyvacija, ypač, 

jei šeimoje piktnaudžiaujama alkoholiu, nepa-

kankamas tarnybų, besirūpinančių vaikų gero-

ve, bendradarbiavimas, specialistų regionuose 

trūkumas.

Siekiant gerinti vaikų ir jaunimo psichikos 

gerovę būtina:

Vykdyti tikslines prevencines, gydymo ir 1) 

reabilitacijos programas, skirtas vaikų, šei-

mų ir bendruomenių atsparumui stiprinti, 

tėvystės įgūdžiams lavinti ir neigiamų soci-

alinės rizikos veiksnių prevencijai. Būtinas 

tęstinių prevencinių programų finansavimo 

ir vertinimo mechanizmas.

Pirminės sveikatos priežiūros darbuotojų 2) 

(bendrosios praktikos gydytojų, bendruo-

menės slaugytojų) bendradarbiavimo su 

psichikos sveikatos centrais ir socialinės ap-

saugos darbuotojais savivaldybėse ir vaikų 

teisių apsaugos tarnybomis stiprinimas.

Užtikrinti kompleksinės skubios medicininės 3) 

ir psichologinės pagalbos teikimą nelaimin-

gų atsitikimų, ekstremaliųjų situacijų metu.

Sukurti regioninių vaikų krizių intervenci-4) 

jos paslaugų tinklą, remiantis Vaikų ir pa-

auglių krizių intervencijos skyriaus Vilniuje 

modeliu.

Gerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą tiek 5) 

nukreipiant vaikus krizių intervencijai, tiek 

užtikrinant tęstinę pagalbą pagal vaiko ir 

šeimos poreikius.
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toLeraNtiŠkeSNėS,  3. 
SaugeSNėS viSuomeNėS 
ugDymaS, apLiNkoS  
formavimaS. patyčių 
preveNCija Lietuvoje

Robertas Povilaitis, Vaikų linijos vadovas

Jurgita Smiltė Jasiulionė, Vaikų linijos psichologė

Galima būtų teigti, kad mūsų visuomenėje pa-

tyčių problema yra pripažinta ir pradėta rimtai 

spręsti. Maždaug prieš dešimt metų dar nelabai 

turėjome aiškios sąvokos, kuri apibūdintų įvai-

riausią agresyvų elgesį, tokį kaip dabar apima pa-

tyčių sąvoka. Patyčios – tai įvairus pasikartojan-

tis agresyvus elgesys, kuriuo siekiama įskaudinti 

kitą, t. y. stumdymas, mušimas, pravardžiavimas, 

erzinimas, daiktų atiminėjimas, siuntinėjimas 

grasinančių žinučių, žmogui nemalonių ar kom-

promituojančių situacijų fotografavimas, nuo-

traukų platinimas ir daugybė kitų formų.

Vaikų linija, pagalbos tarnyba vaikams ir 

paaugliams, 2004 m. inicijavo kampaniją „Nu-

stok tyčiotis“. Kampanija buvo siekiama skatinti 

draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santy-

kius ir kurti saugią mokyklą, kurioje būtų mažiau 

patyčių ir smurto. Pasaulio sveikatos organiza-

cijos koordinuojamo tarptautinio Moksleivių 

gyvensenos ir sveikatos tyrimo (angl. HBSC), 

Lietuvoje atliekamo prof. Apolinaro Zaborskio, 

duomenimis, Lietuvos vaikų patiriamų patyčių ir 

tyčiojimosi iš kitų rodikliai buvo patys didžiausi 

iš visų tyrime dalyvavusių valstybių nuo 1993 m., 

kai Lietuva įsitraukė į šį tyrimą. Vaikų, teigusių, 

kad iš jų retsykiais tyčiojasi kiti vaikai, buvo apie 

70 proc., o vaikų, patiriančių pasikartojantį tyčio-

jimąsi – tai, kas laikoma tikrosiomis patyčiomis, 

buvo apie trečdalį. Toks milžiniškas agresyvaus 

elgesio paplitimas turi mums kelti nerimą ir pa-

skatinti ieškoti būdų keisti vaikų bendravimą. 

Vaikų linija, remdamasi šio tyrimo rezultatais 

ir vėliau atliktų tyrimų rezultatais, sulaukdama 

daugybės vaikų skundų ir istorijų apie patiria-

mas patyčias, kampanija „Nustok tyčiotis“ siekė:

kad patyčių reiškinys būtų įvardintas kaip  y

viena svarbiausių problemų Lietuvos moky-

klose;

kad valstybės institucijos aktyviai dalyvautų  y

diegiant moderniausias smurto prevencijos 

programas;

formuoti nuostatą, kad patyčios yra išven- y

giamos ir jų galima sumažinti;

mokyti mokyklų bendruomenes modernių  y

patyčių prevencijos metodų;

informuoti visuomenę apie patyčių mastą ir  y

efektyvias patyčių prevencijos programas.

kampaNijoS „NuStok tyčiotiS“  
veikLoS

1. patyčių problemos kėlimas

Nuo pat kampanijos vykdymo pradžios buvo 

siekiama kuo labiau iškelti patyčių problemą, 

kaip aktualią ne tik vaikams, bet ir visai visuome-

nei. Patyčių problemos kėlimas vykdomas:

bendradarbiaujant su žiniasklaidos priemo- y

nėmis. Nuo 2004 m. patyčių tematika buvo 

minima visuose didžiausiuose Lietuvos 

dienraščiuose, regioniniuose laikraščiuose, 

per nacionalinius ir regioninius TV kanalus, 

radiją. Vaikų linijos interneto svetainėje ga-

lima rasti visus žiniasklaidos straipsnius apie 

patyčių tarp vaikų problematiką skyriuose 

„Nustok tyčiotis“ ir „Vaikų linija žiniasklaido-

je“ nuo 2004 m.;

interneto svetainėje skelbiant įvairioms vi- y

suomenės grupėms aktualią informaciją 

apie patyčias. Vaikų linijos interneto svetai-

nėje yra sukurtas skyrius „Nustok tyčiotis“, 

kuriame pateikiama įvairi aktuali informacija 

vaikams, tėvams ir mokytojams. Svetainėje 

pateikiamos įvairios idėjos, rekomendacijos 

tiek vaikams, tiek suaugusiems, ką galima 

daryti su šiuo reiškiniu, pristatomi mitai ir 

faktai apie patyčias, tyrimai, informacija 

apie literatūrą, dokumentiniai ir vaizdo fil-

mai, užsiėmimai moksleiviams, straipsniai 

žiniasklaidoje, efektyvių patyčių ir smurto 

prevencinių programų aprašymai;

pasitelkiant žinomus visuomenei žmones.  y

Du kartus per kampanijos įgyvendinimo 

laikotarpį žinomi visuomenei asmenys buvo 

kviečiami prisidėti prie patyčių problemos 

kėlimo. Su jų vaikystės nuotraukomis ir pa-

sakojimais apie vaikystėje išgyventus sun-

kumus buvo išleistos mažos kortelės, ku-

riose žinomi žmonės dalijosi savo vaikystės 

patirtimi, susijusia su patyčiomis. Šių korte-

lių tikslas – paskatinti vaikus kalbėti apie pa-
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IV. Kiti aktualūs visuomenės sveikatos saugos klausimai

tiriamas patyčias, kreiptis dėl to pagalbos, 

taip pat didinti vaikų dėmesį šiam reiškiniui, 

kurį jie net tik patiria, bet ir stebi.

2. metodinės medžiagos rengimas

Lankstinukai, skrajutės. Kampanijos metu 

Vaikų linija yra parengusi įvairios informacinės 

medžiagos vaikams, tėvams, suaugusiesiems apie 

patyčias ir jų prevenciją: lankstinukai apie patyčias 

vaikams ir tėvams, lankstinukas vaikams apie drau-

gystę, skrajutės, skirtos nuostatos apie skundimą 

koregavimui tarp vaikų, knygelė apie patyčias, skir-

ta įvairiems šia tema besidomintiems žmonėms.

Metodiniai leidiniai. Jungtinės Karalystės 

ir Nyderlandų Karalystės ambasadų paramos 

dėka 2006 m. išleista metodinė knyga „Patyčių 

prevencija mokyklose“. Šią knygą elektroniniu 

formatu galima rasti ir atsisiųsti iš Vaikų linijos 

interneto svetainės. Knygoje pateikiamos struk-

tūruotos žinios apie patyčias, aprašomi įvairiose 

pasaulio šalyse taikomi metodai, padedantys 

mažinti patyčių mastą mokyklose ir pateikiamos 

gairės, kaip efektyviai vykdyti patyčių prevenci-

ją, į ją įtraukiant visus mokyklos bendruomenės 

narius: administraciją, moksleivius, mokytojus ir 

tėvus. Leidinys skirtas mokyklų darbuotojams: 

pedagogams, administracijai, socialiniams pe-

dagogams, psichologams. 2007 m. Europos 

Komisijos (EK) Daphnes programos lėšomis 

bendradarbiaujant su Paramos vaikams centru 

išleista knyga „Kuriame mokyklą be patyčių“.

Vaizdinė metodinė medžiaga. 2007 m. Vai-

kų linija kartu su Paramos vaikams centru vyk-

dydama EK Daphne programą į lietuvių kalbą 

išvertė ir įgarsino 2 prevencinius filmus, skirtus 

mokykloms, apie patyčias bendraujant su moks-

leiviais ir suaugusiais: „Rask laiko pasirūpinti“ ir 

„Nekentėk tyloje“.

3. Seminarų pedagogams ir kitiems 
su vaikais dirbantiems specialistams 
organizavimas

Seminarų ir mokymų specialistams, dirban-

tiems su vaikais, organizavimas yra viena iš svar-

bių veiklų, padedančių specialistams suteikti ži-

nių apie efektyvius smurto, patyčių prevencijos 

būdus. Mokymai specialistams vyksta įvairiais 

lygiais: savivaldybių, regioniniu, mokymai taip 

pat vedami ir atskiroms mokyklų bendruome-

nėms. 2004–2007 m. Vaikų linijos darbuotojai 

surengė daugiau kaip 200 seminarų įvairiose 

Lietuvos vietose.

4. patyčių prevencijos programos 
įgyvendinimas mokyklose

2006 m. Vaikų linija pradėjo įgyvendinti Pa-

tyčių prevencijos programą trijose Vilniaus mo-

kyklose. Įgyvendinant šią programą, mokyklose 

suformuotos koordinacinės grupės iš mokyklos 

administracijos, mokytojų, tėvų ir mokinių. Gru-

pė renkasi kiekvieną mėnesį ir kuria specialią 

strategiją kovai su patyčiomis, vyksta mokyklos 

personalo mokymai, kaip reaguoti į patyčių si-

tuacijas, prevencijos principų, tinkamų nuostatų 

apie patyčias formavimas.

5. Įvairių renginių, skirtų patyčių problemai 
aktualizuoti, organizavimas

2007 m. pavasarį Vaikų linija surengė apy-

rankių „Be patyčių“ akciją. Šios akcijos tikslas – 

pakviesti žinomus visuomenėje žmones, įvairius 

specialistus, dirbančius su vaikais specialistus, 

taip pat moksleivius, jų tėvelius ir kitus neabe-

jingus asmenis prisidėti prie draugiškų tarpusa-

vio santykių kūrimo. Apyrankės – tai šios idėjos 

palaikymo simbolis.

2007 m. rugsėjo mėn. tarnyba taip pat or-

ganizavo „Draugystės karnavalą“ – teatralizuo-

tas, spalvingas vaikų ir paauglių eitynes Vilniaus 

miesto centre. Karnavale buvo kviečiamos daly-

vauti vaikų ir paauglių grupės iš visos Lietuvos. 

Vaikų kolektyvai buvo skatinami savo grupėje 

pasirodymu, dainomis, apranga, šūkiais išreikšti 

draugiškos visuomenės, draugiškų santykių idė-

ją. Renginio tikslas – skatinti draugiškus tarpu-

savio santykius, atkreipti dėmesį, kad vaikai gali 

bendrauti be patyčių.

2007 m. gruodžio 6–7 d. vyko didelė tarp-

tautinė konferencija „Modernūs požiūriai į paty-

čių ir smurto prevenciją mokyklose“.

vaLStyBėS iNStituCijų ĮSitraukimaS 
SpreNDžiaNt patyčių proBLemą

2007 metai tapo esminiu lūžiu sprendžiant 

patyčių ir smurto problemas mokyklose. Šias 
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problemas pripažino ir į jų sprendimą įsitraukė 

pagrindinės valstybės institucijos.

2007 m. sausio 31 d. Seime įvyko tarptauti-

nis seminaras „Patyčių ir smurto prevencija: ge-

riausios patirties pritaikymas“, skirtas patyčių ir 

smurto mokyklose prevencijai aptarti. Seminarą 

surengė Lietuvos Respublikos Seimo pirminin-

ko pavaduotojas, LR Seimo Švietimo, mokslo 

ir kultūros komitetas, LR Seimo Šeimos ir vaiko 

reikalų komisija, Vaiko teisių apsaugos kontro-

lieriaus įstaiga ir VšĮ „Vaikų linija“. Seminare, be 

Lietuvos specialistų, dalyvavo Norvegijos Berge-

no universiteto centro HEMIL atstovai – André 

Baraldsnesas, „Olweus“ programos įgyvendini-

mo vadovas Norvegijos mokyklose, ir Reidaras 

Thyholdtas, „Olweus“ programos tarptautinis 

koordinatorius. Svečiai pristatė Norvegijoje su-

kurtą „Olweus“ patyčių prevencinę programą ir 

galimybes šią programą diegti Lietuvoje. Po šio 

renginio buvo pradėti rimti svarstymai dėl gali-

mybės diegti šią programą Lietuvoje.

2007 m. balandžio 17 d. Prezidentūroje su-

rengiamas pasitarimas smurto mokyklose klau-

simais, kuriame dalyvavo įvairių valstybės ins-

titucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovai 

bei ieškoma priemonių, kuriomis galima būtų 

padaryti mokyklą saugesnę. 2007 m. vasarą Lie-

tuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio pla-

navimo komitetas pritarė Ministro Pirmininko 

2007 m. gegužės mėnesį sudarytos darbo gru-

pės, vadovaujamos Švietimo ir mokslo ministeri-

jos sekretoriaus Alvydo Puodžiuko, parengtiems 

siūlymams dėl smurto prevencijos mokyklose. 

Pritarta kompleksinius siūlymus dėl smurto ir 

patyčių mokykloje mažinimo įtraukti į Naciona-

linę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos 

vaikams programą, kurią rengia Socialinės ap-

saugos ir darbo ministerija. Šiose priemonėse 

numatyta ikimokyklinio ugdymo įstaigose įgy-

vendinti vaikų socialinių įgūdžių programą

„Zipio draugai“, pradinėse mokyklose – 

smurto prevencijos programą „Secod Step“, 

bendrojo lavinimo mokyklose – parengti ir pra-

dėti įgyvendinti programą „Olweus“.

2007 m. gruodžio 6–7 d. Vilniuje vykusioje 

tarptautinėje konferencijoje „Modernūs požiū-

riai į patyčių ir smurto prevenciją mokyklose“, 

pirmą kartą valstybiniu lygiu, dalyvaujant daug 

tarptautinių ekspertų, buvo nagrinėjama pa-

tyčių ir smurto problema mokyklose. Ši konfe-

rencija buvo pirmasis žingsnis pradedant diegti 

Lietuvoje „Olweus patyčių prevencinę progra-

mą“. Į Vilnių atvyko ir pats vienos efektyviausių 

patyčių prevencijos programų autorius Bergeno 

universiteto psichologijos profesorius Danas 

Olweus’as. Didelis konferencijos organizatorių 

būrys, gausus tarptautinių ekspertų dalyvavi-

mas rodo, kad įvairios valstybinės institucijos ir 

nevyriausybinės organizacijos sutelkė jėgas ir 

pasitelkia tarptautinę patirtį  sprendžiant smur-

to problemas mokyklose. Konferencijoje daly-

vavo užsienio ekspertai iš 14 šalių: „Olweus In-

ternational“ atstovai iš Norvegijos, Baltijos šalių 

vaikų tarybos atstovas iš Švedijos Larsas Loofas, 

Vaikų komiteto atstovė iš JAV Joan Duffel, edu-

kologijos profesorius iš JAV Stephenas William-

sas, Nacionalinės prievartos prieš vaikus preven-

cijos organizacijos iš D. Britanijos atstovė Lindsay 

Gilbert ir kiti suinteresuotų institucijų ir organi-

zacijų atstovai iš Lietuvos. Šiame tarptautiniame 

renginyje dalyvavo garbaus amžiaus profesorius 

D. Olweus’as, kurio sukurtą programą Švietimo 

ir mokslo ministerija planuoja pradėti diegti Lie-

tuvos mokyklose. Gilindamasis į patyčių reiškinį 

daugiau nei 35 metus, norvegų profesorius šian-

dien yra laikomas šios srities tyrimų pradininku ir 

ekspertu tarptautinėje mokslinėje bendruome-

nėje. Per paskutinius 15 metų D. Olweus’o darbai 

patyčių ir smurto mokyklose srityje lėmė ryškių 

teigiamų pokyčių skirtingose šalyse (Norvegijo-

je, Švedijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandi-

joje, Vokietijoje, Australijoje, Japonijoje). Už savo 

mokslinį ir prevencinį darbą jis yra pelnęs reikš-

mingų apdovanojimų ir tarptautinį pripažinimą.

„Olweus patyčių prevencinė programa“, 

kuri bus pradėta diegti Lietuvos mokyklose, JAV 

Smurto tyrimų ir prevencijos centro buvo pripa-

žinta viena iš 12-os pačių efektyviausių smurto 

prevencinių programų pasaulyje. Šiuo metu 

vyksta programos diegimo parengiamieji dar-

bai, adaptuojama medžiaga. Norvegų centras 

„Olweus International“ kuruos šios programos 

įgyvendinimą, mokys ir konsultuos specialistus, 

kurie įgyvendins  programą Lietuvoje.
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V. Apibendrinimas

apiBeNDriNimaSv. 

Šiemet pateikiamas jubiliejinis dešimtasis Nacio-

nalinės sveikatos tarybos (NST) metinis praneši-

mas, kurio pagrindinė tema, atsiliepiant į Pasau-

lio sveikatos organizacijos devizą, – ,,Sveikata ir 

saugumas: protrūkiai ir krizės“. Pirmoji metinio 

pranešimo dalis tradiciškai skirta 2001–2007 

metų laikotarpio Lietuvos gyventojų sveikatos 

rodiklių analizei. Pristatant jų kaitos vertini-

mus ir interpretacijas buvo siekiama atkreipti 

dėmesį į pagrindines šalies žmonių sveikatos 

problemas, jų atsiradimo priežastis ir galimus 

sprendimo būdus. Pateikta medžiaga, pagrįsta 

konkrečiais mokslinių tyrimų duomenimis, lei-

džia objektyviai vertinti šalies sveikatos rodiklių 

kaitos tendencijas, palyginti jas tarptautiniame 

kontekste. Deja, daug pagrindinių pranešime 

pateikiamų sveikatos rodiklių išlieka blogi, o 

dalis ir toliau blogėja. Daugelį metų mažėjantis 

natūralus gyventojų prieaugis ir toliau išlieka 

neigiamas – 4/1000 gyventojų. 2006 m. suminis 

gimstamumo rodiklis buvo 1,27, kai normaliai 

kartų kaitai būtinas rodiklis turėtų būti didesnis 

nei 2. Didelį susirūpinimą turi kelti sistemingai 

nuo 2001 m. didėjantis Lietuvos gyventojų mir-

tingumas. Išankstiniais duomenimis, 2007 m. – 

13,5/1000 gyv. Šis rodiklis yra didžiausias nuo 

1950 m. Bendrasis mirtingumas dėl šalies gy-

ventojų senėjimo kasmet vidutiniškai didėjo 

2,6 proc., tačiau tokį rodiklio blogėjimą tik iš 

dalies galima susieti su populiacijos senėjimu. 

Mirtingumo tendencijos per visą šį laikotarpį ne-

sikeitė – vyrai miršta jaunesnio amžiaus nei mo-

terys ir pusantro karto dažniau. Mirčių priežasčių 

struktūra ir 2007 m. liko panaši susiklosčiusioms 

per analizuojamą laikotarpį proporcijoms. Dau-

giausia žmonių mirė dėl kraujotakos sistemos 

ligų – 53 proc., piktybinių navikų – 18 proc. ir 

išorinių priežasčių – 11 proc. Mirtys dėl pikty-

binių navikų ir toliau išlieka svarbia sveikatos 

problema. Džiugina, kad moterų mirtingumas 

dėl krūties vėžio 2006 m., lyginant su 2005 m., 

sumažėjo nuo 24 iki 21/100 000 moterų. Ar šį po-

kytį būtų galima sieti su atrankinės mamografi-

nės patikros programa, vykdoma nuo 2005 m., 

atsakys ilgesnės stebėsenos duomenys. Taip pat 

nežymiai sumažėjo standartizuotas 30–59 metų 

amžiaus moterų mirtingumas dėl gimdos ka-

klelio vėžio, pastaraisiais metais toliau mažėjo ir 

2006 m. pasiekė 14/100 000 moterų. Tačiau vyrų 

mirtingumas dėl priešinės liaukos vėžio didėjo. 

Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių mir-

ties priežasčių nagrinėjamu laikotarpiu, kad ir 

neženkliai, tačiau turėjo mažėjimo tendencijas. 

Išankstiniais duomenimis, 2007 m. mirtingumo 

dėl visų išorinių mirties priežasčių rodikliai sta-

bilizavosi, išskyrus 5–64 metų amžiaus žmonių 

mirtingumo grupėje dėl traumų. Labiausiai pas-

tebima šių mirties priežasčių grupėje buvo vyrų 

savižudybių mažėjimo tendencija. Pokytis suda-

rė 22 proc. Deja, 2007 m. bendras savižudybių 

skaičius sumažėjo nežymiai ir 100 000 gyvento-

jų teko 30,3 savižudybės (2006 m. – 30,9). Mir-

tingumas dėl virškinimo sistemos ligų tiek vyrų, 

tiek moterų populiacijoje sistemingai didėja. 

Didžiąją jo dalį lėmė kepenų cirozė ir alkoholinė 

kepenų liga. Įvairių priežasčių lemiamo mirtin-

gumo didėjimo tendencijos analizuojamu laiko-

tarpiu atsispindėjo vidutinės gyvenimo trukmės 

(VGT) kaitoje. Iki 2000 m. ženkliai ilgėjusi VGT, jau 

nuo 2001 m. ėmė kisti mažėjimo kryptimi (išim-

tis tik 2003 m.). Šio rodiklio neigiamam pokyčiui 

didžiausią įtaką turi priešlaikės (ankstyvosios) 

mirtys. Net vieneriais metais 2005 m. sutrumpė-

jusi vyrų VGT, 2006 m. beveik nekito. Tuo tarpu 

2006 m. moterų vidutinė tikėtina gyvenimo tru-

kmė sumažėjo 0,36 metų. Didžiausią įtaką mote-

rų VGT sutrumpėjimui 2006 m. turėjo kraujotakos 

sistemos ligos, o vyrų – piktybiniai navikai. Vyrų 

VGT pailgėjimui dėl išorinių priežasčių didžiausią 

įtaką turėjo sumažėjęs savižudybių skaičius. Mir-

tingumas nuo visų išvengiamų mirties priežasčių 

(be perinatalinių mirčių) tarp 0–64 metų amžiaus 

žmonių nuo 2001 iki 2006 metų kasmet statistiš-

kai ženkliai didėjo vidutiniškai 5,7 proc. Moterų – 

po 10,9 proc., vyrų – 4,2 proc. Šį pokytį sąlygojo 

mirtys, kurioms galima užkirsti kelią taikant atitin-

kamas prevencines priemones. Pagrindinė prie-

žastis, dariusi įtaką mirtingumo didėjimui, buvo 

kepenų cirozė. Moterų 2005–2006 m. padidėjusi 

net 38 proc., vyrų – 41 proc.

Opi problema yra ir didėjantis mirtingumas 

nuo alkoholio vartojimo sukeltų ligų. Sukrečia, 

kai mirties priežasčių lentelėje mirusiųjų nuo 

alkoholio vartojimo sukeltų ligų skaičiai įrašomi 

jau 20–24 m. amžiaus grupėje. Dėl alkoholio var-

tojimo pasekmių 2006 m. mirė 1484 asmenys. 

Tai penktadaliu daugiau negu 2005 m. (1242 as-
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menys). Dažniausios šių mirčių priežastys buvo 

alkoholinė kepenų liga (47 proc.), atsitiktinis 

apsinuodijimas alkoholiu (33 proc.), alkoholinė 

kardiomiopatija (15 proc.).

Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje per pas-

taruosius metus reikšmingai nepakito – 2007 m. 

100 000 gyventojų teko 58,6 aktyvios tuberku-

liozės atvejų. Tačiau sergamumo tuberkulioze 

epidemiologinė situacija nėra palanki – didėja 

gydymui atsparios ir atviros kvėpavimo organų 

tuberkuliozės atvejų skaičius.

Pranešime nemažai dėmesio skirta nelai-

mingų atsitikimų ir traumų problemoms, nes dėl 

šių priežasčių dažniausiai miršta jauni ir darbin-

go amžiaus žmonės. Lietuvos gyventojų mirties 

priežasčių struktūroje tai užima trečiąją vietą. 

Atvejų skaičius sistemingai didėjo. Per analizuo-

jamą laikotarpį sistemingai didėjo daugybinių 

traumų, patiriamų autoįvykių ir nelaimingų atsi-

tikimų metu, skaičius. Šie rodikliai ypač ženkliai 

didėjo jauno ir darbingo amžiaus gyventojų 

grupėse. Nors eismo įvykių skaičius 2007 m., ly-

ginant su 2006 m., padidėjo 21 įvykiu, sužeistųjų 

ir žuvusiųjų skaičius sumažėjo. Žuvo 739 žmonės 

(iš jų 70 nepilnamečių) ir 8234 sužeisti. Dėl ne-

blaivių vairuotojų kaltės įvyko 12 proc. visų eismo 

įvykių, t. y. daugiau nei 2006 m. Šiuose įvykiuose 

žuvo 69 žmonės, 1211 buvo sužeista. Traumos ir 

kiti nelaimingi atsitikimai yra viena pagrindinių 

užsitęsusio nedarbingumo ir pirminio neįgalumo 

priežasčių. Pirminio neįgalumo struktūroje pagal 

ligų grupes traumos užima ketvirtą vietą.

Lietuvos sveikatos informacijos centro duo-

menimis, 2006 m. ambulatorinėse ar stacionari-

nėse sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregis-

truotas 175 751 asmuo (5 proc. visų gyventojų), 

sergantis psichikos ir elgesio ligomis. Tarp jų 

5 proc. sudaro 0–17 metų amžiaus vaikai. Vals-

tybinio psichikos sveikatos centro duomeni-

mis, SAM sistemoje iš visų psichikos sutrikimus 

turinčių asmenų 43 proc. atvyko gydytis nuo 

priklausomybės ligų. Sergamumas ir ligotumas 

priklausomybės ligomis nemažėja. 2006 m. už-

fiksuotas pats didžiausias per paskutiniuosius 

šešerius metus mirtingumas nuo narkotikų. Mirė 

62 žmonės (57 vyrai ir 5 moterys).

Apibendrinant plačiai išanalizuotą šalies gy-

ventojų sveikatos situaciją, galima konstatuoti, 
kad didžiausia šalies problema išlieka lėtinės 

neinfekcinės ligos ir traumatizmas. Šios ligos la-

biausiai reikšmingos dėl nepagaminto naciona-

linio produkto, didelio ankstyvų mirčių skaičiaus 

darbingo amžiaus populiacijoje ir dėl milžiniš-

kos valstybės patiriamos ekonominės žalos. Šios 

priežastys sparčiai senstančioje visuomenėje 

daugiausiai lemia didėjančius krūvius ir išlaidas 

sveikatos priežiūros sistemai.

Didelį susirūpinimą visuomenei turi kel-

ti ženkliai dažnėjantys, su alkoholio vartojimu 

susiję sveikatos sutrikimai. ypač bauginanti yra 

alkoholio poveikio vaikams situacija. Privalomo-

jo sveikatos draudimo informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenimis, 7–14 m. amžiaus vai-

kams užregistruotas toksinis alkoholio poveikis 

nuo 19 atvejų 2001 m. padidėjo iki 269 (net 14 

kartų), 15–17 m. amžiaus paaugliams atitinka-

mai – nuo 37 iki 250 atvejų (7 kartus). Didėjantį 

Lietuvos gyventojų girtavimo mastą rodo as-

menų, sergančių alkoholinėmis psichozėmis ir 

lėtiniu alkoholizmu, skaičius. 2006 m. pabaigoje 

100 000 gyventojų užregistruotas 101 alkoholi-

nės psichozės atvejis (2001 m. – 61), beveik dvi-

gubai daugiau negu prieš 6 metus. Palyginti su 

2005 m., ligotumas alkoholine psichoze 2006 m. 

išaugo 11 proc. Vienam 15 metų ir vyresniam gy-

ventojui 2006 m. teko 13,2 litro absoliutaus alko-

holio. Tai – 0,3 litro daugiau nei 2005 m. Pagal 

parduotus alkoholinių gėrimų kiekius, vienam 

gyventojui 2007 m. teko – 14,3 litro absoliutaus 

alkoholio. 2006 m. alkoholinių gėrimų gamyba, 

palyginus su 2005 m., išaugo 23 proc. Jų im-

portas išaugo 16,1 proc., o kainos, palyginus su 

2005 m., 0,5 proc. sumažėjo. Nenuostabu, kad 

esant tokiam nevaržomam prieinamumui, tiek 

vyrų, tiek ir moterų alaus vartojimo įpročiai kito 

didėjančia kryptimi. Tik jeigu tarp vyrų šis įprotis 

išaugo 12 proc., tai tarp moterų – beveik 3 kar-

tus. Rūkymo įpročių išaugimas tarp moterų 2,5 

karto, stiprių alkoholinių gėrimų vartojimo – 2, 

o nestiprių – beveik 3 kartus gali būti laikomas 

sveikatą žalojančios gyvensenos indikatoriumi. 

Įvairūs duomenų šaltiniai akivaizdžiai rodo, jog 

tokie sveikatą žalojantys gyvensenos įpročiai, 

kaip rūkymas, o ypač nežabojamas alkoholio 

vartojimas, yra didžiulė socialinė ir žmonių svei-

katos problema. Galima prognozuoti, jog nera-

dus priemonių situacijai suvaldyti, šių veiksnių 

poveikyje atsirandančios socialinės ir sveikatos 

problemos Lietuvos visuomenei ir valstybei vis 

daugiau kainuos.
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Šioje pranešimo dalyje taip pat pristatoma 

išsami medžiaga apie aplinkos ir gyvensenos 

veiksnių įtaką sveikatos būklei, jų sąsajas su gy-

venimo kokybe. Pastaraisiais metais pastebimas 

bendras situacijos dėl aplinkos taršos pagerėji-

mas, tačiau oro užterštumas kietosiomis dalelė-

mis ir toliau lieka pagrindine miestų aplinkos oro 

kokybės problema. Pastarąjį dešimtmetį taip 

pat šiek tiek mažėja upių vandens užterštumas. 

Atlikus gyvenimo kokybės tyrimą pagal PSO 

metodiką (WHOQOL – 100), nustatyta, kad gy-

venimo kokybės sritis, susijusi su aplinka (dau-

gumos respondentų (36,13 proc.), buvo įvertinta 

kaip vidutinė. Tyrimo duomenimis, 53,3 proc. 

respondentų kasdienėje aplinkoje jautėsi viduti-

niškai saugūs ir tik 12 proc. – labai saugūs.

Antrojoje pranešimo dalyje, kuri skiriama 

PSO metų devizo ,,Sveikata ir saugumas: protrū-

kiai ir krizės“ temai, išspausdinti straipsniai apie 

specialiųjų institucijų vaidmenį ir pasirengimą 

ekstremaliosioms situacijoms, jų veiklą užtikri-

nant sveikatos saugą ir jų sprendžiamas preven-

cijos problemas. Kaip apibendrintą ir svarbią 

problemą reiktų įvardinti tai, kad šiandien ne-

pakankamai įvertintas grėsmių poveikis gyven-

tojams ir jų turtui, kylantis dėl galimos klimato 

kaitos. Nuodugniai išanalizuotos skubios pagal-

bos telefono numeriu 112 organizavimo, plėtros 

ir įvairių pagalbos tarnybų darbo koordinavimo 

problemos. Nepaisant atlikto darbo traumatiz-

mo prevencijos srityje, žuvusiųjų dėl išorinių 

priežasčių skaičius 2000–2005 metais padidėjo 

net 9 procentais. 0–19 metų vaikų mirtingumas 

dėl traumų ir nelaimingų atsitikimų Lietuvo-

je yra vienas didžiausių tarp ES šalių. Lietuvoje 

yra didžiausias 0–19 metų vaikų mirtingumas 

dėl transporto įvykių – 10,6/100 000 gyventojų 

(ES – 27 šalių vidurkis – 6,3/100 000 gyventojų). 

Lietuvoje yra didžiausias ir vaikų mirtingumas 

dėl savižudybių – 6,8/100 000 gyventojų (ES – 

27 šalių vidurkis – 2,28/100 000 gyventojų). Vie-

nas didžiausių vaikų mirtingumo rodiklių dėl 

atsitiktinių paskendimų – 5,8/100 000 gyventojų 

(ES – 27 šalių vidurkis – 1,58/100 000 gyvento-

jų). Šalyje yra vienas didžiausių vaikų mirtingu-

mo rodiklių dėl apsinuodijimų – 1,69/100 000 

gyventojų (ES – 27 šalių vidurkis – 0,71/100 000 

gyventojų). Galima pasakyti, kad berniukai Lie-

tuvoje dažniausiai žūsta transporto įvykiuose ir 

paskęsta, mergaitės – žūsta dėl nelaimingų at-

sitikimų per transporto įvykius ir nusižudo arba 

žūsta dėl pasikėsinimų.

Nacionalinė sveikatos taryba, svarstyda-

ma Valstybinės traumatizmo profilaktikos pro-

gramos įgyvendinimo eigą, pasiūlė Sveikatos 

apsaugos ministerijai skirti daugiau dėmesio 

traumų informacijos ir stebėsenos sveikatos 

priežiūros įstaigose sutvarkymui, paspartinti 

algoritmų ir bendrų pagalbos metodikų, pa-

rengtų vadovaujantis pripažintais tarptautiniais 

skubiosios pagalbos standartais, įdiegimą. Deja, 

šiame programos vykdymo etape numatytoms 

pirminės traumų prevencijos priemonėms įgy-

vendinti pritrūko lėšų, o teigiama patirtis ir ge-

ros iniciatyvos dažnai lieka be reikiamo dėmesio 

ir tolesnio praktinio panaudojimo.

Pranešime svarbi vieta skirta maisto saugu-

mo kontrolės klausimams. Šioje srityje vienas 

pagrindinių Europos Sąjungos teisės aktų reika-

lavimų (savikontrolės sistemų diegimas maisto 

tvarkymo subjektuose) jau yra įvykdytas.

Prieš 20 metų (1988 metais) Lietuvoje dia-

gnozuotas pirmasis užsikrėtimo žmogaus imu-

nodeficito virusu (ŽIV) atvejis. Tačiau ir šiandien 

Lietuva pagal infekuotumo rodiklį yra tarp šalių, 

turinčių žemiausią paplitimą. Lietuvoje, kaip ir 

kitose Europos šalyse, ŽIV infekcijos sąsajos su 

laisvės atėmimo vietomis – itin opi problema. 

Kalėjimų departamento prie Teisingumo minis-

terijos duomenimis, apie 64 proc. visų ŽIV infe-

kuotų asmenų Lietuvoje yra nors kartą pabuvoję 

laisvės atėmimo vietose. Pranešime net keliuose 

straipsniuose įvairiais aspektais nagrinėjamos 

specifinės problemos, susijusios su šia infekcija. 

Daug pateikta informacijos apie kitas užkrečia-

mąsias ligas, hospitalinių infekcijų prevencijos ir 

valdymo klausimus.

Trečiojoje pranešimo dalyje, kurioje tradi-

ciškai pristatomi aktualiausi visuomenės sveika-

tos klausimai, pateikiama įdomi ir pastaruoju 

metu ypač aktuali medžiaga apie vaikų krizių 

priežastis, traumuojančių situacijų įtaką vaikų 

psichikai, pagalbos principus ir įvairių sričių tarp-

žinybinio bendradarbiavimo galimybes organi-

zuojant krizių intervenciją. Krizinius išgyvenimus 

dėl vienokių ar kitokių priežasčių per metus pa-

tiria 5–10 procentų vaikų, tačiau specializuotos 

kompleksinės pagalbos sulaukia labai nedidelė 

jų dalis. Pranešime pateikiami konkretūs pasiū-

lymai situacijai gerinti. Moksleivių gyvensenos 
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ir sveikatos tyrimo (angl. HBSC) duomenimis, 

Lietuvos vaikų patiriamų patyčių ir tyčiojimosi iš 

kitų rodikliai buvo patys didžiausi iš visų tyrime 

dalyvavusių valstybių nuo 1993 m., kai Lietu-

va įsitraukė į šį tyrimą. Vaikų, teigusių, kad iš jų 

retsykiais tyčiojasi kiti vaikai, buvo apie 70 proc., 

o vaikų, patiriančių pasikartojantį tyčiojimąsi, 

buvo apie trečdalį. Toks milžiniškas agresyvaus 

elgesio paplitimas jaudina ir Nacionalinės svei-

katos tarybą, todėl šiai problemai skirtas vienas 

straipsnis visuomenės sveikatos aktualijų skyriu-

je. Pranešime pateikiami straipsniai, apžvelgian-

tys Nacionalinės sveikatos tarybos ir savivaldy-

bių bendruomenės sveikatos tarybų dešimties 

metų veiklą.

akivaizdu, jog neįmanoma pagerinti gy-

ventojų sveikatos rodiklių, jeigu atsakomybė už 

sveikatos problemų sprendimą bus išskirtinai 

priskiriama tik sveikatos priežiūros sektoriui, o 

visuomenės sveikatos mokslu grindžiamos ša-

lies sveikatos sistemos vystymui nebus skiriama 

pakankamai dėmesio. Neinvestuojant į visuo-

menės sveikatos sektorių, neįtraukiant kitų 

šalies socialinės-ekonominės sąrangos sektorių 

į sveikatinimo procesus, praktiškai neįmanoma 

pasiekti spartesnio sveikatos rodiklių gerėjimo. 

Todėl Lietuvai šiame etape labai svarbu greitai ir 

efektyviai įgyvendinti jau priimtus sprendimus 

visuomenės sveikatos sektoriuje, kurie pagrįsti 

visuomenės sveikatos mokslu tiek nacionaliniu, 

tiek ir tarptautiniu lygmeniu. Todėl tikimės, kad 

metinis pranešimas bus įdomus ir naudingas in-

formacijos šaltinis įvairių sektorių specialistams, 

visų lygių politikams.
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Summaryvi. 

The National Health Board (NHB), established on 

16 June 1998 by the decree of the Seimas of the 

Republic of Lithuania implementing the National 

Health Concept of Lithuania, is commemorating 

its 10th anniversary this year. It was planned 

as an independent body accountable to the 

Seimas and consists of the most famous public 

health specialists, researchers and public 

men, representatives from municipalities and 

nongovernmental organisations involved in the 

population’s health and acting on behalf of the 

population; the Board has the mandate to form 

modern public health policy and implement it. 

The mission of the National Health Board is to 

strengthen the health of Lithuanian residents, 

joining efforts of the society and state institutions 

that are solving health related problems; this 

mission corresponds to the targets of the WHO 

programme “Health for All 21”. The Board has 

the assignment to analyze health strengthening 

processes, perform expertise, control and assess 

the practical health policy implementation 

and to make conclusions, proposals and 

recommendations for the improvement of 

lifestyles and activities of the health care 

surveillance services. The Board is empowered 

to involve all public social and economic sectors 

into discussions on health related issues. Its 

legal basis is defined by the Health System Law 

of the Republic of Lithuania and the statute of 

the Board. Fulfilling its mission, the Board, as an 

advisory body, “coordinates the state’s health 

promotion policy, the policy of alcohol, tobacco 

and drug control, the policy of public health 

safety, disease prevention and control, makes 

analysis of policy formation and implementation 

development, makes evaluation of the scope of 

statutory health promotion activities and the 

targets set to health promotion, as well as health 

indices pursued by the state, etc.”. The National 

Health Board is authorised to define how 

changes of the trends are connected with the 

state’s social and economic policy; to determine 

the relevant public health programmes and 

priorities, to coordinate activities for the 

implementation of the Lithuanian health 

programme and other state health programmes; 

to brief on that the Seimas, the Government 

and the community. The Board consists of 15 

members representing universities, public 

health care institutions, municipalities and 

NGOs. Together with experts and consultants 

from the World Health Organization, other 

international organisations and institutions of 

the European Union, Lithuanian researchers, as 

well as representatives from different sectors, 

municipalities, state institutions and professions 

tackle the most important health problems 

related to personal and public health care 

and provide summarized opinions, proposals 

and recommendations related to drafting, 

evaluation, approval, enforcement, control and 

coordination of health programmes, hospital 

restructuring and other Lithuanian’s burning 

issues. The National Health Board has become 

a forum for hearing and listening to different 

voices and suggestions. Here with the joint 

multisectoral efforts of various institutions, 

municipalities, NGOs and communities it is 

sought to make positive changes in the health 

care system.

From its beginning, the National Health Board 

is presenting annual reports on the population’s 

health status and the way of implementation of 

the health policy to the Seimas. Every annual 

report brings forth population’s main health 

indices and their changes. The NHB is the only 

institution in Lithuania that using official data not 

only makes evaluation of the health indices of 

the Lithuanian population and comments their 

trends but also draws conclusions and submits 

recommendations for the nearest future.

The topic of the tenth annual NHB report, 

in response to the WHO slogan, is “Health and 

Safety: Crises and Outbreaks”. As usual, the 

first chapter of the report analyses the health 

indexes of the Lithuanian population from 2001 

to 2007. Interpreting the trends and changes it 

was striven to draw attention to the main health 

problems, to their causes and changes as well as 

to propose ways for their solution. The material 

presented is based on concrete research 

data making it possible to give an objective 

evaluation of the health trends and to compare 

them with other countries.

The natural population increase rate that 

has been lowering for a number of years still 
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remains negative and was only 4 per 1000 

population in 2007. In 2006 the total fertility rate 

was 1.27, whereas to maintain the population 

replacement this rate should be over 2. The 

grave demographic situation and the scope of 

research data about the family’s influence on 

human health especially to maternal and child 

health changes the public attitude and demands 

from the government to increase support to the 

family.

From 2001 the mortality rate is growing 

alarming. By preliminary data there were 45.6 

thousand deaths (13.5/1000 population). This is 

the highest rate counting from the year 1950. The 

total mortality rate was increasing 2.6 percent 

in average due to the aging of the population; 

however, the worsening index can only partially 

be attributed of aging. Mortality trends have 

not changed during the above mentioned 

period – men die younger than women and 1.5 

times more often. The structure of the causes 

of mortality remains the same. Most people 

died from circulatory diseases (53 percent or 

719.5/100 000 population), malignant tumours 

(18 percent or 245.4/100 000 of population) and 

external causes (11 percent or 154.9/100 000 of 

population).

A major health concern still remains mortality 

due to malignant tumours. In 2007 they caused 

18 percent of all deaths and took away 8283 

lives. We are glad that women mortality from 

breast cancer has decreased from 24/10000 

in 2005 to 21/10000 in 2006. It will take time 

and study to confirm that this change can be 

associated with the mammography screening 

programme that is being carried out from 2005. 

Also a slight cervical cancer mortality decrease 

can be noticed in the age standardized 30–59 

years women group. In 2004 it was 18/1000 000  

women, while during the last years it was 

lowering and in 2006 reached 14/100 000 

women. However, men mortality due to the 

prostate cancer was growing.

The standardized mortality rate due to 

external causes during the reporting period 

was slightly decreasing (in average 0.4 percent a 

year). By preliminary data, in 2007 the mortality 

rate due to all external causes remained quite 

stable, except for the mortality rate due to 

traumas among men from 5 to 64 years of 

age. The most noticeable in this group was the 

declining trend of suicide among men – from 

1084 suicides (68/100 000) in 2005 to 853 (54/ 

100 000) in 2006, i.e. a 22 percent decline. 

However, the general number of suicides 

decreased very insignificantly lowering to 30.3 

suicides for 100 000 of population (in 2006 – 

30.9 suicides).

The mortality due to diseases of the 

digestive system is constantly growing both 

among men and women. It was mostly caused 

by liver cirrhosis and alcohol related hepatic 

disease. In 2006 this condition caused 1197 

cases, 67 percent among men.

Manifold mortality trends during the 

reporting period were reflected in the changing 

pattern of the average life expectancy (ALE). 

Until 2000 the ALE had been considerably 

increasing, but from 2001 it started to drop 

down (an exception was 2003). Such negative 

trend is mostly caused by premature (early) 

deaths. Among men over 65 the ALE is 12 years 

shorter, among women – 6 years. If external 

causes of death were avoided, ALE among men 

would increase 5 years and among women – 

one year. Malignant tumours shorten the ALE 

of the Lithuanian population by 2.5 years. 

The ALE among men shortened by one year 

in 2005, it remained almost stable in 2006; 

whereas the average life expectancy among 

women decreased by 0.36 years in 2006. The 

shorter ALE among women in 2006 was mostly 

conditioned by circulatory diseases, and among 

men – by malignant tumours. The increased ALE 

among men due to external causes of death is 

mostly conditioned by the dropping number 

of suicides. Mortality from all avoidable causes 

of death (except perinatal deaths) in the age 

group from 0–64 years in the period from 2001 

to 2006 has been increasing with a statistically 

significant difference, in average 5.7 percent 

annually (p<0.05). Women mortality due to 

these causes was increasing in

average even 10.9 percent yearly, and men – 

4.2 percent (p<0.05). It should be noted that the 

avoidable mortality, both among women and 

men that had been changing very insignificantly 

from 2001 to 2004, started climbing up in 

2005-2006. This change was conditioned by the 

deaths that could have been avoided by proper 
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preventive measures. The main cause of the 

increasing mortality rate among women was 

liver cirrhosis, that had increased 38 percent in 

2005-2006 (p<0.001), among men it was caused 

by growing cases of cirrhosis (41 percent change 

in the mortality pattern, p<0.001 and lung 

cancer (change of mortality rate was 15 percent, 

p<0.05).

A troubling problem is an increase of 

mortality from alcohol related diseases. It is 

shocking that these deaths happen among 

20–24 year old people. There were 1484 alcohol 

related deaths in 2006. This number is one fifth 

larger than in 2005 (1242 deaths). The most 

common causes of such deaths are alcoholic 

hepatic disease (47 percent), accidental 

alcohol poisoning (33 percent) and alcoholic 

cardiomiopathy (15 percent).

There was no significant change in the 

morbidity of tuberculosis – in 2007 there were 

58.6 cases of active tuberculosis for 100 000 

of population. However the epidemiologic 

situation is not favourable as there develop 

more multiresistant cases and cases of open 

tuberculosis of the breathing organs.

The report deals quite extensively with 

problems related to accidents and traumas, as 

they mostly cause deaths of young working age 

people. Accidents and traumas are the third main 

killer. Such cases have been constantly increasing 

and reached 9594/100 000 of population in 2006. 

During the reporting period there was a stable 

increase of multiple traumas caused by road and 

other accidents. Especially significantly these 

numbers grew among young and working age 

groups. There were 6600 road accidents with 

739 deaths (70 teenagers among them) and 

8234 injured people registered in Lithuania. 

Despite the fact that there were 21 more road 

accidents in 2007 than in 2006, the number of 

killed and injured had diminished. Intoxicated 

drivers caused 801 traffic accidents (12 percent 

of all traffic accidents), i.e. more than in 2006; 69 

people died and 1211 were injured. Traumas and 

accidents are the main causes for the prolonged 

sick leave and primary inability. In the primary 

inability structure by disease traumas are in the 

4th place.

The Lithuanian Health Information Centre 

provided data that there were 175,751 persons 

in 2006 (5 percent of the population) ill with 

mental and behaviour diseases registered in 

the mental outpatient and inpatient health 

care institutions. Among them 5 percent are 

children in the age group 0–17 years. The State 

Mental Health Centre reports that within the 

system of the Ministry of Health 43 percent of all 

mental health patients come to be treated for 

dependence diseases as the morbidity related to 

dependence diseases does not subside. In 2006 

there were 2037 cases per 100 000 of population 

ill with dependence related diseases, out of 

them 5.6 thousand persons were being treated 

for substance abuse in the end of 2006. Also the 

year 2006, during the 6 year period, was marked 

for the highest mortality from drug abuse with 

62 deaths (57 men and 5 women).

Summing up the country population’s health 

situation that had been extensively analysed in 

the report, it can be seen that the major problems 

still are chronic non–communicable diseases 

and traumas. The burden of these diseases is 

especially significant on the country’s economy 

and the increasing number of premature deaths 

of the working age population. The chronic 

diseases are the main causes of the increasing 

expenditure and the work load on the health care 

system in the fast aging population incapable of 

the reproduction.

The greatest concern to the society is a 

significantly growing incidence of alcohol 

related health problems. The impact of alcohol 

on children and the situation among them is 

especially alarming. Data from the statutory 

health insurance information system SVEIDRA 

show that from 19 cases of alcohol intoxications 

in the age group from 7 to 14 years in 2001 they 

increased to 269 cases (14 times) and in the age 

group from 15 to 17 years correspondingly from 

37 to 250 cases (7 times). The extent of drinking 

in Lithuania is illustrated by the number of 

alcohol psychoses and chronic alcoholism 

cases. In the end of 2006 there were 101 cases of 

alcohol psychoses for 100 000 of population (in 

2001 – 61 cases), that is twice as much as in 2001. 

Compared to 2005 the incidence of alcohol 

psychoses has increased 11 percent.

The Department of Statistics reports that 

the production of alcoholic beverages increased 

23 percent from 2005 to 2006. During the same 
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period the import has also increased 16.1 

percent while the prices have decreased 0.5 

percent. In 2006 for 15 years and over inhabitant 

there were 13.2 litres undiluted alcohol. That 

is 0.3 litres more than in 2005. The amount of 

sold alcoholic beverages for one inhabitant 

was 14.3 litres of undiluted alcohol in 2007 

(VTAKT data). It is not astonishing that in view 

of the unlimited accessibility the habit of beer 

drinking both among men and women was 

rapidly spreading. Among men, however, 

this habit increased 12 percent, while among 

women – even three times. Among women 

the prevalence of smoking increased 2.5 times, 

drinking strong alcoholic beverages – 2 times 

and light ones – almost 3 times, these indictors 

point at the health harming lifestyles. Different 

data sources illustrate that such health ruining 

habits as smoking and especially uncontrolled 

use of alcohol pose a serious social and health 

problem. We foresee that if no measures to 

control the situation are found, the Lithuanian 

state and society will have to pay more and more 

to fight the problems caused by these social and 

health factors.

The report presents a thorough account 

dealing with the impact of environmental health 

factors and their relation to the quality of life. 

The general situation of environmental pollution 

has improved during the last years; however, the 

pollution with hard particles still remains the main 

urban pollution problem influencing the quality 

of air. During the last decade water pollution in 

the rivers has been slightly decreasing. The survey 

of the lifestyle quality performed according the 

WHO technique (WHOQOL – 100), showed that 

most of the respondents (36.13 percent) ranked 

the quality of life related to the environment as 

average. The survey explained that 53.3 percent 

of the respondents felt medium safe in their 

every day environment and only 12 percent – 

absolutely safe.

The second part of the report is dedicated to 

the WHO slogan of the year “Health and Safety: 

Outbreaks and Crises”. Here are presented articles 

dealing with the work of the special institutions 

in preparedness to extreme situations, their 

activities ensuring health safety in view of health 

alarming situations and the issues of prevention. 

In summing up the chapter, attention is drawn to 

the fact that so far, due to the changing climate, 

the threat to the health of the population and 

their property is not fully assessed. A wide 

analysis of the organisation and development of 

the work of the emergency phone number 112 

and the coordination of various help rendering 

services are presented. The issue of food safety 

control is tackled widely. It is reported about 

the implementation of self controlling systems 

in food processing enterprises as endorsed 

in one of the European Union legal acts. This 

measure as well as other preventive ones was 

successful, and in 2007 Lithuania avoided an 

outbreak of the avian flue and other dangerous 

infectious diseases. For several decades running 

there was no cases of the prevalence or import 

of rare and especially dangerous infectious 

diseases registered in Lithuania. The last case 

of pox was registered in 1936, plague – in 

1710, anthrax – in 1974; however, the use of the 

biological agent is important for Lithuania also. 

Striving to increase the coverage of vaccination 

for seasonal influenza, the state for the first time 

has provided funds to purchase vaccines and 

vaccinate selected groups of population during 

2007–2008 in preparation for the flue outbreak.

Despite the preventive work done in the 

field of trauma, from 2000 to 2005 the number 

of the dead due to external causes has increased 

even 9 percent. Children mortality in the age 

group of 0-19 years due to accidents and traumas 

still remains one of the highest among the EU 

member states. The rate of 0-19 year children 

due to traffic accidents is highest in Lithuania 

and reaches 10.6 per 100 000 of population 

(the EU average is 6.3/100 000 of population). 

The suicide rate among children is also 

highest in Lithuania – 6.8/100 000 population 

(the EU average of 27 member states is 2.28/ 

100 000 population). Mortality due to accidental 

drowning is still among the highest, i.e. 5.8/ 

100 000 of population (the EU – 27 member 

states – the average is 1.58/100 000 of 

population). The rate of mortality caused by 

poisoning is also one of the highest – 1.69/ 

100 000 of population (the EU – 27 member 

states – it is 0.71/100 000 of population). 

Noteworthy, that boys die more often in 

transport accidents and drown while girls – in 

traffic accidents, suicide or killed by assailants.
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VI. Summary

The National Health Board in its deliberation 

of the on going State trauma prevention 

programme recommended the Ministry of Health 

to concentrate on attention to traumas registries 

in health care institutions and trauma surveillance, 

to speed up introduction of algorithms and 

unified techniques prepared according the 

acknowledged international standards for 

emergency care. Unfortunately, at this stage 

the programme lacked funds to implement the 

foreseen primary trauma prevention measures; 

good practice and initiatives often stay unused 

and not implemented in practice.

20 years ago (in 1988) the first HIV case was 

registered in Lithuania. This country still remains 

a low HIV prevalence country. Like in other 

European countries, HIV spread is especially 

connected with the places of imprisonment and 

it remains a burning issue. As reported by the 

Prisons department of the Ministry of Justice, 

64 percent of all HIV infected persons have at 

least once been imprisoned. The report in a 

number of articles tackles specific problems 

related to HIV infection. Much information is 

provided about other infectious diseases as well 

as the management of hospital infection and its 

prevention.

The third part that traditionally deals with the 

most urgent public health problems, presents 

interesting and especially timely material on the 

causes of children crises, the influence of traumatic 

situations to the child psyche, principles of aid 

and possibilities of intersectoral cooperation in 

managing crises interventions.

Data of the Department of Statistics tell that 

there were 35 thousand children raised in social 

risk families. Every year 10 thousand children 

undergo their parents’ divorce. Every year 

about 250 children become orphans. Despite 

the fact that annually about 5–10 percent of 

children experience a crisis situation, only a 

small number of them receive specialised care. 

It is proposed to strengthen the cooperation of 

family doctors with mental health centres, social 

workers and services defending children rights 

at municipalities by creating regional networks 

of children crisis intervention and to improve 

the accessibility to these services.

The international Health Behaviour of 

Schoolchildren (HBSC) survey showed that 

starting from 1993 when Lithuania joined the 

survey the indexes of bullying among children 

are the highest in Lithuania. About 70 percent of 

children answered that they experience bullying 

occasionally, while about one third of children 

are being bullied repeatedly. The spread of such 

aggressive behaviour is troublesome; therefore 

one article in the chapter dealing with the public 

health sensitive issues is dedicated in the report. 

The reports also presents articles reviewing 

the decade of activities of the National Health 

Board and community health boards at the 

municipalities.

The report emphasizes that it is not possible 

to improve population health indicators if the 

responsibility for solving health problems lies 

solely on the shoulders of the health sector 

alone and unless proper attention is paid to the 

development of the country’s health system 

that would be based on the science of public 

health. Practically it is not feasible to improve 

health indicators if no investments go for the 

development of the public health sector and 

unless other social and economic sectors are 

involved into health promotion. That is why 

it is extremely important for Lithuania, both 

on the national and international levels, to 

implement quickly and efficiently the decisions 

already made in the public health sector that are 

grounded in public health science.


