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Įva das

Šiame Nacionalinės sveikatos tarybos metinia-

me pranešime gvildenamos aktualios sveikatos 

sistemos problemos ir uždaviniai, kylantys Lie-

tuvai įstojus į Europos Sąjungą. Rengdami šį 

pranešimą, rėmėmės bendrais Europos Sąjungos 

sveikatos politikos principais, t. y. su sveikatos 

klausimais susijusios veiklos skaidrumu ir aišku-

mu visuomenei, gyventojų teise gauti paprastą, 

aiškią ir moksliškai pagrįstą informaciją apie 

priemones, padedančias išsaugoti sveikatą ir iš-

vengti ligų, apie galimybes pagerinti gyvenimo 

kokybę.

Akivaizdu, kad sveikatos problemoms įtaką daro 

bendros Lietuvos socialinės ekonominės proble-

mos – nedarbo lygis, palyginti mažos gyventojų 

pajamos, didelis Lietuvos ir ES ūkio netolygu-

mas, menka gyventojų perkamoji galia ir kt. Kita 

vertus, tik sveika visuomenė gali prisidėti prie 

šalies ūkio plėtros ir konkurencingumo didėjimo, 

todėl sveikatos palaikymas ir ligų prevencija 

turi būti grindžiami tarptautinio bendradar-

biavimo ir tarpžinybinės politikos principais, 

įtraukiant socialinės apsaugos ir darbo, žemės 

ūkio, transporto, pramonės ir aplinkos, švietimo 

ir mokslo, informacinių technologijų plėtros ir 

kitus sektorius. Išlieka būtinybė skleisti žinias 

apie visuomenės sveikatą, sveikatos stebėsenos 

(monitoringo) sistemą, mokslinius tyrimus ir 

skubiai reaguoti į grėsmes sveikatai. Sveikatos 

problemos skatina plėtoti integruotą ir komplek-

sinį požiūrį bei veiklą, būtinybę bendradarbiauti 

visoms interesų grupėms: valstybės, savivaldybių 

institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, 

privačiam sektoriui. Lietuvoje priimti pagrindi-

niai sveikatos sistemos veiklą reglamentuojantys 

teisės aktai, tačiau nuolat grįžtame prie valsty-

binių programų valdymo tobulinimo klausimų, 

jų finansavimo užtikrinimo, veiklos planavimo 

pagal realias finansines galimybes, nacionalinių 

programų įtakos savivaldybėms ir poveikio vietos 

bendruomenei, įvairioms pažeidžiamoms gy-

ventojų grupėms – vaikams, jaunimui, vyresnio 

amžiaus žmonėms – palankios socialinės po-

litikos įgyvendinimo. Siūlome dar kartą įvertinti 

savivaldos institucijų galimybes įgyvendinti joms 

nurodytas prievoles visuomenės sveikatos, už-

krečiamųjų ligų, švietimo, socialinės integracijos, 

pirminės sveikatos priežiūros organizavimo ir 

kitose srityse.

Nacionalinė sveikatos taryba, Lietuvos Res-

publikos Seimui atskaitinga sveikatos politikos 

koordinavimo institucija, įpareigota rengti ir 

kasmet Seimui teikti pranešimą apie gyventojų 

sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendini-

mo būklę. Pirmojoje metinio pranešimo dalyje 

pateikiama sveikatą sąlygojančių veiksnių ana-

lizė. Antrojoje dalyje siekiama atkreipti Lietuvos 

Respublikos Seimo ir visuomenės dėmesį į užkre-

čiamųjų ligų problemas.

Užkrečiamosios ligos – viena svarbiausių 

visuomenės sveikatos problemų ir prioriteti-

nė ES visuomenės sveikatos programos sritis. 

Tai atspindi Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimas 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinklo 

Bendrijoje sukūrimo. Užkrečiamosios ligos, tarp 

jų vaistams atspari tuberkuliozė, ŽIV/AIDS, re-

zistentiškumas vaistams, hospitalinės infekcijos, 

kraujo tarnybų veikla, vadinamos tarptautinė-

mis XXI amžiaus visuomenės sveikatos grėsmė-

mis. Šiuo metu Europoje veikia 17 tinklų, susi-

jusių su užkrečiamosiomis ligomis. ES Taryboje 

2003 m. gegužės mėn. priimtas sprendimas steig-

ti Stokholme (Švedijoje) Europos užkrečiamųjų 

ligų prevencijos ir kontrolės centrą.

Metiniame pranešime nagrinėjami epide-

miologinės priežiūros klausimai, ES teisės aktų 

harmonizavimo ir tarptautinių organizacijų 

rekomendacijų įgyvendinimo problemos, įvairių 

žinybų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontro-

lės darbo organizavimo ypatumai: Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarnybos, kraujo donorys-

tės, epidemiologinės priežiūros ir kontrolės pro-
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gramos, hospitalinių infekcijų, mikrobiologijos 

laboratorijų organizavimo ir jų veiklos kokybės, 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos, diagnostikos ir 

gydymo finansavimo, karių bei kardomojo kali-

nimo ir laisvės atėmimo vietų ir kt. Pateikiamos 

įvairių užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės, lytiš-

kai plintančių infekcijų, ŽIV/AIDS, virusinių 

hepatitų – profilaktikos ir kontrolės problemos.

Trečioji metinio pranešimo dalis atskleidžia 

kitus aktualius visuomenės sveikatos klausimus: 

sveikatos sistemos patirtį ir pasirengimą naujų 

infekcijų kontrolei, suaugusių Lietuvos gyventojų 

mitybos įpročių pokyčius 1994–2002 metais, 

nagrinėja aktualius narkomanijos prevencijos ir 

kontrolės klausimus.

Nacionalinės sveikatos tarybos metiniame 

pranešime pateikti duomenys verčia skubiai 

spręsti visuomenės sveikatos problemas – 

gyventojų sveikatos mokymo, užkrečiamųjų ligų 

diagnostikos, gydymo ir finansavimo tvarkos 

tobulinimo, pirminės sveikatos priežiūros bei 

savivaldos institucijų vaidmens didinimo ir kt. 

Būtina daugiau dėmesio skirti bendriems sveika-

tą sąlygojantiems veiksniams.

Nuoširdžiai dėkoju metinio pranešimo auto-

riams, Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Sveika-

tos apsaugos ministerijai ir kitoms institucijoms, 

Nacionalinės sveikatos tarybos nariams ir vi-

siems prisidėjusiems prie šio pranešimo leidimo.

Prof. Juozas Pundzius
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas
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1. Sveikatą sąlygojan-

čių veiksnių analizė
1.1. LĖTINĖS NEINFEKCINĖS 

LIGOS: LIETUVA TARPTAU

TINIAME KONTEKSTE

V. Grabauskas

ĮVADAS

Lėtinių neinfekcinių ligų (LNL) grupei priskiria-

mos tokios plačiai paplitusios ligos kaip krau-

jotakos sistemos sutrikimai, piktybiniai navikai, 

lėtinė obstrukcinė plaučių liga, cukrinis diabetas 

ir kai kurios kitos. Pasaulio sveikatos organizacija 

(PSO) savo 2002 m. pranešime paskelbė, jog, nors 

infekcinės ligos ir labai išplitusios, LNL pagal mir-

tingumo lygį bei žalos dydį net skurdžiausiose 

pasaulio šalyse jau lenkia infekcinių ligų sukelia-

mą žalą. Skelbiami duomenys rodo, jog LNL bei 

sužalojimai sudaro didžiausią žmonijos sveikatos 

problemą – lemia 67,5 proc. mirčių ir 58,1 proc. 

šių ligų ir sužalojimų sukeltos žalos. Europoje dėl 

šių sveikatos sutrikimų miršta 9 iš 10 gyventojų, 

o jų sukeliama žala siekia 75 proc. Todėl PSO 

vis daugiau dėmesio skiria LNL problemoms, jų 

sprendimo paieškai pasauliniu mastu. Lietuvai 

tapus visateise Europos Sąjungos (ES) nare, pra-

vartu įvertinti vieną svarbiausių šalies gyventojų 

sveikatos problemų ir, pasinaudojant sukaupta 

savo ir tarptautine patirtimi, siekti efektyviau šias 

problemas spręsti.

PSO KOVOS SU LĖTINĖMIS 
NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS STRATEGIJA

Remdamasi kovos su infekcinėmis ligomis patir-

timi, PSO stengėsi panašiai plėtoti ir kovos su LNL 

strategiją, teigdama, jog efektyviausias būdas 

spręsti šią problemą yra sveikatos ugdymas bei 

LNL profilaktika. Tačiau propaguojant profilak-

tinę veiksmų kryptį buvo būtina remtis moksli-

niais ligų priežasčių įrodymais, nes tik priežasčių 

šalinimas galėjo padėti efektyviai kovoti su LNL. 

Gausūs epidemiologiniai tyrimai, visų pirma 

širdies ir kraujagyslių ligų srityje, leido išskirti 

daug rizikos veiksnių ir pagrįsti vienfaktorinės 

profilaktikos veiksmus. Šių tyrinėjimų pažanga 

XX a. aštuntajame dešimtmetyje leido pagrįsti 

daugiafaktorinę LNL etiologiją ir padėjo išplėtoti 

daugiafaktorinę profilaktiką, visų pirma – ische-

minės (koronarinės) širdies ligos profilaktiką.

Pasitelkusi mokslinių tyrimų duomenis, PSO 

XX a. devintojo dešimtmečio pradžioje atkreipė 

dėmesį į tai, jog daugelis su gyvensena susijusių 

rizikos veiksnių yra svarbūs visai LNL grupei. Taip 

atsirado integruotos LNL profilaktikos koncepci-

ja, kuri po daugybės tarptautinių ekspertų kon-

sultacijų buvo galutinai priimta ir įteisinta PSO 

organizuotame pasitarime, 1981 m. lapkritį vy-

kusiame Kaune. Faktiškai ši koncepcija buvo mo-

derniosios visuomenės sveikatos principų realus 

pritaikymas sprendžiant vieną prioritetinių šiuo-

laikinės žmonijos sveikatos problemų, būtent 

LNL. Kuriant šią koncepciją bei plėtojant prak-

tines LNL integruotos profilaktikos programas, 

atstovaudami Lietuvai aktyviai dalyvavo Kauno 

medicinos universiteto mokslininkai. Augant 

tarptautiniam susidomėjimui, susiformavo PSO 

būstinės Ženevoje (Šveicarija) koordinuojama 

globali INTERHEALTH (Integrated programme for 

community health in noncommunicable diseases) 

programa ir PSO regioninio biuro Kopenhagoje 

(Danija) koordinuojama CINDI (Countrywide in-

tegrated noncommunicable disease intervention) 

programa. Pastarojoje dalyvauja per 30 Europos 

šalių ir Kanada; ji aktyviai vykdoma ir šiandien.

Šių programų įgyvendinimas pasirodė sudėtin-

gesnis, negu tikėtasi. Tarptautiniai ekspertai atsi-

radusias problemas įvardijo „laiką aplenkiančios 

koncepcijos“ fenomenu. Todėl XX a. pabaigoje 

PSO ryžosi dar kartą apžvelgti pasaulinę LNL padė-

tį, sukauptą mokslinę informaciją apie LNL plitimo 

priežastis ir galimus problemos sprendimo būdus.

Po ilgų diskusijų, ekspertų konsultacijų PSO 

siekis suintensyvinti pasaulio pastangas kovoje 

su LNL buvo apibendrintas šios Organizacijos 

Generalinio direktoriaus raporte PSO Vykdoma-

jai Tarybai ir Sveikatos Asamblėjai. Šiame raporte 

pabrėžiama, kad:

a) būtina stebėti plintančią LNL epidemiją ir 

analizuoti šį plitimą skatinančius sociali-

nius, ekonominius, elgesio bei politinius 

veiksnius siekiant pagrįsti sveikatos politi-

kos, atitinkamų įstatymų leidybos bei svei-

katos sistemos finansavimo principus;

1
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b) sumažinti individualią ir populiacinę eks-

poziciją svarbiausių bendrųjų rizikos veiks-

nių poveikiui;

c) stiprinti sveikatos priežiūrą susirgusiems 

LNL asmenims remiant sveikatos priežiūros 

sektoriaus reformas ir efektyvias poveikio 

priemones, visų pirma akcentuojant pirmi-

nės sveikatos priežiūros grandies svarbą.

Atsižvelgdamos į Generalinio direktoriaus pri-

statytą PSO dokumentą, visos 192 šalys 2000 m. 

53-iojoje PSO Sveikatos Asamblėjoje priėmė re-

zoliuciją WHA 53.17 ir įsipareigojo:

a) plėtoti nacionalines kovos su LNL strategi-

jas akcentuojant profilaktinius veiksmus;

b) įgyvendinant nacionalines ar kito lygmens 

kovos su LNL programas, vadovautis globa-

lios strategijos principais, ypatingą dėmesį 

atkreipiant į moksliškai pagrįstos informa-

cijos kaupimą ir panaudojimą sveikatos po-

litikai formuoti, propaguoti bei programų 

įgyvendinimui stebėti ir vertinti;

c) parengti atitinkamus specialistus, galinčius 

formuoti LNL profilaktikos bei kontrolės 

programas nacionaliniam, regioniniam ir 

bendruomenės lygmeniui, jas įgyvendinti 

ir įvertinti jų efektyvumą.

Sprendimų bei įsipareigojimų formuoti nacio-

nalines kovos su LNL strategijas būtinybę lėmė 

dar ir tai, jog PSO atliktas tyrimas parodė, kad 

net Europoje, kur LNL yra pagrindinė gyventojų 

sveikatos problema, tik 59 proc. šalių turi kovos 

su LNL strategiją ir tik 51 proc. turi veiksmų planą 

(1 lentelė).

Strategija/veiksmų planas Europa Pasaulis

Visuomenės sveikatos strategija 80 77

LNL strategija 59 43

LNL veiksmų planas 51 41

Kardiologinių ligų kontrolė 50 35

Diabeto kontrolės planas 54 43

Piktybinių navikų kontrolės planas 62 48

Tabako kontrolės planas 43 39

LNL kontrolės biudžetas 46 39

Šaltinis: Alwan A et al. Assessment of National Capacity for NCD Prevention & Control, 2001, Geneva

1 lentelė. Šalys, informuojančios apie LNL profilaktikos ir kontrolės 
nacionalinės strategijos arba veiksmų plano buvimą (proc.)

Tik 46 proc. Europos šalių nurodė turinčios na-

cionalinio biudžeto asignavimus LNL kontrolei. 

Tas pats tyrimas parodė, jog ne visos šalys turi 

nacionalinio lygmens informaciją apie pagrindi-

nius rizikos veiksnius, lemiančius LNL išsivystymą 

(2 lentelė).

2 lentelė. Šalys, informuojančios apie LNL rizikos veiksnių 
duomenų turėjimą nacionaliniame lygmenyje (proc.)

Rizikos veiksniai Europa Pasaulis

Tabako vartojimas 80 53

Rūkymo paplitimas 88 61

Antropologiniai duomenys 68 66

Mitybos tyrimai 68 63

Fizinio aktyvumo duomenys 72 42

Hipertenzijos paplitimas 68 50

Diabeto paplitimas 80 54
Šaltinis: Alwan A et al. Assessment of National Capacity for NCD Prevention & Control, 2001, Geneva
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Tačiau šią informaciją derėtų vertinti labai at-

sargiai, nes ji apibendrinta analizuojant atsaky-

mus, gautus tik iš Sveikatos ministerijų. Moksli-

nėse publikacijose skelbiami duomenys rodytų, 

kad nacionalinio lygio informaciją apie rizikos 

veiksnius turi tik nedaugelis šalių.

Todėl neatsitiktinai 52-oji Europos Sveikatos 

Asamblėja (Regioninis komitetas), vykusi 2002 m. 

Kopenhagoje, įpareigojo PSO Europos regioninį 

biurą parengti kovos su LNL strategiją Europai. 

Dėl daugelio priežasčių šios strategijos rengimas 

gerokai užtruko ir vietoje planuoto jos pristaty-

mo Europos šalims 2004 m. Regioninio komiteto 

sesijoje šis pristatymas nukeltas į 2006 metus. 

Tačiau šalys, dalyvaujančios CINDI programoje, 

nutarė jau 2004 m. savo LNL profilaktikos ir 

kontrolės viziją visai Europai pateikti atskiru do-

kumentu, kurio komentaras pateikiamas baigia-

mojoje šios apžvalgos dalyje.

LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ 
PROBLEMA LIETUVOJE

Vienos ar kitos sveikatos problemos svarbą bei 

dydį galima vertinti pasitelkus įvairius rodiklius: 

sergamumą, negalią, išlaidas medicinos pagalbai 

ir t. t. Tačiau tarptautiniam palyginimui dėl jų 

sąlyginio paprastumo ir patikimumo dažniausiai 

taikomi mirtingumo rodikliai – tiesioginiai ar iš-

vestiniai. 3-iojoje lentelėje pateikiami duomenys 

rodo, jog Lietuvos gyventojų 2002 m. mirčių prie-

žasčių struktūroje aiškiai vyravo LNL ir išorinės 

mirčių priežastys.

3 lentelė. Lietuvos gyventojų mirtingumo priežasčių 
struktūra 2002 metais (proc.)

Priežastis Proporcija 

Kraujotakos sistemos ligos 54,4

Piktybiniai navikai 19,2

Išorinės priežastys 12,9

Kvėpavimo sistemos ligos 3,9

Virškinimo sistemos ligos 3,7

Cukrinis diabetas 0,7

Infekcinės ligos (tuberkuliozė = 50 proc.) 1,2

Kitos 2,9

Iš viso: 100,0
Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras, Vilnius, 2003

Išorinių priežasčių sukeltos mirtys, tarp kurių 

vyravo transporto traumos ir savižudybės, šiame 

kontekste minimos todėl, kad tokie bendri su gy-

vensena susiję LNL rizikos veiksniai kaip rūkymas, 

piktnaudžiavimas alkoholiu, psichologinis socia-

linis stresas dažniausiai lemia ir išorinių priežas-

čių sukeltas mirtis. Taigi LNL grupei priskirtinos 

mirčių priežastys, pridėjus išorinių priežasčių 

sukeltas mirtis, mirtingumo struktūroje sudarė 

91,1 proc. Tokios mirčių priežasčių proporcijos 

Lietuvos populiacijoje stebimos jau nebe pirmą 

dešimtmetį. Akivaizdu, kad, nepasiekus teigiamų 

poslinkių kontroliuojant LNL padėtį, neįmanoma 

tikėtis ženklesnių sveikatos rodiklių poslinkių na-

cionaliniu mastu.

Aptariama Lietuvos gyventojų mirčių priežas-

čių struktūra iš esmės artima kitų išsivysčiusių pa-

saulio šalių struktūrai. Kaip skelbia 2002 m. PSO 

sveikatos raportas, išsivysčiusiose šalyse tarp 

visų mirties priežasčių 15 nozologinių vienetų 

sukelia net 98 proc. visų mirčių, o šios apžvalgos 

sąrašo viršuje atsiduria aptariamų LNL grupė ir iš-

orinių priežasčių sąlygotos mirtys (1 pav.).

1.
 S

VE
IK

AT
Ą

 S
Ą

LY
G

O
JA

N
Č

IŲ
 V

EI
KS

N
IŲ

 A
N

A
LI

ZĖ



15

 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 

Tačiau vertinant ne proporcijas, o atskirų LNL 

sukeltų problemų absoliučius dydžius ir lyginant 

Lietuvos rodiklius su Europos Sąjungos šalių 

narių rodikliais, aiškėja nepalanki ir ženkliai su-

dėtingesnė LNL padėtis Lietuvoje. Pavyzdžiui, 

standartizuoti pagal amžių Lietuvos gyventojų 

mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodik-

liai tarp išsiplėtusios ES 25 šalių yra palankesni tik 

už Vengrijos, Slovakijos, Estijos ir Latvijos, tačiau 

net tris kartus didesni už mažiausią mirtingumą 

turinčios Prancūzijos rodiklius (2 pav.). O palygi-

nus darbingo amžiaus Lietuvos gyventojų mirtin-

gumą dėl ischeminės (koronarinės) širdies ligos, 

šie rodikliai geresni tik už Estijos ir Latvijos, tačiau 

net šešis kartus didesni už Prancūzijos (3 pav.).

Išsiplėtusioje Europos Sąjungoje Baltijos šalių 

vyrai išsiskiria ypač dideliu mirtingumu dėl išori-

nių mirties priežasčių. Lietuvos vyrų rodikliai tiek 

visoje populiacijoje (4 pav.), tiek ir tarp darbingo 

amžiaus gyventojų (5 pav.) yra didžiausi dabarti-

nėje Europos Sąjungoje.

Šie visos Lietuvos vyrų populiacijos rodikliai 

buvo maždaug šešis kartus didesni, palyginti su 

mažiausią mirtingumą turinčia Malta, o tarp dar-

bingo amžiaus vyrų – net dešimt kartų. Lietuvos 

moterų išorinių priežasčių sukelto mirtingumo ro-

dikliai ženkliai mažesni, jie artimesni kitų dabar-

tinės Europos Sąjungos šalių rodikliams. Netgi 

1 pav. Svarbiausios mirtingumo priežastys 
išsivysčiusiose pasaulio šalyse 2002 metais

Kraujotakos sistemos ligos

Piktybiniai navikai

Traumos

Kvėpavimo sistemos ligos

Virškinimo sistemos ligos

Kvėpavimo infekcijos

Nervų ir psichinės ligos

Cukrinis diabetas

Urogenitalinės sistemos ligos

Perinatalinės sąlygos

Tuberkuliozė

Endokrininės sistemos ligos

Kiti navikai

Įgimti sklaidos trūkumai

Atramos sistemos ligos

Šaltinis: World Health Report, 2002, Geneva
Mirčių skaičius (tūkst.)

2 pav. Standartizuoti pagal amžių
mirtingumo dėl kraujotakos sistemos

ligų rodikliai 100 000 gyventojų
išsiplėtusios Europos Sąjungos šalyse

(2000 m. duomenys, PSO HFA Data base)

3 pav. Standartizuoti 0–64 m. amžiaus 
grupės mirtingumo dėl ischeminės širdies 

ligos rodikliai išsiplėtusios Europos 
Sąjungos šalyse 100 000 gyventojų 

(2000 m. duomenys, PSO HFA Data base)
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vijos, o tarp darbingo amžiaus moterų – mažesni 

už Estijos ir Latvijos rodiklius.

4 lentelė. Lietuvos vieta PSO Europos regiono bei išsiplėtusios Europos Sąjungos 
24–65 m. amžiaus populiacijos mirtingumo dėl pagrindinių lėtinių 

neinfekcinių ligų žemėlapyje

Mirties priežastis
PSO Europos regionas 

(51 šalis)
Naujoji Europos Sąjunga 

(25 šalys)
Visos kraujotakos sistemos ligos 17 4

Ischeminė širdies liga 12 3

Smegenų kraujotakos sutrikimai 18 5

Piktybiniai navikai (visi) 10 6

Plaučių vėžys 21 11

Krūties vėžys 20 12

Gimdos kaklelio vėžys 3 1

Išorinės priežastys (visos) 5 2

Transporto sužalojimai 2 2

Savižudybės 1 1

Kvėpavimo sistemos ligos 43 19

Virškinimo sistemos ligos 17 7

* * *

Bendras mirtingumas

0–64 m. amžiaus 10 3

65 m. ir vyresnių 24 7

Kūdikių iki 1 metų mirtingumas 25 7

Vidutinė būsimo gyvenimo trukmė

Nuo gimimo 38 22

Nuo 65 metų 25 17
Šaltinis: Atlas of Health in Europe, WHO/EURO, Copenhagen, 2003

4 pav. Standartizuoti pagal amžių 
mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodikliai 

100 000 gyventojų išsiplėtusios
Europos Sąjungos šalyse

(2000 m. duomenys, PSO HFA Data base)

5 pav. Standartizuoti 0–64 m. amžiaus
grupės mirtingumo dėl išorinių priežasčių 
rodikliai 100 000 gyventojų išsiplėtusios 

Europos Sąjungos šalyse
(2000 m. duomenys, PSO HFA Data base)

tarp Baltijos šalių visos Lietuvos moterų populia-

cijos rodikliai tolygūs Estijos ir mažesni negu Lat-

Įvertinus LNL problemos dydį mirtingumo ro-

dikliais, taip pat bendrąjį mirtingumą, kūdikių iki 

vienerių metų mirtingumą bei vidutinę būsimo 

gyvenimo trukmę, PSO Europos regiono bei iš-

siplėtusios Europos Sąjungos kontekste Lietuvos 

vieta pagal šiuos rodiklius pateikta 4 lentelėje.

(Sąrašas pradedamas šalimi, turinčia didžiausią rodiklį, ir toliau rikiuojama mažėjančia tvarka.)
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5 lentelė. Veiksniai, susiję su padidėjusia rizika sirgti kraujotakos sistemos ligomis

Pateikti duomenys rodo, kad ypatingą susi-

rūpinimą turi kelti Lietuvos gyventojų kraujota-

kos sistemos ligos (ypač ischeminė širdies liga), 

piktybiniai navikai (ypač gimdos kaklelio vėžys, 

kurio mirtingumo rodikliai yra didžiausi tarp ES 

šalių) ir išorinės mirties priežastys (ypač trans-

porto sužalojimai bei savižudybės, kurių sukeltas 

mirtingumas didžiausias Europoje).

RIZIKA SIRGTI LĖTINĖMIS 
NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS

Siekdama moksliškai pagrįsti profilaktikos svarbą 

plėtojant sveikatos priežiūros sistemas įvairiose 

pasaulio šalyse, PSO 2002 m. sveikatos raporte 

atkreipė pasaulio dėmesį į rizikos susirgti LNL 

reguliavimo reikšmę Apibendrinti mokslinių ty-

rimų duomenys akivaizdžiai rodo, jog anksčiau 

minėtus 98 proc. mirčių išsivysčiusiose pasaulio 

šalyse daugiausia lemia septyni rizikos veiksniai: 

padidėjęs kraujospūdis, tabakas, cholesterolis, 

antsvoris, nepakankamas šviežių daržovių ir vai-

sių vartojimas, fizinės veiklos stoka ir nesaikingas 

alkoholio vartojimas (6 pav.).

Šie veiksniai yra pagrindiniai LNL lemiantys ri-

zikos veiksniai. Pavyzdžiu paėmus kraujotakos si-

stemos ligas kaip labiausiai paplitusią LNL grupę, 

Europos kardiologų draugija taip sugrupuoja re-

guliuojamus ir nereguliuojamus ischeminės (ko-

ronarinės) širdies ligos rizikos veiksnius, kaip pa-

teikiama 5 lentelėje.

6 pav. Pagrindinių rizikos veiksnių įtaka mirtingumui
išsivysčiusiose šalyse 2000 metais

Hipertenzija

Tabakas

Cholesterolis

Antsvoris
Vaisių ir daržovių

nepakankamas vartojimas
Fizinės veiklos stoka

Alkoholis

Oro tarša

Švino poveikis

Profesiniai karcinogenai

Narkotikai

Nesaugūs lytiniai santykiai

Profesinė rizika

Profesinių traumų rizika

Šaltinis: World Health Report, 2002, Geneva

Gyvensena Biologiniai veiksniai
Individualios savybės 

(nereguliuojama)
Mityba Arterinis kraujo spaudimas Amžius

Bendras cholesterolis

Tabakas MTL – cholesterolis Lytis

DTL – cholesterolis

 Triglicerinai Šeimos IŠL anamnezė

 Fizinė veikla Glikemija/diabetas

 Kūno masė Asmeninė IŠL anamnezė

Trombogeniniai veiksniai

 Lėtinio uždegimo žymenys Genetiniai žymenys
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Lietuvoje vykdomos PSO koordinuojamos 

Integruotos LNL profilaktikos ir kontrolės progra-

mos (CINDI) paskutinių patikrų duomenimis, šie 

rizikos veiksniai labai plačiai išplitę tiek miesto, 

tiek ir kaimo Lietuvos gyventojų populiacijoje. 

Kai kurių iš jų paplitimas suaugusiųjų gyventojų 

populiacijoje pateikiamas 6 lentelėje.

Pateikiami rizikos veiksnių paplitimo duo-

menys paaiškina didelį sergamumą LNL ir jų 

sukeltą mirtingumą. Tame pačiame 2002 m. 

PSO sveikatos raporte teigiama, kad šios dienos 

rizikos veiksniai yra rytdienos ligos. Todėl jiems 

sureguliuoti turi būti skiriama daug dėmesio ir 

pastangų. Šiaurės Karelijos projektas Suomijoje 

akivaizdžiai įrodė, jog tokių rizikos veiksnių kaip 

hipertenzijos, hipercholesterolemijos ir rūkymo 

paplitimo sumažinimas labiausiai lėmė mirtingu-

mo dėl kraujotakos sistemos ligų sumažinimą – 

net 82 proc. per dvidešimt metų.

Paskutiniai tarptautiniai Europoje atlikti tyri-

mai parodė, kad rizikos mažinimas net toli pa-

žengusiose LNL, visų pirma kraujotakos sistemos 

ligų, stadijose turi didelę prasmę – nesuregulia-

vus ligą nulėmusių veiksnių, ligos progresavimas 

nesustabdomas. EUROASPIRE projektas, kuriame 

dalyvavo 15 Europos kardiologinių centrų, pa-

demonstravo, jog netgi po tokių brangių medi-

cininių procedūrų kaip vainikinių širdies arterijų 

šuntavimas, angioplastika, šiuolaikinis miokardo 

infarkto gydymas nepasiekiama optimalių rezul-

tatų, nes lieka nesureguliuoti pagrindiniai rizikos 

veiksniai (7 pav.).

Taigi PSO propaguojama rizikos mažinimo 

koncepcija svarbi tiek pirminės, tiek ir antrinės 

profilaktikos požiūriu.

AR LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ 
RIZIKOS MAŽINIMAS GALIMAS 
LIETUVOS SĄLYGOMIS?

Lietuva, įvairaus masto tarptautiniuose LNL epi-

demiologiniuose projektuose atstovaujama Kau-

no medicinos universiteto mokslininkų, sukaupė 

gana didelę duomenų bazę apie LNL lemiančius 

rizikos veiksnius ir galimybes šiuos veiksnius re-

guliuoti Lietuvos sąlygomis. Šia patirtimi, pradėta 

kaupti dar XX a. aštuntojo dešimtmečio pradžioje 

bendradarbiaujant su PSO ir atvedusia visuome-

nės sveikatos srityje dirbusius mokslininkus nuo 

klasikinių epidemiologinių tyrimų iki mokslinio 

sveikatos politikos pagrindimo, derėtų pasinau-

doti formuojant kovos su LNL strategiją Lietuvai. 

PSO, vertindama Lietuvos mokslininkų kompe-

tenciją, kviečia Lietuvos atstovus ekspertais į 

įvairius projektus bei renginius ir netgi suteikė 

garbę Lietuvai 1998 m. pirmininkauti Europos 

Sveikatos Asamblėjai, kai buvo priimamas vienas 

6 lentelė. Pagrindinių kraujotakos sistemos patologiją skatinančių
rizikos veiksnių paplitimas Lietuvoje (proc.)

Rizikos veiksniai Miestas Kaimas

Vyrai Moterys Vyrai Moterys

Hipertenzija (AKS≥
140/90 mmHg arba gydosi)

49,8 39,4 68,9 51,5

Hipercholesterolemija 
(CHOL≥5,0 mmol/l)

80,7 82,7 69,8 70,7

Antsvoris (KMI≥30) 70,7 70,5 70,0 73,8

Rūko (bent 1 cig/d) 41,4 11,3 41,8 9,0

Fizinės veiklos stoka 
(nacionaliniai duomenys)

Vyrai: ≈ 20 proc. Moterys: ≈ 25 proc.

7 pav. Rizikos veiksnių paplitimo
tendencijos tarp įvairiuose Europos 

centruose gydytų kardiologinių ligonių 
(proc.) (EUROASPIRE studija)

EAI
EAII

19
21

25
33

58
54

18
22

86
59

Rūkymas

KMI≥30

AKS≥
140/90 mm HG

CHOL≥
5,0 mmol/l

Diabetas
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svarbiausių PSO politinių dokumentų – Sveikatos 

politika ir strategija Europai XXI amžiui „Sveikata 

21“. Kritiškai vertinant, Lietuvos įdirbio pripa-

žinimas tarptautinėje plotmėje grindžiamas ne 

tiek konkrečiais pasiekimais sveikatos priežiūros 

srityje, kiek Lietuvos suvokimu, ką ir kaip derėtų 

daryti, o ypač – nuosekliu nacionalinės sveikatos 

politikos plėtojimu. Tai kodėl to nesiekti LNL pro-

filaktikos ir kontrolės srityje?

Lietuva kartu su Suomija dar 1983 m. viena 

pirmųjų pradėjo vykdyti PSO koordinuojamą 

Integruotą LNL profilaktikos ir kontrolės (CINDI) 

programą. Lietuvos miesto populiacijai atstovau-

ti buvo pasirinktas Kaunas, o kaimo – Joniškio, 

Kaišiadorių, Kretingos, Kupiškio ir Varėnos rajo-

nai. Kauno medicinos universitetas, Sveikatos ap-

saugos ministerijos pavedimu koordinuodamas 

šios programos vykdymą, sukūrė atitinkamą svei-

katos informacinę sistemą ir sukaupė didelę duo-

menų bazę, kuri įgalina nacionaliniu mastu ver-

tinti pagrindinių LNL rizikos veiksnių paplitimą, jų 

kitimo bei LNL sukelto mirtingumo tendencijas, 

lyginti šiuos duomenis tarptautiniu mastu.

Medicininių priemonių taikymo sveikatinimo 

programose šalininkai linkę teigti, jog keisti gy-

vensenos įpročius labai sunku, o dažnai ir neįma-

noma, todėl sunku tikėtis, jog dėl gyvensenos 

pokyčių sumažės ir biologinių rizikos veiksnių. 

Tokie klaidinantys teiginiai, dažnai besiremian-

tys kai kurių profilaktinių projektų nesėkmėmis 

(dažnai dėl neteisingo įgyvendinimo), apsunkina 

profilaktikos programų finansavimo paiešką. 

Deja, labai dažnai nutinka, jog, rikiuojant priori-

tetus, profilaktikos programoms nelieka resursų, 

nors ir medicinos, ir ekonomikos mokslai neabe-

jotinai rodo, kad išvengti ligos – ir efektyviau, 

ir pigiau. Tačiau vadovaujamasi principu „pro-

filaktika svarbiau, bet gydyti lengviau“. Iš esmės 

diskusija „kas svarbiau“ yra beprasmė, nes siekti 

sveikatos stiprinimo, ligų išvengimo arba bent 

jų atitolinimo, o susirgus – suteikti efektyvią pa-

galbą, apmokamą iš gyventojų mokesčių ar kitu 

būdu, yra prigimtinė sveikatos sistemos pareiga. 

Savaime suprantama, kad dėl žmonių teisės gau-

ti medicinos pagalbą, ir natūraliai didelių tos pa-

galbos išlaidų ligų diagnostikai ir gydymui skirtų 

išteklių dalis bus visada didesnė. Tačiau ligų 

profilaktikos organizavimo spragos taip pat yra 

aiškus žmogaus teisių pažeidimas. Todėl kalbant 

apie profilaktinės ir klinikinės medicinos sąsajas 

ir ypač skirstant išteklius, būtina išmintinga pu-

siausvyra. Šiai pusiausvyrai surasti mokslas yra 

sukaupęs pakankamai duomenų.

Moksliniai tyrimai įrodė, kad profilaktikos pro-

gramų efektyvumas tiesiogiai susijęs su profilak-

tinio poveikio doze. Geras tam pavyzdys gali būti 

jau minėtas Šiaurės Karelijos projektas Suomijo-

je. Sveikatą palaikantiems ar žalojantiems gyven-

senos pokyčiams didelę reikšmę turi socialinė 

aplinka, ir šie pokyčiai gali būti gana spartūs.

8 pav. Lietuvos 20–64 m. amžiaus gyventojų mitybos 
įpročių kaita 1994–2002 metais

Nenugriebtas pienasŠviežios daržovės ir vaisiaiSviestas ant duonosAugaliniai aliejai
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Drauge su Suomija ir kitomis Baltijos šalimis 

1994 m. Lietuvoje pradėtas nacionalinis suau-

gusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas (FINBALT 

HEALTH MONITOR, vėliau išplitęs į kitas šalis ir 

tapęs CINDI HEALTH MONITOR) akivaizdžiai ilius-

truoja, jog tokie gyvensenos įpročiai kaip mityba, 

rūkymas, alkoholio vartojimas sparčiai kito tiek 

sveikatą palaikančia, tiek ir žalojančia kryptimi.

Kas antri metai tiriamų 3000 suaugusių Lietu-

vos gyventojų kai kurių mitybos įpročių duome-

nys pateikiami 8 pav.

Aštuonerių metų stebėsenos duomenys rodo, 

jog Lietuvos suaugusių gyventojų mityba tapo 

ženkliai sveikesnė: tiek vyrai, tiek moterys maistui 

ruošti gerokai dažniau vartoja augalinius aliejus, 

dažniau valgo šviežias daržoves ir vaisius, rečiau 

tepa ant duonos sviestą, paskutiniu metu pradė-

jo mažėti nenugriebto pieno vartojimas. Tačiau 

tokie sveikatą žalojantys gyvensenos veiksniai 

kaip rūkymas, stiprių alkoholinių gėrimų vartoji-

mas arba nekito, arba turėjo tendenciją augti ne-

palankia kryptimi, labiausiai nepalankiai kisdami 

tarp jaunesnio amžiaus moterų.

Tos pačios programos 1987, 1993 ir 1999 m. atlik-

tų patikrų duomenys taip pat rodo biologinių rizi-

kos veiksnių paplitimo pokyčius. Pateikiami 9 pav. 

9 pav. Kai kurių biologinių rizikos veiksnių paplitimo kaita 
tarp 25–64 m. amžiaus gyventojų

* p ‹ 0,05
** p ‹ 0,01
*** p ‹ 0,001

Lyginant su 1987 m.}

10 pav. Kraujotakos sistemos ligų sąlygotas mirtingumas 0–64 m. amžiaus 
Baltijos, Šiaurės ir ES šalių populiacijose (100 000 gyventojų)

Latvija

Estija Lietuva

ES vidurkis

Šiaurės šalių
vidurkis
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ANTSVORIS (≥25)

HIPERCHOLESTEROLEMIJA (≥5,0 mmol/l)
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duomenys rodo, jog tiek vyrų, tiek ir moterų ant-

svorio ir hipercholesterolemijos paplitimas žen-

kliai mažėjo. Kartu sumažėjo ir hipertenzijos pa-

plitimas tarp moterų.

Netgi toks daug laiko reikalaujantis pokyčiams 

atsirasti rodiklis kaip mirtingumas dėl LNL, pasi-

rodo, gali kisti gana sparčiai.

Kaip rodo 10 pav. pateikti duomenys, mirtingu-

mas dėl kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje, kaip 

ir kitose Baltijos šalyse, kito labai sparčiai abiem 

kryptimis. 1990 m., prasidėjus sveikatos krizei, ku-

rią lėmė staigūs politiniai, socialiniai, ekonominiai 

pokyčiai ir smarkiai išaugęs socialinis stresas, ėmė 

dramatiškai didėti visų LNL, tarp jų ir kraujotakos 

sistemos ligų, sąlygotas mirtingumas. Tačiau jau 

nuo 1994 m. šie rodikliai ėmė sistemingai gerėti, 

tiek vyrų, tiek ir moterų vidutiniškai sumažėdami 

po 6 proc. kasmet. Pageidautina, kad tokios ten-

dencijos išliktų ir ateitų laikas, kai Lietuvos rodikliai 

priartėtų prie Europos Sąjungos šalių senbuvių.

Pateikti Lietuvos duomenys rodo, jog tiek gy-

vensenos įpročiai, socialinė aplinka, tiek biologi-

niai rizikos veiksniai bei LNL sukelto mirtingumo 

lygis gali kisti gana sparčiai. Moksliniais tyrimais 

įrodyta, jog gerai organizuotos prevencinės prie-

monės gali nukreipti šių procesų kaitą geresnės 

sveikatos linkme. Tačiau tam būtina suformuoti 

atitinkamą sveikatos politiką, jos įgyvendinimo 

veiksmų planą ir adekvačius žmogiškuosius ir 

finansinius išteklius.

KOVOS SU LNL EUROPOS STRATEGIJOS 
FORMAVIMAS

Anksčiau minėtas Europos Sveikatos Asamblėjos 

(Regioninio komiteto) įpareigojimas parengti 

kovos su LNL strategiją Europai lėmė tai, kad PSO 

CINDI programoje dalyvaujančios šalys ėmėsi 

iniciatyvos parengti bent bazinį dokumentą. Ga-

lutinis LNL strategijos dokumentas PSO Europos 

regioninio biuro sprendimu bus pristatytas tik 

2006 m. Todėl nacionalinių CINDI programų vyk-

dytojai integruotos LNL profilaktikos koncepcijos 

pagrindu parengė savo kovos su LNL Europoje 

viziją. Šis dokumentas įteiktas publikacijai, kuri 

bus pristatyta 2004 m. birželio 14–16 d. Milane 

vyksiančioje tarptautinėje konferencijoje. Jos su-

paprastinta schema pateikiama 11 pav.

Siūlomos strategijos taikinys yra ne visos LNL, 

o tik keturios pagrindinės: kraujotakos sistemos 

ligos, piktybiniai navikai, lėtinė obstrukcinė plau-

11 pav. Kovos su LNL Europos strategijos schema (supaprastinta)

Bendrieji pagrindinių LNL atsiradimo rizikos veiksniai 
(elgesio, socialiniai ekonominiai, biologiniai) 

4 gyvensenos veiksniai:
• tabakas
• mityba
• fizinė veikla
• alkoholis

4 biologiniai veiksniai:
• hipertenzija
• dislipidemija
• antsvoris
• hiperglikemija

4 pagrindinės LNL:
• kraujotakos sistemos
• piktybiniai augliai
• kvėpavimo sistemos
• diabetas

SVEIKATOS SISTEMOS ĮGALINIMAS REAGUOTI

Sveikatos stiprinimo bei LNL profilaktikos efektas pasiekiamas:
• suformuojant sveikatos politiką

• optimizuojant socialinės aplinkos funkcionavimą
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čių liga ir cukrinis diabetas. Profilaktinio poveikio 

priemonės orientuojamos į keturis gyvensenos 

veiksnius: rūkymą, mitybą, fizinį aktyvumą ir 

alkoholio vartojimą. Tai turėtų sumažinti keturių 

pagrindinių biologinių rizikos veiksnių paplitimą: 

antsvorį, hipertenziją, lipidų bei angliavandenių 

apykaitos sutrikimus. Profilaktikos efekto siekiama 

integruojant keturis poveikio būdus: mažinama 

populiacinė rizika, mažinama individuali rizika, 

plėtojama efektyvi pirminė sveikatos priežiūra ir 

prieinama specializuota medicinos pagalba. Sie-

kiant integruoto profilaktinio poveikio vadovau-

jamasi keturiomis pagrindinėmis strategijomis: 

formuojama į profilaktiką orientuota sveikatos 

politika, rengiami aukštos kvalifikacijos sveikatos 

profesionalai, plėtojama sveikatos informacinė 

sistema ir įgyvendinama sukauptų žinių ir patirties 

sklaida. Aprašytas kovos su LNL modelis įgyvendi-

namas siekiant efektyvaus įvairių sektorių bendra-

darbiavimo, sveikatos labui orientuoto į socialinės 

aplinkos optimizavimą, pasiekiamą keturiomis 

priemonėmis: skurdo, nedarbo, socialinio netoly-

gumo mažinimu ir išsilavinimo didinimu.

VIETOJE IŠVADOS

Lietuvoje, kaip ir kitose pereinamojo laikotarpio 

šalyse, lėtinės neinfekcinės ligos yra didžiausia 

sveikatos problema, dėl didelių tiesioginių (diag-

nostika ir gydymas) ir netiesioginių (didžiuliai 

ekonominiai nuostoliai dėl didelio sergamumo 

ir ypač ankstyvo mirtingumo) išlaidų atnešanti 

daug žalos valstybei. Nesustabdžius LNL plitimo 

epidemijos, šios išlaidos dar labiau padidės. Ribo-

tus išteklius turinčioms šalims būtina suformuoti 

kovos su LNL strategiją, kuri harmoningai derintų 

sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, ankstyvos 

diagnostikos ir efektyvaus gydymo veiksmus.

1.2. GYVENTOJŲ SVEIKATOS 

PROBLEMOS IR PRARAS

TIEJI GYVENIMO METAI

A. Gaižauskienė, Ž. Padaiga,
I. Misevičienė

Sveikatos politikos strateginiams prioritetams 

nustatyti itin aktualu kiekybiškai įvertinti socia-

linių, ekonominių ir kitų aplinkos veiksnių įtaką 

gyventojų sveikatos būklei. Ilgą laiką bendras 

mirtingumas ir mirtingumas pagal įvairias mir-

ties priežastis buvo vienas pagrindinių šios srities 

rodiklių. Jo reikšmė anaiptol nemažėja, tačiau 

sveikatos specialistai ieško labiau specifinių 

rodiklių, kad galėtų nuodugniau ir išsamiau ap-

rašyti sveikatos problemas, įvertinti mirtingumo 

pasekmes visuomenės raidai.

Pasaulinėje praktikoje taikomas prarastųjų 

gyvenimo metų rodiklis. Jis išryškina atskirų 

ankstyvųjų mirčių įtaką visuomenės sveikatai 

socialiniu ir ekonominiu aspektu. Ankstyvosio-

mis, arba priešlaikinėmis, vadinamos mirtys, 

kai asmuo išgyveno trumpiau už vidutinę šalies 

gyventojų gyvenimo trukmę.

1992–2001 m. laikotarpiu 1–64 m. amžiaus gru-

pėje buvo prarasta daugiau kaip 2 mln. (2 380 078) 

gyvenimo metų dėl priešlaikinių (ankstesnių ne-

gu 65 metai) mirčių (1 pav.). Dėl išorinių mirties 

priežasčių prarasta daugiausia metų; jie sudarė 

beveik pusę visų prarastųjų gyvenimo metų. 

Kraujo apytakos sistemos ligos bei piktybiniai 

navikai dažniau aptinkami vyresniojo amžiaus 

asmenims. Tad ir praradimai dėl šių mirčių santy-

kinai mažesni ir atitinkamai sudarė 18,2 ir 15 proc. 

Nors dėl išorinių mirties priežasčių ir kraujo 

apytakos sistemos ligų mirusiųjų procentinis 

pasiskirstymas labai panašus, tačiau gyvenimo 

metų daugiau prarasta dėl išorinių mirties prie-

žasčių, kadangi mirusieji dėl šių priežasčių buvo 

jaunesniojo amžiaus negu mirusieji dėl kraujo 

apytakos ligų.

Mirusiųjų skaičius Prarastieji gyvenimo metai

1 pav. 1–64 m. amžiaus mirusiųjų 
mirties priežasčių ir prarastųjų gyvenimo 
metų struktūra 1992–2001 metais (proc.)

Daugiausia gyvenimo metų prarasta dėl išori-

nių mirties priežasčių (1,14 mln.), kraujo apytakos 
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Išorinės mirties 
priežastys

Kraujo apytakos 
sistemos ligos

Piktybiniai 
navikai

Kvėpavimo 
organų ligos 

Kitos mirties 
priežastys
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avarijas. Dėl šių priežasčių prarasta atitinkamai 

0,3 mln. ir 0,19 mln. darbingų metų. Didžiules 

neigiamas tiek ekonomines, tiek socialines pa-

sekmes turi piktnaudžiavimas alkoholiu. Dėl šios 

priežasties 1992–2001 m. prarasta daugiau negu 

170 tūkst. gyvenimo metų (5 pav.), iš kurių pusė – 

dėl atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu, o kiti – 

nuo alkoholinės kepenų cirozės ar lėtinio alkoho-

lizmo. Pažymėtina, jog tokios mirties priežastys 

kaip savižudybės ir autotransporto traumos, dėl 

kurių buvo prarasta net 0,5 mln. metų, tiesiogiai 

susijusios su piktnaudžiavimu alkoholiu.

Ankstyvos mirtys – tai ir didžiulės asmeninės 

netektys. Pastarąjį dešimtmetį nusižudžiusiųjų 

asmenų amžiaus vidurkis buvo 42,5, autoavari-

jose žuvusiųjų – 35 metai, piktnaudžiavusiųjų 

2 pav. 1–64 m. amžiaus grupės 
prarastieji gyvenimo metai 

pagal mirties priežastis 1992–2001 metais 
(absoliutūs skaičiai)

sistemos ligų (0,43 mln.) ir piktybinių navikų 

(0,36 mln.). Iš viso 1992–2001 m. prarasta daugiau 

negu 2,3 mln. gyvenimo metų (2 pav.).

Skaičiuojant vienam mirusiajam daugiausia 

gyvenimo metų netekta dėl išorinių mirties prie-

žasčių (vidutiniškai 23,7 m.), ženkliai mažiau – 

dėl kvėpavimo organų ligų, piktybinių navikų ir 

kraujo apytakos sistemos ligų (3 pav.).

Pabrėžtina, jog išorinių mirties priežasčių 

struktūroje didžiausią dalį sudarė dėl savižudy-

bių prarasti gyvenimo metai (12,8 proc.), o pik-

tybinių navikų struktūroje – dėl plaučių navikų 

(2,3 proc.) (4 pav.).

Detaliau nagrinėjant prarastųjų gyvenimo 

metų rodiklį matyti, jog daugiausia gyvenimo 

metų prarasta nusižudžius arba patekus į auto-

3 pav. Prarastieji gyvenimo metai
1–64 m. amžiaus grupėje

pagal mirties priežastis 1992–2001 metais 
(vienam mirusiajam)

4 pav. 1–64 m. amžiaus mirusiųjų dėl išorinių mirties priežasčių, 
kraujo apytakos sistemos ligų ir piktybinių navikų skaičiaus ir prarastųjų 

gyvenimo metų struktūra 1992–2001 metais (proc.)

Savižudybės

Autotransporto traumos

Atsitiktiniai apsinuodijimai alkoholiu

Kitos išorinės mirties priežastys

Kitos mirtys dėl alkoholio

Ūmus miokardo infarktas

Kitos ischeminės širdies ligos formos

Smegenų kraujotakos sutrikimai

Kitos kraujo apytakos sistemos ligos

Plaučių piktybiniai navikai

Krūties piktybiniai navikai

GImdos kaklelio piktybiniai navikai

Kiti piktybiniai navikai

Kitos mirties priežastys

Mirusiųjų skaičius Prarastieji gyvenimo metai

Išorinės mirties 
priežastys

Kraujo apytakos 
sistemos ligos

Piktybiniai 
navikai

Kvėpavimo 
organų ligos 

Kitos mirties 
priežastys

Išorinės mirties 
priežastys

Kraujo apytakos 
sistemos ligos

Piktybiniai 
navikai

Kvėpavimo 
organų ligos 

Kitos mirties 
priežastys
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alkoholiu ir dėl to mirusiųjų – 46–50 metai. Miru-

siųjų nuo išvengiamų mirties priežasčių – krūties 

bei gimdos kaklelio piktybinių navikų – moterų 

vidutinis amžius 50–53 metai.

Skaičiuojant vienam mirusiajam išorinių mir-

ties priežasčių struktūroje (6 pav.) daugiausia gy-

venimo metų prarasta dėl autotransporto trau-

mų (vidutiniškai 29,7 m.), savižudybių (22,5 m.) 

ir apsinuodijimų alkoholiu (18,8 m.). Analizuojant 

piktybinių navikų struktūrą matyti, jog daugiau-

5 pav. 1–64 m. amžiaus grupės 
prarastieji gyvenimo metai dėl išorinių 

mirties priežasčių, kraujo apytakos 
sistemos ligų ir piktybinių navikų 

1992–2001 metais (absoliutūs skaičiai)

Savižudybės

Autotransporto traumos

Atsitiktiniai 
apsinuodijimai alkoholiu

Kitos mirtys dėl alkoholio

Ūmus miokardo infarktas

Kitos ischeminės širdies 
ligos formos

Smegenų kraujotakos 
sutrikimai

Plaučių piktybiniai navikai

Krūties piktybiniai navikai

GImdos kaklelio piktybiniai 
navikai

sia gyvenimo metų prarasta dėl gimdos kaklelio 

(15,3 m.) ir krūties piktybinių navikų (11,8 m.).

Nagrinėjamuoju laikotarpiu daugiausia gyve-

nimo metų prarado Utenos, Tauragės ir Marijam-

polės apskričių, mažiausiai – Šiaulių ir Panevėžio 

apskričių gyventojai. Visose apskrityse pastebė-

tas didžiulis prarastųjų gyvenimo metų skirtu-

mas mieste ir kaime (7 pav.). Lietuvoje tūkstan-

čiui gyventojų 1992–2001 metais prarasta 97,3 m. 

kaime ir 67,6 m. mieste.

6 pav. Prarastieji gyvenimo metai 
1–64 m. amžiaus grupėje dėl išorinių 
mirties priežasčių, kraujo apytakos 
sistemos ligų ir piktybinių navikų 

1992–2001 metais (vienam mirusiajam)

Savižudybės

Autotransporto traumos

Atsitiktiniai 
apsinuodijimai alkoholiu

Kitos mirtys dėl alkoholio

Ūmus miokardo infarktas

Kitos ischeminės širdies 
ligos formos

Smegenų kraujotakos 
sutrikimai

Plaučių piktybiniai navikai

Krūties piktybiniai navikai

GImdos kaklelio 
piktybiniai navikai

7 pav. Prarastieji gyvenimo metai dėl visų mirties priežasčių 1992–2001 metais 
atskirose Lietuvos apskrityse (tūkstančiui 1–64 m. amžiaus gyventojų)

Vilniaus apskr.

Kauno apskr.

Klaipėdos apskr.

Šiaulių apskr.

Panevėžio apskr.

Alytaus apskr.

Marijampolės apskr.

Tauragės apskr.

Telšių apskr.

Utenos apskr.

Lietuva
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2. Užkrečiamosios 

ligos – svarbi 

visuomenės sveikatos 

problema

2.1. EPIDEMIOLOGINĖS 

PRIEŽIŪROS KLAUSIMAI. 

ES TEISĖS AKTŲ HARMONI

ZAVIMO BEI TARPTAUTINIŲ 

ORGANIZACIJŲ REKOMEN

DACIJŲ ĮGYVENDINIMO 

PROBLEMOS

V. Bakasėnas, R. Gurevičius, 
G. Kligys, B. Morkūnas, 
R. Petkevičius, R. Sabaliauskas

Užkrečiamųjų ligų plitimą lemia ekonominiai, so-

cialiniai, ekologiniai veiksniai, gyventojų demo-

grafiniai ir elgesio pokyčiai, tarptautinių kelionių 

ir komercijos suaktyvėjimas, technologijų, pra-

2

Duomenys apie atvejį

atvejo nustatymas
(gydytojas)

VSC filialai (36)

teritoriniai VSC

TB registras,
Lietuvos AIDS

centro duomenų
bazė

Užkrečiamųjų ligų
profilaktikos ir kontrolės

centras

Ekstremalių 
sveikatai

situacijų centras

Valstybinė visuomenės
sveikatos priežiūros tarnyba

Sveikatos apsaugos 
ministerija

duomenys apie atvejus
pagal pirmines diagnozes

suminiai duomenys
apie atvejus

suminiai duomenys 
pagal patvirtintas diagnozes

perdavimas telefonu,
paštu, faksu, el. paštu

grįžtamasis ryšys

Valstybinė maisto 
ir veterinarijos tarnyba

Estija, Latvija, Lenkija,
Kaliningradas, Baltarusija, 

PSO

1 pav. Užkrečiamųjų ligų priežiūrą 
Lietuvoje vykdančių įstaigų tinklas

monės plėtra, mikroorganizmų prisitaikymas ir 

kintamumas, infekcinių ligų kontrolės priemonių 

nepaisymas ir kt.

Dėl šių ir tam tikrų vietinių veiksnių užkrečia-

mosios ligos Lietuvoje tapo viena svarbiausių vi-

suomenės sveikatos problemų. Epidemiologinę 

šių ligų priežiūrą atlieka 11 visuomenės sveikatos 

centrų; kiekviename iš jų yra užkrečiamųjų ligų 

skyriai ir mikrobiologijos laboratorijos (1 pav.). 

2 pav. Informacijos teikimo schema

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos
ir kontrolės centras

Visuomenės sveikatos 
centrai (11)

Visuomenės sveikatos centrų 
filialai (36)
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3 pav. Sergamumo užkrečiamosiomis ligo-
mis struktūra Lietuvoje 2002 metais (proc.)

Klaipėdos ir Vilniaus visuomenės sveikatos cen-

truose yra po vieną medicininį karantino postą. 

Epidemiologinę priežiūrą šalyje vykdo 492 visuo-

menės sveikatos centrų darbuotojai, iš jų – 85 

gydytojai epidemiologai. Šalyje yra 13 infekcinių 

ligoninių, kuriose yra 866 lovos, dirba 79 gydyto-

jai infektologai.

Informaciją apie užkrečiamąsias ligas Užkre-

čiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės registrams, 

esantiems Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės centre, teikia 47 visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos (2 pav.).

Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 

privalomai pranešamų ligų sąrašą informacija 

pateikiama apie 84 užkrečiamąsias ligas. Šiame 

sąraše įrašytos ir tokios ligos, kurių Lietuvoje 

niekada nebuvo, tačiau jos gali būti įvežtos iš 

endeminių šalių – tokios kaip beždžionių raupai, 

hemoraginės karštligės ir kt.

Užkrečiamosiomis ligomis šalies gyventojai 

serga gana dažnai. Tai patvirtina statistiniai 

gyventojų sergamumo užkrečiamosiomis ligo-

mis duomenys. Pavyzdžiui, 2001 ir 2002 metais 

Lietuvoje užregistruoti atitinkamai 4 285 032 ir 

4 261 491 įvairių ligų atvejai, iš jų atitinkamai 

610 993 ir 615 79 atvejai, arba 14,2 ir 14,4 proc., 

sudaro užkrečiamosios ligos (1 lentelė).

1 lentelė. Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis Lietuvoje 1999–2002 metais

2002 m. žarnyno užkrečiamosiomis ligomis 

sirgo daugiau kaip 14 tūkst. gyventojų, daugiau 

kaip 27 tūkst. apsikrėtė ar susirgo parazitinėmis 

ligomis, daugiau kaip 7,1 tūkst. – niežais, daugiau 

kaip 2,1 tūkst. – pedikulioze, daugiau kaip 500 – 

sifiliu ir per 600 – gonorėja (3 pav.).

Metai 1999 2000 2001 2002

Visos ligos 3 836 157 4 696 543 4 285 032 4 261 491

Užkrečiamosios ligos 633 967 698 477 610 993 615 179

Procentai 16,5 14,8 14,2 14,4

Ūmios 
žarnyno 
infekcijos 
2,3

Niežai 1,1

Parazitinės 
ligos 4,5

Plaučių
tuberkuliozė
0,2

Kitos infekcijos 
3,4

Oro lašelinės 
infekcijos 88,5

Šalies 37 rajonuose yra 364 juodligės kapiny-

nai, kuriuose palaidoti kritę nuo šios ligos galvijai. 

Tai sudaro nuolatinę grėsmę gyvulių ir žmonių 

juodligės atvejams atsirasti. Visuose šalies ad-

ministraciniuose vienetuose nustatytas erkių 

apkrėstumas erkinio encefalito virusu (202 vie-

tovės) ir 41 administraciniame vienete – erkių ap-

krėstumas Laimo ligos sukėlėju (89 vietovės).

Valdant užkrečiamųjų ligų epideminį procesą, 

svarbią vietą užima įstatyminė bazė. Epidemio-

loginė šių ligų priežiūra šiuo metu vykdoma 

pagal Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. pri-

imtą Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymą ir jo 

įgyvendinimą reglamentuojančius teisės aktus. 

Įstatymas suderintas su Civiliniu kodeksu, Euro-

pos Sąjungos teise, taip pat patikslintos įstatymo 

nuostatos dėl neseniai priimtų Produktų saugos, 

Maisto ir kitų įstatymų. Šiame įstatyme patobu-

lintas užkrečiamųjų ligų valdymas.

Periodiškai, tačiau ne rečiau kaip kartą per 

metus, užkrečiamųjų ligų epidemiologinės ana-

lizės, prognozės bei sergančiųjų šiomis ligomis 

sveikatos būklės vertinimo rezultatai pateikiami 

savivaldybėms, apskričių viršininkams, kurie gali 

spręsti svarbiausius vietinės reikšmės klausimus. 

Jei atsiranda bendrų žmonėms ir gyvuliams ligų 

pavojus, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarny-

ba atlieka jos kompetencijai priskiriamą darbą 

ir keičiasi informacija su visuomenės sveikatos 

centrais.
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4 pav. Skubios informacijos teikimo schema

Asmenys, susirgę užkrečiamosiomis ligomis 

ar tapę šių ligų sukėlėjų nešiotojais, izoliuojami 

ir hospitalizuojami pirminės sveikatos priežiūros 

gydytojo, infektologo ar kito specialisto siunti-

mu. Prireikus tokie pacientai būtų hospitalizuo-

jami būtinąja tvarka, nors ir bandytų išvengti 

izoliavimo. Naujajame įstatyme nebenumatoma 

pacientus priverstinai ištirti ir gydyti.

Užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, che-

moprofilaktika bei aplinkos nukenksminimas ir 

toliau atliekamas Sveikatos apsaugos ministeri-

jos nustatyta tvarka, gavus šiai veiklai atitinka-

mas licencijas.

Genetiškai modifikuotų užkrečiamųjų ligų 

sukėlėjų naudojimu leidžiama verstis tik turint 

Aplinkos ministerijos išduotą leidimą ir pradėti 

veiklą tik pateikus šį leidimą teritoriniam visuo-

menės sveikatos centrui. Žmonių užkrečiamųjų 

ligų sukėlėjų įvežimas į Lietuvą ir išvežimas iš jos 

vykdomas Europos sutarčių dėl pavojingų krovi-

nių tarptautinių vežimų keliais ir jų pasirašymo 

protokolų sąlygų nustatyta tvarka ir tik turint šiai 

veiklai išduotą Vyriausybės leidimą.

Įstatymas reglamentuoja užkrečiamųjų ligų 

sukėlėjų užkrėstų teritorijų paskelbimo ir ka-

rantino nustatymo tvarką. Tokių teritorijų dydį, 

ribas, trukmę bei režimą skelbia Vyriausybė, o 

informaciją nedelsiant teikia nacionalinis radijas 

ir televizija, apie situaciją pranešama Europos 

Sąjungos įgaliotoms institucijoms ir Pasaulio 

sveikatos organizacijai (4 pav.).

Užkrečiamųjų ligų valstybinę strategiją ir prie-

monių įgyvendinimo planą tvirtina Vyriausybė. 

Atsižvelgdami į strategijos vykdymo planus, ap-

skričių viršininkai ir savivaldybių merai, įvertinę 

teritorijų higieninę ir gyventojų sveikatos būklę, 

privalo rengti tikslines užkrečiamųjų ligų pro-

filaktikos ir kontrolės programas bei užtikrinti jų 

įgyvendinimą.

Sergantieji užkrečiamosiomis ligomis turi tei-

sę gauti visą informaciją apie taikomus diagnos-

tikos, gydymo metodus, keliamą pavojų kitiems 

asmenims ir būdus šiam pavojui išvengti. Šią 

informaciją privalo suteikti asmens ir visuome-

nės sveikatos specialistai, kurie diagnozavo ligą 

ar vykdo šių ligų priežiūrą. Susirgęs užkrečiamąja 

liga asmuo savo iniciatyva privalo nutraukti 

darbą, jei jo darbas susijęs su maisto produktų 

gamyba, saugojimu, realizavimu, gabenimu, ge-

riamojo vandens tiekimu ir t. t. Taip pat šie as-

menys privalo pateikti teisingą informaciją apie 

užkrečiamosios ligos šaltinį, apsikrėtimo aplin-

kybes, vykdyti asmens ir visuomenės sveikatos 

specialistų ir pareigūnų nurodymus dėl šių ligų 

profilaktikos. Chroniniai užkrečiamųjų ligų su-

kėlėjų nešiotojai, guldamiesi į ligonines dėl kitų 

ligų, privalo apie tai pranešti jį gydysiančiam 

specialistui.

Gydytojas, asmens sveikatos 
priežiūros įstaiga

Teritorinis visuomenės sveikatos centras

Užkrečiamųjų ligų 
profilaktikos ir kontrolės 

centras

Ekstremalių sveikatai
situacijų centras

Valstybinė visuomenės sveikatos
priežiūros tarnyba

Sveikatos apsaugos ministerija

PSO, 
Europos Komisija, 
kaimyninės šalys

Per 24 val.

Per 2 val. žodžiu 
ir 12 val. raštu
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6 pav. Centrinės Europos ir Baltijos šalių užkrečiamųjų ligų 
epidemiologinės priežiūros tinkle (CCEE) dalyvaujančios šalys

Įstatymo nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos 

ministerija turi sudaryti lėšų rezervą padidėjusio 

sergamumo pavojingomis ir ypač pavojingomis 

užkrečiamosiomis ligomis protrūkių ar epidemi-

jų profilaktikai ir jų pasekmėms pašalinti. Taip pat 

Sveikatos apsaugos ministerija privalo sudaryti 

nuolat atnaujinamo inventoriaus, vaistų, įskai-

tant imunopreparatus, dezinfekcijos medžiagų, 

diagnostikumų ir terpių, įrangos ir specialaus 

transporto atsargas arba sudaryti skubaus tieki-

mo sutartis su prekių, vaistų ir kitais tiekėjais.

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 ir 

plitimo apribojimu bei kontrole.

Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą, 

šalyje adaptuoti Europos Sąjungos dokumentai 

(5 pav.). Atsižvelgus į jų nuostatas, nustatyta 

skubios informacijos apie užkrečiamąsias ligas 

teikimo tvarka (sveikatos apsaugos ministro 

2002 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 122 „Dėl skubios 

informacijos apie užkrečiamąsias ligas teikimo 

tvarkos patvirtinimo“), peržiūrėtas registruojamų 

užkrečiamųjų ligų sąrašas (sveikatos apsaugos 

ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. 673 

„Dėl privalomojo epidemiologinio registravimo, 

privalomojo informacijos apie epidemiologinio 

5 pav. Užkrečiamųjų ligų priežiūrą 
reglamentuojantys Europos Sąjungos 

dokumentai, adaptuoti Lietuvai

registravimo objektus turinio ir informacijos 

privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo“), 

sudarytas užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų, kurie 

gali būti panaudoti kaip biologinis agentas, sąra-

šas (sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balan-

džio 7 d. įsakymas Nr. V-197 „Dėl užkrečiamųjų 

ligų ir jų sukėlėjų, kurie gali būti panaudoti kaip 

Bendradarbiaujanti šalis
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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 sis-
temos atliekant užkrečiamųjų ligų profi-
laktiką ir kontrolę.

 Europos Komisijos sprendimas 2000/96/EK 
dėl užkrečiamųjų ligų, kurios pagal Eu-
ropos Parlamento ir Tarybos sprendimą 
2119/98/EB turės būti palaipsniui įtrauktos 
į Bendrijos tinklą.

 Europos Komisijos sprendimas 2002/253/EK, 
nustatantis atvejų (ligų) apibrėžimus, nau-
dotinus pateikiant dokumentus apie už-
krečiamąsias ligas į Bendrijos tinklą, sukur-
tą Europos Parlamento ir Tarybos sprendi-
mu 2119/98/EB.
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biologinis agentas, sąrašo patvirtinimo“), pa-

tvirtinti užkrečiamųjų ligų apibrėžimai (sveikatos 

apsaugos ministro 2003 m. balandžio 3 d. įsaky-

mas Nr. V-188 „Dėl Europos Komisijos sprendimo 

Nr. 2002/253/EB paskelbimo“). Šiais dokumentais 

turi vadovautis asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigos diagnozuodamos ir teikdamos 

informaciją apie užkrečiamąsias ligas.

Užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą 

ir kontrolę vykdančių įstaigų specialistai daly-

vauja tarptautinių užkrečiamųjų ligų informa-

cinių tinklų veikloje: CCEE (6 pav.), ENTER-NET, 

EWGLI-NET, ISW_TBE ir kt. Šių tinklų dėka galima 

greitai reaguoti į susidariusias užkrečiamųjų ligų 

grėsmes ir tinkamai pasirengti tokių grėsmių 

išvengimui. Ypač tai tapo akivaizdu 2003 m. va-

sario mėn. pasirodžius pirmiesiems pranešimams 

apie nenustatytos kilmės netipinių plaučių užde-

gimų atvejus Vietname, po to Kanadoje, Kinijoje, 

Honkonge ir kitur, o vėliau ir kai kuriose Europos 

šalyse. Sukaupusi tokios informacijos ir ją išana-

lizavusi Lietuva pradėjo įgyvendinti priemonių 

kompleksą šiems susirgimams išvengti, o jiems 

atsiradus – medicinos pagalbai teikti ir profi-

laktinėms priemonėms atlikti. Panaši padėtis 

ateityje gali susidaryti organizuojant priemones 

dėl bioterorizmo atsiradusiems užkrečiamųjų 

ligų židiniams likviduoti ar retai pasitaikančioms 

ligoms atpažinti ir jų profilaktikai.

Pabrėžtina, jog šalyje sukurta užkrečiamųjų 

ligų profilaktikos įstatyminė bazė atitinka tarp-

tautinės teisės nuostatas ir leidžia valdyti epide-

minį šių ligų procesą šalyje.

Toliau plėtojant užkrečiamųjų ligų epidemio-

loginę priežiūrą, būtina sukurti ir įdiegti kom-

piuterizuotą šių ligų ir jų sukėlėjų registravimo 

programą, įgyvendinti lytiškai plintančių ligų 

analizės sistemą, toliau stiprinti užkrečiamųjų 

ligų epidemiologinės priežiūros sistemą kuriant 

tikslines jų priežiūros programas, mokyti visuo-

menės sveikatos specialistus ir kelti jų kvalifika-

ciją, optimizuoti mikrobiologinės diagnostikos 

sistemą ir kt.

2.2. VALSTYBINĖS MAISTO 

IR VETERINARIJOS 

TARNYBOS VEIKLA VYK

DANT ZOONOZIŲ VETERI

NARINĘ KONTROLĘ

Z. Stanevičius, A. Dranseika, 
P. Mačiulskis

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS 
TARNYBOS STRUKTŪRA

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 

(VMVT) vadovauja direktorius – Lietuvos Respub-

likos vyriausiasis valstybinis veterinarijos inspek-

torius. Tarnybos direktorius pavaldus Ministrui 

Pirmininkui.

VMVT yra pavaldžios šios įstaigos: Nacionalinė 

veterinarijos laboratorija, Pasienio ir transporto 

valstybinė veterinarijos tarnyba, Lietuvos vals-

tybinė veterinarijos preparatų inspekcija, Maisto 

ir veterinarijos audito tarnyba bei 10 apskričių, 

4 miestų ir 34 rajonų valstybinės maisto ir veteri-

narijos tarnybos.

Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje 

dirba 75 darbuotojai, o kartu su jai pavaldžiomis 

įstaigomis – 1380 darbuotojų.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

VMVT bendradarbiauja su Tarptautiniu epizooti-

jų biuru (TEB). Šiuo metu TEB priklauso 164 šalys. 

VMVT taip pat yra Snukio ir nagų ligos kontrolės 

Europos Komisijos prie Jungtinių Tautų Maisto ir 

žemės ūkio organizacijos (FAO EUFMD) narė.

Įgyvendindama 1992 m. gruodžio 12 d. Ta-

rybos direktyvą 92/117/EEB dėl apsaugos prie-

monių nuo kai kurių zoonozių ir tam tikrų jų 

sukėlėjų, plintančių gyvūnuose ir gyvūniniuose 

produktuose, siekiant užkirsti kelią infekcijos ži-

diniams ir apsinuodijimui maisto produktais, taip 

pat ES ir TEB reikalavimus, VMVT kontroliuoja šias 

pavojingas zoonozes: tuberkuliozę, bruceliozę, 

salmoneliozę, trichineliozę, kampilobakteriozę, 

echinokokozę, listeriozę, pasiutligę, toksoplaz-

mozę, jersiniozę.

Klinikinė ir laboratorinė zoonozių kontrolė grin-

džiama: klinikiniu gyvūnų tyrimu; oficialių krau-
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jo, mėsos, pieno, išmatų, pašarų mėginių labo-

ratoriniu tyrimu. Zoonozių kontrolė ir tyrimai 

atliekami vadovaujantis TEB reikalavimais.

PAUKŠČIŲ LIGOS

Siekdama užtikrinti saugių maisto produktų tie-

kimą į rinką ir apsaugoti visuomenę nuo pavojin-

gų zoonozių, VMVT skiria daug dėmesio paukš-

čių ligų kontrolei.

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos veterinari-

jos įstatymą ir Europos Sąjungos direktyvų nuo-

statas patvirtintos paukščių ligų laboratorinės 

kontrolės programos:

1. Naminių paukščių salmoneliozės veteri-

narinės kontrolės programa, patvirtinta VMVT 

direktoriaus 2003 m. birželio 30 d. Nr. B1-590 įsa-

kymu (Žin., 2003, Nr. 94-4268). Programa atitinka 

paukščių ir perinti skirtų kiaušinių prekybos su 

Europos Sąjungos šalimis ir importo iš trečiųjų 

šalių veterinarijos reikalavimus (Žin., 2002, Nr. 52-

202), Šviežios mėsos paruošimo ir patiekimo į rin-

ką taisykles (Žin., 1999, Nr. 16-438), Šviežios paukš-

tienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisykles (Žin., 

2001, Nr. 85-3009) bei Mėsos ir kitų gyvūninių 

produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisykles (Žin., 

2001, Nr. 1-26), 1995 m. spalio 25 d. Tarybos direk-

tyvą 95/53/EB, nustatančią gyvūnų pašarų oficia-

lios kontrolės organizavimo principus, 1995 m. 

gruodžio 22 d. Tarybos direktyvą 95/69/EB, 

nustatančią reikalavimus tam tikrų įmonių ir 

tarpininkų, dirbančių gyvūnų pašarų sektoriuje, 

patvirtinimui ir registracijai, papildančią Tarybos 

direktyvas 70/524/EEB, 74/63/EEB, 79/373/EEB ir 

82/471/EEB, ir įgyvendina 1992 m. gruodžio 12 d. 

Tarybos direktyvą 92/117/EEB dėl apsaugos prie-

monių nuo kai kurių zoonozių ir tam tikrų jų 

sukėlėjų, plintančių gyvūnuose ir gyvūniniuose 

produktuose, siekiant užkirsti kelią infekcijos ži-

diniams ir apsinuodijimui maisto produktais.

TEB patvirtinta A sąrašo paukščių gripo ir Niū-

kaslio ligų laboratorinės kontrolės programa įgy-

vendina 1992 m. gegužės 19 d. Tarybos direktyvą 

92/40/EB dėl priemonių paukščių gripui kon-

troliuoti, 1992 m. liepos 14 d. 92/66/EB dėl prie-

monių kontroliuoti Niūkaslio ligą. 2003 m. ištirti 

1155 paukščių kraujo serumo mėginiai, teigiamų 

nenustatyta. Siekiant apsaugoti Lietuvą nuo pa-

vojingų zoonozių, uždraustas paukščių, paukš-

tienos, šalutinių gyvūninių produktų importas iš 

šalių, kuriose diagnozuotas paukščių gripas.

2. Vykdoma TEB patvirtintų paukščių B ir C są-

rašo ligų – infekcinio bronchito (B301), Gamboro 

ligos (B309), Mareko ligos (B310), dėslumo su-

mažėjimo sindromo, infekcinio laringotracheito, 

infekcinės anemijos, infekcinio encefalomielito, 

tuberkuliozės (B303), ančių infekcinio hepatito, 

ančių infekcinio enterito, kalakutų infekcinio 

hepatito, kalakutų rinotracheito, žąsų infekcinio 

hepatito laboratorinės kontrolės programa.

3. Įgyvendinant ES direktyvos 90/539/EEB rei-

kalavimus dėl naminių paukščių ir perinimui 

skirtų kiaušinių prekybos su Europos Sąjungos 

šalimis ir importo iš trečiųjų šalių veterinarijos 

reikalavimus sugriežtinti mikoplazmozių tyrimai. 

Jie turi užtikrinti šių infekcijų kontrolę vištų augi-

nimo ir kiaušinių dėjimo laikotarpiu.

4. 1996 m. pradėta Salmoneliozės kontrolės 

programa. Valstybinei veterinarijos tarnybai 

2000 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 83 patvirtinus 

„Apsaugos nuo zoonozių (salmoneliozės ir kam-

pilobakteriozės) veterinarijos reikalavimus“ pa-

kito Salmoneliozės kontrolės programa. 2000 m. 

šalyje patikrinta 19 paukštynų ir paukščių fermų. 

Kontroliuotų paukščių skaičius siekė 16 milijonų. 

2001 m. suintensyvėjo paukštininkystės vysty-

masis. Padidėjus paukštienos paklausai atnauji-

no veiklą anksčiau uždaryti paukštynai, atsirado 

naujų paukštynų, auginančių mėsinius ir dėsliuo-

sius paukščius, kalakutus ir stručius. 2002 m. pa-

tikrinti 44, 2003 metais – 47 paukštynai.

2003 m. ištirti 14 855 mėginiai salmoneliozei 

kontroliuoti. Nustatyta 70 teigiamų atvejų, tai 

sudarė 0,47 proc. tirtų mėginių. Kampilobakte-

riozei kontroliuoti ištirti 4806 mėginiai, teigiamų 

nerasta.

TRICHINELIOZĖ

Įgyvendinant 1992 m. birželio 16 d. Tarybos 

direktyvą 92/45/EEB dėl visuomenės ir gyvūnų 

sveikatos problemų, susijusių su laukinių paukš-

čių ir žvėrių sumedžiojimu, ir laukinių paukščių 

bei žvėrių mėsos tiekimu rinkai, Tarybos direkty-

vas 77/96/EEB, 94/59/EB dėl trichinelių ištyrimo 

šviežioje kiaulienoje, importuojamoje iš trečiųjų 
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šalių, 72/462/EEB dėl sveikatos ir veterinarinio 

patikrinimo problemų importuojant galvijus, 

kiaules ir šviežią mėsą iš trečiųjų šalių, VMVT di-

rektoriaus 2000 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 272 

patvirtintos Šviežios mėsos trichineliozės tyrimo 

veterinarijos taisyklės (Žin., 2000, Nr. 107-3412).

2003 m. ištirta 960 188 kiaulių ir 7161 šernų 

mėginių trichineliozei nustatyti. 72 kiaulių ir 117 

šernų mėginiuose nustatyta trichineliozė. Tai ati-

tinkamai sudarė 0,007 proc. ir 1,63 proc. tirtų mė-

ginių. Šalyje išlieka trichineliozės teigiamų atvejų 

daugėjimo tendencija. Iš daugiamečių tyrimų 

rezultatų analizės matyti, jog trichineliozė plinta 

laukinėje faunoje. Tai leidžia teigti, kad ateityje 

gali atsirasti daugiau kiaulių trichineliozės atvejų. 

Todėl siekiant nutraukti trichineliozės plitimo 

ciklą gamtoje būtina gerinti visuomenės infor-

mavimo darbą, taikyti veterinarinius sanitarinius 

reikalavimus sumedžiotiems gyvūnams.

BRUCELIOZĖ

Gyvūnų bruceliozės profilaktikos ir likvidavimo 

reikalavimai parengti ir patvirtinti pasirašytu 

VMVT direktoriaus 1999 m. balandžio 23 d. įsa-

kymu Nr. 4-113 remiantis Tarybos direktyvomis 

64/432/EEB ir 91/68/EEB.

Siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatą ir apsau-

goti visuomenę nuo šios pavojingos zoonozės, 

2003 m. ištirti 475 602 kraujo serumo mėginiai, 

teigiamų nenustatyta. Paskutinis teigiamas at-

vejis nustatytas 1991 metais.

PASIUTLIGĖ

Pasiutligės prevencijos ir kontrolės programa pa-

rengta remiantis Sveikatos sistemos (Žin., 1994, 

Nr. 63-1231), Žmonių užkrečiamųjų ligų profilak-

tikos ir kontrolės (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, 

Nr. 112-4069), Veterinarijos įstatymų (Žin., 1992, 

Nr. 2-15) nuostatomis.

Lietuvoje per pastaruosius trejus metus pa-

siutligės epizootinė situacija išliko nepalanki. Ga-

limybė užsikrėsti pasiutligės virusu nesumažėjo, 

nes laukinių žvėrių ir naminių gyvūnų pasiutligės 

židinių užregistruojama visoje šalies teritori-

joje. 2001 m. užregistruoti 677, 2002 m. – 933, 

2003 m. – 1108 naminių ir laukinių gyvūnų pa-

siutligės židiniai. Kai 2001 m. dėl lėšų stokos buvo 

nutraukta oralinė laukinės faunos vakcinacija, 

pasiutligės atvejų žymiai padaugėjo.

2004 m. rudenį numatoma pradėti laukinių 

gyvūnų vakcinaciją panaudojant ES lėšas. Vakci-

nacijos kampanija apims vakarinę Lietuvos dalį. 

Pagrindinė laukinių gyvūnų pasiutligės kontrolės 

ir likvidavimo priemonė yra laukinių plėšriųjų gy-

vūnų oralinė vakcinacija. Pagal TEB rekomendaci-

jas oralinė laukinių plėšriųjų gyvūnų vakcinacija 

turi tęstis ne mažiau kaip 6 metus. Į vieną kvadra-

tinį kilometrą turi būti išmėtoma ne mažiau kaip 

20 vakcinos dozių 2 kartus per metus.

TUBERKULIOZĖ

Galvijų tuberkuliozės kontrolės reikalavimai pa-

tvirtinti VMVT direktoriaus 2000 m. rugsėjo 18 d. 

įsakymu Nr. 242. Reikalavimai parengti pagal Eu-

ropos Sąjungos Tarybos direktyvas 64/432/EEC, 

77/391/EEC, 78/52/EEC, 82/400/EEC.

2003 m. tuberkulinu patikrinti 548 059 galvijai. 

Nustatyta 740 teigiamų reakcijų, pakartotinai tik-

rinant aptikta 100 teigiamai reagavusių galvijų. 

Atlikus visų įtariamų galvijų kontrolinį skerdimą 

ir laboratorinį paimtų mėginių tyrimą, tuberku-

liozės sukėlėjo nenustatyta. Paskutinis galvijų 

tuberkuliozės atvejis buvo užregistruotas ir lik-

viduotas 2001 m.

UŽKREČIAMOSIOS SPONGIFORMINĖS 
ENCEFALOPATIJOS

Visi ES teisės aktai, reglamentuojantys užkrečia-

mosios spongiforminės encefalopatijos (USE) 

prevenciją, galvijų produkcijos, žaliavų tiekimą 

į rinką, nurodytų pavojingų medžiagų šalinimą 

skerdyklose, pašarų importą, tiekimą, yra perkelti 

į nacionalinius teisės aktus.

2002 m. birželio 14 d. patvirtintas ES regla-

mentas „Dėl USE prevencijos, kontrolės ir likvida-

vimo“ (t. y. visų ES išleistų dokumentų, reglamen-

tuojančių USE, santrauka).

Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą 999/2001/EB, nustatantį USE pre-

vencijos, kontrolės ir likvidavimo reikalavimus, 

VMVT direktoriaus 2004 m. sausio 16 d. įsaky-

mu Nr. B1-45 patvirtintos „Užkrečiamųjų spon-

giforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės 

ir likvidavimo taisyklės (Žin., 2004, Nr. 19-611).
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Įgyvendinant 2002 m. spalio 3 d. Europos Par-

lamento ir Tarybos reglamentą Nr. 2002/1774, 

nustatantį taisykles dėl šalutinių gyvūninių pro-

duktų, neskirtų žmonių maistui, Valstybinės mais-

to ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. B1-996 patvirtintos 

„Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo taisyk-

lės“ (Žin., 2004, Nr. 10-296).

Patvirtinti USE kontrolės reikalavimai bei USE 

stebėsenos programa (kliniškai ištiriami visi galvi-

jai ir atliekama galvijų bandų analizė ligos rizikos 

laipsniui įvertinti – tiriant, kuo gyvuliai šeriami, 

ar yra importuotų galvijų, jų palikuonių, turinčių 

klinikinių ligos simptomų; organizuojami kursai 

veterinarijos specialistams, ūkininkams).

Uždraustas mėsos ir kaulų miltų, kraujo miltų, 

pašarų priedų, kurių sudėtyje yra šių medžiagų, 

importas, jų naudojimas gyvulių, paukščių ir 

žuvų pašarų gamybai.

Patvirtinta nurodytų pavojingų medžiagų tvar-

kymo skerdyklose instrukcija (reikalavimai skerdyk-

loms, darbo sauga, gyvulių svaiginimas, nurodytų 

pavojingų medžiagų šalinimas, dažymas, surinki-

mas, išvežimas, mėginių ėmimas ir apskaita).

Nuo 2000 m. Nacionalinėje veterinarijos la-

boratorijoje (NVL) atliekami USE tyrimai. Tiriami 

visi sveiki skerdžiami daugiau negu 30 mėnesių 

amžiaus galvijai, priverstinai paskersti daugiau 

kaip 24 mėnesių amžiaus galvijai, nugaišę galvi-

jai, rizikos grupės galvijai (nugaišę, importuotieji, 

importuotojų palikuonys). Taip pat tiriamos dau-

giau kaip 18 mėnesių amžiaus avys. Tiriama pa-

žangiausiais, visuotinai pripažintais metodais. Iki 

2004 m. vasario 3 d. ištirti 44 045 galvijų, 167 avių, 

13 ožkų galvos smegenų mėginiai. Teigiamų at-

vejų nenustatyta.

NVL atliekamas pašarų tyrimas uždraustoms 

mėsos ir kaulų miltų priemaišoms pašaruose 

nustatyti. Griežta žuvies miltų importo, jų nau-

dojimo pašarų gamybai, realizavimo tvarka (tik 

VMVT bei Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos 

prie ŽŪM licencijuotoms įmonėms, turinčioms 

licencijuotus sandėlius, leidžiama importuoti 

žuvies miltus bei produktus, kurie savo sudėtyje 

turi žuvies miltų; jų terpimas į pašarus leidžiamas 

tik įmonėms, kurios turi tam patvirtintas atskiras 

gamybos linijas ir t. t.).

Pašarai importuojami tik iš ES patvirtinimo nu-

merius turinčių įmonių, pateikus pašaro kokybės 

sertifikatą. Atliekami pašarų stebėsenos tyrimai.

Visa tai padeda užtikrinti visuomenės sveika-

tos saugą.

KITOS KONTROLIUOJAMOS ZOONOZĖS 
IR JŲ SUKĖLĖJAI

Jersiniozė. Tiriama gavus abejotinus brucelio-

zės tyrimų rezultatus. 2003 m. ištirti 38 galvijų, 

9 kiaulių kraujo mėginiai. Nustatyta, jog 6 mėgi-

niai buvo teigiami.

Listeriozė. Ištirti 42 mėginiai, teigiamų nenu-

statyta.

Toksoplazmozė. Tirti 33 kraujo serumo mė-

giniai, nustatyta 1 užsikrėtusi katė.

Echinokokozė. Atliekant veterinarinę sani-

tarinę ekspertizę ištirti 247 835 galvijų, 954 200 

kiaulių mėginiai. Echinokokai rasti 43 galvijų ir 

6873 kiaulių mėginiuose.

APIBENDRINIMAS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba zoo-

nozių kontrolę vykdo vadovaudamasi ES teisės 

aktais ir TEB patvirtintais reikalavimais. Visa teisi-

nė bazė atitinka pripažintas tarptautines normas. 

VMVT sėkmingai įgyvendina Lietuvos Respubli-

kos maisto saugos, gyvūnų gerovės ir apsaugos 

nuo susirgimų priemones.

Vykdoma tuberkuliozės, bruceliozės, salmo-

neliozės, trichineliozės, kampilobakteriozės, echi-

nokokozės, listeriozės, pasiutligės, toksoplazmo-

zės, jersiniozės veterinarinė kontrolė. Kontroliuo-

jamos užkrečiamosios spongiforminės encefalo-

patijos.

VMVT stokoja lėšų ligų profilaktikos prie-

monėms taikyti. Tikimasi, kad Lietuvai tapus ES 

visateise nare šios srities finansavimas pagerės, 

bus skirta pakankamai lėšų ir atsiras galimybė 

pradėti įgyvendinti pasiutligės likvidavimo pro-

gramą. Labai svarbu užtikrinti užkrečiamosios 

spongiforminės encefalopatijos tyrimų finan-

savimą, kad į rinką patektų tiktai ištirtų galvijų, 

avių, ožkų mėsa.

Pabrėžtina, kad VMVT pastangomis jau daug 

metų užkertamas kelias pavojingoms gyvūnų 

ligoms patekti į Lietuvą, o vartotojai apsaugomi 

nuo zoonozinių ligų.
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 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 

1 lentelė. Skiepijimu valdomos užkrečiamosios ligos 1993–2002 metais

2.3. IMUNOPROFILAKTIKA

G. Kligys, V. Bakasėnas, 
V. Usonis

ĮVADAS

Vakcinacija – vienas didžiausių žmonijos atradi-

mų. Svarbią reikšmę kovoje su užkrečiamosiomis 

ligomis turi vakcininė profilaktika. Užkrečiamųjų 

ligų imunoprofilaktika – skiepijimas nuo įvairių 

užkrečiamųjų ligų vakcinomis, anatoksinais 

ar specifiniais serumais bei imunoglobulinais. 

Skiepijant siekiama užkirsti kelią susirgimams 

užkrečiamosiomis ligomis, sukurti aukšto lygio 

kolektyvinį visuomenės imunitetą ir mažinti 

užkrečiamosios ligos plitimo riziką. Skiepijant 

žmones, galima likviduoti daugelį užkrečiamųjų 

ligų arba užkirsti kelią joms plisti.

2003 m. gegužės 14 d. sukako 207 metai nuo 

šiuolaikinės vakcinacijos eros pradžios. Profilakti-

niai skiepijimai radikaliai paveikė vaikų užkrečia-

mųjų ligų epideminį procesą.

Imunoprofilaktikos dėka 1980 m. pasaulyje 

likviduoti raupai, nors šiuo metu kyla raupų 

viruso, kaip biologinio agento, panaudojimo 

galimybė. 2002 m. Europos regionas sertifikuo-

tas, kaip „laisvas“ nuo poliomielito sukėlėjo, šiuo 

metu siekiama likviduoti poliomielitą visame pa-

saulyje. Pasaulio sveikatos organizacija Europos 

regione įgyvendina Tymų ir įgimto raudonukės 

sindromo strateginį planą – siekiama iki 2010 m. 

nutraukti vietinio tymų viruso plitimą ir laiku pra-

dėti gydyti susirgimus įgimtu raudonukės sin-

dromu (<1 įgimto raudonukės sindromo atvejo 

100 tūkst. gyvų naujagimių). Mažėja naujagimių 

sergamumas stablige, raudonuke, difterija, kok-

liušu bei kitų užkrečiamųjų susirgimų, valdomų 

skiepais.

Lietuvoje 1992 m. buvo parengta pirmoji 

Nacionalinė imunoprofilaktikos programa. Jos 

tikslas – sumažinti sergamumą, mirtingumą ir in-

validumą dėl tuberkuliozės, difterijos, stabligės, 

kokliušo, tymų, raudonukės, epideminio parotito 

ir kitų užkrečiamųjų ligų (1 lentelė).

Pagrindinė imunoprofilaktikos programos 

nuostata – paskiepyti kaip galima anksčiau kuo 

daugiau vaikų, t. y. sukurti aukšto lygio kolek-

tyvinį vaikų imunitetą. Nacionalinė imunoprofi-

laktikos programa įgyvendinama atsižvelgiant į 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono 

sveikatos politikos „Sveikata 21“ 7 tikslo „Užkre-

čiamųjų ligų mažinimas“ nuostatas. Iki 2020 m. 

sveikatai neigiamas poveikis, kurį lemia užkre-

čiamosios ligos, turi būti iš esmės sumažintas, 

nuolatos vykdant užkrečiamųjų ligų pašalinimo 

ir suvaldymo programas.

1. Ligų likvidavimas. Iki 2000 m. ar anksčiau nu-

matyta sustabdyti poliomielito plitimą regione, 

o iki 2003 m. ar anksčiau tai turi būti įgyvendinta 

kiekvienoje šalyje; iki 2005 m. ar anksčiau regio-

ne turi būti likviduota naujagimių stabligė; iki 

2007 m. ar anksčiau regione turi būti suvaldyti 

vietiniai tymai, o iki 2010 m. tai turi būti įgyven-

dinta kiekvienoje šalyje.

2. Ligų suvaldymas. Iki 2010 m. ar anksčiau vi-

sose šalyse sergamumo difterija dažnumas tu-

rėtų būti mažesnis kaip 0,1 atvejo 100 tūkst. gy-

ventojų; naujų hepatito B viruso nešiotojų skai-

Rodiklis 100 000 gyventojų

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Difterija 0,21 1,02 1,15 0,29 0,05 0,05 0,16 0,05 0 0,09

Kokliušas 6,8 6,2 2,8 1,5 4,0 2,6 2,2 2,5 4,6 0,7

Stabligė 0,11 0,05 0 0,05 0,08 0,05 0,16 0 0,03 0,03

Poliomielitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tymai 6,7 7,7 5,1 0,94 0,81 0,49 0,62 0,5 0,2 2,9

Parotitas 15,3 13,9 10,3 10,7 17,1 50,6 160,7 118,2 13,3 6,5

Raudonukė 30,2 261,8 599,5 35,6 26,5 20,4 35,7 35,2 13,1 8,0

Hepatitas B 12,6 12,6 14,2 14,0 11,7 12,7 10,1 9,4 10,3 7,9
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1 pav. Sergamumas tymais Europos Sąjungos ir Baltijos šalyse 
1993–2002 metais (100 000 gyventojų)

čius sumažintas mažiausiai 80 proc., įtraukus 

hepatito B vakciną į vaikų skiepijimo programą; 

sergamumo kiaulyte, kokliušu ir Haemophilus 

influenzae B tipo sukeliamų invazinių ligų dažnu-

mas turi būti mažesnis negu 1 atvejis 100 tūkst. 

gyventojų; sergamumo įgimta raudonuke daž-

numas – būti mažesnis kaip 0,01 atvejo 100 tūkst. 

gyvų naujagimių.

EPIDEMIOLOGINĖ PADĖTIS

Šiuo metu Lietuvoje vaikai skiepijami nuo tuber-

kuliozės, virusinio hepatito B, difterijos, kokliušo, 

stabligės, poliomielito, tymų, epideminio par-

otito, raudonukės. Be to, vaikai ir suaugusieji, 

nukentėję nuo pasiutusių ar įtariamų pasiutusių 

gyvūnų, vakcinuojami nuo pasiutligės, o po trau-

mų – nuo stabligės.

Įgyvendinant Nacionalinę imunoprofilaktikos 

programą, 2002 m. Lietuva buvo sertifikuota kaip 

laisva nuo poliomielito viruso šalis. Planuojama 

mažinti sergamumą difterija (vietinius atvejus), 

tymais (vietinius atvejus) (1 pav.).

Nuo 1998 m. Lietuvoje į skiepų kalendorių 

įtrauktas naujagimių ir kūdikių skiepijimas nuo 

virusinio hepatito B. Skiepijant vaikus nuo he-

patito B siekiama, kad vaikų iki penkerių metų 

amžiaus hepatito B viruso nešiotojų skaičius su-

mažėtų 80 proc., palyginti su hepatito B viruso 

nešiotojų skaičiumi prieš vakcinaciją. Vykdant 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-

nistro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 686 

„Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės sveikatos 

priežiūros strategijos įgyvendinimo 2002–2004 

metų priemonių plano patvirtinimo“ 2.1.4 punk-

tą, sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 

23 d. įsakymu Nr. 464 „Dėl Lietuvos Respublikos 

vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus pa-

tvirtinimo“ 2002 m. buvo pakeistas Lietuvos 

Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalen-

dorius: pradėta skiepyti 12 metų amžiaus vaikus 

nuo hepatito B, o 6–7 metų amžiaus vaikus – 

antrąja tymų, epideminio parotito, raudonukės 

vakcinos doze.

Pasaulio sveikatos organizacijos siūlomos stra-

tegijos skiepijimų nuo užkrečiamųjų ligų srityje 

akcentuojama, kad visuotinio kūdikių ir paauglių 

skiepijimo nuo hepatito B įdiegimas turi būti 

svarbiausia nacionalinių imunizacijos programų 

dalis. Nuo 2002 m. rudens nuo hepatito B pra-

dėta skiepyti 12 metų amžiaus vaikus kaip vieną 

didžiausių rizikos grupių. Pastaruoju metu šalyje 

didžiausias sergamumas hepatitu B yra 15–29 

metų amžiaus grupėje, tai sudaro 62,3 proc. visų 

registruojamų atvejų, todėl paaugliai priskiriami 

rizikos grupei. Sparčiai plintanti narkomanija gali 

būti vienas papildomų veiksnių, sąlygojančių ser-

gamumą hepatitu B. Pakeitus Lietuvos Respubli-

kos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių ir 

pradėjus skiepyti dvylikamečius, bus sudarytos 

prielaidos paauglių ir jauno amžiaus suaugusiųjų 

sergamumui hepatitu B mažinti.
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Pasaulio sveikatos organizacijos Europos re-

giono tymų pašalinimo programos iniciatyvos 

pagrindinės nuostatos yra šios: gausiai skiepyti 

pirmąja tymų vakcinos doze, o vaikams prieš 

pradedant lankyti mokyklą skirti antrąją vakci-

nos dozę. Skiepijant naudojama trivalentė tymų, 

epideminio parotito, raudonukės (MMR) vakcina. 

Daugelyje pasaulio ir Europos šalių ši nuostata 

jau įgyvendinama ir vaikai nuo tymų, epidemi-

nio parotito ir raudonukės antrą kartą skiepijami 

prieš pradedant lankyti mokyklą, pvz., Suomijoje, 

Vokietijoje, JAV 4–6 metų, Kanadoje – 4 metų. Nuo 

2002 m. ir Lietuvoje antrąja tymų, epideminio par-

otito, raudonukės (MMR) vakcinos doze skiepijami 

6–7 metų vaikai. Pradėjus skiepyti nuo tymų, 

epideminio parotito, raudonukės 6 metų amžiaus 

grupės vaikus, būtina papildomai skiepyti ir kitų 

amžiaus grupių vaikus, kad neliktų 7–11 metų vai-

kų, nepaskiepytų antrąja vakcinos doze.

Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gegužės 

29 d. įsakymu Nr. V-313 (Žin., 2003, Nr. 56-2497) 

patvirtinto Tymų ir įgimto raudonukės sindromo 

epidemiologinės priežiūros ir profilaktinių skiepų 

plano 2003–2007 metams 4.1 punkte numatyta 

atlikti serologinius kraujo tyrimus siekiant įver-

tinti įvairaus amžiaus asmenų imlumą tymams, 

raudonukei bei dalyvauti ESEN 2 (European Sero-

epidemiology Network 2) projekte. Tai numatyta 

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regio-

ninio biuro strategijoje dėl tymų vietinių atvejų 

šalyse likvidavimo iki 2010 m.

Nuo 2001 m. spalio mėnesio nuo tuberku-

liozės nebeskiepijami 6–7 metų vaikai. Pasaulio 

sveikatos organizacija nurodo, kad skiepai nuo 

tuberkuliozės vaikų neapsaugo nuo užsikrėtimo 

ir susirgimo tuberkulioze, todėl rekomenduoja-

ma kaip galima anksčiau skiepyti tik naujagimius 

siekiant apsaugoti nuo sunkių tuberkuliozės 

formų – tuberkuliozinio meningito ir miliarinės 

tuberkuliozės. Lietuvoje naujagimiai nuo tuber-

kuliozės skiepijami 2–3 dieną po gimimo.

Vykdant Nacionalinę imunoprofilaktikos pro-

gramą, kasmet vertinamos skiepijimo apimtys, 

t. y. kiek procentų vaikų paskiepyta nuo kon-

kretaus susirgimo tam tikroje amžiaus grupėje 

(2 lentelė).

Skiepai pagal Lietuvos skiepų kalendorių fi-

nansuojami iš valstybės biudžeto (2 pav.). Vak-

cinos perkamos centralizuotai viešųjų konkursų 

būdu. Lietuvoje naudojamos tik Pasaulio sveika-

tos organizacijos reikalavimus atitinkančios vak-

cinos. Nuo 1996 m. Lietuvoje už besiskiepijan-

čiųjų lėšas pradėtos pirkti vakcinos, papildančios 

Nacionalinės imunoprofilaktikos programos ga-

rantuojamas vakcinas. Vaikus rekomenduojama 

skiepyti Haemophilus influenzae B tipo infekcijos 

vakcina, kokliušo vakcina su neląsteliniu kom-

ponentu, vėjaraupių, hepatito A, moderniomis 

kombinuotosiomis ir kitomis vakcinomis, jei vak-

cinos kainą padengia tėvai.

Sergamumas Haemophilus influenzae B tipo in-

fekcija – aktuali problema visame pasaulyje. Lie-

2 lentelė. Skiepijimo apimtys Lietuvoje 1992–2002 metais

Apimtys, proc. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Tuberkuliozė, BCG 
(naujagimiai)

93,9 97,6 95,9 96,6 98,4 98,4 99,1 99,3 99,0 99,3 99,3

Difterija ir stabli-
gė 3 (1 metų)

86,3 86,8 87,2 90,4 92,1 92,0 93,5 93,1 93,6 94,7 94,8

Kokliušas 3 (1 metų) 77,6 83,1 83,4 89,0 91,2 90,0 93,1 93,0 93,5 94,6 94,8

Poliomielitas
(1 metų)

88,3 86,3 87,9 89,3 92,6 94,8 96,6 96,9 96,9 97,5 97,0

Tymai (2 metų) 89,0 92,7 93,7 93,7 93,7 95,9 96,5 96,9 97,0 97,4 97,9
Epideminis paroti-
tas (2 metų)

75,9 54,3 79,4 79,4 79,4 94,9 96,7 96,9 97,0 97,4 97,9

Raudonukė
(2 metų)

79,0 43,7 74,8 88,8 94,7 94,4 95,6 96,8 97,0 97,4 97,9

Hepatitas B
(naujagimiai)

– – – – – – 95,7 95,6 99,0 99,2 99,6
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tuvoje dėl nepakankamo bakteriologinės diag-

nostikos lygio patvirtinama nedaug šios ligos at-

vejų. Tačiau, atsižvelgiant į kitose šalyse atliktus 

tyrimus, Haemophilus influenzae B tipo sergamu-

mo paplitimas Lietuvoje turėtų būti panašus kaip 

ir kitose Europos šalyse. Haemophilus influenzae 

B tipo infekcija sukelia ūmias, gyvybei pavojingas 

ligas, tarp jų pūlingus meningitus, epiglotitus. 

Daugelio šalių patirtis rodo, kad pradėjus skie-

pyti kūdikius nuo Haemophilus influenzae B tipo 

infekcijos, šis susirgimas beveik išnyksta.

Neišspręstos problemos, grėsmės

ir jų sprendimo būdai

1. Artimiausiu metu būtina į Nacionalinę imu-

noprofilaktikos programą įtraukti vaikų skiepi-

jimą Haemophilus influenzae B tipo vakcina. Skie-

pijant nuo šios infekcijos bus kontroliuojama už-

krečiamoji liga bei sudarytos sąlygos ateityje ją 

visiškai likviduoti.

2. Dėl netobulos laboratorinių tyrimų organi-

zavimo ir finansavimo tvarkos yra nepakankama 

užkrečiamųjų ligų, taip pat ir profilaktiniais skie-

pais valdomų, laboratorinė diagnostika.

3. Ilgalaikis (3 metams) nenutrūkstamas Nacio-

nalinės imunoprofilaktikos programos finansa-

vimas leistų įsigyti būtinų vakcinų ir įgyvendinti 

adekvatų bei tolygų vakcinų poreikio planavimą.

4. Siekiant pagerinti imunoprofilaktinio darbo 

organizavimą ir priežiūrą šalyje, būtina sukurti ir 

įdiegti kompiuterizuotą duomenų apibendrini-

mo ir teikimo sistemą.

2 pav. Lietuvos nacionalinės imunoprofilaktikos programos 
finansavimas 1997–2002 metais (tūkst. Lt)

2.4. TUBERKULIOZĖ

A. Naujokaitė, R. Vaitkienė,
E. Davidavičienė, R. Nargėla, 
R. Sakalauskas

ĮVADAS

Tuberkuliozė buvo ir tebėra svarbi visuomenės 

sveikatos problema Lietuvoje. Nuo 1998 m. Lie-

tuvoje vykdoma Valstybinė tuberkuliozės pro-

filaktikos ir kontrolės programa (toliau – TB pro-

grama), kuriai nuo 2000 m. iki šiol nuolatinę žen-

klią metodinę ir finansinę paramą teikia Šiaurės 

šalys, ypač Norvegija. Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2002 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 1611 

„Dėl Valstybinės tuberkuliozės profilaktikos ir 

kontrolės 2003–2006 metų programos“ (Žin. 

2002, Nr. 99-4408) patvirtinta TB programa su-

jungė Lietuvos ir Šiaurės šalių veiklą bei lėšas. 

Sutelktos užsienio donorų, valstybės, savivaldy-

bių institucijų ir specialistų pastangos padeda 

stabilizuoti sergamumą tuberkulioze, diegti ir 

plėtoti tiesiogiai stebimo ir kontroliuojamo gy-

dymo (angl. Directly observed treatment strategy – 

DOTS) strategiją pagal Pasaulio sveikatos orga-

nizacijos (PSO) ir kitų tarptautinių organizacijų 

rekomendacijas.

Kaip matyti iš 1 lentelės, buvusiose Sovietų 

Sąjungos šalyse sergamumo TB rodikliai gerokai 

aukštesni negu Šiaurės šalyse. Tai kaimyninėms 

valstybėms kelia nerimą, kadangi plaučių TB yra 

oro lašeliniu būdu plintanti užkrečiamoji liga. 
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Didėjanti gyventojų migracija šią problemą daro 

dar aktualesnę. Dėl blogėjančių sveikatos rodik-

lių rytinėje Baltijos jūros regiono dalyje, ypač 

pagausėjus TB, atsparios vaistams TB ir ŽIV/AIDS 

atvejams, Baltijos valstybių vadovų susitikime 

Danijoje 2000 m. buvo nutarta įsteigti Užkrečia-

mųjų ligų kontrolės Baltijos jūros regione darbo 

grupę (Healthy Neighbours. Task Force on Commu-

nicable Disease Control in The Baltic Sea Region. 

http://www.baltichealth.org).

DOTS REIKŠMĖ

PSO Europos regiono biuras 2000 m. išleido spe-

cialų leidinį, skirtą didelio tuberkuliozės serga-

mumo Vidurio ir Rytų Europos regione analizei 

(Strategy to Control Tuberculosis int the WHO Re-

gion, Denmark, 2000). Leidinyje nurodytos ketu-

rios priežasčių, lemiančių aukštus sergamumo TB 

rodiklius šio regiono valstybėse, grupės:

1. Socialinės ir ekonominės problemos (sunki 

ekonominė padėtis, skurdas, perpildyti kalėjimai, 

benamiai);

2. Prastas klinikinis darbas ir nepakankamas 

finansavimas, netikslus naujų TB atvejų nustaty-

mas, diagnostikos kokybės trūkumai ir nesėk-

mingas gydymas, bloga registravimo sistema;

3. Prieštuberkuliozinių vaistų stoka, nestan-

dartizuotas gydymas ir to sąlygojamas TB serga-

mumo bei TB formų, atsparių daugeliui vaistų, 

gausėjimas;

1 lentelė. Sergamumas tuberkulioze 
(pagal nacionalinių užkrečiamųjų ligų registrų duomenis)

4. Didėjantis ŽIV infekuotumas ir TB bei ŽIV/

AIDS formos.

PSO pabrėžė, jog šalių vyriausybės turi spręsti 

TB problemą ir daryti įtaką socialiniams ekono-

miniams veiksniams. Vyriausybei tenka prisiimti 

įsipareigojimus finansuoti TB kontrolės ir preven-

cijos veiklą, sutelkti šalies išteklius bei mažinti 

atskirų vietovių skirtumus. Atkreiptas dėmesys į 

TB programų priežiūros (supervizijos) svarbą bei 

vietos (savivaldybių) ir valstybės veiklos koor-

dinavimą. Nurodoma, kad TB kontrolės sistema 

tik tada veiksminga, jei ji integruota į sveikatos 

sistemos infrastruktūrą, ypač į pirminę sveikatos 

priežiūrą, suderinta su vykdoma sveikatos si-

stemos reforma ir tinkamai įvertintas slaugytojų 

vaidmuo.

PSO ir kitos tarptautinės organizacijos pri-

pažįsta, kad veiksmingiausia TB profilaktikos 

priemonė yra kokybiškas ir kontroliuojamas 

gydymas prieštuberkulioziniais vaistais, prižiū-

rint medicinos personalui. Šios strategijos, kuri 

vadinama tiesiogiai stebimo ir kontroliuojamo 

gydymo stategija (DOTS), efektyvumas yra įro-

dytas pasaulyje. Nurodomi penki pagrindiniai 

DOTS elementai:

1) Vyriausybės parama valstybinės TB progra-

mos įgyvendinimui;

2) naujai susirgusių TB išaiškinimas pasyviu 

metodu, kai pacientas kreipiasi į gydytoją 

dėl nusiskundimų;

Valstybė
1999 2000 2001 2002

Iš viso 
abs. sk.

100 000 
gyv.

Iš viso 
abs. sk.

100 000
gyv.

Iš viso 
abs. sk.

100 000
gyv.

Iš viso 
abs. sk. 

100 000
gyv.

Danija 571 10,7 548 10,3 517 9,7 429 8,0

Norvegija 273 6,2 238 5,3 297 6,6 256 5,7
Švedija 493 5,6 458 5,2 440 5,0 418 4,7
Suomija 565 10,9 537 10,3 494 9,5 475 9,1

Islandija 12 4,0 9 3,0 15 5,0 8 3
Estija 609 42,1 596 43,4 555 40,6 522 38,2
Latvija n, a – 1 712 70,2 1 729 73,1 1535 65,4
Lietuva 2 846 76,9 2 668 72,2 2 606 74,7 2097 60,5
Kaliningradas 738 85,2 868 91,2 950 100,3 1042 110,0
Šaltinis: http://www.epinorth.org/english/epi-data/byDisease/tub-t.shtml

Pastaba. Į Kaliningrado srities registrą neįtraukti kalinių sergamumo duomenys.
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3) tiesiogiai stebimo ir medikų kontroliuoja-

mo gydymo I eilės prieštuberkulioziniais 

vaistais trumpalaikių kursų įgyvendinimas;

4) centralizuotas reguliarus aprūpinimas ko-

kybiškais prieštuberkulioziniais vaistais bei 

vaistų atsargomis ne mažiau kaip 6 mėne-

siams;

5) tikslus naujai išaiškintų ligonių registravi-

mas pagal nustatytus tarptautinius stan-

dartus bei atliekama kohortinė analizė pra-

ėjus 12–15 mėnesių nuo gydymo pradžios.

DOTS įgyvendinimas iš esmės keičia TB diag-

nostikos ir gydymo organizavimą. Sovietų Sąjun-

goje, skirtingai nuo kitų šalių, veikė specializuota 

vertikali TB dispanserių sistema, buvo taikoma 

fluorografinė ir rentgenologinė diagnostika bei 

stacionarinis pacientų gydymas. Pagal DOTS 

ypač rūpinamasi epidemiologiškai svarbiais TB 

mikobakterijas skiriančiais pacientais, todėl pa-

brėžiama bakteriologinės diagnostikos (skreplių 

tyrimų) reikšmė, į diagnostikos ir palaikomojo 

gydymo procesą įtraukiami bendrosios praktikos 

gydytojai ir bendruomenės slaugytojai, vidaus ir 

vaikų ligų gydytojai – taip gerinamas paslaugų 

prieinamumas ir mažinamas pacientų stigma-

tizavimas. Reikalaujama taikyti standartizuotą 

ambulatorinį ir stacionarinį gydymą pagal tarp-

tautines rekomendacijas bei vykdyti nuolatinę 

diagnostikos, gydymo, registravimo kokybės 

kontrolę. Buvusi atskira TB specialistų ftiziatrų 

specialybė integruojama į platesnę – pulmonolo-

giją. Siekiama užtikrinti efektyvią pirminę tuber-

kuliozės profilaktiką, ankstyvąją tuberkuliozės 

diagnostiką skreplių mikroskopijos centruose ir 

bakteriologijos laboratorijose, plėtoti medikų 

kontroliuojamą sergančiųjų TB gydymą ambula-

toriškai, tobulinti TB sergančių asmenų registra-

vimą pagal PSO nustatytus standartus ir kt.

Bendradarbiaudamos su PSO ir ES, Šiaurės 

šalys daug dėmesio ir lėšų skyrė DOTS įgyvendi-

nimui Lietuvoje. 2000 m. pagal Lietuvos, Latvijos 

ir Estijos sveikatos apsaugos ministrų ir Šiaurės 

šalių (Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Danijos ir 

Islandijos) atstovų pasirašytą sutartį buvo dve-

jus metus vykdomas No TB Baltic (Nordic Baltic 

Tuberculosis) projektas. Šiaurės šalių metodinės 

ir finansinės paramos dėka buvo išplėstas DOTS 

įgyvendinimas nuo bandomųjų projektų ketu-

riose kaimo savivaldybėse iki penkių didžiųjų 

Lietuvos miestų. Siekiant kokybiškos ankstyvos 

TB diagnostikos, buvo 2000–2001 m. įrengti 

skreplių mikroskopijos centrai apskrityse, at-

naujintos ligoninių bakteriologijos laboratorijos, 

kartu su universitetais DOTS principų mokyti 

gydytojai pulmonologai, ftiziatrai, vidaus ligų gy-

dytojai, pediatrai, bendrosios praktikos gydytojai, 

laborantai, slaugytojai. Parengta ir įdiegta TB 

pacientų registravimo pagal PSO standartus sis-

tema, plėtojamas ambulatorinis medikų tiesiogiai 

kontroliuojamas TB gydymas, teikiama socialinė 

parama: kompensuojamos transporto išlaidos 

šiuos pacientus gydantiems medikams arba į gy-

dymo įstaigas vykstantiems pacientams ir teikia-

mi maisto paketai besigydantiems asmenims.

Sėkminga buvusių TB ligoninių reorganizacija – 

taip pat TB programos rezultatas. Vieni pirmųjų 

Lietuvoje kauniečiai sėkmingai reorganizavo tu-

berkuliozės ligonines, sujungė keturias asmens 

sveikatos priežiūros įstaigas į vieną – Romainių 

tuberkuliozės ligoninę. Dvi buvusios tuberku-

liozės ligoninės perorganizuotos į palaikomojo 

gydymo ir slaugos ligonines. Marijampolėje 

buvusi nedidelė TB ligoninė integruota į apskri-

ties ligoninę, o buvę TB skyriai rajonų ligoninėse 

uždaryti. Taip siekiama plėtoti ambulatorinį TB 

sergančių pacientų gydymą ir mažinti papildo-

mo užkrato pavojų. Buvo pradėti ir tęsiami darbai 

gerinant TB diagnostiką ir gydymą kalėjimuose.

VALSTYBINĖ TB PROFILAKTIKOS 
IR KONTROLĖS 20032006 M. PROGRAMA

Valstybinė TB profilaktikos ir kontrolės 2003–

2006 m. programa parengta atsižvelgiant į PSO 

rekomendacijas, Lietuvos sveikatos programos 

uždavinius ir strategines kryptis. Šia programa 

tęsiama Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos 

ir kontrolės programa, kuriai pritarta LR Vyriau-

sybės 1998 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 300 (Žin., 

1998, Nr. 26-692).

Artimieji programos tikslai:

– organizuoti efektyvią pirminę tuberkulio-

zės profilaktiką asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose, informuoti gyventojus apie tu-

berkuliozės epidemiologinę situaciją šaly-

je ir kaip apsisaugoti nuo šios ligos;
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2 lentelė. Planuojami sergamumo TB perspektyviniai rodikliai 
Lietuvoje iki 2006 metų

– taikyti tuberkuliozės profilaktikos priemo-

nes kardomojo kalinimo ir laisvės atėmimo 

vietose;

– vykdyti ankstyvą tuberkuliozės diagnostiką 

mikroskopijos centruose, bakteriologijos 

laboratorijose taikyti efektyvias diagnosti-

kos priemones;

– taikyti sveikatos priežiūros specialistų kon-

troliuojamą ambulatorinį naujai nustatytų 

ligonių gydymą;

– užtikrinti, kad tuberkulioze sergantys as-

menys būtų reguliariai ir nemokamai ap-

rūpinami kokybiškais vaistais;

– siekti racionalaus ir efektyvaus lovų tuber-

kuliozės stacionaruose naudojimo;

– užtikrinti sveikatos priežiūros specialistų 

tobulinimą tuberkuliozės profilaktikos ir 

kontrolės klausimais.

Įgyvendinus Valstybinę TB profilaktikos ir 
kontrolės 2003–2006 m. programą planuoja-
ma, kad sergamumas tuberkulioze 100 000 
gyventojų mažės (žr. 2 lentelę).

Įgyvendinus šią programą, pagerės TB pro-

filaktikos, diagnostikos, gydymo ir kontrolės 

kokybė; taikant šiuolaikines visuomenės švieti-

mo priemones, gyventojai daugiau žinos apie 

tuberkuliozės plitimo būdus, sumažės užsikrėtu-

siųjų tuberkulioze, nuo stacionarinio TB gydymo 

palaipsniui bus pereinama prie ambulatorinio. 

Ligonis, besigydantis ambulatoriškai, galės pasi-

rinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ar jos 

padalinį (pirminės sveikatos priežiūros centrą, 

polikliniką, TB kabinetą, medicinos punktą, am-

bulatoriją ir kt.), kur kasdien arba kas antrą dieną 

gaus prieštuberkuliozinių vaistų arba šie vaistai 

bus jam tiekiami į namus. Socialinė parama 

(maisto paketai, kelionės išlaidų į ambulatorinę 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal į na-

mus kompensavimas ir kt.) padės užtikrinti koky-

bišką kontroliuojamą nepertraukiamą gydymą.

Sveikatos priežiūros specialistų tobulinimas 

pagerins TB profilaktiką ir kontrolę. Tikimasi, kad 

2005 m. DOTS bus įgyvendinta visoje šalyje.

Metai  2003 2004 2005 2006
Nauji tuberkuliozės atvejai  66 60 57 55

Be Šiaurės šalių paramos, Lietuva gauna Atlan-

tos (JAV) Užkrečiamųjų ligų centro (CDC) paramą 

nacionaliniam prieštuberkuliozinių vaistų atspa-

rumo tyrimui.

Daugiau kaip pusė šalies savivaldybių iš sa-

vivaldybių biudžetų bei savivaldybių sveikatos 

fondų skiria lėšų vietinėms tuberkuliozės pro-

filaktikos ir kontrolės programoms. Ypač didelę 

paramą Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 

programai teikia Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Pane-

vėžio ir kitos savivaldybės.

ŠIAURĖS ŠALIŲ PARAMA 
TB PROGRAMAI 20032005 METAIS

Sėkmingai įvykdžius No TB Baltic projektą, Nor-

vegijos ir Islandijos vyriausybės toliau teikia 

metodinę ir finansinę paramą Lietuvai. 2002 m. 

birželio 25 d. LR sveikatos apsaugos ministras ir 

Norvegijos užsienio reikalų ministras pasirašė 

susitarimą dėl projekto „Tuberkuliozės preven-

cija ir kontrolė Lietuvoje įgyvendinant tiesiogiai 

kontroliuojamo tuberkuliozės gydymo strategiją 

(DOTS)“ įgyvendinimo. Šį projektą finansuoja 

Norvegijos vyriausybė.

DOTS projekto lėšomis iš dalies apmokama:

– I eilės prieštuberkuliozinių vaistų, skirtų 

ambulatoriniam gydymui, bazinių kainų, 

kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto, ir mažmeninių 

kainų skirtumas vaistinėms;

– maisto ir higienos reikmenų paketai ligo-

niams, kuriems taikomas tiesiogiai kontro-

liuojamas ambulatorinis TB gydymas;
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– pacientų, kurių ambulatorinis gydymas 

nuo TB kontroliuojamas medicinos perso-

nalo, kelionės į įstaigą ir atgal į namus;

– ftiziatrų, pulmonologų, bendrosios prak-

tikos gydytojų, vidaus ligų gydytojų, pe-

diatrų ir bendrosios praktikos slaugytojų 

kelionės pas pacientus, kuriems teikiamos 

kontroliuojamo ambulatorinio tuberkulio-

zės gydymo paslaugos;

– gydytojų ir slaugytojų tobulinimas tuber-

kuliozės kontrolės klausimais ir kt.

Pradėti darbai TB diagnostikai ir profilaktikai 

Lietuvos kalėjimuose gerinti.

Šiaurės šalių parama padėjo toliau plėtoti 

DOTS įgyvendinimą Lietuvoje. Vykdant pro-

gramą, visose šalies apskrityse ir daugelyje sa-

vivaldybių buvo tęsiami apskričių, savivaldybių 

gydytojų, specialistų, bendrosios praktikos gydy-

tojų, laborantų, slaugytojų mokymai apie DOTS 

įgyvendinimą; juos rengė Sveikatos apsaugos 

ministerija kartu su Vilniaus universiteto bei Kau-

no medicinos universiteto Pulmonologijos kli-

nikomis. Šiuose seminaruose dalyvavo ir Krašto 

apsaugos bei Teisingumo ministerijos Kalėjimų 

departamento sistemoje dirbantys medikai. Šios 

tematikos kursų integravimas į universitetų po-

diplominio tobulinimo programas padeda užtik-

rinti nuolatinį medicinos personalo tobulinimą. 

2003 m. buvo tęsiamas tuberkuliozės stacionarų 

restruktūrizavimas. Vilniaus apskrityje keturios 

TB ligoninės sujungtos į Respublikinę tuberkulio-

zės ir infekcinių ligų ligoninę. Toliau sprendžiami 

TB duomenų bazės pertvarkymo į registrą ir kt. 

klausimai. Išlieka aktualios TB sergančiųjų at-

spariomis TB formomis epidemiologinės ir labo-

ratorinės priežiūros, socialinės rūpybos, taip pat 

su TB sergančiais pacientais dirbančių medikų 

darbo saugos, pulmonologijos ir ftiziatrijos spe-

cialybių integravimo ir kiti klausimai.

Nuo 1998 m. buvo atliktas didžiulis darbas. Pri-

imta daug teisės aktų, reglamentuojančių specia-

listų darbą, diagnostikos ir gydymo reikalavimus, 

paslaugų apmokėjimą, TB programos darbo 

organizavimą. Vadovaujantis Lietuvos Respub-

likos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, 

Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 6 straipsnio 4 da-

lies 10 punktu ir siekiant stabilizuoti tuberkulio-

zės plitimą, sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-276 patvirtintas Vi-

suomenei pavojingų užkrečiamųjų ligų, kuriomis 

sergantys asmenys laikomi apdraustaisiais, kurie 

draudžiami valstybės lėšomis privalomuoju svei-

katos draudimu, sąrašas. Visuomenės saugumo 

požiūriu yra labai svarbu, kad visi tuberkulioze 

sergantys pacientai būtų gydomi nepriklauso-

mai nuo jų socialinio statuso.

1 pav. Sergamumo TB pokyčiai 
1998–2002 metais Lietuvoje

Didžiausias sergamumas TB buvo 1998 m. Šiuo 

metu civiliniame ir kalėjimų sektoriuje sergamu-

mo TB lygis mažėja. Pagerėjo gydymo rezultatai. 

Per pastaruosius metus buvo pakeista ir sustip-

rinta statistikos sistema. Vis dėlto išlieka svarbi 

problema – atsparumas prieštuberkulioziniams 

vaistams. Pagrindinės rekomendacijos progra-

mos tęstinumui:

 tęsiamas paslaugų teikėjų mokymas vietose;

 laboratorijų tarnybų darbo racionalizavimas;

 DOTS programų įvairovė;

 pagerėjęs prieinamumas ir TB atvejų vady-

ba kaimo vietovėse.

2002 m. DOTS apėmė 50 proc. Lietuvos teri-

torijos. Šiaurės šalių konsultantai du kartus per 

metus kontroliuoja šios programos įgyvendini-

mą ir teikia raportus apie padėtį ir problemas. 

Šie raportai spausdinami Baltijos jūros regiono 

užkrečiamųjų ligų kontrolės darbo grupės (Task 

Force on Communicable Disease Control in the Bal-

tic Sea Region) tinklalapyje (http://www.baltic-

health.org). Labai svarbu toliau tęsti šią TB progra-

mą ir jai iš valstybės biudžeto skirti reikiamų lėšų.
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DOTS daugeliu atžvilgių yra moderni sveika-

tos programa. Ją įgyvendinant svarbiausia laiky-

tis principų ir pasiekti gydymo rezultatus didi-

nant sveikatos paslaugų teikimo lankstumą ir 

nukreipiant paslaugas pagal pacientų grupės 

poreikius. Tai labai svarbūs veiksniai organizuo-

jant paslaugas lėtinėmis ligomis sergantiems pa-

cientams.

TB PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 
PROBLEMOS

Šiaurės šalių konsultantai nurodė TB programos 

įgyvendinimo problemas (pagal 2003 m. lapkri-

čio mėn. Thuridur Arnadottir, Thorsteinn Blondal 

raportą) (http://www.baltichealth.org):
 Ligoninių ir sveikatos sektoriaus reformos 

eiga yra problemiška. Kai mažėja ligoninių, 

turi būti stiprinamos ambulatorinės tarny-

bos. Būtina TB pacientų gydymą toliau tęsti 

slaugos namuose. Didėja slaugos namų, 

globos, nakvynės įstaigų poreikis bena-

miams. Šiuo metu kai kurie TB pacientai 

iš ligoninių išrašomi nepaisant to, kad jie 

yra benamiai ir negali baigti gydytis am-

bulatoriškai. TB programoje nenumatytas 

sprendimas dėl šių pacientų, kurių nėra 

daug. Tai susiję su atsparių vaistams TB for-

mų atsiradimu. Atsparių vaistams TB formų 

(MDR-TB) gydymas yra svarbi visos šalies, 

ne tik apskrities, problema.
 Mokymas ir priežiūra. Būtina labiau rūpintis 

programos įgyvendinimo klausimais vieto-

se, nuodugniau analizuoti diagnostikos, 

gydymo, laboratorijų, informacinės siste-

mos darbą.
 Bakteriologinio patvirtinimo rodikliai turi 

būti aukšti. Naujų plaučių TB atvejų rodiklis 

aukščiausias Šiauliuose (84,5 proc. 2003 m. 

pirmoje pusėje); čia taip pat aukštas ir išgy-

dymo rodiklis – tai rodo gerą paslaugų ko-

kybę. Bakteriologinio patvirtinimo rodiklis 

pagerėjo Panevėžyje ir Marijampolėje, ta-

čiau lieka žemas kalėjimuose.
 ŽIV/AIDS. Vis dar pranešama, kad nedide-

lė TB sergančiųjų dalis yra ŽIV pozityvūs. 

Tačiau tai gali rodyti žemą klinikinį įtarimo 

lygį.

 Buvo nustatyta atvejų, kai pacientai vengė 

gydytis, nes norėjo išlaikyti invalidumo 

pensiją, kurią jie gavo dėl ligos. Todėl užsie-

nio ekspertai mano, kad socialinė parama 

turi būti teikiama ne dėl TB diagnozės, o dėl 

kitų priežasčių.
 Įgyvendinant TB programą reikėtų aktyviau 

dirbti ryšių su visuomene bei sveikatos mo-

kymo srityse. Informacija pacientams apie 

TB turi būti matoma ir suprantama: turi būti 

parengtos trumpos ir aiškios žinutės dėl 

kosulio ir ligos plitimo oro lašeliniu būdu, 

parodyta rūkymo žala ir grėsmė, dalijimosi 

su kitais asmenimis stalo įrankiais pavojus. 

Tam skirta ir lėšų. Norvegijos pacientų NVO 

atstovai 2003 m. aplankė Vilnių ir Šiaulius 

ir pasirašė paramos pacientų mokymui 

sutartį. Panašus projektas remiamas Latvi-

joje. Projekto tikslas yra pagerinti pacientų 

žinias apie TB ir padėti jiems įveikti ligą.
 TB kontrolė, atvejų registravimas, bakterio-

loginis patvirtinimas ir gydymo rezultatai 

Šiauliuose yra pavyzdiniai. Šiaulių apskritis 

rekomenduojama kaip pagrindinė geros 

praktikos demonstravimo vieta Lietuvoje.
 Visuomenė turi spręsti skurdo, nedarbo, 

alkoholizmo ir rūkymo problemas.

Išvados:

1. Tuberkuliozės sergamumo mažinimas susi-

jęs su Lietuvos skurdo, nedarbo, alkoholizmo ir 

rūkymo problemomis.

2. TB programa ir Šiaurės šalių parama lėmė 

DOTS diegimą bei plėtrą Lietuvoje ir sudarė sąly-

gas TB pacientams gauti sveikatos priežiūros pa-

slaugas, atitinkančias tarptautinius reikalavimus.

3. DOTS įgyvendinimą Šiaulių apskrityje tarp-

tautiniai ekspertai pripažino geros praktikos mo-

deliu.

4. Išlieka TB programos įgyvendinimo proble-

mos laisvės atėmimo vietose.

5. Nedidelė ŽIV pozityviųjų dalis tarp TB ser-

gančiųjų gali rodyti žemą klinikinį įtarimo lygį.

6. Pasitaiko atvejų, kai pacientai vengia gydy-

tis norėdami išlaikyti invalidumo pensiją, kurią jie 

gauna dėl tuberkuliozės.

7. Didėja slaugos namų, globos ir nakvynės 

įstaigų poreikis benamiams.
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Pasiūlymai:

1. Kompleksiškai spręsti skurdo, nedarbo, al-

koholizmo, rūkymo ir tuberkuliozės problemas.

2. Užtikrinti TB programos tęstinumą.

3. Skleisti Šiaulių apskrities pavyzdį kaip DOTS 

įgyvendinimo geros praktikos modelį.

4. Labiau rūpintis TB programos įgyvendini-

mu laisvės atėmimo vietose.

6. Daugiau dėmesio skirti TB pacientų ŽIV/

AIDS diagnostikai.

7. Spręsti TB pacientų socialines problemas: 

invalidumo nustatymo, slaugos ir globos įstaigų 

steigimo klausimus.

2.5. LYTIŠKAI PLINTANČIOS 

INFEKCIJOS

G. Kligys, E. Kuliešytė, 
I. Marčiukaitienė, B. Morkūnas,
S. Valiukevičienė, E. Žėbienė

ĮVADAS

Lietuvoje mažėjant gyventojų gimstamumui, dar-

bas su veiksniais, darančiais įtaką reprodukci-

nei sveikatai, turi ypač didelę reikšmę. Tokiems 

veiksniams priklauso lyties takų infekcijos bei jų 

grupė – lytiškai plintančios infekcijos (toliau – 

LPI). Nuo 1991 m. pakitusios socialinės bei eko-

nominės sąlygos verčia peržiūrėti sveikatos prie-

žiūros sistemą, taip pat ir LPI valdymą.

Lietuvos sveikatos programoje numatomi tik-

slai ir uždaviniai Lietuvos gyventojų sveikatingu-

mui gerinti. Ar šiam siekiui įgyvendinti LPI srityje 

turime pakankamą teisinę bazę?

Teisinė bazė. Pagrindinis teisės aktas, reguliuo-

jantis užkrečiamųjų ligų epidemiologinę prie-

žiūrą, yra Lietuvos Respublikos žmonių užkre-

čiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymas 

(Žin., 2001, Nr. 112-4069). Atitinkami aktai galioja 

ir kitose Europos valstybėse.

Atsižvelgdamos į didėjantį epidemijos mastą 

ir jos grėsmę visuomenės sveikatai, nacionali-

niam ir regioniniam saugumui, PSO ir UNICEF 

paskelbė ŽIV/AIDS ir LPI prioritetine būtinos kon-

trolės sritimi. Pastaraisiais metais vykstanti Eu-

ropos Sąjungos plėtra veikia ir LPI sritį. Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 2119/98/EB 

išdėstyti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 

priežiūros ir kontrolės reikalavimai perkelti ir į 

Lietuvos Respublikos teisę.

Remiantis sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-188 „Dėl Europos Ko-

misijos sprendimo Nr. 2002/253/EB paskelbi-

mo“ (Žin., 2003, Nr. 37-1622), įsigaliojusiu nuo 

2003 m. balandžio 19 d., asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos diag-

nozuojant ir teikiant informaciją apie užkrečia-

mąsias ligas vadovautis šio Europos Komisi-

jos sprendimo nuostatomis. Šis dokumentas 

yra glaudžiai susijęs su kitais Europos Sąjun-

gos teisės aktais, ypač vienu iš jų – Europos 

Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2119/98/EB 

dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiū-

ros ir kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo. Šio 

sprendimo priede į užkrečiamųjų ligų kategorijų 

sąrašą įtrauktos ir LPI. Siekdamos įgyvendinti 

šį sprendimą, valstybių narių kompetentingos 

institucijos ir Komisija skatina bendradarbiavimą 

su ES nepriklausančiomis šalimis ir tarptautinė-

mis visuomenės sveikatos organizacijomis, ypač 

Pasaulio sveikatos organizacija. Sprendimas ne-

varžo valstybių narių teisės taikyti ar diegti kitus 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir 

kontrolės nacionalinių sistemų susitarimus, pro-

cedūras ir priemones.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl 

užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir 

kontrolės tinklo Bendrijoje sukūrimo glaudžiai su-

sijęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. 

rugpjūčio 8 d. nutarimu Nr. 935 „Dėl Lietuvos 

Respublikos derybinių pozicijų derybose dėl 

narystės Europos Sąjungoje patvirtinimo“ (Žin., 

2000, Nr. 70-2075).

Lietuvos sveikatos programoje numatyta to-

bulinti LPI epidemiologinę priežiūrą, parengti ir 

vykdyti LPI registrą, organizuoti tyrimus lytinės 

higienos bei elgsenos klausimais bei plėtoti 

tarpžinybinį, mokslinį, tarptautinį bendradar-

biavimą.

Kuriant naują LPI epidemiologinės priežiūros 

sistemą Lietuvoje ir vykdant Lietuvos Respubli-

kos Vyriausybės 2001 m. liepos 29 d. nutarimą 

Nr. 941 „Dėl Lietuvos nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros strategijos patvirtinimo“ 

(Žin., 2001, Nr. 66-2418) bei remiantis Kauno 
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mieste vykusio eksperimento patirtimi, 2003 m. 

vasario 25 d. išleistas sveikatos apsaugos minis-

tro įsakymas Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių in-

fekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV/AIDS ligos epidemio-

loginės priežiūros tvarkos asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 2003, Nr. 27-

1105). Įsakyme nustatyta nauja lytiškai plintančių 

infekcijų epidemiologinės priežiūros asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose tvarka. 

Ši tvarka leidžia nepažeisti paciento anonimišku-

mo, surinkti reikalingą epidemiologinę infor-

maciją, kuri padėtų tiksliau įvertinti LPI plitimo 

ypatumus ir numatyti profilaktikos strategiją, bei 

padidino teritorinių visuomenės sveikatos centrų 

atsakomybę. Už LPI ligų kontrolę atsakomybė 

deleguota apskričių gydytojams. Pagal Lietuvos 

ir Švedijos projektą „LPI profilaktikos ir valdy-

mo tobulinimas Lietuvoje“ devyniose Lietuvos 

apskrityse įsteigtos LPI ekspertų komisijos; jos 

koordinuos šį darbą, padės apskrities gydytojui 

spręsti LPI priežiūros klausimus.

Epidemiologinė situacija. Europoje didėja 

sergamumas chlamidine infekcija ir virusinėmis 

LPI, kurias sukelia žmogaus papilomos virusai (jie 

sukelia gimdos kaklelio vėžį – pagal sergamumo 

rodiklius Lietuvos moterys lenkia kitas Europos 

šalis) (1 pav.). PSO duomenimis, Vakarų Europoje 

1999 m. LPI buvo užsikrėtę 17 mln., Rytų Europo-

je ir Centrinėje Azijoje – 22 mln. gyventojų, iš viso 

pasaulyje – apie 340 mln. Chlamydia trachomatis 

infekcija užsikrėtusiųjų buvo 5 mln., 6 mln. ir 

92 mln., gonokokine infekcija – 1 mln., 3,5 mln. ir 

63 mln. gyventojų atitinkamai Vakarų Europoje, 

Rytų Europoje ir Centrinėje Azijoje. Pasaulyje per 

2 pav. Sergamumas sifiliu ir gonorėja Lietuvoje 
1992–2002 metais (100 tūkst. gyv.)

1 pav. Sergamumas gimdos kaklelio vėžiu Lietuvoje ir Europos Sąjungoje 
1990–2001 metais (100 tūkst. gyv.)

Sifilis Gonorėja
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pastarąjį dešimtmetį padidėjo lytiškai aktyvių 

jaunuolių, ypač paauglių, sergamumas chlami-

dine infekcija ir gonorėja. Susirgimų gonorėja 

pagausėjo tarp vyrų, turinčių lytinius santykius 

su vyrais. Tai rodo, kad įvyko lytinės elgsenos po-

kyčių, kurie gali padidinti ir ŽIV plitimą.

Lietuvoje oficiali statistika neatspindi realios 

LPI epidemiologinės situacijos. Per pastarąjį de-

šimtmetį Lietuvoje sergamumas registruojamo-

mis LPI mažėja (2, 3 pav.), tačiau išlieka gerokai 

didesnis, palyginti su Europos Sąjungos šalimis 

(4, 5 pav.). Baltijos šalyse sergamumo LPI rodikliai 

panašūs. Per pastaruosius penkerius metus įgim-

to sifilio atvejų Lietuvoje nedaugėjo, 2002 m. 

užregistruota 13 naujų atvejų. Analizuojant ser-

gamumo sifiliu ir gonorėja rodiklius matyti, kad 

registruotų gonorėjos atvejų skaičius Lietuvoje 

nėra realus, nes jau 6 metai jis mažesnis už sifilio 

atvejų skaičių. Literatūros duomenimis, net pa-

lankiausiomis sąlygomis šis santykis būna 7–10:1. 

2002 m. Lietuvoje užregistruota lyties takų chla-

midinės infekcijos 1,61 atvejo 100 000 gyventojų. 

Palyginti su 2001 m., padidėjo 48,28 proc. Patei-

kiami LPI sergamumo rodikliai neatspindi tikros 

epidemiologinės padėties. Analitinių epidemio-

loginių tyrimų duomenimis, Lietuvoje chlamidi-

nės infekcijos paplitimas didelis tarp jaunimo, 

infekcija nustatyta 18,4 proc. moterų iki 19 metų, 

daugeliui iš jų nustatoma besimptomė infekcijos 

eiga.

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS

Nuo 1998 m. vykdomas Lietuvos ir Švedijos LPI 

kontrolės projektas: devyniose Lietuvos apskri-

tyse atlikta LPI gydymo įstaigų, jose dirbančių 

3 pav. Sergamumas sifiliu ir gonorėja apskrityse 
2001 metais (100 tūkst. gyv.)

4 pav. Sergamumas sifiliu Baltijos šalyse ir Europos Sąjungoje 
1989–2000 metais (100 tūkst. gyv.)
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specialistų, naudojamų diagnostikos metodų in-

ventorizacija bei vertinimas ir inicijuotas apskri-

tyse glaudžiai bendradarbiaujančių LPI ekspertų 

grupių sukūrimas.

Į Lietuvos LPI strategijos ir kontrolės programų 

rengimą aktyviai įsitraukta po to, kai Nacionalinė 

sveikatos taryba (NST) ir Sveikatos apsaugos mi-

nisterija nurodė projekto vykdytojams atlikti šios 

srities ekspertizę. Projekto vykdytojai aktyviai 

dalyvavo svarstant Žmonių užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos ir kontrolės įstatymo pakeitimus bei 

kuriant šiandien jau galiojančius poįstatyminius 

aktus. NST paskatinta projekto grupė Nacionali-

nei LPI strategijai bei programai parengė pasiū-

lymą, aktyviai dalyvauja rengiant LPI diagnosti-

kos ir gydymo algoritmus, kurie skirti gydytojų 

darbui palengvinti, jų veiksmams bei taikomai 

strategijai standartizuoti. LPI ekspertų komisijos 

kiekvienoje apskrityje atsakingos už gydymo 

algoritmų įdiegimą. Toliau vykdant Lietuvos ir 

Švedijos projektą, 2004 m. numatoma standarti-

zuoti užkrečiamųjų ligų registravimą apskrityse ir 

tvarką Lietuvoje.

Lietuvos sveikatos programoje numatyta su-

trumpinti laiką, per kurį užsikrėtęs asmuo gali 

platinti infekciją, tobulinti LPI diagnostiką, už-

tikrinti efektyvų gydymą.

Apskričių LPI ekspertų komisijų duomenimis, 

Lietuvoje yra 127 laboratorijos, atliekančios vie-

nokio ar kitokio lygio LPI diagnostiką. Laborato-

rijų darbo lygis, jo apimtys yra labai nevienodos, 

tai atspindi ir darbo kokybę. LPI diagnostikos 

kokybė yra kompleksinė ir glaudžiai susijusi su 

kitų laboratorijose atliekamų mikrobiologinių 

tyrimų kokybe. Per pastaruosius metus aktyviai 

propaguota laboratorinės diagnostikos kokybės 

kontrolė kaip galimybė laboratorijų tarnybai 

Europos Bendrijoje (toliau – EB) lygiomis teisėmis 

bendrauti su kitomis laboratorijomis. Bendra-

darbiaujant su stambiausiomis šalies ligoninių 

laboratorijomis bei Valstybine akreditavimo 

sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, parengta ne-

mažai kokybės kontrolės dokumentų, standartų, 

atitinkančių EB reikalavimus.

Sutrumpinti laiką, per kurį užsikrėtęs asmuo 

galėtų platinti infekciją, galima gydytojo kabi-

nete įdiegus kažkada taikytą, bet užmirštą lyties 

takų tepinėlių mikroskopijos metodą. Tai kliniki-

nis tyrimo būdas, kuris leidžia daugelį lyties takų 

infekcijų pradėti gydyti jau pirmo apsilankymo 

pas gydytoją metu. Metodas nepakeičia labora-

torinių tyrimų – pastarieji naudojami diagnozei 

patvirtinti bei tolesniam darbui su lytiniais part-

neriais kontroliuoti. Lietuvos ir Švedijos LPI kon-

trolės projekto lėšomis Kauno VSC kartu su KMU 

bei VU atidaryti mikroskopijos mokymo centrai, 

šis metodas išplito Lietuvoje, pagal apskričių pa-

raiškas įrengta 30 darbo vietų, kurios turėtų tapti 

pavyzdinėmis.

5 pav. Sergamumas gonorėja Baltijos šalyse ir Europos Sąjungoje 
1989–2000 metais (100 tūkst. gyv.)
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LPI VALDYMAS

Po PSO atliktos apklausos paaiškėjo, kad naciona-

lines LPI kontrolės ir profilaktikos programas turi 

trečdalis Europos šalių; iš trijų Baltijos šalių na-

cionalinę programą turi tik Estija. Lietuvoje tokia 

programa buvo parengta ir vykdoma 1998–2002 

metais. Lietuvoje 2003 m. buvo parengta keletas 

LPI kontrolės programos bei strategijos variantų 

(susietų su ŽIV/AIDS programa ir atskirų), pa-

tvirtinta viena Valstybinė ŽIV/AIDS profilaktikos 

ir kontrolės programa 2003–2008 m. Į šią pro-

gramą neįtraukta LPI kontrolė, kuri yra būtina ŽIV 

infekcijos plitimo prevencijai.

PROBLEMOS

LPI plitimą Lietuvoje lemia nemedicininės (so-

cialinė ekonominė padėtis, didėjantis alkoholio 

vartojimas, netinkamos lytinio švietimo formos 

ir kt.) ir medicininės (prasta pirminė profilaktika, 

menkas bendrosios praktikos gydytojų budru-

mas, tikslinio darbo rizikos grupėse stoka, ne-

prieinama arba netiksli kai kurių LPI laboratorinė 

diagnostika) priežastys:

1. Esama socialinė padėtis ir LPI prevencijos 

žinių stoka skatina nesaugią lytinę elgseną (dažni 

atsitiktiniai lytiniai partneriai, partnerių kaita, keli 

partneriai vienu metu, barjerinių apsaugos prie-

monių nenaudojimas).

2. Tebėra grėsmingos jaunimo sergamumo 

tendencijos: mažai rūpinamasi lytine paauglių 

sveikata, nėra saugios lytinės elgsenos ugdymo 

programos mokyklose.

3. Pirminės sveikatos priežiūros grandies daly-

vavimas nėra pakankamas dėl menkų laborato-

rinės diagnostikos galimybių ir nesusiformavusių 

specifinių įgūdžių. Dėl neprieinamos diagnosti-

kos daugelis LPI yra gydomos kaip nespecifinės 

ligos. Gydytojai specialistai (dermatovenerolo-

gai, akušeriai-ginekologai, urologai) dėl mažų 

konsultacijos apmokėjimo įkainių negali tiksliai 

nustatyti LPI (laboratorinė LPI diagnostika ne-

retai kelis kartus viršija konsultacijai skirtas lėšas) 

ir gydo diagnozavę tik sindromą (dažniausiai už-

degimą lyties takuose). Nors toks gydymas daž-

niausiai yra adekvatus medikamentinės terapijos 

požiūriu, epidemiologiškai jis nėra pakankamas, 

nes LPI infekcijos atvejis lieka neužregistruotas, 

tai ir paaiškina mažėjančius sergamumo LPI sta-

tistinius duomenis; neidentifikavus LPI, nėra pa-

grindo informuoti pacientą apie būtinumą keis-

ti nesaugią lytinę elgseną ir pagrįsti partnerio 

(-ės) sveikatos tikrinimo ir gydymo būtinumą; 

neišgydžius paciento partnerių, jis pakartotinai 

užsikrečia LPI, be to, nenutraukiama infekcijos 

plitimo grandinė.

4. Pasitaiko atvejų, kai antibiotikai parduodami 

be recepto, pacientai gydosi patys, neinformuo-

dami lytinių partnerių; toks gydymas neadekvatus 

tiek medicinine, tiek epidemiologine prasme.

5. Sergantieji LPI ir galintys už laboratorinius 

tyrimus susimokėti patys ieško būdų išsitirti ir 

gydytis visiškai anonimiškai, gydytojai linkę nu-

tylėti apie pacientus.

6. Visuotinė patikra dėl lėšų stokos neatlieka-

ma asmenims, priklausantiems „žemo slenksčio“ 

kontingentui.

7. Neveikia lytinių partnerių išaiškinimo me-

chanizmas. Tik išplėtus teikiamų paslaugų sąrašą 

ir išsprendus jų finansavimą, galima būtų sukurti 

lytinų partnerių išaiškinimo tvarką. Vykdant 

LPI epidemiologinę priežiūrą, išaiškėjo trūku-

mai: keistina statistinės ataskaitos forma Nr. 65 

„Duomenys apie per mėnesį nustatytus lytiškai 

plintančių infekcijų sukėlėjus bei ŽIV“ ir nepa-

kankama informacijos tarp institucijų keitimosi 

tvarka (2003 m. vasario 25 d. sveikatos apsaugos 

ministro įsakymas Nr. V-117 „Dėl lytiškai plin-

tančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV/AIDS ligos 

epidemiologinės priežiūros tvarkos asmens ir vi-

suomenės sveikatos priežiūros įstaigose“).

8. Lietuvoje iki šiol nėra priimta aiški valstybi-

nė tarpžinybinė ŽIV/AIDS ir LPI kontrolės strate-

gija, kuri leistų išvengti darbų dubliavimo ir būtų 

nukreipta visuomenės rizikos grupių, jų elgesio 

saugumui, ypač jaunimo švietimui, bei anks-

tyvai LPI diagnostikai gerinti, taip pat stiprinti 

bendrosios praktikos gydytojų ir kitų specialistų 

diagnostikos galimybes.

GRĖSMĖS

Netaikant naujų LPI valdymo priemonių, LPI pli-

timo tendencijos stiprės: gausės moters rep-

rodukcinės sistemos pažeidimų (negimdiniai 

nėštumai, nevaisingumas); daugės sudėtingų ir 

daug lėšų reikalaujančių LPI komplikacijų (ūmi 
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ir lėtinė mažojo dubens uždegiminė liga, gimdos 

kaklelio vėžys, prostatitai); didėjantis LPI papliti-

mas sudarys geresnes sąlygas ŽIV infekcijai plisti 

lytiniu būdu.

SPRENDIMO BŪDAI

1. Lytinei paauglių sveikatai ugdyti reiktų kuo 

skubiau mokyklose įdiegti lytinės sveikatos mo-

kymo programą.

2. Būtina padidinti Valstybinės ligonių kasos 

skiriamas lėšas LPI konsultacijoms, diagnosti-

niams tyrimams ir gydymui apmokėti, suteikiant 

galimybę skirti kompensuojamuosius vaistus tais 

atvejais, kai laboratoriniai tyrimai patvirtina LPI 

diagnozę.

3. Nusiskundimų neturinčių žmonių tyrimas 

dėl C. trachomatis ir N. gonorrhoeae infekcijos 

yra svarbiausias veiksnys, mažinantys infekcijų 

plitimą visuomenėje, todėl turėtų būti vykdoma 

visuotinė šių infekcijų patikra kiekvienai moteriai 

iki 25 metų bet kurioje asmens sveikatos prie-

žiūros įstaigoje, kur dirba bendrosios praktikos 

gydytojas, akušeris-ginekologas ar dermatove-

nerologas. Nustačius infekcijas, turėtų būti ima-

masi epidemiologinių priemonių (partnerių iš-

aiškinimas, motyvavimas keisti nesaugią lytinę 

elgseną) bei skiriamas (geriausiai paduodamas 

į rankas gydytojo kabinete) vaistas (geriausiai 

vienkartinio vartojimo).

4. Kokybiška laboratorinė diagnostika svarbi 

efektyviam LPI valdymui, todėl reikia pasirinkti 

optimaliausią būdą, kuris garantuotų tolygų 

šalies sveikatos priežiūros įstaigų laboratorijų 

darbą diagnozuojant LPI.

5. LPI epidemiologinės priežiūros mechaniz-

mas negali skirtis nuo kitų užkrečiamųjų ligų 

priežiūros. Būtina užtikrinti atgalinį ryšį tarp pra-

nešėjo bei informaciją gaunančios institucijos. 

Toliau koreguoti esamus ir rengti papildomus 

teisės aktus, numatančius LPI epidemiologinės 

priežiūros gerinimą, panaudojant Europos ir kai-

myninių šalių patirtį.

6. LPI valdymo efektyvumas priklauso nuo 

koordinuotos įvairių valstybės institucijų veiklos, 

todėl faktiniais ekonominiais apskaičiavimais pa-

grįstos nacionalinės tarpžinybinės LPI kontrolės 

programos vykdymas galėtų būti optimaliausias 

atsakas šiandienos situacijai.

2.6. ŽIV/AIDS LIETUVOJE

S. Čaplinskas, V. Uždavinienė, 
A. Griškevičius, I. Čaplinskienė, 
A. Trečiokas

ŽIV/AIDS POLITIKA

ŽIV/AIDS prevencinį darbą Lietuvoje pradėta 

aktyviai organizuoti 1989 m., įkūrus Lietuvos 

AIDS centrą (LAC). Pagrindinis ŽIV/AIDS politikos 

strateginis dokumentas – Valstybinė ŽIV/AIDS 

profilaktikos ir kontrolės programa. Pirmoji ŽIV/

AIDS profilaktikos ir kontrolės programa pradėta 

įgyvendinti 1990 m. Kas dveji metai, atsižvelgiant 

į epidemiologinę šalies situaciją bei tarptautines 

rekomendacijas, programa atnaujinama. Nors 

AIDS problema plačiai suprantama, politiškai pa-

laikoma ir nuolat atnaujinamas jos teisinis statu-

sas, vis dėlto programa kasmet finansuojama ne-

pakankamai. Finansavimas nuo pat programos 

sukūrimo pradžios mažėjo ir niekados nebuvo 

skirta tiek lėšų, kiek jų realiai reikėjo.

2003 m. spalį Vyriausybė patvirtino 2003–

2008 metų AIDS profilaktikos ir kontrolės pro-

gramą. Šios programos strateginiai tikslai – 

mažinti ŽIV/AIDS ir su tuo susijusių infekcijų 

plitimą Lietuvoje, mažinti neigiamas ŽIV in-

fekcijos pasekmes individui bei visuomenei, 

teikti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas 

ŽIV/AIDS sergantiems žmonėms bei tobulinti 

ŽIV/AIDS stebėseną. Programoje numatyta, 

jog profilaktinės veiklos prioritetas – didelės 

rizikos užsikrėsti ŽIV asmenų grupės (intrave-

ninių narkotikų vartotojai; asmenys, kurie ver-

čiasi prostitucija, ir jų klientai, ypač jūreiviai, 

tolimųjų reisų vairuotojai; įkalinimo įstaigose 

esantys ar iš jų paleisti asmenys; policininkai, 

jaunimas; medikai ir kt.).

Programos tikslams įgyvendinti Vyriausybė 

numatė daugiau kaip šimtą įvairių priemonių. 

Bus plečiamas „žemo slenksčio“ sveikatos prie-

žiūros kabinetų tinklas, didinamas medicinos 

paslaugų prieinamumas rizikos grupėms, in-

tensyviai informuojamas jaunimas, gerinama 

ŽIV užsikrėtusių ir AIDS sergančių asmenų 

sveikatos priežiūra, globa ir rūpyba. Taip pat 

programoje numatyta tais klausimais šviesti 
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policijos pareigūnus, karius, medikus, žinia-
sklaidos atstovus. Numatyta tobulinti labora-
torinių ŽIV tyrimų kokybę ir ŽIV/AIDS stebė-
seną bei vykdyti laboratorijų darbo kokybės 
kontrolę, epidemiologinę priežiūrą. Bus stipri-
namos vietinių ŽIV/AIDS profilaktikos ir kontro-
lės programų pajėgos bei bendradarbiaujama 
su įvairiomis narkomanijos ir ŽIV prevencijos 
srityje dirbančiomis organizacijomis.

Vyriausybė numatė, kad programos įgyven-
dinimo kontrolę vykdys Sveikatos apsaugos 
ministerija, o pagrindinis programos vykdy-
tojas – Lietuvos AIDS centras. Įgyvendinant 
2003–2008 m. AIDS profilaktikos ir kontrolės 
programą tikimasi, jog bus įvykdytas Lietuvos 
sveikatos programoje numatytas tikslas – iki 
2010 m. išlikti mažo ŽIV/AIDS paplitimo šalimi.

Rengiant 2003–2008 m. ŽIV/AIDS profilak-
tikos ir kontrolės programą, buvo atsižvelgta 
į globalinius AIDS strategijos principus, PSO 
priimto dokumento „Sveikata 21“ nuostatas, 
Jungtinių Tautų AIDS programą koordinuo-
jančios organizacijos (toliau – UNAIDS) reko-
mendacijas, 2001 m. Jungtinių Tautų Genera-
linės Asamblėjos specialiosios sesijos priimtą 
ŽIV/AIDS įsipareigojimo deklaraciją „Globali 
krizė – globali veikla“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės įsipareigojimus vykdyti 1998 m. 
rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Europos 
Tarybos sprendimą 2119/98/EB dėl epide-
miologinio stebėjimo tinklų diegimo ir už-
krečiamųjų ligų kontrolės Bendrijoje, 1997 m. 
kovo 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/97 
dėl ŽIV/AIDS prevencijos besivystančiose ša-
lyse, 2002 m. rugsėjo 23 d. EP ir ET direktyvą 
1786/2002/EC dėl bendruomenės veiksmų 
visuomenės sveikatos srityje (2003–2008 m.). 
Europos kovos su AIDS veiksmų plane numa-
tytos keturios pagrindinės veiklos sritys: 1) ŽIV/
AIDS stebėsena, 2) plitimo būdų prevencija ir 
kontrolė, 3) informavimas, švietimas, moky-
mas, 4) parama ŽIV/AIDS sergantiems žmo-
nėms ir kova su jų diskriminavimu. Bendras 
ES kovos su AIDS programos tikslas – stabdyti 
ŽIV infekcijos plitimą, mažinti sergamumą ir 
mirštamumą nuo AIDS, skatinti įvairių preven-
cijos strategijų, programų bei įvairių sektorių 
bendradarbiavimą.

ŽIV INFEKCIJOS PREVENCIJA 
REGIONUOSE

Nedidelis ŽIV infekuotųjų skaičius daugelyje ša-

lies regionų ilgą laiką sąlygojo tai, jog ŽIV/AIDS 

problema šiuose regionuose buvo iš viso ne-

igiama. Spartesnis AIDS profilaktikos programų 

regionuose įgyvendinimas pastebėtas susikūrus 

savivaldybių sveikatos fondams ir atsiradus rea-

liems prevencijos programų finansavimo šalti-

niams. Lietuvos AIDS centro specialistų ir veiklos 

partnerių išvažiuojamųjų seminarų, mokymų, 

diskusijų organizavimas bei rekomendacijų 

rengimas pastaraisiais metais padėjo suburti ŽIV/

AIDS problemą išmanančių specialistų grupes 

savivaldybėse, o tai lėmė ŽIV profilaktinio darbo 

suaktyvėjimą regionuose. Tai patvirtina padi-

dėjęs savivaldybėse vykdomų AIDS prevencijos 

programų skaičius. 1999 m. NST vykdytos savival-

dybių apklausos duomenimis, AIDS prevencijos 

programos buvo vykdomos 10-tyje savivaldybių, 

o, KMU duomenimis, 2003 m. šias programas jau 

vykdė 22 savivaldybės. 24 savivaldybės yra sukū-

rusios tarpžinybines tarybas, kurios koordinuoja 

ŽIV/AIDS ir narkomanijos problemų sprendimą. 

Pasinaudodami tarptautinėmis geros praktikos 

rekomendacijomis ir nacionaline patirtimi, Lie-

tuvos AIDS centro specialistai parengė ir visoms 

apskritims ir savivaldybėms išplatino AIDS ir kitų 

LPI bei narkomanijos profilaktikos ir praktinio 

darbo su tikslinėmis grupėmis pavyzdinį prie-

monių planą. Jį sudaro 7 dalys. Plane numatytos 

pagrindinės visuomenės informavimo, medici-

nos darbuotojų, pedagogų ir mokinių mokymo 

ir informavimo priemonės. Taip pat pateikiamos 

rekomendacijos (priemonės), kaip dirbti su jau-

nimu, narkotikus vartojančiais asmenimis, grįžu-

siais iš įkalinimo įstaigų, bei kitų tikslinių grupių 

atstovais. Į ŽIV/AIDS prevencinį darbą regionuose 

vis plačiau įsitraukia nevyriausybinės organizaci-

jos ir privatus sektorius. LAC iniciatyva iš Ame-

rikos tarptautinio vystymo agentūros (USAID) 

2000 m. nevyriausybinėms organizacijoms, dir-

bančioms ŽIV profilaktikos srityje Klaipėdoje, 

skirta 40 tūkst. USD.
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VISUOMENĖS ŽINIOS IR NUOSTATOS 
APIE ŽIV/AIDS

Intraveninių narkotikų vartojimas ir nesaugūs ly-

tiniai santykiai yra ŽIV infekcijos plitimo varomoji 

jėga. Ankstyvos prielaidos, kad informacija apie 

ŽIV/AIDS prevenciją gali pakeisti visuomenės 

elgesį, suteikė daug vilties. Dauguma AIDS pro-

filaktikos nacionalinių programų akcentuoja „in-

formacijos, švietimo ir bendravimo“ kampanijas, 

kurios plečia žinias apie ŽIV, t. y. kokiais būdais 

infekcija plinta ir kaip jos galima išvengti. Dažnai 

užfiksuojamas teisingų žinių vyravimas, tačiau 

už šitų žinių dažnai slypi neteisinga informacija 

ir klaidingi įsitikinimai, kurie daro blogą įtaką 

žmonių elgesiui. Būtent todėl AIDS prevencijos 

programos siekia ištaisyti turimą neteisingą in-

formaciją ir klaidingus įsitikinimus. Teisingos in-

formacijos apie ŽIV svarba gali kisti priklausomai 

nuo epidemijos būklės. Kai labai daug žmonių 

yra tinkamai informuoti apie pagrindinius ŽIV 

plitimo būdus, švietimo ir informavimo kampa-

nijos gali susitelkti kovai su klaidingais požiūriais. 

Epidemijos išplitimo taškuose reikia dirbti su ma-

žesnėmis žmonių grupėmis (rizikos ir jų lytiniais 

partneriais), informuoti jas apie prevencijos me-

todus, susijusius su tam tikru rizikingu elgesiu, 

dėl kurio epidemija labai sparčiai plinta.

Lietuvos gyventojų informuotumo ir nuo-

statų apie ŽIV/AIDS lygį atspindi LAC užsakymu 

2003 m. atlikta reprezentatyvi Lietuvos gyven-

tojų apklausa. Apklausti 1009 gyventojai, kurių 

amžius nuo 15 iki 74 metų. Apklausą atliko nepri-

klausoma Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos 

ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija 

„Baltijos tyrimai“. Apklausos duomenimis, dau-

guma Lietuvos gyventojų gerai žino ŽIV plitimo 

bei apsisaugojimo būdus. 95 proc. respondentų 

žino, kad ŽIV gali plisti per narkotikų švirkštimosi 

įrangą, 89,6 proc. žino, kad ŽIV infekuota moteris 

gali perduoti virusą savo kūdikiui, 75 proc. žino, 

kad ŽIV galima išvengti lytinių santykių metu 

naudojant prezervatyvus. Geriausiai apie įvairius 

ŽIV plitimo būdus informuotas 15–29 metų jauni-

mas, tai atspindi įvairių žinybų tinkamo švietimo 

darbo rezultatus. Skirtumų tarp miesto ir kaimo 

gyventojų žinių apie ŽIV nenustatyta, o tai rodo, 

jog žinių apie ŽIV informavimo metodai pasirink-

ti tinkamai, nes pasiekia visus Lietuvos gyven-

tojus. Kadangi daugiausia informacijos apie ŽIV 

visuomenė gauna iš visuomenės informavimo 

priemonių, todėl svarbiausias informavimo apie 

ŽIV partneris lieka žiniasklaida.

Nors Lietuvos gyventojų žinios apie ŽIV pliti-

mą ir apsisaugojimo būdus yra gana geros, vis 

dėlto gyventojų požiūris į ŽIV infekuotus asmenis 

rodo, jog visuomenė stigmatizuoja šią grupę, o 

tai smarkiai apsunkina prevencinį darbą. Tyrimo 

metu paklausus Lietuvos gyventojų, su kuo ne-

norėtų gyventi kaimynystėje, ŽIV infekuoti asme-

nys atsidūrė skalės viršuje – ketvirtoje vietoje – 

po narkomanų, alkoholikų, anksčiau teistųjų. 

Tačiau Nepriklausomybės laikotarpiu pastebėta 

ir reikšmingų teigiamų nuostatų dėl ŽIV infekuo-

tų asmenų poslinkių. 2003 m. su užsikrėtusiuoju 

ŽIV kaimynystėje nenorėtų gyventi 49,3 proc. 

visų apklaustųjų, o 1990 m. tokių asmenų buvo 

daugiau – net 77,6 proc. Tai akivaizdžiai rodo, jog 

visuomenės požiūris į šios grupės asmenis tampa 

tolerantiškesnis ir tai ilgalaikio įvairių organizaci-

jų ir savanorių švietėjiško darbo rezultatas.

Iš „Baltijos tyrimų“ atliktų apklausų rezultatų 

matyti, jog per Nepriklausomybės laikotarpį 

smarkiai pasikeitė visuomenės nuostatos ir dėl 

homoseksualų. 1990 m. 87,4 proc. apklausoje 

dalyvavusių Lietuvos gyventojų nurodė, kad 

nenorėtų gyventi kaimynystėje su homoseksua-

lais. 2003 m. tokių žmonių buvo 37,3 proc., t. y. 

daugiau negu dvigubai mažiau. Šie duomenys 

atspindi didesnę toleranciją netradicinės orien-

tacijos asmenims.

EPIDEMIOLOGINĖ SITUACIJA 
(iki 2004 m. sausio 1 d.)

ŽIV infekcijos laboratorinė diagnostika Lietuvoje 

pradėta 1987 metais. Per pirmuosius penkerius 

metus buvo atliekama daug tyrimų, užsikrėtusių 

asmenų atvejai buvo tik pavieniai. Nuo 1993 m. 

pakeista ŽIV infekcijos diagnostikos taktika ir im-

tos tirti tik didesnės rizikos užsikrėsti ŽIV grupės 

ir kraujo bei organų donorai. Pirmieji ŽIV infek-

cijos atvejai (1988 m.) Lietuvoje nustatyti tarp 

homoseksualių asmenų. 1989–1993 m. pagrin-

dinis ŽIV infekcijos perdavimo būdas Lietuvoje – 

homoseksualūs lytiniai santykiai. Manoma, kad 
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1 pav. ŽIV infekcijos pasiskirstymas pagal amžiaus grupes

netradicinės orientacijos vyrai dažniausiai ŽIV in-

fekcija užsikrėtė užsienyje, kur dirbo ar kurį laiką 

gyveno. Lietuvos AIDS centro epidemiologinio 

tyrimo duomenimis, ŽIV infekcija tarp Lietuvos 

homoseksualių vyrų plinta maždaug nuo 1983 

metų. Lytinį ŽIV plitimo būdą maždaug apie 1997 

metus pakeitė kitas infekcijos plitimo būdas – per 

intraveninių narkotikų (IN) vartojimą.

Pagal lytį: ŽIV infekuotų vyrų diagnozuota 9 

kartus daugiau negu moterų. 2003 m. gruodžio 

31 d. duomenimis, iš viso užregistruoti 762 ŽIV in-

fekuoti vyrai ir 83 moterys. Vis dėlto pastaraisiais 

metais ŽIV infekuotų moterų daugėja sparčiau. 

Nerimą kelia tai, jog iš 83 infekuotų moterų 75 yra 

reproduktyvaus amžiaus (15–49 metų), jos gali 

pastoti ir gimdyti, todėl išlieka ŽIV perdavimo kū-

dikiams rizika. Dauguma – 78 proc. ŽIV infekuotų 

moterų vartoja narkotikus. Nustatyta, jog 18 ŽIV 

infekuotų moterų vertėsi arba verčiasi prostitu-

cija. Atsižvelgdami į ŽIV epidemiologinę situaci-

ją, akušeriai-ginekologai turėtų aktyviau raginti 

nėščiąsias atlikti ŽIV testą ir jas konsultuoti.

Dominuojantis ŽIV infekcijos plitimo būdas – 

parenteralinis, t. y. infekcija plito per nešvarias 

adatas vartojant intraveninius narkotikus. Šiuo 

būdu užsikrėtė daugiau kaip 80 proc. visų ŽIV 

infekuotų asmenų. Per visą ŽIV infekcijos re-

gistravimo laikotarpį Lietuvoje homoseksualių 

ir heteroseksualių santykių metu ŽIV infekcija 

užsikrėtė apylygis žmonių skaičius – atitinkamai 

63 ir 70.

Pagal amžių: ŽIV infekcija dažniausiai nustato-

ma 25–29 ir 30–34 metų amžiaus grupėse (1 pav.). 

Iš viso 20–39 metų amžiaus grupėje nustatyta 

640 ŽIV infekcijos atvejų, tai sudaro 76 proc. visų 

užregistruotų atvejų. Vadinasi, ŽIV infekcija plin-

ta tarp jaunų ir darbingų gyventojų. Suprantama, 

jog šios amžiaus grupės dauguma – IN vartotojai. 

Jauniausiam asmeniui ŽIV infekcijos išaiškinimo 

metu buvo 15, vyriausiam – 68 metai. 2000 m. 

LAC atliktos apklausos tarp IN vartotojų duome-

nimis, dauguma – 62,7 proc. apklaustųjų nurodė, 

jog narkotikus pradėjo vartoti mokykloje.

Pagal apskritis: ŽIV infekcijos atvejų išaiškinta 

Klaipėdos apskrityje – 210, Vilniaus – 150, Šiaulių – 

30, Kauno – 29, Telšių – 25 (visi atvejai Mažeikiuo-

se), Alytaus – 14, Panevėžio – 10, Marijampolės – 

8, Tauragės – 3, Utenos – 1. Alytaus pataisos 

namuose iš viso nustatyta 314 ŽIV infekuotų 

nuteistųjų, tačiau jie prie Alytaus apskrities ne-

priskiriami, nes išėję iš kalėjimo jie pasklinda po 

visą Lietuvą. Dauguma ŽIV infekuotų pacientų 

gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose (203 – 

Klaipėdoje, 145 – Vilniuje, 27 – Kaune, 26 – Šiau-

liuose).

Lietuvos AIDS centro duomenys, 2003

Pagal socialinę charakteristiką: dauguma ŽIV 

infekuotų asmenų turi ilgą IN vartojimo stažą – 

vidutiniškai apie 5 metus, tačiau yra ir tokių, kurie 

IN vartoja 10–20 metų. 67 proc. visų ŽIV infekuo-

tų asmenų yra nors kartą teisti, o kai kurie ne 

kartą buvę įkalinimo įstaigose. Todėl maždaug 

200–300 ŽIV infekuotų asmenų nuolat cirkuliuoja 

laisvės atėmimo ar kardomojo kalinimo įstaigo-

se. Tai nedirbantys, socialiai neapdrausti asme-

nys, neretai neturintys net kur gyventi. 98 proc. 

ŽIV infekuotų IN vartotojų užsikrėtę hepatito C 

virusu ir apie 10 proc. – hepatito B virusu. Dalis jų 
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yra sirgę tuberkulioze. Tokie žmonės dažnai ne-

turi motyvacijos rūpintis savo sveikata.

Daugiausia naujų ŽIV infekcijos atvejų diag-

nozuojama testavimo įkalinimo įstaigose metu, 

gydymo įstaigose bei vykdant adatų ir švirkštų 

keitimo programas. Profesinio užsikrėtimo (tarp 

sveikatos priežiūros darbuotojų, policininkų, 

įkalinimo įstaigų prižiūrėtojų ir kt.) atvejų nenu-

statyta, nors kasmet užregistruojama po keletą 

rizikingų kontaktų darbe. Prireikus tokiems as-

menims skiriamas poekspozicinis gydymas.

Nuo 1987 m. ŽIV infekcija septyniolikai asme-

nų išaiškinta donorystės įstaigose, kai pastarieji 

ketino tapti donorais. Tai kelia nerimą ir rodo, jog 

Lietuvoje būtina sparčiau propaguoti savanoriš-

ką donorystę, kad maksimaliai galima būtų iš-

vengti nepageidaujamo socialinio kontingento, 

kuris kraują duoda tik dėl pinigų.

Pastaraisiais metais, atmetus 2002 m. ŽIV in-

fekcijos protrūkį Alytaus kolonijoje, Lietuvoje re-

gistruojamas beveik stabilus naujų ŽIV infekcijos 

atvejų skaičius (2 pav.).

Per visą ŽIV infekcijos registravimo laikotarpį 

Lietuvoje iš viso AIDS diagnozuota 64 žmonėms 

(59 vyrams ir 5 moterims), iš kurių dėl AIDS mirė 

28 žmonės, gyvena 34. Sergamumas AIDS (naujų 

AIDS atvejų dažnumas) ir AIDS paplitimas šalyje 

tolydžio didėjo (1 lentelė). Dauguma šiuo metu 

sergančių ir gydomų dėl AIDS asmenų ŽIV in-

fekcija užsikrėtė homoseksualių lytinių santykių 

metu. Taigi pirmiausia ŽIV infekcija Lietuvoje 

išplito tarp homoseksualių asmenų. Tarp narko-

tikų vartotojų ŽIV infekcija pradėjo plisti gerokai 

vėliau, todėl šiuo metu daugelis jų gyvena be-

simptomę ŽIV infekcijos stadiją.

2 pav. Naujų ŽIV infekcijos atvejų skaičius Lietuvoje 1988–2003 metais

Lietuvos AIDS centro duomenys, 2004

1 lentelė. ŽIV/AIDS sergamumas ir paplitimas 1996–2002 metais 
(100 tūkst. gyventojų)

ŽIV

AIDS

ŽIV protūkis Alytuje

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

AIDS

sergamumas 0,14 0,08 0,23 0,17 0,2 0,26 0,26

paplitimas 0,33 0,42 0,65 0,83 1,03 1,29 1,59

ŽIV infekcija

sergamumas 0,33 0,87 1,47 1,87 1,86 2,07 10,9

paplitimas 1,45 2,33 3,82 5,72 7,63 9,72 19,6
LSIC ir LAC duomenys, 2003



52

4 pav. Bendras ŽIV infekcijos atvejų skaičius Baltijos šalyse 
(1 mln. gyventojų)

Europos ŽIV monitoringo centro duomenimis, 

Lietuva priskiriama žemo ŽIV ir AIDS paplitimo 

šalių grupei. Pavyzdžiui, ŽIV infekcijos paplitimas 

100 tūkst. gyventojų 2003 m. Lietuvoje siekė 23 

atvejus, Baltarusijoje – 49,7, Latvijoje – 112,9, Esti-

joje – 272,2, Kaliningrado srityje – 470, Rusijoje – 

169,6 (3 pav.).

Dėl savalaikės ir koordinuotos ŽIV prevenci-

nės veiklos, kuri buvo nukreipta į labiausiai ŽIV 

infekcija užsikrėsti rizikuojančias žmonių grupes, 

Lietuvoje pavyko pristabdyti pirmąsias ŽIV pliti-

mo bangas tarp vyrų, turinčių lytinių santykių su 

vyrais, jūreivių, intraveninių narkotikų vartotojų, 

romų, kalinių. Iš visų Baltijos šalių ŽIV infekcija 

Lietuvoje išplitusi mažiausiai (4 pav.). Tai patvir-

tina epidemiologinio stebėjimo duomenys, jog 

kol kas Lietuvoje ŽIV infekcija plinta tik tarp dide-

lės rizikos (ypač intraveninių narkotikų vartotojų) 

grupių. LAC prevencinis darbas IN vartotojų ben-

druomenėje ir žalos mažinimo programos buvo 

pradėtos dar 1991 m., o pirmasis ŽIV užsikrėtęs 

intraveninių narkotikų vartotojas užregistruotas 

vėliau – 1994 metais. Todėl galima teigti, jog 

savalaikis naujų prevencinių programų diegimas 

rizikos grupėse leidžia pristabdyti bendrą ŽIV 

infekcijos plitimą šalyje.

3 pav. ŽIV infekcijos pasiskirstymas kaimyninėse šalyse
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Gyventojų skaičius: Estijoje – 1,4 mln., Latvijoje – 2,4 mln., Lietuvoje – 3,5 mln.

Preliminarūs AIDS
centro duomenys,

2004 m. sausio mėn.
Iš viso registruoti ŽIV infekcijos atvejai

2003 m. registruoti ŽIV infekcijos atvejai

ŽIV infekcijos paplitimas 100 000 gyventojų

Estija

Latvija

Lietuva

EuroHIV ir UNDP 
duomenys, 2003
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ŽIV UŽSIKRĖTUSIŲ PACIENTŲ 
STEBĖJIMAS IR GYDYMAS

Lietuvos AIDS centro duomenimis, iš visų 845 

registruotų ŽIV užsikrėtusių asmenų 25 proc. nie-

kada nesikreipė į specialistus dėl išsamaus klini-

kinės ar imunologinės būklės ištyrimo. Labiausiai 

savo sveikata rūpinasi ŽIV užsikrėtę asmenys, 

nevartojantys narkotikų.

Nustačius ŽIV infekcijos diagnozę, tokie pa-

cientai pirminio lygio paslaugas gauna pagal 

gyvenamąją vietą arba pasirinktoje pirminio ly-

gio gydymo įstaigoje, t. y. jie turi savo bendrosios 

praktikos gydytojus, į kuriuos kreipiasi bet kokio 

negalavimo atveju. Tačiau dėl galimos jų paslap-

ties išviešinimo jie bijo kreiptis į savo gydytoją.

Specifinis ŽIV infekcijos gydymas skiriamas 

vidutiniškai po 5–8 metų nuo užsikrėtimo šiuo 

virusu. Kada pradėti gydymą, pirmiausia remia-

masi klinikiniais, imunologiniais ir virusologiniais 

kriterijais, kuriuos rekomenduoja PSO ir kitos 

tarptautinės organizacijos. Gydymas skiriamas 

nepriklausomai nuo to, kokiai socialinei grupei 

priklauso pacientas. Pradėjus gydymą, jis skiria-

mas visą likusį gyvenimą. Tokiems pacientams 

gydymas tampa ir prevencijos priemone, nes 

sėkmingai gydomas pacientas mažiau platina 

virusą.

Sveikatos sistemos įstatymo 47 straipsnyje 

įtvirtinta nuostata, jog AIDS sergantiems pa-

cientams priklauso valstybės laiduojama svei-

katos priežiūra, kuri apmokama iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (PSDF), valstybės ir 

savivaldybių biudžetų, savivaldybių sveikatos 

fondų lėšų. O pagal naujausias Europos ir Ame-

rikos ŽIV ligos gydymo rekomendacijas antiret-

rovirusinį gydymą rekomenduojama pradėti šiek 

tiek anksčiau, negu išsivysto AIDS. Taigi remiantis 

naujausiais kriterijais ir atsižvelgus į Lietuvos pa-

cientų klinikinius, imunologinius ir virusologinius 

duomenis, antiretrovirusinį gydymą jau reikėtų 

skirti dar 25–30 ŽIV užsikrėtusių pacientų.

2003 m. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos 

reikalų komitetas nusprendė teikti Seimui svars-

tyti Sveikatos sistemos įstatymo papildymą, ku-

riuo būtų įtvirtinta nuostata, jog turi būti gydomi 

ne tik paskutine ŽIV infekcijos stadija – AIDS ser-

gantys, bet ir ankstesnės ŽIV infekcijos stadijos 

pacientai. Vadovaujantis šia nuostata, 2003 m. 

SAM parengė ŽIV ligos gydymo algoritmą ir pa-

teikė jį svarstyti PSDF tarybai.

ŽIV ligą gydyti Lietuvoje pradėta nuo 1992 

metų. Nuo 1998 m. Lietuvoje ŽIV liga gydoma 

mažiausiai 3 antiretrovirusinių vaistų deriniu, 

tai vadinama labai aktyviu antiretrovirusiniu 

gydymu (HAART – highly active antiretroviral 

therapy). Ilgą laiką ŽIV ligai gydyti Lietuvoje buvo 

skiriama nepakankamai lėšų. Specifinis antiret-

rovirusinis gydymas metams vienam pacientui 

kainuoja apie 30 tūkst. litų. Dalis medikamentų 

buvo gaunama iš užsienio ŽIV pozityviųjų ir juos 

remiančių organizacijų, kai kurie pacientai vais-

tus pirkosi patys. Reikšmingą antiretrovirusinių 

vaistų labdaros kiekį AIDS sergantiems Lietuvos 

pacientams suteikė JAV organizacija Lithuanian 

Mercy Lift. Nuo 2002 m. nuspręsta šios ligos 

gydymą kompensuoti iš PSDF lėšų, tad gydymas 

tapo prieinamas visiems sergantiems AIDS.

Pasaulyje jau užregistruota 20 antiretrovirusi-

nių vaistų, Lietuvoje – 15. Tiek daug vaistų reikia 

dėl to, kad greitai išsivysto ŽI viruso atsparumas 

vaistams. Kadangi gydoma mažiausiai trijų vaistų 

deriniu, reikia turėti gydymo alternatyvą, kai pra-

dinis derinys nustoja veikti. Lietuvoje iš PSDF lėšų 

apmokami 8 antiretrovirusiniai vaistai.

2003 m. Lietuvoje specifinį ŽIV infekcijos gy-

dymą antiretrovirusiniais vaistais iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšų gavo 28 AIDS 

sergantys pacientai. Keletas pacientų specifinį 

gydymą jau gauna 5 metus; jie yra aktyvūs vi-

suomenės nariai. Tačiau ne visi pacientai, pradėję 

gydymą, jį tęsia: iš 14 pacientų, kurie 2003 m. pra-

dėjo gydymą, 4 buvo jį nutraukę 3–6 mėnesiams. 

Nutraukimo priežastys: šalutinis vaistų poveikis, 

sunku laikytis gydymosi režimo, pagerėjusi klini-

kinė būklė. Būklei pablogėjus, trims iš jų vėl buvo 

skirtas gydymas.

Dauguma šiuo metu gydomų pacientų (24) – 

tai asmenys, kurie ŽIV užsikrėtė homoseksualių 

santykių metu, 4 – heteroseksualių santykių me-

tu. Tarp narkomanų ŽIV infekcija išplito tik 9 

dešimtmečio pabaigoje, todėl daugumai jų šiuo 

metu yra besimptomė ŽIV infekcijos stadija, tik 

5 pacientams buvo nustatyta AIDS diagnozė 

(2 iš jų mirė, kiti 2 pastaraisiais metais nesikreipė), 

vienas nuo ARV gydymo atsisakė dėl sudėtingo 
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gydymosi režimo. Dauguma besigydančiųjų (14 

pacientų) gyvena Vilniuje, 5 – Kaune, 2 – Klaipė-

doje, kiti 7 – kituose miestuose.

Nemokamą antiretrovirusinį gydymą gauna 

ne tik AIDS sergantys asmenys, bet ir ŽIV užsi-

krėtusios moterys nėštumo ir gimdymo metu. Be 

to, profilaktinis gydymas antiretrovirusiniais vais-

tais skiriamas ir jų naujagimiams. Laiku ištyrus 

nėščiąją dėl ŽIV infekcijos, nustačius diagnozę, 

paskyrus vaistus ir parinkus tinkamą gimdymo 

taktiką, ŽIV užsikrėtimo riziką vaikui galima su-

mažinti iki 2 proc. Iki šiol nuo 2002 m. Lietuvoje 

stebėtos 6 nėščios ŽIV užsikrėtusios moterys. 

Visos jos nėštumo metu gydytos antiretroviru-

siniais vaistais. Penkios iš jų jau pagimdė, visi 

naujagimiai gavo profilaktinį gydymą.

Be medicininių problemų, ŽIV užsikrėtę as-

menys turi daugiau socialinių problemų. Tačiau 

daugelis jų negali pasinaudoti kitų institucijų 

teikiama socialine pagalba. Lietuvoje bendrųjų ir 

specialiųjų socialinių paslaugų sąrašą nustato ir 

jų turinį apibrėžia Socialinių paslaugų katalogas. 

Pagal jį asmenys, priklausantys rizikos grupėms, 

galėtų naudotis dienos socialinių paslaugų, ben-

druomenių, laikino gyvenimo įstaigų bei kitomis 

paslaugomis, bet jų galimybės tokias paslaugas 

gauti darosi sudėtingos, kai sužinoma, kad be-

sikreipiantis yra AIDS ligonis. LAC darbuotojų 

duomenimis, kai pateikiama informacija apie 

socialinės paslaugos gavėjo diagnozę, neretai 

atsisakoma jam teikti pagalbą aiškinant, kad nėra 

tam specialiai parengtų socialinių darbuotojų. 

AIDS ligoniai laikomi „specialiais ligoniais“, nors 

ir socialinių, ir medicinos tarnybų darbuotojai 

turi būti vienodai atsargūs, nesvarbu, kokia liga 

sirgtų jų pacientai. 2002 m. liepos 9 d. socialinės 

apsaugos ir darbo ministro įsakymas Nr. 97 „Dėl 

reikalavimų stacionarioms socialinės globos 

įstaigoms ir asmenų nukreipimo į stacionarias 

socialinės globos įstaigas patvirtinimo“ 36.6 

punktas aiškiai reglamentuoja, kad į visų tipų 

globos įstaigas negali būti priimami AIDS sergan-

tys asmenys. Iš žmonių reikalaujama pažyma, ar 

asmuo nėra infekuotas ŽIV, todėl įvairūs apriboji-

mai automatiškai taikomi visiems užsikrėtusiems. 

Tokie apribojimai turėtų būti panaikinti ir ŽIV už-

sikrėtę asmenys turėtų gauti reikiamas socialines 

paslaugas.

PREVENCINIS DARBAS DIDELĖS RIZIKOS 
UŽSIKRĖSTI ŽIV GRUPĖSE

Ne visos visuomenės socialinės grupės vieno-

dai rizikuoja užsikrėsti ŽIV infekcija. Tam tikros 

socialinės grupės turi daug didesnę užsikrėtimo 

ŽIV riziką dėl atitinkamo elgesio, socialinės ap-

linkos ir kitų veiksnių. ŽIV prevencijos priemonės 

įvairioms socialinėms grupėms turėtų būti dife-

rencijuojamos ir nukreiptos ten, kur rizika ŽIV in-

fekcijai plisti yra didžiausia. ŽIV profilaktikos prie-

monės priklausomai nuo ŽIV infekcijos plitimo 

būdo gali skirtis ir pagal regionus, pavyzdžiui, 

Afrikoje, kur dominuoja ŽIV plitimo būdas per 

lytinius santykius ar iš motinos vaikui, prioriteti-

nės ŽIV prevencijos priemonės bus kitokios negu 

Vidurio ir Rytų Europos regione, kur dominuoja 

ŽIV plitimo būdas – per intraveninių narkotikų 

vartojimą. Būtent todėl nėra vienodų visiems 

regionams ir visoms socialinėms grupėms ŽIV 

prevencijos priemonių.

INTRAVENINIŲ NARKOTIKŲ 
VARTOTOJAI INV

Jau minėta, jog Lietuvoje labiausiai ŽIV infekcija 

plinta tarp intraveninių narkotikų vartotojų. Su-

silaikymas nuo narkotikų yra geriausias būdas 

užkirsti kelią ŽIV ir kitoms infekcijoms plisti per 

narkotikų injekcijas. Tai turėtų būti skatinama 

visais įmanomais būdais. Vis dėlto iki šiol nė 

vienai valstybei nepavyko visiškai išgyvendinti 

šio narkotikų vartojimo būdo, todėl siekiant su-

mažinti žaibiško ŽIV išplitimo riziką per narkotikų 

injekcijas reiktų sparčiau įgyvendinti PSO ir kitų 

tarptautinių organizacijų rekomenduojamas 

„žemo slenksčio“ paslaugų programas INV as-

menims. „Žemo slenksčio“ kabinetuose turi bū-

ti teikiama medicininė ir socialinė pagalba rizikos 

grupių asmenims, keičiami švirkštai, dalijami 

prezervatyvai, teikiama informacija apie gydymo 

programas ir riziką užsikrėsti per kraują plintan-

čiomis ligomis. Suprantama, kad tokių kabinetų 

dažniausi lankytojai – socialiai nedrausti žmonės. 

Intraveninių narkotikų vartotojai ŽIV infekcija 

dažniausiai užsikrečia švirkšdamiesi narkotikus 

bendromis adatomis ir švirkštais, t. y. jais daly-

damiesi tarpusavyje. Pasitaiko atvejų, kai užsi-

krečiama traukiant į švirkštą narkotiką iš bendro 
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indo arba plaunant švirkštą bendrame inde. Ste-

rilių adatų ir švirkštų neprieinamumas smarkiai 

padidina ŽIV išplitimo riziką tarp intraveninių 

narkotikų vartotojų.

1998 m. PSO rekomendacijose nurodyta, kad 

sėkmingą ŽIV prevenciją tarp INV sudaro keletas 

pagrindinių principų: aktyvus kontaktas su INV 

asmenimis; medicininės bei socialinės pagalbos 

prieinamumas ir priimtinumas; informacija, svei-

katos mokymas; sterilių injekcinių priemonių ir 

dezinfekcinių medžiagų parūpinimas; pakaitinis 

gydymas; prezervatyvų naudojimas ir lytinių 

partnerių skaičiaus sumažinimas bei kt.

Pirmosios adatų ir švirkštų keitimo progra-

mos, inicijuotos LAC, Lietuvoje pradėtos vykdyti 

dar 1991 m. sostinėje, t. y. tuomet, kai apie nar-

komaniją šalyje apskritai mažai buvo kalbama ir 

ji nelaikyta nacionaline problema. Narkomanai 

buvo uždara, itin nepatikli, įstatymų sergėtojų 

persekiojama visuomenės dalis. Tuo metu siekta 

išsiaiškinti bent apytikrius narkomanijos mastus, 

narkotikų elgesio ypatybes, todėl, pasitelkus 

savanorius, buvo ieškoma kontaktų su INV ir pra-

dėti pirmieji adatų ir švirkštų keitimo bandymai. 

Pirmasis švirkštų keitimo punktas LAC bazėje 

buvo toli nuo miesto, todėl sunkokai sekėsi pri-

traukti lankytojus.

Tik po kelių metų – 1996 m. diagnozuoti pir-

mieji ŽIV infekuoti injekcinių narkotikų vartotojai 

Klaipėdoje. Tais pačiais metais Klaipėdos priklau-

somybės ligų centro patalpose pradėta keisti 

švirkštus ir adatas. 1997 m. įsteigtas anoniminis 

narkotikų vartotojų konsultacinis kabinetas. Ka-

bineto įsteigimą palaikė (skyrė lėšų) Klaipėdos 

miesto savivaldybė. Tai buvo pirmasis tokio po-

būdžio kabinetas Baltijos šalyse. Šiame kabinete 

buvo keičiami švirkštai ir adatos, duodami prezer-

vatyvai, švietėjiški leidiniai, konsultuojama apie 

saugesnį narkotikų vartojimą, lytinius santykius. 

Taip pat klientai buvo konsultuojami apie ŽIV, vi-

rusinių hepatitų prevencijos priemones bei kitais 

klausimais, dominusiais klientus. Tiriamas klientų 

kraujas dėl ŽIV ir kitų infekcijų. Nuo 2001 m. 

Klaipėdoje, skirtingose miesto vietose, veikia du 

konsultaciniai kabinetai, juose keičiamos adatos 

ir švirkštai.

1996 m. pradėjo veikti adatų ir švirkštų keiti-

mo programa Druskininkuose, 1997 m. – Vilniaus 

priklausomybės ligų centre (PLC), 1998 m. ati-

darytas LAC socialinių ligų kabinetas „Demetra“ 

Vilniaus stoties rajone, 1999 m. – Visagine. Nuo 

2000 m. Vilniaus PLC iniciatyva adatos ir švirkštai 

keičiami anoniminio konsultavimo autobusiuke 

(„Mėlynas autobusiukas“). Nuo 2001 m. adatos ir 

švirkštai keičiami Alytuje, nuo 2002 m. – Mažei-

kiuose, nuo 2003 m. – Šiauliuose švirkštai keičia-

mi mikroautobuse.

Galimybė pasiekti narkotikų vartotojus – 

pirmoji problema. Būtent adatų ir švirkštų kei-

timo programos leidžia pritraukti daugiau nar-

kotikų vartotojų ir taikyti jiems intervencijas. 

Daugumos programų veiklos ataskaitose pažy-

mima, jog programos atitinka šios įvairialypės 

narkomanų grupės poreikius. „Demetroje“ at-

likto intraveninių narkotikų vartotojų rizikingo 

elgesio vertinimo duomenimis, adatų ir švirkštų 

keitimo programos dalyviai pakeitė savo elgesį 

saugesniu – mažiau rizikingu. Sterilių adatų ir 

švirkštų prieinamumas, konsultacinis ir švietėjiš-

kas darbas sąlygojo, jog daugiau kaip dvigubai 

padidėjo procentas IN vartotojų, kurie niekada 

nesišvirkštė kitų naudotomis adatomis ir injek-

cijoms naudojo tik naujus švirkštus. Sumažėjo 

besiskolinančiųjų švirkštimosi įrangą. Beveik tri-

gubai padaugėjo tokių, kurie niekada neskolin-

davo, neparduodavo ir neduodavo savo naudotų 

adatų ir švirkštų kitiems. Nemokamai dalijami 

prezervatyvai ir švietimas sąlygojo, jog lytinis 

elgesys tapo saugesnis. Narkotikų vartotojai nu-

stojo švirkštus mėtyti gatvėse – taip apsaugoma 

visuomenė nuo žalingo jų poveikio. Intraveninių 

narkotikų vartotojams skirtos programos didina 

jų galimybes gauti gydymą ir reabilitacijos pa-

slaugas. Čia susiduriama su antrąja problema – 

įvairių NVO teikiamos gydymosi ir reabilitacijos 

paslaugos yra mokamos ir dėl aukštų kainų ne-

prieinamos didelei daliai narkotikų vartotojų.

Laiku įdiegus tarp narkotikų vartotojų išvardy-

tas intervencijas, Lietuvoje kasmet nustatomas 

stabilus naujų ŽIV infekcijos atvejų procentas, ne-

buvo žaibiško ŽIV išplitimo, išskyrus 2002 m. ŽIV 

protrūkį kalėjime – būtent tai, jog kaliniai vartojo 

narkotikus, bet jiems buvo neprieinami švirkštai 

ir švarios adatos, lėmė ŽIV protrūkį kalėjime.

„Demetroje“ taikytos intervencijos programos 

(švirkštų ir adatų keitimas, sveikatos mokymas, 
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bendravimas ir konsultavimas) bei prieinama ir 

priimtina galimybė gauti medicinos ir socialines 

paslaugas patvirtina hipotezę, jog galima įveikti 

narkotikų vartotojų elgesį, nukreipti jį mažiau 

rizikinga linkme, o svarbiausia – sumažinti ŽIV 

išplitimo visuomenėje riziką.

„ŽEMO SLENKSČIO“ PASLAUGŲ 
KABINETAI RIZIKOS GRUPĖMS

Iš rizikos grupių dažniausiai per lytinius santykius 

ŽIV infekcija gali išplisti į bendrą populiaciją, t. y. 

rizikos grupių lytiniai partneriai sudaro infekcijai 

„tiltą“ į bendrą populiaciją net ir pačiose atokiau-

siose Lietuvos vietovėse. Pagrindinės prevencijos 

priemonės tokiose grupėse turi būti nukreiptos į 

rizikingo elgesio keitimo programas. Vyrai, turin-

tys lytinius santykius su vyrais, priskiriami aukš-

tos rizikos užsikrėsti ŽIV grupėms. Neatsitiktinai 

pirmoji ŽIV infekcijos plitimo banga ir pasaulyje, 

ir Lietuvoje užregistruota tarp homoseksualių 

asmenų. Švietėjiškas darbas šioje visuomenės 

grupėje dirbamas nuo pat LAC įkūrimo pra-

džios: leidžiamas specialus informacinis žurnalas 

homoseksualios orientacijos vyrams, teikiamos 

konsultacijos. 1992 m. LAC inicijavo Lietuvos Res-

publikos baudžiamojo kodekso 122 straipsnio, 

draudusio homoseksualius aktus abiem pusėms 

susitarus, pataisą. Netrukus šis straipsnis neteko 

galios. 1995 m. prie LAC buvo įkurta „Gėjų pa-

ramos grupė“, o jos švietėjiškus renginius rėmė 

PSO. Užmezgus glaudesnius ryšius su homosek-

sualia bendruomene, pradėtos sociologinės ap-

klausos, kurių metu išsiaiškinta, jog seksualinės 

mažumos vengia tikrintis dėl LPI, nes trūksta 

anonimiškumo medicinos įstaigose. Seksualinių 

mažumų pageidavimu, 2000 m. LAC įsteigtas 

„žemo slenksčio“ paslaugų kabinetas gėjams ir 

lesbietėms. Šiame kabinete, be profesionalios 

informacijos apie ligų profilaktiką, sudarytos są-

lygos anonimiškai pasitikrinti dėl ŽIV ir kitų ligų, 

prireikus ligoniai siunčiami kito specialisto gydy-

mui ar, pavyzdžiui, psichologo konsultacijoms. 

Netradicinės seksualinės orientacijos asmenys 

gyvena ne tik sostinėje, bet ir kituose miestuose, 

todėl tokie „žemo slenksčio“ paslaugų kabinetai 

rekomenduotini ir kituose šalies regionuose.

Kita ypač didelės rizikos užsikrėsti ŽIV grupė – 

tai sekso darbą dirbantys asmenys – tiek vyrai, 

tiek moterys. Manoma, kad vien Vilniuje gali būti 

iki tūkstančio sekso paslaugas teikiančių moterų. 

Užsienio ekspertų vertinimu, Klaipėdoje jų gali 

būti apie 350. Dažnai sekso darbuotojos vartoja 

narkotikus, o kai kurios yra net ŽIV infekuotos. 

Siekdamas sumažinti ŽIV ir kitų LPI plitimą, LAC 

1998 m. įsteigė socialinių ligų konsultacinį ka-

binetą sekso paslaugas teikiančioms moterims. 

Čia teikiamos medicinos ir socialinės paslaugos: 

testavimas dėl ŽIV/LPI, individualios psichologo 

konsultacijos prieš ir po testavimo, LPI gydymas, 

socialinė ir higieninė pagalba (dušas, galimybė 

išsiskalbti drabužius ir kt.), taip pat dalijami 

prezervatyvai, lubrikantai, spiritinės servetėlės, 

dezinfekavimo priemonės, mokoma sveikatos ir 

kt. Pirmais kabineto veiklos metais sergamumas 

LPI sumažėjo nuo 96 proc. 1999 m. iki 43 proc. 

2000 m., padidėjo informuotumas apie ŽIV/LPI 

plitimo kelius, dėl to tapo saugesnis seksualinis 

elgesys (su klientais daugiau vartojami prezer-

vatyvai). Šiame kabinete besilankančių sekso 

darbuotojų gyvenimo istorijų tyrimas parodė, jog 

kuo žemesnis išsilavinimas, tuo anksčiau respon-

dentės pradeda lytinį gyvenimą ir tuo anksčiau 

pradeda pardavinėti seksualines paslaugas. Treč-

dalis jų pirmuosius lytinius santykius turėjo per 

prievartą, daugumai (70 proc.) seksualinių pa-

slaugų teikimas yra vienintelis pragyvenimo šal-

tinis. Didėjant sekso darbuotojų amžiui, daugėja 

nėštumų ir gimdymų. Kabineto veikla ir apklausos 

rodo, kad būtina plėsti specialių tarnybų darbo 

mastą, kad visi, ypač labiausiai rizikuojantys apsi-

krėsti ŽIV asmenys, turėtų galimybę savanoriškai 

išsitirti dėl ŽIV. Kartu būtina stiprinti konsultavimo 

ir švietimo paslaugas, didinti kvalifikuotų specia-

listų skaičių. Neabejotinai „žemo slenksčio“ pa-

slaugų kabinetą reiktų įsteigti Klaipėdoje ir Mari-

jampolėje. LAC socialinių ligų konsultavimo kabi-

neto „Demetra“ veikla 1999 m. pripažinta sektina 

kitoms šalims ir yra įtraukta į prestižinį Jungtinių 

Tautų AIDS programos geriausios praktikos sąra-

šą. Vėliau analogiškai įvertinta ir Vilniaus priklau-

somybės ligų centro vykdyta pakaitinio gydymo 

metadonu programos decentralizacija į pirminės 

sveikatos priežiūros centrus.

Įvertinus rizikos grupes, galima teigti, jog 

ankstyvos poveikio priemonės yra veiksminges-

nės už ŽIV ligos gydymą vėlesnėse stadijose.
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Per visą ŽIV infekcijos registravimo laikotarpį 

Lietuvoje įvairiomis prevencinėmis priemonėmis 

siekta užkirsti kelią galimam viruso plitimui tarp 

visų gyventojų grupių.

2.7. VIRUSINIAI HEPATITAI

K. Žagminas, A. Ambrozaitis, 
A. Laiškinis, B. Morkūnas, 
L. Balčiūnienė

Visame pasaulyje virusiniai hepatitai yra viena 

svarbiausių visuomenės sveikatos problemų. 

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 600–800 

virusinių hepatitų atvejų. Tačiau, kaip teigia 

PSO ekspertai, faktiškai susirgimų yra 6 kartus 

daugiau. Lietuvoje apie 40–70 tūkst. gyven-

tojų yra hepatito B arba hepatito C viruso ne-

šiotojai. Hepatitų A ir B kontrolei sukurtos ir 

plačiai vartojamos efektyvios vakcinos. Kur kas 

sudėtingesnė yra hepatito C problema. Lėti-

niu hepatitu C serga vidutiniškai 3 proc. (nuo 

0,1 proc. iki 5 proc. įvairiose šalyse) pasaulio 

gyventojų (maždaug 150–170 mln. žmonių, 

iš jų apie 5 mln. – Vakarų Europoje ir 4 mln. 

JAV). Šia liga daugiau sergama Rytų Europoje.

Ekonomiškai išsivysčiusiose šalyse HCV sukelia 20 

proc. visų ūminių hepatitų, 70 proc. visų lėtinių 

hepatitų, 40 proc. kepenų cirozės atvejų, 60 proc. 

pirminio kepenų vėžio atvejų, dėl HCV atliekama 

30 proc. visų kepenų persodinimo operacijų.

Epidemiologinės priežiūros organizavimas. Viru-

sinių hepatitų epidemiologinei priežiūrai ir kon-

trolei organizuoti Lietuvoje yra gera teisinė bazė, 

ji nuolat tobulinama atsižvelgiant į epideminę 

situaciją, į integracijos į Europos Sąjungą reika-

lavimus ir turimus resursus. Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu 2001 m. patvirtinta pagal PSO 

Europos regiono rekomendacijas parengta Viru-

sinių hepatitų B ir C epidemiologinės priežiūros 

ir kontrolės programa 2001–2005 m. Epidemiolo-

ginė priežiūra ir kontrolė organizuojama atsižvel-

giant į Europos Parlamento ir Tarybos 1998 m. 

rugsėjo 24 d. sprendimą Nr. 2119/98/EB dėl užkre-

čiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kon-

trolės tinklo Bendrijoje sukūrimo, Europos Komi-

sijos 1999 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. 2000/

96/EK dėl užkrečiamųjų ligų, kurios turi būti 

įtrauktos į Bendrijos tinklą, Europos Komisijos 

2002 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. 2002/253/EB 

dėl atvejų (ligų) apibrėžimų, naudotinų patei-

kiant duomenis apie užkrečiamąsias ligas į Bendri-

jos tinklą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos 

sprendimu 20119/98/EB. Pastarasis sprendimas 

iškėlė papildomų epidemiologinės priežiūros vyk-

dymo Lietuvoje uždavinių. Efektyviai ir patikimai 

epidemiologinei priežiūrai šalia kitų reikalavimų 

būtini standartiniai ligų apibrėžimai. Reikalauja-

ma, kad hepatitų A, B ir C atvejai būtų apibrėžiami 

taikant specifinės diagnostikos kriterijus. Mano-

me, kad siekiant pagerinti virusinių hepatitų 

epidemiologinę priežiūrą neišvengiamai reikėtų 

išspręsti referentinės laboratorijos klausimą. Ši 

laboratorija, atlikdama referentinę funkciją, taip 

pat turėtų koordinuoti virusinių hepatitų spe-

cifinę diagnostiką šalies mastu, patvirtinti kitų 

laboratorijų tyrimų rezultatus, plėtoti tyrimus 

molekulinės biologijos metodais. Molekulinės 

biologijos metodai Europos Sąjungos valstybėse 

yra taikomi kasdienėje veikloje vykdant protrū-

kių tyrimus, taip pat klinikinėje praktikoje.

Virusinių hepatitų etiologinės struktūros ir ser-

gamumo dinamika. Pastarąjį dešimtmetį Lietu-

voje, kaip ir kaimyninėse Baltijos šalyse, įvyko 

gana žymių virusinių hepatitų epidemiologinių 

dėsningumų pokyčių.

1–3 pav. pateikti rezultatai rodo, kad etiolo-

ginės struktūros kaitos tendencijos yra panašios 

1. pav. Ūmių virusinių hepatitų etiologinė 
struktūra Baltijos šalyse 1993–1995 metais

2 pav. Ūmių virusinių hepatitų etiologinė 
struktūra Baltijos šalyse 1999–2001 metais

pr
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Hepatitas A. Per pastaruosius penkerius me-

tus sergamumas hepatitu A gerokai sumažėjo vi-

sose trijose Baltijos šalyse. Hepatitui A būdingas 

periodiškumas. Tačiau šis sergamumo sumažėji-

mas iki neįprastai mažo lygio gali rodyti, kad yra 

sumažėjusi užsikrėtimo rizika fekaliniu–oraliniu 

būdu per maistą, vandenį ir nešvarias rankas. 

Tačiau ekonominių ir socialinių sąlygų gerėjimas, 

kad ir kaip paradoksalu, ateityje nesumažins 

hepatito A problemos, jeigu nebus tinkamai pa-

naudotos vakcinacijos galimybės. Esant mažam 

sergamumui, nuolat didėja imlių žmonių dalis, 

todėl didėja ir didelių protrūkių tikimybė. Kita 

vertus, kadangi vis sunkiau apsikrėsti šia infekci-

ja, sergamumas ,,pasislenka“ į vyresnio amžiaus 

žmonių grupes. Vyresnio amžiaus asmenims ši 

infekcija dažniausiai pasireiškia kliniškai, o vai-

kams – besimptomiškai. Vertinant serologinius ty-

rimus, galima teigti, kad vidutiniškai apie 95 proc. 

vaikų ir 55 proc. suaugusių Lietuvos gyventojų 

yra imlūs hepatitui A. Taigi Lietuvoje yra palan-

kios prielaidos dideliems hepatito A epidemijos 

protrūkiams. Vadinasi, nors, atrodytų, yra palan-

kios epideminės hepatito tendencijos, vis dėlto 

būtina peržiūrėti šios infekcijos epidemiologinės 

priežiūros ir kontrolės strategiją Lietuvoje.

Hepatitas B. Kaip parodyta 5 pav., Latvijoje 

ir Estijoje 1992–2001 m. buvo ryški hepatito B 

sergamumo didėjimo tendencija, Lietuvoje šiuo 

laikotarpiu sergamumas išliko beveik vienodo ly-

gio, nors gerokai didesnis negu Vakarų Europos 

šalyse (Vakarų Europos šalyse vidutinis metinis 

sergamumo rodiklis yra apie 1/100 000 gyven-

tojų, Lietuvoje – 8–12/100 000 gyventojų). Lietu-

voje hepatitu B pastaruoju metu dažniausiai su-

serga paaugliai ir jaunesni suaugusieji asmenys. 

Didžiausi sergamumo rodikliai registruojami 15–

19 metų ir 20–29 metų amžiaus grupėse (8 pav). 

Hepatito B rizikos veiksnių struktūros kaita, pa-

3 pav. Ūmių virusinių hepatitų etiologinė 
struktūra Lietuvoje 2002 metais (proc.)

4 pav. Sergamumas hepatitu A 
Baltijos šalyse 1992–2001 metais 

(100 000 gyventojų)

5 pav. Sergamumas hepatitu B 
Baltijos šalyse 1992–2001 metais 

(100 000 gyventojų)

6 pav. Sergamumas hepatitu C 
Baltijos šalyse 1992–2001 metais 

(100 000 gyventojų)

Baltijos šalyse. Baltijos šalyse, kaip ir kitose Euro-

pos Sąjungos šalyse, bendroje virusinių hepatitų 

etiologinėje struktūroje vyrauja hepatitai B ir C. 

Šie hepatitai pastaruoju metu yra aktualiausi 

epidemiologine, medicinine ir socialine prasme. 

Sergamumo lygis ir tendencijos (4–7 pav.) rodo, 

kad šiems hepatitams turi būti skiriama daugiau-

sia dėmesio.
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7 pav. Sergamumas virusiniais hepatitais 
Lietuvoje 1997–2002 metais 

(100 000 gyventojų)

Hepatitas B
62,7

Hepatitas A
6,6

NANBNC
1,4

Hepatitas C
29,3
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Viena efektyviausių hepatito B epidemiologi-

nio valdymo priemonių yra vakcinacija. Vakcina-

cija nuo hepatito B yra įtraukta į Lietuvos planinių 

vaikų skiepų kalendorių. Nuo 1998 m. pradėta 

planinė naujagimių ir kūdikių, o nuo 2002 metų – 

paauglių vakcinacija. Reikia pripažinti, kad nuo 

1998 m. vykdoma naujagimių ir kūdikių vakci-

nacija yra gerai organizuota, pasiekti ir nuolat 

užtikrinami dideli vakcinacijos mastai (95–99 

proc.). Taigi įgyvendinus planinės vakcinacijos 

nuo hepatito B programą tikėtinas labai didelis 

naujų šios infekcijos atvejų sumažėjimo efektas. 

Tačiau ir vakcinacijos srityje lieka neišspręstų pro-

blemų. Visų pirma tai rizikos grupių vakcinacija. 

Nors Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

(2003 m.), socialinės apsaugos ir darbo ministro 

ir sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl dar-

buotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų po-

veikio darbe nuostatų patvirtinimo“ (2001 m.) ir 

kai kurie kiti teisiniai aktai sudaro geras prielaidas 

medicinos darbuotojų, kaip vienos iš svarbiausių 

rizikos grupių, vakcinacijai organizuoti, tačiau 

kitų rizikos grupių (hemodializės skyrių ligoniai, 

HBV nešiotojų šeimos nariai, lytiniai partneriai, 

vartojantys švirkščiamuosius narkotikus, įkalinimo 

įstaigų asmenys, odos ir venerinių ligų kabinetų ir 

klinikų lankytojai ir kt.) vakcinacijos organizavimo 

ir finansavimo klausimas lieka neišspręstas.

Hepatitas C. Ryškiai nepalanki hepatito C si-

tuacija ir tendencijos (6 pav.). Sergamumas he-

patitu C yra didesnis Latvijoje ir Estijoje negu 

Lietuvoje. Sergamumas hepatitu C Lietuvoje yra 

gana aukštas ir ateityje turės tendenciją didėti. 

Tai visų pirma yra susiję su narkomanijos pro-

blema. Galima tvirtai teigti, kad hepatito B pro-

blemą, jei nevisiškai išspręsti, tai bent smarkiai 

sumažinti pavyks vakcinacijos dėka. O hepatito C 

ligos prognozė ateičiai nėra palanki. Nėra vak-

cinos nuo šios infekcijos ir mažai tikėtina, kad ją 

pavyks sukurti artimiausiu metu, o antivirusinių 

preparatų efektyvumas nėra optimalus. Vadinasi, 

ateityje ši infekcija taps dar didesnė visuomenės 

sveikatos problema, jeigu nepavyks sumažinti 

narkomanijos masto ir jo didėjimo tendencijos. 

Pateikti 10 pav. duomenys rodo, kad didžiausias 

sergamumas ūminiu hepatitu C yra 15–19 ir 20–29 

metų amžiaus grupėse, o vyraujantis rizikos veiks-

nys – intraveninis narkotikų vartojimas (11 pav.). 

Europoje 60–70 proc. narkomanų yra HCV sero-

8 pav. Sergamumas hepatitu B 
Lietuvoje 1993–2002 metais 

(100 000 gyventojų)

9 pav. Hepatito B rizikos veiksnių kaita 
Lietuvoje 1990–2002 metais (proc.)

teikta 9 pav., verčia daryti nepalankią ne tik he-

patito B, bet ir kitų per intraveninius narkotikus 

plintančių infekcijų (HCV, ŽIV) prognozę.

Amžiaus grupė

Kadangi Lietuvoje yra gana didelis sergamu-

mas lytiškai plintančiomis ligomis, o hepatitu B 

suserga jaunesni asmenys, rizikos veiksnių struk-

tūroje vyrauja intraveninis narkotikų vartojimas, 

galima teigti, kad šiandien vienas svarbiausių 

šios infekcijos rizikos veiksnių yra heteroseksua-

lūs lytiniai santykiai ir intraveninis narkotikų var-

tojimas, o svarbiausia ir didžiausia rizikos grupė – 

paaugliai ir suaugusieji jauni žmonės. Šią išvadą 

patvirtina ir mūsų atliktas atvejo ir kontrolės tyri-

mas. Stipriausiai su HBV ūmine infekcija buvo su-

siję šie rizikos veiksniai: heteroseksualūs lytiniai 

santykiai (šansų santykis (ŠS) = 1,95), naujų lyti-

nių partnerių turėjimas (ŠS = 3,78), intraveninis 

narkotikų vartojimas (ŠS = 4,22). Šie epidemiolo-

giniai duomenys akivaizdžiai rodo, kad, siekiant 

efektyviai kontroliuoti kai kurias infekcijas, jų 

kontrolės programos turi būti kompleksinės ir 

gerai koordinuojamos. Taigi ŽIV/AIDS, Lytiškai 

plintančių infekcijų, Narkomanijos prevencijos 

ir Virusinių B ir C hepatitų programas būtina 

glaudžiai susieti. Šių programų bendras koordi-

navimas leistų žymiai efektyviau panaudoti tiek 

materialinius, tiek žmogiškuosius resursus.

Hemodializė

Operacijos

Kitos parenterinės
procedūros

Heteroseksualiniai
santykiai

Profesinis kontaktas

Intraveninis narko-
tikų vartojimas
Nežinoma

Hemotransfuzijos
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vysčiusiose šalyse tokiais atvejais yra nutraukia-

mas gydymas lamivudinu ir skiriamas adefovi-

ras – naujos kartos antivirusinis vaistas. Lietuvoje 

adefoviras nėra užregistruotas.

Vykdant Virusinių B ir C hepatitų epidemio-

loginės priežiūros ir kontrolės 2001–2005 m. 

programą, sveikatos apsaugos ministro įsakymu 

2002 m. sudaryta darbo grupė parengė Lėtinio 

virusinio hepatito C ir virusinės C kepenų cirozės 

diagnostikos bei ambulatorinio gydymo, kom-

pensuojamo iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto, metodiką, kuri buvo patvirtinta 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. lapkričio 4 d. 

įsakymu Nr. V-652. Pagal šią metodiką lėtiniu 

hepatitu C sergantiems ligoniams skiriamas gy-

dymas rekombinantinio alfa interferono ir riba-

virino deriniu. Metodika patvirtinta todėl, kad 

šie vaistai yra įtraukti į kompensuojamųjų vaistų 

sąrašą. Deja, patvirtinta metodika yra jau atsiliku-

si nuo šiuolaikinių kur kas efektyvesnių gydymo 

metodikų Vakarų Europoje ir JAV. Vakarų šalyse 

gydymas pradedamas pegiliuoto interferono ir 

ribavirino deriniu ir gaunamas gerokai didesnis 

efektas. Lietuvoje pegiliuotas interferonas nėra 

įtrauktas į kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Taigi 

siekiant padidinti gydymo efektyvumą būtina 

į kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti šiuos 

preparatus.

Lėtinio hepatito C diagnozei patvirtinti, taip 

pat gydymo trukmei ir gydymo efektyvumui 

įvertinti metodikoje (parengtoje pagal Euro-

pos hepatologų asociacijos, JAV nacionalinio 

sveikatos instituto ir Prancūzijos hepatologijos 

ekspertų oficialias rekomendacijas) numatyti 

molekulinės diagnostikos (HCV RNR nustatymas 

ir HCV RNR koncentracijos nustatymas) ir viruso 

genotipų testai. Šie tyrimai atliekami visose išsi-

vysčiusiose šalyse. Taikant šiuos tyrimus, galima 

labai sumažinti gydymui skirtas lėšas, nes jie 

leidžia atskirti sergančiuosius lėtiniu hepatitu C 

nuo pasveikusiųjų (ir vienų, ir kitų kraujyje ran-

dami anti-HCV), be to, galima nustatyti optima-

lią gydymo trukmę, išaiškinti ligonius, kuriems 

gydymas neefektyvus, ir laiku nutraukti brangių 

vaistų skyrimą. Šie tyrimai yra itin brangūs, o 

įvertinus dabartinę Lietuvos ekonominę padėtį 

sunku tikėtis, kad ligoniai įstengtų susimokėti už 

šiuos tyrimus. Todėl šie tyrimai turėtų būti visiš-

kai finansuojami iš Privalomojo sveikatos drau-

10 pav. Sergamumas hepatitu C 
Lietuvoje 1993–2002 metais 

(100 000 gyventojų)

11 pav. Hepatito C rizikos veiksnių 
kaita Lietuvoje 1993–2002 metais (proc.)

pozityvūs, Lietuvoje – 90 proc. Be to, mūsų 2000 m. 

atliktas ligos ir kontrolės tyrimas patvirtino, kad 

vienas svarbiausių rizikos užsikrėsti HCV veiksnių 

yra intraveninių narkotikų vartojimas (ŠS = 23,1).

Hepatito C ir B epidemiologinė priežiūra turi 

didelę reikšmę ir kitų visuomenės sveikatos pro-

blemų ir jų tendencijų vertinimui. Pagal hepatito 

B ir C sergamumo lygį, rizikos veiksnių pokyčius 

galima netiesiogiai prognozuoti lytiškai ir per 

intraveninius narkotikus plintančių infekcijų ten-

dencijas ir vertinti jų kontrolės priemonių efek-

tyvumą.

Hepatitų B ir C diagnostikos ir gydymo proble-

mos. Lėtinio hepatito B diagnozei patvirtinti ir gy-

dymo taktikai parinkti būtinas HBV DNR nustaty-

mas polimerazių grandininės reakcijos metodu. 

Deja, HBV DNR tyrimas yra prieinamas ne kiek-

vienam ligoniui, nes yra brangus, tyrimo išlaidos 

nėra kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo lėšų. Lėtinio hepatito B gydymui 

Lietuvoje yra naudojami rekombinantinis alfa in-

terferonas ir lamivudinas. Šie vaistai yra įtraukti į 

kompensuojamųjų vaistų sąrašą. Gydymo kursai 

paprastai yra ilgi. Kuo ilgiau gydoma lamivudinu, 

tuo dažniau organizme pradeda dominuoti mu-

tantiniai HBV. Lietuvoje nėra įvaldyta mutantinio 

lėtinio hepatito B diagnostika. Ekonomiškai išsi-
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dimo fondo lėšų. PSDF biudžete būtina numa-

tyti tikslines lėšas lėtinio hepatito C molekuli-

nės diagnostikos tyrimams reikalingų reagentų 

centralizuotam pirkimui viešojo konkurso būdu. 

Neskyrus lėšų, nebus galima atlikti patvirtintoje 

metodikoje molekulinės diagnostikos tyrimų ir 

praktiškai taikyti metodikoje numatytų gydymo 

ir diagnostikos reikalavimų.

Pagrindinės HCV infekcijos kontrolės prie-

monės yra saugaus kraujo užtikrinimas, kelio 

užkirtimas infekcijai per švirkštus narkomanų 

populiacijoje, griežtų standartinių prevencinių 

procedūrų įdiegimas asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose, rizikos grupių tikrinimas ir išaiškintų 

sergančių lėtiniu hepatitu C asmenų gydymas pe-

giliuotu interferonu ir ribavirinu. Kadangi tik apie 

10 proc. HCV infekcija pasireiškia kliniškai, todėl, 

siekiant padidinti epidemiologinės priežiūros ir 

kontrolės efektyvumą, būtina papildyti dabartinę 

priežiūros sistemą lėtinių hepatitų epidemiolo-

gine priežiūra. Šis klausimas gali būti išspręstas 

išplečiant ir papildant Virusinių B ir C hepatitų 

epidemiologinės priežiūros ir kontrolės programą 

lėtinių hepatitų epidemiologinės priežiūros, pa-

tikros ir gydymo moduliais. Lėtinių hepatitų epi-

demiologinės priežiūros pagrindinis tikslas būtų 

vertinti epidemiologinius ir klinikinius pokyčius 

sergančių lėtiniu hepatitu asmenų grupėje, taip 

pat nacionalinę patikros ir gydymo programą.

Išvados ir pasiūlymai:

1. Sergamumo lygis, tendencijos, seroepide-

miologiniai tyrimai rodo, kad virusiniai hepatitai, 

ypač hepatitas C ir B, yra viena svarbiausių Lie-

tuvos visuomenės sveikatos problemų. Lietuvoje 

yra apie 40–70 tūkst. HBV arba HCV nešiotojų.

2. Hepatitų B ir C rizikos veiksnių struktūros 

pokyčiai, didžiausias sergamumas jaunų žmonių 

grupėje bei analitinių epidemiologinių tyrimų re-

zultatai rodo, kad svarbiausios sergamumo ir šių 

infekcijų paplitimo priežastys yra švirkščiamųjų 

narkotikų vartojimas ir nesaugus lytinis elgesys.

3. ŽIV/AIDS, Lytiškai plintančių infekcijų, Nar-

komanijos prevencijos ir Virusinių B ir C hepatitų 

programas būtina glaudžiai susieti ir koordinuoti. 

Bendras šių programų koordinavimas leistų iš-

vengti darbų dubliavimo, žymiai efektyviau pa-

naudoti tiek materialinius, tiek žmogiškuosius 

resursus.

4. Siekiant pagerinti virusinių hepatitų epi-

demiologinę priežiūrą ir specifinę laboratorinę 

diagnostiką, būtina įsteigti virusinių infekcijų re-

ferentinę laboratoriją. Ši laboratorija turėtų koor-

dinuoti virusinių hepatitų specifinę diagnostiką 

šalies mastu, patvirtinti kitų laboratorijų tyrimų 

rezultatus, taip pat plėtoti tyrimus molekulinės 

biologijos metodais.

5. Priimti teisiniai aktai sudaro geras prielaidas 

medicinos darbuotojų, kaip vienos iš svarbiausių 

rizikos grupių, vakcinacijai nuo hepatito B orga-

nizuoti, tačiau kitų rizikos grupių vakcinacijos 

organizavimo ir finansavimo klausimas lieka 

neišspręstas. Būtina nustatyti kitų hepatito B ri-

zikos grupių vakcinacijos tvarką ir finansavimo 

šaltinius.

6. Siekiant pagerinti lėtinių hepatitų B ir C 

diagnostiką bei gydymo efektyvumą, būtina į 

kompensuojamųjų vaistų sąrašą įtraukti adefo-

viro ir pegiliuoto interferono preparatus, įdiegti 

mutantinio HBV infekcijos diagnostiką, numatyti 

HCV molekulinės diagnostikos (HCV RNR bei RNR 

koncentracijos nustatymas) ir viruso genotipų 

testų finansavimą iš Privalomojo sveikatos drau-

dimo fondo lėšų.

7. Virusinių B ir C hepatitų epidemiologinės 

priežiūros ir kontrolės sistemą būtina papildyti 

lėtinių hepatitų epidemiologine priežiūra, išple-

čiant Virusinių B ir C hepatitų epidemiologinės 

priežiūros ir kontrolės programą lėtinių hepatitų 

epidemiologinės priežiūros, patikros ir gydymo 

moduliais.

2.8. KRAUJO DONORYSTĖ 

IR INFEKCINĖS LIGOS

V. Kalibatas

ĮVADAS

Kraujo donorystė – priemonių visuma, apimanti 

visuomenės telkimą duoti kraujo, donorų atran-

ką, kraujo ar jo sudėtinių dalių paėmimo, paruo-

šimo transfuzijai ar toliau perdirbti, saugojimo 

bei transfuzijos veiklą. 1996 m. priimtas Lietuvos 

Respublikos kraujo donorystės įstatymas nustatė 

pagrindinius kraujo donorystės principus, tvarką 
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bei sąlygas, taip pat Sveikatos apsaugos ministe-

rijos įgaliojimus organizuojant kraujo donorystės 

veiklą. Sveikatos apsaugos ministro įsakymais 

nustatyta donorų patikrinimo tvarka, privalomų 

tyrimų sąrašas ir kiti kraujo donorystės veiklai 

svarbūs aspektai.

Europos Tarybos direktyvos, apibrėžiančios 

kraujo donorystę, nustato, kad vienas pagrindi-

nių kraujo donorystės veiklos principų – kraujo 

saugumo užtikrinimas. Siekiant apsaugoti visuo-

menės sveikatą ir sutrukdyti plisti infekcinėms 

ligoms, būtina taikyti visas saugumo priemones, 

tinkamai naudotis mokslo pažanga nustatant 

transfuzijų metu plintančius ir ligas sukeliančius 

veiksnius. Viena sudėtinių šio principo įgyvendi-

nimo dalių – nemokamos kraujo donorystės ska-

tinimas apsirūpinant krauju. Transfuzija – kraujo 

ar kraujo komponentų perpylimas į žmogaus 

organizmą gydymo tikslu – net ir atlikus visus nu-

statytus tyrimus turi potencialią riziką perduoti 

infekcines ligas. Siekiant sėkmingai įgyvendinti 

Europos Tarybos direktyvas užtikrinant kraujo 

saugumą, svarbu plėtoti priemonių visumą – 

skatinti ir propaguoti nemokamą (neatlygin-

tiną) donorystę, atlikti reikalaujamus tyrimus 

kraujo donorams ir optimizuoti kraujo bei jo 

komponentų naudojimą. Tik gerai organizuota 

nacionalinė kraujo tarnyba, įvaldžiusi kokybės si-

stemas visose srityse, gali užtikrinti saugų kraują 

ir jo produktus.

KRAUJO DONORYSTĖ LIETUVOJE

Nuo Lietuvos Respublikos nepriklausomybės at-

kūrimo iki 1995 m. kraujo donorystė šalyje buvo 

grindžiama nemokamos (neatlygintinos) dono-

rystės principu. Atlygį už donacijas gaudavo tik 

plazmos donorai. 1995 04 27 priėmus Lietuvos 

Respublikos valstybinio socialinio draudimo 

įstatymo pakeitimo įstatymą, buvo įteisinta tik 

mokama donorystė, įstatyme nepalikta galimy-

bė duoti kraujo ar jo sudėtinių dalių nemokamai. 

Šiuo įstatymu buvo nustatyta, kad „Apdraustajam 

donorui, davusiam 450 mililitrų kraujo arba 600 

mililitrų plazmos, iš Valstybinio socialinio draudi-

mo fondo mokama kompensacija, lygi trijų dienų 

vidutiniam darbo užmokesčiui Lietuvos Respub-

likoje.“ 1996 11 12 priimtas Lietuvos Respublikos 

kraujo donorystės įstatymas nustatė mažesnes 

kompensacijas už kraujo davimą. Nuo 1997 01 01 

iki 1997 07 01 donorui, davusiam 450 mililitrų 

kraujo arba 600 mililitrų plazmos, iš valstybės 

biudžeto buvo mokama kompensacija, lygi dvie-

jų dienų vidutiniam darbo užmokesčiui, o nuo 

1997 07 01 iki 2004 03 01 buvo mokama kom-

pensacija, lygi vienos dienos vidutiniam darbo 

užmokesčiui Lietuvos Respublikoje. 2003 10 09 

priimtas Lietuvos Respublikos kraujo donorystės 

įstatymo 1, 2, 7, 11, 16 straipsnių pakeitimo ir pa-

pildymo ir IV skyriaus bei 14 straipsnio pripažini-

mo netekusiais galios įstatymas nuo 2004 03 01, 

be galimybės donorui „Vyriausybės nustatyta 

1 pav. Atlygintinų ir neatlygintinų donacijų skaičius 
Lietuvoje 1993–2003 metais
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tvarka iš Valstybės biudžeto gauti kompensaciją“, 

vėl įteisino galimybę „duoti kraujo ar jo sudėtinių 

dalių neatlygintinai“. 1 pav. pateikiama mokamų 

ir nemokamų donacijų skaičiaus Lietuvoje dina-

mika 1993–2003 m. Matyti, jog 1995 m. įstatymu 

priimtas sprendimas mokėti donorams kom-

pensacijas už kraujo donacijas pakeitė padėtį – 

nuo 1996 m. vyrauja mokamos donacijos, ne-

mokamų donacijų skaičius iki 2004 m. liko labai 

mažas: 2003 m. nemokamos donacijos siekė vos 

9,37 proc. visų donacijų.

PSO duomenimis, atlygintinai kraujo duo-

dantys donorai ir donorai giminės, kurie susiję 

su daug didesne infekcinių ligų, tokių kaip ŽIV, 

hepatitai B ir C bei sifilis, rizika, iki šiol sudaro 

daugiau kaip 50 proc. donacijų besivystančiose 

šalyse; išsivysčiusiose šalyse neatlygintinų dona-

cijų skaičius siekia 98–100 proc.

Pagrindinis motyvas neatlygintinai donorys-

tei skatinti – kraujo saugumo užtikrinimas. As-

menys, duodantys kraują ar jo sudėtinių dalių ne 

dėl piniginės kompensacijos, neturi motyvacijos 

slėpti savo gyvenimo būdo, rizikos faktorių bei 

sveikatos būklės. Vadovaujantis Pasaulio svei-

katos organizacijos rekomendacijomis, viena iš 

prioritetinių sričių yra neatlygintinos donorystės 

iš mažos rizikos populiacijos donorų plėtojimas. 

Tačiau net ir neatlygintina donorystė, pagal visus 

kriterijus atlikta neatlygintinai duodančių kraujo 

donorų atranka ir tinkamai atliekami atrankiniai 

infekcinių ligų tyrimai negali visiškai užtikrinti 

kraujo saugumo.

KRAUJO DONORŲ INFEKUOTUMAS

PSO duomenimis, pasaulyje nuo 5 iki 10 proc. 

ŽIV infekcijos gali būti perduodama perpilant 

užkrėstą kraują ar jo produktus. Dar daugiau reci-

pientų gali būti užkrečiami hepatitu B ir C, sifiliu ir 

kitomis ligomis. Siekiant kraujo saugumo, būtina 

įgyvendinti nacionalinę strategiją, užtikrinančią 

visų kraujo donorų atrankinius tyrimus trans-

fuzijomis perduodamoms infekcinėms ligoms 

nustatyti. Tam būtina taikyti tinkamiausius ir 

efektyviausius ŽIV, hepatito B ir C, sifilio ir kitų in-

fekcijų atrankinius tyrimus. Lietuvoje visas kraujo 

donorų kraujas pagal PSO rekomendacijas buvo 

pradėtas tirti nuo 1993 m., atliekant antikūnų nuo 

ŽIV 1 ir 2 tyrimus, hepatito B paviršinio antigeno 

tyrimus, antikūnų nuo hepatito C ir sifilio sukėlė-

jo hemagliutinacijos tyrimus. Pabrėžtina, kad ŽIV 

ir hepatito C tyrimai kraujo tarnyboje buvo atlie-

kami pirmą kartą, o hepatito B bei sifilio tyrimai 

kraujo donorams buvo atliekami ir iki 1993 m. 2 

pav. pateikiama informacija apie infekuotumą si-

filiu 10 000 donacijų Lietuvoje 1993–2003 m.

Infekuotumo sifiliu 10 000 donacijų kreivė 

praktiškai atitinka sergamumo sifiliu kreivę, kai 

1996–1997 m. didėjantis sergamumas iki 2002 m. 

sumažėjo daugiau negu du kartus. Šie duome-

nys patvirtina, kad kraujo donorai Lietuvoje nuo 

1995 m. nebuvo iš mažiausios rizikos populiacijos 

grupės.

3 pav. pateikiami duomenys apie ŽIV infekuo-

tumą 10 000 donacijų 1993–2003 m.

2 pav. Infekuotumas sifiliu 10 000 donacijų Lietuvoje 1993–2003 metais

Šaltinis: Statistinės ataskaitos forma Nr. 30
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diklio kreivė taip pat yra panaši į sergamumo 
hepatitu B kreivę Lietuvoje. Didelis infekuo-
tumas 1993 m. gali būti paaiškinamas iki 
1993 m. atliekamo tyrimo trūkumais – atitin-
kančiais PSO standartus tyrimais buvo dono-
rams nustatyta daug daugiau teigiamų tyrimų 
atvejų negu anksčiau.

Hepatito C tyrimo įdiegimas kraujo tarny-

boje 1993 m. iš karto gerokai sumažino riziką 

transfuzijos metu užkrėsti hepatitu C – 1993 m. 

buvo nustatyti net 2536 teigiami tyrimų atvejai. 

Vėliau teigiamų hepatito C tyrimų atvejų skaičius 

mažėjo ir 2003 m. buvo mažiausias – 364 atvejai. 

Nors absoliučiais skaičiais teigiamų tyrimų at-

vejų skaičius yra gana nedidelis (išskyrus 1999 m., 

kai buvo rasti net 74 teigiami atvejai) ir dauguma 

kraujo tarnyboje nustatytų atvejų buvo klai-

dingai teigiami, išlieka rizika transfuzijos metu 

perduoti infekciją dėl ribotų antikūnų nuo šio 

viruso aptikimo galimybių – turi praeiti 22 dienos 

po užsikrėtimo, kad tyrimai aptiktų ŽIV infekciją. 

Kita vertus, dėl negausių teigiamų tyrimo atvejų 

skaičiaus yra gana sudėtinga vertinti riziką trans-

fuzijos būdu užkrėsti recipientus.

Infekuotumas hepatitu B 10 000 donacijų 
1993–2003 metais vis mažėjo (4 pav.). Šio ro-

3 pav. Infekuotumas ŽIV 10 000 donacijų Lietuvoje 1993–2003 metais

4 pav. Infekuotumas hepatitu B 10 000 donacijų Lietuvoje
1993–2003 metais
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Tai atsispindi ir 5 pav., vaizduojančiame infekuo-

tumą hepatitu C 10 000 donacijų 1993–2003 m. 

Nors PSO standartus atitinkantys tyrimai ir atlie-

kami Lietuvoje, vis dėlto išlieka rizika transfuzijos 

metu perduoti šią infekciją dėl ribotų antikūnų 

nuo viruso aptikimo galimybių – turi praeiti dau-

giau negu 70 dienų po užsikrėtimo, kad būtų 

aptikta infekcija.

Vadovaudamosi Europos Parlamento ir Tary-

bos direktyva 2002/98/EC ir nacionalinėmis krau-

jo tarnybos strategijomis, dauguma Europos Są-

jungos šalių, be įprastų (ŽIV antikūnų atrankinių 

tyrimų, hepatito B paviršinio antigeno atrankinių 

tyrimų, hepatito C antikūnų atrankinių tyrimų ir 

sifilio sukėlėjo hemagliutinacijos) tyrimų, atlieka 

hepatito C ir ŽIV (kai kurios šalys ir hepatito B) vi-

ruso nukleino rūgščių tyrimus. Pastarieji tyrimai 

leidžia sutrumpinti virusų neaptikimo tyrimais 

laiką: ŽIV atveju – iki 7 dienų, hepatito C atveju – 

iki 8 dienų, hepatito B atveju – iki 20 dienų.

Išvados ir apibendrinimai

1. Lietuvoje iki 2004 m. vyravo atlygintina 

donorystė. Šią padėtį būtina keisti, norint užtik-

rinti saugius kraujo produktus. Siekis įgyvendinti 

neatlygintiną donorystę nurodomas Lietuvos 

kraujo donorystės veiklos strategijoje 2001–2005 

metams. Valstybės parama neatlygintinai dono-

rystei plėtoti yra deklaruojama Lietuvos Respub-

likos kraujo donorystės įstatyme. Neatlygintinos 

donorystės nuostatos apibrėžiamos ir Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvose 89/381 EEC, 

2001/83/EC, 2002/98/EC dėl žmogaus kraujo ir 

kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, ruoši-

mo, saugojimo ir paskirstymo kokybės ir saugu-

mo standartų nustatymo. Direktyvos 2002/98/EC 

20 straipsnis įpareigoja valstybes nares imtis 

būtinų priemonių skatinant savanorišką ir neat-

lygintiną donorystę ir tiek, kiek galima, kraują ir 

kraujo komponentus paruošti iš savanoriškai ir 

neatlygintinai duodamo kraujo. Šalių apsirūpini-

mo krauju bei kraujo komponentais iš savanoriš-

kos ir neatlygintinos donorystės principą skelbia 

ir Europos Tarybos rekomendacijos Nr. R(95)15 

dėl kraujo komponentų ruošimo, naudojimo ir 

kokybės užtikrinimo.

2. Lietuvoje nuo 1993 metų atliekami atranki-

niai ŽIV antikūnų, hepatito B paviršinio antigeno, 

hepatito C antikūnų tyrimai bei tyrimai sifilio su-

kėlėjui aptikti atitinka Europos Parlamento ir Ta-

rybos direktyvose reikalaujamus tyrimus, tačiau 

donorų infekuotumo 10 000 donacijų rodikliai 

rodo, kad rizika transfuzijos metu užkrėsti infek-

cinėmis ligomis išlieka. Todėl siekiant aprūpinti 

Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigas kuo 

saugesniu krauju, būtina įdiegti pažangesnius ir 

efektyvesnius tyrimus (virusų nukleino rūgščių 

tyrimus) kraujo tarnyboje.

5 pav. Infekuotumas hepatitu C 10 000 donacijų Lietuvoje 1993–2003 metais

Šaltinis: Statistinės ataskaitos forma Nr. 30
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1 pav. Žarnyno infekcijų, plintančių per maistą, vandenį, aplinką, 
atvejai 1992–2000 metais

2.9. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ 

EPIDEMIOLOGINĖS PRIE

ŽIŪROS IR KONTROLĖS 

PROGRAMOS AKTUALIJOS 

ŽARNYNO, ERKIŲ PLATI

NAMOS LIGOS, TRICHINE

LIOZĖ, PASIUTLIGĖ

G. Kligys, A. Laiškonis, 
A. Ambrozaitis, B. Morkūnas, 
R. Žekas

ĮVADAS

Sergamumas užkrečiamosiomis ligomis tebėra 

aktuali asmens ir visuomenės sveikatos prie-

žiūros problema Lietuvoje. Siekiant mažinti gy-

ventojų sergamumą kai kuriomis užkrečiamo-

siomis ligomis ir įgyvendinant Lietuvos Respub-

likos Vyriausybės 1999 m. gegužės 7 d. nutarimo 

Nr. 543 nuostatas dėl užkrečiamųjų ligų pro-

filaktikos ir kontrolės valstybės strategijos, buvo 

parengta ir 2002 m. sveikatos apsaugos ministro 

patvirtinta Užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 

priežiūros ir kontrolės programa 2003–2006 

metams. Programoje nubrėžti šie pagrindiniai 

uždaviniai: tobulinti epidemiologinės priežiū-

ros sistemą, atitinkančią Europos Komisijos ir 

Europos Parlamento sprendimo 2119/98/EB ir jį 

papildančių dokumentų nuostatas, tobulinti už-

krečiamųjų ligų mikrobiologinės diagnostikos 

kokybę, mokyti specialistus, vykdančius šių ligų 

priežiūrą ir kontrolę, taip pat mokyti visuomenę 

užkrečiamųjų ligų profilaktikos.

ŽARNYNO INFEKCIJOS

Nepaisant maisto gamybos technologijų tobuli-

nimo, tiekiamo geriamojo vandens kokybės geri-

nimo, didesnio visuomenės higieninio išprusimo, 

sergamumas ūmiomis žarnyno infekcijomis, plin-

tančiomis per maistą, vandenį bei aplinką, visame 

pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, yra didelis. Lietuvos 

gyventojų sergamumą šiomis ligomis lemia: vis 

dar nepatikima maisto ir geriamojo vandens ko-

kybė, patogeniniais mikroorganizmais (salmone-

lėmis, kampilobakterijomis, listerijomis) užterštos 

žalios mėsos bei paukštienos tiekimas į prekybos 

tinklą, viešojo maitinimo ir vaikų ugdymo įstaigas, 

taip pat menkas gyventojų higieninis išprusimas, 

silpni higienos įgūdžiai.

Užkrečiamųjų ligų valstybės registro duo-

menimis, Lietuvoje vidutiniškai kasmet užregis-

truojama 10–15 tūkstančių žarnyno infekcinių 

ligų, plintančių per maistą, vandenį ir aplinką 

(1 pav.). Manoma, kad sergančiųjų šiomis infek-

cijomis skaičius yra daug didesnis už oficialųjį, 

nes sergantieji lengvomis formomis dažniausiai 

į medikus nesikreipia.

Per paskutinius 10 metų Lietuvoje sergančių-

jų ūmiomis žarnyno infekcijomis nemažėja, ta-
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čiau ryškėja skirtingos sergamumo atskiromis 

infekcijomis tendencijos. Lietuvos gyventojų ser-

gamumas salmonelioze, šigelioze (bakterine di-

zenterija) turi tendenciją mažėti, bet vis daugiau 

kasmet diagnozuojama kampilobakteriozės, ro-

tavirusinio gastroenterito atvejų. Gyventojų ser-

gamumas kampilobakterioze padidėjo nuo 3,2 

atvejo 100 000 gyventojų 1998 m. iki 13,8 atvejo. 

2002 m., rotavirusine infekcija – padidėjo nuo 9,5 

atvejo 100 000 gyventojų 1998 m. iki 58,1 atvejo 

2002 m. Nuolat mažėja susirgimų vidurių šiltine 

(nuo 35 atvejų 1990 m. iki 4 atvejų 2002 m.), botu-

lizmu (nuo 40 atvejų 1995 m. iki 6 atvejų 2002 m.) 

(2 pav.).

2 pav. Sergamumo žarnyno infekcijomis tendencijos 
1994–2002 metais (100 000 gyventojų)

Registruojamas sergamumas kai kuriomis žar-

nyno infekcijomis (salmonelioze, šigelioze, ešeri-

chioze, jersinioze) Lietuvoje yra didesnis negu kai-

myninėse Baltijos ir kitose Europos šalyse (3 pav.).

Daugiau kaip 50 proc. ūmių žarnyno infekcijų 

etiologija nėra žinoma. Dėl nepakankamo finan-

savimo ambulatoriškai gydomi ligoniai dažniausiai 

netiriami mikrobiologiškai ligos sukėlėjui nustatyti.

Susirgimai žarnyno infekcijomis registruojami 

visose amžiaus grupėse, tačiau dažniausiai jomis 

serga kūdikiai ir ikimokyklinio amžiaus vaikai 

(1 lentelė).

Dažniausiai registruojami pavieniai susirgimų 

ūmiomis žarnyno infekcijomis atvejai, tačiau 

kasmet neišvengiama ir šių ligų protrūkių. 1995–

2002 metais Lietuvoje buvo registruojama nuo 20 

iki 44 ūmių žarnyno užkrečiamųjų ligų protrūkių. 

Daugiausia jų pasitaiko namuose, ikimokyklinėse 

vaikų ugdymo įstaigose, mokyklose, kavinėse, 

restoranuose, konditerijos įmonėse (4, 5 pav.).

3 pav. Sergamumas kai kuriomis žarnyno infekcijomis 
Lietuvoje ir Europos šalyse 2001 metais (100 000 gyventojų)
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infekcijos

Rotavirusinis
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Virusinės žarnyno 
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 Maisto tvarkymo technologijų, maisto hi-

gienos reikalavimų pažeidimai vaikų ug-

dymo įstaigų maisto tvarkymo skyriuose, 

viešojo maitinimo įmonėse ir namuose;

 Asmens higienos nepaisymas, higienos 

įgūdžių stoka, ypač ikimokyklinio amžiaus 

vaikų;

 Nepatenkinama šachtinių šulinių geriamo-

jo vandens kokybė;

 Nepatikima prekybos tinklo tiekiamo mais-

to kokybė;

 Nepasterizuoto pieno ir jo produktų, per-

kamų iš nelegalių prekeivių, vartojimas.

TRICHINELIOZĖ

Trichineliozė yra ūmi žmonių ir gyvulių liga, kurią 

sukelia Trichinella genties apvaliosios kirmėlės. 

Tai viena sunkiausių žmonių helmintozių; ji pasi-

reiškia įvairia klinikine eiga bei komplikacijomis. 

Žmonių trichineliozė yra svarbi visuomenės 

sveikatos problema visame pasaulyje. Kasmet 

pasaulyje užregistruojama apie 11 mln. žmonių, 

sergančių trichinelioze. Rytų Europos šalyse per 

metus užregistruojama 6000–7000 žmonių tri-

chineliozės atvejų, Vakarų Europos šalyse – apie 

500 atvejų per metus (6 pav.).

Lietuvoje, Užkrečiamųjų ligų valstybės registro 
duomenimis, per dešimt (1993–2002) metų tri-
chinelioze sirgo 2348 žmonės. Gyventojų ser-
gamumas trichinelioze turi tendenciją mažėti 

1 lentelė. Sergamumas pagal amžiaus grupes 2002 metais

Eil.
Nr.

Ligos pavadinimas
Atvejų

skaičius

Rodiklis 
100 tūkst.
gyventojų

Rodiklis pagal amžiaus grupes

0–2 3–6 7–15
16 ir 

vyresni
1. Salmoneliozė 1321 38,0 252,3 186,5 21,4 21,7
2. Šigeliozė 522 15,0 67,8 77,4 20,4 5,8

3.
Kitos patikslintos bakterinės 
žarnyno infekcijos

1604 46,2 886,6 148,8 20,2 11,3

4.
Nepatikslintos bakterinės 
žarnyno infekcijos

6847 197,0 1799,2 582,7 102,2 118,5

5.
Virusinės patikslintos žarnyno 
infekcijos

2023 58,2 1391,3 306,9 16,2 0,8

6.
Virusinės nepatikslintos 
žarnyno infekcijos

930 26,8 444,8 157,8 18,2 3,0

7.
Bakterinės maisto toksinės 
infekcijos

999 28,7 75,8 56,9 12,8 26,3

8. IŠ VISO 14 246 410,0 4917,8 1516,1 212,1 187,4

4 pav. Užregistruoti žarnyno infekcijų, 
plintančių per maistą, vandenį, aplinką, 

protrūkiai 1995–2002 metais

5 pav. Žarnyno infekcijų protrūkiai pagal 
kilimo vietą 1995–2002 metais (proc.)

Pagrindinės priežastys, lemiančios protrūkių 

atsiradimą, yra šios:
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Ligoninės,
sanatorijos
4,8

Socialinės
globos
įstaigos
3,1

Kitos
4,9 Namai

32,6

Mokyklos
7,9

Vaikų globos 
namai, internatai
10,6 Maisto tvarkymo 

įmonės 15,8
Vaikų lopšeliai-
darželiai
20,3
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(nuo 11,55 atvejo 100 000 gyventojų 1993 m. 
iki 1,15 atvejo 2002 m.) (7 pav.).

Sergamumas trichinelioze pasaulyje ir Lietu-

voje nuolat kinta. Tai priklauso nuo maitinimosi 

įpročių, mėsos paruošimo būdo, nuo diagnosti-

kos bei specialistų kvalifikacijos. Tačiau dažnai 

oficialūs duomenys neatitinka tikro žmonių 

sergamumo šia liga. Sergantieji lengvomis li-

gos formomis dažniausiai nesikreipia į gydymo 

įstaigas arba trichineliozė slepiasi po kitų ligų 

diagnozėmis.

Dabartiniu metu žinomos aštuonios trichine-

lių rūšys. Dėl skirtingų biologinių ligos sukėlėjo 

savybių jos yra nevienodai prisitaikiusios prie 

įvairių šeimininkų ir aplinkos sąlygų, todėl trichi-

nelių rūšių paplitimas yra ribotas tam tikruose 

geografiniuose regionuose. Pagrindinis ligos 

sukėlėjų rezervuaras yra laukiniai ir naminiai mė-

sėdžiai ir visaėdžiai gyvūnai bei jūros žinduoliai. 

Viena trichinelių rūšis gali parazituoti ne tik žin-

duolių, bet ir paukščių organizme.

Lietuvoje pagrindiniai trichinelių rezervuaro 

šeimininkai yra lapės (40 proc.), usūriniai šunys 

(32,5 proc.), kiaunės (40 proc.) ir šernai (0,5 proc.).

Apie 1960 m. pavieniai žmonių trichineliozės 

židiniai buvo registruojami tik Pietryčių Lietuvo-

je, dabar visoje Lietuvos teritorijoje (9 pav.).

Vakarų Europoje pagrindinis žmonių trichine-

liozės šaltinis yra arkliena. Šie gyvūnai užsikrečia 

ir nuo užsikrėtusių į pašarą patekusių graužikų, 

ėsdami užkrėstus laukinės faunos lavonus ga-

nyklose. Lietuvoje žmonių trichineliozė plinta 

per trichinelėmis infekuotą kiaulieną ir šernieną. 

1970–1980 m. vidutiniškai apie 70 proc. ligonių 

6 pav. Žmonių trichineliozė kaimyninėse šalyse 
(100 000 gyventojų)

7 pav. Žmonių sergamumas trichinelioze 
Lietuvoje 1993–2002 metais 

(100 000 gyventojų)

Trichinelioze serga įvairių profesijų, visų am-

žiaus grupių žmonės. Kasmet apie 20 proc. visų 

sergančiųjų sudaro vaikai iki 16 metų amžiaus 

(8 pav.).

8 pav. Ligoniai pagal amžių
1998–2002 metais (proc.)

Li
et

uv
a

La
tv

ija

N
or

ve
gi

ja

Ju
go

sl
av

ija

Ru
m

un
ija

Ve
ng

rij
a

Le
nk

ija

Es
tij

a

Šv
ed

ija

Amžiaus grupės
suaugusieji



70

buvo užsikrėtę vartodami šernieną, nuo 1990 m. 

dažniausiai trichinelioze užsikrečiama vartojant 

kiaulieną (68 proc.) (10 pav.).

lių mėsą, kuri nebuvo tikrinta dėl trichineliozės, 

apie 25 proc. – vartodami turgavietėse nelegaliai 

pardavinėjamą ar šalia turgaviečių pirktą nepa-

tikrintą mėsą (11 pav.).

Pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką susirgi-

mams trichinelioze Lietuvoje:

 dideliuose miškuose yra daugybė įvairiau-

sių laukinių gyvūnų, todėl lengvai išlaiko-

mas trichinelių gyvavimo ciklas;

 dažna laukinių ir naminių gyvūnų sąveika 

padidina naminių gyvūnų užsikrėtimo rizi-

ką, nuo jų trichinelės perduodamos žmo-

nėms;

 didelių fermų išnykimas ir mažų ūkių for-

mavimasis (gyvulių skerdimas namų sąly-

gomis, netinkamas kiaulių laikymas, gau-

sios žiurkių populiacijos ir kt.);

 nepakankama paskerstų gyvulių mėsos 

kontrolė (turgavietėse, skerdyklose, nuo-

savų gyvulių ir kt.);

 netinkamas sumedžiotų gyvūnų lavonų ir 

atliekų sunaikinimas ar nukenksminimas;

 nepakankamas gyventojų – mėsos vartoto-

jų, kiaulių augintojų, medžiotojų mokymas.

ERKIŲ PLATINAMOS LIGOS

Erkių platinamos ligos yra aktuali problema Lie-

tuvoje. Tai gamtinės židininės transmisinės ligos. 

Mūsų šalyje labiausiai paplito erkinis encefalitas 

ir Laimo liga.

Erkinis encefalitas yra viena svarbiausių cen-

trinės nervų sistemos infekcijų, kurią sukelia er-

9 pav. Trichineliozės židiniai rajonuose 1998–2002 metais

10 pav. Ligoniai pagal infekcijos šaltinį 
1993–2002 metais (proc.)

Kasmet Lietuvoje registruojami žmonių trichi-

neliozės protrūkiai. 1998–2003 m. buvo užregis-

truota 30 protrūkių, tada sirgo 339 asmenys. Pro-

trūkių metu 46 proc. ligonių užsikrėtė vartodami 

namų ūkyje augintų infekuotų ir paskerstų kiau-

11 pav. Protrūkiai vartojant kiaulieną 
1998–2002 metais (proc.)
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2 lentelė. Erkinio encefalito ir Laimo ligos 
vidutinis sergamumo rodiklis Lietuvoje

1993–2002 metais

kinio encefalito virusas. Trečdaliui persirgusiųjų 

erkiniu encefalitu nustatomi ilgalaikiai liekamieji 

reiškiniai; jie keičia gyvenimo kokybę, kartais 

sukelia invalidumą. Mirštamumas nuo erkinio 

encefalito yra 1–4 proc.

Laimo liga, sukeliama bakterijų, vadinamų bo-

relijomis, pasireiškia odos, rečiau nervų, kraujota-

kos sistemos, sąnarių pažeidimais. Mirties atvejų 

nuo Laimo ligos registruojama labai retai.

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 300–

400 erkinio encefalito ir daugiau kaip 1000 Laimo 

ligos atvejų (12 pav.).

Nuo 1993 m. sergamumas erkių platinamomis 

ligomis pradėjo didėti. 1993–2002 m. vidutinis 

sergamumo erkiniu encefalitu rodiklis buvo 9,42, 

Laimo liga – 29,32 100 tūkst. gyventojų.

Erkių platinamomis ligomis dažniausiai serga 

darbingo amžiaus žmonės. 31–60 m. amžiaus 

asmenys sudaro 47–58 proc. visų susirgusiųjų er-

kiniu encefalitu ir 52–56 proc. susirgusiųjų Laimo 

liga. Apie 40 proc. visų susirgusiųjų yra bedarbiai 

ir pensininkai.

Vaikai iki 16 m. sudaro 9–14 proc. visų susir-

gusiųjų ir erkiniu encefalitu, ir Laimo liga. Erkiniu 

encefalitu vaikai serga lengvesnėmis formomis 

negu suaugusieji.

Erkių platinamų ligų sukėlėjai buvo išskirti iš 

erkių, surinktų visuose Lietuvos rajonuose, tačiau 

geografinis sergamumo pasiskirstymas šalies te-

ritorijoje yra netolygus (2 lentelė).

Didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu re-

gistruojamas Šiaurės ir Vidurio Lietuvoje. Šiaulių, 

Panevėžio ir Kauno apskrityse užregistruojama 

67–92 proc. visų erkinio encefalito atvejų.

Didžiausi Laimo ligos sergamumo rodikliai 

nustatomi Vidurio ir Rytų Lietuvoje. Kauno, Pa-

nevėžio ir Vilniaus apskrityse užregistruojama iki 

85 proc. visų Laimo ligos atvejų.

Erkių platinamoms ligoms būdingas ryškiai iš-

reikštas sezoniškumas, susijęs su erkių aktyvumu. 

Daugiausia susirgimų erkių platinamomis ligomis 

užregistruojama liepos – rugsėjo mėnesiais – iki 

75 proc. visų per metus užregistruojamų erkinio 

encefalito ir Laimo ligos atvejų (13 pav.).

Vidutinis sergamumo ro-
diklis 100 tūkst. gyventojų

Apskritis Erkinis 
encefalitas 

Laimo 
liga

Alytaus 4,54 8,60

Kauno 12,72 53,36

Klaipėdos 2,17 20,21

Marijampolės 5,21 18,41

Panevėžio 23,22 44,57

Šiaulių 29,75 23,08

Tauragės 0,98 29,16

Telšių 3,50 15,34

Utenos 2,64 52,34

Vilniaus 1,96 23,60

Trakų r. 1,64 14,41

Lietuvoje 9,42 29,32

12 pav. Erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejai Lietuvoje
1993–2003 metais

Erkinis encefalitas Laimo liga
01

–0
9
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3 lentelė. Erkinio encefalito 
atvejai ir protrūkiai, kurių priežastis buvo 
erkinio encefalito virusu infekuoto pieno 

vartojimas (1994–2002 metais)

Erkių platinamomis ligomis dažniausiai užsi-

krečiama įsisiurbus infekuotai erkei. Pastaraisiais 

metais erkių arealas labai išplito, o jų gausa gero-

kai išaugo. Ne visos erkės yra infekuotos, todėl ir 

ne po kiekvieno erkės įsisiurbimo susergama jų 

platinamomis ligomis. Sudarytas vietovių sąra-

šas, kuriose iš surinktų erkių yra išskirtas erkinio 

encefalito virusas ar borelijos. Šiuo metu tokie 

stebėsenos tyrimai nebeatliekami, tačiau būtina 

juos tęsti, išaiškinti tokius židinius ir apie juos 

informuoti Lietuvos gyventojus.

Erkinio encefalito virusu taip pat galima užsi-

krėsti vartojant nevirintą ožkų ar karvių pieną bei 

jo produktus. Šis erkinio encefalito plitimo kelias 

tampa vis aktualesne problema Lietuvoje. Kas-

met registruojami ir erkinio encefalito protrūkiai, 

kurie paprastai esti nedideli, kyla šeimose, tačiau 

visų jų priežastis ta pati – nevirinto pieno vartoji-

mas (3 lentelė).

Laimo liga gydoma antibiotikais. Galimos ne-

specifinės profilaktikos priemonės neužtikrina 

tokios patikimos apsaugos, kaip vakcinacija. Vak-

cinos nuo Laimo ligos nėra.

Bendros profilaktikos priemonės, galinčios padė-

ti išvengti užsikrėtimo erkių platinamomis ligomis:

 aktyvus visuomenės švietimas ir mokymas 

apsisaugoti nuo šių ligų;

 pasterizuoto ar virinto pieno vartojimas er-

kinio encefalito sezono metu (balandžio – 

lapkričio mėn.);

 tinkama apranga, repelentų naudojimas, sa-

viapžiūra: būnant gamtoje, kas 2–3 val. rei-

kėtų apžiūrėti savo kūną, o pastebėjus ropo-

jančias ar jau įsisiurbusias erkes – kuo sku-

biau jas nurinkti ar ištraukti ir sunaikinti;

 pagrindinio erkių maisto šaltinio – graužikų 

naikinimas gyvenamojoje aplinkoje;

 parkų, sodų, gyvenamosios aplinkos prie-

žiūra, savalaikis žolės nupjovimas, menka-

verčių krūmų iškirtimas.

PASIUTLIGĖ

Pasiutligės viruso rezervuarą gamtoje sudaro la-

pės, vilkai, usūriniai šunys, graužikai. Aktyviausi 

užkrato platintojai – lapės ir usūriniai šunys: jie 

13 pav. Erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų pasiskirstymas 
pagal mėnesius Lietuvoje 2000–2002 metais (proc.)

Erkinio encefalito atve-
jai užsikrėtus per pieną

Metai
Absoliutus 

skaičius

Visų 
užregistruo-

tų atvejų
proc.

Protrūkių 
skaičius

1994 3 1,1 1
1996 15 4,8 4
1997 29 4,5 4
1998 7 1,3 –
1999 11 6,4 5
2000 18 4,3 3
2001 7 2,4 1
2002 23 13,7 3
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apkandžioja naminius gyvūnus, o šie kontaktuo-

ja su žmonėmis. Pasiutlige gali užsikrėsti ir sirgti 

karvės, arkliai, kiaulės, ožkos, avys. Virusą platina 

žiurkės, pelės ir kiti graužikai, šikšnosparniai. 

Žmogus pasiutlige užsikrečia, kai įkanda, ap-

drasko arba apseilėja pasiutęs gyvūnas ir su jo 

seilėmis į žaizdą patenka virusas.

Pastaraisiais metais pasiutligės epizootologi-

nė ir epidemiologinė situacija yra nepalanki, nes 

laukinių ir naminių gyvūnų pasiutligės židinių 

registruojama visoje šalyje. Valstybinė maisto ir 

veterinarijos tarnyba 1996 m. užregistravo 108 

pasiutligės židinius tarp naminių ir laukinių gy-

vūnų, o 2002 metais – net 933 (4 lentelė).

Plačiai tarp gyvūnų išplitęs pasiutligės virusas 

lemia tai, jog vis daugiau asmenų nukenčia nuo 

įvairių pasiutusių ar įtariamų sergant pasiutlige 

gyvūnų. 1997 m. šalyje nuo įvairių laukinių ir 

naminių gyvūnų nukentėjo 8866 asmenys, iš 

4 lentelė. Pasiutligės židiniai tarp laukinių ir naminių gyvūnų 1996–2002 metais

Metai 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Židiniai 108 206 227 264 678 850 933

jų 4461 (50,3 proc.) buvo paskiepyti pasiutligės 

vakcina; 2002 m. į medikus kreipėsi 10 944 su-

augusieji ir vaikai, iš jų 6064 (55,4 proc.) gavo 

imunoprofilaktinį gydymą nuo pasiutligės (5 len-

telė).

5 lentelė. Nukentėjusių asmenų skaičius Lietuvoje 1997–2002 metais

Kasmet nemažai žmonių apkandžiojama, apseilėjama, apdraskoma šunų – ir sveikų, ir užsikrėtusių 

pasiutligės virusu (6 lentelė).

6 lentelė. Nukentėjusių žmonių pasiskirstymas 
pagal juos sužalojusius gyvūnus 2000–2002 metais

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, 

kasmet pasaulyje miršta 2000–2500 žmonių, 

užsikrėtusių pasiutligės virusu. Daug žmonių 

mirčių kasmet registruojama Azijoje – 800–900, 

Amerikos žemyne – 150–200, Afrikoje – 250–400, 

Europoje – 40–50 asmenų. Pastaraisiais metais 

Europoje žmonėms galimybė užsikrėsti pasiutli-

gės virusu nemažėja, gyvūnų pasiutligės židiniai 

Metai 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Kreipėsi nuo gyvūnų nukentė-
ję žmonės

8 866 8 754 9 794 1 2800 10 966 10 944

Iš jų paskiepyti nuo pasiutligės 4 461 4 409 5 310 8 021 6 306 6 064

jų proc. 50,3 50,4 54,2 62,6 57,5 55,4

Lėšos (Lt) 507 235 476 520 570 359 867 679 74 7312 899 771

Gyvūnai 2000 2001 2002 

Šunys 8733 7684 7645

Katės 1394 1543 1416

Žiurkės 204 133 108

Galvijai 1092 377 494

Kiti naminiai gyvūnai 177 204 215

Laukiniai gyvūnai 1200 1025 1066

Iš viso 12 800 10 966 10 944
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registruojami beveik visose Europos valstybėse, 

išskyrus Suomiją, Švediją, Daniją, Angliją, Graikiją.

Lietuvoje nuo 1960 m. iki 2002 m. užregis-

truota nuo pasiutimo ligos 10 žmonių mirčių: 

7 asmenys buvo sužaloti laukinių gyvūnų ir 3 

žmones apkandžiojo pasiutę šunys. Šie asmenys 

į medikus nesikreipė ir jiems nebuvo skirtas pro-

filaktinis gydymas nuo pasiutligės (7 lentelė).

7 lentelė. Žmonių mirtys nuo pasiutligės 1960–2001 metais

Vietovė Metai Susirgimų skaičius Infekcijos šaltinis

Vilniaus m. 1960 1 Šuo

Kaišiadorių r. 1962 1 Lapė

Švenčionių r. 1965 1 Mangutas

Kėdainių r. 1972 1 Barsukas

Trakų r. 1979 1 Lapė

Joniškio r. 1992 1 Mangutas

Trakų r. 1992 1 Šuo

Trakų r. 1993 1 Katė, šuo

Kėdainių r. 1997 1 Lapė

Pasvalio r. 2000 1 Lapė? mangutas?

Padidėjusi laukinių gyvūnų populiacija są-

lygoja pasiutligės židinių susiformavimą visoje 

šalies teritorijoje ir kelia realią grėsmę žmonėms 

užsikrėsti pasiutligės virusu.

Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros 

įstaigų specialistai, atliekantys pasiutligės profi-

laktikos priemones, negali sustabdyti pasiutligės 

viruso plitimo gamtoje. Tik atliekant laukinės fau-

nos oralinę vakcinaciją visoje Lietuvos teritorijoje 

ir kaimyninėse šalyse bei reguliariai skiepijant 

naminius gyvūnus nuo pasiutligės galima su-

stabdyti pasiutligės viruso cirkuliavimą gamtoje 

ir sumažinti žmonių užsikrėtimo galimybę.

ŽARNYNO INFEKCIJOS

Išvados:

1. Nors sergamumas kai kuriomis bakterinėmis 

žarnyno infekcijomis (salmonelioze, šigelioze, 

ešerichioze) turi tendenciją mažėti, tačiau ben-

dras Lietuvos gyventojų sergamumas per maistą, 

vandenį ir aplinką plintančiomis infekcijomis per 

paskutinius 10 metų nemažėja.

2. Daugiau negu 50 proc. visų registruojamų 

žarnyno infekcijų etiologija nenustatoma.

3. Gyventojų sergamumą šiomis infekcijomis 

lemia žemas gyventojų higienos žinių lygis, 

saugaus maisto higienos reikalavimų pažeidimai 

vaikų ugdymo ir viešojo maitinimo įstaigose.

4. Pastaraisiais metais vis didesnę epidemiolo-

ginę susirgimų plitimo svarbą turi nepatenkina-

ma šachtinių šulinių geriamojo vandens kokybė.

5. Tebėra ribotos galimybės protrūkiuose iš-

skirtų sukėlėjų tipavimo galimybės.

Pasiūlymai:

1. Visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstai-

gose pagerinti ligonių, besikreipiančių medicinos 

pagalbos dėl žarnyno funkcijos sutrikimo, mikro-

biologinį ištyrimą ligos etiologijai nustatyti.

2. Nacionalinio tyrimų centro mikrobiologijos 

laboratorijoje įdiegti šiuolaikinius sukėlėjų tipa-

vimo metodus (fagotipavimą, kitus molekulinius 

metodus).

3. Sustiprinti maisto tvarkymo, viešojo maitini-

mo įmonių kontrolę.

4. Sustiprinti dirbančiųjų su maistu privalomą 

higienos žinių mokymą, akcentuoti žarnyno in-

fekcijų profilaktikos klausimus.

TRICHINELIOZĖ

Išvados:

1. Lietuvoje žmonių trichineliozė plinta varto-

jant namų ūkiuose užaugintų kiaulių mėsą, taip 

pat šernieną, nepatikrintą dėl šios ligos sukėlėjų.

Pasiūlymai:

2. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 

laboratorijose užtikrinti kokybišką mėsos ištyrimą.
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ERKIŲ PLATINAMOS LIGOS

Išvados:

1. Nors sergamumas erkių platinamomis li-

gomis kasmet kinta, tačiau stebima sergamumo 

šiomis ligomis didėjimo tendencija.

2. Sergamumas erkiniu encefalitu ir Laimo 

liga ypač padidėjo 2003 m. (užregistruoti šių ligų 

sergamumo rodikliai buvo daugiau kaip 2 kartus 

didesni už vidutinius daugiamečius).

3. Negausus skiepijimas nuo erkinio ence-

falito Lietuvoje nedaro įtakos epidemiologinei 

situacijai.

Pasiūlymai:

1. Siekiant sumažinti sergamumą erkiniu en-

cefalitu, būtina skatinti skiepijimą nuo erkinio 

encefalito ir didinti vakcinacijos apimtis.

2. Būtina aktyviai mokyti visuomenę erkių 

platinamų ligų profilaktikos, taikyti specifines 

(skiepus nuo erkinio encefalito) ir nespecifines 

erkių platinamų ligų profilaktikos priemones.

PASIUTLIGĖ

Išvados:

1. Lietuvoje pasiutligės epidemiologinė ir 

epizootologinė situacija lieka nepalanki: laukinių 

ir naminių gyvūnų pasiutligės židinių registruo-

jama visoje Lietuvos teritorijoje, todėl galimybė 

žmonėms užsikrėsti pasiutligės virusu nemažėja.

2. Per pastarąjį dešimtmetį (1994–2003 m.) 

Lietuvoje į medikus kasmet kreipėsi nuo 8013 iki 

11 797 nuo įvairių laukinių ar naminių gyvūnų nu-

kentėjusių asmenų.

Pasiūlymai:

1. Siekiant sumažinti pasiutligės viruso cir-

kuliavimą laukinių gyvūnų populiacijoje, atlikti 

laukinių gyvūnų (lapių) oralinę pasiutligės vakci-

naciją visoje Lietuvos teritorijoje.

2. Užtikrinti reguliarų naminių gyvūnų skie-

pijimą nuo pasiutligės ir taip sumažinti naujų 

pasiutligės židinių susiformavimą.

3. Siūlyti Valstybinei maisto ir veterinarijos 

tarnybai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai, 

beglobių gyvūnų gaudymo ir karantinavimo 

tarnybai mažinti laukinių plėšrūnų ir benamių 

gyvūnų populiaciją.

EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS KLAUSI

MAI, ES TEISĖS AKTŲ HARMONIZAVIMAS

Išvados:

1. Nors šalyje sukurta stipri užkrečiamųjų ligų 

profilaktikos įstatyminė bazė, atitinkanti tarptau-

tinės teisės nuostatas ir leidžianti valdyti šių ligų 

epideminį procesą, tačiau užkrečiamosios ligos 

tebėra prioritetinė visuomenės sveikatos pro-

blema Lietuvoje.

Pasiūlymai:

1. Būtina sukurti ir įdiegti kompiuterizuotą 

užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų registravimo si-

stemą.

2. Įgyvendinti lytiškai plintančių ligų analizės 

sistemą.

3. Stiprinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinės 

priežiūros sistemą kuriant tikslines jų priežiūros 

programas.

4. Mokyti ir kelti visuomenės sveikatos specia-

listų kvalifikaciją.

5. Optimizuoti mikrobiologinės diagnostikos 

sistemą.

2.10. HOSPITALINIŲ 

INFEKCIJŲ PROBLEMA 

PASAULYJE IR LIETUVOJE

R. Valintėlienė, R. Petkevičius, 
V. Bakasėnas, G. Gailienė

Hospitalinės infekcijos (HI) sudaro ypatingą in-

fekcinių ligų grupę, pasižyminčią savo epidemio-

loginiais dėsningumais ir prevencijos sudėtingu-

mu. Nepaisant visuomenės sveikatos ir asmens 

sveikatos paslaugų pažangos, didelių praėjusio 

šimtmečio HI prevencijos laimėjimų, HI išlieka 

viena sudėtingiausių asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų problemų.

Pagal tarptautinius apibrėžimus hospitaline 

(ar nozokomialine) infekcija laikomas bet koks 

mikrobinės kilmės susirgimas, kuris kliniškai ir 

(ar) mikrobiologiškai nustatomas ligoniams ar 

personalui ir yra susijęs su ligonio paguldymu ir 

gydymu ligoninėje ar bet kurioje kitoje asmens 

sveikatos įstaigoje, taip pat su personalo darbu 

jose nepriklausomai nuo to, ar simptomai pasi-

reiškia jiems tebesant šiose įstaigose ar ne.
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1 pav. HI paplitimas įvairiose šalyse (proc.)

Hospitalinių infekcijų problema yra aktuali 

visoms šalims. PSO organizuoto tyrimo 14 valsty-

bių 55 ligoninėse metu nustatyta, kad vidutiniš-

kai 8,7 proc. stacionaruose gydomų ligonių turi 

HI. Taigi pasaulyje nuo infekcinių komplikacijų, 

įgytų ligoninėje, nuolat kenčia apie 1,4 mln. žmo-

nių. Remiantis nacionalinių tyrimų duomenimis, 

HI paplitimas skirtingose šalyse svyruoja nuo 3,5 

iki 10 proc. (1 pav.), tačiau šių rodiklių skirtumus 

lemia taikomos skirtingos tyrimo metodikos.

HI yra gydymo komplikacija, kurios atsiradi-

mui daugiausia įtakos turi paties ligonio būklė, 

pavyzdžiui, jo imuninės sistemos nusilpimas 

(dėl amžiaus, ligų ar taikyto gydymo). Tačiau HI 

dažnumą sąlygoja sveikatos priežiūros resursai ir 

sveikatos paslaugų kokybė, be to, HI skaičių didi-

na vis platesnis taikymas invazinių diagnostikos 

ir gydymo metodų, kurie sudaro potencialias 

galimybes infekcijai patekti, taip pat antibio-

tikams atsparių bakterijų plitimas ligoninėse. 

Hospitalinių infekcijų struktūra pagal infekcijos 

lokalizaciją ir etiologiją labai skiriasi. Daugumos 

išsivysčiusių Europos šalių ir JAV nacionalinių 

tyrimų duomenimis, vyrauja šlapimo takų ir ope-

racinių žaizdų infekcijos.

HI padaro didelių moralinių ir materialinių nuo-

stolių tiek pacientams, tiek gydymo įstaigoms: di-

dina gydymo išlaidas, blogina gyvenimo kokybę ir 

sąlygoja negalios atsiradimą, kartais yra paciento 

mirties tiesioginė ar netiesioginė priežastis. Visus 

šiuos veiksnius įvertinti ir tiksliau HI kainą apskai-

čiuoti yra gana sudėtinga, todėl tokių duomenų 

yra labai nedaug. JAV SENIC projekto duomeni-

mis, HI kasmet šaliai kainuoja apie 2 mlrd. dolerių.

Visai HI išvengti neįmanoma, nes jas sukelia 

labai skirtingi mikroorganizmai, esantys ne tik 

ligoninės aplinkoje, bet ir paties žmogaus orga-

nizme. Tačiau gausūs paskutinių dešimtmečių 

tyrimai įrodė, kad įdiegus moksliškai pagrįstas 

tinkamas profilaktikos priemones, jų dažnį ga-

lima ženkliai sumažinti. Pasaulio mokslininkų 

ir praktikų patirtis rodo, kad HI prevencija pati 

efektyviausia, kai ligoninėse įdiegiamos kom-

pleksinės priemonės – HI kontrolės (valdymo) 

programos. HI valdymo programas parengė ir 

vykdo beveik visi Lietuvos stacionarai, tai viena 

iš sąlygų licencijuojant ligonines. Šiam darbui 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose reikalingi 

kvalifikuoti specialistai. Patvirtinus teisinius do-

kumentus (SAM 2000 10 09 įsakymas Nr. 532 „Dėl 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos infekcijų 

kontrolės skyriaus ir infekcijų kontrolės komisijos 

pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, 

Nr. 86-2643)) šalies stacionaruose aktyviau pra-

dėjo veikti infekcijų kontrolės komisijos, dauge-

lyje didesnių stacionarų įsteigti infekcijų kontro-

lės skyriai, mažesniuose vis daugiau įdarbinama 

etatinių infekcijų kontrolės specialistų. Vilniaus 

universitete, bendradarbiaujant su Higienos ins-

titutu, šie specialistai tobulinami.

Siekiant sėkmingos HI profilaktikos, svarbu 

turėti duomenų apie HI dažnį ir tendencijas, 

didžiausias rizikos vietas. Sveikatos apsaugos 

ministro įsakymu šalies asmens sveikatos prie-
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žiūros įstaigos įpareigotos registruoti visas HI ir 

informaciją pateikti apskričių visuomenės sveika-

tos centrams (pastaruoju metu galioja 2002 12 24 

įsakymas Nr. 673 „Dėl privalomojo epidemiologi-

nio registravimo, privalomojo informacijos apie 

epidemiologinio registravimo objektus turinio 

ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos 

patvirtinimą“). Per metus šalyje vidutiniškai re-

gistruojama apie 200 HI atvejų, jų dažnis nesiekia 

net 0,05 proc. (2 pav., 1 lentelė).

2 pav. HI Lietuvoje 1991–2002 metais 
(absoliučiais skaičiais)

1 lentelė. Oficialiai registruotų HI struktūra

Šie duomenys neatspindi tikrosios padėties. 

Dar 1996 m. Higienos instituto darbuotojai, atlikę 

tyrimą, nustatė, kad HI paplitimas Lietuvoje yra 

apie 5,8 proc. Neaišku, ar prisimindami anksčiau 

taikytas administracines priemones, ar tiesiog 

vengdami viešumo ir baimės prarasti pacientų 

pasitikėjimą, stacionarai nėra linkę atvirai pateikti 

duomenų apie hospitalines infekcijas. Taip yra ir 

kitose šalyse, todėl JAV ir Europos nacionalinės HI 

duomenų bazės grindžiamos konfidencialumo 

principu ir ligoninės jose dalyvauja savanoriškai. 

Hospitalinės infekcijos
Registruoti HI atvejai

2000 m. 2001 m. 2002 m.

Naujagimių infekcijos 83 38 80

Gimdyvių infekcijos 17 16 13

Pneumonija 5 7 11

Infekcija po procedūrų 56 34 27

Virškinamojo trakto infekcijos 57 41 39

Kraujo infekcijos 5 9 5

Šlapimo takų infekcijos 1 1 4

Osteomielitas 1 2 2

Kitos infekcijos 19 10 7

Iš viso 244 158 188
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centro duomenys

Nebijodamos būti paviešintos ligoninės savanoriš-

kai teikia išsamius ir patikimus duomenis apie HI.

Lietuvoje buvo parengta Užkrečiamųjų ligų 

epidemiologinės priežiūros ir kontrolės progra-

ma, pagal kurią pradėta diegti nauja hospitalinių 

infekcijų epidemiologinės priežiūros sistema. 

Ligoninės šioje programoje dalyvauja savanoriš-

kai, jų pateikiami duomenys yra konfidencialūs. 

Kuriant HI priežiūros sistemą aktyviai bendradar-

biaujama su kitų Europos valstybių specialistais, 

darbai derinami su Europos projekto HELICS (ET/
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DG SANCO remiamas Europos ligoninių projekto 

(„Hospital in Europe. Link for Infection Control 

through Surevillance“) protokolais. Pagal dvišalį 

susitarimą šios sistemos diegimą finansiškai remia 

Norvegijos sveikatos apsaugos ministerija.

2003 m. Higienos institutas organizavo nacio-

nalinį hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimą, ku-

riame savanoriškai sutiko dalyvauti 39 ligoninės. 

Matyti, kad ligoninės neneigia šios problemos 

ir laikydamiesi konfidencialumo principo noriai 

prisideda prie jos sprendimo. Atlikus vienos die-

nos tyrimą ir ištyrus daugiau kaip 10 tūkst. ligo-

nių, užregistruotos 438 HI. Taigi nustatyta, kad 

HI paplitimas yra apie 4,3 proc., vadinasi, nėra di-

desnis negu kitose Europos valstybėse. Nustatyti 

gana ryškūs HI dažnio skirtumai stacionaruose, iš 

dalies jie paaiškinami ligoninių skyrių teikiamų 

paslaugų skirtumais (3 pav.). Kaip ir kitose šalyse, 

santykinai daugiau HI yra didesnėse ligoninėse, 

kur atliekamos sudėtingesnės procedūros, gydo-

mi sunkesni ligoniai.

3 pav. HI paplitimas Lietuvos ligoninėse 2003 metais (proc.)

Lietuvoje, kaip ir kitų šalių ligoninėse, paste-

bėta, jog HI dažniausios intensyviosios terapijos ir 

chirurgijos skyriuose, o vyraujančios yra kvėpavi-

mo takų ir operacinių žaizdų infekcijos (4, 5 pav.).

4 pav. HI paplitimas ligoninės skyriuose
2003 metais (proc.)

5 pav. HI struktūra Lietuvoje
2003 metais (proc.)

Įgyvendinant šią programą pradėta diegti HI 

priežiūrą didesnės rizikos – chirurgijos ir intensy-
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1–16: mažiau kaip 200 lovų, 17–29: 200–400 lovų, 30–39: daugiau kaip 400 lovų

Chirurgijos

Traumatologijos

Reanimacijos

Pediatrijos

Suaugusiųjų
terapijos
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ginekologijos

Kiti
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infekcijos
8,0
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Bakteriemija
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viosios terapijos skyriuose. Sukūrus nacionalinę 

HI priežiūros sistemą, planuojama prisijungti prie 

Europos šalių HELICS tinklo.

Hospitalinė infekcija – tai viena neišvengiamų 

gydymo komplikacijų, kartais perniek paverčian-

čių visas medikų pastangas ir pacientų viltis. 

Todėl ši tema nėra maloni visų šalių medikams. 

Dažnai net pavieniai HI atvejai patenka į pirmuo-

sius laikraščių puslapius, linksniuojami televizijos 

laidose, dažnai kaltinama ligoninė ir gydytojai. 

Akivaizdu, kad visuomenė per mažai žino apie 

HI, todėl pradėta kurti internetinė svetainė 

(www.hi.lt/hospitalines), kurioje bus pateikiama 

informacija visuomenei ir medikams.

Nepaisant mokslo pasiekimų, HI profilakti-

ka yra sudėtinga, nes užsikrėtimo hospitaline 

infekcija galimybė priklauso nuo paciento, 

mikroorganizmo ir aplinkos sąveikos, o ją lemia 

įvairūs veiksniai ir sąlygos. Žinoma, jog daugiau 

kaip pusę visų HI sukelia paties paciento turimi 

mikroorganizmai. Nustatyta, kad pagrindiniai HI 

rizikos veiksniai yra įvairios invazinės priemonės 

ir procedūros: šlapimo takų, kraujagyslių kate-

teriai, dirbtinė plaučių ventiliacija, operacijos. 

Užsienio šalyse atliktų tyrimų duomenimis, apie 

10 proc. ligonių išsivysto septicemija po centrinių 

venų kateterizavimo, iki 30 proc. ligonių, turinčių 

šlapimo takų kateterį, įgyja šlapimo takų infek-

ciją, daugiau kaip 80 proc. pneumonijos atvejų 

ligoninėse susiję su dirbtine plaučių ventiliacija. 

Tačiau atsisakyti šių medicinos priemonių ne-

įmanoma, todėl tinkamas higienos taisyklių 

laikymasis lieka svarbus HI profilaktikos veiks-

nys. Higienos režimą Lietuvos gydymo įstaigose 

reglamentuoja kelios higienos normos, tačiau 

kai kurių jų nuostatų įgyvendinimas yra gana su-

dėtingas dėl lėšų trūkumo. Pavyzdžiui, ligoninių 

patalpų ventiliacijos problema. Beveik visos ligo-

ninės (su retomis išimtimis – pastaraisias metais 

rekonstruotose ligoninėse) tenkinasi paprasta 

natūralia ventiliacija. Tačiau ji yra nepakankama 

siekiant sustabdyti kai kurių infekcijų plitimą, už-

tikrinti saugų medikų darbą. Higienos instituto 

Darbo medicinos centro specialistų atlikti tyrimai 

parodė, kad siekdami apsaugoti pacientus ir dez-

infekuodami medicinos instrumentus medikai 

dirba užterštoje aplinkoje, o tai kenkia jų pačių 

sveikatai. Naujus iššūkius Lietuvos ligoninėms 

kelia ir Europos normų įteisinimas Lietuvoje. Net 

kelios Europos normos reglamentuoja sterilizaci-

jos standartus, kuriuos įdiegti ligoninėms reikia 

nemažų investicijų. Daugelis Lietuvos ligoninių 

naudoja Europos standartų neatitinkančią ir 

technologiškai pasenusią įrangą, taigi svarbi 

infekcijų kontrolės procedūra – sterilizacija ne 

visuomet yra patikima. Be to, šios prieš kelis 

dešimtmečius Rusijoje pagamintos sterilizacijos 

įrangos eksploatavimas – ekonomiškai nuosto-

lingas dėl didelių elektros energijos, vandens bei 

eksploatacinių dalių sąnaudų.

Pastaraisiais dešimtmečiais hospitalinių infek-

cijų rizikos veiksniu tampa ir netinkamas antibio-

tikų vartojimas, skatinantis antibiotikams atspa-

rių ir virulentiškų bakterijų padermių plitimą, o 

tai yra viena nesėmingo gydymo ir su tuo susiju-

sių mirties atvejų bei padidėjusių gydymo išlaidų 

priežasčių. Lietuvoje atlikti tyrimai rodo, kad tiek 

stacionarinėse įstaigose, tiek ambulatorijose an-

tibiotikų dažnai vartojama nepagrįstai daug; be 

to, antibiotikais gyventojai gydosi ir patys. Todėl 

tinkamo antibiotikų vartojimo diegimas yra labai 

reikšminga HI profilaktikos priemonė. KMU at-

liktas tyrimas parodė, kad smarkiai sumažinus 

plataus veikimo spektro antibiotikų vartojimą ir 

pradėjus vartoti paprastesnius antibiotikus gydy-

mo rodikliai gerėja, o sąnaudos antibiotikams įsi-

gyti mažėja. Dvylikoje Europos valstybių 2003 m. 

atlikto tyrimo preliminariais duomenimis, labiau-

siai paplitusi savigyda antibiotikais yra Lietuvoje. 

Higienos instituto darbuotojai nustatė, kad per 

metus apie 50 proc. Lietuvos gyventojų vartojo 

antibiotikus, o beveik pusė jų – be gydytojo 

paskyrimo. Nors antibiotikai Lietuvoje yra re-

ceptiniai vaistai, daugelis gyventojų savigydai 

antibiotikų įsigijo vaistinėse be recepto.

Atsparių antibiotikams bakterijų plitimas yra 

aktuali problema daugelyje Europos ir pasaulio 

valstybių, todėl 2001 m. lapkričio 15 d. Europos 

Taryba patvirtino Europos Sąjungos rekomen-

daciją 2002/77/EC dėl racionalaus antimikrobi-

nių vaistų vartojimo medicinoje; joje tinkamo 

antibiotikų vartojimo diegimas įvardytas kaip 

vienas pagrindinių šios problemos sprendimo 

būdų. Lietuvoje kol kas įgyvendintos tik kelios 

šių rekomendacijų nuostatos. Lietuva yra viena iš 

nedaugelio Europos valstybių, kuri dar neturi an-
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tibiotikų vartojimo apskaitos; jai sukurti finansinę 

paramą skyrė Danijos vyriausybė. Pradėta rengti 

kovos su atsparių bakterijų plitimu programa, 

kurios įgyvendinimas ženkliai prisidės ir prie hos-

pitalinių infekcijų valdymo.

Taigi hospitalinės infekcijos yra sudėtinga me-

dicinos problema, jai spręsti reikalingos žinios, iš-

tekliai ir sutartinis įvairių specialistų darbas, nes, 

anot žymaus hospitalinių infekcijų specialisto 

R. P. Wenzelio, „hospitalinių infekcijų valdymas – 

tai menas, mokslas ir verslas“.

2.11. LIETUVOS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ 

MIKROBIOLOGIJOS LABO

RATORIJŲ ORGANIZAVIMAS 

IR JŲ VEIKLOS KOKYBĖS 

PROBLEMOS

Z. Kučinskienė, A. Ambrozaitis, 
A. Astrauskienė, V. Bakasėnas, 
R. Sakalauskas, S. Šukys

ESAMA PADĖTIS

Lietuvos Respublikoje mikrobiologijos laborato-

rijų, veikiančių asmens ar visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigose, veiklą reglamentuojantys tei-

sės aktai nustato, kad laboratorijos turi būti ates-

tuotos. Reguliariai atliekama jų vidaus kokybės 

kontrolė įgalina užtikrinti, kad atliekami tyrimai 

yra kokybiški. Išorinė (tarplaboratorinė) kokybės 

kontrolė šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose 

nėra numatyta kaip privaloma, tad ir atliekamų 

rutininių tyrimų kokybės kontrolė bei taikomi 

tyrimo metodai privalomai nėra kontroliuojami 

ir patvirtinami. Nėra institucijos, kuriai būtų dele-

guota vykdyti šias funkcijas. Tačiau visapusiškas 

laboratorinių tyrimų patikimumas ir tikslumas 

yra būtinas diagnozuojant užkrečiamąsias ligas 

bei keičiantis informacija apie jas ir epidemiolo-

ginę padėtį tiek su ES šalimis, tiek šalies mastu.

Sveikatos priežiūros sistemoje galėtų būti iš-

skirti 3 laboratorijų tipai: referentinės, akredituo-

tos, atestuotos.

Šiuo metu Lietuvoje klinikinius diagnostinius 

mikrobiologinius tyrimus atlieka atestuotos as-

mens bei visuomenės sveikatos priežiūros įstai-

gų laboratorijos.

Iš viso Lietuvoje asmens ir visuomenės svei-

katos priežiūros įstaigose yra 32 mikrobiologijos 

laboratorijos. Asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros centruose mikrobiologijos laboratorijų 

Vilniaus mieste yra 10: asmens sveikatos priežiū-

ros įstaigose – 8, Lietuvos AIDS centre – 1, Nacio-

naliniame visuomenės sveikatos tyrimų centre – 

1 (tuberkuliozės ligoninės taip pat yra asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos); Kaune yra 4 mikro-

biologijos laboratorijos: asmens sveikatos priežiū-

ros įstaigose – 3, visuomenės sveikatos centre – 1; 

Klaipėdoje yra 5 mikrobiologijos laboratorijos: 

asmens sveikatos priežiūros įstaigose – 4 ir vi-

suomenės sveikatos centre – 1; Šiauliuose yra 3 

mikrobiologijos laboratorijos: asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose – 2 bei visuomenės sveikatos 

centre – 1; Panevėžyje – 3: asmens sveikatos prie-

žiūros įstaigose – 2 ir visuomenės sveikatos cen-

tre – 1; Kėdainiuose – 1 (asmens sveikatos prie-

žiūros įstaigoje). Kituose miestuose klinikinius 

mikrobiologinius tyrimus atlieka visuomenės 

sveikatos įstaigų laboratorijos.

Tikslių duomenų apie visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų laboratorijas nėra (jų neturi ir 

VASPVT prie SAM). Žinoma, kad Vilniuje veikia 

2 visuomenės sveikatos įstaigų mikrobiologijos 

laboratorijos ir kad visose Lietuvos apskrityse 

veikia visuomenės sveikatos centrai. Kai kurie 

centrai dar turi padalinius bei savo laboratori-

jas ir kituose miestuose, pavyzdžiui, Panevėžio 

visuomenės sveikatos centras turi padalinį – Pa-

nevėžio visuomenės sveikatos centro apskrities 

laboratorinių tyrimų Kupiškio skyriaus mikro-

biologijos laboratoriją. Ryškėja tendencija atlikti 

asmenų klinikinius mikrobiologinius tyrimus 

visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų labora-

torijose panaudojant finansavimą, gautą epide-

miologiniams tyrimams, taigi tyrimai dubliuoja-

mi. Be to, tyrimai dubliuojami to paties miesto 

laboratorijose (asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų), neracionaliai panaudojamos 

lėšos, reikalingos tyrimams atlikti ir kokybės kon-

trolei užtikrinti.

Šiuo metu vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 

11 d. įsakymu Nr. 737 ir jame išdėstytais reikalavi-
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mais yra atestuota 21 asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų laboratorija, atliekanti mikrobiologinius 

tyrimus. Tačiau daugelyje atestuotų asmens svei-

katos priežiūros įstaigų laboratorijų atliekant 

bendrus klinikinius tyrimus atliekami ir pavieniai 

mikrobiologiniai tyrimai (nustatomos trichomo-

nos, gonokokai, rūgščiai atsparios bakterijos 

(TBC), grybeliai, pirmuonys taikant dažyto te-

pinėlio ir mikroskopavimo tyrimo metodus). 

Pagrindinė išorinio laboratorijų kokybės verti-

nimo vieta (pagal pasirinktą tyrimų sąrašą) yra 

Suomijos išorinio laboratorijų kokybės vertinimo 

centras „Labquality“.

Patvirtinančiosios (referentinės) mikrobiolo-

gijos laboratorijos paskirtis yra tam tikros li-

gos diagnostikos metodologijos ekspertizė ir 

standartizacija. Tokia laboratorija privalo būti 

akredituota šiai veiklai.

Akreditacijos tikslas – pripažinti, kad ji atitinka 

bandymų ir kalibravimo laboratorijoms keliamus 

reikalavimus, nustatytus LST EN 45001 (nuo 

2004 01 01: LST EN ISO/IEC 17025 ir LST EN ISO 

15189), ir yra kompetentinga atlikti tam tikrus 

bandymus, kalibruoti matavimo priemones bei 

tikrinti jas pagal normatyvinių bei kitų dokumen-

tų reikalavimus. Laboratorijos akredituojamos 

tam tikroms nustatytoms sritims.

Šiuo metu Lietuvoje yra akredituotos ar pa-

teikusios dokumentus akreditacijai (pagal tam 

tikras sritis):

– Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų 

centro mikrobiologijos laboratorija,

– Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 

klinikų Laboratorinės diagnostikos centras 

(mikrobiologijos laboratorija).

PATVIRTINANČIOSIOS REFERENTINĖS 
MIKROBIOLOGIJOS LABORATORIJOS 
VEIKLOS KRYPTYS

Kadangi pagal EN ISO 15189 3.13 patvirtinančioji 

(referentinė) laboratorija – tai papildomų tyrimų 

laboratorija (išorinė laboratorija, kuriai atiduo-

damas mėginys papildomo arba patvirtinamojo 

tyrimo procedūrai atlikti ir protokolui gauti). To-

kia laboratorija papildomus tyrimus atlieka su-

tartiniu pagrindu, todėl yra negalima kitų labora-

torijų kontrolė. Patvirtinančioji laboratorija:

– atlieka retus, sudėtingus tyrimus,

– palygina „naminių“ metodų ir referentinių 

metodų patikimumą,

– identifikuoja neaiškias bakterijų kultūras,

– tipuoja sukėlėjus,

– saugo pamatinių padermių kolekcijas,

– tiria antibiotikams atsparių mikroorganiz-

mų paplitimą ir referuoja apie tai.

Patvirtinančioji (referentinė) laboratorija turi 

turėti:

– patikimą šiuolaikinę įrangą,

– aukštos kvalifikacijos darbuotojus,

– dirbti referentiniais metodais, kurie turi bū-

ti kontroliuojami šiais būdais:

1) išorine kokybės kontrole – laboratorijos 

darbo kokybę vertina kita laboratorija,

2) vidaus kokybės kontrole – tai vidaus ko-

kybės programa savo darbo kokybei 

įvertinti.

Svarbiausi šio vertinimo kriterijai yra:

– tyrimų patikimumas,

– tyrimų atkartojimas,

– testų efektyvumas: jautrumas ir specifišku-

mas.

Patvirtinančiosios (referentinės) laboratorijos 

dažniausiai kuriamos ir remiasi universitetų ligo-

ninių ar su jomis asocijuotų centrų bei pripažintų 

(nacionalinių) tam tikroje srityje laboratorijų po-

tencialu (mokslinės-praktinės veiklos vienove, 

klinikine atsakymų interpretacija, kvalifikacijos 

kėlimu).

Siūlymai:

Svarstant siūlymus mikrobiologijos laboratori-

jų Lietuvoje sistemai sutvarkyti ir tobulinti, reikia 

atsižvelgti į šiuos veiksnius: nedidelė Lietuvos te-

ritorija, apskričių ligoninių tinklas, esamų asmens 

ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikro-

biologijos laboratorijų išsidėstymas.

Atsižvelgiant į susiklosčiusią padėtį, Europos 

šalių patirtį, Lietuvoje mikrobiologijos laborato-

rijų tinklas turėtų būti organizuojamas remiantis 

šiais principais:

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų mikro-

biologijos laboratorijose turėtų būti atliekami 

klinikiniai diagnostiniai mikrobiologiniai tyrimai, 

o visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų mikro-
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biologijos laboratorijose – mikrobiologiniai tyri-

mai, susiję su visuomenės sveikatos poreikiais.

2. Mikrobiologiniams tyrimams reikalingos 

šiuolaikinės priemonės leidžia mėginius saugoti 

ir transportuoti 24–48 val. Todėl Lietuvos asmens 

sveikatos poreikiams pakanka koncentruoti mik-

robiologijos tyrimus didžiųjų Lietuvos miestų 

gydymo įstaigų mikrobiologijos laboratorijose. 

Visuomenės sveikatos poreikiams reikėtų turėti 

po vieną mikrobiologijos laboratoriją apskrityje.

3. Ypač pavojingų infekcijų diagnostikai ir 

kontrolei užtikrinti būtina Nacionalinė ypač pa-

vojingų infekcijų tyrimų laboratorija.

Visos šios laboratorijos turi būti atestuotos pa-

gal Lietuvoje galiojančius teisės aktus.

Siūlome Lietuvoje kaip papildomų tyrimų 

laboratorijas pagal atskiras sritis akredituoti tris 

didžiausias mikrobiologijos laboratorijas, kuriose 

yra tinkama šiuolaikinė įranga, aukštos kvalifika-

cijos darbuotojai, veikia kokybės sistema, ir šiai 

veiklai skirti biudžetinį finansavimą:

– Vilniaus universiteto ligoninės Laborato-

rinės diagnostikos centro mikrobiologijos 

laboratoriją,

– Kauno medicinos universiteto ligoninės mi-

krobiologijos laboratoriją,

– Nacionalinio visuomenės sveikatos tyrimų 

centro mikrobiologijos laboratoriją.

Patvirtinančiosios (referentinės) mikrobiologi-

jos laboratorijos turi būti steigiamos akredituotų 

laboratorijų bazėje atskiriems mikroorganiz-

mams identifikuoti, atsparumo antibiotikams ir 

metodologinėms problemoms spręsti – dėl to 

turi būti atskirai susitarta. Visais kitais atvejais, 

remiantis kitų šalių patirtimi, rekomenduojama 

sudaryti sutartį su kitose šalyse esančiomis refe-

rentinėmis laboratorijomis.

2.12. UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ 

PROFILAKTIKOS, 

DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO 

FINANSAVIMO KLAUSIMAI

L. Murauskienė, 
L. Vaičiulienė, R. Vaitkienė

Užkrečiamųjų ligų gydymo finansavimo klau-

simai nagrinėti naudojant du informacijos šal-

tinius: Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

(toliau – PSDF) SVEIDROS informacinės sistemos 

duomenis (asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

finansavimas) bei Sveikatos teisės ir ekonomikos 

centro ataskaitas (mokslinių-praktinių programų 

finansavimas). Analizuojant PSDF biudžeto išlai-

das, neįmanoma tiksliai įvertinti pirminių sveikatos 

priežiūros paslaugų infekcinių ligų diagnozavimui 

ir gydymui apmokėjimo dalies, todėl pateikiama 

tik specializuoto ambulatorinio, stacionarinio 

gydymo bei reabilitacijos asmens sveikatos prie-

žiūros paslaugų finansavimas ir šiems susirgi-

mams gydyti vaistų kompensavimo išlaidos. Be 

to, informacijos apie visuomenės sveikatos įstaigų 

ir specializuotų sveikatos priežiūros biudžetinių 

įstaigų išlaidų stoka neleido išsamiau pristatyti 

esamą padėtį ir vyraujančias tendencijas visoje 

užkrečiamųjų ligų finansavimo srityje. Pažymėti-

na, kad šių įstaigų išlaidos nėra tiksliai priskiriamos 

konkrečiai veiklai, todėl pagal jų finansinę infor-

maciją negalima nagrinėti atskiros veiklos arba 

ligų finansavimo klausimų. Tai didelė racionalių 

sprendimų priėmimo kliūtis, skirstant ribotas 

visuomenės lėšas ir pagrindžiant efektyviausius 

jų naudojimo variantus (pavyzdžiui, svarstant 

prevencinių ir gydymo priemonių finansavimo 

santykį). Be to, galima daryti prielaidą, kad 

sergantys infekcinėmis ligomis ligoniai išleidžia 

nemažai pinigų mokėdami privatiems infekci-

nių ligų tyrimo ir gydymo paslaugų teikėjams 

bei pirkdami nekompensuojamuosius arba iš 

dalies apmokėdami kompensuojamuosius vais-

tus. Dėl to rekomenduotina atlikti išsamesnius 

ir tikslinius tyrimus ir nuolat stebėti padėtį. Ati-

džiai pažvelgus į pateiktus analizės duomenis, šis 

siūlymas tampa dar labiau pagrįstas. Pateikta in-

formacija leidžia jau dabar suformuluoti kai kurių 

galimų vertinimo studijų sritis bei uždavinius.
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Pažvelgus į užkrečiamųjų ligų gydymo ir svei-

katos priežiūros paslaugų finansavimą iš PSDF 

2001–2003 m. pastebima, kad stacionariniam 

užkrečiamųjų ligų gydymui teko 8–9 proc. visų 

stacionarinių paslaugų finansavimo. Palaipsniui 

mažėjo specializuotam ambulatoriniam gydymui 

skirtų lėšų dalis (nuo 5 iki mažiau negu 4 proc. 

visų specializuotų ambulatorinių paslaugų fi-

nansavimo). Reabilitacijos paslaugų finansavimo 

struktūroje PSDF biudžeto išlaidos reabilitacijai 

nuo užkrečiamųjų ligų sudarė mažiau kaip vieną 

procentą (1 pav.).

2003 m. nežymią visų kompensuojamųjų 

vaistų išlaidų dalį (apie 4 proc.) sudarė kompen-

suojamieji vaistai, skirti užkrečiamosioms ligoms 

gydyti.

Absoliučiais skaičiais sveikatos priežiūros pa-

slaugų išlaidų pokyčiai per trejus pastaruosius 

metus skiriasi nuo anksčiau minėtų finansavimo 

struktūrinių pokyčių, nes:

 10 proc. sumažėjo stacionarinio gydymo 

finansavimas (2003 m. buvo suteikta apie 

67 500 paslaugų už daugiau kaip 61 mln. Lt);

 beveik padvigubėjo reabilitacijos finan-

savimas (2003 m. buvo suteikta apie 400 

paslaugų už 446 tūkst. Lt);

 20 proc. sumažėjo specializuoto ambulato-

rinio gydymo finansavimas (2003 m. buvo 

suteikta beveik 296 tūkst. konsultacijų už 

daugiau negu 6 mln. Lt).

Bendras užkrečiamųjų ligų specializuotų gy-

dymo paslaugų finansavimas 2002 m. sumažėjo 

15 proc., palyginti su 2001 m., o 2003 m., palygin-

1 pav. Užkrečiamųjų ligų gydymo 
finansavimas visoje asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 
finansavimo iš PSDF biudžeto struktūroje 

2001–2003 metais (proc.)

ti su 2002 m., padidėjo 4 proc. ir sudarė beveik 

71 mln. Lt. 2001–2003 m. 11 proc. mažesnį finansa-

vimą daugiausia lėmė mažesnis stacionarinio gy-

dymo finansavimas. O būtent stacionariniam gy-

dymui skiriama didžiausia užkrečiamųjų ligų gy-

dymo paslaugų išlaidų dalis (2001–2003 m. viduti-

niška gydymo išlaidų struktūra buvo: 90,4 proc. – 

stacionarui, 9,2 proc. – ambulatoriniam gydymui, 

0,4 proc. – reabilitacijai).

2003 m. PSDF biudžeto išlaidos užkrečiamųjų 

ligų specializuotoms sveikatos priežiūros paslau-

goms bei kompensuojamiesiems vaistams suda-

rė daugiau negu 88 mln. litų. 18 proc. šių išlaidų 

sudarė kompensuojamųjų vaistų finansavimas 

(2 pav.). Tačiau pažymėtina, kad visos užkrečia-

mųjų ligų diagnostikos ir gydymo išlaidos iš tik-

rųjų yra gerokai didesnės, kadangi šiame darbe 

liko neįvertintas atitinkamų pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugų apmokėjimas.

Užkrečiamosioms ligoms gydyti skirtų PSDF 

biudžeto lėšų pasiskirstymas pagal gyventojų 

amžiaus grupes (3 pav.) rodo, kad brangiausias 

yra mažų vaikų gydymas, pavyzdžiui, vidutiniškai 

vienam 0–1 metų amžiaus grupės vaikui teko 

apie 145 Lt. Nuo 0 iki 6 metų amžiaus vaikų gydy-

mo išlaidų didžiausią dalį sudarė žarnyno infek-

cijų stacionarinio gydymo apmokėjimas – bene 

50 proc. visų šio amžiaus ligonių užkrečiamųjų 

ligų stacionarinio gydymo finansavimo (o apie 

40 proc. išlaidų teko ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų gydymui).

Mažiausiai prireikė skirti lėšų 16–29 metų am-

žiaus gyventojams; vyresniojo amžiaus gyvento-

2 pav. PSDF biudžeto išlaidų užkrečiamųjų 
ligų specializuotam gydymui, įskaitant 

kompensuojamuosius vaistus, finansavimo 
struktūra 2003 metais (proc.)

Specializuotos 
ambulatorinės
paslaugos – 7,0

Kompensuojamieji 
vaistai – 18,0

Reabilitacija –
1,0

Stacionarinės pa-
slaugos – 74,0

Stacionarios 
paslaugos

Reabilitacija

Specializuotos 
ambulatorinės 
paslaugos
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jų, ypač 50–59 metų amžiaus grupės, gydymas 

yra brangiausias. Didesnę išlaidų dalį vienam 50–

59 metų amžiaus gyventojui reikšmingai didina 

stacionarinio gydymo išlaidos. Nors šie gyventojai 

sudaro mažiau negu 11 proc. visos populiacijos, 

jiems tenka daugiau kaip 13 proc. visų užkrečia-

mųjų ligų stacionarinio gydymo išlaidų. 4 pav. 

atspindi atitinkamos gyventojų amžiaus grupės 

svorį visoje populiacijoje, stacionarinių paslaugų 

ir jų apmokėjimo dalį kiekvienai amžiaus grupei.

Stacionarinių paslaugų teikimas įvairioms am-

žiaus grupėms 2001–2003 m. kito nežymiai: su-

mažėjo, nors liko didžiausia stacionarinių paslau-

gų apmokėjimo dalis, tenkanti vaikams iki 15 m. 

amžiaus (39, 36 ir 34 proc. atitinkamai 2001m., 

2002 m. ir 2003 m.); šiek tiek padidėjo paslaugų 

apmokėjimas 40–49 ir 50–59 metų gyventojų 

amžiaus grupėse (nuo 12 proc. kiekvienai grupei 

2001 m. iki 14 ir 13 proc. 2002 m. ir 2003 m.).

Išlaidų pagal ligų grupes (pagal 10-ąją tarp-

tautinę statistinę ligų ir sveikatos problemų klasi-

fikacijos redakciją, toliau TLK-10) ir pagal amžiaus 

grupes pasiskirstymo analizė rodo, kad 40–59 

metų amžiaus pacientų stacionarinio gydymo iš-

3 pav. 2003 m. PSDF biudžeto išlaidų specializuotam gydymui
ir kompensuojamiesiems vaistams struktūra (Lt vidutiniškai per metus

skirtingų amžiaus grupių vienam gyventojui)

4 pav. Stacionarinio gydymo teikiamų paslaugų kiekio ir PSDF biudžeto 
skirtų lėšų dalis įvairiose amžiaus grupėse 2003 metais (proc.)
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laidas daugiausia (per 80 proc.) sudarė tuberku-

liozės gydymo paslaugų apmokėjimas. 2003 m. 

stacionarinio tuberkuliozės gydymo paslaugos 

buvo teikiamos beveik dešimčiai tūkstančių 40–

59 metų amžiaus pacientų (4/5 jų vyrai).

2001–2003 m. didžiausia specializuoto ambu-

latorinio gydymo apmokėjimo dalis teko 18–29 ir 

7–15 metų amžiaus gyventojams – ji svyravo tarp 

16 ir 20 proc. išlaidų kiekvienai grupei (daugiau-

sia dėl ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, 

dėl sparčiai plintančių grybelinių ligų gydymo ir 

specialaus infekcinių ir parazitinių ligų tyrimo).

2003 m. daugiausia konsultacijų suteikė der-

matovenerologai ir otorinolaringologai – jiems 

teko po 36 proc. visų ambulatorinių konsultacijų 

apmokėjimo lėšų; 8 ir 7 proc. specializuoto am-

bulatorinio gydymo išlaidų – ftiziatrų ir infekto-

logų konsultacijoms apmokėti.

Reabilitacijos išlaidos buvo didžiausios 7–15 

metų amžiaus vaikams ir 40–49 metų amžiaus 

asmenims suteiktoms paslaugoms (po 18 proc. 

visų išlaidų). Trečia pagal išlaidų dydį vieta tenka 

65–79 metų gyventojų grupei (12 proc.). Kadangi 

apie 82 proc. visų reabilitacijos dėl infekcinių ir 

parazitinių ligų paslaugų apmokėjimas susijęs su 

reabilitacija persirgus virusinėmis centrinės ner-

vų sistemos infekcijomis, šio pobūdžio reabilita-

cijos paslaugos yra reikšmingos ir suaugusiųjų, 

ir vaikų grupėms. Tačiau pastebėtina, kad suau-

gusiųjų grupėje (40–49 ir 65–79 metų amžiaus) 

vyraujančių išlaidų dalis – per 90 proc. susijusi 

su reabilitacijos persirgus virusinėmis centrinės 

nervų sistemos infekcijomis finansavimu, o kuo 

mažesniems vaikams daugiau lėšų skiriama 

reabilitacijai po ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų (69 ir 39 proc. reabilitacijos finansavimo 

3–6 ir 7–15 metų amžiaus vaikų grupėse).

Kompensuojamųjų vaistų išlaidų pasiskirs-

tymas pagal gyventojų amžiaus grupes rodo 

kitokią tendenciją (5 pav.): skirtingai nuo su-

augusiųjų, vaikams išrašoma daug (vidutiniškai 

nebrangių) receptų, tačiau kompensuojamųjų 

vaistų finansavimo dalis yra mažesnė už 16–39 

metų ir vyresnių negu 69 metų amžiaus grupių 

gyventojų svorį.

Absoliučiais skaičiais didžiausia kompensuo-

jamųjų vaistų išlaidų dalis 2003 m. teko darbingo 

amžiaus žmonėms: 17 proc. visų išlaidų skirta 

40–49 metų ir 15 proc. 30–39 metų amžiaus 

gyventojams. Didėjant gyventojų amžiui, šias 

išlaidas vis labiau didina vaistų kompensavimas 

gydant virusinius hepatitus (40, 55 ir 52 proc. 

visų išlaidų atitinkamai 30–39, 40–49 ir 50–59 

metų amžiaus grupėse), grybelines ligas (12, 20 

ir 33 proc. visų išlaidų atitinkamai 30–39, 40–49 ir 

50–59 metų amžiaus grupėse) ir tuberkuliozę (6, 

9 ir 10 proc. visų išlaidų atitinkamai 30–39, 40–49 

ir 50–59 metų amžiaus grupėse).

Iš viso 2003 m. hepatitų gydymo išlaidos vais-

tams kompensuoti sudarė didžiausią (40 proc., 

5 pav. Išrašomų receptų bei PSDF biudžeto lėšų, skirtų vaistams kompensuoti, 
išlaidų dalis skirtingose amžiaus grupėse 2003 metais (proc.)

Gyventojų grupės svoris

Finansavimo dalis

Receptų skaičiaus dalis
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arba apie 6 mln. Lt) išlaidų dalį. Iš jų daugiau 

negu 90 proc. išlaidų buvo skirta lėtiniam virusi-

niam hepatitui C gydyti. Antrą pagal išlaidų dydį 

vietą (28 proc., arba per 4 mln. Lt) užėmė vaistų 

kompensavimas ūmioms viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijoms gydyti. Išlaidos vaistams gry-

belinių ligų gydymui siekė 22 proc., arba beveik 

3 mln. Lt.

Pažymėtina, kad 2003 m. išlaidos kompen-

suojamiesiems vaistams kandidozės gydymui 

sudarė apie 118 tūkst. Lt (gydyta beveik 1,5 tūkst. 

pacientų).

6 pav. pateikti specializuotų sveikatos prie-

žiūros paslaugų apmokėjimo pagal TLK-10 

ligų grupes 2003 m. duomenys. Tuberkuliozės 

gydymo (A15–A19) išlaidos sudarė beveik pusę 

užkrečiamųjų ligų specializuotų sveikatos prie-

žiūros paslaugų apmokėjimo išlaidų, žarnyno 

infekcinių ligų (A00–A09 diagnozių grupė) – be-

veik 19 proc., ūmių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų (J00–J06) – 16 proc., o gripo (J10–J11), 

grybelinių ligų (B35–B49), virusinio hepatito 

(B15–B19), virusinių infekcijų (B00–B09) – tik po 

2 proc. Apie 3 proc. finansavimo skirta centrinės 

nervų sistemos virusinių infekcijų (A80–A89) 

gydymo paslaugoms apmokėti. Kitų infekcinių 

ligų (įskaitant specialius tyrimus, infekcinių ligų 

nešiojimą ir pan.) gydymo paslaugos sudarė be-

veik 10 proc. specializuotų paslaugų finansavimo 

išlaidų.

(A15-A19) gydymo išlaidos sudarė 38 proc., ūmių 

viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (J00-J06) 

gydymo išlaidos – 18 proc., žarnyno infekci-

nių ligų (A00-A09) gydymo išlaidos – 15 proc., 

virusinio hepatito (B15-B19) gydymo išlaidos – 

9 proc. bei kitų ligų gydymo išlaidos – 8 proc. 

visų užkrečiamųjų ligų specializuotų sveikatos 

priežiūros paslaugų apmokėjimo ir kompensuo-

jamųjų vaistų išlaidų. Grybelinių ligų (B35-B49) 

gydymo išlaidų dalis buvo 5,5 proc.

Analizuojant pateiktus duomenis apie at-

skirų ligų gydymo finansavimą, svarbu atkreipti 

ypatingą dėmesį į tuberkuliozės gydymo finan-

savimo dydį.

Analizė rodo, kad stacionarinio gydymo iš-

laidų struktūroje didžiausią dalį sudaro tuberku-

liozės ir jos padarinių gydymo finansavimas. Apie 

97 proc. stacionarinio tuberkuliozės gydymo lėšų 

skirta būtent tuberkuliozės profilio paslaugoms 

apmokėti. Tai sudarė apie 30 mln. Lt. Papildžius 

tuberkuliozės gydymo išlaidų struktūrą išlaido-

mis kompensuojamiesiems vaistams, šios išlai-

dos 2003 m. sudarė 3 proc., prevencijos išlaidos 

(valstybės programos, finansuojamos iš valstybės 

biudžeto ir užsienio donorų lėšų) – 1,5 proc., am-

bulatoriniam gydymui išleista kiek daugiau negu 

2 proc., o stacionarinio gydymo išlaidos sudarė 

93 proc. visų išlaidų. Kompensuojamaisiais vais-

tais buvo gydoma beveik 3500 ambulatoriškai 

gydomų ligonių, vidutinė gydymo kurso kaina 

siekė 300 Lt (įskaitant komplikuotos ir vaistams 

atsparios tuberkuliozės terapijos kursus). 2001–

2003 m. stacionaruose buvo suteikta pagalba 

6 pav. Specializuotų sveikatos priežiūros 
paslaugų apmokėjimas pagal 

TLK-10 grupes iš PSDF biudžeto 
2003 metais (proc.)

Išlaidos kompensuojamiesiems vaistams smar-

kiai keičia užkrečiamųjų ligų finansavimo struk-

tūrą. Kaip matyti 7 pav., 2003 m. tuberkuliozės 

7 pav. Specializuotų sveikatos priežiūros 
paslaugų apmokėjimas ir vaistų 

kompensavimas pagal TLK-10 grupes 
iš PSDF biudžeto 2003 metais (proc.)

2.
 U

ŽK
RE

Č
IA

M
O

SI
O

S 
LI

G
O

S 
 

SV
A

RB
I V

IS
U

O
M

EN
ĖS

 S
VE

IK
AT

O
S 

PR
O

BL
EM

A



87

 NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS METINIS PRANEŠIMAS 

1 lentelė. Specializuotos ambulatorinės tuberkuliozės diagnozavimo 
ir gydymo paslaugos, apmokėtos iš PSDF pagal specialistų profilį 2003 metais

daugiau kaip 65 tūkst. atvejų. Pastebima, jog kas-

met tokių atvejų skaičius šiek tiek mažėja (nuo 

23 iki 20 tūkstančių per metus). Ambulatorinių 

konsultacijų skaičius pagal TLK-10 A15–A19 ko-

dus (t. y. kvėpavimo organų, nervų sistemos, kitų 

organų ligos ir maliarinė tuberkuliozė) irgi suma-

žėjo iki 24 tūkst. 2003 m. (20 proc. mažiau negu 

2001 m.), konsultacijų dėl tuberkuliozės padari-

nių sumažėjo 13 proc. (šių konsultacijų 2003 m. 

buvo suteikta apie 12 500).

Kalbant apie kvėpavimo organų tuberkuliozę 

(gydymas pagal A15 ir A16 diagnozių kodus* su-

daro bene 90 proc. atvejų ir finansavimo dalies) 

pabrėžtina, kad nors padėtis nuo 2001 m. šiek 

tiek pagerėjo, 2003 m. 41 proc. atvejų ir 38 proc. 

finansavimo teko kvėpavimo organų tuberku-

liozei, nei bakteriologiškai, nei histologiškai ne-

patvirtintai, gydyti. Specialistų ambulatorinės 

konsultacijos taip pat daugiausia susijusios su 

kvėpavimo organų tuberkulioze (daugiau kaip 

80 proc. atvejų ir finansavimo) – vidutiniškai 

net 64 proc. konsultacijų bei finansavimo 2001–

2003 m. teko kvėpavimo organų tuberkuliozei, 

nepatvirtintai nei bakteriologiškai, nei histolo-

giškai, gydyti.

2003 m. beveik 90 proc. ambulatorinių kon-

sultacijų (kurioms teko panaši finansavimo dalis) 

suteikė ftiziatrai. Statistiniai duomenys rodo, kad 

ligonius konsultavo, diagnozavo ligas pagal TLK-

10 A15–16 kodą, o pagal A16 kodą – 28 specialy-

bių gydytojai (1 lentelė).

8 pav. Tuberkuliozės gydymo finansavimas 
iš PSDF biudžeto bei valstybės 

programos biudžeto lėšų 
2001–2003 metais (tūkst. Lt ir proc.)

A15 – kvėpavimo organų
tuberkuliozė, patvirtinta

bakteriologiškai ir
histologiškai

A16 – kvėpavimo organų
tuberkuliozė, nepatvirtin-

ta bakteriologiškai
nei histologiškai

Profilis
Paslaugų 
skaičius

Suma
(Lt)

Paslaugų 
skaičius

Suma
(Lt)

Alergologas   1 20

Alergologas ir klinikinis imunologas   1 39

Chemioterapeutas   1 20

Chirurgas   2 40

Darbo medicinos gydytojas 10 295 5 195

Dermatovenerologas 3 60 1 20

Echoskopuotojas   3 98

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojas

  3 79

Ftiziatras 6748 134 960 11 355 227 100

Gastroenterologas   1 20

Infektologas 2 40 6 120

Kardiologas   4 118

Klinikas fiziologas 2 40 2 59
Tęsinys kitame puslapyje

* A15 – kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai; A16 – kvėpavimo organų tuberkuliozė, nepatvirtinta 
nei bakteriologiškai, nei histologiškai.

Prevencija

Specializuotos ambula-
torinės paslaugos

Stacionarinės paslaugos

Reabilitacija
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Hepatitų gydymo išlaidų struktūra labai sky-

rėsi nuo tuberkuliozės gydymo. Daugiau kaip 90 

proc. finansavimo išlaidų 2003 m. atiteko vaistų 

kompensavimui, stacionarinio gydymo dalis 

sudarė 7 proc., specializuotam ambulatoriniam 

gydymui skirta 1,5 proc., o prevencijai (faktinis 

virusinių B ir C hepatitų epidemiologinės prie-

žiūros ir kontrolės programos finansavimas), kaip 

ir reabilitacijai, atiteko po 0,1 proc. Pažymėtina, 

kad išlaidos kompensuojamiesiems vaistams 

ambulatoriškai gydant virusinius hepatitus su-

darė didžiausią (daugiau negu 40 proc.) visų 

infekcinių ligų ambulatorinio gydymo kompen-

suojamųjų vaistų išlaidų dalį. Kompensuojamieji 

vaistai buvo skirti apie 400 žmonių, vidutiniškai 

vienas gydymo kursas kainavo apie 15 tūkst. Lt 

(tokias dideles išlaidas daugiausia lėmė didžiau-

sia lėtinio hepatito C kurso kaina – iki 22 tūkst. Lt; 

kursas buvo taikomas daugiau negu 60 proc. 

kompensuojamaisiais vaistais gydomiems li-

goniams). Gydymo ir prevencijos finansavimo 

struktūroje (be išlaidų kompensuojamiesiems 

vaistams) 2001–2003 m. padidėjo ambulatorinio 

ir sumažėjo stacionarinio gydymo dalis (9 pav.). 

2003 m. suteikta apie 7100 konsultacijų – tai 

55 proc. viršijo 2001 m. ambulatorinio gydymo 

apimtį (daugiausia dėl hepatito C), o staciona-

rinių paslaugų skaičius sumažėjo 25 proc.; rea-

bilitacijos paslaugų skaičius yra labai nedidelis 

(vidutiniškai 20 paslaugų per metus).

A15 – kvėpavimo organų
tuberkuliozė, patvirtinta

bakteriologiškai ir
histologiškai

A16 – kvėpavimo organų
tuberkuliozė, nepatvirtin-

ta bakteriologiškai
nei histologiškai

Profilis
Paslaugų 
skaičius

Suma
(Lt)

Paslaugų 
skaičius

Suma
(Lt)

Neurologas   1 20

Oftalmologas   4 80

Onkologas 1 20 15 300

Onkologas radioterapeutas   1 20

Otorinolaringologas 2 40 5 100

Pediatras   3 79

Pulmonologas 357 7520 715 14 737

Radiologas 60 1200 142 2954

Rentgenologas 77 1540 617 12 378

Rentgenologas (profilaktinis sveikatos 
tikrinimas)

1 11 40 440

Stomatologas chirurgas   1 20

Terapeutas 17 340 40 800

Torakochirurgas 1 20 1 20

Traumatologas-ortopedas 1 20   

Urologas 1 20   

Endoskopuotojas 1 39 1 20

Iš viso 7284 146 165 12 971 259 896

9 pav. Hepatitų gydymo finansavimas 
PSDF biudžeto bei valstybės programos 

biudžeto lėšomis 2001–2003 metais 
(tūkst. Lt ir proc.)
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2003 m. didžiausią išlaidų dalį (89 proc.) sudarė 

hepatito C ir apie 8 proc. – hepatito B gydymas. Kitų 

hepatitų gydymo išlaidos sudarė likusius 3 proc. 

išlaidų, įskaitant po 0,23 proc. išlaidų, skirtų he-

patitui A ir nepatikslintiems hepatitams gydyti 

(stacionarinio ir ambulatorinio gydymo išlaidų 

struktūroje 2001–2003 m. nepatikslintų hepatitų 

gydymo išlaidos sumažėjo nuo 3 iki 1,4 proc.).

ŽIV/AIDS prevencija ir gydymas daugiausia 

finansuojamas iš valstybės biudžeto – tai Lietuvos 

AIDS centro bei Valstybinės ŽIV/AIDS profilaktikos 

ir kontrolės programos lėšos (107 tūkst. Lt 2001–

2003 m.). Pastebima, jog daugėja ambulatorinių 

konsultacijų (nuo 18 iki 28 konsultacijų 2001–

2003 m.), todėl atitinkamai didėja ir ambulatori-

nio gydymo finansavimas iš PSDF biudžeto. ŽIV/

AIDS diagnozuotiems ligoniams 2003 m. išrašyta 

apie 40 kompensuojamųjų vaistų receptų, o vieno 

recepto kompensuojamųjų išlaidų suma sudarė 

apie 28 Lt. Tačiau pagrindinės PSDF biudžeto išlai-

dos 2003 m. buvo susijusios su centralizuotu spe-

cialių vaistų pirkimu – tam išleista 1300 tūkst. Lt. 

Sergantiesiems ŽIV/AIDS stacionaruose per metus 

suteikta po 8 paslaugas, kasmet 2001–2003 m. šis 

gydymas vidutiniškai kainavo apie 6000 Lt. 2003 m. 

77 proc. finansavimo sudarė stacionarinio gydy-

mo, 8 proc. – ambulatorinio gydymo ir 15 proc. – 

vaistų kompensavimo išlaidos. Pabrėžtina, kad 

nepatikslinto ŽIV/AIDS gydymo išlaidos sudarė 

reikšmingą paslaugų apmokėjimo dalį (vidutiniš-

kai apie 15 proc. ambulatorinio ir 17 proc. staciona-

rinio gydymo išlaidų 2001–2003 m.). Taigi 2003 m. 

ŽIV/AIDS pacientų gydymo išlaidos iš PSDF biu-

džeto kainavo apie 1307 tūkst. Lt.

Ir gydant lytiškai plintančias ligas susiklostė 

panaši padėtis: nepatikslintų ligų gydymo finan-

savimas sudaro didelę dalį išlaidų – ambulato-

rinio ir stacionarinio gydymo išlaidos padidėjo 

nuo 9 iki 13,5 proc. (10 pav.). Sifilio gydymo iš-

laidos 2001–2003 m. sumažėjo (iki 165 atvejų) 

dėl 50 proc. sumažėjusio stacionarinio gydymo 

(ir jo finansavimo) ir tiek pat sumažėjusių ambu-

latorinių konsultacijų (ir jų finansavimo) skaičiaus 

(iki 1177 konsultacijų). Gonokokinės infekcijos 

ir chlamidijų sukeltų ligų stacionarinio gydymo 

atvejų 2003 m. buvo vos keli, o ambulatorinių 

konsultacijų, kurių 2001–2003 m. tolydžio mažė-

jo, suteikta atitinkamai 347 ir 858.

2003 m. išlaidos kompensuojamiesiems vais-

tams sudarė tik 4 proc. visų išlaidų (buvo gydyta 

apie 30 ligonių dėl sifilio ir apie 100 ligonių dėl 

kitų infekcijų). Kaip matyti 11 pav., 2003 m. pa-

grindinę finansavimo dalį sudarė stacionarinio 

gydymo išlaidos, o Valstybinė lytiškai plintančių 

ligų profilaktikos programa paskutinį kartą buvo 

finansuota 2001 m. (33,7 tūkst. Lt).

10 pav. PSDF biudžeto išlaidos 
lytiškai plintančioms ligoms gydyti 

2001–2003 metais (tūkst. Lt)

11 pav. Lytiškai plintančių ligų gydymo 
finansavimas iš PSDF biudžeto 

2003 metais (proc.)

Nors 2001–2003 m. ir mažėjo, bet išlaidos pe-

dikuliozei (utėlėtumui) ir niežams gydyti 2003 m. 

sudarė nemažą sumą (beveik 270 tūkst. Lt). Dau-

giausia lėšų teko skirti niežams gydyti (8456 am-

bulatorinės konsultacijos kainavo 174 tūkst. Lt, 

162 stacionarinio gydymo paslaugos kainavo 

beveik 86 tūkst. Lt ir daugiau negu 5 tūkst. Lt su-

darė išlaidos kompensuojamiesiems vaistams). 

Niežų ir pedikuliozės gydymo finansavimo struk-

tūroje vyrauja ambulatorinio gydymo išlaidos 

(65 proc.), stacionarinio gydymo išlaidos sudarė 

Stacionarinis gydymas

Specializuotas ambulatori-
nis gydymas

Kompensuojamieji vaistai

Chlamidijų sukeltų ligų 
gydymas

Nepatikslintų lytiškai 
santykiaujant plintančių 
ligų gydymas

Gonokokinės infekcijos 
sukeltų ligų gydymas

Sifilio gydymas
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33 proc., likusieji 2 proc. lėšų teko kompensuo-

jamiesiems vaistams. Pažymėtina, kad 2003 m. 

71 proc. visų pedikuliozės ir niežų gydymo išlaidų 

skirta pacientams iki 30 m. amžiaus: vaikams iki 7 

metų teko 16 proc., 7–15 metų vaikams – 22 proc. 

ir 16–29 metų asmenims – 33 proc. viso finansa-

vimo. Pabrėžtina, jog nepatikslintos pedikuliozės 

gydymo išlaidos 2001–2003 m. sudarė apie 11 

proc. visų pedikuliozės ambulatorinio gydymo iš-

laidų, o stacionaruose jų dalis siekė net 30 proc.

Analizuojant nepatikslintų infekcijų sukeltų 

ligų gydymo išlaidas, atkreiptinas dėmesys į gri-

pui gydyti skirtus kompensuojamuosius vaistus: 

2003 m. šiems vaistams apmokėti skirta beveik 

450 tūkst. Lt (gydyta beveik 9 tūkst. ligonių), o 

daugiau negu 80 proc. šios sumos sudarė išlaidos 

vaistams nenustatyto viruso gripui gydyti.

Išvados:

1. Išsamios užkrečiamųjų ligų profilaktikos, 

diagnostikos ir gydymo finansavimo analizės dėl 

paslaugų apskaitos ir finansinės informacijos rin-

kimo ypatumų negalima atlikti. Taip pat negalima 

įvertinti pirminės sveikatos priežiūros išlaidų iš 

PSDF biudžeto bei visuomenės sveikatos įstaigų 

ir specializuotų sveikatos priežiūros biudžetinių 

įstaigų išlaidų užkrečiamosioms ligoms gydyti.

2. Negalima atlikti ir užkrečiamosioms ligoms 

gydyti skirtų vaistų išlaidų tikslios analizės, ka-

dangi yra tik duomenų apie vaistinėse parduotus 

medikamentus pagal kompensuojamųjų vaistų 

receptus. Be to, sergantieji užkrečiamosiomis 

ligomis dažnai patys moka privatiems paslaugų 

teikėjams ar net ir gydosi patys bei perka nekom-

pensuojamuosius vaistus.

3. Nepatikslintų užkrečiamųjų ligų – tuberku-

liozės (apie 40 proc.), ŽIV/AIDS (apie 15 proc.), 

lytiškai plintančių ligų (apie 13 proc.), pedikulio-

zės (apie 30 proc.) stacionarinio gydymo finansa-

vimas sudaro reikšmingą PSDF biudžeto išlaidų 

dalį. 2003 m. apmokėtos 28 specialistų diagno-

zavimo ir gydymo konsultacijos pacientams, ku-

riems nustatyta kvėpavimo organų tuberkuliozė 

nebuvo patvirtinta nei bakteriologiškai, nei his-

tologiškai. Tai rodo nepakankamą užkrečiamųjų 

ligų diagnostikos kokybės kontrolę.

4. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos, diagnos-

tikos ir gydymo finansavimo struktūroje pagal 

paslaugų teikimo rūšį didžiausią išlaidų dalį (74 

proc.) sudarė išlaidos stacionariniam gydymui, 

pagal ligų grupes – išlaidos tuberkuliozei gydyti 

(45,9 proc.).

Siūlymai:

1. Tobulinti PSDF biudžeto ir sveikatos apsau-

gos sistemos biudžetinių įstaigų paslaugų ap-

skaitos ir finansinės informacijos teikimą, siekiant 

sudaryti galimybę nuodugniau analizuoti išlaidų 

struktūrą.

3. Skatinti užkrečiamųjų ligų diagnostikos ir 

gydymo kokybės kontrolę.

2.13. KARIŲ SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS SISTEMOS 

VERTINIMAS: KARIŲ 

VISUOMENĖS SVEIKATĄ 

SĄLYGOJANČIŲ VEIKSNIŲ 

ANALIZĖ. UŽKREČIAMO

SIOS LIGOS KARIUOMENĖJE

G. Berkevičius, J. Čaplikienė, 
A. Naujokaitė

Sveikatos priežiūros sistema veikė ir sovietme-

čiu, o karo medicinos sistemos (KMS) veikla bu-

vo nutraukta daugiau kaip penkiasdešimčiai me-

tų. Atsikuriančiai KMS reikėjo rasti savo nišą, t. y. 

įrodyti, jog ji reikalinga, pačioje nacionalinėje 

sveikatos sistemoje. Karo medicina yra nacionali-

nės sveikatos sistemos dalis, nes organizuodama 

ir vykdydama karių (tų pačių šalies piliečių, tik 

atliekančių karinę tarnybą) sveikatinimą taikos 

metu vadovaujasi nacionalinę sveikatos sistemą 

(NSS) reglamentuojančiais teisės aktais, o karinių 

operacijų metu – standartinėmis operacinėmis 

procedūromis ir karinių operacijų medicininės 

paramos principais, kurie šiuo metu derinami su 

NATO norminių dokumentų reikalavimais. Karo 

medicinos sistema iki 1998 m. egzistavo de facto. 

Įteisinta de jure – pagrindiniuose nacionalinę svei-

katos sistemą reglamentuojančiuose dokumen-

tuose: Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo 

ir Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymais, juos ly-

dinčiu krašto apsaugos ir sveikatos apsaugos mi-
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nistrų bendru įsakymu, nustatančiu karių sveika-

tos priežiūros įstaigų nomenklatūrą, kitais bend-

rais norminiais aktais. Karo medicinos personalas 

(pagal civilinėse medicinos mokyklose įgytą spe-

cialybę) ir karių sveikatos priežiūros įstaigų veikla 

licencijuojami ta pačia tvarka kaip ir civiliai me-

dikai ir civilinės sveikatos priežiūros įstaigos. Ta-

čiau, be viso to, atsižvelgiant į pritaikymo sąlygų 

specifiškumą, karo medicina išskirta kaip atskira 

medicinos rūšis. Teisės aktų nustatyta tvarka Kraš-

to apsaugos ministerijai, suderinus su Sveikatos 

apsaugos ministerija, palikta teisė savarankiškai 

nustatyti sveikatos paslaugų teikimo tvarką.

Pagrindiniai karo medicinos tikslai:

– išsaugoti karių sveikatą karinėms užduo-

tims vykdyti;

– kuo daugiau karių (turinčių sveikatos su-

trikimų ir per trumpiausią laiką) sugrąžinti 

į rikiuotę.

Karo medicina – medicinos šaka, tirianti karių 

sveikatai neigiamą įtaką darančius veiksnius, 

karinio rengimo ir karo metu sukeltus organiz-

mo vientisumo ir funkcijų sutrikimus, ligas bei 

nustatanti jų gydymo ir prevencijos būdus. Tai 

medicinos pagalbos priemonių kompleksas, 

taikomas grąžinti karinio rengimo ar karo metu 

pažeisto organizmo vientisumą ir funkcijas arba 

užkirsti kelią ligoms ir nekovinėms traumoms 

planuojant ir vykdant organizacines ir medici-

nos priemones specifinėmis (karinės operacijos, 

karo) sąlygomis.

Karo medicinos funkcija tiek taikos, tiek karo 

metu yra tokia pat – užtikrinti karių sveikatą (ir 

sveikų karių skaičių) karinėms užduotims vykdy-

ti, tačiau skiriasi sąlygos, kuriomis yra taikomos 

medicinos priemonės. Įprastinės sveikatos prie-

žiūros priemonės, medicinos pagalbos metodai 

ir civilinės medicinos veiklos organizavimo ir 

administravimo principai kariuomenei tinka tik 

iš dalies ir tik taikos metu, nes negarantuoja kare 

reikalingų veikimo principų – artumo, mobilumo, 

visapusiškumo, nenutrūkstamumo, etapiškumo, 

sąveikos ir pastiprinimo. Karo medicina, orga-

nizuodama karių sveikatos priežiūrą, susieja 

medicinos ir organizacines priemones. Tai vadi-

nama medicinine parama: ji sudaro sąlygas teikti 

medicinos pagalbą pačiomis nepalankiausiomis 

aplinkybėmis.

Karių sveikatos priežiūros įstaigos, esančios 

šalia kario, įkūnija artumo principą – „būti šalia 

kario, lydėti karį“, to negali garantuoti stambios 

civilinės gydymo įstaigos. Karo medikai kitaip 

negu civiliai vertina sąvoką „sveikas“ – t. y. tin-

kamas karinei tarnybai. Kita vertus, mūsų kariai 

dalyvauja tarptautinėse karinėse operacijose, 

todėl šiuo metu turi formuotis nauja karo medi-

cinos šaka – sveikatos priežiūra po misijos, kurios 

esmė – ilgalaikė, nuosekli kario, dalyvavusio misi-

joje, sveikatos stebėsena. O pagrindinis civilinės 

ir karinės sveikatos priežiūros sistemų prioritetų 

skirtumas – traumų ir ligų prevencijos pirmumas 

visame karių sveikatinimo procese. Ši nuostata 

susiformavo iš skaudžios istorinės kariuomenių 

patirties, nes užkrečiamosios ligos dar iki pat 

XX a. pradžios išguldydavo daugiau karių, negu 

visos karo kautynės.

Sveikatos priežiūros paslaugos kariams teikia-

mos ir finansuojamos dvejopai: profesionaliosios 

ir pradinės privalomosios tarnybos kariai sveika-

tos priežiūros paslaugas gauna karių sveikatos 

priežiūros ir civilinėse gydymo įstaigose. Už 

profesionalių karių gydymą civilinėse įstaigose 

apmoka ligonių kasos, už pradinės privalomo-

sios tarnybos karių gydymą – Krašto apsaugos 

ministerija. Karinės gydymo įstaigos finansuo-

jamos tik iš krašto apsaugai skiriamo biudžeto. 

Šiuo metu karių sveikatos priežiūros įstaigos 

teikia pirminio (karinių dalinių medicinos punk-

tai, įgulų ambulatorijos) ir iš dalies antrinio lygio 

sveikatos priežiūros paslaugas (Kauno karo me-

dicinos ir Druskininkų karių reabilitacijos centrai). 

Privaloma karinė medicininė ekspertizė – pe-

riodiškas sveikatos tikrinimas garantuoja sveikų 

ir tinkančių karinei tarnybai karių atranką bei yra 

gera priemonė prasidedančioms bei kai kurioms 

lėtinėms ligoms išaiškinti.

Valstybinę visuomenės sveikatos priežiūrą ir 

saugą kariuomenėje vykdo Ekstremalių sveikatai 

situacijų centras prie Sveikatos apsaugos minis-

terijos. Lietuvos kariuomenės Karo medicinos 

tarnybos Karių visuomenės sveikatos priežiūros 

ir prevencinės medicinos poskyris vykdo karių 

visuomenės sveikatos priežiūrą kariuomenėje. 

Siekiant užtikrinti neigiamų sveikatai aplinkos 

veiksnių stebėseną kariuomenėje, Karo medici-

nos tarnyba periodiškai atlieka laboratorinius hi-
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gieninius tyrimus kariniuose daliniuose. Kadangi 

Lietuvos kariuomenė neturi higieninių tyrimų 

laboratorijos, sudarytos sutartys su teritoriniais 

visuomenės sveikatos centrais dėl specializuotų 

paslaugų teikimo. Norėdama nustatyti galimas 

sveikatai grėsmes tarptautinių operacijų metu, 

kariuomenė planuoja įsigyti skubiosios diag-

nostikos priemonių. Tačiau šalies teritorijoje bus 

naudojamos civilinių laboratorijų galimybės.

Kariuomenė nepretenduoja į visų trijų lygių 

sveikatos priežiūros įstaigas, o tik privalo už-

tikrinti visapusišką medicinos pagalbą kariams, 

taigi kooperacija su civiliais yra priemonė visapu-

siškumui pasiekti.

Kariuomenė – visuomenės dalis, todėl visuo-

menės medicinos ir kitos nacionalinės sveikati-

nimo programos taip pat turi būti taikomos ir 

kariuomenei.

Karių visuomenę galima priskirti uždaram ko-

lektyvui, dėl to, taip pat dėl pačios karinės tar-

nybos specifiškumo susidaro palankios sąlygos 

įvairaus pobūdžio užkrečiamosioms ligoms plis-

ti. Lietuvos kariuomenė, persitvarkydama pagal 

NATO reikalavimus, taip pat privalo vykdyti visus 

reikalavimus, susijusius su karių sveikatos išsau-

gojimu. Vienas jų – karių vakcinacija (NATO ND 

2037 „Vaccination of NATO forces“). Kariai vak-

cinuojami nuo ligų, kuriomis galima užsikrėsti 

Lietuvoje: difterijos, stabligės, gripo, tymų, rau-

donukės, parotito, erkinio encefalito, hepatito B. 

Vykstantiems į tarptautines karines operacijas 

kariams taikoma imuno- ir chemioprofilaktika, 

atsižvelgiant į šalies, kurioje vyks misija, epide-

miologinę situaciją. Daug dėmesio kariuomenėje 

skiriama karių fiziologines normas atitinkančiai 

mitybai, aprūpinimui geriamuoju vandeniu. 

Tarptautinių misijų metu kariai aprūpinami at-

vežtu arba specialiose transportuojamose van-

dens valymo sistemose pagamintu ir į butelius 

supilstytu patikrintu geriamuoju vandeniu. Ka-

riai taip pat aprūpinami vandens dezinfekavimo 

tabletėmis, kurios naudojamos iškilus vandens 

tiekimo sutrikimams dėl kovinių ar kitų nenu-

matytų aplinkybių.

Į Lietuvos kariuomenę tarnauti ateina palygin-

ti sveiki Lietuvos gyventojai, todėl pagrindinis 

karo medikų uždavinys – išsaugoti ir stiprinti 

karių ir civilių tarnautojų sveikatą saugant nuo 

kenksmingų sveikatai veiksnių. Profilaktinėmis 

priemonėmis ne tik išsaugoma karių sveikata, 

bet ir sutaupoma lėšų medikamentams bei 

sveikatą grąžinančiajam gydymui. Uždarame 

kolektyve kvėpavimo takų infekcijos plinta labai 

greitai, todėl sergamumo rodikliai būna aukšti. 

Didžiausią užkrečiamųjų infekcijų dalį (92 proc.) 

sudarė viršutinių kvėpavimo takų susirgimai 

(ŪVKTI) (1, 2 pav.). Didžiausias sergamumas ŪVK-

TI buvo Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvi-

los mokomajame pulke, kuriame kariai tarnavo 

pirmus tris mėnesius, t. y. adaptacijos laikotarpiu, 

2.
 U

ŽK
RE

Č
IA

M
O

SI
O

S 
LI

G
O

S 
 

SV
A

RB
I V

IS
U

O
M

EN
ĖS

 S
VE

IK
AT

O
S 

PR
O

BL
EM

A

1 pav. Karių sergamumas infekcinėmis ligomis 2002 metais (proc.)

Žarnyno infekcijos 1,64

Ūmios viršutinių kvėpavimo 
takų infekcijos 568,36

Gonokokinė infekcija 0,36

Vėjaraupiai 1,26

Laimo liga 0,18

Pedikuliozė 0,36

Gripas 1,28

Kiaulytė 0,36

Raudonukė 0,18

Sifilis 0,18

Dermatofitijos 4,68

Niežai 16,02
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kai organizmui būtina prisitaikyti prie naujo gy-

venimo būdo bei fizinių krūvių (3 pav.). Karių ser-

gamumas viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 

2,1 karto didesnis už visos šalies vidurkį (4 pav.), 

tačiau Lietuvos kariuomenėje visi, net ir lengvai 

susirgę kariai, registruojami, o civiliai gyventojai 

nesikreipia į gydymo įstaigą dėl nedidelių ne-

galavimų. Nustatyta ŪVKTI sezoniškumo kreivė – 

sergamumas didėja pavasarį ir rudenį, atšalus 

orams, tuo pat metu padidėjus sergamumui ša-

lyje (4 pav.).

2 pav. Karių sergamumas ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 

ir gripu (100 000 gyventojų)

1998 1999 2000 2001 2002

3 pav. Sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis
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priemonė, mažinanti sergamumą odos, kvėpa-

vimo takų ligomis. Panaudojus masinį naikinimo 

ginklą, pirtys būtų kaip nukenksminimo punktai.

Sergamumas gripu kariuomenėje mažesnis už 

bendrą sergamumą gripu Lietuvos Respublikoje 

(5 pav.). Tam didelę reikšmę turi karių imuniza-

cija gripo vakcina (6 pav.). Apie 86,6 proc. karių 

kasmet vakcinuojami nuo gripo, o privalomosios 

tarnybos kariai – beveik 100 proc. Todėl gripo ro-

dikliai kariuomenėje 5,7 karto mažesni už šalies 

rodiklius. Tai aiškiai rodo vakcinacijos nuo gripo 

reikšmę.

Dar vienas vakcinacijos efektyvumo pavyzdys – 

parotito profilaktikos programa. 1999–2000 m. 

į privalomąją karo tarnybą pašauktų karių ser-

gamumas epideminiu parotitu buvo padidėjęs 

(iš 1000 karių – 95 sirgo). Nuo 2000 m. pradėta 

karius imunizuoti nuo šio susirgimo. 2002 m. nuo 

Norint sumažinti sergamumo viršutinių kvė-

pavimo takų infekcijomis skaičių, būtina tobulin-

ti Ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų pro-

filaktikos programą. Būtų tikslinga rekonstruoti 

senas ir atstatyti uždarytas pirtis, kurios yra grū-

dinanti profilaktinė, organizmą atpalaiduojanti 

4 pav. Sergamumas ūmiomis 
viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis

Lietuvos 
Respublika
Lietuvos 
kariuomenė

568,2582,3

221,6239,3235,0

9,1 21,7 16,8 10,2 7,0



94

2003 m. Lietuvos kariuomenėje buvo ištirta 

1830 karių (amžiaus vidurkis – 21,6 metų) nusta-

tant HBs Ag. Taip pat kariai buvo apklausiami an-

ketavimo būdu. 1,97 proc. tirtų karių buvo seropo-

zityvūs hepatito B infekcijai. 11 proc. seropozityvių 

karių kepenų fermentas (ALT) buvo padidėjęs. 

Tyrimo metu paaiškėjo, jog sergančių hepatitu B 

epideminio parotito buvo paskiepyti 1849 kariai 

ir 2002 m. kiaulyte susirgo tik 2 privalomosios 

tarnybos kariai (iš 1000 karių – 0,36 sirgo) (7 pav.). 

Kartu su parotito vakcina kariai vakcinuojami ir 

nuo tymų bei raudonukės.
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5 pav. Sergamumas gripu 
(100 000 gyventojų)

6 pav. Karių vakcinacija gripo
vakcina

7 pav. Šalies gyventojų ir karių 
sergamumas epideminiu parotitu 

1998–2002 metais (100 000 gyventojų)

Įdomi tendencija ryškėja lyginant sergamumą 

ūmiu hepatitu B ir šio viruso nešiojimo atvejus. 

Neatlygintinos kraujo donorystės metu nusta-

tyta maždaug 8 kartus daugiau viruso nešiotojų 

negu sergančiųjų aktyvia hepatito B forma (8, 

9 pav.).

8 pav. Sergamumas ūmiu hepatitu B
(100 000 gyventojų)

9 pav. Hepatito B ir hepatito C 
išaiškinimas tarp karių neatlygintinos 

kraujo donorystės metu, palyginti 
su ūmiomis hepatito B formomis 

(100 000 gyventojų)

Lietuvos 
Respublika

Lietuvos 
kariuomenė

Vakcinuotų 
karių skaičius

Šalies 
gyventojai

Kariai

Šalies 
gyventojai

Kariai

Hepatitas B Hepatitas C

Hepatitas B Palyginimui
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karių procentas atitinka Lietuvos Respublikos gy-

ventojų, sergančių hepatitu B, procentą.

Nerimą kelia niežų epidemiologinė padėtis: 

palyginti su šalies duomenimis, kariuomenėje 

2,5 karto sergamumas niežais didesnis. Mano-

me, kad diagnostika kariuomenėje yra geresnė, 

kadangi visi iki tarnybos atsiradę odos susirgimai 

išryškėja didelių fizinių krūvių metu, ypač dėvint 

aulinius batus (10 pav.).

Parengta ir patvirtinta karių vakcinacijos sche-

ma pagal NATO standartizacijos sutarties rei-

kalavimus ir patikslintą Lietuvos Respublikos 

vakcinacijos schemą. Kadangi nemažą tarnybos 

dalį kariai praleidžia lauko sąlygomis, kaip rizikos 

grupė vakcinuojami erkinio encefalito, difterijos 

ir stabo, hepatito A vakcinomis. Net 95 proc. 

profesinės tarnybos karių vakcinuoti nuo erkinio 

encefalito (11 pav.), privalomosios tarnybos kariai 

aprūpinami repelentais. Todėl pradėjus vakci-

nuoti per pastaruosius ketverius metus erkiniu 

encefalitu susirgo tik keletas karių; šalyje kasmet 

registruojama 8–10 kartų daugiau sergančiųjų 

(12 pav.). Kariai, kurie rizikuoja susirgti hepatitu B 

(vykstantys į endeminius židinius medikai), vakci-

nuojami hepatito B vakcina. Visi kariai, vykstantys 

į misijas ar mokytis užsienyje, vakcinuojami pagal 

PSO reikalavimus (13 pav.). 2002 m. apie 600 karių 

paskiepyti hepatito A, hepatito B, vidurių šiltinės, 

meningokokine A+C, choleros vakcina. Visi ka-

riai vakcinuojami difterijos ir stabo vakcina, o 

privalomosios tarnybos kariai vakcinuojami šia 

vakcina net po 3 kartus, kadangi negauname 

informacijos apie jų skiepijimą vaikystėje ir pa-

auglystėje (14 pav.). Vakcinacijos mastai didėja 

daugėjant karių, vykstančių į kitas, ypač daug 

sveikatai kenksmingų veiksnių turinčias šalis.

10 pav. Karių sergamumas infekcinėmis ligomis 2002 metais 
(išskyrus kvėpavimo takų infekcijas)

11 pav. Karių vakcinacija erkinio encefalito 
vakcina kariuomenėje

12 pav. Karių sergamumas erkiniu 
encefalitu (100 000 gyventojų)

Žarnyno infekcijos

Kiaulytė

Gonokokinė infekcija

Vėjaraupiai

Laimo liga

Pedikuliozė

Gripas

Raudonukė

Sifilis

Dermatofitijos

Niežai

Karių skaičius

Šalies 
gyventojai

Kariai
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Svarbus prevencinės medicinos veiklos baras – 

dalyvavimas planuojant pratybas ir karines ope-

racijas bei prieš jas ir jų metu vykdomos preven-

cinės priemonės. Todėl nė vienų tarptautinių 

pratybų, vykusių Lietuvoje bei tarptautinių misijų 

metu, nebuvo registruota infekcinių susirgimų.

Viena svarbiausių karo medikų darbo sričių – 

karių higieninių įgūdžių ir pirmosios medicinos 

pagalbos mokymas. Labai svarbu, kad kiekvie-

nas karys pats rūpintųsi savo ir šalia esančiojo 

sveikata.

Prevencinės medicinos specialistai kartu su 

medicinos paramos vienetų, priskirtų kariniams 

daliniams, karo medikais tikrina karinių dalinių 

higieninę būklę ir teikia siūlymus jai gerinti. 

Sparčiai gerėja kareivinių būklė – 1999 metais 

40 proc. neatitiko reikalavimų, 2000 m. – 35,2 proc., 

2001 m. – 19 proc. Šiuo metu beveik visi karinių 

dalinių pastatai rekonstruoti ir atitinka visuome-

nės sveikatos saugos reikalavimus.

Kariniuose daliniuose, tarnybose nuo 1998 m. 

nustatomi profesinės rizikos veiksniai. Per šį lai-

kotarpį įvertintos 3089 vietos (52,23 proc.), iš jų 

520 (arba 17 proc.) yra kenksmingos darbo sąly-

gos (15, 16 pav.). 2002 m. įvertintos 847 tarnybos 

vietos, iš jų 94 (11,09 proc.) nustatytos kenks-

mingos darbo sąlygos. Labai kenksmingų darbo 
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13 pav. Išvykstančių iš šalies karių vakcinacija

14 pav. Karių vakcinacija 
nuo difterijos ir stabo

15 pav. Kenksmingos tarnybos 
(darbo) vietos

16 pav. Darbo vietų higieninis įvertinimas
kariniuose vienetuose (proc.)

Vidurių šiltinė

Poliomielitas

Geltonasis 
drugys

Pasiutligė

Meningitas A C

Hepatitas B

Hepatitas A

Cholera

Vakcinuojami 
visi kariai, apie 
kurių ankstesnę 
vakcinaciją nėra 
duomenų

Normalios 
tarnybos (darbo) 
sąlygos

Kenksmingos 
tarnybos (darbo) 
sąlygos

Labai kenksmin-
gos tarnybos 
(darbo) sąlygos

Netinkamas darbo vietų
apšvietimas

Netinkamas patalpų
apšvietimas

Akustinis triukšmas

Regos analizatorių 
apkrova

Kenksmingos cheminės 
medžiagos

Dulkės

EML

Jonizuojanti 
spinduliuotė

Vibracija

Darbo įtampa
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sąlygų vietų 2002 m. nenustatyta, o 2001 m. 

tokių tarnybos vietų buvo 59 (3,09 proc.). Dažnai 

kenksmingoje tarnybos vietoje nustatomi keli 

sveikatai žalingi veiksniai. Dažniausiai kenks-

mingus veiksnius įmanoma pašalinti gerinant 

apšvietimą, įrengiant papildomą ventiliacijos 

sistemą. Karinių jūrų pajėgų laivuose (nustatyta 

14 labai kenksmingų tarnybos vietų) sumažinti 

triukšmą ir vibraciją labai sudėtinga, tam reikėtų 

keisti visą laivų įrangą. Todėl būtina trumpinti 

jūreivių, dirbančių laivų mašinų skyriuose ir ra-

dijo postuose, tarnybos laiką, suteikti galimybę 

sveikatą grąžinti.

Išvados:

1. Lietuvos kariuomenės karių sveikatos prie-

žiūros sistemoje bene daugiausia dėmesio skiria-

ma karių sveikatai išsaugoti ir stiprinti šviečiant 

karius, taikant imuno- ir chemioprofilaktikos prie-

mones, gerinant tarnybos ir gyvenimo sąlygas.

2. Sergamumas ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijomis kariuomenėje yra didesnis už 

šalies vidurkį. Nelabai efektyvi buvo Ūmių viršu-

tinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos pro-

grama. Todėl būtina šią profilaktikos programą 

tobulinti, ypač atkreipti dėmesį į aplinkos veiks-

nius, pasireiškiančius karių adaptacijos naujomis 

sąlygomis metu.

3. Hepatito B viruso nešiojimas, nustatytas ka-

rių neatlygintinos kraujo donorystės akcijų metu, 

maždaug 8 kartus didesnis už išaiškintą aktyvią 

hepatito B formą.

4. Efektyvi gripo, epideminio parotito, erkinio 

encefalito profilaktikos priemonė yra vakcinacija.

5. Vakcinacijos mastai sparčiai auga didėjant 

karių, vykstančių į kitas, ypač daug sveikatai 

kenksmingų veiksnių turinčias šalis, skaičiui.

6. Sergamumas žarnyno infekcijomis kariuo-

menėje yra ženkliai mažesnis už šalies vidurkį.

7. Būtina parengti odos infekcijų profilaktikos 

kariuomenėje programą, kurios vienas tikslų bū-

tų mažinti pradinės privalomosios tarnybos karių 

sergamumą niežais.

8. Atliekant dalinių higieninę kontrolę, ryškėja 

dalinės higieninės būklės gerėjimo tendencijos.

9. Įvertinta 52,23 proc. visų tarnybos (darbo) 

vietų, iš kurių 17 proc. tarnybos sąlygos yra kenks-

mingos.

2.14. SERGAMUMAS 

UŽKREČIAMOSIOMIS 

LIGOMIS KARDOMOJO 

KALINIMO IR LAISVĖS 

ATĖMIMO VIETOSE

V. Kasperūnas

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, įvyko ženklių 

pokyčių kalėjimų sistemoje. Reformuojant svei-

katos sistemą, kalėjimų sveikatos priežiūra buvo 

įjungta į nacionalinę sveikatos sistemą, pagerėjo 

ryšiai su Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pa-

valdžiomis institucijomis. Nuteistųjų sveikatos 

priežiūros problemos įtrauktos į nacionalines 

tuberkuliozės, ŽIV/AIDS, lytiniu keliu plintančių 

ligų, narkomanijos prevencijos ir kt. programas.

Pirmaisiais demokratijos ir rinkos ekonomikos 

metais sunkėjo gyventojų socialinės ir ekonomi-

nės sąlygos, blogėjo kriminogeninė padėtis ir 

augo nusikalstamumas. Kalinių per nepriklauso-

mybės dešimtmetį sparčiai padaugėjo.

Dabartiniu metu Lietuvoje veikia 14 įkalinimo 

įstaigų, tarp jų ir Laisvės atėmimo vietų ligo-

ninė (toliau – LAVL). Jose nuteistieji gali gauti 

reikiamas medicinos paslaugas. LAVL teikiamos 

medicinos paslaugos nuteistiesiems ir kalinamie-

siems, atvykusiems iš visų Lietuvoje veikiančių 

laisvės atėmimo vietų, taip pat iš policijos arešti-

nių – sulaikytiems asmenims. Šalyje yra du tardy-

mo izoliatoriai, juose laikomi asmenys, kuriems 

paskirtas kardomasis kalinimas (suėmimas). Taip 

pat yra vienas tardymo izoliatorius – pataisos 

namai. Tai specializuota nepilnamečių įkalinimo 

įstaiga. Be šių įstaigų, dar yra 10 pataisos namų 

nuteistiesiems. Vieni jų skirti moterims, vieni – 

vyrams, sergantiems tuberkulioze, taip pat yra 

viena atviro tipo įkalinimo įstaiga. Visuose patai-

sos namuose ir tardymo izoliatoriuose įsteigtos 

sveikatos priežiūros tarnybos, kurios teikia pirmi-

nio lygio, o LAVL – antrinio lygio medicinos pa-

slaugas. Jeigu nuteistajam reikia specializuotos 

(tretinio lygio) medicinos pagalbos, ji suteikiama 

viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 

užtikrinus tokio asmens apsaugą. Visuomenės 

sveikatos priežiūrą įkalinimo įstaigose atlieka 

Ekstremalių sveikatai situacijų centras prie Svei-

katos apsaugos ministerijos.
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straips-

nis nustato: „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir 

laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmo-

gui susirgus.“ Sveikatos sistemos įstatymo (Žin., 

1998, Nr. 112-3099) 47 straipsnio 2 dalis nustato, 

kad asmenų, esančių kardomojo kalinimo vieto-

se, ir nuteistųjų sveikatos priežiūra yra priskiria-

ma valstybės laiduojamai (nemokamai) sveikatos 

priežiūrai. Vadovaujantis Sveikatos priežiūros 

įstaigų įstatymo (Žin., 1998, Nr. 109-2995) 25 

straipsniu, uždarosios biudžetinės asmens svei-

katos priežiūros įstaigos gali būti steigiamos 

„asmenų, esančių laisvės atėmimo ir kardomojo 

kalinimo vietose“, sveikatos priežiūrai.

Įkalintieji asmenys yra tos pačios visuomenės 

dalis, tik laikinai izoliuoti ir anksčiau ar vėliau 

sugrįšiantys į tą pačią visuomenę. Ateidami į 

įkalinimo įstaigas, jie atsineša tas pačias svei-

katos problemas, kurios šiandien egzistuoja ir 

visuomenėje. Čia jų plitimą daugiausia lemia 

ekonominis ir socialinis nuosmukis bei nestabilu-

mas. Į įkalinimo įstaigas dažnai patenka asmenys, 

kurių mažos pajamos, žema socialinė ir ekonomi-

nė padėtis, prastos gyvenimo sąlygos, jie linkę 

į žalingus įpročius (alkoholio, narkotinių ir kt. 

medžiagų vartojimą), pasižymi asocialiu elgesiu, 

didele rizika apsinuodyti ir turi kitokių problemų. 

Patekus į perpildytas įkalinimo įstaigas išryškėja 

laisvėje susiformavę tipiški nuteistųjų elgsenos 

standartai, kurie gali predisponuoti greitą užkra-

to išplitimą uždarame kolektyve.

2003 m. įkalintųjų asmenų sergamumo struk-

tūroje pirmą vietą užėmė virškinimo sistemos 

ligos. Šiomis ligomis sirgo 30,0 proc. visų sir-

gusių įkalintųjų asmenų. 17,1 proc. sirgusių įka-

lintųjų asmenų turėjo problemų dėl psichikos 

sutrikimų, 13,7 proc. – dėl kvėpavimo organų 

ligų, 7,7 proc. – dėl traumų ir apsinuodijimų, 7,0 

proc. – dėl infekcinių ligų, parazitozių ir t. t. At-

kreiptinas dėmesys į tai, kad kalinamųjų asmenų 

sergamumas virškinimo sistemos ligomis sudarė 

26,4 proc. (nuteistųjų – 31,4 proc.), infekcinėmis 

ligomis ir parazitozėmis – 10,3 proc. (nuteistųjų – 

5,8 proc.), traumos ir apsinuodijimai – 15,4 proc. 

(nuteistųjų – 4,9 proc.). Nuteistųjų asmenų 

sergamumas kvėpavimo organų ligomis serga-

mumo struktūroje sudarė 7,8 proc. (kalinamųjų – 

5,4 proc.), psichikos sutrikimais – 15,3 proc. (ka-

linamųjų – 22,0 proc.), kraujo apytakos sistemos 

ligomis – 3,1 proc. (kalinamųjų – 1,7 proc.). Iš šių 

duomenų matyti, kad į įkalinimo įstaigas paten-

kantys asmenys dažnai turi sveikatos problemų, 

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

laisvėje jų nesprendžia ar negali išspręsti. Pateku-

siems į įkalinimo įstaigas ir ištirtiems asmenims 

gana dažnai nustatoma, jog jie serga tuberkulio-

ze, venerinėmis ar kitomis ligomis.

Iš įkalinimo įstaigose sirgusių asmenų ser-

gamumo struktūros analizės matyti, kad šioms 

įstaigoms pastaruoju metu tenka spręsti nemažai 

problemų, kurios ateityje pareikalaus papildomų 

lėšų įkalintųjų asmenų sveikatos priežiūrai. Viena 

iš tokių problemų – tuberkuliozė. Įkalintieji yra 

didesnės rizikos susirgti infekcinėmis ligomis, 

taip pat ir tuberkulioze, asmenų grupė. Taigi ka-

linamųjų ir nuteistųjų sergamumas tuberkulioze 

yra labai aktuali problema. Nors šalyje gyventojų 

sergamumas tuberkulioze paskutiniais metais 

pradėjo mažėti, tačiau šios ligos diagnostika bei 

gydymas ir ateityje pareikalaus nemažai lėšų.

Į įkalinimo įstaigas daugiausia asmenų paten-

ka iš labiausiai pažeidžiamų visuomenės sluoks-

nių, kuriuose klesti tuberkuliozė – ne tik infekcinė, 

bet ir socialinė liga. Tai rodo į tardymo izoliatorius 

atvykstančių asmenų sergamumas tuberkulioze, 

kuri laisvėje nebuvo nei diagnozuota, nei gydy-

ta. Palyginus į tardymo izoliatorius atvykusių 

asmenų (kalinamųjų) ir jau nuteistų asmenų 

sergamumą, matyti, kad kalinamųjų sergamu-

mas paskutinį dešimtmetį yra didesnis negu nu-

teistųjų, nors pastariesiems susirgti tuberkulioze 

taip pat yra labai didelė rizika – perpildytos įka-

linimo įstaigos, nepakankama ventiliacija, nuo-

latinis stresas, depresija, psichikos sutrikimai, 

narkotinių medžiagų vartojimas, infekcinės ir dis-

metabolinės kilmės kepenų funkcijos sutrikimai. 

Visi šie faktoriai mažina organizmo atsparumą ir 

sudaro palankias sąlygas tuberkuliozei.

Infekcijos plitimą stabdo gerai organizuota 

sergančiųjų tuberkulioze asmenų sveikatos prie-

žiūra. Iki 1987 m. pabaigos, kai buvo įsteigta at-

skira pataisos darbų kolonija sergantiesiems ak-

tyviąja tuberkulioze, įkalinimo įstaigose didesnę 

naujai išaiškintų ligonių dalį sudarė asmenys, su-

sirgę bausmės atlikimo metu. 1986 m. iš 113 nau-

jai išaiškintų tuberkulioze sergančių kalinių 102 
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(90,3 proc.) susirgo įkalinimo įstaigose, 1987 m. 

iš 89 naujai išaiškintų sergančių kalinių 81 (91 

proc.) buvo nuteistasis. Nuo 1987 m. naujai su-

sirgusių tuberkulioze nuteistųjų skaičius pradėjo 

mažėti ir 2000 m. iš 98 naujai išaiškintų sergančių 

asmenų įkalinimo įstaigose nuteistųjų buvo 30, 

tai sudarė 30,6 proc., tačiau 2002 m. iš 116 naujai 

išaiškintų atvejų ir recidyvų nuteistųjų buvo 49 

(42,2 proc.).

Analizuojant sergamumą tuberkulioze nusta-

tyta, jog dažniau serga jauni, darbingo amžiaus, 

25–44 m. vyrai (šio amžiaus asmenų grupė įkali-

nimo įstaigose yra gausiausia).

Tuberkuliozės plitimą stabdo ir tinkamas jos 

gydymas – pagal Pasaulio sveikatos organizacijos 

rekomenduojamos DOTS (angl. Directly Obser-

ved Treatment Short-course) strategijos gydymo 

kursus. Visi naujai išaiškinti ligoniai intensyviai 

gydomi Kalėjimų departamento prie Teisingumo 

ministerijos Laisvės atėmimo vietų ligoninės tu-

berkuliozės skyriuje, o vėliau ambulatorinį gydy-

mą tęsia Pravieniškių gydymo ir pataisos darbų 

kolonijoje (vyrai) ir Panevėžio bendrojo režimo 

pataisos darbų kolonijoje (moterys). Gydymo 

efektyvumą galima įvertinti analizuojant 2001 m. 

rezultatus. Tais metais 53,4 proc. pacientų buvo 

visiškai išgydyti (gydymas baigtas ir pacientas 

pasveiko). Tačiau net 28,2 proc. ligonių, išėję iš 

įkalinimo įstaigų ir jose nebaigę gydymo kurso, 

toliau jo netęsė, gydymą nutraukė ir taip pablogi-

no epidemiologinę visuomenės situaciją.

Įkalinimo įstaigose nustatytas palyginti mažas 

procentas ligonių, išskiriančių tuberkuliozės mi-

kobakterijas. 1998 m. iš 152 naujai išaiškintų ligo-

nių, sirgusių plaučių tuberkulioze, tik 4 (2,6 proc.) 

nustatytas baciliariškumas, 1999 m. iš 140 naujų 

plaučių tuberkuliozės atvejų su TM(+) nustatyta 

18 (12,9 proc.), 2000 m. iš 91 – 32 (35,2 proc.), 

2001 m. iš 84 naujų plaučių tuberkuliozės atvejų 

su TM(+) nustatyta 32 (38,1 proc.), 2002 m. iš 96 

naujų plaučių tuberkuliozės atvejų su TM(+) nu-

statyta 36 (37,5 proc.), 2003 m. iš 94 naujų plaučių 

tuberkuliozės atvejų su TM(+) nustatyta 39 (41,5 

proc.). Toks mažas baciliariškumo rodiklis įkalini-

mo įstaigose yra dėl dviejų priežasčių: a) tuber-

kuliozė įkalinimo įstaigose apie 98–99 proc. at-

vejų nustatoma profilaktinių patikrinimų metu – 

ankstyvose jos stadijose, b) iki šiol neatliekamas 

išsamus bakteriologinis tyrimas – trūkstant lėšų 

negalima nuodugniai ištirti pacientų atliekant 

skreplių pasėlius, kaip to reikalauja tuberkuliozės 

diagnostikos algoritmas.

Ligotumo tuberkulioze įkalinimo įstaigose 

rodiklis, skaičiuojant 100 000 įkalintųjų, ženkliai 

viršija analogišką Lietuvos rodiklį: 2000 m. jis 

buvo 3132, 9 asmenų, 2002 metais – 1017, 5; pre-

liminariais duomenimis, tikimasi, kad 2003 m. šis 

rodiklis sumažės.

Mirtingumas nuo tuberkuliozės įkalinimo 

įstaigose nėra didelis. 1998 ir 2001 metais nuo 

tuberkuliozės nemirė nė vienas ligonis, 1999 ir 

2002 metais mirė 2 ligoniai, 2000 ir 2003 metais – 

1 ligonis.

Pastaruoju metu daugelyje išsivysčiusių šalių 

ne tik didėja sergamumas tuberkulioze, bet ir 

auga mikobakterijų atsparumas prieštuberkulio-

ziniams preparatams. Iš literatūros žinoma, kad 

pasaulyje net 50 mln. žmonių yra užsikrėtę atspa-

riomis tuberkuliozės mikobakterijų padermėmis. 

Lietuvos tuberkuliozės registro duomenimis, 

1999 m. iš 2558 naujai susirgusiųjų tuberkulioze 

atvirąja forma sirgo 1098 (42,9 proc.) asmenys, 

iš jų 70 (6,4 proc.) užsikrėtė jau atspariomis 

(MDR) mikobakterijomis. 2000 m. iš 2330 naujų 

atvejų atvirąja plaučių tuberkulioze sirgo 1092 

(46,9 proc.), iš jų 60 (5,5 proc.) išskyrė atsparias 

tuberkuliozės mikobakterijas. Įkalinimo įstaigose 

padėtis analogiška. 1999 m. iš 140 naujų tuberku-

liozės atvejų atviroji plaučių tuberkuliozės forma 

nustatyta 18 (12,9 proc.) ligonių, iš jų 2 (11,1 proc.) 

susirgo atsparia tuberkuliozės forma. 2000 m. iš 

91 naujų tuberkuliozės atvejų atviroji plaučių tu-

berkuliozės forma nustatyta 32 (35,2 proc.), iš jų 

1 (3,1 proc.) – MDR. 2002 m. iš 96 naujų ligonių 

atviroji plaučių tuberkuliozės forma nustatyta 

36 (37,5 proc.) asmenims, iš jų 8,3 proc. atsparūs 

vienam preparatui, 13,9 proc. – MDR (dauginis 

vaistinis atsparumas), 11,1 proc. nustatytas po-

lirezistentiškumas.

Taigi įkalinimo įstaigos – svarbus tuberkulio-

zės gydymo ir profilaktikos objektas, todėl šią 

problemą reikia spręsti valstybės mastu.

Kita ne mažiau aktuali problema pasaulyje, 

mūsų šalyje ir įkalinimo įstaigose yra virusiniai 

hepatitai. Pasaulyje apie 350 mln. žmonių infe-

kuoti hepatito B virusu ir apie 170 mln. – hepatito 
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A C virusu. Pagrindinis hepatitų B ir C rezervuaras 

yra lėtiniai viruso nešiotojai ir sergantieji besimp-

tome forma. Lietuvoje yra apie 80 000 HbsAg 

nešiotojų. Hepatitai jau daug metų yra aktuali 

įkalinimo įstaigų problema, nes jų kontingentas 

priskiriamas rizikos grupei. PSO rekomendavo 

nuo 1997 m. į skiepijimo kalendorių įtraukti 

skiepijimą nuo hepatito B, tačiau dėl finansinių 

sunkumų kalinamieji ir nuteistieji į skiepijimo 

kalendorių įrašyti nebuvo. Lietuvoje iš visų vak-

cinomis valdomų infekcijų sergamumas hepatitu 

B yra vienas didžiausių. Pagal šiuos duomenis 

Lietuva priklauso vidutinio endemiškumo zonai. 

Hepatito B viruso paplitimas 2–2,1 proc. Iki šiol 

mūsų šalyje neįvertinta ekonominė hepatito B 

infekcijos žala.

Lietuvoje bendras sergamumas virusiniais 

hepatitais turi tendenciją mažėti, o įkalinimo 

įstaigose sergamumo hepatitu rodikliai anaiptol 

nemažėja. Įkalinimo įstaigose sergamumas viru-

siniais B ir C hepatitais 1000 asmenų daug kartų 

viršija Lietuvos gyventojų sergamumo rodiklį. 

Hepatito B viruso nešiojimo paplitimas yra itin 

didelis rizikos grupėse. Šiai grupei priskiriami 

kalinamieji ir nuteistieji.

Gausų hepatito B paplitimą tarp kalinamųjų 

ir nuteistųjų rodo 2002 m. lapkričio ir gruodžio 

mėn. atlikti epidemiologiniai tyrimai. Tyrimų 

metu buvo paimta 4001 kraujo bandinys iš 

kalinamųjų ir nuteistųjų, esančių kardomojo 

kalinimo ir laisvės atėmimo vietose. Tyrimais 

nustatyta, kad 252 (6,298 proc.) asmenys – he-

patito B antigeno nešiotojai. Asmenys, kuriems 

nustatytas hepatito B paviršinis antigenas, toliau 

tiriami dėl lėtinio proceso, kai kuriuos iš jų būtina 

gydyti antivirusiniais vaistais, tačiau gydymas yra 

labai brangus. Be to, reikia atlikti papildomus ty-

rimus, kurių Laisvės atėmimo vietų ligoninė šiuo 

metu atlikti negali.

Hepatitų B ir C virusai dažniausiai perduodami 

per kontaktą su infekuotu krauju, lytinių santykių 

metu bei per placentą. Šiuo metu dažniausiai už-

sikrečiama per kraują ir lytinius santykius.

Dauguma nuteistųjų ir kalinamųjų, kuriems 

Laisvės atėmimo vietų ligoninėje diagnozuotas 

virusinis hepatitas B arba C, į įkalinimo įstaigas 

pateko jau infekuoti laisvėje. Virusiniams hepa-

titams B ir C plisti kardomojo kalinimo ir laisvės 

atėmimo vietose palankias sąlygas sudaro kai ku-

rie gyvenimo uždarame, izoliuotame kolektyve 

ypatumai, jų perpildymas, intraveninių narkotikų 

vartojimas, tatuiravimasis bei lytiniai santykiai.

Kita greitai plintanti infekcija – ŽIV. Visiems įsi-

minė 2002 m. vasarą ŽIV protrūkis Alytaus patai-

sos namuose, kai per pusę metų buvo išaiškinta 

300 ŽIV infekuotų nuteistųjų.

Iki ŽIV infekcijos plitimo Alytaus pataisos na-

muose išaiškinimo Lietuva buvo viena mažiausio 

ŽIV išplitimo šalių Europoje. Lietuvoje buvo įre-

gistruotas tik 361 ŽIV atvejis, o įkalinimo įstaigose 

iki 2002 05 16 buvo 127 ŽIV infekuoti asmenys. 

Iki to laiko tarp nuteistųjų ŽIV užsikrėtimo atvejų 

nebuvo užregistruota. ŽIV epidemiologinė situa-

cija blogėjo kaimyninėse valstybėse – Lenkijoje, 

Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Kaliningrado 

srityje, todėl ne be reikalo buvo baiminamasi dėl 

galimo šios infekcijos išplitimo ir Lietuvos įkalini-

mo įstaigose, kuriose narkomanų kasmet dau-

gėjo. Lietuvoje didėjant ŽIV infekuotų asmenų 

skaičiui, analogiškai didėjo tokių asmenų ir įka-

linimo įstaigose. Gana dažnai į įkalinimo įstaigas 

patenkantys asmenys jau būdavo įrašyti į Lietu-

vos AIDS centro (toliau – AIDS centras) dispanse-

rinę įskaitą, tačiau buvo nemažai asmenų (30–40 

proc.), kuriems pirmą kartą ŽIV diagnozuotas tik 

patekus į tardymo izoliatorius. Tai pavykdavo pa-

daryti glaudžiai bendradarbiaujant su AIDS cen-

tru. Pirmas ŽIV infekuotas asmuo į įkalinimo įstai-

gą pateko 1992 metais; jis užsikrėtė lytinių santy-

kių metu. Kitas ŽIV infekuotas asmuo į įkalinimo 

įstaigą pateko tik 1996 metais. Plintant ŽIV infek-

cijai tarp intraveninių narkomanų, nuo 1997 m. 

ženkliai daugėjo užsikrėtusiųjų ir įkalinimo įstai-

gose. 2002 m. sausio 1 d. įkalinimo įstaigose jau 

buvo ar naujai išaiškinta 118 ŽIV infekuotų asme-

nų, o iki 2002 05 01 – dar 9.

2002 m. gegužės mėn. išaiškinus vieną ŽIV in-

fekuotą nuteistąjį, kuris anksčiau atliko bausmę 

Alytaus pataisos namuose (toliau – PN), pradėta 

domėtis galimais jo artimais ryšiais. Alytaus PN iš 

80 savanoriškai norėjusių pasitikrinti dėl ŽIV as-

menų 32 atsakymai buvo teigiami. Nustačius ŽIV 

infekciją Alytaus PN, 2002 m. gegužės mėn. Kalė-

jimų departamento pareigūnai kartu su AIDS cen-

tro specialistais aptarė tolesnę ŽIV epideminio ži-

dinio tyrimo eigą. Nutarta imti kraujo bandinius, 
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aiškinti galimus infekcijos patekimo bei plitimo 

kelius, ieškoti būdų užkirsti kelią šiai infekcijai 

plisti ir nuo jos apsisaugoti. Per kelis mėnesius, 

intensyviai tikrinant kraują, Alytaus PN buvo iš-

aiškinti 299 ŽIV infekuoti asmenys. Manoma, kad 

jie apsikrėtė vartodami intraveninius narkotikus, 

tačiau neatmetami ir kiti ŽIV infekcijos patekimo 

ir plitimo keliai. Spartų ŽIV infekcijos plitimą Aly-

taus PN pavyko pristabdyti, nes buvo imtasi visų 

įmanomų priemonių – nuo administracinių ir 

organizacinių iki techninių ir švietėjiškų. 2003 m. 

balandžio – gegužės mėn. Alytaus PN iš 1130 vėl 

paimtų bandinių išaiškinta tik 13 ŽIV infekcijos 

atvejų. Tai rodo, kad Lietuvos Respublikos Seimo 

komisijos, Vyriausybės, Teisingumo ministerijos 

kartu su Kalėjimų departamentu skubios pastan-

gos nenuėjo veltui. Šiuo metu įkalinimo įstaigose 

bausmę atlieka apie 220 ŽIV infekuotų asmenų 

(Alytaus PN – apie 170), o iki 2004 02 01 įkalinimo 

įstaigose jau kalėjo 557 ŽIV infekuoti asmenys.

Lietuvos įkalinimo įstaigose bausmę atlieka 

nemažai narkomanų. Sveikatos apsaugos minis-

terijos patvirtintos statistinės apskaitos formos 

Nr. 14 „Ataskaita apie psichikos ir elgesio sutri-

kimus vartojant psichoaktyviąsias medžiagas“ 

duomenimis, dispanserinėje įskaitoje 2001 m. 

sausio 1 d. buvo įrašytas 771 narkotines medžia-

gas vartojantis asmuo, tai sudaro 8,1 proc. įkali-

nimo įstaigose laikomų asmenų. Dėl narkotikų 

vartojimo į dispanserinę įskaitą įrašyti nuteistieji 

sudaro 7,8 proc. nuteistųjų, o tardomieji – net 

9,1 proc. Šie skaičiai nerodo, kiek, kokių narkotikų 

ir kas juos vartoja įkalinimo įstaigose. To negali 

pasakyti nei medikai, nei šių įstaigų pareigūnai, 

nei patys nuteistieji. Analizuojant duomenis apie 

dispanserinėje įskaitoje esančius asmenis matyti, 

jog pagrindiniai įkalinimo įstaigose vartojami 

narkotikai yra opioidai: jų vartojimą patvirtino 

87,4 proc. dispanserinėje įskaitoje esančių asme-

nų. Gana dažnai (10,6 proc.) įkalintieji vartoja ke-

lis narkotikus. Palyginti retai į dispanserinę įskaitą 

dėl narkotikų vartojimo įrašyti asmenys įkalinimo 

įstaigose vartoja kanabinoidus (1,2 proc.) ir 

kokainą (0,8 proc.). Įkalinimo įstaigose, kaip ir 

visuomenėje, ryškus didėjantis jaunų asmenų 

potraukis vartoti narkotines medžiagas. 2000 m. 

laisvės atėmimo įstaigose dispanserinėje įskai-

toje dėl narkotinių medžiagų vartojimo 6,6 proc. 

buvo 15–19 metų amžiaus asmenys. 20–24 metų 

amžiaus grupėje tokie asmenys sudarė 33,6 

proc., o 25–34 metų amžiaus grupėje – 45,3 proc. 

Ypač svarbu tai, kad net 90,7 proc. visų narkotikų 

vartojama per injekcijas. Taip atsiranda palankios 

sąlygos plisti transmisinėms ligoms tarp įkalini-

mo įstaigose esančių asmenų.

Bendradarbiavimo su AIDS centru dėka įka-

linimo įstaigos buvo aprūpintos informacine 

medžiaga apie ŽIV, narkotikus. Tai buvo veiks-

minga, nes ŽIV infekcija neišplito tarp nuteistųjų 

narkomanų, o infekuotieji ŽIV į įkalinimo įstaigas 

atvyko jau užsikrėtę. Laisvės atėmimo vietų ligo-

ninėje narkomanai gydomi Psichiatrijos skyriuje. 

Gydymas stacionare trunka 2–4 savaites. Gydy-

mo tikslas ir esmė – padėti narkomanui išgyventi 

fizinę abstinencijos būklę, atsisakyti narkotikų ir 

formuoti asmens sąmonę ta kryptimi, kad jis gali 

toliau gyventi be narkotikų. Skyriuje su tokiais li-

goniais dirbama individualiai, toliau šį darbą tęsia 

kolonijos gydytojas psichiatras.

Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų 

sveikatos priežiūros tarnybų medicinos persona-

las aiškina kalinamiesiems ir nuteistiesiems nar-

komanijos prevencijos, žalos sveikatai klausimus.

Į Nacionalinę narkotikų kontrolės ir narkoma-

nijos prevencijos programą reikėtų įtraukti įka-

lintų narkomanų reabilitavimą įkalinimo vietose. 

Tokia kalinių narkomanų reabilitacija vykdoma 

Lenkijoje ir kai kuriose Europos valstybėse. Tik 

baigusiems reabilitaciją asmenims galėtų būti 

peržiūrimas atleidimo nuo bausmės terminas.

Siekiant sumažinti sergamumą tuberkulioze, 

virusiniais hepatitais bei ŽIV infekcijos plitimą įka-

linimo įstaigose, būtina sustiprinti prevencines 

priemones, šiose įstaigose įgyvendinti sveikatos 

programas, propaguoti saugų seksą, aiškinti nar-

komanijos žalą, o neįstengiančius atsisakyti ža-

lingų įpročių – išmokyti naudotis vienkartiniais 

švirkštais bei naudoti dezinfekcijos, sterilizacijos 

priemones tatuiravimui ir injekcijoms skirtiems 

instrumentams nukenksminti.

Visos šios priemonės reikalauja didelių finansi-

nių išteklių, tačiau materialin e išraiška tai mažiau 

negu sergančių šiomis ligomis asmenų gydymas 

bei jų medicininė slauga. Nuo šių infekcijų pa-

plitimo tarp kalinamųjų ir nuteistųjų masto labai 

priklausys ir epidemiologinė situacija šalyje.
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3. Kiti aktualūs 

visuomenės sveikatos 

klausimai

3.1. SVEIKATOS SISTEMOS 

PATIRTIS IR PASIRENGIMAS 

SŪRS IR GRIPO KONTROLEI

B. Morkūnas, N. Kuprevičienė, 
V. Jasulaitienė

2003 m. vasario 26 d. pasirodžius pirmiesiems 

pranešimams apie neaiškios etiologijos netipinės 

pneumonijos atvejus Vietname, po to – Kanadoje, 

Kinijoje, Honkonge ir kitur, Valstybinė visuome-

nės sveikatos priežiūros tarnyba (toliau – VVSPT) 

bei jos Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontro-

lės centras (toliau – ULPKC) ėmė reguliariai teikti 

informaciją institucijoms ir visuomenei apie sun-

kaus ūmaus respiracinio sindromo (SŪRS) plitimo 

mastus ir būdus apsisaugoti nuo neištirto viruso.

Įvertinęs susiklosčiusią epideminę situaciją 

pasaulyje ir apibendrinęs PSO, Europos Komisijos 

Sveikatos ir vartotojų apsaugos direktorato ir JAV 

ligų kontrolės centro teikiamą informaciją, ULPKC 

parengė 8 informacinius raštus asmens ir visuo-

menės sveikatos priežiūros įstaigų vadovams dėl 

priemonių SŪRS išvengti, o jiems atsiradus – dėl 

medicinos pagalbos teikimo ir priešepideminių 

priemonių organizavimo.

Šiose rekomendacijose pateikti ligos atvejo 

apibūdinimo, diagnostikos, laboratorinių tyrimų, 

gydymo, persirgusiųjų stebėjimo, asmeninių ap-

sauginių priemonių naudojimo, dezinfekcijos, 

gydymo įstaigų darbo režimo ir kiti klausimai. 

Nustatyta informacijos teikimo apie pasireiškusį 

SŪRS atvejį sistema.

Kadangi ligos sukėlėjas gali plisti tarptautinių 

kelionių metu, ypač keliaujant oro transportu, 

pateiktos rekomendacijos dėl SŪRS plitimo ap-

ribojimo skrydžių metu, ligonio ar asmens, įta-

riamo sergant ar su juo sąlytį turėjusių asmenų, ir 

dėl aptarnaujančio personalo.

Sveikatos apsaugos ministerija raštu nurodė 

Valstybės sienos apsaugos tarnybai, Muitinės de-

partamentui, Valstybinei augalų apsaugos, Vals-

tybinei maisto ir veterinarijos tarnyboms sustip-

rinti medicininio karantino priemones, kad būtų 

užkirstas kelias SŪRS patekimui į Lietuvą.

Protrūkio metu Lietuvoje visi asmenys, atvyks-

tantys iš teritorijų, kuriose nustatytas vietinis 

SŪRS plitimas, buvo apklausiami, jie užpildydavo 

specialų klausimyną (Keleivių duomenų lapą). 

Susiklosčius nepalankiai situacijai, būtų vėl taiko-

mos tos pačios priemonės.

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovai patikri-

no, kaip įstaigos pasirengusios galimiems SŪRS 

ir kitų infekcijų patekimo atvejams. Atkreiptas 

dėmesys į medicininio karantininio patikrinimo 

organizavimą sienos kirtimo punktuose, ligonių 

transportavimą, hospitalizaciją, ligonių izoliavi-

mą, darbuotojų aprūpinimą asmens apsaugos 

priemonėmis.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė skyrė Svei-

katos apsaugos ministerijai 450 tūkstančių Lt 

sudaryti įrangos, asmens apsaugos priemonių, 

medikamentų, dezinfekcijos medžiagų, reikalin-

gų SŪRS atvejams likviduoti, rezervą. Rezervo 

tvarkytojo funkcijos pavestos Sveikatos apsau-

gos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų 

centrui.

Vadovaujantis PSO rekomendacijomis, buvo 

parengta informacinė medžiaga visuomenei 

apie paprasčiausius apsisaugojimo nuo SŪRS pli-

timo būdus. Parengtas lankstinukas, atmintinė 

keleiviams, vykstantiems ir grįžtantiems iš SŪRS 

apimtų teritorijų, keleivių duomenų lapas, in-

formacinis plakatas SŪRS klausimu. Atnaujinta 

informacija nuolat perduodama per žiniasklaidą, 

pateikta SAM interneto svetainėje.

Jei SŪRS atvejis būtų nustatytas lėktuve 

skrydžio metu, ligonis pagal galimybes būtų 

izoliuojamas, apie tai būtų informuota oro uosto 

tarnyba. Medicininio karantino posto darbuoto-

jai organizuotų ligonio transportavimą tiesiog 

iš lėktuvo į stacionarą greitosios medicinos pa-

galbos transportu. Kontaktavę asmenys būtų 

apklausiami atskiroje tam numatytoje patalpoje, 

būtų sudaromas sąlytį turėjusių asmenų sąrašas 

ir taikomas medicininis stebėjimas.

Jei Lietuvoje būtų nustatytas vietinis SŪRS pli-

timas, visiems išvykstantiems iš šalies asmenims 

būtų atliekamas sveikatos patikrinimas, jie turėtų 

užpildyti sveikatos deklaraciją.

3
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Ligonis būtų hospitalizuotas viename iš 5 nu-

matytų Lietuvos infekcinių ligų stacionarų arba 

skyrių. Gydymas būtų taikomas atsižvelgiant į PSO 

rekomendacijas. SŪRS pacientų tiriamosios me-

džiagos mikrobiologinis tyrimas būtų atliekamas 

Lietuvos AIDS centro virusologijos laboratorijoje 

pagal PSO rekomenduotas metodikas. Siekiant 

galutinai identifikuoti sukėlėją, būtų palaikomas 

ryšys su PSO nurodytomis laboratorijomis.

Hospitalizuojant pacientą būtų imamasi visų 

reikalingų saugumo priemonių – nukenksmi-

nama aplinka ir transportas, ligoniui uždedama 

kaukė, stengiamasi sumažinti kontaktinių asme-

nų skaičių ir t. t.

Stacionare būtų taikomos pacientų kontak-

tinės ir standartinės izoliacijos priemonės. Dar-

buotojai (ir pagalbinis personalas) naudotų visas 

reikiamas infekcijų kontrolės priemones. Pacien-

tų gydymui ir slaugai, esant galimybei, būtų nau-

dojami vienkartiniai įrenginiai, medicinos prietai-

sai. Daugkartinio naudojimo medicinos prietaisai 

būtų valomi, dezinfekuojami, sterilizuojami, va-

dovaujantis atitinkamais reikalavimais. Įrenginių 

paviršius būtų dezinfekuojamas plataus antimik-

robinio veikimo (vidutinio lygio) cheminės dez-

infekcijos preparatais, kurių veiklumas virusams 

yra įrodytas.

Visi darbuotojai ir lankytojai dėvėtų respira-

torius, vienkartines pirštines, akinius, vienkartinį 

chalatą, prijuostę ir apavą, kurį būtų galima dez-

infekuoti. Ypatingą dėmesį reikėtų skirti rankų 

higienai. Rankų dezinfekcijai būtų naudojami 

tik pramoninės gamybos alkoholiniai rankų dez-

infekcijos preparatai.

Patalpos ir aplinkos daiktų paviršiai būtų dez-

infekuojami, izoliavimo patalpose, išrašius SŪRS 

ligonius, būtų atliekama galutinė (baigiamoji) 

dezinfekcija, naudojant cheminės dezinfekcijos 

preparatus, kurių veiklumas virusams yra įrodytas.

Būtų sudaromas sąlytį su SŪRS ligoniu turė-

jusių asmenų sąrašas, kuriems būtų taikomas 

medicininis stebėjimas. Sąlytį turėję asmenys 

medikams turėtų pateikti savo duomenis, nu-

rodydami adresą ar telefoną, kuriuo būtų galima 

susisiekti per artimiausias 10 d. Šiems asmenims 

būtų suteikta informacija apie SŪRS ir patarta 

kreiptis medicinos pagalbos; jei po sąlyčio per 

10 dienų išsivystytų SŪRS būdingi simptomai, 

patarta likti namuose, nedalyvauti masiniuose 

renginiuose, riboti bendravimą, aktyviai būtų 

sekama jų sveikatos būklė.

Nors SŪRS plitimas tarp žmonių sustabdytas, 

bet atsinaujinimo galimybė išlieka. Todėl ir pa-

sibaigus minėtam protrūkiui šalies sveikatos 

priežiūros įstaigos privalo išlikti budrios ir pasi-

rengusios. ULPKC parengė informaciją dėl SŪRS 

grėsmės patvirtinimo ir valdymo pasibaigus pro-

trūkiui, skirtą sveikatos priežiūros įstaigoms.

Kadangi SŪRS klinikiniai požymiai gali būti la-

bai panašūs į gripo, išliekant SŪRS atsinaujinimo 

tikimybei, ypač aktuali tampa gripo epidemiolo-

ginė priežiūra ir kontrolė. Gripo viruso plitimas 

suintensyvėja šaltuoju metų periodu (spalio–ba-

landžio mėn.), nors pavienių susirgimų gripu pa-

sitaiko ir vasarą.

Lietuvoje gripo epidemiologinė priežiūra 

vykdoma pagal Sveikatos apsaugos ministerijos 

1997 m. rugpjūčio 12 d. įsakymą Nr. 432 „Dėl 

profilaktinių gripo ir ūminių virusinių kvėpavimo 

takų infekcijų priemonių“.

Pagal šį įsakymą visuomenės sveikatos centrai 

apskrityse ir jų filialai gripo sezono metu kiekvie-

ną savaitę iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

gauna duomenis apie registruotus susirgimus 

gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis (ŪVKTI), apskaičiuoja suminį susirgi-

mų skaičių bei sergamumą savo administracinėje 

teritorijoje. Sergamumui pasiekus epideminį lygį 

(100 gripo ir ŪVKTI atvejų 10 000 gyventojų per 

savaitę), visuomenės sveikatos centro teikimu 

ir savivaldybės nurodymu mieste (rajone) skel-

biama gripo epidemija ir pradedamos vykdyti 

priešepideminės priemonės, numatytos Gripo 

profilaktikos ir epidemijos kompleksinių priemo-

nių plane, patvirtintame minėtu įsakymu.

Apie kiekvieną mirties nuo gripo atvejį nusta-

tyta tvarka informuojamas Užkrečiamųjų ligų pro-

filaktikos ir kontrolės centras, Valstybinė visuome-

nės sveikatos priežiūros tarnyba, Sveikatos apsau-

gos ministerija; patologinė anatominė medžiaga 

siunčiama į Lietuvos AIDS centro laboratoriją.

ULPKC kiekvieną pirmadienį gauna informa-

ciją apie susirgimų gripu ir ŪVKTI skaičių 5 di-

džiuosiuose miestuose, apskaičiuoja ir vertina 

sergamumą bei jo dinamiką, nuolat teikia infor-

maciją Sveikatos apsaugos ministerijai, Valsty-
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binei visuomenės sveikatos priežiūros tarnybai 

bei žiniasklaidai, grįžtamąją informaciją – visuo-

menės sveikatos centrams. Visuomenė nuolat in-

formuojama apie gripo profilaktikos priemones, 

ypač akcentuojama vakcinacija kaip pagrindinė 

priemonė išvengti gripo ir jo komplikacijų.

ULPKC nuolat bendradarbiauja su Europos 

gripo priežiūros sistema (EISS): EISS interneto 

svetainėje kiekvieną savaitę įvedama informacija 

apie sergamumą gripu ir ŪVKTI Lietuvoje; EISS tei-

kia metodinę pagalbą siekiant užtikrinti kokybišką 

gripo epidemiologinę priežiūrą, įdiegiant viruso-

loginę gripo diagnostiką (Lietuvos AIDS centras).

Atsižvelgiant į PSO rekomendacijas, be kitų 

gyventojų grupių, kurioms ypač svarbi vakcinaci-

ja nuo gripo, 2003–2004 m. sezoną rekomenduo-

jama pasiskiepyti ir asmenims, išvykstantiems į 

teritorijas, kur registruojamas SŪRS, taip pat as-

mens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams 

ir jų šeimų nariams.

Siekdamas užtikrinti šiuolaikinius reikalavi-

mus atitinkančią gripo epidemiologinę prie-

žiūrą, 2003 m. Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir 

kontrolės centras parengė ir Sveikatos apsaugos 

ministerijai pateikė Gripo epidemiologinės prie-

žiūros ir kontrolės programos (2003–2006 m.) 

projektą. Jame numatyta:

1. Įvertinti gripo socialinę-ekonominę žalą 

(2004–2005 m.).

2. Pradėti skiepyti svarbiausias rizikos grupes 

ir jų kontaktinius asmenis (nuo 2004 m.).

3. Įdiegti gripo epidemiologinę priežiūrą, 

paremtą pasirinktine klinikine virusologine diag-

nostika. Yra parengtas įsakymo projektas, kuria-

me numatyta, kad dalyvaus 1–5 proc. (20–40) 

bendrosios praktikos gydytojų ir pediatrų, kurie 

teiks informaciją Užkrečiamųjų ligų profilaktikos 

ir kontrolės centrui apie susirgimų, diagnozuotų 

pagal kliniką, skaičių bei sistemingai ims bandi-

nius gripo virusui nustatyti ir siųs juos į Lietuvos 

AIDS centro laboratoriją. Įdiegus šią sistemą, 

būtų užtikrinta sisteminga gripo virusologinė 

diagnostika ir, atsiradus naujam – genetiškai pa-

kitusiam – gripo virusui, jis būtų laiku nustatytas. 

Prireikus šis pasirinktinės epidemiologinės prie-

žiūros tinklas galės būti panaudotas SŪRS ir kt. 

epidemiologinei priežiūrai.

4. Parengti antivirusinės terapijos ir skubiosios 

profilaktikos rekomendacijas (2004–2005 m.).

5. Parengti pasirengimo gripo pandemijai pla-

ną (2004 m.).

Šios programos projekto tikslai atitinka PSO 

keliamus pagrindinius gripo epidemiologinės 

priežiūros tikslus, numatytus PSO Pasaulinėje gri-

po programoje (WHO Global Influenza Program-

me, 2002, http://www.who.int/emc/diseases/flu/

global_agenda_report/Introduction.htm). Įdie-

gus Programos projekte numatytas priemones, 

būtų užtikrintas budrumas ir sumažėtų gripo 

keliama žala gyventojų sveikatai.

3.2. AR REIKIA LIETUVAI 

NARKOTIKŲ ŽALOS 

MAŽINIMO PROGRAMŲ? 

Klaipėdos miesto savivaldybės 

patirtis

J. Asadauskienė, A. Slatvickis, 
E. Prižgintas

Lietuvos sveikatos programoje numatyta, jog 

vienas iš užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kon-

trolės tikslų yra iki 2010 m. sustabdyti AIDS pliti-

mą bei likti mažo ŽIV/AIDS paplitimo šalimi.

1988 m. buvo diagnozuotas pirmas ŽIV infek-

cijos atvejis Lietuvoje, iki 1994 m. užregistruoti 

29 ŽIV infekuoti asmenys, kurių vienas vartojo 

narkotikus intraveniniu būdu.

Nepaisant šalies vidaus priežasčių, sąlygo-

jančių ŽIV plitimą, svarbus aspektas yra ŽIV epi-

demijos plitimas kaimyninėse šalyse. Ypač tai 

aktualu Klaipėdai – uostamiesčiui ir artimiausiam 

Kaliningrado srities kaimynui. Todėl nelaukiant 

sprendimų nacionaliniu lygmeniu dar 1997 m. ši 

problema buvo pripažinta ir Klaipėdoje pradėta 

vykdyti narkotikų žalos mažinimo programa. 

Buvo atidarytas pirmasis narkomanų anoniminis 

konsultacinis kabinetas (AKK), jame keičiami 

švirkštai ir adatos. Tai svarbi priemonė, kuria sie-

kiama mažinti narkotikų daromą žalą žmogaus 

sveikatai, visuomenei ir ekonomikai, nekeliant rei-

kalavimo atsisakyti narkotikų. Kai kam atrodo, kad 

narkomanams keisdami švirkštus ir teikdami kitas 

nemokamas paslaugas skatiname narkomaniją. Iš 

tiesų taip nėra. Mes atsisakome smerkti narkoma-

nus, bet ir neskatiname jų vartoti narkotikus.
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Lietuvoje jau nebegalima apsimesti, jog nar-

komanija nekelia grėsmės visuomenės sveikatai. 

Didžiausią grėsmę kelia intraveninis narkotikų 

vartojimo būdas, kai nesilaikoma būtiniausių 

higienos normų: keli asmenys naudojasi vienu 

švirkštu ir adata, jie nedezinfekuojami. Tai su-

daro palankias sąlygas plisti ne tik ŽIV, bet ir 

hepatitams B, C, kitoms sunkioms ligoms. Iš 845 

nustatytų ŽIV infekuotų asmenų 678 užsikrėtė 

vartodami injekcinius narkotikus.

Narkotikų vartojimo žalos mažinimo programų 

pagrindinis tikslas – stabdyti ŽIV ir kitų per kraują 

užkrečiamų infekcijų plitimą tarp narkotikų varto-

tojų. Tam keliami šie pagrindiniai uždaviniai:

1. Užmegzti ir palaikyti ryšius su nežinomais 

narkotikų vartotojais, įgyti jų pasitikėjimą.

2. Padaryti klientų elgesį saugesnį, jei jiems 

nepavyksta nustoti vartoti narkotikus.

3. Šviesti klientus per kraują ir lytiniu būdu 

plintančių infekcijų klausimais.

4. Mokyti klientus, kaip apsisaugoti nuo mi-

nėtų infekcijų ir taikyti saugesnių injekcijų tech-

niką.

5. Teikti informaciją klientams ir siųsti juos į 

įstaigas, kurios gali suteikti reikiamą socialinę, 

medicininę pagalbą ar gydyti priklausomybę nuo 

narkotikų.

AKK dirba šiomis kryptimis:

1. Asmenų, anksčiau vartojusių narkotikus, 

ruošimas dirbti pagal Žalos mažinimo programą.

2. Informacinių leidinių apie rizikingo elgesio 

mažinimą, ŽIV/AIDS, hepatitus ir kitas per kraują 

bei lytiškai plintančias infekcijas bei apsisaugoji-

mo nuo jų būdus, saugesnių injekcijų rengimą ir 

platinimą klientams – narkotikų vartotojams.

3. Statistinės informacijos apie klientus rinki-

mas nepažeidžiant anonimiškumo.

4. Individualūs darbuotojų pokalbiai apie nar-

komaniją, ŽIV ir kitų infekcijų perdavimo riziką 

bei jos mažinimo būdus.

5. Žalos mažinimo programos dalyvio kortelės 

išdavimas klientui pageidaujant.

6. Kliento konsultavimas apie gydymo galimy-

bes (detoksikaciją, pakaitinį gydymą, socialinę 

reabilitaciją ir kt.).

7. Individualios klientų konsultacijos ir jų siun-

timas pas reikiamus specialistus.

8. Tarpininkavimas tiriant kraują dėl ŽIV, hepa-

titų ir sifilio.

9. Sterilių švirkštų ir adatų išdavimas, naudotų 

rinkimas ir utilizavimas.

10. Prezervatyvų, bintų, vatos, dezinfekcinių 

priemonių išdavimas.

11. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

12. Projekto vykdymo kontrolė.

Ši programa finansuojama iš Savivaldybės svei-

katos fondo, 1999–2001 m. programą rėmė At-

viros Lietuvos fondas (ALF) – pradėta vykdyti 

programa gatvėse.

Šiuo metu veikia 2 stacionarūs AKK miesto 

pietinėje ir centrinėje dalyje, 2 socialiniai darbuo-

tojai dirba gatvėse.

Nuo pirmo AKK atidarymo (1997 m. gegužės 

mėn.) iki 2003 m. pabaigos užmegzti ryšiai su 

1723 injekcinių narkotikų vartotojais, iš jų su 129 – 

per „gatvės“ socialinius darbuotojus. Buvo atlikta 

818 kraujo patikrinimų dėl ŽIV.

Nuo 1997 m. gegužės iki 2003 m. pabaigos 

AKK apsilankyta 38 518 kartų (1 pav.).

1 pav. Apsilankymai anoniminiame konsultaciniame kabinete

Apsilankymų skaičius per mėnesį (vidurkis) 
Apsilankymų skaičius per metus



106

Gausėjantys apsilankymai rodo, kad kabine-

tuose vis daugiau klientų gauna informacijos, 

kaip apsaugoti save ir kitus, kur kreiptis pagalbos 

(2 pav.).

Vien tik 2003 m. per AKK buvo išduoti 89 992 

sterilūs švirkštai bei adatos ir surinkti 85 522 

naudoti švirkštai bei adatos, t. y. 96 proc. išduotų 

švirkštų ir adatų (3 pav.).

2 pav. Nauji anoniminio konsultacinio kabineto klientai

3 pav. Švirkštų bei adatų išdavimas ir surinkimas

Didėjantis išduodamų švirkštų skaičius leidžia 

apskaičiuoti, kiek kartų narkotikai buvo panaudo-

ti saugiau virusų ir bakterijų atžvilgiu, o surinktų 

naudotų švirkštų skaičius rodo, kiek kartų buvo 

užkirstas kelias pasinaudoti švirkštu dar kartą ir 

susižaloti kitiems visuomenės nariams (4 pav.).

4 pav. Naujai diagnozuoti ŽIV atvejai tarp INV Lietuvoje ir Klaipėdoje 1994–2003 metais
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Pirminių klientų skaičius per metus
Pirminių klientų skaičius per mėnesį (vidurkis) 

Naujai diagnozuoti ŽIV atvejai tarp INV Lietuvoje
Naujai diagnozuoti ŽIV atvejai tarp INV Klaipėdoje

Išduotų švirkštų skaičius per metus
Surinktų švirkštų skaičius per metus
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Nuoseklus šios programos vykdymas stabi-

lizavo ŽIV plitimą tarp injekcinių narkotikų var-

totojų Klaipėdoje 1999–2003 m. ir turėjo įtakos 

žymiai lėtesniam, palyginti su kitomis Centrinės 

ir Rytų Europos šalimis, šios infekcijos plitimui 

mieste. Klaipėdos AKK patirtis aprašyta ir teigia-

mai įvertinta 2001 m. Jungtinių Tautų leidinyje 

„Piktnaudžiavimas narkotikais ir ŽIV/AIDS: gautos 

pamokos“.

Taigi ar reikia vykdyti Lietuvoje žalos mažini-

mo programas? Daugelyje šalių, net buvusiose 

SSRS šalyse, tokiose kaip Moldova, kalėjimuose 

veikia narkomanų konsultaciniai kabinetai, kei-

čiami švirkštai ir adatos. Kai kur kalėjimuose vyk-

domos metadono programos, o mūsų šalyje vis 

dar diskutuojama, priklausomybė narkotikams 

nevertinama kaip liga, atstumiamos, diskrimi-

nuojamos labiausiai pažeidžiamos visuomenės 

grupės, didinama socialinė atskirtis.

3.3. MOBILIOS PASLAUGOS 

ŠVIRKŠČIAMŲJŲ 

NARKOTIKŲ VARTOTOJAMS 

VILNIAUS MIESTE

E. Subata

Tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų yra dides-

nė rizika plisti infekcinėms ligoms, ypač ŽIV/AIDS, 

hepatitams B ir C, kurių sukėlėjai perduodami 

per nesterilius švirkštimo instrumentus. Rytų 

Europoje iki 90 proc. visų užsikrėtusiųjų ŽIV/AIDS 

sudaro švirkščiamųjų narkotikų vartotojai. Dėl 

to infekcinių ligų plitimas tarp švirkščiamųjų 

narkotikų vartotojų šiame regione apibūdinamas 

kaip „dviguba epidemija“. 2001 m. socialinių ligų 

kabineto „Demetra“ klientų tyrimas parodė, kad 

73,9 proc. švirkščiamųjų narkotikų vartotojų per 

paskutinius 6 mėn. dalijosi švirkštimo priemo-

nėmis, dėl to kilo reali rizika infekcinėms ligoms 

plisti šioje asmenų grupėje.

Antrasis faktorius, lemiantis didesnę infek-

cinių ligų plitimo tarp švirkščiamųjų narkotikų 

vartotojų riziką, yra tai, kad didelė jų dalis gyvena 

socialinės atskirties sąlygomis, neturi kontakto 

su sveikatos priežiūros įstaigomis. Vilniaus pri-

klausomybės ligų centro pacientams neretai 

diagnozuojamos įvairios tuberkuliozės formos, o 

2002 m. vienam pacientui diagnozuota difterija.

2002 m. inventorizavus medicinos, psichologi-

nes ir socialines paslaugas, teikiamas Vilniaus m. 

asmenims, žalingai vartojantiems alkoholį ir 

narkotikus, nustatyta, kad 35 įstaigos ir organi-

zacijos (valstybinės, nevyriausybinės, privačios 

ir kitos) teikia per 60 įvairių paslaugų, pradedant 

konsultacijomis ir gydymu, baigiant įvairiapuse 

socialine pagalba. Tačiau šios paslaugos, nesu-

jungtos į vientisą sveikatos priežiūros ir socialinės 

pagalbos sistemą, yra prieinamos tik daliai švirkš-

čiamųjų narkotikų vartotojų. 2004 m. sausio 1 d. 

Vilniaus priklausomybės ligų centro duomenų 

bazėje buvo 2019 asmenų, sergančių priklauso-

mybe nuo nelegalių narkotikų ir psichotropinių 

medžiagų, iš jų daugiau kaip 95 proc. vartojo jas 

švirkštimo būdu.

Siekiant užkirsti kelią infekcinių ligų protrū-

kiams tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų, 

motyvuotai skatinti gydytis dėl priklausomybės 

nuo narkotikų, mažinti socialinę atskirtį, nuo 

1997 m. Vilniaus priklausomybės ligų centras 

ėmė teikti mobilias paslaugas. Taip norima už-

megzti ryšius su švirkščiamųjų narkotikų varto-

tojais, kurie dėl vienokių ar kitokių priežasčių ne-

sikreipia dėl medicinos pagalbos, suteikti jiems 

žinių ir įgūdžių, kaip apsisaugoti nuo infekcinių 

ligų ir jų neplatinti, išduoti sterilius švirkštimo 

instrumentus (adatas, švirkštus, spiritines serve-

tėles, vatą, filtrus ir kt.). 1997–2001 m. mobilias 

paslaugas narkotikų vartotojams teikė „gatvės 

darbuotojai“, t. y. buvę Vilniaus priklausomybės 

ligų centro pacientai, išmokyti tokias paslaugas 

teikti. Vilniaus m. savivaldybės iniciatyva ir jos 

remiami nuo 2001 m. birželio mobilias paslaugas 

teikia darbuotojai, važinėjantys po miestą mėly-

nos spalvos mikroautobusu, dėl to projektas tapo 

žinomas kaip „Mėlynojo autobusiuko“ projektas.

Viena svarbiausių autobusiuko funkcijų – teik-

ti visapusišką informaciją, kuri padėtų šios pažei-

džiamos grupės jaunuoliams išvengti užsikrėti-

mo infekcinėmis ligomis, išsaugoti savo sveikatą. 

Jiems teikiama žodinė ir spausdintinė informacija 

apie rizikingą elgesį, naudoti švirkštai ir adatos 

keičiami į sterilius, duodami prezervatyvai, spi-

ritinės servetėlės. Autobusiukas dirba pagal pa-

stovų grafiką darbo dienomis nuo 12 iki 16 val., 
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sustoja nuolatinėse vietose, įskaitant narkotikų 

vartotojų susibūrimo vietas, tokias kaip Kirtimai, 

Geležinkelio stoties aikštė, Kalvarijų gatvė.

„Mėlynajame autobusiuke“ nuolat dirba 2 as-

menys, o iš viso dirba 2 profesionalūs socialiniai 

darbuotojai ir 3 narkotikus vartoję asmenys, 

baigę gydymo kursą. Talkininkauja savanoriai – 

dažniausiai socialinio darbo studentai.

„Mėlynasis autobusiukas“ vykdo savo klientų 

ir darbo apskaitą. Kiekvienas klientas turi iš 5 

simbolių sudarytą kodą, kuris ir užtikrina progra-

mos dalyvio anonimiškumą. Kai kurie rodikliai, 

apibūdinantys „Mėlynojo autobusiuko“ darbą 

2002–2003 m., pateikti 1 lentelėje.

Tarp „Mėlynojo autobusiuko“ klientų 2003 m. 

buvo 165 sekso paslaugų teikėjos, iš jų 157 švirkš-

čiasi narkotikus. Sekso paslaugų teikėjos prezer-

vatyvų, informacinės medžiagos gali paimti ne 

tik sau, bet ir kitiems. Šios tikslinės grupės klien-

tės siunčiamos į socialinių ligų kabinetą „Demet-

ra“ ir Vilniaus odos ir veneros ligų centrą, kuriame 

apžiūrimos gydytojo, imami tyrimai dėl lytiškai 

plintančių ligų, suteikiama medicinos pagalba. 

Čia klientės gali nemokamai pasinaudoti dušu, 

gauti drabužių iš labdaros. Keletas šios tikslinės 

grupės pacienčių, pareiškusios pageidavimą, nu-

siųstos į VPLC gydytis metadonu.

2003 m. buvo atlikta tikslinės grupės apklausa 

apie „Mėlynojo autobusiuko“ teikiamas paslau-

gas. Didžioji dauguma šias paslaugas aukštai ver-

1 lentelė. Lyginamieji „Mėlynojo autobusiuko“ veiklos rodikliai 2002–2003 metais

2002 metai 2003 metai

Iš viso apsilankė klientų 2636 4483

Iš jų moterų 843 1591

Naujų klientų skaičius per metus – 1126

Vidutiniškai per mėnesį apsilankančių 
klientų skaičius

287 423

Klientų amžiaus vidurkis 24 m. 28 m.

Išdalyta adatų 87 733 88 168

Išdalyta švirkštų su adatomis 73 408 144 376

Išdalyta spiritinių servetėlių 86 872 122 343

Išdalyta prezervatyvų 15 333 9833

Išdalyta pleistrų 2801 –

Išdalyta bintų 6923 –

Surinkta naudotų adatų 701 632 68 214

Surinkta naudotų švirkštų 57 293 63 969
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tino, 42 proc. atsakė, kad lankosi 2–3 kartus per 

savaitę, o 50 proc. – net 4–5 kartus per savaitę.

2004 m. kovo mėn. apklausus 100 „Mėlynojo 

autobusiuko“ klientų nustatyta, kad 72 proc. 

per paskutines 30 dienų nesinaudojo naudotais 

švirkštais ir adatomis, tačiau 10 proc. klientų nau-

dotais švirkštais naudojosi daugiau negu 10 kar-

tų. 70 proc. klientų teigė, kad niekas nesinaudojo 

jų adatomis ir švirkštais, likusieji nurodė, jog po 

jų švirkštais ir adatomis naudojosi kiti asmenys. 

75 proc. respondentų nurodė, kad per paskuti-

nes 30 dienų su kitais narkotikų vartotojais ne-

sinaudojo kitomis bendromis švirkštimo priemo-

nėmis: indais, vata (filtru), vandeniu, narkotine 

medžiaga; vis dėlto 4 proc. per tą patį laikotarpį 

bendromis švirkštimo priemonėmis naudojosi 

nuo 6 iki 10 kartų. Apklausa parodė, kad 9 proc. 

vyrų ir 7 proc. moterų niekada nenaudoja pre-

zervatyvų atsitiktinių lytinių santykių metu. Ap-

klausos rezultatai rodo, kad dalis švirkščiamųjų 

narkotikų vartotojų dėl savo rizikingo elgesio 

sudaro prielaidas ŽIV/AIDS, hepatitams B ir C, 

kitoms lytiškai plintančioms ligoms plisti. Todėl 

būtina sudaryti galimybę kuo platesniam šios 

asmenų grupės ratui palaikyti ryšius su svei-

katos priežiūros įstaigomis, įtraukti į sveikatos 

priežiūros ir socialinės integracijos programas, 

keisti elgesį.

Kaip parodė ta pati klientų apklausa, 24 proc. 

klientų neturi asmens dokumentų, tik 7 proc. jų 

turi oficialų darbą ir tik 23 proc. registruoti darbo 

biržoje. Taigi viena iš esminių problemų yra tai, 

kad 70 proc. jaunuolių – „Mėlynojo autobusiuko“ 

klientų neturi sveikatos draudimo ir neprisirašę 

prie sveikatos priežiūros įstaigų, negauna me-

dicinos pagalbos, išskyrus būtinąją medicinos 

pagalbą. Apklausa parodė, kad apie 70 proc. šios 

grupės jaunuolių pageidautų gauti vidaus ligų 

gydytojo, chirurgo, ginekologo ar kitų gydytojų 

pagalbą, tačiau galimybės yra ribotos.

Tarp programos klientų skleidžiama infor-

macija apie saugesnį švirkštimąsi, perdozavimą, 

saugų seksą, gydymosi galimybes, gydymą me-

tadonu, socialinę pagalbą, psichologinę pagal-

bą, narkotikų vartotojų teises. 2003 m. suteiktos 

487 socialinių darbuotojų konsultacijos (dėl 

priklausomybės nuo narkotikų gydymo, kitos 

medicinos pagalbos, asmens dokumentų, svei-

katos draudimo ir kt.). Kelis kartus socialinė 

darbuotoja teisme atstovavo programos klien-

tėms, kaltinamoms vertimusi prostitucija. Padėti 

spręsti socialines problemas pacientai siunčiami 

į VPLC Socialinės pagalbos ir prevencijos skyrių, 

kurio darbuotojai tarpininkauja tarp paciento ir 

problemą sprendžiančios institucijos. Dažniau-

siai bendradarbiaujama su Vilniaus socialinės 

paramos centru, darbo birža, kalinių globos 

draugija, Vilniaus universiteto Teisės klinika, pasų 

poskyriais ir pan.

Atsižvelgiant į esamą situaciją bei poreikių 

vertinimo anketos duomenis, 2003 m. liepos 

mėn. įdiegta eksperimentinė siuntimo į pirminės 

sveikatos priežiūros įstaigas sistema. Sudarytos 

bendradarbiavimo sutartys su Vilniaus odos ir 

veneros ligų centru, Šeškinės, Naujininkų, Anta-

kalnio ir Lazdynų poliklinikomis teikti reikiamas 

medicinos paslaugas (chirurgo, dermatovenero-

logo, ginekologo) projekto klientams – narkotikų 

vartotojams, neturintiems sveikatos draudimo. 

VPLC ir ,,Mėlynojo autobusiuko“ klientai siunčia-

mi konsultuoti, tirti, gydyti. 2003 m. VPLC apmo-

kėjo 83 konsultacijas iš vykdomo projekto lėšų. 

2003 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn. vyko akcija, 

kurios metu „Mėlynojo autobusiuko“ klientams 

buvo nemokamai tvarkomi asmens dokumentai. 

VPLC socialiniams darbuotojams tarpininkaujant 

pasų poskyriai, migracijos ir kt. tarnybos sprendė 

asmens dokumentų neturinčių klientų jų įsi-

gijimo klausimus. Asmens dokumentai (asmens 

tapatybės kortelės, leidimai nuolat gyventi Lie-

tuvoje) buvo sutvarkyti 49 asmenims.

2004 m. sausio 1 d. Vilnius pagal ŽIV paplitimą 

šimtui tūkstančių gyventojų (26,7 atvejo) buvo 

ketvirtoje vietoje po Klaipėdos (105), Mažeikių 

(54,5) ir Druskininkų (47,6). „Mėlynojo autobusiu-

ko“ projektą 2001 m. pradėjus vykdyti, naujų ŽIV 

atvejų 2001–2002 m. Vilniuje ženkliai sumažėjo, 

palyginti su 1999–2000 m. sergamumo rodikliais 

(1 pav.). Tai rodo, kad ši paslauga buvo veiksmin-

giausia iš visų taikytų kompleksinių prevencinių 

priemonių.

Mobilių paslaugų teikimą švirkščiamųjų nar-

kotikų vartotojams nuo pat projekto pradžios 

rėmė Atviros Lietuvos fondas. Nuosekliai didėjo 

Vilniaus miesto savivaldybės finansavimas iš 

Sveikatos fondo: savivaldybės skiriamos lėšos 
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padidėjo nuo 12 tūkst. litų, skirtų kasmet 1999–

2000 m., iki 75 tūkst. litų, skirtų 2002 ir 2003 m., ir 

100 tūkst. litų 2004 m.

3.4. SUAUGUSIŲ LIETUVOS 

GYVENTOJŲ MITYBOS 

ĮPROČIŲ POKYČIAI 

19942002 METAIS

J. Petkevičienė, J. Klumbienė, 
I. Misevičienė

Netinkama mityba skatina širdies ir kraujagyslių 

sistemos ligų, piktybinių navikų, nutukimo, nuo 

insulino nepriklausomo cukrinio diabeto, osteo-

porozės ir kitų lėtinių ligų atsiradimą. Pasikeitus 

gyventojų mitybai, kinta ir tų ligų paplitimas. Lė-

tinių ligų epidemija XX antrojoje pusėje siejama 

su išaugusiu didelės energinės vertės maisto pro-

duktų, turinčių daug gyvulinių riebalų, cukraus ir 

mažai maistinių skaidulų, vartojimu, taip pat 

daržovių, vaisių, grūdinių produktų vartojimo 

sumažėjimu.

Pasaulio sveikatos organizacijos Europos re-

giono biuro iniciatyva pasiūlytas Maisto ir mi-

tybos politikos veiksmų planas 2000–2005 me-

tams. Jo tikslas – parengti ir įgyvendinti tokią 

maisto ir mitybos politiką, kuri stiprintų visuo-

menės sveikatą. 2000 m. rugsėjo 15 d. vykusiame 

PSO Europos regiono komiteto posėdyje šiam 

veiksmų planui pritarė 51 šalies, priklausančios 

PSO Europos regionui, sveikatos apsaugos mi-

nistrai. Priimtoje rezoliucijoje rekomenduojama 

visoms regiono valstybėms parengti naciona-

linį maisto ir mitybos politikos įgyvendinimo 

veiksmų planą, atsižvelgiant į skirtingas šalių 

socialines, kultūrines, teisines ir ekonomines są-

lygas. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2001 m. spalio 4 d. nutarimą Nr. 1196, buvo pa-

rengta Valstybinė maisto ir mitybos strategija ir 

jos įgyvendinimo priemonių 2003–2010 metų 

planas, kuris buvo patvirtintas 2003 m. spalio 23 d. 

(LRV nutarimas Nr. 1325). Lietuvos gyventojų 

mitybos stebėsena svarbi vertinant vykdomų 

priemonių efektyvumą.

Pirmojo Lietuvos nepriklausomybės dešimt-

mečio politiniai, socialiniai ir ekonominiai po-

kyčiai veikė žmonių gyvenseną ir mitybą. Pereita 

prie rinkos ekonomikos, dėl globalizacijos proce-

sų pagausėjo tiek sveikatai naudingų, tiek ir ža-

lingų maisto produktų pasiūla, didėjo reklamos 

poveikis, kito gyventojų perkamoji galia. Lietu-

vos gyventojų mitybos pokyčiai 1994–2002 m. 

buvo vertinti analizuojant suaugusių Lietuvos 

žmonių gyvensenos tyrimo duomenis.

Tyrimas atliktas dalyvaujant tarptautiniame 

FINBALT HEALTH MONITOR projekte. Lietuvoje 

gyvensenos tyrimai atliekami kas antri metai, 

pradedant 1994 m. Kasmet tiriama 3 tūkst. 20–

64 metų žmonių, atsitiktinai atrinktų iš Lietuvos 

gyventojų registro sąrašų. Balandžio mėn. at-

rinktiems žmonėms paštu buvo siunčiamas klau-

simynas ir prašoma jų atsiųsti atsakymus per dvi 

savaites. Žmonėms, iš kurių negauta atsakymo, 

gegužės mėn. siunčiamas antras laiškas. 1994 m. 

klausimyną užpildė 1864 žmonės, 1996 m. – 2021, 

1 pav. Nauji ŽIV atvejai Vilniuje 1997–2003 metais
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Lietuvos AIDS centro duomenys, 2004 m.
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1998 m. – 1874, 2000 m. – 2195, 2002 m. – 1883 

žmonės. Atmetus sąrašų klaidas, kiekvienais 

metais į anketas atsakė atitinkamai 64,3 proc., 

68,9 proc., 63,8 proc., 74,4 proc. ir 63,4 proc. 

respondentų. Atsakiusieji pagal lyties, amžiaus, 

tautinę sudėtį, miesto ir kaimo gyventojų santykį 

nesiskyrė nuo visos Lietuvos suaugusių žmonių 

populiacijos.

Tyrimui naudotas standartinis klausimynas, 

kurio dalį sudarė klausimai apie mitybos įpročius 

ir tam tikrų produktų vartojimo per praėjusią 

savaitę dažnį.

Lietuvos gyventojų mityba per praėjusius 

aštuonerius metus kito. Maistui gaminti daug 

dažniau pradėtas vartoti augalinis aliejus. Vyrų, 

vartojančių augalinį aliejų, dalis padidėjo nuo 

31,1 proc. 1994 m. iki 83,2 proc. 2002 m., mo-

terų – atitinkamai nuo 47,7 proc. iki 92,6 proc. 

(p<0,001) (1 pav.). Paskutinio tyrimo metu tik 

5,4 proc. vyrų ir 2,2 proc. moterų atsakė, kad 

maistui gaminti dažniausiai vartoja taukus – ati-

tinkamai 6 ir 11 kartų mažiau negu 1994 m. 

(1 lentelė).

Sumažėjo sviesto vartojimas (1 pav.). 1994 m. 

71,2 proc. vyrų ir 66,3 proc. moterų atsakė, kad 

dažniausiai ant duonos tepa sviestą. 2000 m. 

sviestą vartojančių žmonių dalis sumažėjo beveik 

dvigubai, t. y. iki 37,6 proc. vyrų ir iki 38,2 proc. 

moterų (p<0,001), nes gyventojai pradėjo tepti 

ant duonos margariną. 2002 m. sviesto vartojimas 

1 lentelė. Tiriamųjų, kurie laikosi tam tikrų mitybos įpročių, 
dalis 1994 ir 2002 metais (proc.)

Mitybos įpročiai
Vyrai Moterys

1994 m. 2002 m. 1994 m. 2002 m.

Valgo pusryčius 86,3 85,5 86,4 76,5*

Maistui gaminti vartoja taukus 34,5 5,4* 24,5 2,2*

Geria liesą pieną (1 proc. riebumo) 2,8 3,5 3,6 5,3

Išgeria 2 ir daugiau stiklinių pieno per 
dieną

40,1 24,8* 31,3 19*

Suvalgo 6 ir daugiau kiaušinių per savaitę 47,4 36,7* 23,3 15*

Negeria kavos 42,4 28,6* 27,3 14,1*

Išgeria 3 ir daugiau puodelių kavos per 
dieną

14,9 20,6* 20 25,8*

Nevalgo juodos duonos 42,2 37,6* 41,1 37,7*

Suvalgo 5 ir daugiau riekelių juodos 
duonos per dieną

20,5 16,1 6,6 5,3

* p‹0,05, palyginti su 1994 metais.

1 pav. Suaugusių Lietuvos gyventojų 
mitybos pokyčiai 1994–2002 m. (gyventojų, 

maistui gaminti dažniausiai vartojusių 
aliejų, ant duonos tepusių sviestą, gėrusių 
kaimišką pieną, bent tris dienas per savaitę 

valgiusių šviežias daržoves, dalis)

Šviežios daržovės
Kaimiškas pienas

Aliejus
Sviestas ant duonos
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vėl padidėjo: jį tepė 46,7 proc. vyrų ir 48,9 proc. 

moterų.

2002 m. tyrimo metu nustatytas mažesnis ne-

nugriebto karvės pieno vartojimo dažnis. 2002 m. 

natūralų kaimišką karvės pieną gėrė 28,6 proc. 

respondentų, 1994 m. – 46,8 proc. (p<0,001). Lie-

so pieno (1 proc. ir mažesnio riebumo) vartojimas 

nekito. Jį gėrė labai maža Lietuvos gyventojų 

dalis (2002 m. 3,5 proc. vyrų ir 5,3 proc. moterų). 

Mažėjo per dieną išgeriamo pieno kiekis. Anali-

zuojamu laikotarpiu vyrų ir moterų, išgeriančių 

per dieną 2 stiklines pieno, dalis sumažėjo 1,6 

karto. Mažiau valgoma ir kiaušinių. Nuo 1994 m. 

vyrų, suvalgančių per savaitę 6 ir daugiau kiauši-

nių, dalis sumažėjo 1,3 karto, moterų – 1,6 karto.

Lietuvos gyventojai dažniau pradėjo valgyti 

šviežias daržoves. 1996 m. bent 3 dienas per 

savaitę šviežių daržovių valgė 18,1 proc. vyrų ir 

24,8 proc. moterų, o 2002 m. – 45,7 proc. vyrų ir 

55,8 proc. moterų (p<0,001). Labai padidėjo be-

veik kasdien, t. y. šešias dienas per savaitę ir daž-

niau, valgančių daržoves žmonių dalis – vyrų nuo 

3,5 proc. 1996 m. iki 18,1 proc. 2002 m., moterų – 

nuo 5,4 proc. iki 24,8 proc. (p<0,001). Paskutinio 

tyrimo metu švieži vaisiai ir uogos taip pat buvo 

valgomi dažniau. Bent tris dienas per savaitę 

1996 m. jų valgė 26,2 proc. vyrų ir 32,6 proc. 

moterų, o 2002 m – 29,0 proc. vyrų ir 41,3 proc. 

moterų (p<0,01 moterų). Beveik kasdien vaisius 

valgančių vyrų dalis padidėjo nuo 6,4 proc. iki 

12 proc., moterų – nuo 10,6 proc. iki 17,7 proc. 

(p<0,01).

Palyginti su 1994 m., daugiau Lietuvos gyven-

tojų paskutinio tyrimo metu atsakė, jog valgo juo-

dą duoną. Tačiau suvalgančių penkias ir daugiau 

riekelių duonos gyventojų dalis beveik nepakito.

Lietuvos gyventojai pradėjo dažniau gerti 

kavą. Kavos negeriančių vyrų sumažėjo 1,5 karto, 

moterų – 2 kartus. Dauguma geria 1–2 puodelius 

per dieną, tačiau daugėja geriančiųjų po 3–4 

puodelius.

Lietuvos gyventojų mitybos įpročius lėmė so-

cialiniai veiksniai: išsimokslinimas ir gyvenamoji 

vieta. 1994 m. aliejų dažniau vartojo aukštojo išsi-

mokslinimo žmonės negu nebaigto vidurinio iš-

simokslinimo. Tačiau padažnėjus visų gyventojų 

grupių aliejaus vartojimui, 2002 m. aliejaus var-

tojimo skirtumas nustatytas tik tarp aukštojo ir 
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2 pav. Asmenų, maistui gaminti 
dažniausiai vartojusių augalinį aliejų, 

dalis pagal išsimokslinimą 
1994 ir 2002 metais (proc.)

3 pav. Asmenų, ant duonos 
dažniausiai tepusių sviestą, 
dalis pagal išsimokslinimą 
1994 ir 2002 metais (proc.)

Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis

5 pav. Asmenų, maistui gaminti 
dažniausiai vartojusių aliejų, 
dalis pagal gyvenamąją vietą 

1994 ir 2002 metais (proc.)

4 pav. Asmenų, vartojusių šviežias 
daržoves bent tris dienas per savaitę, 

dalis pagal išsimokslinimą 
1994 ir 2002 metais (proc.)

Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis Nebaigtas
vidurinis

Aukštasis
Miestas Kaimas Miestas Kaimas

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.
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6 pav. Asmenų, ant duonos 
dažniausiai tepusių sviestą, dalis 

pagal gyvenamąją vietą 
1994 ir 2002 metais (proc.)

7 pav. Asmenų, vartojusių šviežias 
daržoves bent tris dienas per savaitę, 

dalis pagal gyvenamąją vietą 
1994 ir 2002 metais (proc.)

sveikatos organizacijos sveikos mitybos reko-

mendacijas. Tačiau tarp socialinių grupių vis dar 

išlieka mitybos skirtumų, į kuriuos būtina atsi-

žvelgti rengiant ir įgyvendinant sveikos mitybos 

ugdymo programas.

Išvados:

1. Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai tampa 

sveikesni, labiau atitinka Pasaulio sveikatos orga-

nizacijos sveikos mitybos rekomendacijas. Tačiau 

tebevartojama per daug gyvulinių riebalų, nepa-

kankamai daržovių ir vaisių, todėl lėtinių neuž-

krečiamųjų ligų rizika tebėra didelė.

2. 1994–2002 m. sveikatai palankesne linkme 

kito visų Lietuvos gyventojų socialinių ir demo-

grafinių grupių mitybos įpročiai, tačiau sociali-

niai mitybos skirtumai išliko: aukštesnio išsimok-

slinimo žmonės ir miesto gyventojai maitinasi 

sveikiau negu žemesnio išsimokslinimo žmonės 

ir kaimo gyventojai.

Rekomendacijos:

1. Įgyvendinti Valstybinę maisto ir mitybos 

strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vy-

riausybės 2003 m. spalio 23 d.

2. Numatyti prioritetinius tikslus ir priemones 

penkerių metų laikotarpiui ir jų finansavimo šal-

tinius.

3. Parengti Valstybinėje maisto ir mitybos stra-

tegijoje numatytas programas ir jas įgyvendinti.

4. Stiprinti tarpžinybinį bendradarbiavimą įgy-

vendinant Valstybinę maisto ir mitybos strate-

giją.

nebaigto vidurio išsimokslinimo moterų (2 pav.) 

1994 m. panaši visų išsimokslinimo grupių gy-

ventojų dalis ant duonos tepė sviestą. Sviesto 

vartojimas labiausiai sumažėjo tarp nebaigto 

vidurinio išsimokslinimo žmonių, todėl 2002 m. 

sviestą dažniau vartojo aukštojo išsimokslinimo 

žmonės (3 pav.). Šviežių daržovių vartojimas taip 

pat susijęs su išsimokslinimu (4 pav.). Nors dar-

žovių vartojimas padidėjo visose išsimokslinimo 

grupėse, tačiau ir 2002 m. aukštojo išsimoksli-

nimo žmonės jų valgė dažniau negu nebaigto 

vidurinio išsimokslinimo.

1994 m. aliejų vartojo beveik dvigubai dau-

giau miesto gyventojų negu kaimo (5 pav.). 

Tačiau labai padidėjus aliejaus vartojimui tiek 

mieste, tiek kaime, 2002 m. vartojimo skirtumų, 

atsižvelgiant į gyvenamąją vietą, nenustatyta. 

Sviesto vartojimas labiausiai sumažėjo tarp kai-

mo moterų: 2002 m. miestietės dažniau vartojo 

sviestą negu kaimo gyventojos (6 pav.). Daržovių 

vartojimas labiau padidėjo tarp miesto gyven-

tojų. 2002 m. miesto moterys šviežias daržoves 

vartojo dažniau negu kaimo (7 pav.).

Taigi mūsų tyrimo rezultatai parodė, kad per 

aštuonerius metus Lietuvos gyventojų maisto 

davinyje sumažėjo gyvulinių riebalų, o padau-

gėjo augalinių. Gyventojai ėmė mažiau vartoti 

taukų, sviesto, nenugriebto karvės pieno ir dau-

giau aliejų bei margarino. Pagausėjo šviežių dar-

žovių ir vaisių bei juodos duonos vartojimas. Šie 

pokyčiai rodo, kad Lietuvos gyventojų mitybos 

įpročiai tampa sveikesni, labiau atitinka Pasaulio 

Miestas Kaimas Miestas Kaimas Miestas Kaimas Miestas Kaimas

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.

* p‹0,05,
palyginti su
1994 metais.
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