Vilnius, 2009

Zenonas Javtokas

SVEIKATOS STIPRINIMO KONSPEKTAS

Vilnius: [Z. Javtokas], 2009

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

UDK 614.2(474.5)

Ja 776

Zenonas Javtokas
SVEIKATOS STIPRINIMO KONSPEKTAS
Leidinys skirtas sveikatos priežiūros specialistams ir studentams.
Konspekte supažindinama su sveikatos stiprinimo (health promotion)
pagrindais, sveikatos mokymo reikšme sveikatos stiprinimo procese,
sveikatos stiprinimo strategijomis, sveikatą palaikančios aplinkos
kūrimo ir kitomis šiuolaikinėmis sveikatos stiprinimo technologijomis,
salutogeniniu sveikatos stiprinimo modeliu, sveikatos stiprinimo veiklos
ir programų vertinimu.
Sveikatos stiprinimo sąvoka šiame konspekte vartojama kaip Pasaulio
sveikatos organizacijos anglų k. sąvokos health promotion atitikmuo,
kuris į lietuvių k. gali būti verčiamas kaip sveikatos skatinimas,
visuomenės sveikatos ugdymas, sveikatos rėmimas, sveikatos
palaikymas, sveikatos propagavimas ir kt.

Recenzentai:
doc. dr. Genė Šurkienė
doc. dr. Robertas Petkevičius

Viršeliui panaudotas Gustave Moreau (1826-1898)
Švento Jurgio iš Lydos paveikslas

© Zenonas Javtokas, 2009
Elektroninis leidinys. Konspektą galima atsispausdinti ir naudoti asmeniniams poreikiams, nurodant šaltinį.
Kopijuoti, atgaminti ir platinti be autoriaus leidimo draudžiama.

ISBN 978-9986-649-35-9

3

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

4

TURINYS
I.

SVEIKATOS STIPRINIMO SAMPRATA
1. Sveikata .................................................................................................................
2. Visuomenės sveikata ...........................................................................................
3. Sveikatos stiprinimas ...........................................................................................
4. Globaliniai pokyčiai ir sveikata ............................................................................

II.

SVEIKATOS MOKYMAS. SVEIKATOS ELGSENOS TEORIJOS IR
MODELIAI
5. Sveikatos mokymo reikšmė sveikatos stiprinimo procese ..............................
6. Sveikatos mokymo koncepcijos ir modeliai .......................................................
7. Mokymo formos ir metodai ..................................................................................
8. Pacientų mokymas ...............................................................................................
9. Sveikatos elgsenos teorijos ir modeliai ..............................................................

III.

31
32

SVEIKATĄ STIPRINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS
15. Aplinka ir sveikata ..............................................................................................
16. Sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo modeliai .............................................
17. Sveikatą stiprinančios aplinkos programos ir projektai .................................

VI.

23
24
25

SALUTOGENINIS SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIS
13. Salutogenezės teorija .........................................................................................
14. Salutogeninio modelio panaudojimas sveikatos stiprinimo
veikloje .................................................................................................................

V.

12
13
14
15
16

SVEIKATOS STIPRINIMO STRATEGIJOS IR PAGRINDINĖS
VEIKLOS KRYPTYS
10. Pagrindinės sveikatos stiprinimo strategijos ..................................................
11. Pagrindinės sveikatos stiprinimo veiklos kryptys ...........................................
12. Šiuolaikinės sveikatos stiprinimo strategijos ..................................................

IV.

5
6
7
10

36
36
39

SVEIKATOS STIPRINIMO TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS
PRAKTINĖMS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROBLEMOMS
SPRĘSTI
18. Sveikatos stiprinimas – pagrindinė moderniosios visuomenės
sveikatinimo priemonė .......................................................................................
19. Sveikatos stiprinimo technologijos ..................................................................
20. Sveikatos stiprinimo pajėgumų (gebėjimų) didinimas ....................................
21. Bendruomenės įtraukimas į sveikatos stiprinimo procesą ............................
22. Sveikatos stiprinimo programų ir projektų rengimas .....................................

VII. SVEIKATOS STIPRINIMO VERTINIMAS
23. Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas ...........................................................
24. Sveikatos stiprinimo vertinimo tyrimai .............................................................
25. Neprofesionalų dalyvavimas sveikatos stiprinimo tyrimuose .......................
26. Sveikatos stiprinimo programų ir projektų vertinimas ...................................
27. Sveikatos stiprinimo veiklos akreditavimas ir profesinės
kvalifikacijos pripažinimas (licencijavimas) .....................................................

47
47
49
50
52

54
55
56
57
60

LITERATŪRA .............................................................................................................

62

PRIEDAI .....................................................................................................................

67

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

5

I. SVEIKATOS STIPRINIMO SAMPRATA

1. Sveikata
Prieš pradedant kalbėti apie sveikatos stiprinimą*, pirmiausia reikėtų išsiaiškinti, kaip
suprantama sveikata. Skirtingos visuomenės ir netgi tos pačios visuomenės skirtingos žmonių
grupės turi skirtingą požiūrį į tai, kas kasdieniame gyvenime yra sveikata. Todėl kiekvienam,
užsiimančiam sveikatos stiprinimu, svarbu suprasti įsitikinimus tų, su kuriais jis dirba. Sveikata yra
plati sąvoka, kuri savyje gali įkūnyti platų reikšmių diapazoną, pradedant nuo siaurai techninių ir
baigiant visa apimančiomis moralinėmis ar filosofinėmis reikšmėmis. Yra ,,sveiko proto“ požiūriai į
sveikatą, kurie būdavo perduodami iš kartos į kartą kaip dalis bendro kultūrinio palikimo. Jie
vadinami ,,neprofesionaliais“ sveikatos supratimais.
Sveikata apibrėžiama dvejopai – vartojant neiginį arba teiginį:
Sveikatos aspektai

Išreiškiami neiginiu
Ligų ir negalavimų nebuvimas

Išreiškiami teiginiu
Visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė
gerovė

Vartojant neiginį sveikata apibrėžiama kaip ligų ir negalavimų nebuvimas. Toks sveikatos
supratimas yra paplitęs vakarų kultūrose ir atspindi medicininį sveikatos modelį. Mes dažnai
galvojame apie sveikatą moksline medicinos kalba, nes tai yra mūsų kultūrinio palikimo dalis ir
mums tai atrodo savaime suprantama.
Teigiamas sveikatos supratimas akcentuoja gerovės būseną. Taip sveikatą 1948 m. apibrėžė
Pasaulio sveikatos organizacija savo konstitucijoje:

Sveikata yra visapusė fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimas

Dabartiniu metu sveikata suprantama kaip mūsų kasdienio gyvenimo dalis, gyvenimo
kokybės rodiklis, o ne gyvenimo tikslas (Otavos chartija, 1986). Sveikata nevertinama vien pagal
ligas ir mirtį. Tai tokia būklė, kurią panašūs individai ir bendruomenės stengiasi pasiekti ir išlaikyti,
o ne ligų ir sužalojimų gydymo bei slaugymo rezultatas. Sveikata tarsi sankryža: tai vieta, kurioje
susitinka biologiniai ir socialiniai veiksniai, individas ir bendruomenė, socialinė ir ekonominė
politika. Be savo vidinės vertės, sveikata dar yra asmens ir kolektyvo saviraiškos būdas,
visuomenės ir jos institucijų sėkmės rodiklis kuriant gerovę, kuri yra svarbiausias raidos tikslas
(Frenk, 1992).
Tokia daugiaplanė sveikatos samprata pakeitė sveikatos politikos strategiją. Jeigu sveikata
suprantama vien tik kaip ligų ir negalavimų nebuvimas, tai sveikatos politikos strategija skirta
organizuoti sveikatą grąžinančias medicinos ir socialines paslaugas. Pagal platesnį (holistinį)
sveikatos supratimą, jos ekologinį modelį, sveikatos politikos pagrindą sudaro asmens ir
visuomenės sveikatos potencialų stiprinimas.
________________________________________________________________________________
* Sveikatos stiprinimo sąvoka šiame konspekte vartojama kaip Pasaulio sveikatos organizacijos
anglų k. sąvokos Health Promotion atitikmuo, kuris į lietuvių k. gali būti verčiamas kaip sveikatos
skatinimas, visuomenės sveikatos ugdymas, sveikatos rėmimas, sveikatos palaikymas, sveikatos
propagavimas ir kt.
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2. Visuomenės sveikata (Public Health)
Gyventojų sveikata priklauso nuo daugybės veiksnių – sveikatos determinantų. Bloga
sveikata neatsiranda atsitiktinai ar dėl nesėkmės. Didžiausią įtaką sveikatai turi (Lalonde, 1974):
• genetiniai ir biologiniai veiksniai (20 proc.)
• gyvensena ir elgsena (50 proc.)
• aplinka (20 proc.)
• sveikatos priežiūra (10 proc.)
Gyventojų sveikatos skirtumus (nelygybę sveikatos priežiūros srityje) sąlygoja socialinės ir
ekonominės sąlygos (neturtas, nedarbas, netinkamas būstas, stresinės ar pavojingos darbo sąlygos,
užterštumas, socialinės paramos stygius), elgsenos ir gyvensenos ypatumai (rūkymas, mityba,
fizinis aktyvumas). Daugelį visuomenės gyvenimo sričių apimanti sveikatos gerinimo veikla
vadinama visuomenės sveikata (Kalėdienė, 1999). Visuomenės sveikata orientuojama į visų
gyventojų sveikatos stiprinimą, jai nebūdingas ,,aukos kaltinimo“ požiūris, nes individai negali būti
atsakingi už veiksnius, kurių jie negali valdyti.
Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatyme pateiktas toks visuomenės
sveikatos sąvokos apibrėžimas: ,,Visuomenės sveikata – gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir
socialinė gerovė“ (Žin., 2002, Nr. 56-2225).
Dažniausiai vartojamas Pasaulio sveikatos organizacijos priimtas dar 1951 m. C.E. Winslow
pasiūlytas visuomenės sveikatos apibrėžimas:
Visuomenės sveikata – tai mokslas ir menas organizuotomis visuomenės pastangomis išvengti
ligų, prailginti gyvenimą bei sustiprinti fizinę ir dvasinę sveikatą,
rūpinantis aplinkos sauga, kontroliuojant užkrečiamąsias ligas, mokant individualios higienos,
organizuojant medicinos bei slaugos tarnybas, anksti diagnozuojant ir gydant ligas, plečiant,
tobulinant socialines tarnybas, garantuojančias, kad kiekvieno individo gyvenimo standartai
sudarytų jam galimybes stiprinti sveikatą, taigi suteiktų teisę į sveikatą ir ilgą gyvenimą.
Visuomenės sveikata gali būti skirstoma į du periodus – Sanitarijos reformos, kuomet
didžiausias dėmesys buvo skiriamas fizinės aplinkos gerinimui, ir Sveikatinimo paslaugų teikimas
(dėmesys asmens sveikatai ir higienai).
Nuo XVII iki XIX a. visuomenės sveikata buvo skirta apsaugoti žmones nuo tokių ligų, kaip
maras, raupai ir cholera, didžiausias dėmesys buvo skiriamas aprūpinimui švariu vandeniu, atliekų
šalinimui, būstui. XXI a. didžiausią įtaką žmonių sveikatai daro jų elgsenos ypatumai, sudarantys
prielaidas sergamumui ir mirtingumui nuo lėtinių kraujotakos sistemos ligų, insulto, navikų,
cukrinio diabeto, traumų ir nelaimingų atsitikimų didėti.
Vienas išskirtiniausių šiuolaikinės visuomenės sveikatos bruožų – visos visuomenės, jos
struktūrų bei individų atsakomybė už savo ir kitų sveikatą bei aktyvus dalyvavimas sprendžiant
sveikatos problemas. Ši integruota sąvoka vadinama naująja visuomenės sveikata, vartojama
pabrėžti platesnį, socialinį visuomenės sveikatos supratimą. Jai artima moderniosios visuomenės
sveikatos (Modern Public Health) sąvoka apima visuomenės sveikatos ir sveikatos stiprinimo
veiklą, didžiausią dėmesį skiria socialinei atsakomybei, nagrinėja fizines, socialines ir ekonomines
ligų priežastis.
Moderniosios visuomenės sveikatos tikslas yra saugoti ir stiprinti sveikatą:
• gerinant žmonių gyvenimo sąlygas (būstą, užimtumą, švietimą, aplinką);
• keičiant žmonių gyvenimo būdą į sveikesnį;
• gerinant sveikatos paslaugas;
• saugant visuomenę nuo užkrečiamųjų ligų ir aplinkos keliamų pavojų;
• didinant individų ir bendruomenių pajėgumą sveikatai išsaugoti ir stiprinti.
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3. Sveikatos stiprinimas (Health Promotion)
Tradiciškai Vakarų šalyse visuomenės sveikata susijusi su ligų prevencija ir jų paplitimo
stebėsena, todėl visuomenės sveikata yra medicinos specialybė. Kilus sveikatos stiprinimo bangai,
mokslui įrodžius, kad pagrindinės visuomenės sveikatos problemos negali būti išspręstos vien
medicinos sektoriuje, sveikatos stiprinimas tapo sudėtine naujosios visuomenės sveikatos dalimi.
Pagrindiniai visuomenės sveikatos (kaip medicinos spacialybės) ir sveikatos stiprinimo
skirtumai, kuriuos pastebėjo Webster ir French (2002):
Visuomenės sveikata
Dėmesys

Pagrindinis
išsilavinimas

Ligų prevencijai, stebėsenai ir vadybai
Biomedicininis, epidemiologinis,
sveikatos ekonomikos

Sveikatos stiprinimas
Sveikatos saugai ir stiprinimui
Sociologijos, socialinės politikos
edukologijos, psichologijos

Ligų paplitimo ir etiologijos tyrimai
Gyventojų sveikatos stebėjimas ir
vertinimas
Užkrečiamųjų ligų protrūkių valdymas
Patikros ir imunizacijos programų
planavimas, stebėsena ir vertinimas
Sveikatos priežiūros gerinimo paslaugų
ir programų planavimas
Praktinės veiklos Sveikatos sektorius
sritis
,,Iš viršaus į apačią“: informacijos
Procesas
rinkimas ir politikos formavimas
Pagrindinės
veiklos sritys

Vertybės

Politikos formavimas sveikatai
saugoti ir stiprinti įvairiose
aplinkose
Švietimas ir informavimas elgsenai
ir sveikatai pakeisti
Darbas bendruomenėse poreikiams
identifikuoti ir tenkinti
Organizacinių struktūrų plėtotė
Visi sektoriai, kur žmonės dirba,
mokosi, gyvena ir linksminasi
,,Iš
apačios
į
viršų“:
bendradarbiavimas ir partnerystė,
bendruomenės ir asmenų pajėgumų
didinimas
Įgaliojimai (kompetencija), ekspertizė, Bendradarbiavimas, partnerystė,
griežtas taisyklių laikymasis
atstovavimas,
tarpininkavimas,
įgalinimas

Sveikatos stiprinimo sąvoką galima aptikti dar XIX a., kai didesniuose miestuose buvo
pradėta sanitarijos reforma ir gyventojus imta mokyti higienos įgūdžių. Sveikatos stiprinimo idėjos
buvo kuriamos įgyvendinant Alma Atos pirminės sveikatos priežiūros deklaraciją (1977) ir PSO
strategiją ,,Sveikata visiems“ (1984). Sveikatos stiprinimo apibrėžimas ir pagrindiniai principai
buvo suformuluoti Otavos chartijoje (,,Kvietimas veikti“, 1986), toliau plėtoti konferencijose
Adelaidėje (,,Dėl sveikos visuomenės“, 1988), Sundsvalyje (,,Apie sveikatą palaikančios aplinkos
kūrimą“, 1991), Džakartoje (,,Naujai erai nauji veikėjai – sveikatos stiprinimas žengiant į 21-ą
amžių“, 1997), Bankoke (,,Sveikatos stiprinimas globaliame pasaulyje“, 2005).
Otavos chartija, nepaisant prabėgusių metų, iki šiol yra pagrindinis sveikatos stiprinimo
dokumentas. Otavos chartijos lietuviškas vertimas pateikiamas šio konspekto 1 priede.
Otavos chartijoje suformuluotas sveikatos stiprinimo apibrėžimas yra vartojamas visame
pasaulyje, jis pateikiamas visų svarbiausių Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentų
preambulėse:
Sveikatos stiprinimas yra procesas, suteikiantis daugiau
galimybių rūpintis savo sveikata ir ją gerinti.
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2005 m. Bankoko chartijoje (,,Sveikatos stiprinimas globaliame pasaulyje“) pateiktas kiek
papildytas sveikatos stiprinimo apibrėžimas: Sveikatos stiprinimas yra procesas, suteikiantis
daugiau galimybių rūpintis savo sveikata ir jos determinantais ir tuo būdu ją pagerinti.
Sveikatos stiprinimas dar gali būti apibrėžiamas kaip mokslas ir menas, padedantis žmonėms
keisti savo gyvenseną ir siekti optimalios sveikatos būklės (American Journal of Health Promotion,
1989). Optimali sveikata čia apibūdinama kaip fizinės, emocinės, socialinės, dvasinės bei
intelektinės sveikatos pusiausvyra. Gyvenseną lengviau pakeisti gerinant suvokimą, keičiant
elgseną ir kuriant sveikatą palaikančią aplinką.
Lietuvos standarte,,Sveikata. Terminai ir apibrėžimai“ (LST 1452:1997) sveikatos stiprinimas
apibrėžtas kaip ,,valstybinių valdžios ir valdymo organų, savivaldybių ir visuomenės
įsipareigojimų, priemonių ir veiksmų visuma, padedanti gausinti bei racionaliau panaudoti
sveikatos priežiūros išteklius ir labiau kontroliuoti žmonių sveikatą”.
•
•
•
•

Sveikatos stiprinimo procesai gali apimti:
sveikos gyvensenos skatinimą;
sveikatos paslaugų prieinamumo gerinimą;
aplinkos, kurioje sveikas pasirinkimas tampa lengviausiu pasirinkimu, kūrimą;
mokymą apie sveikatos išsaugojimą ir palaikymą.

Sveikatos stiprinimo tikslas – subalansuotas teigiamų fizinių, dvasinių ir socialinių sveikatos
veiksnių stiprinimas, vykdant neigiamų fizinių, dvasinių ir socialinių ligotumo veiksnių prevenciją,
plėtojant sveikatos mokymą, ligų prevenciją ir sveikatos apsaugą.
Pagrindinis prevencinio darbo tikslas – stiprinti sveikatą ir šalinti jai nepalankius veiksnius
(sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos modelių palyginimas pateiktas 2 priede). Trys prevencijos
rūšys – pirminė prevencija (rizikos susirgti mažinimas), ankstyvas ligų nustatymas (antrinė
prevencija), gydymas ir reabilitacija (tretinė prevencija) yra sveikatos stiprinimo veiklos sritys
(Kok, 1997). Skirtingos prevencijos strategijos taikomos sveikiesiems, rizikos grupėms (turintiems
žalingų įpročių ar trumpalaikių sveikatos sutrikimų) ir sergantiesiems (3 priedas).
Pasaulio sveikatos organizacija suformulavo penkis pagrindinius sveikatos stiprinimo
principus:
1. Sveikatos stiprinimas apima visus gyventojus, o ne tik sergančius ar priklausančius didesnės
rizikos susirgti grupėms;
2. Sveikatos stiprinimas orientuotas į sveikatos determinantus (sveikatą lemiančius veiksnius ir
priežastis), jis reikalauja, kad visi sektoriai aktyviai bendradarbiautų;
3. Sveikatos stiprinimas sieja įvairius metodus ir būdus (informaciją, mokymą, teisę, finansus,
organizacines priemones, bendruomenės iniciatyvas);
4. Sveikatos stiprinimas remiasi efektyviu ir konkrečiu visuomenės dalyvavimu sprendžiant
sveikatos problemas;
5. Sveikatos stiprinimas pirmiausia yra socialinis ir politinis uždavinys, o ne medicinos paslauga,
nors sveikatos priežiūros profesionalai vaidina svarbų vaidmenį.
Sveikatos stiprinimu siekiama ne tik keisti individo sveikatos elgesį, galvoseną, bet ir aprėpti
socialinius bei politinius pokyčius, kad lengviausiai būtų pasirenkamos kuo sveikesnės sąlygos
(pvz., sveikesni produktai pigesni, skatinamas sveikatos rėmimas).
Kad sveikatos stiprinimas pasiektų tikslą, jį turi remti valstybės vykdoma sveikatos ir
socialinė politika, jis turi būti laikomas prioritetine visuomenės sveikatos plėtotės ir investicijų
sritimi. Tai galima išreikšti šia lygtimi (Tones, 1995):
SVEIKATOS
STIPRINIMAS

=

SVEIKATOS
MOKYMAS

X

SVEIKATOS
POLITIKA

X

STRUKTŪRŲ
PLĖTOTĖ
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Praktinę sveikatos stiprinimo veiklą populiariai iliustruoja A.Tannahill (1985) pasiūlytas
sveikatos stiprinimo modelis:

A.Tannahil išskiria septynias sveikatos stiprinimo veiklos sritis:
1. Ligų profilaktika (pvz., profilaktiniai tikrinimai).
2. Profilaktinis sveikatos mokymas (pvz., žmonių motyvavimas sveikiau gyventi).
3. Profilaktinė sveikatos sauga (pvz., darbų saugos taisyklės, vandens fluoravimas).
4. Profilaktinės sveikatos saugos mokymas (pvz., saugos diržų naudojimo įteisinimas).
5. Sveikatos mokymas (pvz., sveikos gyvensenos įgūdžių mokymas).
6. Sveikatos sauga (pvz., draudimas rūkyti darbo vietoje).
7. Sveikatos saugos mokymas (pvz., siekimas uždrausti alkoholio reklamą).
Sveikatos mokymas yra pagrindinė sveikatos stiprinimo priemonė. Sveikatos mokymo
reikšmė sveikatos stiprinimui plačiau nagrinėjama šio konspekto II skyriuje.
Sąvokos sveikatos stiprinimas (health promotion) ir sveikatos mokymas (health education)
tiek mokslinėje, tiek populiariojoje literatūroje kartais vartojamos ta pačia prasme, nors jos ir nėra
sinonimai. Abi veiklos susijusios su pastangomis suteikti žmonėms daugiau galimybių kontroliuoti
sveikatai darančius įtaką veiksnius (sveikatos determinantus) ir kurti sveikatą palaikančią aplinką.
Pagrindinis bruožas, kuris skiria sveikatos stiprinimą nuo sveikatos mokymo, yra tas, kad sveikatos
stiprinimas apima politinę ir aplinkosaugos veiklą. Sveikatos stiprinimas yra plati sąvoka, apimanti
intervencijas, kurios skiriasi tikslais, uždaviniais ir praktikui skiriamu vaidmeniu. Į sveikatos
stiprinimą reikia žiūrėti kaip į veiklą, turinčią aiškų tikslą išvengti ligų ir blogos sveikatos, mokyti
žmones sveikesnės gyvensenos ar nukreipti veiklą į platesnius socialinius ir aplinkos veiksnius,
turinčius įtakos gyventojų sveikatai. Į sveikatos stiprinimą taip pat galima žiūrėti kaip į principų
kompleksą, padedantį orientuoti sveikatos veiklą veikiant nelygybę sveikatos priežiūros srityje,
skatinant bendradarbiavimą ir dalyvavimą. Todėl sveikatos stiprintojai turi aiškiai suprasti, kas yra
sveikata, kokį sveikatos aspektą jie stiprina, ir būdus, kuriais sveikata paveikiama plačiau negu
individualus elgesys.
Kitos sveikatos stiprinimo priemonės yra ištekliai ir normos (įstatymai, nutarimai, įsakymai,
taisyklės). Sveikatos mokymas remiasi savanoriškais pokyčiais, o normos verčia laikytis patvirtintų
taisyklių ir yra efektyvios tik tuomet, kai taikomos kartu su kontrole ir nuobaudomis (Kok, 1997).
Gerinti sveikatą sveikatos stiprinimo būdu, vadinasi:
• pagrindinį dėmesį skirti sveikatai, o ne ligoms;
• įgalinti pačius žmones gerinti savo sveikatą (suteikti galios klientams);
• pripažinti, kad sveikatos sąvoka yra multidimensinė, kad psichiniai, socialiniai, emociniai,
dvasiniai, seksualiniai poreikiai yra ne mažiau svarbūs nei fiziniai, žmogus suprantamas kaip
visuma;
• pripažinti, kad sveikatą veikia veiksniai, kurių individas negali kontroliuoti, ir ,,nekaltinti aukos“,
nes ne visi gali pasirinkti sveikesnį gyvenimo būdą.
•
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4. Globaliniai pokyčiai ir sveikata
Prieš 20 m. Australijos mokslininkai, norėdami sužinoti naujausius duomenis apie sveikatos
skirtumus Londone, turėjo laukti, kol iš bibliotekų tinklo išsiųstas pranešimas paštu per vandenyną
pasieks Australiją. Šiandien šiuos duomenis mokslininkas internetu gali gauti per kelias minutes.
Globalizacijos įtaka žmonių sveikatai priklauso nuo to, kuo jie verčiasi ir kur gyvena. JAV
gyvenančio biržos maklerio sveikatai globalizacijos pokyčiai turės teigiamą įtaką, o neturtingos
Afrikos šalies gyventojas menkai tepajus teigiamą globalizacijos poveikį savo sveikatai.
Globaliniai pokyčiai pasaulyje, susiję su visuomenės sveikata:
• padidėjusi gyvenimo trukmė ir sumažėjęs gimstamumas;
• užkrečiamosios ligos keičiasi ir jų įtaka mažėja;
• didėja neinfekcinių ligų (tarpe jų ir psichikos sutrikimų) įtaka gyventojų sergamumui ir
mirtingumui;
• nelygybė sveikatos priežiūros srityje (health inequalities) tarp turtingų ir vargšų tiek šalies
viduje, tiek ir tarp šalių.
Ateityje gyventojų sveikata dėl ekonominės veiklos, socialinių, politinių ir aplinkos procesų
daugialypės įtakos dar daugiau priklausys nuo globalizacijos apimties ir globalių aplinkos pokyčių.
Didžiausią įtaką žmonių sveikatai išsivysčiusiose šalyse per paskutiniuosius du šimtmečius turėjo
ne visuomenės sveikatos ir medicinos veikla, bet socialinė, ekonominė ir fizinė aplinka.
Globalizacijos ir sveikatos ryšį galima pavaizduoti šia schema (Woodward ir kt., 2001):
Varomosios jėgos, lengvinantys veiksniai ir apribojimai
Globalizacija
Pasaulinės rinkos
Įtaka sveikatai
populiaciniame lygmenyje

Sveikatos sektorius

Individualūs sveikatos
rizikos veiksniai

Namų ūkio ekonomika

Nacionalinė ekonomika,
politika ir visuomenė

Sveikatos apsaugos sistema

Sveikata
Pagal šį PSO pateiktą modelį, globalizacija veikia sveikatą penkiais (trimis tiesioginiais ir
dviem netiesioginiais) būdais. Tiesioginiu būdu globalizacija veikia sveikatos sistemą, politiką
(pvz., per Pasaulinę prekybos organizaciją) ir tarptautines rinkas (pvz., vaistų kainas). Netiesioginiu
būdu – per nacionalinę ekonomiką (sveikatos sektoriui skiriami ištekliai), mitybą ir gyvenimo
sąlygas (namų ūkio pajamos).
Globalizacijos įtaka sveikatai nėra tik neigiama ar teigiama. Apibendrintas požiūris apie
globalizacijos įtaką sveikatai ir sveikatos skirtumams pagal Feacham (2001) pateiktas 4 priede.
Globalizacija, ekonomikos augimas ir sveikatos stiprinimas eina ranka rankon. Ekonomikos
augimas didina neturtingųjų pajamas, o kas didina neturtingųjų pajamas, tas stiprina ir neturtingųjų
sveikatą (Feacham, 2001).
Šiuolaikinio sveikatos stiprinimo praktika remiasi tokiomis pagrindinėmis vertybėmis ir
principais (The Galway Consensus Conference, 2009): socialiniu-ekologiniu sveikatos modeliu,
kuris atsižvelgia į kultūrinius, ekonominius ir socialinius sveikatos veiksnius (sveikatos
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determinantus); įsipareigojimu mažinti sveikatos netolygumus; pilietine visuomene ir socialiniu
teisingumu, pagarba ir jautrumu kultūrinei įvarovei; atsidavimu subalansuotai plėtotei ir požiūriu,
kad gyventojai patys turi dalyvauti nustatant sveikatos stiprinimo poreikius ir veiklos prioritetus
planuojant, įgyvendinant ir vertinant vykdomas sveikatos stiprinimo priemones. Sveikatos
stiprinimas, kaip buvo pažymėta Galway sutarimo konferencijos pareiškime (Galway Consensus
Conference Statement, 2009), yra gyvybiškai svarbi strategija, kuri gali pagerinti globalinę sveikatą
veikdama per sveikatos raštingumą ir politikos, skatinančios sveikatos ugdymo sąlygų kūrimą,
formavimą. Taigi, sveikatos stiprinimas ir sveikatos mokymas yra glaudžiai susiję telkiant
pastangas globalinei gyventojų sveikatai pagerinti.

Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Kokia holistinio sveikatos supratimo reikšmė esamai (būsimai) jūsų profesijai?
2. Pateikite teiginiu išreiškiamų sveikatos apibrėžimų pavyzdžių.
3. Ar gali žmogus turėti nusiskundimų, bet nesirgti, ir sirgti, bet neturėti ligos? (žr. 5 priedo lentelę
,,Ryšys tarp ligos ir negalavimo“)?
4. Kokią įtaką sveikatai turi sveikatos priežiūra (procentais)?
5. Pagrįskite, kodėl visuomenės sveikata yra mokslas ir menas?
6. Kokiai tikslinei grupei, jūsų nuomone, yra skirta 6 priede pateikta Neverbalinė skalė gyvenimo
kokybei ir pasitenkinimui įvertinti?
7. Kas gresia žmonių sveikatai XXI amžiuje? Atsakydami remkitės 7 priede pateikta lentele
,,Grėsmių sveikatai keitimasis per tūkstantmečius“.
8. Palyginkite Otavos ir Bankoko chartijose pateiktus sveikatos stiprinimo apibrėžimus.
9. Išvardinkite Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) suformuluotus penkis pagrindinius sveikatos
stiprinimo principus.
10. Kuo sveikatos stiprinimas skiriasi nuo sveikatos mokymo ir ligų prevencijos ?
11. Aptarkite McKinlay metaforą Gyvenimo upė (žr. 8 priedą), atsakydami į šiuos klausimus:
a) kas turėtų užsiimti upės aukštupiu ir kaip?
b) kaip galvojate, kas žmones į tą upę stumia?
12. Ką reiškia gerinti sveikatą sveikatos stiprinimo būdu?
13. Parašykite sveikatos stiprinimo lygtį pagal K. Tones.
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II. SVEIKATOS MOKYMAS. SVEIKATOS ELGSENOS TEORIJOS IR MODELIAI

5. Sveikatos mokymo reikšmė sveikatos stiprinimo procese
Sveikatos mokymas yra pagrindinė sveikatos stiprinimo priemonė. Jo tikslas – ugdyti elgesį,
požiūrį į vertybes, formuojančias ne tik individo, bet ir visos visuomenės sveikos gyvensenos
pamatus. Pasaulio sveikatos organizacijos žodynėlyje sveikatos mokymas apibrėžiamas taip:

Sveikatos mokymas – tai sąmoninga žinių perdavimo veikla, įskaitant kai kurias bendravimo
formas, kurių tikslas – padidinti supratimą apie sveikatą, plėtoti gyvensenos įgūdžius, siejamus
su asmens ir bendruomenės sveikata.

Lietuvos sveikatos terminų ir apibrėžimų standarte sveikatos mokymas apibrėžiamas kaip
,,sveikatos priežiūros įstaigų veikla, kurios tikslas – mokyti atskiras gyventojų grupes saugoti ir
stiprinti sveikatą”.
Sveikatos stiprinimo formulėje (Tones, 1995) matyti, kad sveikatos stiprinimas yra glaudžiai
susijęs su sveikatos mokymu ir valstybės vykdoma sveikatos bei socialine politika:
SVEIKATOS
STIPRINIMAS

=

SVEIKATOS
MOKYMAS

X

SVEIKATOS
POLITIKA

X

STRUKTŪRŲ
PLĖTOTĖ

Sėkminga sveikatos stiprinimo veikla neįmanoma be sveikatos mokymo. Sveikatos mokymas
gali padėti ,,praplauti smegenis“ politikams, siekiant sėkmingai realizuoti sveikatos stiprinimo
idėjas. Ir priešingai, sveikatos mokymas bus neefektyvus, jeigu nebus užtikrintas jo politinis
palaikymas.
Sveikatos mokymas priklauso nuo politinių aplinkybių. Kita vertus, sveikatos mokymas per
kritinio mąstymo metodą daro įtaką politiniams sprendimams. Siekiant padidinti sveikatos mokymo
efektyvumą pastaraisiais metais buvo pakeistas paprastas prevencijos modelis, suformuluoti
pagrindiniai sveikatos stiprinimo principai, taikomas įgalinimo modelis.
Sveikatos mokymo reikšmė pateikta šioje schemoje (pagal Tones ir Tilford, 1994):
Sveikatos politika

Visuomenės spaudimas

Bendruomenės galios įgijimas

Socialinė ir ekonominė aplinka

Lobizmas, tarpininkavimas,
atstovavimas

SVEIKATA

Sveikatos priežiūros
reorientacija
Kritinis mąstymas

Individualus galios įgijimas
SVEIKATOS MOKYMAS
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Sveikatos mokymą galima apibrėžti ir kaip techninį aktyvumą – procedūrų seką nustatytiems
tikslams pasiekti. Šie dažnai konfliktuojantys tikslai turi vieną bendrybę – jie siekia daryti įtaką
sprendimų priėmimui ir elgsenai. Techninį sveikatos mokymo apibrėžimą nesunku pritaikyti ir šio
skyriaus tikslams: sveikatos mokymas yra bet kokia sąmoninga veikla, skirta sveikatos ir ligos
sampratai pasiekti.
Efektyvus sveikatos mokymas gali pakeisti žinias ir supratimą ar galvojimo būdą, daryti įtaką
vertybėms, gali keisti įsitikinimus ar požiūrį, padėti įgyti įgūdžių ir gali paveikti elgseną ar
gyvenseną. Svarbu suprasti, kaip minėtas apibrėžimas gali būti pritaikytas socialiniame kontekste ir
įtakoti elgseną. Pvz., svarbu žinoti kaip žinios siejasi su praktika ir kaip įsitikinimai veikia požiūrį,
kokie įgūdžiai yra būtini, kad galėtų daryti įtaką sprendimų priėmimui. Tam svarbu žinoti veiksnius,
turičius įtakos sveikatos pasirinkimui ir elgsenos pokyčiams. Viena iš atgaivinto sveikatos mokymo
funkcijų yra paveikti individo pasirinkimą sveikatos srityje. Daugiau dėmesio skiriama palaikymui
nei įtikinimui, motyvacijai ir įgūdžiams, siekimui, kad sveikas pasirinkimas būtų lengviausias
pasirinkimas.
Sveikatos mokymas susijęs ir su tinkamo sveikatos priežiūros paslaugų naudojimo švietimu,
sveikatos mokymo ribų išplėtimu į būsto, transporto reikšmę visuomenės sveikatai. Kita vertus,
tradicinis sveikatos mokymas moko bendravimo įgūdžių su kitų sektorių atstovais. Sveikatos
mokymas kaip technologija ar veikla, kuri nukreipta siekti geresnės sveikatos, mokymąsi
kontroliuoti ligą, gali paveikti mąstymą ir supratimą, elgseną ir, pagaliau, gyvenseną.
Nustatant sveikatos mokymo strategines kryptis, rekomenduojama vadovautis tokiais
kriterijais:
1. Išsiaiškinti, kas sąlygoja didžiausią priešlaikinį mirtingumą, sergamumą, nedarbingumą ir kitus
veiksnius, kurių galima būtų išvengti, organizuojant šioje srityje sveikatos mokymą.
2. Išsiaiškinti, kur galima efektyvi intervencija ir yra realios galimybės pagerinti žmonių sveikatą.
3. Pasirinkti kryptį, kur galima nustatyti konkrečius tikslus ir uždavinius, yra galimybių stebėti ir
kontroliuoti procesą.
Sveikatos mokymas gali būti ne tik savanoriškas, bet ir privalomas. Privalomasis sveikatos
mokymas – tai Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytų
profesijų (veiklos sričių) darbuotojų, gyventojų grupių sveikatos mokymas pagal patvirtintas
specialiąsias pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio ir narkotikų žalos sveikatai ir kitas
mokymo programas, padedantis vykdyti ligų ir traumų pirminę profilaktiką, gelbėti nelaimės ištiktų
žmonių gyvybę ir sveikatą.

6. Sveikatos mokymo koncepcijos ir modeliai
Šiuolaikinis sveikatos mokymas suprantamas kaip žmonių skatinimas sąmoningai rūpintis
sveikata ir ją stiprinti. Sveikatos mokymo tikslai ir rezultatai priklauso nuo pasirinkto sveikatos
mokymo modelio, nes sveikatos mokymas gali būti orientuotas (Nupponen ir kt.,1992) į:
● ligų ir rizikos veiksnių prevenciją (Health Education focused on prevention).
Tai prevencinis sveikatos mokymo modelis, kuomet dėmesys nukreiptas į žinomą gyvensenos
ypatumų ryšį su biologiniais sveikatos ir ligų veiksniais;
● laisvo asmens pasirinkimo skatinimą (Health Education promoting free choice). Šis modelis
pasižymi liberaliomis idėjomis, sveikata čia suprantama kaip individo siekis, bendros gerovės
komponentas;
● asmens tobulėjimo skatinimą (Health Education supporting personal growth). Šis modelis
skatina asmenybę tobulėti ir keisti sveikatos elgseną, sveikata čia suprantama kaip išteklius kitoms
gyvenimo vertybėms siekti.
Sveikatos mokymo koncepcijos, tikslų, rezultatų ir jų vertinimo kriterijų priklausomybė nuo
pasirinkto sveikatos mokymo modelio pateikta 9 priede.
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7. Mokymo formos ir metodai
Griežtai atskirti mokymo formą ir metodą dėl jų organiško ryšio, vieno perėjimo į kitą, gali
būti sunku. Pavyzdžiui, paskaita yra teorinio mokymo forma, kuri priskiriama informacinių
mokymo metodų grupei.
Skiriamos teorinio (paskaitos, seminarai, konferencijos, pamokos, lektoriumai ir kt.),
darbinio (pratybos, ekskursijos ir kt.) ir papildomo mokymo formos (konsultacijos, pokalbiai,
specialiosios radijo ir televizijos laidos ir kt.). Taip pat gali būti skiriamos diferencijuoto
(individualizuoto ir grupinio), nuotolinio ir modulinio mokymo formos.
Mokymo metodai gali būti skirstomi į klasikinius ir šiuolaikinius, pasyviuosius ir
aktyviuosius mokymo metodus.
Klasikiniai mokymo metodai skirstomi į informacinius (paskaita, pokalbis, pasakojimas,
konsultavimas, ekspertizė, egzaminas, TV, radijo laidos ir kt.), praktinius (pratybos, laboratoriniai
darbai ir kt.) ir kūrybinius (probleminis mokymas, stebėjimas, eksperimentas, tiriamasis pokalbis ir
kt.).
Paskaita tradiciškai buvo priskiriama prie pasyviojo, mažiau veiksmingo mokymo metodo nei
grupės diskusija, vaidmenų atlikimas, atvejo analizė, žaidimai, seminarai, ,,minčių lietus“,
mokymasis pagal sutartis ir kt. –priskiriamų prie aktyviųjų mokymo metodų (10 priedas). Šiandien
ginčytinas teiginys apie paskaitos pasyvumą. Paskaitos taip pat gali būti interaktyvios (probleminė
paskaita, paskaita-diskusija, panelinė paskaita). Tai, kad klausytojai per paskaitą tyli ir fiziškai
nejuda, dar nereiškia, kad jie nėra aktyvūs. Tie, kas nori per paskaitą išmokti, nėra pasyvūs: jie
svarsto pateikiamos informacijos patikimumą, stengiasi suvokti esmę ir kitais būdais aktyviai seka
paskaitos eigą. Gyvas žodis, galimybė greitai pakeisti, atsižvelgiant į auditoriją, dėstomą medžiagą,
pakartoti tą pačią mintį kitais žodžiais, pateikti pačią naujausią informaciją bei pigumas – yra
paskaitos, kaip ilgiausiai gyvuojančio mokymo metodo, privalumai (Šveikauskas, 2008).
Visuomenės informavimo priemonių, perduodančių sveikatos žinias, efektyvumas yra
nedidelis – iki 2,4 proc. (K.Tones, 1995), tačiau dėl didelės auditorijos apimties rezultatai yra
ekonomiškai naudingi (11 priedas).
Šiuolaikiniai (netradiciniai) mokymo ir mokymosi metodai skatina besimokančiųjų
kūrybiškumą ir kritinį mąstymą.
Sprendžiant praktines visuomenes sveikatos problemas (pvz., mokant gyventojus sveikos
gyvensenos, vykdant žalingų sveikatai įpročių prevenciją) gali būti taikomi kritinį mąstymą
skatinantys ugdymo metodai, kurių aprašymai pateikti 12 priede (daugiau informacijos galima rasti
Vilniaus pedagoginio universiteto doc. V. Gudžinskienės išleistoje metodinėje priemonėje ,,Kritinio
mąstymo svarba ugdant sveiką gyvenseną“, 2000).
•
•
•
•
•
•

Renkantis mokymo metodą, reikėtų žinoti (Šveikauskas, 2008):
nėra absoliučiai gerų ir tobulų metodų;
netikslinga tam tikriems metodams ar jų grupėms teikti prioritetą;
mokant būtini įvairūs mokymo metodai;
svarbu atsižvelgti į ugdytinių amžiaus ypatybes ir ankstesnio mokymosi patirtį;
svarbios tam tikros ugdytinių grupės ypatybės;
lemiama reikšmė tenka pačiam pedagogui, jo asmenybei.

Visais laikais pagrindinis mokymo metodo parinkimo kriterijus buvo klausimas: Ar metodas
padės ugdytiniui išmokti tai, ką jis turi ir gali išmokti mokymo metu? (Šiaučiukėnienė ir
Stankevičienė, 2002).
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Renkantis mokymo metodus, rekomemenduojama vadovautis tokiais kriterijais
(Butkienė ir Laurinčiukienė, 1977):
● mokymo taisyklės turi atitikti psichikos funkcijų raidos dėsningumus;
● besimokančiojo veikla turi būti motyvuota ir savarankiška;
● konkretūs mokomieji dalykai turi atitikti artimiausią besimokančiojo pažinimo sritį;
● grįžtamasis ryšys ir vertinimas turi jungti tris funkcijas: signalinę (atspindėjimo), lavinamąją ir
ugdymo.

8. Pacientų mokymas
Sveikatos priežiūros įstaigose vykdoma sveikatos mokymo ir švietimo veikla vadinama
pacientų mokymu. Pacientų mokymas (patient education) – tai kryptingos pastangos suteikti
pacientams žinių, kaip apsisaugoti nuo ligų ir stiprinti sveikatą. Pacientas – tai asmuo, kuris
naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nesvarbu, ar jis sveikas, ar
ligonis (Lietuvos standartas. Sveikatos terminų ir apibrėžimai. LST 1452:1997).
Pacientų mokymo svarbą gerai suprato Lietuvos medicinos patriarchai – dr. J. Basanavičius,
prof. V. Lašas, prof. P. Mažylis prof. A. Domaševičius, prof. V. Kviklys. Tenka pripažinti, kad
šiandien dar didelė dalis gydytojų daugiausia laiko skiria ligonio apžiūrai ir medicinos
dokumentacijai pildyti, o ne patarimams, kaip išvengti ligos ar jos paūmėjimo. Plėtojant sveikatos
draudimo sistemą nebuvo pasiekta, kad sveikatos priežiūros įstaigose būtų ne tik gydoma, bet
užsiimama ir pacientų mokymu. Ligonių kasos nefinansuoja pacientų mokymo programų, nors
ekonomikos požiūriu investuoti į sveikatos mokymą yra keleriopai naudingiau nei gydyti
susirgusius dėl netikusios gyvensenos.
Suomijos pavyzdys įrodė, kad pradėjus plačią sveikatos kampaniją prieš rūkymą, mokyti
žmones sveikai maitintis, būti fiziškai aktyviems, normalizuoti padidėjusį kraujospūdį,per 20 metų
keletą kartų sumažėjo mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų. Švedų mokslininkai (Lindholm ir
Rosen, 1991) paskaičiavo, kad investavus vieną milijoną kronų (470 tūkst. litų) į širdies
persodinimo operaciją galima ,,laimėti” 5 gyvenimo metus, o investavus šią sumą į pacientų
mokymą – 74 metus. JAV atliktų tyrimų duomenimis (Cummins, 1989), gydytojo patarimo
pacientui mesti rūkyti ekonominis efektas yra nuo 705 iki 2058 JAV dolerių (už išgelbėtus
gyvenimo metus). Vienas sveikatinimo veikloje dalyvaujantis asmuo per metus sutaupo valstybei
945 Lt (Matematikos ir informatikos instituto duomenys, 1998).
Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, prevencijos priemonės, skirtos
gyventojų požiūriui į sveikatos veiksnius formuoti, gali 5 metais pailginti jų sveiko gyvenimo
trukmę. Daugelyje pasaulio šalių sveikatos priežiūros įstaigų yra patvirtintos pacientų mokymo
rekomendacijos. Pacientams ne tik suteikiama informacija apie konkrečią ligą, pasakoma diagnozė,
bet ir aiškinama, kaip stiprinti ir saugoti sveikatą.
Plėtojamas aktyvaus paciento dalyvavimo modelis, kurio centre yra ne medikas, o pacientas,
kuris sirgdamas lėtine liga pats turi keisti gyvenimo būdą bei griežtai laikytis tam tikro režimo.

Pagrindinė figūra – medikas

Pagrindinė figūra – pacientas

Nuolankumas, priklausomybė nuo medikų
Pasyvumas, griežta medikų kontrolė
Planuoja medikai
Vertinamas elgesio pasikeitimas
Mediko nustatyti poreikiai

Autonomija
Aktyvus dalyvavimas
Planuojama kartu su pacientu
Vertinamas gebėjimas priimti sprendimus
Asmeniniai poreikiai
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Ar pacientas siekia aktyviai dalyvauti sveikatos mokyme ar tik pasyviai juo naudotis,
priklauso nuo daugelio aplinkybių. Iki šiol vyksta diskusijos apie tai:
● ar mokymas turi būti daugiau orientuojamas į tai, ko reikia pacientui, ar į tai, kas mediko
manymu yra svarbu mokant pacientus?
● ar pagrindinis šio mokymo tikslas turėtų būti gyvenimo būdo pakeitimas ir su tuo susiję
sveikatos būklės galutiniai pokyčiai?
● kokios apimties turėtų būti pacientų mokymas, kad įgytos žinios duotų ekonominę naudą?
● ar galima suderinti skirtingus pacientų mokyme dalyvaujančių profesionalų grupių požiūrius?
● ar leistina pacientui priimti tokį sprendimą, kuris prieštarauja profesionalų rekomendacijoms?
● ar sveikatos priežiūros įstaigos gali dirbti orientuodamosi vien į pacientų reikalaujamus
rezultatus?
Įvairiose šalyse pacientų sveikatos mokymo svarba suprantama skirtingai. Vienas iš teigiamų
pavyzdžių galėtų būti Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba, kurioje didelis
dėmesys yra kreipiamas į ligų prevenciją ir reikalingos pacientams informacijos teikimą, slaugos
specialistų dalyvavimą pacientų mokymo procese.
Pacientų mokymo programos rengiamos atsižvelgiant į pacientų mokymo poreikius,
vadovaujantis mokslu ir klinikine praktika paremtais įrodymais. Mokymo metu formuojama
rūpinimosi sveikata nuostata, pabrėžiama profilaktinių sveikatos tikrinimų ir dinaminio sveikatos
būklės stebėjimo svarba. Sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo programos skiriamos konkrečiai
amžiaus grupei, o ligonių mokymo – konkrečia liga (ligų grupe) sergančiųjų mokymui. Mokymo
metu rekomenduojama supažindinti su sveikatos determinantais (elgsena, gyvensena, gyvenimo ir
darbo sąlygomis, fizine, socialine, kultūrine ir ekonomine aplinka, kitais veiksniais, turinčiais įtakos
asmens sveikatai), nagrinėti fizinio aktyvumo, mitybos, grūdinimosi, streso ir arterinio
kraujospūdžio kontrolės, asmens higienos, rūkymo ir alkoholio įtaką asmens sveikatai, išmokyti
sudaryti asmeninius veiklos planus fiziniam aktyvumui padidinti, antsvoriui, arteriniam
kraujospūdžiui sumažinti, stresui kontroliuoti ir kt.; būsimoms motinoms akcentuoti natūralaus
kūdikių maitinimo privalumus; sergančiuosius supažindinti su ligos priežastimis, sukėlėjais, žalingų
įpročių, mitybos, fizinio aktyvumo, nervinės įtampos reikšme ligos progresavimui, pabrėžti
kokybiško ligos gydymo svarbą, supažindinti su savikontrolės ir gydymo priemonių taikymu.
Pacientų mokymas ir sveikatos stiprinimas Lietuvoje žengia pirmuosius žingsnius. Kuriasi
sveikos gyvensenos propagavimo, sergančiųjų įvairiomis ligomis klubai, draugijos ir kitos
nevyriausybinės organizacijos. Veikia apie šimtą organizacijų ir įstaigų, užsiimančių sveikatos
mokymo bei ligų prevencijos veikla. 1996 m. susikūręs Lietuvoje Sveikatą stiprinančių ligoninių
tinklas jungia 11 ligoninių. Šiose ligoninėse pacientai jau mokomi sveikatos, savikontrolės metodų,
vykdomi žalingų įpročių prevencijos projektai, organizuojami seminarai, konferencijos, kuriuose
pristatomi ir aptariami efektyviausi projektai, dalijamasi darbo patirtimi, suformuota kompiuterinė
duomenų bazė (daugiau informacijos galima rasti internete www.kmu.lt/ssl/ ).

9. Sveikatos elgsenos teorijos ir modeliai
Sveikatos mokymo praktinė nauda priklauso nuo jo efektyvumo, t.y. žmonių sveikatos
elgsenos pokyčių. Mokslo teorijos, aiškinančios žmonių elgesio, veikiančio jų sveikatą, priežastis
yra tas potencialas, kuris gali padidinti sveikatos mokymo efektyvumą.
Vienas iš pagrindinių sveikatos mokymo tikslų yra propaguoti sveikesnę elgseną. Žmogaus
elgesys gali būti pagrindinė sveikatos problemų priežastis, bet taip pat gali būti ir pagrindinis jų
sprendimo būdas: pakeisdami savo elgesį individai gali išspręsti daugelį problemų ir neleisti kilti
naujoms (Tones, 1997). Daug socialinės psichologijos teorijų stengiasi paaiškinti, kaip įvairūs
veiksniai veikia individo elgseną, susieti su požiūriu, tikėjimu, motyvacija, verte ir instinktais.

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

17

Ankstyvieji sveikatos elgsenos keitimo modeliai rėmėsi prielaida, kad tarp žinojimo, požiūrio ir
elgsenos egzistuoja santykinai stabilūs ryšiai (taip vadinamąja KAB formule: Knowledge-AttitudeBehaviour), buvo manoma, kad jeigu žmonės gaus tinkamą sveikatos mokymo informaciją iš
patikimų šaltinių (sveikatos priežiūros specialistų), jie pakeis savo požiūrį ir atitinkamai koreguos
savo sveikatos elgseną.
Deja, gyvenimo praktika to nepatvirtino ir socialiniai psichologai pateikė sudėtingesnius
modelius, aiškinančius žmonių sveikatos elgsenos pasikeitimų procesus:
Tikėjimo sveikata modelis (Health Belief Model)
Motyvuoto elgesio teorija (Theory of Reasoned Action)
Planuoto elgesio teorija (Theory of Planned Behaviour)
Elgesio pokyčių modelis (The Stages of Change Model)
Socialinio mokymosi teorija (Social Learning Theory)
Sveikatos veiklos modelis (Health Action Model)

M. H. Becker, 1974
I. Ajzen, Fishbein, 1980
I. Ajzen, 1988
J. O. Prochaska, C. DiClemente, 1984
A. Bandura, 1977
K. Tones, 1992

Sveikatos edukologų tikslas yra suprasti žmonių elgesį ir mokėti panaudoti sveikatos elgsenos
teorines žinias, kuriant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo strategijas.
Aštuoni principai, kuriais rekomenduojama vadovautis diegiant sveikatos elgsenos
teorijas į praktiką (pagal Jackson, 1997):
1. Naujo elgesio įgijimas ne įvykis, o nuoseklus mokymosi procesas elgesio pokyčiams pasiekti.
2. Žmonių elgseną veikia psichologiniai veiksniai, ypač įsitikinimai ir vertybės.
3. Kuo naudingesnis ar pasitenkinimą keliantis patyrimas, tuo didesnė tikimybė, kad jis bus
pakartotas; kuo daugiau varginantis ar nemalonus, tuo mažesnė tikimybė, kad jis bus pakartotas.
4. Elgsenos patirtis gali turėti įtakos asmens lūkesčiams ir vertybėmss.
5. Individai nėra pasyvūs respondentai, bet vaidina aktyvų vaidmenį elgesio keitimo procese.
6. Socialiniai ryšiai ir socialinės normos turi esminę ir nuolatinę įtaką žmonių elgsenai.
7. Elgsena nėra nepriklausoma nuo konteksto, kuriame ji formuojasi, žmonės veikia ir yra
veikiami fizinės ir socialinės aplinkos.
8. Diegiant į praktiką elgsenos teorijas reikia vadovautis mokslo tyrimų ir vertinimo metodais.

9.1. Tikėjimo sveikata modelis (Health Belief Model)
Tai geriausiai žinomas teorinis modelis, nušviečiantis įsitikinimų reikšmę sveikatos elgsenai.
Pavyzdžiui, tikėjimas, kad bus diagnozuota liga dar nejaučiant simptomų, ir kad anksti pradėjus
gydymą bus pasiekti geri rezultatai. Šį modelį pirmasis pasiūlė I. Rosenstock 1966 m., o modifikavo
M.H. Becker, 1974 m., kuris ir laikomas pagrindiniu šio modelio autoriumi.
Rizikos supratimas ir įvertinimas yra šios teorijos esminė dalis. Modelis paremtas įsitikinimu,
kad kuomet žmonės svarsto elgesio keitimo galimybes, jie atlieka sąnaudų ir laukiamos naudos
analizę:
•
•
•
•

ligos ar traumos tikimybę (jiems asmeniškai);
ligos ar traumos sunkumą;
galimą elgsenos pakeitimo veiksmingumą (efektyvumą);
asmeninę naudą.

Pavyzdžiui, žmogus bus daugiau linkęs mesti rūkyti, jeigu žinos žalingas rūkymo pasekmes
sveikatai ir manys, kad yra realus pavojus jam susirgti, sakykim, plaučių vėžiu. Tuomet jis matys
realią metimo rūkyti naudą sveikatai (ir ne tik sveikatai), kitokios naudos pavyzdžiu galėtų būti
kampanija ,,Pabučiuok nerūkantį – rask skirtumą“.
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Tikėjimo sveikata modelis paremia nuostatas, kad išorinės jėgos (akstinas, ,,signalas veikti“)
gali paveikti ir sustiprinti motyvaciją ar elgesio pokyčius (pvz., užrašai ant cigarečių pakelių gali
paskatinti mesti rūkyti).
Tikėjimo sveikata modelis schemiškai gali būti pavaizduotas taip (Becker, 1974):

Individualus
suvokimas

Modifikuojantys
veiksniai

Veiklos
tikimybė

Demografiniai
(amžius, lytis, tautybė)
Sociopsichologiniai
Suvokta
galimybė
susirgti

(asmeninės savybės,
socialinė klasė, bendraamžių
spaudimas)

Kiti

Suvokta nauda
─ (minus)
kliūtys ir sąnaudos

(žinios apie ligą, ankstesnė
patirtis ir kt.)

Suvokta ligos grėsmė

Signalai pradėti veikti

Tikimybė pakeisti
elgseną
(atlikti
rekomenduotą
prevencinį veiksmą)

žiniasklaidos kampanijos
kitų žmonių patarimai

•
•
•
•

Kad keistų elgseną žmogus turi:
norėti pasikeisti;
jausti dabartinio elgesio žalingą poveikį sveikatai;
tikėti, kad pokyčiai jam bus naudingi, nepaisant kai kurių neigiamų aplinkybių;
jaustis kompetentingu pokyčiams įgyvendinti.

Kadangi asmens įsitikinimams gali turėti įtakos patirtis, tiesioginis kontaktas su sergančiuoju
gali stipriai paveikti išankstinį nusistatymą ir elgesio stereotipus. Pvz., gerai atrodantis ŽIV
užsikrėtęs ar narkomanas gali skatinti jaunimą rizikingam elgesiui, nes paauglių negąsdina
sveikatos žala, kuri, jų nuomone, yra labai tolima. Daugelis sveikatos mokymo kampanijų stengiasi
motyvuoti žmones keisti elgesį iš baimės. Išgąsdinti tokios bauginančios informacijos žmonės jos
pradeda vengti. Baimė padės pakeisti elgseną tik tuomet, jeigu asmuo suvoks grėsmę labai rimtai ir
tikės labai rimtomis pasekmėmis, jeigu nesilaikys siūlomų rekomendacijų (atsiradus AIDS, žymiai
pasikeitė daugelio gėjų ir biseksualų elgsena).
Teorija remiasi prielaida, kad žmonių elgsena paremta logika, ir žmonės siekia naudos
(geresnės sveikatos). Elgsena, pagal šią teoriją, yra paprastas atsakas į pozityvius ar negatyvius
atlygius, todėl negalima paaiškinti, kodėl kartais žmonės elgiasi nelogiškai (rūko, vairuoja išgėrę ir
t.t.), kodėl trumpalaikis pasitenkinimas (pvz., rūkant) kartais yra didesnis akstinas nei galima žala
tolimoje perspektyvoje, kodėl daugelyje situacijų žmonės nerealiai optimistiški ir galvoja, kad ,,tai
su manimi neatsitiks“.
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9.2. Motyvuoto elgesio teorija (Theory of Reasoned Action)
I. Ajzen ir M. Fishbein 1980 m. paskelbtas modelis remiasi tuo, kad žmonių elgseną
(ketinimus vienaip ar kitaip elgtis) reguliuoja ketinimai, asmeninis požiūris ir socialinės normos.

Motyvuoto elgesio modelio schema (Ajzen ir Fishbein, 1980)

Tikėjimas
rezultatais
Rezultatų
vertinimas

Požiūris
(prieš
elgesio
keitimą)
Ketinimas
keisti
elgseną

Normų
svarba

Numanomas kitų
svarbių žmogui asmenų
požiūris į jo elgesį

Elgesys

Subjektyvi
norma

Motyvacija nusileisti
(keisti savo elgesį
dėl svarbių asmenų)

Kiekvienas asmeninis požiūris remiasi tikėjimu, ir žmogus gali turėti tarpusavyje
konfliktuojančių požiūrių į tam tikrą elgseną. Socialinės normos paveikia individo suvokimą apie
tai, ką kiti galvos apie jo elgseną tam tikromis aplinkybėmis. Šios dvi didžiausios įtakos jungiasi į
,,ketinimą” tam tikrai elgsenai, ir šis ketinimas prognozuoja būsimą elgseną.
Taigi įsitikinimai ir normatyvinių galimybių suvokimas yra ryšio tarp požiūrio ir elgsenos
tarpininkas ir paaiškina, kodėl žmonės ne visuomet elgiasi pagal savo deklaruotus požiūrius.

9.3. Planuoto elgesio teorija (Theory of Planned Behaviour)
Planuoto elgesio teorija praplečia motyvuoto elgesio teoriją ir leidžia paaiškinti individų
sveikatos elgseną, kuomet elgseną kontroliuoja ne tik individo valia. Paaiškinti tokiai elgsenai I.
Ajzen 1991 m. į motyvuoto elgesio modelį įtraukė dar vieną kintamąją – elgesio kontrolę.
Kuo daugiau pats asmuo patiki galimybe kontroliuoti savo abejotiną elgseną, tuo didesnis
pasiryžimas ją keisti. Suvokta elgesio kontrolė gali daryti tiesioginę įtaką į elgseną dėl dviejų
priežasčių. Pirma – asmenys su aukštesniu suvoktos elgesio kontrolės lygiu sunkiau keičia elgseną
ir ilgiau ją išlaiko, nei asmenys su žemesniu kontrolės lygiu. Antra – žmonės gali numatyti realias
kliūtis sėkmingam elgsenos pakeitimui.
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Planuoto elgesio modelio schema (Ajzen, 1991)

Rezultatų
vertinimas
Numanomas kitų
svarbių žmogui asmenų
požiūris į jo elgesį

Požiūris
(prieš
elgesio
keitimą)

Subjektyvi
norma

Ketinimas
keisti
elgseną

Elgesys

Tikėjimas
rezultatais

Motyvacija nusileisti
kitiems

Vidiniai kontrolės
veiksniai

Elgesio
kontrolė

Išoriniai kontrolės
veiksniai

9.4. Elgesio pokyčių modelis (The Stages of Change Model)
Žmonės paprastai savo elgsenos nekeičia staiga, visiškai ir visam laikui. J.O. Prochaska ir C.
DiClemente (1984) elgesio pokyčių modelis, kuris dar vadinamas transteoretiniu elgesio keitimo
modeliu, yra svarbus, nes parodo, kad vykstantys elgesio pokyčiai nėra vienkartinis veiksmas, o yra
ilgas procesas, galintis trukti mėnesius ir metus.
Bandantieji keisti elgesį pereina penkias skirtingas proceso stadijas (etapus):
1. Prekontempliacijos (šioje stadijoje asmens elgesio pokyčiai nedomina ir apie elgesio
keitimą jis negalvoja).
2. Kontempliacijos (įgytos žinios ar asmeninė patirtis keičia požiūrį, asmuo pradeda galvoti
apie elgesio pokyčius, tačiau jis dar nepasiruošęs veikti ir šioje stadijoje gali likti kelerius
metus).
3. Pasiruošimo (šioje stadijoje asmuo brandina motyvus ir pradeda planuoti elgesio pokyčius,
remdamasi elgsenos keitimo patirtimi praeityje).
4. Veikimo (asmuo pakankamai motyvuotas, bando pakeisti elgesį, bet ne visada sėkmingai,
reikalinga psichologinė parama).
5. Palaikymo (įtvirtinami elgesio pokyčiai, kurie išlieka ilgą laiką).
Nedaug žmonių šias stadijas pereina nuosekliai, tipiškai eidami pirmyn. Visuomenės
sveikatos specialistams svarbu identifikuoti prekontempliacijos stadiją, nes jiems gali atrodyti, kad
pasikeitimai negalimi ir jie savo dėmesį gali nukreipti į kitas problemas (pvz., minimizuoti rizikingą
elgseną). Veiksmo stadijoje svarbiausia yra įgyti susitvarkymo įgūdžius. Savo teoriją mokslininkai
ištobulino skatindami žmonių, priklausomų nuo narkotikų elgseną, padėdami suformuluoti
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sveikatos mokymo medžiagą ŽIV prevencijai, skatinančią mesti rūkyti, laikytis dietos, atlikti
mamografiją ir kt.
Elgesio pokyčių modelio schema (pagal Prochaska ir DiClemente, 1984)

PREKONTEMPLIACIJA

ATKRYTIS

KONTEMPLIACIJA

PASIRUOŠIMAS
POKYČIO
PALAIKYMAS
VEIKIMAS
SVEIKESNĖS
GYVENSENOS ĮTVIRTINIMAS

Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Aptarkite sveikatos mokymo indėlį į sveikatos stiprinimo procesą.
2. Aptarkite paskaitų ir netradicinių mokymo metodų taikymo galimybes formaliojo ir neformaliojo
švietimo renginiuose.
3. Kaip bus vertinamas sveikatos mokymo efektyvumas, jeigu sveikatos mokymo veikla buvo
orientuojama į ligų ir rizikos veiksnių prevenciją? Atsakydami į klausimą remkitės 9 priedo lentele
,,Sveikatos mokymo tikslų ir rezultatų priklausomybė nuo pasirinkto sveikatos mokymo modelio“.
4. Pasinaudodami 11 priede pateikiama lygtimi apskaičiuokite TV sveikatos laidos efektyvumą,
jeigu ją matė apie 600 tūkst. žiūrovų. Kiek žiūrovų galėjo ketinti keisti sveikatos nuostatas ar
elgseną ir kiek jų iš tikrųjų galėtų pakeisti?
5. Pateikite šiuolaikinių mokymo metodų pavyzdžių, paaiškinkite jų esmę.
6. Panaudokite Penkiaeilio metodą (žr. 12 priedą): pirmosios eilutės tema apibūdinama
daiktavardžiu ,,sveikata“.
7. Paaiškinkite 13 priede pateikiamo paveikslo esmę.
8. Paaiškinkite 14 priede pateikiamo sveikatos mokymo organizatoriaus portreto idėją.
9. Kurio sveikatos elgsenos modelio esminė dalis yra rizikos supratimas ir įvertinimas (sąnaudų ir
laukiamos naudos analizė)?
10. Nurodykite pagrindinį motyvuoto elgesio ir planuoto elgesio teorijų (modelių) skirtumą.
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III. SVEIKATOS STIPRINIMO STRATEGIJOS IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS

10. Pagrindinės sveikatos stiprinimo strategijos
Sveikatos stiprinimo strategija yra pagrįsta atsakymu į klausimą, kur sukuriama sveikata.
Sveikatą sukuria ir ją palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi, dirba,
linksminasi ir myli. Sveikata sukuriama rūpinantis savimi ir kitais, sugebant priimti sprendimus,
kontroliuojant savo gyvenimo aplinkybes ir garantuojant, kad visuomenė, kurioje žmogus gyvena,
suteiktų sąlygas, užtikrinančias visų savo narių sveikatą (Otavos chartija, 1986).
Pagrindinės (bazinės) sveikatos stiprinimo strategijos buvo suformuluotos 1986 m. Otavos
chartijoje:
1. Atstovavimas (Advocacy) – kurti palankias sveikatai sąlygas.
2. Įgalinimas (Enablement) – sudaryti galimybes visiems žmonėms realizuoti jų sveikatos
potencialą.
3. Tarpininkavimas (Mediation) – koordinuoti įvairių sveikatos klausimais besirūpinančių
institucijų, visuomenės organizacijų ir socialinių grupių veiklą, atsižvelgiant į skirtingas socialines,
kultūrines ir ekonomines sąlygas.
Šio konspekto I skyriaus 1 priede pateiktas visas Otavos chartijos tekstas, išverstas į lietuvių
kalbą, todėl Otavos chartijoje nubrėžtų strategijų aprašymas nedetalizuojamas.
2005 m. Bankoke vykusioje Šeštojoje sveikatos stiprinimo konferencijoje buvo konstatuota,
kad po Otavos chartijos (1986) situacija pasaulyje žymiai pasikeitė:
•
•
•
•
•
•

•

Didėja sveikatos skirtumai (tarp šalių ir šalyse).
Atsiranda naujų vartojimo ir komunikacijos modelių.
Pasireiškia komercializacija (pelno siekimas).
Vyksta globaliniai aplinkos pokyčiai.
Didėja urbanizacija.
Pasireiškia kiti veiksniai, darantys įtaką sveikatai per socialinius, ekonominius ir demografinius
pokyčius, kurie veikia darbo sąlygas, mokymosi aplinką, šeimą, kultūrą ir socialinę
bendruomenės struktūrą.
Padidėjo sveikatos skirtumai tarp vyrų ir moterų, vaikų pažeidžiamumas ir socialiai
pažeidžiamų socialinių grupių atskyrimas ir atstūmimas (exclusion).

Atsižvelgiant į naują situaciją pasaulyje, Bankoko chartijoje (2005) buvo suformuluotos
tokios Globalinio pasaulio sveikatos stiprinimo strategijos:
•
•
•
•
•

Sveikatos atstovavimas (gynimas), grindžiamas žmogaus teisėmis ir solidarumu.
Investavimas į politiką, veiklą ir infrastruktūrą, kuri būtų orientuota į sveikatos determinantus.
Pajėgumų, skirtų politikos, lyderiavimo, sveikatos stiprinimo praktikos, žinių perdavimo,
mokslinių tyrimų ir sveikatos raštingumo plėtotei, didinimas.
Įstatymų ir teisės aktų, užtikrinančių aukštą saugos nuo žalos sveikatai lygį bei suteikiančių
lygias galimybes siekti geros sveikatos bei visapusiškos gerovės, priėmimas.
Partnerystės ir sąjungų su visuomeninėmis, privačiomis, nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis
organizacijomis kūrimas, pilietinės visuomenės plėtotė.
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11. Pagrindinės sveikatos stiprinimo veiklos kryptys
Pagrindinės sveikatos stiprinimo veiklos kryptys buvo suformuluotos ir patvirtintos 1986 m. Otavos
chartijoje.

Pagrindinės sveikatos stiprinimo veiklos kryptys:
•
•
•
•
•

Formuoti visuomenės sveikatos politiką
Kurti sveikatai palankią aplinką
Stiprinti bendruomenės veiklą
Ugdyti asmeninius įgūdžius
Perorientuoti sveikatos priežiūrą

Ketvirtojoje sveikatos stiprinimo konferencijoje Džakartoje (1997) šios strateginės veiklos
kryptys buvo peržiūrėtos ir nustatyta, kad:
•
•
•
•
•

naudojant visų penkių strategijų derinį gaunami geriausi rezultatai;
šios strategijos praktiškai įgyvendinamos tam tikroje gyvenamoje ir socialinėje aplinkoje
(miestuose, bendruomenėse, darbovietėse, mokyklose, ligoninėse);
norint, kad ši veikla būtų efektyvi, žmonės turi patys dalyvauti sveikatos ugdymo renginiuose ir
priimant sprendimus;
siekiant aktyvaus bendruomenės ir žmonių dalyvavimo sveikatos stiprinimo procese labai
svarbus yra švietimo ir informacijos vaidmuo;
sveikatos stiprinimas yra pagrindinis investicijų ir sveikatos plėtros elementas.

Bankoko chartijoje (2005) nustatytos naujos sveikatos stiprinimo kryptys (4 įsipareigojimai
,,Sveikatai visiems“), siekiant, kad sveikatos stiprinimas taptų:
1. Pagrindiniu visapusiškos plėtotės klausimu
Vyriausybės ir tarptautinės struktūros privalo veikti, kad sumažėtų sveikatos skirtumai tarp
turtingų ir vargšų, sveikatos stiprinimas taptų sudėtine vietos ir tarptautinės politikos ir susitarimų
(pvz., Tarptautinė tabako kontrolės konvencija) dalimi.
2. Visų vyriausybių atsakomybe
Bloga sveikata ir jos skirtumai veikia šalies socialinę ir ekonominę plėtrą, todėl šalies ir vietos
valdžia turi investuoti į sveikatą ir sveikatos stiprinimą.
3. Bendruomenių ir pilietinės visuomenės dėmesio centre
Gerai organizuotos ir stiprios bendruomenės efektyviai veikia sveikatos stiprinimo srityje,
priverčia valdžios ir privačias struktūras atsiskaityti už savo veiklos, pagamintų prekių ir teikiamų
paslaugų pasekmes gyventojų sveikatai.
4. Gera korporatine (bendra) praktika
Korporacinis (bendras) sektorius turi tiesioginę įtaką žmonių sveikatai, veikdamas aplinką,
kultūrą ir skirstant turtą. Privatus sektorius, kaip ir kiti darbdaviai atsakingas už sveikas ir saugias
darbo vietas, savo darbuotojų, jų šeimų ir bendruomenių narių sveikatos stiprinimą ir visapusišką
gerovę.
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12. Šiuolaikinės sveikatos stiprinimo strategijos
12.1. Nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimas
,,Sveikatos nelygybė“ reiškia tuos sveikatos skirtumus, kurie atsiranda ne atsitiktinai ar dėl
individualių sprendimų, bet dėl išvengiamų socialinių, ekonominių ir aplinkos veiksnių (t.y.
gyvenimo ir darbo sąlygų, išsimokslinimo, profesijos, pajamų, sveikatos priežiūros, prevencijos ir
sveikatos stiprinimo paslaugų prieinamumo), kurių asmuo nekontroliuoja ir kurios priskiriamos
visuomenės sveikatos politikos sričiai. Nelygybė sveikatos priežiūros srityje nurodo į tuos
išvengiamus ir neteisingus sveikatos skirtumus, kuriuos įtakoja šalių vyriausybių ir bendruomenių
sprendimai, ir todėl yra visuomenės sveikatos politikos sritis.
Nelygybė sveikatos priežiūros srityje (Health Inequalities) – tai sisteminiai ir išvengiami
sveikatos lygio (ligotumo, neįgalumo, gyvenimo trukmės) skirtumai tarp mažas pajamas turinčių
ir (ar) daugiau pasiturinčių socialinių grupių (M. Whitehead, 1990).
Mokslo tyrimais įrodyta, kad socialinė nelygybė sąlygoja nelygybę sveikatos priežiūros
srityje (kitaip dar vadinamą neteisumą sveikatos santykiuose, sveikatos skirtumus).
Lietuvoje kaimo gyventojų mirtingumo rodiklis (15,6 atv. 1000 gyventojų), kurį lemia
socialiniai veiksniai, gerokai didesnis nei mieste (8,9/1000). Kaimo gyventojai 2 kartus dažniau
miršta nuo kraujotakos sistemos ligų, beveik 3 kartus dažniau nuo kvėpavimo ligų. Kaime taip pat
dažniau mirštama nuo navikų, nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų ir traumų. Miesto gyventojai
beveik 2 kartus dažniau miršta nuo endokrininių, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų. Vyrų
mirtingumas dėl nelaimingų atsitikimų, apsinuodijimų, traumų ar nužudymų yra 4 kartus didesnis
nei moterų. Gyvensenos įpročiams reikšmingą įtaką turi išsilavinimo lygis ir gyvenamoji vieta:
tyrimų duomenimis, žemesnį išsllavinimą turintys žmonės dažniau rūkė, vartojo alkoholinius
gėrimus. Pastebimi socialiniai–ekonominiai skirtumai tarp kaimo ir miesto gyventojų, vyrų ir
moterų bei jaunimo. Kaimo gyventojų pajamos vienam ūkio nariui per mėnesį 33 proc. mažesnės už
miestiečių. Miestiečių išlaidos sveikatos priežiūrai per mėnesį sudaro 22 Lt arba 5 proc. visų
vartojimo išlaidų, kaimo gyventojų – 13 Lt arba 6 proc. Ekonomiškai pasyvių gyventojų grupėje 2/3
sudaro moterys, jaunimo nedarbo lygis 2,5 proc. aukštesnis už bendrą šalies rodiklį. Moterų darbo
užmokestis sudaro apie 80 proc., palyginti su vyrų (šaltinis – Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. spalio 15 įsakymu Nr. V-718 patvirtintas Sveikatos priežiūros reformos
tikslų ir uždavinių įgyvendinimo strategijos įgyvendinimo 2005–2011 metų veiksmų planas, Žin.,
2004, Nr. 160-5860).
Vienas pagrindinių Lietuvos sveikatos programos tikslų yra sveikatos santykių teisumas.
Kiekvienas asmuo turi teisę siekti kuo geresnės sveikatos. Sveikatos santykių teisumas reiškia, kad
kiekvienas asmuo, siekdamas išsaugoti savo sveikatą, nepažeistų tokių pačių kito asmens teisių arba
nesiektų šios teisės kito asmens ar viduomenės sąskaita. Todėl sveikatos santykių teisumas yra
susijęs su lygiomis galimybėmis siekti sveikatos ir su maksimaliu skirtumų tarp jos siekiančiųjų
sumažinimu (Lietuvos sveikatos programa, 1997–2010, Žin., 1998, Nr.64-1842).
•
•
•
•
•
•
•

Nelygybę sveikatos priežiūros srityje gali lemti:
socialinės priežastys;
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir jų vartojimas;
geografiniai (regioniniai) skirtumai;
gydymo rezultatai.
Nelygybė sveikatos priežiūros srityje gali būti aiškinama:
statistikos klaidomis (duomenų rinkimo ir apdorojimo pasekmė);
socialinės atrankos pasekmėmis (ligų priežastys sąlygoja socialinę nelygybę);
elgsenos ir kultūros skirtumais (sveikatos skirtumus sąlygoja individo pasirinkto gyvenimo
būdas: rūkymas, fizinis aktyvumas, mityba, alkoholio vartojimas). Tai primena ,,aukos
kaltinimą“ ir ekskliuduoja socialinį kontekstą;
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materialiais ir struktūriniais veiksniais (pajamomis, tarša, apsirūpinimu būstu, transportu,
užimtumu, išsilavinimu, aplinka, paslaugų prieinamumu)

Daugumos specialistų nuomone, paskutinieji du paaiškinimai yra teisingiausi.
Nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimo tikslas – mažinti sveikatos priežiūros
prieinamumo skirtumus tarp turtingai ir skurdžiai gyvenančių bendruomenės narių; mažinti
naujagimių mirtingumą, prailginti gyvenimo trukmę. Neįmanoma visiškai panaikinti sveikatos
priežiūros srities nelygybę, todėl pragmatiškas tikslas būtų siekti solidarumo mažinant neteisumą
sveikatos santykiuose.
Norint sumažinti nelygybę (siekti solidarumo) sveikatos priežiūros srityje pirmiausia reikia
išmatuoti nelygybės lygį, siekti, kad kiekvienas šalies gyventojas turėtų geras galimybes realizuoti
savo sveikatos potencialą, gerinti sveikatos paslaugų kokybę.
Socialinės ir sveikatos priežiūros srities nelygybės mažinimo būdai:
● turto perskirstymas: mažinant socialinę nelygybę mažinama ir nelygybė sveikatos priežiūros
srityje;
● kiti būdai: didinant minimalią algą, lanksti mokesčių politika, didinant užimtumą (galimybės
pačiam užsidirbti, o ne pašalpas gauti), teikiant materialią pagalbą šeimoms, turinčioms vaikų,
besimokantiesiems (padėti gauti geresnį išsilavinimą), mažinant regioninius skirtumus
Nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimas yra įrašytas į aktualiausius Europos
Sąjungos ir Lietuvos sveikatos politikos dokumentus (Bendrijos veiksmų sveikatos srityje
programą, Lietuvos sveikatos programą, Lietuvai aktualių Europos Sąjungos politikos klausimų
sąvadą ir kt.). Europos Komisija rems valstybių narių pastangas mažinti nelygybę sveikatos
priežiūros srityje (naudojant struktūrinių fondų lėšas ir keičiantis gerąja darbo patirtimi), padės
tobulinti esamą nelygybės sveikatos priežiūros srityje stebėjimo tvarką. Bus siekiama, kad
nelygybės įveikimas sveikatos priežiūros srityje taptų visos Europos Sąjungos valstybių narių
politiniu prioritetu (ištrauka iš Europos Komisijos iniciatyvų 2009 m. pateiktų Europos Sąjungos
Tarybai).
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Sveikatos priežiūros
reformos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo strategijos 2005–2011 metų veiksmų plane
suformuluotas uždavinys nelygybei sveikatos priežiūros srityje mažinti: iki 2010 m. sumažinti
sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumus tarp skirtingų socialinių-ekonominių gyventojų grupių
25 proc.(Žin., 2004, Nr. 160-5860).
Šiame veiksmų plane buvo numatytos tokios nelygybės sveikatos priežiūros srityje mažinimo
priemonės:
1. Iki 2000 m. išanalizuoti sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumus.
2. Siekiant sumažinti sveikatos ir sveikatos priežiūros skirtumus, iki 2005 m. pakoreguoti sveikatos
politiką.
3. Diegti priemones pajamų, nedarbo, išsilavinimo ir kvalifikacijos, gyvenimo ir darbo sąlygų,
sveikatos priežiūros prieinamumo, priimtinumo ir tinkamumo skirtumams mažinti.
4. Sukurti sąlygas sveikatos priežiūros teisumui užtikrinti.
Dešimt efektyvių priemonių, mažinančių nelygybę sveikatos priežiūros srityje (Jungtinės
Karalystės patirtis) pateikta 15 priede.

12.2. Dalyvavimas ir įtraukimas (Participation and Involvement)
Dalyvavimas – buvimas kur nors (pasyvus procesas). Įtraukimas – būti įtrauktam į aktyvią
veiklą (aktyvus procesas).
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Anksčiau bendruomenės buvo tik pasyvūs sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai. Dabar
paslaugos turi būti planuojamos ne tik žmonėms, bet ir kartu su žmonėmis. Sprendžiant sveikatos
klausimus turi būti įtraukiama bendruomenė, skatinama geros kaimynystės iniciatyva sveikatai
stiprinti. Paslaugos turi būti orientuotos į pacientą, padidėjusi jas teikiančiųjų atsiskaitomybė
paslaugų gavėjams (steigiami pacientų forumai, tarybos, vykdomas nepriklausomas nusiskundimų
tyrimas).
Lygybė ir dalyvavimas – pagrindinė Pasaulio sveikatos organizacijos koncepcija.
Bendruomenės veiklos ir pajėgumų stiprinimas – centrinis Otavos chartijos principas.
Bendruomenės ir individų pajėgumų didinimas ir galios suteikimas – prioritetinė sveikatos
stiprinimo kryptis, nustatyta dar Džakartos sveikatos stiprinimo konferencijoje 1997 m.
Įtraukimo būdai:
•
•
•
•
•
•
•

Individualūs sprendimai dėl gydymo (pacientų mokymas, sveikatos sutrikimų kontrolės
programos)
Vartotojo požiūris į teikiamas paslaugas
Sveikatos poreikių įvertinimas bendruomenės prioritetams ir požiūriams į problemą nustatyti
Konsultacijos su visuomene dėl teikiamų paslaugų ir jų plėtojimo
Piliečių įtraukimas į viešas diskusijas
Strateginio planavimo grupės
Bendruomenės plėtotės ir geros kaimynystės atgimimas
Visuomenės įtraukimo strategijos:

•
•
•
•

Paciento ir vartotojo įtraukimas
Dalyvavimo poreikio įvertinimas
Prioritetų nustatymas
Bendruomenės veiklos plėtojimas

Kiekvienas sveikatos priežiūros darbuotojas turi įgyti žinių bei įgūdžių apie visuomenės
įtraukimą į visuomenės sveikatos klausimų sprendimą.

12.3. Partnerystė (Partnership working)
Anksčiau Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) vartojo terminus sveikatos sąjungos (Healthy
Alliances), tarpsektorinis bendradarbiavimas (Intersectoral Collaboration).
Šiuo metu strategijai, siekiančiai suvienyti daugelio organizacijų pastangas sveikatos
stiprinimo srityje, apibrėžti dažniausiai vartojamas partnerystės terminas (Partnership working).
Partnerystė yra visų visuomenės sveikatos paslaugų ir modernizacijos klausimų centre, nes
sveikatos stiprinimas nebepriklauso vienai profesionalų grupei ar sektoriui. Tarpsektorinis
bendradarbiavimas ir partnerystė, pagal PSO, yra pagrindinė strategija siekiant programos
,,Sveikata visiems“ tikslų.
Partnerystės esmė – bendras organizacijų darbas. Tai galima nusakyti trimis žodžiais:
• koordinavimas (vientisos sistemos kūrimas iš dalių)
• bendradarbiavimas (veikimas kartu, išvien)
• kooperacija (pastangų vienijimas bendriems tikslams)
Organizacijų partnerystės lygiai gali būti įvairūs: nuo nulio (izoliacijos) ir pavienių kontaktų
iki bendrų veiksmų koordinavimo ir visiško veiklos integravimo.
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PSO ,,Sveikatos visiems“ strategijos 20 tikslas kviečia partnerystei visas organizacijas,
sektorius ir asmenis (į sveikatingumo sąjungas ir draugijas turėtų būti įtraukti visuomeniniam ir
privačiam sektoriui bei visuomenei atstovaujantys individai, grupės ir organizacijos).
Trys partnerystės plėtotės strategijos (Peckham, 2003) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Susitarimais grįstas bendradarbiavimas (sveikatos sąjungos)
Partnerystė vykdant bendrą projektų finansavimą
Autoritariniai sprendimai, įpareigojantys organizacijas dirbti kartu (vietos valdžios sprendimai)
Patarimai sėkmingai partnerystei realizuoti (Plampling, 2000) :
surasti bendrus tikslus;
palaipsniui sukurti tarpusavio pasitikėjimą;
rasti bendrą ,,pasikeitimo valiutą“;
,,išgryninti“ tikslus ir uždavinius;
įtraukti daugiau suinteresuotų grupių;
padaryti, kad darbas būtų gerai matomas, skaidrus ir nušviestas visuomenės informavimo
priemonėse;
plėtoti žmogiškuosius išteklius.

12.4. Sveikatos informacija (Health Communication)
Daugiausia apie dominančias sveikatos problemas gyventojai sužino iš televizijos laidų,
sveikatos priežiūros specialistų, spaudos (16 priedas). Plunksna, televizijos kamera ir radijas daro
didelę įtaką asmens sveikatai ir visuomenės sveikatos politikai. PSO plėtojamas Pasaulio sveikatos
informacijos tinklas (World Health Communication Network) sveikatos informaciją pripažįsta
sveikatos determinantu (Apfel, 1999).
Sveikatos informacija (Health Communication) apibrėžiama kaip mokslo ir informavimo
strategijų panaudojimas individo ir bendruomenės sveikatos stiprinimo sprendimams (Freimuth, Cole
ir Kirby, 1998).
Mokslininkai dažnai taiko platesnį šio termino apibrėžimą. Sveikatos informacija – tai
svarbių sveikatos klausimų perteikimas asmenims, institucijoms ir visuomenei, panaudojant
informacijos perdavimo, motyvavimo bei įtaigos meną ir techniką. Ji apima ligų prevencijos,
sveikatos stiprinimo, sveikatos priežiūros politikos ir praktikos, asmens gyvenimo kokybės ir
bendruomenės sveikatos gerinimo reikalus (Ratzan ir kt., 1994).
Sveikatos informaciją sudaro (Ratzan, 1999):
•

•
•
•

•

Sveikatos mokymas – sveikos elgsenos įtvirtinimo priemonė, kai gyventojai informuojami,
mokomi sveikatos žinių ir įgūdžių, tam tikslui pasitelkiant struktūras, naudojant mokymo
priemones.
Socialinė rinkodara – teigiamų bendruomenės elgesio pokyčių skatinimo priemonė,
panaudojant rinkos principus ir žiniasklaidą.
Propagavimas – sveikatos stiprinimo politikos, teisės normų ir programų rėmimo per
žiniasklaidą priemonė.
Informacija apie rizikos veiksnius – būdas įtraukti bendruomenę į diskusiją apie aplinkos ir
kitus sveikatai pavojingus veiksnius, jų prevencijos alternatyvas. Čia priskiriamos ir
individualios konsultacijos apie genetiškai lemiamą pavojų sveikatai ir pasirinkimo pasekmes.
Paciento informavimas – asmenų informavimas apie sveikatos sutrikimo priežastis ir sveikatos
stiprinimo galimybes, terapijos ir alternatyvių priemonių taikymą pacientų mokymui ir
savišvietai.
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Vartotojo informavimas – priemonė ugdyti asmenų supratimą, reikalingą priimti sprendimus
dėl savo ar šeimos narių sveikatos, pasirinkti sveikatos paslaugų teikėjus, sveikatos draudimo
rūšį, naudotis savigalbos priemonėmis, prevencijos ir socialinės gerovės programomis, gydymo
ir reabilitacijos paslaugomis.

Naujos informacinės technologijos, tokios kaip internetas, teikia galimybę derinti asmenų
ir žiniasklaidos ryšių savybes:
•
•

•
•

Telesveikata – telekomunikacijų ir kompiuterinių technologijų taikymas plačiam visuomenės
sveikatos ir medicinos klausimų spektrui.
Dialoginiai sveikatos ryšiai – individualaus vartotojo, paciento, paslaugos teikėjo ar sveikatos
priežiūros specialisto sąveika su elektronine įranga ar ryšių technologijomis sveikatos
informacijai priimti ar perduoti, gauti sveikatos stiprinimo patarimų.
Vartotojo sveikatos informatika – dialoginis sveikatos ryšys, skirtas tenkinti vartotojo sveikatos
informacijos poreikius.
Telemedicina – telekomunikacijų ir kompiuterinių technologijų taikymas klinikinės medicinos
poreikiams (CD-ROM, DVD, TV, interneto ryšys ir kitos naujos technologijos).

Informacija ir švietimas daro didelę įtaką skatinant gyventojus sveikiau gyventi, imantis ligų
prevencijos ir kontrolės priemonių, remiant svarbias valstybės ir bendruomenės sveikatos stiprinimo
iniciatyvas, sprendžiant medicinos pagalbos teikimo uždavinius. Tačiau informacija pati savaime
negali suteikti visuomenei galios išspręsti sistemos problemas, tokias kaip skurdas ar medicinos
pagalbos prieinamumas. Ji negali paveikti genetiškai nulemtų nesveikatos priežasčių. Sveikatos
informacija ir ryšiai nesumažins ligų plitimo ir gyventojų sergamumo, jeigu jį palaiko tam tikri
elgsenos, biologiniai ar socialiniai ekonominiai aplinkos veiksniai. Tačiau efektyvi sveikatos
informacija gali padėti įveikti daugelį šių kliūčių (efektyvios sveikatos informacijos savybės ir
patarimai kaip parengti stendinį pranešimą pateikti 17 ir 18 prieduose).
•
•
•
•

Reikalavimai sveikatos informacijos rengimui ir pateikimui :
aiškiai suformuluoti tikslus ir uždavinius. Klientas turi būti dėmesio centre;
atlikti reikalingą tyrimą, siekiant suprasti taikinio grupės poreikius ir vertybes;
dalinti auditoriją į dalis, atidžiai rengiant ir išbandant pranešimus;
žinoti, kokį informacijos pateikimo būdą geriausiai pasirinkti, planuoti stebėseną ir atgalinį ryšį.

12.5. Socialinė rinkodara (Social Marketing)
Socialinė rinkodara (marketingas) – tai programų, suplanuotų padidinti socialinių idėjų
priimtinumą, rengimas, įgyvendinimas ir kontrolė, įskaitant gauto rezultato aptarimą, planavimą,
kainos nustatymą, komunikaciją, paskirstymą ir rinkos tyrimą (Kotler, Zaltman, 1971)
Rinkodara (marketingas) – tai teisingo produkto už teisingą kainą teisingoje vietoje ir
teisingu laiku įsigijimas sėkmingam vartotojo poreikių tenkinimui (Hastings, Haywood, 1991).
•
•
•
•

Socialinė rinkodara susideda iš:
produkto ir jo pagrindinių charakteristikų;
kainos ir jos svarbos auditorijai;
vietos (kur žinia bus propaguojama);
rėmimo, pateikimo būdo (kaip žinia bus pristatyta).

Socialinė rinkodara gali padėti sveikatos stiprinimo specialistams sveikatos mokymą padaryti
patrauklesniu, geriau ,,parduoti“ sveikatos stiprinimo idėjas ir paslaugas.
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Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Palyginkite Otavos ir Bankoko chartijose pateiktas sveikatos stiprinimo strategijas ir veiklos
kryptis.
2. Pateikite šiuolaikinių sveikatos stiprinimo strategijų pavyzdžių.
3. Paaiškinkite šį Franklin Apfel posakį: ,,Plunksnakotis toks pat galingas kaip ir chirurgo
skalpelis“.
4. Pateikite sėkmingos socialinės rinkodaros pavyzdį iš sveikatos stiprinimo ar ligų profilaktikos
srities.
5. Vienos klinikos akušerės susirūpino, kad veždamos automobiliais į namus naujagimius, mamos
juos laiko ant rankų, be saugos diržų. Ką jūs pasiūlytumėte padaryti, kad ,,sveikas pasirinkimas
taptų lengviausiu pasirinkimu”?
6. Padiskutuokite apie sveikatos stiprinimo veiklą pilietinių laisvių ir teisių kontekste:
,,Nauji sveikatos stiprinimo metodai pateikia naujas socialinio reguliavimo formas, kurios tariamai
nėra represinės ir atvirai kontroliuojančios. Šiomis, dažnai nepavojingai atrodančiomis formomis,
tvarkomi mūsų gyvenimai ir tai kelia naują susirūpinimą dėl mūsų pilietinių laisvių ir teisių”
(Bunton, 1992)
a) pagalvokite ir pateikite socialinio reglamentavimo pavyzdžių, kuriais buvo siekiama
stiprinti gyventojų sveikatą;
b) ar Jūs pritariate tokiam susirūpinimui dėl sveikatos stiprinimo plėtimosi į kitas ,,ne
sveikatos” sritis?
7. Iš kur gyventojai daugiausia sužino apie juos dominančias sveikatos problemas?
8. Kokios yra efektyvios sveikatos informacijos savybės?
9. Vienas iš matų, dažniausiai naudojamų socialinei nelygybei įvertinti, yra turtas. Šalyse, kur
vienodesnis turto pasiskirstymas ir didesnis vidaus nacionalinis produktas, gyventojų sveikata
geresnė. Paaiškinkite, kodėl?
10. Ar galima visiškai panaikinti nelygybę sveikatos priežiūros srityje? Kokias žinote efektyvias
priemones nelygybei sveikatos srityje mažinti? Kokios jų įgyvendintos ar įgyvendinamos
Lietuvoje?
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IV. SALUTOGENINIS SVEIKATOS STIPRINIMO MODELIS

13. Salutogenezės teorija
Medicinos sociologas Aaron Antonovsky 1979 m. pristatė naują salutogenezės teoriją (lot.
,,salus“ – sveikata, ,,genus“ – kilmė). Iki tol sveikatos problemų nagrinėjimas buvo grindžiamas
patogeniniu požiūriu, vyravo medicininis požiūris į sveikatos problemas. Tačiau sutelkę dėmesį į
ligos priežastis ir sergantį individą, mes nesirūpinome kitais – psichosocialiniais, aplinkos ir
kultūros veiksniais, kurie labai svarbūs norint suprasti, kodėl vieni žmonės įveikia stresą ir lieka
sveiki, o kiti suserga.
Salutogenezės teorija nagrinėja sveikatos, o ne ligų priežastis. Pagal salutogenezės teoriją,
visų žmonių sveikatą reikia stiprinti, nepaisant, kurioje tiesiosios ,,sveikata — nesveikata“ atkarpos
vietoje jie būtų, neskirstant žmonių į sveikuosius ir ligonius:

Sveikata

Nesveikata

Fizinė ir psichinė gerovė

Ligos, traumos, negalia,
socialiniai nepritekliai

Pagal salutogenezės teoriją žmogus turi bendruosius atsparumo išteklius (Generalised
Resistence Resources), kurie palengvina įveikti gyvenimo sunkumus ir ligas (vieni žmonės įveikia
stresą ir lieka sveiki, o kiti suserga). Juos sudaro fizinės asmens savybės, intelektas, asmeninės
nuostatos ir sunkumų įveikimo strategijos, finansinis pajėgumas, socialiniai ir kultūriniai veiksniai,
įgalinantys, prireikus, suvaldyti stresinę situaciją.

SALUTOGENINIS MODELIS
(pagal Antonovsky, 1979)

Stresoriai

Bendrieji
atsparumo
ištekliai

Itampa

Vidine darna
Gyvenimo
patirtis
Sekmingas

Sveikata

Nesveikata

Itampos
valdymas
Nesekmingas

Stresas

Galimybė panaudoti bendruosius atsparumo išteklius priklauso nuo asmens vidinės darnos
(Sense of Coherence – SOC) lygio. Vidinės darnos lygis priklauso nuo gyvenimo reiškinių
pažinimo, elgsenos ir motyvų suvokimo. Pagrindinių Salutogenezės terminų apibrėžimai pateikti 19
priede.

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

32

Vidinę darną sudaro trys komponentai:
• vidinės ir išorinės veiklos suvokimas (comprehensibility)
• veiklos prasmingumas (meaningfulness)
• gebėjimas valdyti situaciją (manageability)
Vidinei darnai įvertinti A. Antonovsky sukūrė specialią 29 klausimų anketą (11 klausimų –
suvokimui, 8 – prasmingumui ir 10 - gebėjimui valdyti situaciją). Praktiškai vidinei darnai įvertinti
dažniausiai vartojamos sutrumpintos 13, 9 ir net 3 klausimų anketos (20 ir 21 priedai).
Vidinė darna formuojasi vaikystėje ir jaunystėje (iki 30 m. amžiaus). Vėliau ji gana stabili (tik
labai stiprūs sukrėtimai, tiek pozityvūs, tiek negatyvūs, gali ją pakeisti). Lytis ir amžius, anot A.
Antonovsky, didesnės įtakos vidinės darnos lygiui neturi (nors kai kurių mokslininkų tyrimai rodo,
kad vyresnio amžiaus žmonių vidinė darna gali būti kiek silpnesnė).
Pagal salutogenezės teoriją, stresoriaus poveikį patiriantis asmuo,
pasižymintis stipresniu vidinės darnos lygiu,
• turės motyvų įveikti sunkumą,
• įžvelgs savo veiksmų prasmę,
• tikės, kad turi pakankamai jėgų susidoroti su situacija.

Tyrimo duomenimis (Javtokas, 2001), 39,9 proc. Lietuvos gyventojų nustatytas stiprus
vidinės darnos lygis, o 60,1 proc. – silpnas. Analogiško Švedijoje atlikto tyrimo duomenimis
(Lundberg ir Nyström Peck, 1995), stipraus vidinės darnos lygio buvo 81 proc., silpno – 19 proc.
gyventojų.

14. Salutogeninio sveikatos stiprinimo modelio panaudojimas sveikatos stiprinimo veikloje
Užsienyje ir Lietuvoje atliktų tyrimų duomenys patvirtina salutogenezės teorijos prielaidas,
kad tie, kurių vidinės darnos lygis žemesnis, veikiant stresoriams turi didesnį rizikos laipsnį susirgti,
dažniau patiria psichikos sveikatos sutrikimų (depresiją, priklausomybes ir kt.), rečiau linkę keisti
gyvenseną, dalyvauti sveikatos ugdymo renginiuose.
Respondentų, turinčių silpną vidinės darnos lygį,
pasiskirstymas pagal patirtą stresą (procentais)
(Javtokas, 2001, p< 0.05)
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68,4
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59,5
43,4

labai dažnai
dažniau už kt.
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be streso
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Respondentų, turinčių silpną vidinės darnos lygį,
siekimas keisti gyvenseną (procentais)
(Javtokas, 2001)

57,5

mažinti alkoholį
mesti rūkyti

51,8

55,9

52

55,2

didinti fizinį akt.
mažinti svorį

58,1

mažinti druską
p<0,05
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Respondentų, turinčių silpną vidinės darnos lygį,
pasiskirstymas pagal dalyvavimą sveikatos
ugdymo renginiuose (procentais) (Javtokas, 2001)
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Salutogenezės teorijos panaudojimas praktinėje sveikatos stiprinimo veikloje pavaizduotas B.
Lindström ir J. Jernström Gyvenimo upės piešinyje (22 priedas). Pagal A. Antonovsky, stiprinant
sveikatą nepakanka saugoti žmones nuo streso (,,statyti tiltus, kad žmonės neįkristų į upę“). Mes
visą laiką esame ,,gyvenimo upėje“, todėl turime mokėti plaukti. Gyvenimo upės metafora aiškiai
parodo panašumus ir skirtumus tarp medicinos (gydymo) ir visuomenės sveikatos (prevencijos,
sveikatos stiprinimo).
Asmens sveikatos priežiūros požiūriu ,,žmones upėje reikia gelbėti, kad nenuskęstų“ (ligonių
ir nukentėjusiųjų nelaimingų atsitikimų metu gydymui reikia išleisti labai daug pinigų,
kvalifikuotiems specialistams parengti, turėti brangiai kainuojančią aparatūrą). Tokių lėšų
pakankamai neturi nė viena šalis. Todėl visų žvilgsniai turėtų būti nukreipti į aukštupį – t.y. ligų ir
nelaimingų atsitikimų prevenciją bei sveikatos stiprinimą.
Sveikatos apsaugos tikslas – minimalizuoti riziką (,,aptverti upę“) – yra pasyvus būdas, tuo
tarpu ligų prevencija (,,aprūpinti gelbėjimosi liemenėmis, kad neskęstų”) – aktyvus. Sveikatos
mokymo tikslas – informuoti žmones apie sveiką gyvenseną ir skatinti elgsenos pokyčius (,,mokyti
žmones plaukti“).
Sveikatos stiprinimo veikla turėtų būti orientuota į visų visuomenės sektorių veiklos
koordinavimą, siekti geros sveikatos ir gyvenimo kokybės visiems (,,visi turi mokėti plaukti ir gerai
jaustis gyvenimo upėje“).
Salutogeninis modelis, kaip sveikatos stiprinimo priemonė, gali būti panaudotas visose
sveikatos priežiūros srityse: nuo gydymo intervencijų iki sveikatos politikos formavimo ir
įgyvendinimo, sveiką gyvenseną skatinančios ir sveikatą palaikančios fizinės bei socialinės aplinkos
kūrimo.
Rekomenduojamos sveikatos stiprinimo veiklos kryptys pagal salutogeninį sveikatos stiprinimo
modelį (Javtokas, 2009):
1. Gyventojų vidinės darnos lygio nustatymas (norint sužinoti skaičių žmonių, kurių
vidinės darnos lygis silpnas, t. y. didesnis rizikos laipsnis susirgti).
2. Socialinės, kultūrinės, išteklių aplinkos, formuojančios stiprų vidinės darnos lygį
vaikystėje ir jaunystėje, kūrimas (suaugusių žmonių vidinė darna stabili ir ją pakeisti reikia labai
didelių pastangų, todėl būtina vaikams ir jaunimui sudaryti stiprų jų vidinės darnos lygį
formuojančią aplinką: artimą bendravimą šeimoje, šeimos narių, mokytojų ir auklėtojų pagalbą ir
emocinę paramą, apsaugą nuo per didelio streso, nestabilumo, savigarbos ugdymą).
3. Pačių žmonių aktyvus dalyvavimas sprendimų priėmimo procese (nes tik tuomet tie
sprendimai bus žmonėms reikšmingi ir jie dalyvaus juos įgyvendinant. Taip retai būna, jei
sprendimai ,,nuleidžiami iš viršaus”).
4. Priėmimas sprendimų, kurie žmonėms būtų suprantami, prasmingi ir nesunkiai
įgyvendinami.
5. Sveikatos stiprinimo veikloje aprėpti visus gyventojus, neskirstant jų į rizikos grupes,
į sveikus ir ligonius (turi būti sveikatinami visi gyventojai, tik priemonės ir metodai skirtingi
skirtingoms grupėms).
6. Ne periodinių prevencijos priemonių, bet nuolatinio sveikatos stiprinimo proceso
vykdymas.
A. Antonovsky sukurta salutogenezės teorija ir salutogeninis sveikatos stiprinimo modelis
orientuoja į individo bendrųjų atsparumo išteklių panaudojimą, padeda kritiškai vertinti ankstesnį
medicininį rizikos veiksnių prevencijos modelį, paaiškina, kodėl neefektyvūs įvairūs draudimai ir
kitos griežtos priemonės, orientuoja į pozityvizmą, sveikatą stiprinančius veiksnius, psichologinių ir
socialinių dimensijų iškėlimą į tą patį lygmenį, kaip ir fizinių. Ši nauja sveikatos stiprinimo teorija
ir praktika leidžia geriau suprasti žmonių elgseną ir tarpusavio santykius, nustatyti realiai
įgyvendinamus visuomenės sveikatos politikos tikslus, parengti geriausią ligų prevencijos strategiją,
skatinti bendruomenės narius aktyviai bei efektyviai veiklai.
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Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Kas, pagal A. Antonovsky, yra bendrieji atsparumo ištekliai?
2. Išvardinkite tris vidinės darnos komponentus.
3. Kodėl mažai efektyvus suaugusių žmonių sveikatos ugdymas? Atsakymą paaiškinkite
salutogenezės teorijos požiūriu.
4. Kaip įvertinti vidinės darnos lygį? Ar galima ir ar tikslinga nustatyti ikimokyklinio amžiaus
vaikų vidinės darnos lygį?
5. Kurie 20 priede pateiktos anketos klausimai skirti įvertinti gebėjimą valdyti situaciją? Nurodykite
klausimų numerius.
6. Įvertinkite savo vidinės darnos lygį (naudodamiesi 21 priede pateiktu supaprastintu O. Lunberg ir
M. Nyström Peck metodu).
7. Aptarkite vidinės darnos ir sveikatos sąsajas
8. Paaiškinkite 22 priede pateiktą salutogeninę ,,Gyvenimo upės“ interpretaciją.
9. Kokios ligų ir sveikatos sutrikimų prevencijos kryptys pagal salutogeninį sveikatos stiprinimo
modelį?
10. Kokia salutogenezės teorijos ir salutogeninio sveikatos stiprinimo modelio praktinė reikšmė?
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V. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS APLINKOS KŪRIMAS

15. Aplinka ir sveikata
Sveikatai daro įtaką 4 pagrindiniai veiksniai: paveldimumas (apie 20 proc.), sveikatos
priežiūros tarnybų veikla (apie 10 proc.), aplinka (apie 20 proc.) bei gyvensena (apie 50 proc.).
Paveldimumą mažai galima paveikti. Sveikatos priežiūros sistema, jeigu ji orientuota teikti gydymo
paslaugas, taip pat nedaug prisideda gerinant visuomenės sveikatą. Taigi gerinant gyventojų
sveikatą pagrindinį vaidmenį vaidina sveikatą stiprinanti (arba ją žalojanti) aplinka bei gyvensena.
Informuoti žmones, ką jiems daryti ir ko nedaryti, nėra efektyvus metodas siekti jų elgesio pokyčių.
Alternatyvus požiūris yra sudaryti sąlygas patiems žmonėms sąmoningai pasirinkti sveikesnę
gyvenseną, kurti sveikatą stiprinančią gyvenamąją bei socialinę aplinką.
Yra penkios pagrindinės įtaką sveikatai darančios aplinkos rūšys :
•
•
•
•
•

fizinė (oras, vanduo, triukšmas, radiacija, sunkieji metalai, atliekos);
socialinė (normos, vertybės, papročiai, įpročiai, mados, nuomonės);
politinė (taika, santvarka, žmonių teisės, konstitucinė struktūra, informacijos laisvė, politinės partijos);
sektorinė (žemės ūkio, transporto, pramonės, socialinės gerovės, gamtos apsaugos, švietimo, mokslo ir kt. srityse vykdoma politika);
išteklių (finansai, infrastruktūra, informacijos perdavimas, keliai, įstatymų leidyba ).

Sveikatą palaikančios aplinkos koncepcija paskelbta Otavoje 1986 m. (Sveikatai palankios
aplinkos kūrimas yra viena iš penkių pagrindinių sveikatos stiprinimo veiklos krypčių, patvirtintų
Otavos chartijoje), toliau buvo plėtojama Sundsvalio (1991 m.) sveikatos stiprinimo konferencijoje,
kurioje buvo pateikti trys sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo modeliai:
•

Sveikatos stiprinimo strategijų analizės modelis (Health Promotion Strategy Analysis
Model – HELPSAM), skirtas aplinkos sąlygojamoms sveikatos problemoms išsiaiškinti ir
sprendimams surasti.

•

Sundsvalio sveikatą palaikančių aplinkų piramidė (Sundsvall Pyramid of Supportive
Environment) padeda suprasti sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo koncepciją, pateikia
pagrindines veiklos sritis.

•

Sveikatą palaikančių aplinkų veiklos modelis (Supportive Environments Action Model –
SESAME) naudojamas HELPSAM modelio sveikatos stiprinimo strategijoms įgyvendinti.

16. Sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo modeliai
16.1. Sveikatos stiprinimo strategijų analizės modelis (HELPSAM) apima septynias sveikatą
stiprinančios aplinkos kūrimo strategijas:
1. Sveikatos politikos formavimas (Policy development)
Sveikatos politika yra priemonė gerinti visuomenės sveikatą ir mažinti skirtingų individų grupių bei
socialinių sluoksnių nelygybę. Šiuo metu vyrauja visuotinai priimta nuostata, kad gyvenimo sąlygų
pagerinimas turėjo didesnės įtakos ligų ir ankstyvų mirčių prevencijai, negu gydymo ir diagnostikos
pažanga.
2. Sveikatos santykių reglamentavimas (Regulation)
Sveikatos teisinius santykius reguliuoja įstatymai ir kiti norminiai dokumentai. Nustatydami standartus ir normas (pavyzdžiui, pramoninių teršalų lygį) bei gindami silpnesniųjų (pvz., vaikų) teises,
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įstatymai ir kiti teisės aktai, norminiai dokumentai reguliuoja visuomenės gyvenimą. Vieni tik įstatymai ir kiti teisės aktai negali sukelti esminių ir ilgai trunkančių elgsenos pokyčių, tačiau gali
daryti didelį poveikį kartu su sveikatos ugdymu ir švietimu, kai didžioji visuomenės dalis jau pribrendusi keistis.
3. Organizacijų veiklos perorientavimas (Reorienting organizations)
Asmenų ar organizacijų iniciatyvas visuomenės sveikatos problemoms spręsti kartais perima, palaiko ir plėtoja didžioji visuomenės dalis, kuri perorientuoja minėtų organizacijų struktūras ir veiklos
kryptis. Kita vertus, tai gali slopinti iniciatorių energiją ir aktyvumą.
4. Atstovavimas (Advocacy)
Norint sukurti sveikatai palankią aplinką reikia stengtis tinkamai atstovauti sveikatos stiprinimo
veiklą (interesus) visuomenei ir kitiems sektoriams, propaguoti sveikatos politiką, kuri atitiktų
visuomenės sveikatos poreikius ir remtų pastangas ją stiprinti.
Sunku pakeisti nesveiką žmonių elgseną, jeigu nėra galimybės pasirinkti alternatyvos, todėl
reikia pateikti ne tik problemas, bet ir jų sprendimo būdus. Tai nauji gaminiai (automobilių saugos
diržai, dviratininkų šalmai ir kt.), sveika aplinka (neužteršta tabako dūmais, alerginėmis medžiagomis ir kt.), ištekliai (struktūrinių fondų lėšų panaudojimas sveikai gyvensenai skatinti), reikalingi
problemoms naujoviškai spręsti, programoms ir planams parengti.
Žiniasklaida taip pat gali propaguoti geresnės sveikatos siekius. Geresnės sveikatos propagavimui kartais yra pavojus patirti kai kurių galingų visuomenės grupių ir struktūrų pasipriešinimą.
5. Sąjungininkų telkimas / informuotumo didinimas (Alliances/awareness)
Identifikavus sveikatos problemas, kitas būtinas žingsnis yra didinti visuomenės informuotumą. Be
plataus masto informacijos kampanijų, ši strategija dar apima sveikatos mokymo profesionalų kvalifikacijos kėlimą ir sveikatos patarimus įvairioms visuomenės grupėms ir individams. Visose
valstybėse yra valstybinės įstaigos, atsakingos už su sveikata susijusios informacijos skleidimą
gyventojams (pvz., piktnaudžiavimą narkotikais, eismo saugumą, maisto produktus ir kt.). Svarbu
kurti sąjungas, ieškoti sąjungininkų ir įtraukti į šią veiklą verslo, nevyriausybines organizacijas,
žiniasklaidą.
6. Įgalinimas (galimybių sudarymas) (Enabling)
Sveikiau elgtis žmones skatina šie veiksniai:
• sveikesnių gaminių kūrimas (automobilių saugos diržai, dviratininkų šalmai, sveikesni
maisto produktai, saugesni darbo įrankiai ir kt.);
• sveikesnių aplinkos sąlygų sudarymas (nerūkymo vietos, apsaugotos nuo alergijos patalpos ir t.t.);
• išteklių sutelkimas naujoviškai spręsti problemas;
• sveikatą stiprinančios veiklos planavimas ir organizavimas.
7. Jėgų sutelkimas / galios įgijimas (Mobilizing/empowering)
Šios strategijos tikslas – į visuomenės sveikatos problemų sprendimą įtraukti ir priversti aktyviai
dalyvauti tuos, nuo kurių priklauso tų problemų sprendimas. Viena iš tokių bendruomenės dalyvavimo ir savitarpio pagalbos formų yra moterų, vaikų, aplinkos apsaugos, vartotojų, ligonių
nevyriausybinės organizacijos.
Ši strateginė kryptis dažnai užmirštama, jeigu reikalai tvarkomi ,,iš viršaus žemyn“, nurodant
kaip veikti.

16.2. Sundsvalio sveikatą palaikančių aplinkų piramidė
Švietimas ir socialinės pagalbos sistema, sudarančios Sundsvalio piramidės sienas, yra
pagrindinės sveikatą palaikančių aplinkų sritys, glaudžiai susijusios su kitomis keturiomis (maistu,
būstu, darbu, transportu), atspindinčiomis bazinius žmonių poreikius:
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transportas
būstas

Minėtų aplinkos veiksnių įtaka asmens ir visuomenės sveikatai yra akivaizdi, kiekvienas
sveikatos priežiūros specialistas gali pateikti daug pavyzdžių, kaip sveikatą įtakoja valstybės ir
bendruomenės lygiu funkcionuojanti švietimo ir socialinės pagalbos sistema, darbo ir gyvenimo
sąlygos, maisto sudėtis ir kokybė, transporto infrastruktūra ir oro tarša.

16.3. Sveikatą palaikančių aplinkų veiklos modelis (SESAME)
Sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo (HELPSAM) strategijos įgyvendinamos naudojantis
aštuonių žingsnių Sveikatą palaikančių aplinkų veiklos (SESAME) modeliu:
Nustatyti kryptis,
parengti strategiją,
numatyti įvertinimą

Kurti sąjungas

Parengti įgyvendinim o
planą ir sutelkti išteklius

S ukurti sveikatą
palaikančią aplinką

Kurti
realizuojančias
struktūras
Identifikuoti poreikius
ir problem as

Atnaujinti
Pastiprinti
Perorientuoti

Stebėti ir vertinti
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Geriausia, kai pirmasis žingsnis — poreikių ir problemų nustatymas – žengiamas kartu su
antruoju — sąjungininkų suradimu ir sąjungų sudarymu. Idealu, jei kartu dirbtų visi suinteresuotieji ir prevencijos veikla užsiimantys asmenys — švietimo, sveikatos apsaugos, policijos, savivaldybės darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir pan.
Veiklos planui parengti reikia numatyti konkrečias veiklos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones
(trečiasis žingsnis). Priemonių gali būti daug ir įvairių – atsižvelgiant į problematiką ir institucijų
bei organizacijų dalyvavimą veikloje. Kiekvienai priemones įgyvendinančiai organizacijai reikėtų
suformuluoti konkrečias užduotis. Turėtų būti prisiminta Bažnyčia ir nevyriausybinės organizacijos.
Ketvirtasis žingsnis – veiklos plano sudarymas ir išteklių sutelkimas. Itin svarbu apie
planuojamą veiklą paskelbti spaudoje, plakatuose, per vietos radiją, televiziją. Kuo daugiau žmonių
ir organizacijų apie tai išgirs ir susidomės , tuo daugiau ją parems finansiškai ar kitaip. Ištekliai – tai
ne vien pinigai. Svarbu žmonės, idėjos, kompetencija, technika, laikas. Sukaupus visus išteklius bus
lengviau įgyvendinti veiklos planą.
Penktasis žingsnis – numatytos veiklos įgyvendinimas. Būtinas veiklos etapas — mokymo organizavimas. Daugelyje šalių buvo veiksminga vadinamoji bendraamžių švietimo programa. Labai
svarbus veiklos tęstinumas, kurio galėtų būti pasiekta įtraukus veiklos plano priemones, nuostatas į
regioninės plėtros programą, kad panašios priemonės būtų įgyvendinamos kitose bendruomenėse.
Sveikos gyvensenos propagavimo grupių aktyvistai, ėmęsi iniciatyvos įgyvendinti veiklos plano
priemones, tolesnę veiklą turėtų perduoti kitiems, o patys tapti konsultantais ar patarėjais. Tai būtų
jau šeštasis žingsnis — palaikomųjų struktūrų sukūrimas.
Septintasis žingsnis – rezultatų įvertinimas. Atsakoma į klausimus: kas buvo padaryta? kaip? ar
tai davė naudos? Rezultatus įvertinti padeda pagrindinių vykdytojų ir poveikio grupių atstovų apklausa. Labai gerai, jeigu prieš pradedant darbą buvo išplatintos anketos. Dabar anketas galima platinti pakartotinai ir įvertinti atsakymus. Jei veikla pasirodytų nepakankamai efektyvi, ją reikėtų koreguoti. Rezultatai turėtų būti vertinami visą plano įgyvendinimo laiką, stebint jo eigą.
Aštuntasis žingsnis — veiklos plano priemonių atnaujinimas – turėtų būti dinamiškas ir nuolat
vykstantis procesas. Veiklos plano priemonių įgyvendinimą galima įsivaizduoti kaip parabolę, kuri
pradžioje, palaikoma žmonių entuziazmo ir tikėjimo, staigiai kyla, kol pasiekia viršūnę, paskui pamažu leidžiasi žemyn, nes aptinka daugybę abejonių — ar gerai vykdomos planuotos priemonės, ar
tinkamai pasirinkti prioritetai. Atnaujinus, papildžius ir patobulinus priemonių sąrašą, parabolės
kreivė vėl pamažu pradeda kilti.
Sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo seka buvo aprašyta kelių skirtingų modelių kalba.
Sveikatą palaikančių aplinkų veiklos (SESAME) ir Sveikatos stiprinimo strategijų analizės
(HELPSAM) modeliai papildo, bet ne atmeta ar atstoja vienas kitą. Sveikatą palaikančių aplinkų
veiklos (SESAME) aštuonių žingsnių modelį galima naudoti įgyvendinant kiekvieną iš septynių
Sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo (HELPSAM) strategijų.

17. Sveikatą stiprinančios aplinkos programos ir projektai
17.1. Bendros žinios apie sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo programas ir projektus
Sveikatos stiprinimo strategija yra pagrįsta atsakymu į klausimą, kur stiprinama sveikata?
Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi,
dirba, linksminasi ir myli.
(Otavos chartija, 1986)
Sveikatos stiprinimo veikla yra orientuota ne į gyventojų sveikatos patikrinimus, ligų
diagnostiką ir gydymą, bet į juos supančią fizinę ir socialinę aplinką (gyvenamąją, mokymosi, darbo
ir kt.), kuri stiprina (arba žaloja) jų sveikatą.
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Pirmasis sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo pavyzdys buvo Pasaulio sveikatos
organizacijos inicijuotas Sveikų miestų projektas, kuris šiuo metu įgyvendinamas daugiau nei 1200
Europos miestų (projektą 1988 m. pradėjo įgyvendinti 11 miestų). Šiuo metu įgyvendinamos tokios
sveikatą stiprinančios aplinkos programos ir projektai, kaip sveikatą stiprinanti mokykla
(sutrumpintai – sveika mokykla), sveikatą stiprinanti ligoninė (sveika ligoninė), sveikatą stiprinanti
darbo vieta (sveikatos stiprinimas darbe), sveikatą stiprinantis turgus, kalėjimas ir kt.
Pagrindinės visų sveikatą stiprinančios aplinkos programų ir projektų strateginės kryptys:
• sveikatos mokymas ir švietimas (bendruomenės, pacientų, klientų)
• personalo (darbuotojų) sveikatos sauga ir stiprinimas
• visuomenės sveikatos stiprinimas (reziduojamoje, aptarnaujamoje teritorijoje)

Sveikatos mokymas turi didelę įtaką ne tik skatinant žmones sveikiau gyventi, bet ir kuriant
sveikatą palaikančią aplinką:

sveikatos
mokymas
sveikata
pasirinkimas

ligos
sveikatą stiprinanti
aplinka

sveikata
pasirinkimas

sveikatos
mokymas

sveikatą stiprinanti
aplinka

ligos
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17.2. Sveikatą stiprinanti mokykla (sveika mokykla)
Mokykla yra ta vieta, kurioje mokymo ir sveikatingumo programos gali turėti didžiausią
poveikį, nes pasiekia žmogų imliausiu jo gyvenimo periodu – vaikystėje ir paauglystėje.
Sveikatą stiprinančių mokyklų tikslas – stiprinti mokinių sveikatą, gilinti sveikatos žinias ir
įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos ir visuomenės pastangomis kurti integruotą, visapusę sveikatos stiprinimo ir ugdymo sistemą per vaikų ugdymo institucijas. Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos pastangomis nuo 1991 m. pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Projekto darbe dalyvauja 38 Europos šalys, daugiau kaip 500 mokyklų arba
daugiau nei 400 tūkst. mokinių. 1993 m. į Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą buvo priimta Lietuva. Dvylika mūsų šalies mokyklų tapo tikrosiomis narėmis, dar šešios įsitraukė kiek vėliau
asocijuotų narių teisėmis. 2009 m. Vilniuje įvyko Trečioji Europos konferencija sveikatos
stiprinimo mokyklose klausimais ,,Geresnė mokykla – sveikesnė mokykla“. Apie 400 įvairių tipų
bendrojo lavinimo mokyklų ir darželių yra nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės.
Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veiklą koordinuoja ir teikia metodinę pagalbą
Valstybinio aplinkos sveikatos centro Sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo koordinavimo biuras
(http://vasc.sam.lt).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pagrindiniai uždaviniai mokykloms, įgyvendinančioms sveikatos stiprinimo projektą:
sukurti mokykloje sveikatos ugdymo struktūrą;
sudaryti sveikas ir saugias mokymosi sąlygas (tinkamai įrengiant mokymosi ir pagalbines
patalpas, valgyklas, žaidimų aikšteles);
padėti kiekvienam mokiniui, jo šeimos nariams ir visuomenei išsiugdyti sveikatos poreikį ir
atsakomybę už ją;
padėti mokiniams ir visam mokyklos personalui išsiugdyti sveikos gyvensenos įpročius, padedančius išsaugoti ir stiprinti sveikatą, sveiką aplinką bei pasirinkti teisingą sprendimą;
integruoti sveikatos sampratą į bendrąsias ir dalykines mokymo programas (planus) įvairiose mokymo pakopose;
sudaryti mokiniams sąlygas realizuoti savo fizinius, psichinius ir socialinius sugebėjimus;
suformuluoti visam mokyklos kolektyvui konkrečias sveikatos stiprinimo, saugios ir sveikos
aplinkos kūrimo užduotis;
sukurti gerus mokinių, mokinių ir pedagogų, taip pat mokyklos, šeimos ir visuomenės tarpusavio santykius;
turimus išteklius efektyviau naudoti sveikatai stiprinti;
skatinti sveikatos priežiūros specialistus ugdyti ir įtvirtinti sveiką gyvenseną, kartu formuoti
platesnį požiūrį į sveikatą.

17.3. Sveikatą stiprinantis universitetas (sveikas universitetas)
Tai, galima sakyti, specialus sveikatą stiprinančios mokyklos programos projektas, skirtas
aukštosioms mokykloms (sąlyginai jas visas toliau vadinsime universitetais, nes jie buvo šio
projekto pradininkai).
Universitetai gali daug nuveikti ne tik stiprindami studentų ir personalo sveikatą, bet ir
kurdami sveiką, saugią darbo ir mokymosi aplinką, plėtodami sveikatos ugdymą per mokymo ir
tyrinėjimų procesą, ugdydami bendruomenės sveikatą ir būdami sveikatos šaltiniu visuomenėje.
Pagrindinis bet kurio sveikatą stiprinančio universiteto tikslas yra ugdyti, stiprinti ir
įtvirtinti sveikatą visoje universiteto struktūroje.
Tai pasiekti galima įgyvendinus šiuos uždavinius:
• Universitetas, kaip didelė organizacija, kur daugelis žmonių mokosi, dirba, leidžia
laisvalaikį, turi saugoti ir stiprinti studentų ir personalo sveikatą, sukurdamas palankią
darbo ir mokymosi aplinką;
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• Kaip darbdavys, universitetas turi sudaryti palankias sveikatai darbo sąlygas plėtodamas
tinkamą vadovavimo politiką;
• Kaip mokslo ir tyrimų kūrybinis centras, universitetas turi geras galimybes plėtoti ir
įdiegti sveikatos žinias praktikoje;
• Kaip būsimųjų įstatymų kūrėjų, vykdytojų ir turėsiančių galimybes stiprinti kitų sveikatą,
švietėjas, universitetas turi ugdyti tvirtą studentų požiūrį į sveikatos išsaugojimą
bendruomenėje ir visuomenėje;
• Kaip vieta, kur studentai galutinai subręsta, tampa nepriklausomi, išmoksta gyventi
savarankiškai, universitetai atsakingi už visapusiškai sveikos asmenybės ugdymą;
• Kaip bendradarbiaujantis su vietinėmis, nacionalinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis,
universitetas vaidina svarbų vaidmenį plėtodamas visuomenės sveikatos politiką.
Pagrindinė universitetų paskirtis – mokslo ir tiriamasis darbas. Dėstytojų tikslas, kad
studentų auditoriją pasiektų sveikatą stiprinančioss žinios, o kai šie studentai išeis iš universiteto –
ir visuomenę. Su sveikata susiję tyrimai ir įvairios sveikatos temos gali būti ne tik mokomųjų planų
pagrindinė dalis, bet taip pat gali būti naudojami įvairioms paskaitų temoms iliustruoti.
Pirmieji du sveikatą stiprinantys universitetai Europoje – Anglijos Lancaster ir Central
Lancashire universitetai. Lancaster universiteto rekomenduojamas Beattie modelis sveikatos
stiprinimo planavimui ir analizei pateiktas šio konspekto 23 priede. Tai labai geras sveikatos
stiprinimo modelis, nes atspindi, kaip keturios skirtingos sveikatos ugdymo ir mokymo strategijos
gali būti įgyvendinamos universitete.

17.4. Sveikatą stiprinanti ligoninė (sveika ligoninė)
Reikšmingas vaidmuo sveikatos apsaugos sistemoje tenka ligoninėms. Tai daugybei žmonių
reikalingos įstaigos, todėl jos gali daryti įtaką nemažai gyventojų daliai. Kai kuriose šalyse kiekvienais metais iki 20 proc. gyventojų yra ligoninės pacientai. Kai kuriuose miestuose ligoninė yra daugiausiai darbo vietų turinti įstaiga: 30 tūkst. Europos ligoninių dirba 3 proc. visos darbo jėgos.
Ligoninėse gali būti pavojingos darbo sąlygos. Pavojų sveikatai kelia ne tik įvairios toksinės, infekcinės cheminės medžiagos ar fiziniai veiksniai, tačiau ir stresas, kylantis dėl įtampos, susijusios su darbo pobūdžiu ir atsakomybe.
Ligoninės - didelio atliekų kiekio „gamintojos“. Jos gali prisidėti prie aplinkos teršimo mažinimo ir, būdamos didelio produktų kiekio vartotojos, gali skatinti sveikų produktų vartojimą ir aplinkos apsaugą.
Iki šiol ligoninės teikdamos plačios apimties diagnostikos ir gydymo paslaugas didžiausią
dėmesį skirdavo ligai gydyti ir gydymo priežiūrai, o ne sveikatos stiprinimui. Šiandien ligoninės
pradeda rūpintis pacientų gyvenimu prieš paguldymą į ligoninę ir po jo; ligoninės vis labiau įsisąmonina savo santykį su kitomis sveikatos sritimis ir su visuomene. Kadangi ligonių rūpinimasis
sveikatos stiprinimu ir ligų profilaktika buvo tik šalutinis reikalas, šiose srityse ligoninės turi dar
daug galimybių, kurių įgyvendinimas padėtų geriausiai panaudoti išteklius ne tik gydymo priežiūrai, bet ir sveikatai stiprinti bei sveikai gyvensenai ugdyti.
Pagal Pasaulio sveikatos organizacijos strategiją „Sveikata visiems 21 amžiuje“, Otavos
bei Liublijanos chartijas, Budapešto deklaraciją dėl sveikatą stiprinančių ligoninių, sveikatą stiprinanti ligoninė turėtų:
1. Puoselėti žmonių orumą, lygybę ir solidarumą bei profesinę etiką, atsižvelgiant į skirtingų gyventojų grupių reikmes, vertybes ir kultūrą.
2. Orientuotis į pacientų, jų giminaičių ir personalo gyvenimo kokybės gerinimą, aplinkos
saugą ir galimybių tapti švietimo įstaiga plačiąja prasme įgyvendinimą.
3. Pasiaukojamai dirbti dėl žmonių sveikatos, o ne vien tik teikti gydymo paslaugas.
4. Remtis žmonėmis, kurie teikia sveikatos paslaugas taip, kaip geriausia pacientams ir jų
giminaičiams; lengvinti sveikimo eigą ir siekti pacientų sveikatos stiprinimo.
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5. Veiksmingai ir ekonomiškai naudoti bei skirstyti sveikatai gerinti turimus išteklius.
6. Užmegzti kuo glaudesnius visų sveikatos apsaugos sistemos lygmenų ir bendruomenės
ryšius.
Sveikatos apsaugos skirstymas į pirminio ir antrinio lygio, anot prof. J.Vang, jau nebeteko
prasmės, nes sveikatos stiprinimas neturi lygių, o turi tikslus. Tą patį galima pasakyti ir apie sveikatos priežiūros skirstymą į asmens ir visuomenės. Tai geriausiai įrodo Sveikatą stiprinančių ligoninių
projektas. Asmens sveikatos priežiūrą vykdančios institucijos – ligoninės imasi visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų, – įgyvendinti sveikatos stiprinimo programas.
Pagrindinės Sveikatą stiprinančių ligoninių strategijos kryptys:
• ligonių sveikatos mokymas;
• personalo sveikatos sauga ir stiprinimas;
• visuomenės sveikatos stiprinimas (aptarnaujamoje teritorijoje).
Lietuvoje 1996 m. susikūręs Sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) tinklas jungia 11 ligoninių, kurios vykdo 44 sveikatos stiprinimo projektus. Kasmet organizuojami SSL seminarai, konferencijos, kurių metu pristatomi ir aptariami efektyviausiai vykdomi projektai, platinama geroji patirtis (daugiau informacijos žiūrėti internete adresu www.kmu.lt/ssl ).

17.5. Sveikatą stiprinanti darbo vieta (sveikatos stiprinimas darbe)
Sveikatos stiprinimas darbe – tai suderintos darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos
dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti (1997 m. Liuksemburgo sveikatos stiprinimo darbe
deklaracija, atnaujinta 2005 m.).
Darbuotojų sveikata gali būti stiprinama:
• gerinant įmonės ar įstaigos darbo organizavimą ir darbo vietos aplinką;
• remiant aktyvų darbuotojų dalyvavimą;
• skatinant asmeninį tobulėjimą.
Sveikatos stiprinimas darbe į savarankišką sveikatos stiprinimo veiklą išsirutuliojo per
paskutiniuosius 20 metų, keičiantis supratimui apie sveikatą ir sveikatos stiprinimą.
Sveikatos stiprinimo darbe koncepcija apima šiuos gyvensenos ir specifinius su darbu
susijusius veiksnius, galinčius pagerinti darbuotojų sveikatą:
• vadybos principus ir metodus, pripažįstančius, kad darbuotojų sveikata, o ne vien tik
gamybos išlaidos yra lemiamas įmonių sėkmės veiksnys;
• įmonės kultūrą ir atitinkamus vadovavimo principus, užtikrinančius darbuotojų
dalyvavimą, jų motyvaciją ir atsakomybę;
• darbo organizavimo principus, kurie užtikrina atitinkamą pusiausvyrą tarp darbuotojui
keliamų reikalavimų, savikontrolės, įgudimo ir socialinio palaikymo laipsnio;
• personalo politiką, kuri apima ir sveikatos stiprinimo klausimus;
• integruotų profesinės sveikatos ir saugos paslaugų teikimą.
Tradicinis požiūris į sveikatos ir darbo santykius buvo susijęs su kenksmingų sveikatai
veiksnių išaiškinimu ir jų poveikio pašalinimu arba sumažinimu. Ateityje sveikata ir darbas bus
vertinami platesniu perspektyviniu požiūriu, leidžiančiu suvokti ir atpažinti tokias pagrindines
darbo aplinkos savybes, kurios turi tiesioginę arba netiesioginę įtaką sveikatai, kaip vadyba ir
lyderiavimas, darbo organizavimas, ryšiai (komunikacijos) ir informacija, darbo ypatybės, visą
gyvenimą trunkantis mokymasis, socialinė ir fizinė darbo aplinka.
Darbe mes praleidžiame didžiąją savo gyvenimo dalį (apie 60 proc. aktyvaus laiko). Darbo
vieta neatskirta nuo gyvenamoje ir socialinėje aplinkoje (šeimoje, mieste, šalyje) vykstančių
procesų. Akivaizdu, kad jie daro įtaką gyventojų darbinei veiklai. Darbo vieta žmogaus sveikatą
veikia įvairiais aspektais. Jei darbo sąlygos blogos, nepakanka darbo įgūdžių, trūksta bendradarbių
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paramos, gali sutrikti darbuotojo sveikatos būklė. Kita vertus, darbas gali ugdyti asmenines savybes
ir stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius.
Visuomenės sveikatos požiūriu sveikatos stiprinimas, žalingų sveikatai veiksnių bei ligų
profilaktika daro didelę įtaką gyventojų sveikatai, įmonių ir organizacijų darbui. Prarandami
milijonai litų dėl to, kad nepakankamai dėmesio ir investicijų skiriama sveikatos stiprinimui,
kenksmingų sveikatai veiksnių prevencijai darbo vietose. Pasekmės – laikinas nedarbingumas (dėl
nelaimingų atsitikimų ir ligų), pravaikštos, sumažėjęs darbo našumas ir kokybė, didelė kadrų kaita
(dėl kurios didėja išlaidos personalo mokymui), konfliktai darbe ir kt.
Europos sveikatos ir saugos darbe agentūros duomenimis, 15 Europos valstybių dėl su darbu
susijusių sveikatos sutrikimų per metus prarandama apie 600 milijonus darbo dienų, nuo 2,6 iki 3,8
proc. bendrojo nacionalinio produkto (BNP).
Yra dvi priežastys, dėl kurių sveikatos stiprinimas darbo vietoje yra toks svarbus. Pirma,
darbo vietose mes galime pasiekti sveikus darbingo amžiaus suaugusius asmenis, ypač vyrus, kurie
nesikreipia į sveikatos priežiūros įstaigas, taikyti jiems sveikatos stiprinimo priemones
pasinaudodami jau sukurta ryšių sistema ir bendradarbių įtaka. Antra, galime stiprinti darbuotojų
sveikatą, vykdydami kenksmingų ir žalingų sveikatai veiksnių prevenciją darbo vietose.
Darbo vietos įtaka sveikatai priklauso nuo pačių darbuotojų, darbdavių ir įmonių
administracijos veiklos, profesinių sąjungų, pramonininkų ir verslininkų organizacijų aktyvumo,
darbų saugos, sveikatos priežiūros, darbo medicinos, aplinkos apsaugos ir kitų specialistų
kompetencijos.
Sveikatos stiprinimo darbe veiklos sritys:
• pirmosios medicinos pagalbos ir kitų medicinos paslaugų teikimas
• sveikatos tikrinimas prieš priimant į darbą
• apsauga nuo nelaimingų atsitikimų
• kenksmingų sveikatai veiksnių ir infekcijų kontrolė
• sveikos gyvensenos įpročių ugdymas
• sveikesnės darbo aplinkos kūrimas (teisės aktų priėmimas ir įgyvendinimas)
• sveikatos ugdymo paslaugų (mankšta, konsultacijos, atranka) teikimas
Sveikatos stiprinimo darbe veikla plačiai paplitusi JAV, šiaurės ir centrinės Europos
valstybėse. Apie 90 proc. JAV įmonių įgyvendina sveikatos stiprinimo darbe projektus ir
programas, kurių įgyvendinimas teikia ir ekonominę naudą (penkių didžiausių JAV kompanijų
duomenimis, jų investicijos į sveikatos stiprinimo darbe priemones davė nuo 2,05 iki 6,15 milijonų
dolerių). Kiekvienas JAV doleris, investuotas į sveikatos stiprinimą darbe, grąžina nuo 2,5 iki 4,8
dolerių, 12–36 proc. sumažindamas nedarbingų dienų skaičių.
Sveikatos stiprinimo darbe programos
Sveiki darbuotojai — sveikose darbo vietose. Tokiu principu vadovaujasi Sveikatos
stiprinimo darbe Europos tinklo (angl. – The European network for workplace health promotion),
įkurto 1996 metais, nariai.
Šio tinklo narėmis yra Europos Sąjungos bei kitos valstybės, kaip Norvegija, Islandija,
Šveicarija, Lichtenšteinas, Kipras, Malta, Slovakija (iš viso 31 narė). Tinklo sukūrimą inicijavo ir jo
veiklą remia Europos Komisija, finansuojanti tinklo narių vykdomus projektus per ES visuomenės
sveikatos veiksmų programą. Tinklo veiklą koordinuoja Federalinės sveikatos draudimo bendrovės
fondų asociacija (angl. Federal Association of Company Health Insurance Funds, vok. BKK
Bundesverband), kuri yra Esene (Vokietijoje).
Sveikatos stiprinimas darbe vykdomas bendromis darbdavių, darbuotojų ir visuomenės
pastangomis. Darbuotojų sveikata stiprėja gerinant darbo organizavimą ir darbo aplinką, ugdant
aktyvų jų dalyvavimą ir skatinant kiekvieno asmens tobulėjimą. Neapsiribojama sveikatos ir
saugumo darbe vien kaip kenksmingų fizinių ir cheminių veiksnių pašalinimo tradicine samprata.
Modernioji sveikatos stiprinimo darbe koncepcija apima ir tokius veiksnius, kaip darbo
organizavimas, planavimas. Tai holistinė sveikatos ir saugumo darbe interpretacija.
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Gali būti vykdomos įvairios sveikatos stiprinimo darbe programos – sveikos gyvensenos
ugdymo ir atskirų jos komponentų (fizinio aktyvumo, mitybos, streso kontrolės ir psichologinio
klimato gerinimo) plėtotė. Alkoholio ir narkotikų vartojimo darbe prevencijos programa taip pat
gali būti įmonės sveikatos stiprinimo darbe programos dalis (aktualus komponentas).
Dažniausiai įgyvendinamų sveikatos stiprinimo darbe programų tipai:
programos, skirtos propaguoti sveikatos žinias apie ligų ir rizikos veiksnių poveikį sveikatai
ir jų prevenciją;
programos, skirtos sveikesnei darbuotojų gyvensenai ugdyti;
programos, skirtos individo sveikesnei elgsenai formuoti remiantis kolektyvo įtaka;
programos, skirtos tarpusavio palaikymo sistemoms kurti;
programos, skatinančios aktyvų darbuotojų dalyvavimą sveikatos stiprinimo procesuose
Sveikatos stiprinimo darbe programų sėkmės komponentai:
įmonės/įstaigos vadovų palaikymas;
visų lygių darbuotojų dalyvavimas planuojant ir įgyvendinant sveikatos stiprinimo
priemones;
poveikis konkretiems rizikos veiksniams, kurie veikia specifines įmonės/įstaigos darbuotojų
grupes (pvz., stresas, su darbo sąlygomis susijusios vėžio formos);
geras aprūpinimas ištekliais (programoms įgyvendinti).
Daugiau apie sveikatos stiprinimą darbe galima rasti šiuose interneto puslapiuose:
www.enwhp.org;
www.enterprise-for-health.org;
www.bkk.de;
www.imp.lodz.pl;
http://osha.eu.int; www.cdc.gov/niosh .

Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Paaiškinkite, kodėl sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo koncepcija yra holistinio ir
daugiadisciplininio požiūrio į visuomenės sveikatos priežiūrą pagrindas?
2. Kokios yra trys pagrindinės visų sveikatą stiprinančios aplinkos projektų ir programų strateginės
kryptys?
3. Išvardykite sveikatą stiprinančios aplinkos programų (projektų) sėkmės komponentus
4. Kuris sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo modelis skirtas aplinkos sąlygojamoms sveikatos
problemoms išsiaiškinti ir sprendimams surasti?
5. Pateikite sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo veiklos pavyzdžių.
6. Kuris iš PSO inicijuotų sveikatą stiprinančios aplinkos projektų (programų) buvo pirmasis?
7. Kiek Europos valstybių dalyvauja tinklo MES (Mokyklos – Europiečių Sveikatai) veikloje? Ar
Lietuva yra šio tinklo narė? (atsakymą galima rasti interneto puslapyje http://vasc.sam.lt)
8. Kiek valstybių turi patvirtintus sveikatą stiprinančių mokyklų kriterijus? Kada jie buvo patvirtinti
Lietuvoje? (atsakymą galima rasti interneto puslapyje http://vasc.sam.lt)
9. Kiek sveikatą stiprinančių mokyklų ir darželių yra Lietuvoje?
10. Išvardykite Jūsų miesto (rajono) mokyklas, Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo
nares. Pasidomėkite, kokius sveikatos stiprinimo projektus (priemones, veiklą) šios mokyklos
vykdo.
11. Išvardykite sveikatos priežiūros įstaigas, Lietuvos sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo nares.
Pasidomėkite, ar Jūsų mieste (rajone) yra tokia įstaiga, sužinokite jos vykdomų projektų temas.
12. Paaiškinkite 24 ir 25 prieduose pateikiamų paveikslų idėjas.
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VI. SVEIKATOS STIPRINIMO TECHNOLOGIJŲ PANAUDOJIMAS PRAKTINĖMS
VISUOMENĖS SVEIKATOS PROBLEMOMS SPRĘSTI

18. Sveikatos stiprinimas – pagrindinė moderniosios visuomenės sveikatinimo priemonė
Šiuolaikinės visuomenės sveikatos problemas lemia socialinė nelygybė ir psichikos
sveikatos sutrikimai, siejami su tokiais reiškiniais kaip nusikalstamumas, vandalizmas,
chuliganizmas, susvetimėjimas, potraukis į azartinius žaidimus, alkoholį ir narkotikus,
smurtavimas prieš vaikus bei sutuoktinius (M.B. Mittelmark, 2000).
Šių problemų nesprendžia ligoninė, poliklinika, psichikos sveikatos centras, specialioji
ugdymo įstaiga, policija ar kalėjimas, nes jas lemia ne genetinės, biologinės, biocheminės ar
fiziologinės priežastys, bet socialinė nelygybė, kurios pasekmės – skurdas, netvari ar iširusi šeima,
nedarbas, būsto neturėjimas, neviltis, socialinė izoliacija, menkos galimybės pakeisti aplinkybes,
per maža bendruomenės pagalba, sunki mokyklų padėtis, nusikaltimai ir smurtas gatvėse, valios,
šviesesnės ateities siekių praradimas. Tyrimų duomenimis, socialinė nelygybė didina šalių ir
gyventojų grupių sveikatos skirtumus.
Nė viena šalis ar bendruomenė nėra apsaugota nuo šių problemų. Net labai gerai veikiančios
sveikatos priežiūros sistemos negali išspręsti šiuolaikinių sveikatos problemų, nes tam reikia naujo
mąstymo ir radikalių sprendimų.
Modernioji visuomenės sveikatos priežiūra vis labiau orientuojama į sveikatos stiprinimą,
nes sveikatos stiprinimas yra vienas iš efektyviausių būdų, įgalinančių pakeisti gyventojų
elgseną, kurti socialinės aplinkos sąlygas sveikatai stiprinti, našiai ir kūrybingai dirbti.
Sveikatos stiprinimas atveria naują visuomenės sveikatos veiklos erą klestinčiai ir lygiateisiai
visuomenei kurti.

Sveikatos stiprinimas yra pagrindinė moderniosios visuomenės sveikatinimo priemonė, tačiau
ja tinkamai pasinaudosime tik žinodami, kokią problemą ketiname spręsti ar kokį darbą atlikti.
Daugelyje žinomų sveikatos stiprinimo apibrėžimų akcentuojami sveikatos stiprinimo tikslai
(sveikatos stiprinimo tikslas yra subalansuotas teigiamų fizinių, psichinių ir socialinių sveikatos
aspektų sustiprinimas kartu su neigiamu fizinių, psichinių ir socialinių ligotumo aspektų prevencija
taikant sveikatos mokymą, ligų profilaktiką ir sveikatos apsaugą), strategijos (sveikatos stiprinimas
yra ne vien tik tradicinis rūpinimasis individualiu sveikatą lemiančiu elgesiu, tai tarpinė strategija
tarp žmonių ir jų aplinkos, siejanti asmeninį pasirinkimą ir socialinę atsakomybę), pagrindinės
veiklos kryptys (formuoti sveikatą palaikančią politiką ir aplinką, stiprinti bendruomenės veiklą,
ugdyti asmeninius įgūdžius, o sveikatos priežiūrą orientuoti sveikatos stiprinimo kryptimi).

19. Sveikatos stiprinimo technologijos
Šiuolaikinę sveikatos stiprinimo veiklą, pagal prof. M. B. Mittelmark (2000), galima
apibrėžti ir kaip keturias tarpusavyje susijusias sveikatos stiprinimo technologijas, skirtas:
1. Įvertinti sveikatos politiką ir programas
Pradedant nuo nacionalinio (visos šalies) ir baigiant vietinio (bendruomenės) lygio sveikatos
politika ir programomis turi būti sistemingai ir griežtai vertinamas jų poveikis sveikatai. Vertinama
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ne tik su žemės ūkiu susijusi veikla, bet ir užimtumo, apsirūpinimo būstu, poilsio galimybių,
mokslo ir technologijų diegimo būklės, žmonių pajamos, saugumo, transporto, švietimo
infrastruktūros, turizmo ir ekonomikos plėtotės įtaka šalies gyventojams, bendruomenės narių
sveikatai. Sąrašas gali būti tęsiamas. Sveikatos politikos ir programų efektyvumo vertinimas
naudojantis sveikatos stiprinimo sukurtomis technologijomis verčia politikus būti atsakingesnius
atsiskaitant rinkėjams. Amsterdamo sutarties 152 straipsnis įpareigoja ES valstybes nares vertinti
visų žinybų veiklos (vykdomos politikos) įtaką žmonių sveikatai. Sveikatos stiprinimo projektų ir
programų vertinimo technologija bus išdėstyta kitame (VII) šio konspekto skyriuje.
2. Stiprinti bendruomenių galimybes ir pajėgumus, kurti sveikatai palankią aplinką
Yra sukurta sveikatos stiprinimo technologijų ir metodų, kaip mobilizuoti vietos išteklius,
įtraukti piliečius, vyriausybes ir organizacijas į sveikatą palaikančios aplinkos kūrimo procesą,
siekiant teigiamų gyventojų sveikatos būklės, gyvenamosios, mokymosi ir darbo aplinkos pokyčių.
Sukaupta tarptautinė patirtis įrodo, kad net ir labai neturtingos bendruomenės gali pasinaudoti
šiomis technologijomis ir turėti iš to akivaizdžios naudos. Išsamiau sveikatą palaikančios aplinkos
kūrimo procesas bei sveikatą stiprinančios mokyklos, universiteto, ligoninės ir darbo vietos
projektai buvo apžvelgti anksčiau (šio konspekto V skyriuje).
3. Plėtoti pirminę ligų prevenciją ir sveikatos mokymą sveikatos priežiūros įstaigose
Dabartinė sveikatos priežiūros sistema neužtikrina, kad visi asmens sveikatos priežiūros
įstaigų (pirminės sveikatos priežiūros centrų, šeimos gydytojų kabinetų, ambulatorijų, medicinos
punktų ir kt.) pacientai, visuomenės sveikatos centrų ir jų filialų klientai turėtų galimybę įgyti
sveikatos žinių ir įgūdžių, reikalingų jų sveikatos stiprinimo potencialui realizuoti.
Daugelyje pasaulio šalių sveikatos priežiūros įstaigų yra patvirtintos pacientų mokymo
rekomendacijos. Pacientams ne tik suteikiama informacija apie konkrečią ligą, pasakoma diagnozė,
bet ir imta aiškinti, kaip stiprinti ir saugoti sveikatą. Plėtojamas aktyvaus paciento dalyvavimo
sveikatinimo procese modelis. Teigiamiu pavyzdžiu galėtų būti Skandinavijos šalyse įdiegtas
komandinio darbo principas, naudojamas sveikatos stiprinimo veiklai bendruomenėje plėtoti, bei
Didžiosios Britanijos nacionalinė sveikatos priežiūros tarnyba, kurioje daug dėmesio skiriama ligų
prevencijai ir pacientams reikalingos informacijos teikimui, slaugos specialistų dalyvavimui
pacientų mokymo procese.
Lietuvoje taip pat kuriasi sergančiųjų įvairiomis ligomis klubai, draugijos ir kitos
nevyriausybinės organizacijos. Veikia apie šimtą organizacijų ir įstaigų, užsiimančių sveikatos
mokymo bei ligų prevencijos veikla. Prieš dešimt metų susikūręs Lietuvos sveikatą stiprinančių
ligoninių tinklas sieja 11 ligoninių. Šiose ligoninėse pacientai jau mokomi sveikatos, savikontrolės
metodų, vykdomi žalingų įpročių prevencijos projektai, organizuojami seminarai, konferencijos,
kuriuose pristatomi ir aptariami efektyviausi projektai, dalijamasi darbo patirtimi.
4. Padėti gyventojams rūpintis savo sveikata ir ją gerinti keičiant gyvenseną ir elgseną,
mokyti juos tinkamai naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis
Yra sukurta sveikatos stiprinimo technologijų ir jų diegimo metodų, skirtų padėti piliečiams
geriau rūpintis savo sveikata, motyvuoti juos keisti elgseną ir siekti sveikesnės gyvensenos.
Tarptautinė sveikatos stiprinimo ir mokymo sąjunga (International Union for Health Promotion
and Education) yra surinkusi sveikatos stiprinimo efektyvumo įrodymų ir paskelbusi juos
specialiame leidinyje (,,Sveikatos stiprinimo efektyvumo įrodymai“, 1994).
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20. Sveikatos stiprinimo pajėgumų (gebėjimų) didinimas
Sveikatos stiprinimo pajėgumų didinimas apibrėžiamas kaip būdas plėtoti darnaus
vystymosi įgūdžius, organizacines struktūras, išteklius, sveikatos priežiūros bei kitų sektorių
įsipareigojimus gerinti sveikatą, pratęsti ir daug kartų padidinti sveikatos naudą (Hawe ir kt., 1997).
(Capacity building is an approach to the development of sustainable skills, organizational
structures, resources and commitment to health improvement in health and other sectors, to
prolong and multiply health gains many times over (Hawe, et al. 1997).

Pagrindinės sveikatos pajėgumų didinimo
veiklos sritys
Pajėgumų didinimas
•Infrastruktūros plėtojimas
•Darnios plėtros išlaikymas
•Problemų sprendimo gebėjimų didinimas

Organizacinių
pokyčių
plėtojimas

Lyderiavimas

Darbuotojų
mokymas

Išteklių
paskirstymas

Partnerystė

Pajėgumų didinimo praktikai būdingos veiklos kryptys (Hawe, King ir Noort, 2000):
1. Sveikatos infrastruktūros arba tarnybos paslaugų plėtojimas
Galimybė vykdyti tam tikras programas kaip atsaką į iškilusias tam tikras sveikatos
problemas. Paprastai nurodomi minimalūs reikalavimai sveikatos sektoriaus struktūroms, įgūdžiams
ir ištekliams.
2. Programinis palaikymas ir subalansavimas
Galimybė tęsti programos vykdymą (kaip papildomą ar vietoje ją pradėjusios organizacijos)
per sukurtą įstaigų tinklą.
3. Bendruomenių ir organizacijų problemų sprendimų gebėjimas
Galimybė nustatyti bendrąsias sveikatos problemas ir sukurti atitinkamus mechanizmus joms
spręsti pasinaudojant tam tikrų programų vykdymo ar veiklos patirtimi.
Organizacinių pokyčių plėtojimo strategijų pavyzdžiai pateikti šio konspekto 26 priede.
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21. Bendruomenės įtraukimas į sveikatos stiprinimo procesą
Sveikatos stiprinimas bendruomenėje nuo kitų sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimo
projektų skiriasi savo neformalumu. Sveikatos stiprinimo bendruomenėje plėtojimas neturėtų būti
painiojamas su vadinamosiomis ,,plačios apimties” programomis (pvz., koronarinės širdies ligos
prevencija), kurioms įgyvendinti sutelkiamos visos galimos institucijos.
Sveikatos stiprinimo bendruomenėje plėtojimas apima darbą su vadinamosiomis
,,rezistentiškomis“ grupėmis, kurias sunku pasiekti skurdo, nepritekliaus, žalingoje sveikatai
aplinkoje. Sveikatos stiprinimo bendruomenėje plėtotė remiasi jėgų sutelkimo (galios įgijimo
modeliu (empowerment model), stengiantis visuomenėje tolygiai paskirstyti išteklius. Paprastai tai
atliekama per bendruomenėse dirbančius specialiai tam parengtus visuomenės sveikatos
profesionalus – pokyčių agentus, kurie padeda identifikuoti bendruomenių sveikatos stiprinimo
poreikius. Sėkminga bendruomenės sveikatos priežiūros darbuotojo veikla padeda didinti žmonių
sąmoningumą, keisti jų sveikatos problemų suvokimą bei įgyti didesnį pasitikėjimą savo
bendruomenės galimybėmis. Trumpai tariant, bendruomenės narių pajėgumai turi būti sutelkti
reikalingiems pokyčiams įgyvendinti.
Bendruomenės sveikatos priežiūros darbuotojo veiklos schema gali būti pavaizduota taip:
(pagal Tones, 2002)

Bendruomenės sveikatos darbuotojas
inicijuoja laisvą pasikeitimą
idėjomis, įsiklauso, siekia gauti
bendruomenės pritarimą

Bendruomenės darbuotojas
didina supratimą apie sveikatą
ir socialines problemas

Identifikuoja
esamus
poreikius

Dialogų ir diskusijų metu
identifikuotos socialinių
problemų esminės priežastys

Identifikuoja
bendruomenės
lyderius

Sėkmė lydi sėkmę.
Bendruomenė įgyja
pasitikėjimą imtis naujų
darbų

Bendruomenės
koalicijų

steigimas

palaikančių
gyvensenos
įgūdžių teikimas

Praktika: apmąstymo ir veiklos stadija.
Aptarti ir rasti sprendimai

BENDRUOMENĖ
IMASI VEIKTI

Sveikatos stiprinimo bendruomenėje plėtotė – tai strategija, kurios tikslas suteikti žmonėms
galių (empower), kad galėtų geriau rūpintis veiksniais, kurie daro įtaką jų sveikatai. Esminis šios
sveikatos stiprinimo veiklos aspektas yra padidinti bendruomenės narių dalyvavimą priimant jų
sveikatai turinčius įtakos sprendimus.
Bendruomenė gali būti apibrėžiama kaip geografiniu (mikrorajono, seniūnijos gyventojai),
kultūriniu (žydų, krikščionių bendruomenės) ar socialiniu (tam tikros socialinės klasės darbuotojų,
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gėjų bendruomenės) požiūriu homogeniška individų grupė. Tie patys žmonės gali būti skirtingų
bendruomenių nariais. Bendruomenių veikla būna nukreipta prieš socialinę ir kitokią mažumų
diskriminaciją, skurdą ir nelygybę naudojantis sveikatos priežiūros ir stiprinimo paslaugomis.
Bendruomenės sveikatos plėtotė yra procesas, kuriuo bendruomenė identifikuoja savo
sveikatos poreikius, svarsto, kaip tie poreikiai gali būti patenkinti, ir bendru sutarimu nustato
veiklos prioritetus.
Daugelyje pasaulio šalių bendruomenės sveikatos plėtojimą vykdo profesionalūs darbuotojai,
kuriuos įdarbina savivaldybių administracija. Pagrindinė jų funkcija – padėti bendruomenei plėtoti
sveikatos stiprinimo veiklą, nes pagal Pasaulio sveikatos organizacijos priimtus dokumentus,
,,žmonės turi teisę ir pareigą dalyvauti individualiai ir bendrai planuojant ir įgyvendinant jų
sveikatos priežiūrą” (PSO, 1978).
Plėtojant bendruomenės sveikatą vadovaujamasi trimis bendraisiais principais:
•

•
•

,,vartotojo viršenybės“ (vartotojas visuomet teisus), tarp bendruomenės narių vyrauja platesnis,
nei sveikatos priežiūros profesionalų požiūris į sveikatą (pvz., apklausų metu žmonės dažniau
nurodo socialines ir ekonomines sąlygas (tokias kaip bedarbystę, taršą, nepakankamas pajamas),
kurios daro įtaką jų sveikatai. Todėl visuomenės sveikatos specialistas, dirbdamas
bendruomenėje, turi matyti visus veiksnius (sveikatos determinantus), veikiančius
bendruomenės narių sveikatą;
dėmesio konkrečiai veiklai, plėtojant tarpusavio pagalbos grupių veiklą, sveikatos lobizmą,
plėtojant paramą, pvz., vaikų įstaigoms;
dėmesio neįgaliųjų ir pažeidžiamiausioms grupėms, mažinant jų sveikatos skirtumus.

Sveikatos stiprinimo bendruomenėje plėtote nesiekiama ,,kolonizuoti“ bendruomenės, o
sveikatos priežiūros profesionalai neturi siekti manipuliuoti bendruomenės ryšiais (tinklais),
autoritariniu (nedemokratiniu būdu) siekti užsibrėžtų sveikatos stiprinimo tikslų.
Bendruomenės sveikatos projektams būdingos savybės (pagal Rosenthal, 1983):
•
•
•
•
•
•

pagrindiniai programų vykdytojai yra ne sveikatos priežiūros profesionalai;
rūpinimasi sveikatos ir sveikatos priežiūros nelygybe (sveikatos skirtumų mažinimu);
rūpinimasi, kad didėtų bendruomenės narių supratimas apie socialines sveikatos ir ligų
priežastis;
informacija apie gyventojų sveikatą ir ligas yra ,,demonopolizuota“
veiklos pagrindą sudaro darbas su nedidelėmis vietinių žmonių grupėmis;
projektai turi katalizuojančią funkciją stimuliuojant vietos sveikatos, socialinės apsaugos ir
švietimo paslaugas.

Bendruomenės sveikata stiprinama per konkrečią bendruomenės veiklą, jos pastangas sukurti
sveikatai palankią socialinę ir ekonominę aplinką. Bendruomenės veikla turi būti plėtojama didinant
bendruomenės pajėgumą ir savarankiškumą. Asmeniniai prevencijos, terapijos, reabilitacijos
įgūdžiai turi būti diegiami teikiant informaciją, vykdant gyventojų sveikatos mokymą bei
formuojant gyvensenos įpročius.
Bendruomenių sveikatos tarybos turi būti orientuotos į didesnę atsakomybę už jų
teritorijos gyventojų sveikatos stiprinimą, ne tik už ligų gydymą. Jos turi siekti visų sektorių
bendradarbiavimo, ieškoti sveikatos veiklos talkininkų.
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Ateitis priklauso sisteminiam požiūriui į sveikatos stiprinimą. Šiuo požiūriu bendruomenė
vertinama kaip sistema, sudaryta iš posistemių ar sektorių, individų, susijusių tarpusavio ryšiais.
Posistemės susideda iš politikos, ekonomikos, sveikatos, švietimo, ryšių, religijos, poilsio,
socialinės gerovės ir kitų sektorių, savanorių grupių (nevyriausybinių organizacijų). Sisteminiu
požiūriu pokyčiai viename sektoriuje daro poveikį ir kitoms sistemos dalims (Vaandrager, 1995).
Informuoti žmones, ką jiems daryti ir ko nedaryti, nėra efektyvus metodas siekti jų elgesio
pokyčių. Alternatyvus požiūris yra sudaryti sąlygas patiems žmonėms sąmoningai pasirinkti
sveikesnę gyvenseną, kurti sveikatą palaikančią gyvenamąją bei socialinę aplinką.
Bendruomenę įtraukti į sveikatos stiprinimo procesą galima pradėti nuo ryšių tarp
bendruomenės narių ir grupių sampratos, šių ryšių stiprumo, įgytų įgūdžių bei turimų išteklių
įvertinimo (Colomer, 1993). Būtina žinoti, ką dauguma bendruomenės narių laiko svarbia sveikatos
problema, nes nuo to priklauso jų dalyvavimo sveikatos ugdymo procese aktyvumas bei
efektyvumas. Bendruomenės dalyvavimo sveikatos stiprinimo veikloje lygmenys (pagal Pretty,
1995), bei konkrečios bendruomenės veiklos pavyzdys (1991–1995 m. Kanadoje bendruomenės
lygmeniu vykdytos širdies stiprinimo programos priemonės, Pelletier, 1997) pateikti šio konspekto
27 ir 28 prieduose.
Aktyvus ir efektyvus bendruomenės dalyvavimas sveikatos stiprinimo procese (nustatant
prioritetus, priimant sprendimus, planuojant ir įgyvendinant strategijas) yra viena svarbiausių
XXI amžiaus visuomenės sveikatos stiprinimo plėtros prioritetinių krypčių.

22. Sveikatos stiprinimo programų ir projektų rengimas
Šioje konspekto pastraipoje pateikiamas programų ir projektų struktūros aprašymas, jų
rengimo etapai. Rengiant sveikatos stiprinimo programą ar projektą galima naudoti Sveikatą
palaikančių aplinkų veiklos (SESAME) modelio 8 žingsnių seką, aprašytą šio konspekto V skyriaus
16.3 pastraipoje:
1. Identifikuoti poreikius ir problemas.
2. Ieškoti ir burti sąjungininkus.
3. Nustatyti tikslus, uždavinius ir vertinimo kriterijus.
4. Parengti priemonių įgyvendinimo planą ir sutelkti išteklius.
5. Įgyvendinti numatytas priemones.
6. Sukurti palaikymo struktūras programos tęstinumui užtikrinti.
7. Įvertinti veiklos rezultatus.
8. Patikslinti ir koreguoti programą, atsižvelgiant į situacijos pasikeitimus.
Programa – tai dokumentas, kuriame nustatyti tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo
kriterijai ir poveikis visuomenei. Projektas – tai veiksmų ir užduočių seka konkrečiai problemai
išspręsti. Projektų apimtys paprastai yra mažesnės už programų, turi apibrėžtą pradžią ir pabaigą bei
jam įgyvendinti reikalingus išteklius. Projektai dažniausiai rengiami programų uždaviniams
įgyvendinti.
Programą sudaro: tikslai, uždaviniai, priemonės, vertinimo kriterijai (programos struktūros
schema pateikta 29 priede). Tikslas nustatomas pagrindinei (svarbiausiai) problemai, kuri buvo
suformuluota atlikus situacijos analizę, išspręsti. Tai galutinė, trokštama būklė, nesuvaržyta laiko ir
išteklių, apibrėžianti galutinį programos rezultatą. Situacijos analizei ir problemų identifikacijai gali
būti naudojami įvairūs metodai: Stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SWOT) analizė, Jėgų
lauko analizė, Problemų, tikslų ir uždavinių medis (30 priedas), K. Ishikavos priežasties ir rezultato
schema ir kt. Programa gali turėti keletą tikslų (tolimesnį ar galutinį ir artimesnius). Tikslo
formuluotė turi būti trumpa, paprasta ir aiški. Kiekvienas programos tikslas turi turėti bent vieną
uždavinį. Uždavinys – tai tarpinis, tiksliai apibrėžtas laiku, konkretus ir pasiekiamas rezultatas.

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

53

Pagal George Doran pasiūlytą SMART (angl. gudrus) metodą, uždavinys turi būti Specifinis
(konkretus), išMatuojamas, pAskiriamas, Realus, Terminuotas. Uždavinys turi atsakyti į klausimus
Ką? (nusako būtiną pasiekti rezultatą), Kiek? (jį turi būti galima išmatuoti ir patikrinti), Kam?
(numato potencialius teikiamų paslaugų gavėjus, poveikio grupę), Kada? (įvykdomas per tam tikrą,
tiksliai apibrėžtą laiką). Tikslas skaidomas į uždavinius, o uždaviniai skaidomi į priemones
(užduotis, darbus). Priemonė – tai efektyviausias ir racionaliausias būdas norimam rezultatui
pasiekti (uždaviniui įgyvendinti). Uždaviniams įgyvendinti rengiami konkrečių priemonių planai.
Priemonės numatomos pagal kiekvieną programos uždavinį. Priemonė turi atitikti šiuos kriterijus:
nusakyti vieną būdą uždaviniui pasiekti, būti apskaičiuojama, turi būti įgyvendinta per apibrėžtą
laikotarpį. Programų uždaviniams įvertinti nustatomi vertinimo kriterijai. Jie turi būti realūs, tikslūs
ir teisingi, susieti su programų tikslais, uždaviniais ir priemonėmis. Vertinimo kriterijai skirstomi į
kiekybinius (nurodo paslaugų apimtį), kokybinius (nurodo vartotojų pasitenkinimą, atitiktį paslaugų
standartams), išlaidų efektyvumo (apibūdina darbo rezultatų ir sunaudotų išteklių santykį).
Uždavinių vertinimo kriterijai yra pagrindiniai programų elementai, pagal juos yra vertinami visos
programos įgyvendinimo rezultatai. Programos vertinimas ne tik padeda atskirti naudingas programos priemones nuo neveiksmingų ir teikia daugiau žinių apie sveikatos stiprinimo metodų
efektyvumą, bet yra pagrindas politikams ir finansuotojams priimti sprendimus dėl programų ir projektų rėmimo.
Išsamiau sveikatos stiprinimo programų vertinimas aprašytas šio konspekto VII skyriaus 24
pastraipoje.

Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Kokias visuomenės sveikatos ir socialines problemas padeda spręsti sveikatos stiprinimo
technologijos?
2. Kaip įtraukti bendruomenę į sveikatos stiprinimo procesą?
3. Parašykite, kokios galėtų būti visuomenės sveikatos specialisto, įdarbinto bendruomenėje,
funkcijos bendruomenės sveikatos stiprinimo plėtotės srityje.
4. Kaip vadinami bendruomenės dalyvavimo sveikatos stiprinimo veikloje mažiausio ir didžiausio
aktyvumo laipsniai?
5. Panagrinėkite 29 priede pateiktos Sveikatos stiprinimo programos (projekto) struktūros schemą.
Pasinaudokite ja atlikdami 6-ąją užduotį.
6. Vienai iš sveikatos stiprinimo programų (,,Mokykla be narkotikų“ ar ,,Važiuoti dviračiu sveika ir
malonu“) suformuluokite programos tikslą (-us), uždavinius, jų įgyvendinimo priemones ir
vertinimo kriterijus. Prieš formuluodami tikslą trumpai apibūdinkite pagrindines visuomenes
sveikatos problemas, kurioms spręsti ši programa būtų rengiama.
7. Užpildykite 30 priedo Problemų, tikslų ir uždavinių medžius vienai iš 6-oje užduotyje pateiktų
sveikatos stiprinimo programų.
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VII. SVEIKATOS STIPRINIMO VERTINIMAS

23. Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas ir paslaugų kokybės užtikrinimas
Vertinimas apibrėžiamas kaip sisteminis socialinio tyrimo procedūrų taikymas socialinių
programų konceptualumui, struktūrai, įgyvendinimui ir naudingumui nustatyti (Rosi ir Freeman,
1985).
Vertinimas suprantamas kaip vertės apibrėžimas, t.y. sprendimas apie vertę (vertės
įvertinimas, value judgement ) – kuris realizuojamas kaip formalus, iš anksto apgalvotas vertinimas
arba kaip neformalus kasdienis (nesisteminis) vertinimas.
Sveikatos stiprinimo vertinimas naudojamas egzistuojančių programų kokybei pagerinti
(mokslu grįstais įrodymais), padidinti sveikatos stiprintojų pajėgumus ir programų produktyvumą.
Vertinimas gali būti orientuotas į proceso vertinimą ir pastangų efektyvumo vertinimą. Sveikatos
stiprinimas turi dvi užduotis: pagerinti ir įvertinti sveikatos stiprinimo programas. Tikslas nėra
siekti tiesos, bet padėti pagerinti sveikatos stiprinimo programų kokybę ir efektyvumą.
Sveikatos stiprinimo efektyvumas gali būti vertinamas iš kelių pozicijų: žmonių sveikatos
pokyčių ir prielaidų sveikatai sustiprinimo. Sveikatos stiprinimas – plati sąvoka, todėl skirtingi
vykdytojai jį supranta skirtingai: vieni akcentuoja rizikos veiksnius, kiti – įgalinimo svarbą (tai
priklauso nuo sveikatos ir sveikatos stiprinimo suvokimo). Todėl skiriasi požiūriai ir į sveikatos
stiprinimo programų efektyvumą.

Grandinė, aiškinanti sveikatos stiprinimo efektus
ir efektyvumą (pagal Savola ir Koskinen-Ollonqvist, 2005)
Problema
formuoja poreikį

(rūkymas neigiamai veikia
Lietuvos gyventojų sveikatą)

(Need)

↓
Tikslas (sumažinti rūkančiųjų skaičių)

Socialinis efektyvumas???

(Object)

↓
Veiklos apimtis (programa skirta
(Output)

rūkymui sumažinti)

↓
Priemonės (programoje dalyvaus 100 žmonių)
(Activities)

↓
Rezultatas (50 žmonių mes rūkyti)
(Result)

Programos efektas

Efektyvumas pasiekiamas, kuomet gautas poveikis yra proporcingas problemos dydžiui (pvz.,
įvyko gyventojų sveikatos pokyčiai). Efektyvumas vertinamas naudojant įvairius metodus ir
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koncepcijas: aprašomuosius (deskriptinius), normatyvinius (ar programa dirba kaip turėtų) ir
priežastinių ryšių aptarimo (ar programa pasiekė planuotų rezultatų). Esminis klausimas, ar
programa, intervencija yra gauto pokyčio priežastis.
Sveikatos stiprinimo veiklos vertinimas tampriai susijęs su sveikatos mokymo ir kitų
visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimu. Sveikatos priežiūros kokybė – tai
laipsnis, kuriuo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra didina tikimybę pasiekti norimų
rezultatų, remdamasi šiuolaikinėmis profesinėmis žiniomis (Chassin ir Galvin, 1998). Specifinių
kokybės gerinimo metodų nėra. Kokybės gerinimo metodai iš dalies apima ir vadybinius, elgsenos,
ekonominius, statistinius, epidemiologinius metodus (Janušonis ir Popovienė, 2004). Užtikrinti gerą
paslaugų kokybę yra sunkiau nei produktų. Konkurencija dėl klientų yra pagrindinė paslaugos
kokybės gerinimo priemonė. Ribojant konkurenciją yra bloginama sveikatos priežiūros paslaugų
kokybė. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybė reguliuojama licencijomis, standartais, higienos
normomis, algoritmų, procedūrų ir tvarkos aprašymais, instrukcijomis, metodinėmis
rekomendacijomis ir kt. normatyviniais dokumentais.
Sveikatos priežiūros kokybės sistemos aprašymas, kūrimo etapai ir vertinimo kriterijai
pateikti 31-33 prieduose. Efektyvus kokybės sistemos valdymas priklauso nuo įstaigos vadovo
sisteminio mąstymo. Kuriant kokybės sistemas svarbus bendras vadybinis paruošiamasis etapas,
kuriame funkcinis valdymas keičiamas procesiniu valdymu (Adomėnas, 2002). Europos kokybės
vadybos fondo (EFQM) Visuotinės kokybės valdymo modelis pateikiamas 34 priede.
Paslaugų ir jų teikimo atitiktis reikalavimams kontroliuojamas įvairiais būdais ir formomis:
savikontrole, įstaigos vidine kontrole, steigėjo kontrole, sveikatos apsaugos sistemos institucine
kontrole, valstybės institucijų kontrole, visuomenine kontrole (Janušonis ir Popovienė, 2004).
Vykdant sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kontrolę svarbią vietą užima išorinis ir vidaus
auditas. Kokybės auditas – tai sistemingas ir nepriklausomas tikrinimas, kuriuo siekiama nustatyti,
ar su kokybe susijusi veikla ir rezultatai atitinka numatytas priemones, ar šios priemonės
naudojamos rezultatyviai ir ar jos yra tinkamos, kad būtų pasiekti tikslai (Lietuvos standartas. LST
EN ISO, 9004:2001. Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai, terminai, apibrėžimai). Reikia atsiminti,
kad sveikatos priežiūros paslaugų kokybė priklauso ne nuo sukurtų kokybės sistemų ir jų standartų,
o nuo to, kaip šias paslaugas vertina pacientai ar klientai.
24. Sveikatos stiprinimo vertinimo tyrimai
Sveikatos stiprinimo veiklos (programos) vertinimas – tai ne atskiras mokslinis tyrimas, o sudėtinė sveikatos stiprinimo veiklos (programos priemonių) įgyvendinimo dalis, kurios apimtis priklauso nuo konkrečios situacijos ir tam skirtų lėšų kiekio.

Mokslinių ir vertinimo tyrimų palyginimas (Øvretveit, 1998)
Mokslinis tyrimas

Vertinimo tyrimas

Ankstesni tyrimai,
empiriniai duomenys, teorija

Reikalinga informacija iš anksčiau
atlikusių vertinimą

Hipotezės, klausimai

Vartotojų kriterijai

Modelis
Medžiagos rinkimas
Analizė
Ryšys su ankstesniais tyrimais
Išvados

Modelis
Medžiagos rinkimas
Analizė
Ataskaitos, duomenys
Vartotojo sprendimai, remiantis
surinkta informacija
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Skiriami kiekybiniai ir kokybiniai vertinimo tyrimų metodai ir keturi vertinimo tyrimų
modeliai (metodologiniai požiūriai): eksperimentinis, plėtotės, kritinis ir konstruktyvinis.
Sveikatos stiprinimo programų ir veiklos vertinimui neužtenka kiekybinių (epidemiologinių,
medicinos, indukcinių) tyrimų. Žmonės gyvena veikiami daugelio veiksnių ir jų tarpusavio
sąveikos, todėl daug dėmesio skiriama kokybiniams (socialinių mokslų, deduktiniams) tyrimo
metodams, kurių tikslas yra konstatuoti bendrus duomenis apie reiškinį remiantis pavieniais
argumentais. Tuo tarpu kiekybiniai arba indukciniai tyrimai konstatuoja bendruosius gamtos
dėsnius ir teorijas, remdamiesi konkretaus reiškinio stebėjimu.
Kiekybinis tyrimas ir indukcinis mąstymas reikalauja, kad vertintojas iš anksto nuspręstų, kas
bus laikomi sėkmingais programos įgyvendinimo rezultatais ir kaip tie rezultatai bus matuojami.
Kokybinis tyrimas, remdamasis dedukciniu mąstymu, duoda aiškesnį programos supratimą.
Tokio tyrimo rezultatu gali būti žmonių patirtis, įgyta įgyvendinant sveikatos stiprinimo programą.
Kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodų palyginimas
Socialinė teorija
Metodai
Klausimas:
Aiškinimas (samprotavimas)
Atrankos metodas
Stiprumas (vertė)

Kokybinis
Veiksmo
Stebėjimas (interviu)
Koks yra x ?
Dedukcinis
Teorinis
Pagrįstumas

Kiekybinis
Struktūros
Eksperimentas (matavimas)
Kiek yra x-ų ?
Indukcinis
Statistinis
Patikimumas

Ne visada šiuos abu metodus galima suderinti, todėl vertintojai kartais turi pasirinkti vieną iš
jų, kuris geriausiai atitinka tyrimo prigimtį ir turinį. Sveikatos stiprinimo vertinimui naudojamų
tyrimo modelių pavyzdžiai pateikti 35 priede.

25. Neprofesionalų dalyvavimas sveikatos stiprinimo tyrimuose (participatory research)
Žmonių teisė ir pareiga dalyvauti planuojant ir įgyvendinant jų sveikatos priežiūr, pagal
Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO, 1986), yra vienas iš pagrindinių sveikatos stiprinimo
principų. Žmonės turi teisę lygiomis teisėmis su tyrėjais dalyvauti sveikatos tyrimuose ir platinti jų
duomenis. Tyrimai dažniausiai buvo laikomi ,,ekspertų duona“ (Tyrimas – tai sisteminė
informacijos rinkimo veikla, skirta aprašyti, paaiškinti ar tirti problemą tikslu naujoms žinioms
sukurti). Juos dažniausiai atlikdavo ir jais naudojosi patys ekspertai, buvo nepasiekiami
neprofesionalams. Tipiškuose tyrimuose dalyvaudavo ekspertas tyrėjas ir pasyvūs subjektai. Šiuo
metu yra stengiamasi, kad tyrimo dalyviai nebūtų tik pasyvūs jo stebėtojai, o aktyviai dalyvautų
planuojant ir atliekant tyrimus, vertinant jų rezultatus.
Formuojasi nuomonė, kad visuomenės atstovai gali ir turi dalyvauti sveikatos tyrimuose
padėdami tyrėjams planuoti tyrimų eigą, gauti jų atlikimui reikalingas lėšas, parengti anketų
klausimus ar atlikti interviu.
Tokie tyrimai, kuriuose aktyviai dalyvauja patys tiriamieji, sutrumpintai vadinami dalyvių
tyrimu (angl. participatory research, participative research). Dalyvių tyrimo metu vyksta sveikatos
mokymo procesas, kuris remiasi kritinės pedagogikos (Freire, 1972), sociologijos ir
fenomenologijos teorijų pagrindais, lyčių ir kitais skirtumais, žinių įsisavinimo patirtimi ir kt.
Dalyvių tyrimo metu dažniausiai naudojama ne kiekybiniai (epidemiologiniai), o kokybiniai
(socialinių mokslų) tyrimų metodai, leidžiantys įvertinti bendruomenės sveikatos poreikius ir
nustatyti prioritetus, spręsti aktualias vietos žmonių gyvenimo problemas.
Dalyvių tyrimas tampriai susijęs su tiriamųjų sveikatos mokymo veikla (tiriamieji ne tik kartu
dirba su tyrėjais, bet ir mokosi, didėja jų išprusimas sveikatos klausimais), sveikatos nelygybės
(skirtumų) mažinimu bendruomenėje.
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Neprofesionalų įtraukimas į tyrimus gali būti įvairaus lygio. Neprofesionalai, dalyvaujantys
sveikatos stiprinimo tyrime turi būti laikomi partneriais, su jais turi būti tariamasi, keičiamasi
nuomonėmis ir duomenimis. Ne visuomet lengva žmones įtraukti į tyrimus, todėl tam gali padėti
nevyriausybinės organizacijos ar tyrimo rezultatų vartotojų grupės, ,,informatoriai“ (pvz., pagyvenę
nedirbantys žmonės), neformalūs bendruomenės lyderiai.
Nors neprofesionalų įtraukimas į tyrimus gali sukelti daug diskusijų, derybų ir sulėtinti tyrimo
procesą, praktika rodo, kad tyrimo, kuriame aktyviai dalyvauja patys žmonės, (neprofesionalai)
rezultatai yra patikimesni ir duoda didesnės naudos visai bendruomenei

26. Sveikatos stiprinimo programų ir projektų vertinimas
Visokią žmogaus veiklą, taip pat ir sveikatos stiprinimo programų ir projektų (toliau
vadinama programomis) vykdymą, galima įvertinti.
Programos įvertinimas reiškia sisteminės informacijos rinkimą ir jos analizę, taip pat numatomų programos priemonių įtakos efekto interpretaciją. Įvertinimas ne tik padeda atskirti naudingas
programos priemones nuo neveiksmingų ir teikia daugiau žinių apie prevenciją, bet yra pagrindas
politikams ir finansuotojams priimti sprendimus dėl projektų rėmimo arba jų ignoravimo.
Teoriniu lygmeniu daugelis pritaria vertinimo būtinumui, bet iš daugybės sveikatos stiprinimo ir
ligų bei žalingų įpročių prevencijos programų iki šiol tik nedaugelis tinkamai įvertintos Lietuvoje ir
užsienyje. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti Šiaurės šalių 13–15 m. mokinių prevencijos programos
„Mias dagbok“ (Lietuvoje žinoma „Marytės dienoraščio“ vardu) įvertinimas 1995 m. Įvertinimo
išvada – mokiniai įgijo žinių apie priklausomybę sukeliančias medžiagas, tačiau šios žinios nepadarė didesnės įtakos mokinių požiūriui.
Kitas pavyzdys – Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės sveikatos programos
įvertinimas, kurį atliko Europos audito rūmai. Audito metu buvo nustatyta, kad programos
koncepcija nesudarė tinkamo pagrindo veiksmingam Bendrijos finansuojamų sveikatos skatinimo
veiksmų įgyvendinimui ir priežiūrai. Nebuvo parengti konkretūs, išmatuojami ir su laiko nuoroda
programos uždaviniai ir nebuvo nustatyti pažangai matuoti tinkami rodikliai. Komisijos strateginis
planavimas buvo netinkamas, o prioritetai nebuvo pakankamai gerai apibrėžti. Dėl temų įvairovės ir
dėl daugybės metinių veiklos sričių, ypač turint omenyje palyginti ribotą biudžetą, lėšos buvo
išskaidytos, o gauti rezultatai padriki. Programai buvo būdinga didelė krypčių įvairovė ir trūko
strateginio sutelktumo. Audito rūmai pažymi, kad 2003–2007 m. Visuomenės sveikatos programos
indėlis skatinant sveikatą Europos Sąjungoje nebuvo didelis (su specialiąja audito rūmų ataskaita
lietuvių k. galima susipažinti interneto tinklapyje adresu www.eca.europa.eu).
Kodėl neskiriama reikiamo dėmesio sveikatos stiprinimo programų įvertinimui? Todėl, kad
dažnai nėra suinteresuotumo rimtai imtis šios veiklos (prevencijos priemonių dažnai griebiamasi
skubiai, tad rūpinamasi ne rezultatais, o demonstruojama aktyvi veikla), bijomasi netekti finansavimo (jeigu vykdomos priemonės būtų įvertintos kaip neefektyvios), trūksta kvalifikuotų vertintojų ir
lėšų (ypač, kai vertintojai samdomi, naudojamasi mokslo įstaigų ekspertų paslaugomis).
Programos vertinimas – tai ne atskiras mokslinis tyrimas, o sudėtinė programos priemonių
įgyvendinimo dalis, kurios apimtis priklauso nuo konkrečios situacijos, programai skirtų lėšų kiekio.
Įvertinti programą nėra lengva – tai nemažai kainuojantis ir daug laiko užimantis darbas.
Klystama, kai programos priemonės vertinamos tik pagal jos vykdymo rezultatus, neįvertinus
atliktų darbų kokybės ir kitų aplinkybių.
Pasaulio sveikatos apsaugos organizacijos nustatyti sveikatos stiprinimo veiklos
vertinimo principai (1998):
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Dalyvavimas (Participation)
Įvairių metodų panaudojimas (Multiple methods)
Galios stiprinimas (Capacity building)
Tinkamumas (Appropriateness)

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos sveikatos stiprinimo veiklai vertinti (2001):
•
•
•
•
•

visi, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti sveikatos stiprinimo veikla, turi turėti galimybę
dalyvauti visose tos veiklos planavimo ir vertinimo proceso stadijose;
sveikatos stiprinimo veiklai įvertinti turi būti skirti adekvatūs ištekliai (ne mažiau kaip 10
proc. programos ar projekto sąmatos);
turi būti vertinami ne tik programos rezultatai, bet ir veikla (programos įgyvendinimo
procesas);
reikia naudoti įvairius kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus (netinka įprasti medicinoje
naudojami vertinimo metodai);
reikia kelti vertintojų (ekspertų) kvalifikaciją, sukurti jų tobulinimosi infrastruktūrą, platinti
informaciją apie sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo metodus

Programos vertinimą sudaro:
• veiklos (proceso) vertinimas (kaip buvo įgyvendintos planuotos priemonės)
• pasiektų rezultatų (efektyvumo) vertinimas (kaip buvo pasiekti planuoti programos uždaviniai)
• poveikio (efekto) vertinimas (taikytų priemonių poveikis tikslinei programos grupei)
Programos veiklos (proceso, produkto) vertinimas
Planuojant programos veiklos (proceso) vertinimą, reikia nuspręsti, kokie rodikliai bus vertinami. Vertinant programos vykdymo eigą turi būti aprašytos visos vykdytos ir įgyvendintos programos priemonės, orientuojantis į jų kiekybinę išraišką (pvz., renginių, dalyvių skaičius ir pan.).
Vertindami atsakykite į šiuos klausimus:
• Kokia strategija ir metodai buvo taikyti?
• Kokie požymiai ir rodikliai buvo vertinami?
• Kokie ištekliai buvo naudoti?
Svarbu išsiaiškinti, ar buvo ryšys su numatytomis poveikio grupėmis. Pateikti informaciją
apie dalyvių skaičių, amžių, lytį, išsilavinimą ir kitus būtinus rodiklius, kartu atsakant į šiuos
klausimus:
• Su kokiu skaičiumi žmonių užmegztas ryšys?
• Kokie socialiniai – demografiniai grupių požymiai?
• Kaip jūs kaupėte šią informaciją?
Gautus rezultatus reikėtų palyginti su kitais panašių vykdytų programų rezultatais. Analizėje
taip pat turėtų būti pateikti pasiūlymai ateičiai.
Baigdami programos proceso vertinimą pamėginkite atsakyti į pateiktus klausimus:
• Ar programos planas sutampa su įgyvendinta programa? Ar yra nesutapimų? Jei taip,
kokios galimos jų priežastys?
• Ar šie nesutapimai turėjo kokios nors įtakos programai?
• Kokios buvo programos silpnosios ir stipriosios ypatybės?
• Ką siūlote dėl panašių programų įgyvendinimo ateityje?
Programos pasiektų rezultatų (efektyvumo) vertinimas
Programos rezultatai rodo, ar programa buvo efektyvi. Tai priklauso nuo to, ar įvykdyti užsibrėžti tikslai ir uždaviniai. Taikytų priemonių efektyvumui vertinti pasitelkiami tam tikri metodai,
pvz., apklausa, interviu, diskusijos.
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Svarbu, kad įvertinti rezultatus būtų planuojama dar prieš pradedant vykdyti programą, nes
visi sprendimai šiuo etapu gali turėti įtakos programos vykdymo laikui ir duomenų rinkimui.
Jeigu norite įsitikinti, kad rezultatai bus tinkamai įvertinti, turėtumėte atsakyti į šiuos klausimus:
• Kokie rodikliai ir metodai bus taikomi rezultatams įvertinti?
• Ar rezultatai bus įvertinami kokybiniu, ar kiekybiniu požiūriu? Kokius rodiklius ir metodus jūs naudosite informacijai kaupti? Atkreipkite dėmesį į šiuos rodiklius ir metodus:
rodikliai ir metodai pagrindinės poveikio grupės elgsenos pokyčiams įvertinti;
rodikliai ir metodai kitiems pagrindinės poveikio grupės požymiams įvertinti;
rodikliai ir metodai tarpinei poveikio grupei įvertinti.
• Ar jūsų metodai ir rodikliai patikimi bei kokybiški?
• Kaip planuojate analizuoti sukauptą informaciją? Kokie statistikos metodai bus taikomi?
Parengę planą rezultatams įvertinti jūs turėtumėte aprašyti patį rezultatų įvertinimą. Daugiausia dėmesio reikėtų skirti ne tik pokyčiams poveikio grupėje, bet ir metodams, kuriais naudotasi
vertinant rezultatus.
• Kaip buvo vertinama?
• Kokie taikyti metodai?
• Kaip buvo renkami duomenys, kas rinko, kada ir kokiomis aplinkybėmis?
• Kaip buvo apdorojami duomenys, kokie taikyti statistinės analizės metodai?
Gauti rezultatai gali būti pateikti lentelėse — galutinai statistiškai apdoroti arba tik aprašyti,
atsakant į pateiktus klausimus:
• Ar vykdytos prevencijos priemonės pakeitė pagrindinės poveikio grupės elgseną?
• Ar vykdytos prevencijos priemonės pakeitė tarpinės poveikio grupės elgseną?
• Ar skirtingos (pagal lytį, amžių, rizikos laipsnį) grupės buvo paveiktos skirtingai?
Pabaigoje reikia išanalizuoti ir įvertinti rezultatus, palyginti juos su kitų tyrimų rezultatais,
padaryti išvadas, atsakant į pateiktus klausimus:
• Ar buvo pasiekta lauktų rezultatų? Ar buvo kliūčių, trukdžiusių pasiekti norimų rezultatų,
kokios jų priežastys?
• Kokie, jūsų nuomone, svarbiausi ir svariausi pasiekti rezultatai? Palyginkite juos su kitų
tyrimų rezultatais.
• Ar esate įsitikinę, kad vykdyta programa padėjo pasiekti šių rezultatų? Ar šiuos rezultatus
galėjo nulemti ir kitos priežastys?
• Kaip galėtumėte paaiškinti negatyvius rezultatus?
• Ar turite pasiūlymų dėl būsimų programų?
Programos poveikio (efekto) vertinimas
Reikia patikrinti, ar vykdytos sveikatos stiprinimo priemonės pasiekė poveikio grupes.
Atsakykite į pateiktus klausimus:
• Kaip jūs vertinote sveikatos stiprinimos priemonių įtaką poveikio grupėms? Kokiais
informacijos šaltiniais, požymiais ir rodikliais buvo naudojamasi?
• Kiek laiko buvo vykdoma programa ir kiek sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinta?
• Ar didelė įtaka padaryta poveikio grupėms?
Vertinant programos poveikį labai svarbu įvertinti taikytų programos priemonių kokybę. Ją
galima matuoti pagal poveikio grupių reakciją ir požiūrį (pvz., priimtinumas, įsitraukimas, asmeninė nauda ir pan.), atsakant į pateiktus klausimus:
• Kas teikė informaciją apie programos kokybę?
• Kokie rodikliai buvo naudojami programos kokybei įvertinti?
• Kokie kokybės įvertinimo rezultatai?
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Programos įvertinimo rezultatų paskelbimas
Įvertinus programą reikia spręsti, kaip bus platinami programos įvertinimo rezultatus. Rezultatai gali būti naudingi daugeliu atvejų, bet labiausiai – planuojant panašaus pobūdžio programas. Norėdami paskelbti programos įvertinimo rezultatus, turite žinoti atsakymus į šiuos klausimus:
• Kas turėtų sužinoti jūsų gautus rezultatus?
• Kada norintiesiems prireiks šios informacijos?
• Kokia informacija galėtų sudominti skirtingus žmones?
• Kaip platintumėte informaciją raštu?
• Kaip platintumėte informaciją žodžiu?

27. Sveikatos stiprinimo veiklos akreditavimas ir profesinės kvalifikacijos pripažinimas
(licencijavimas)
Tarptautinės sveikatos stiprinimo ir mokymo sąjungos (IUHPE) 2007 m. atlikto tyrimo
duomenimis (tyrime dalyvavo 33 iš 53 PSO/EURO regiono valstybių), sveikatos stiprinimo veiklos
akreditacija vykdoma 8-iose regiono valstybėse (Čekijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Vengrijoje,
Olandijoje, Slovakijoje, Ispanijoje, Tadžikistane). Italijoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje
pradėti kurti akreditavimo standartai. 26 PSO/EURO regiono valstybėse yra sveikatos stiprinimo
specialisto pareigybė. Tik 6-iose PSO/EURO regiono valstybėse (Lietuvoje, Čekijoje, Slovakijoje,
Švedijoje, Gruzijoje ir Turkijoje) nėra sveikatos stiprinimo specialisto pareigybės ir sveikatos
stiprinimo veiklą vykdo visuomenės sveikatos specialisto ar kt. pareigybėje įdarbinti asmenys.
11-oje valstybių vykdoma sveikatos stiprinimo profesionalų registracija, 16-oje valstybių
buvo kuriami sveikatos stiprinimo profesiniai standartai, dar 12-oje valstybių dirbama šia kryptimi.
Specialūs sveikatos stiprinimo kvalifikacijos tobulinimosi kursai yra organizuojami 26 iš 33 (78,8
proc.) PSO/EURO regiono valstybių. Dar į 68,4 proc. kitų visuomenės sveikatos kvalifikacijos
tobulinimo renginių programas yra įtraukti sveikatos stiprinimo moduliai.
Europos Sąjungoje siekiama standartizuoti šiuo metu veikiančias įvairias sveikatos priežiūros
profesionalų, tarp jų užsiimančių sveikatos stiprinimu ir sveikatos mokymu, licencijavimo sistemas,
rengiama speciali Direktyva, kurioje bus reglamentuotas profesinės kvalifikacijos pripažinimas
Europos Sąjungoje.
Galway sutarimo konferencijoje (Galway Consensus Conference, 2009 m., Airijoje) buvo
įvardintos aštuonios pagrindinės sveikatos stiprinimo specialistų kompetencijos sritys:
1. Pokyčių skatinimas (galios suteikimas individams ir bendruomenėms sveikatos pokyčiams
vykdyti).

2. Lyderystė (strateginės krypties nustatymas ir dalyvavimas plėtojant visuomenės sveikatos
politiką, sveikatos stiprinimo pajėgumų didinimas, sveikatos stiprinimo išteklių mobilizavimas ir valdymas)
3. Analizė (bendruomenių poreikių ir elgsenos, kultūros, socialinių ir aplinkos determinantų, kurie
stiprina ar žaloja sveikatą, nustatymas ir analizė).
4. Planavimas (išmatuojamų tikslų ir uždavinių nustatymas, atsižvelgiant į atliktą poreikių ir išteklių
įvertinimą; strategijų, kurios remiasi teorinėmis ir praktinėmis žiniomis, nustatymas).
5. Įgyvendinimas (efektyvių, etiškų, atsižvelgiančių į kultūros ypatumus, strategijų taikymas,
žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių valdymas geriausiems sveikatos pagerėjimo rezultatams pasiekti).
6. Įvertinimas (sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo programų poveikio ir efektyvumo
nustatymas, vertinimo ir mokslinių tyrimų metodų panaudojimas programų rezultatams gerinti, tęstinumo ir
rezultatų sklaidos palaikymas).
7. Atstovavimas (asmenų ir bendruomenių atstovavimas, jų veiklos pajėgumų didinimas sveikatai ir
gerovei gerinti).
8. Partnerystė (bendradarbiavimas su kitais sektoriais, partneriais iš kitų sričių sveikatos stiprinimo
programų tęstinumui, jų poveikiui sustiprinti).
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Savikontrolės klausimai ir užduotys
1. Kaip suprantate sveikatos stiprinimo veiklos vertinimo tinkamumo principą?
2. Remdamiesi 36 priede pateiktu loginiu modeliu paaiškinkite bendruomenės intervencijų
vertinimo lygius.
3. Pateikite Lietuvoje įvertintų sveikatos programų (projektų) pavyzdžių.
4. Pagal 37 priede pateiktą anketą pabandykite įvertinti jūsų pasirinktą sveikatos stiprinimo
programą arba projektą.
5. Ar Europos Sąjungos 2003–2007 m. visuomenės sveikatos programa buvo veiksminga priemonė
sveikatai gerinti? (atsakymą pagrįskite Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos medžiaga,
kurią lietuvių k. galima rasti tinklavietėje www.eca.europa.eu ) .
6. Kokias rekomendacijas Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikė Europos audito rūmai,
kad padidintų Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programos indėlį stiprinant Europos
Sąjungos gyventojų sveikatą? (atsakymą pagrįskite Europos audito rūmų specialiosios ataskaitos
medžiaga, kurią lietuvių k. galima rasti tinklavietėje www.eca.europa.eu )
7. Kodėl vertinant programą neužtenka įvertinti tik jos pasiektus rezultatus? Pateikite pavyzdžių,
kuomet skirtingai įvertinta programų veikla gali pasiektį tokį patį rezultatą.
8. Ko siekiama sveikatos stiprinimo veiklos akreditavimu ir licencijavimu?
9. Kuo skiriasi moksliniai ir vertinimo tyrimai, kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai?
10. Kuo svarbus neprofesionalų dalyvavimas sveikatos stiprinimo tyrimuose?
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1 PRIEDAS

OTAVOS CHARTIJA
(Iš anglų kalbos vertė Z.Javtokas ir P.Morkūnienė, redagavo D.Šulienė, 1996 m.,)

Chartija priimta 1986 m. lapkričio 21d. Otavoje (Kanada) vykusioje Pirmojoje tarptautinėje
sveikatos stiprinimo konferencijoje. Konferencija vyko kaip atsakas į naują visuomenės sveikatos
judėjimą visame pasaulyje. Diskusijose buvo nagrinėjami išsivysčiusių šalių sveikatos klausimai,
taip pat buvo atsižvelgta į panašias problemas kituose rajonuose. Chartija parengta, remiantis Alma
Atos pirminės sveikatos priežiūros Deklaracija, PSO tikslais, nurodytais dokumente “Sveikata
visiems“, naujausiomis Pasaulio Sveikatos Asamblėjos išvadomis apie bendrą įvairių žinybų veiklą
sveikatos labui.

SVEIKATOS STIPRINIMAS
Sveikatos stiprinimas yra procesas, suteikiantis žmonėms daugiau galimybių rūpintis
savo sveikata ir ją gerinti. (Įvairiuose šaltiniuose gali būti kitų šio apibrėžimo vertimo variantų,
todėl pateikiame jį originalo kalba: Health promotion is the process of enabling people to increase
control over, and to improve their health). Norėdamas pasiekti visapusiškos fizinės, dvasinės ir
socialinės gerovės būseną, individas ar grupė turėtų suprasti ir įgyvendinti savo siekius, patenkinti
savo poreikius, pakeisti ir susitvarkyti aplinką. Šia prasme sveikata suprantama kaip kasdienio
gyvenimo pagrindas, o ne kaip gyvenimo tikslas. Sveikata yra teigiama sąvoka, kuri vienodai
pabrėžia ir socialines bei asmenines išgales, ir fizinį pajėgumą. Todėl sveikatos stiprinimas nėra
vien tik sveikatos sistemos, o visų politikos sričių reikalas, siekiant ne tik sveikos gyvensenos, bet ir
visapusiškos gerovės.
BŪTINOS SVEIKATAI PRIELAIDOS
Svarbiausios prielaidos ir šaltiniai sveikatai yra taika, pastogė, švietimas, maistas, pajamos,
stabili ekosistema, tikslingas gamtos turtų panaudojimas, socialinis teisingumas ir teisumas. Norint
pagerinti sveikatą reikia remtis šiomis būtinomis prielaidomis.
ATSTOVAUTI (Advocate)
Gera sveikatos būklė yra pagrindinė prielaida socialiniam, ekonominiam ir asmens vystymuisi
ir svarbi gyvenimo kokybės sudėtinė dalis. Politiniai, ekonominiai, socialiniai, kultūriniai, aplinkos,
elgesio ir biologiniai veiksniai gali palankiai veikti sveikatą ar būti jai kenksmingi. Atstovavimo
sveikatai tikslas – padaryti šiuos veiksnius palankius sveikatai stiprinti.
ĮGALINTI (Enable)
Sveikatos stiprinimo tikslas – sudaryti vienodas galimybes sveikatai gerinti. Sveikatos
stiprinimo veiklos tikslas – sumažinti esamus sveikatos būklės socialinius skirtumus, užtikrinti
vienodas galimybes ir sąlygas, kad visi žmonės galėtų įgyvendinti savo aukščiausią sveikatos
potencialą. Tai apima prieinamą informaciją, įgūdžius ir vienodas galimybes pačiam pasirinkti
gyvenimo būdą, tai, kas naudinga sveikatai. Žmonės negalės išnaudoti visų savo sveikatos
galimybių, kol negalės daryti įtakos veiksniams, lemiantiems jų sveikatą. Moterų ir vyrų galimybės
privalo būti lygios.
TARPININKAUTI (Mediate)
Viena sveikatos sistema negali užtikrinti būtinų sveikatai sąlygų ir perspektyvų. Sveikatai
stiprinti labai svarbi visų tuo klausimu besirūpinančių vyriausybės, sveikatos, socialinio ir
ekonomikos sektoriaus, nevyriausybinių ir savanoriškų organizacijų, vietinės valdžios organų,
pramonės ir visuomenės informavimo priemonių koordinuota veikla ir bendradarbiavimas. Žmonės
šioje veikloje dalyvauja ir kaip pavieniai asmenys, ir kaip šeimos, ir kaip bendruomenės nariai.
Profesinės ir socialinės grupės bei sveikatos apsaugos darbuotojai atsako už tai, kad skirtingi
visuomenės interesai būtų panaudojami sveikatai stiprinti.
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Sveikatos stiprinimo strategijos ir programos turi būti pritaikytos vietinėms reikmėms ir
atskirų šalių bei rajonų galimybėms, atsižvelgiant į skirtingas socialines, kultūrines ir ekonomines
sąlygas.

SVEIKATOS STIPRINIMO VEIKLA REIŠKIA:
FORMUOTI VISUOMENĖS SVEIKATOS POLITIKĄ
Sveikatos stiprinimas yra daug platesnis dalykas negu sveikatos priežiūra. Jis įtraukia sveikatą
į politikų dienotvarkę ir verčia juos suvokti savo sprendimų pasekmes sveikatai ir pripažinti savo
atsakomybę sveikatai.
Sveikatos stiprinimo politika susieja skirtingas, bet viena kitą papildančias sferas, įskaitant
įstatymų leidybą, finansavimą, mokesčius ir organizacines struktūras. Tik koordinuota veikla gali
sukurti teisingą socialinę politiką, suteikiančią vienodas galimybes sveikatai stiprinti. Bendra veikla
užtikrina saugesnes ir sveikesnes prekes ir paslaugas, sveikesnes socialines paslaugas ir švaresnę
bei malonesnę aplinką.
Vykdant sveikatos stiprinimo politiką, svarbu suvokti ir pašalinti ne sveikatos sistemoje
esančias kliūtis, trukdančias priimti sveikatai palankius politinius sprendimus. Reikia pasiekti, kad
sveikatai palankius sprendimus politikams rinktis būtų lengviau.
KURTI SVEIKATĄ PALAIKANČIĄ APLINKĄ
Sveikatos problemos yra sprendžiamos kompleksiškai, jų negalima atskirti nuo kitų tikslų.
Ryšiai tarp žmonių ir jų aplinkos sudaro pagrindą socioekologiniam požiūriui į sveikatą. Tarpusavio
pagalba, rūpinimasis vienų kitais, bendruomene, natūralia gamta - tai pagrindinis viso pasaulio,
tautų, šalių ir bendruomenių veiklos principas. Būtina pabrėžti globalinę atsakomybę už natūralių
išteklių išsaugojimą visame pasaulyje.
Gyvenimo, darbo ir poilsio sąlygų kaita turi didelį poveikį sveikatai. Darbas ir poilsis
žmonėms turi būti sveikatos šaltinis. Būdas, kuriuo visuomenė organizuoja darbą, turi padėti sukurti
sveiką visuomenę. Sveikatos stiprinimas padeda kurti geras, saugias, įdomias ir malonias gyvenimo
ir darbo sąlygas. Būtina sistemingai įvertinti poveikį sveikatai greitai besikeičiančioje aplinkoje,
tokioje kaip darbas, gamyba, urbanizacija, ir imtis veiklos, teigiamai veikiančios žmonių sveikatą.
Kiekviena sveikatos stiprinimo strategija turi remtis natūralios ir žmonių sukurtos aplinkos apsauga
ir gamtos išteklių išsaugojimu.
STIPRINTI BENDRUOMENĖS VEIKLĄ
Sveikatos stiprinimas vykdomas per konkrečią ir efektyvią bendruomenės veiklą, nustatant
prioritetus, priimant sprendimus, planuojant strategijas ir jas įgyvendinant, kad būtų pasiekta
geresnė sveikata. Šio proceso svarbiausia dalis yra bendruomenių sugebėjimas pačioms apsispręsti:
jų autonomija ir savo siekių bei likimų valdymas.
Bendruomenės vystymasis pasikliauja bendruomenės turimais žmogiškaisiais ir materialiniais
ištekliais, kad būtų sustiprinta savitarpio pagalba ir socialinė parama, taip pat kad būtų sukurtos
lanksčios sistemos visuomenei aktyviai dalyvauti sprendžiant sveikatos reikalus. Tam reikia gauti
visą reikalingą informaciją, turėti galimybes vykdyti sveikatos mokymą, gauti finansinę paramą.
UGDYTI ASMENINIUS ĮGŪDŽIUS
Sveikatos stiprinimas skatina asmeninį ir socialinį tobulėjimą per gaunamą informaciją,
sveikatos mokymą ir gyvenimo įgūdžių ugdymą. Taip padidinamos galimybės patiems žmonėms
geriau valdyti savo sveikatą ir aplinką ir pasirinkti tai, kas naudinga jų sveikatai. Svarbu, kad
žmonės mokytųsi visą gyvenimą, pasiruoštų visiems gyvenimo periodams ir žinotų, kaip elgtis
susirgus lėtine liga ar susižalojus. Šis mokymo procesas turi vykti mokykloje, namuose ir
bendruomenėje. Šį darbą turi dirbti švietimo, profesinės, komercinės ir visuomeninės organizacijos,
taip pat pačios mokslo ir sveikatos įstaigos.
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PERORIENTUOTI SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ
Už sveikatos stiprinimą sveikatos sistemoje atsako atskiri asmenys, bendruomenės, grupės,
sveikatos priežiūros darbuotojai, sveikatos priežiūros įstaigos ir vyriausybė. Jie turi dirbti kartu tam,
kad sukurtų tokią sveikatos priežiūrą, kuri padėtų siekti sveikatos.
Sveikatos sistema vis daugiau turi orientuotis į sveikatos stiprinimą, o ne vien teikti gydymo
paslaugas. Sveikatos priežiūros tarnybos turi išplėsti savo įtaką, kad jautriai reaguotų į skirtingus
kultūrinius poreikius. Šie įgaliojimai turėtų remti atskirų asmenų ir bendruomenių poreikius sveikai
gyventi, sudaryti galimybes geresniam bendradarbiavimui tarp sveikatos priežiūros tarnybos ir
platesnių socialinių, politinių, ekonominių ir fizinės aplinkos sluoksnių.
Perorientuojant sveikatos priežiūrą reikia daugiau dėmesio skirti sveikatos tyrinėjimams, taip
pat profesiniam mokymuisi ir tolesniam tobulinimuisi. Šis perorientavimas turi pakeisti sveikatos
priežiūros tarnybų požiūrį ir organizavimą, kad jos orientuotųsi į individo, kaip vientisos
asmenybės, poreikius.

ŽENGIANT Į ATEITĮ
Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie mokosi,
dirba, linksminasi ir myli. Sveikata sukuriama rūpinantis savimi ir kitais, sugebant apsispręsti ir
valdyti savo gyvenimo aplinkybes, taip pat užtikrinant, kad ta visuomenė, kurioje žmogus gyvena,
sukurtų sąlygas, leidžiančias visiems savo nariams siekti sveikatos.
Savitarpio pagalba, vientisumas ir ekologija yra pamatiniai elementai kuriant sveikatos
stiprinimo strategijas. Todėl visi tuo užsiimantys turi vadovautis principu, kad bet kurioje sveikatos
stiprinimo veiklos planavimo, įgyvendinimo ir įvertinimo fazėje moterys ir vyrai turi tapti
lygiateisiais partneriais.
ĮSIPAREIGOJIMAI SVEIKATAI STIPRINTI
Šios konferencijos dalyviai įsipareigoja:
● Įsitraukti į visuomenės sveikatos politiką ir ją ginti, kad visose srityse būtų aiškūs politiniai
įsipareigojimai sveikatos labui.
● Kovoti su bet kokiomis pastangomis gaminti sveikatai pavojingus produktus, išsekinti
gamtinius išteklius, sukurti nesveikas gyvenimo sąlygas ir aplinką, blogą mitybą, o dėmesį nukreipti
į tokius visuomenės sveikatos klausimus, kaip užterštumas, pavojingos darbo sąlygos, būstai ir
gyvenvietės.
● Mažinti sveikatos skirtumus tarp visuomenės narių ir šalinti nelygybę, sukurtą šios
visuomenės taisyklių ir tradicijų.
● Pripažinti, kad patys žmonės lemia savo sveikatą, remti juos finansinėmis ir kitomis
priemonėmis ir leisti jiems patiems, jų šeimoms ir jų draugams išlikti sveikiems. Pripažinti, kad
bendruomenė turi lemiamą balsą sprendžiant sveikatos, gyvenimo sąlygų ir gerovės klausimus.
● Perorientuoti sveikatos priežiūrą ir jos išteklius sveikatos stiprinimo linkme ir veikti kartu
su kitomis žinybomis, kitomis šakomis ir, svarbiausia, kartu su pačiais žmonėmis.
● Į sveikatą ir jos išsaugojimą žiūrėti, kaip į svarbią socialinę investiciją ir iššūkį ir iškelti
globalinį mūsų gyvenimo būdo ekologiškumo klausimą.
Konferencija ragina visus tuo besirūpinančius suvienyti savo pastangas į stiprią sąjungą
visuomenės sveikatai stiprinti.
KVIETIMAS TARPTAUTINEI VEIKLAI
Konferencija kviečia PSO ir kitas tarptautines organizacijas remti sveikatos stiprinimą visuose
atitinkamuose forumuose ir palaikyti šalis sudarant sveikatos stiprinimo strategijas ir programas.
Konferencija tvirtai įsitikinusi, kad jeigu žmonės savo kasdieniniame gyvenime, nevyriausybinės ir
savanoriškos organizacijos, vyriausybės, PSO ir visos kitos su tuo susijusios institucijos sujungs
jėgas įgyvendindamos strategijas sveikatai stiprinti remdamosi moralinėmis ir socialinėmis
vertybėmis, kurios sudaro šios Chartijos pagrindą, tai“Sveikata visiems iki 2000-jų“ taps realybe.
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2 PRIEDAS

SVEIKATOS STIPRINIMO IR LIGŲ PREVENCIJOS MODELIŲ
PALYGINIMAS

Sveikatos stiprinimas

Ligų prevencija

Sveikatos
supratimas

Visapusė fizinė, dvasinė ir
socialinė gerovė

Ligų ir negalavimų
nebuvimas

Pagrindinė
poveikio grupė

Bendruomenė

Rizikos grupė

Praktinės
veiklos sritis

Sveikatos problemų sprendimas

Specifinės patologijos
išaiškinimas ir nepalankių
sveikatai veiksnių šalinimas

Strategijos

Įvairiapusės
(įgalinimas, atstovavimas,
tarpininkavimas)

,,Vieno šūvio“

Pagrindinė
veiklos kryptis

Kurti sveikatą palaikančią aplinką

Pakeisti individų ir rizikos
grupių sveikatos elgseną

Pagrindiniai
veikėjai

Vyriausybinės ir nevyriausybinės
organizacijos, savivaldybės

Sveikatos priežiūros
profesionalai
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3 PRIEDAS

PREVENCIJOS STRATEGIJOS
(Šviesoforo spalvų strategijos pagal R. Andersson, 2002)

,,Žalioji strategija” (pirminė prevencija): rizikos susirgti mažinimas
sveikos gyvensenos nuostatų formavimas,
gebėjimo atsispirti socialiniam spaudimui ugdymas

Dirbama su visa bendruomene
(orientuojantis į sveikuosius)

,,Geltonoji strategija” (antrinė prevencija): ankstyvas ligų nustatymas
įtaka rizikos grupėms

,,Raudonoji strategija” (tretinė prevencija): ligonių gydymas ir reabilitacija
atkryčio ir komplikacijų prevencija
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4 PRIEDAS

GLOBALIZACIJOS ĮTAKA SVEIKATAI
(Feacham, 2001):

Teigiamas globalizacijos poveikis sveikatai

Neigiamas globalizacijos poveikis sveikatai

Rinkos liberalizavimas naudingas visiems per Pasaulinės prekybos sistemos neteisingumas ir
nesąžiningas gerybių pasiskirstymas tarp
,,nutekėjimo efektą”
turtingų ir neturtingų šalių
Globalizacija naudinga neturtingiems nes didina Globalizacija didina netolygumus šalyje ir tarp
jų pajamas ir tuo būdu gerina jų sveikatą
šalių
Tarptautinis valiutos fondas padeda mažinti Globalizacija neturtingoms šalims reiškia
korupciją neturtingose šalyse
nepagrįstus struktūrinių išmokų paketus, kurie
įtakoja paslaugų lygį ir jų vietinės pramonės
apsaugą
Globalizacija atveria komunikacijos galimybes Globalizacija grasina sugriauti kultūrų įvairovę
visame pasaulyje, sukuria ,,didelio pasaulinio ir
įvesti
amerikoniškąją
McKultūrą.
kaimo” įvaizdį, dėl ko gerėja tarpusavio Globalizacijos grėsmė skatina fundamentalizmą
supratimas ir mažiau priežasčių konfliktams kilti
Migracija turi didelę įtaką išsivysčiusių šalių
vyriausybių sprendimams
Globalizacija didina vartojimo prekių įvairovę ir Globalizacija įtakoja nesveiką besivystančių
praturtina žmonių gyvenimą
šalių mitybą ir nesubalansuotą vartojimo lygį
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5 PRIEDAS

Ryšys tarp ligos ir negalavimo
(pagal J. Naidoo ir J. Wills, 2000)

Subjektyvus negalavimų jutimas
Jaučiasi blogai

Objektyvi
ligos
diagnozė

Jaučiasi blogai

Nustatyta liga

Liga nenustatyta

(sveikatos sutrikimas)

(,,simuliavimas”)

Jaučiasi gerai
Nustatyta liga
(profilaktinis patikrinimas)

Jaučiasi gerai
Liga nenustatyta
(sveikas)

6 PRIEDAS

Neverbalinė (nežodinė) skalė gyvenimo kokybei
ir pasitenkinimui įvertinti
(Andrew ir Withey, 1976)
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7 PRIEDAS

Grėsmių sveikatai keitimasis per tūkstantmečius
(pagal Wilford ir kt., 1994)

Sveikatos
era

Grėsmės
sveikatai

Pasireiškimas

Informacijos
šaltiniai

Sveikatos
išsaugoji
mo tikslas

Visuomenės
sveikatos
strategijos

Sveikatos
vertinimas

Fizinės negalios
9000 m.p.m.e.–
iki dabar

Stoka maisto,
pastogės,
apsirengimo

Badavimas,
buvimas
žalingoje
sveikatai
aplinkoje

Senasis
Testamentas,
archeologinė ir
antropologinė
literatūra

Išgyventi

Apsirūpinti
maistu
(vandeniu,
grūdais,
gyvuliais) būstu,
kuru

Išgyvenamumas

Infekcinių ligų
2000 m.p.m.e. –
iki dabar

Antisanitarija,
užterštas maistas,
vanduo,
didelis žmonių
susitelkimas

Epidemijų
protrūkiai

Senasis
Testamentas,
1954 m.
choleros
epidemija
(McNeill, 1976)

Išvengti
epidemijų

Sanitarija,
skiepai,
antibiotikai,
karščiavimo ir
dehidratacijos
gydymas

Mirtingumas
(epidemijų
metu)

Lėtinių ligų
1900 m.– iki
dabar

Nesveikas
gyvenimo būdas,
žalingi įpročiai

Širdies ligos,
insultas,
onkologinės
ligos

Sveikatos
draudimo ir
epidemiologinių
tyrimų
duomenys

Gydyti ligas,
vykdyti
rizikos
veiksnių ir
ligų
prevenciją

Medicinos
pagalba,
medikamentai,
organų
transplantacija,
genų inžinerija,
ligų prevencija

Sergamumo,
mirtingumo
rodikliai,
gyvenimo
trukmė

Socioekologinių
determinantų
1948 m.– iki
dabar

Sveikatos
skirtumai ir
pažeidžiamumas,
sąlygotas
socialinių sąlygų:
išsilavinimo,
apsirūpinimo
būstu, darbu,
pajamomis

Sumažėjęs
funkcinis
pajėgumas ir
gyvenimo
kokybė,
pirmalaikės
mirtys

PSO (1948),
Doll (1950),
Breslow (1967),
Lalonde (1974),
Syme ir
Berkman
(1976),
Amler ir Dull
(1987)

Gerinti
gyvenimo
kokybę

Sveikatos
stiprinimas, gerų
gyvenimo sąlygų
sudarymas

Savo
sveikatos,
funkcinio
pajėgumo ir
visapusiškos
gerovės
vertinimas,
aktyvaus
gyvenimo
trukmė
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8 PRIEDAS

Gyvenimo upė (pagal McKinlay, 1979)
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9 PRIEDAS

Sveikatos mokymo tikslų ir rezultatų priklausomybė
nuo pasirinkto sveikatos mokymo modelio
(pagal Nupponen ir kt.,1992)

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

77

10 PRIEDAS

ŽINIŲ PIRAMIDĖ
Mokymo formų efektyvumas procentais (Černiauskienė, 2000)

11 PRIEDAS

SVEIKATOS INFORMACIJOS PERDAVIMO EFEKTYVUMO LYGTIS
(pagal Tones, 1995)
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12 PRIEDAS
KRITINĮ MĄSTYMĄ SKATINANTYS UGDYMO METODAI
(Gudžinskienė, 2000)

Tinklo nėrimas. Šio metodo esmė tokia: lapo viduryje užrašius žodį ar frazę, aplink „neriamas
tinklas“ – rašoma viskas, kas su tuo žodžiu ar fraze asocijuojasi. Vėliau tarp tų asociacijų ieškoma
ryšių – kiekvieno nuožiūra. Labai svarbu panaudoti visą tinklui nerti skirtą laiką. Šis metodas tinka
tiek pirmoje – sužadinimo pakopoje, kai norime išgirsti iš dalyvių viską, ką jie jau žino (ar tariasi
žinantys) tam tikra tema, tiek ir antrojoje – prasmės suvokimo pakopoje, kai paprašome, kad,
skaitydami tekstą, jie nubraižytų tinklus. Tinklus galima braižyti individualiai, poromis ar grupėmis,
priklausomai nuo to, kokią temą rengiatės nagrinėti. Nerekomenduotume siūlyti besimokantiesiems
nerti tinklą individualiai, jeigu manote, kad šia tema jie turi mažai žinių.
Minčių lietus. Šis metodas parankus naujoms idėjoms generuoti. Jo esmė tokia: lektorius,
pateikęs klausimą ar pasiūlęs temą paragina dalyvius vardyti kuo daugiau galimų atsakymų į
pateiktąjį klausimą ar pareikšti kuo daugiau minčių pasiūlytąja tema. Svarbu, kad kilusios mintys
būtų surašytos lentoje ar dideliame popieriaus lape. Nuo vertinimų generuojant idėjas reikia
susilaikyti. Svarbu, kad dalyviai būtų konstruktyvūs: ne kritikuotų, o rekomenduotų, nenukryptų
nuo temos, kalbėtų po vieną, aktyviai klausytųsi vieni kitų. Jeigu dalyviai siūlo nerealius problemų
sprendimo būdus, lektoriui pravartu būtų surengti diskusiją pateiktųjų idėjų realumo tema.
Proto mankšta poromis. Šio metodo esmė ta, kad du dalyviai tarpusavyje vardija, ką žino arba
tariasi žinantys paskelbta tema. (Galima kelti ir klausimus). Šiai veiklai paprastai skiriama apie
penkias minutes. Šis metodas ypač naudingas žmonėms, nelinkusiems dalytis savo mintimis su
didele grupe. Įpratus dalytis mintimis su partneriu, įgyjama pasitikėjimo pasisakyti ir prieš didesnę
auditoriją. Šio metodo privalumas yra tas, kad bendraujant poromis, vienu metu gali kalbėti gerokai
daugiau žmonių, nei diskutuojant visa grupe.
Blyksnis. Šis metodas gali būti taikomas siekiant išsiaiškinti dalyvių lūkesčius, problemas,
pomėgius, įgūdžius ir kt. Jo principas yra toks: kiekvienas dalyvis pasako savo nuomonę
nagrinėjamu klausimu, tačiau jam leidžiama kalbėti ne ilgiau kaip pusę minutės. Pageidautina
kalbėtis susėdus ratu. Galima naudoti „prakalbinimo“ kamuoliuką ar kokį kitą daiktą, kuris
metamas pokalbį tęsti turinčiam dalyviui. Tas, kuris nenori kalbėti, perduoda teisę išsisakyti kitam.
Jeigu kalbėtojas viršija numatytą laiko limitą, lektorius bei grupė turi teisę nuspręsti – nutraukti
pokalbį ar ne. Tarp atskirų pasisakymų diskutuoti neleidžiama.
Koncentriniai ratais. Koncentrinių ratų metodas padeda įveikti kalbėjimo baimės barjerą,
nepasitikėjimo jausmą, palengvina užmegzti kontaktus, sudaro galimybę pasikeisti žiniomis ir
patyrimu. Metodo esmė: dalyviai sėdi arba stovi pasisukę vienas į kitą vidiniame ir išoriniame rate.
Dalyviai, esantys vienas priešais kitą, kalbasi pasiūlyta tema. Pasibaigus numatytam pokalbio laikui
(pavyzdžiui, 5 min.), pasikeičiama partneriais, abiem ratams judant į priešingas puses. Temą reikia
parinkti tokią, kuri atspindėtų abiejų partnerių interesus ir patyrimą, nes tik tokiu būdu gali
užsimegzti dialogas. Nereikėtų, kad pašnekovai šnekėtų daug, pakanka dviejų trijų pokalbio fazių.
Interviu. Dalyviai pateikia iš anksto parengtus klausimus savo draugams arba kitiems
pasirinktiesiems asmenims. Interviu tikslas – išsiaiškinti konkrečią nuomonę ar informaciją. Jeigu
imamas ne vienas interviu, susidaro galimybė ne tik išsiaiškinti respondentų supratimą ar žinias
rūpimu klausimu, bet ir atlikti nuomonių analizę, sintezę bei vertinimą. Pasitelkęs šį metodą,
lektorius gali nustatyti, kokias temas dalyviai norėtų gvildenti plačiau, kokiomis temomis jie iš viso
neturi informacijos ir panašiai. Metodas gali suteikti lektoriui informacijos apie pamokos temos
aktualumą, informatyvumą.
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Burbulų dialogas, arba sakinių pabaigimo metodas – tai veikla, padedanti atskleisti dalyvių
suvokimą bei nuostatas vienu ar kitu klausimu. Burbulų dialogas, ypač tinka kalbant apie
įsitikinimus ir jausmus. Dalyviams padalijamos burbuluose užrašytų nebaigtų sakinių kopijos,
kuriuos jie turės pabaigti. Burbulų dialogui geriausiai tinka prieštaringi teiginiai, kad, dalyvių
nuomonės išsiskirtų.
Laisvas rašymas. Gerų idėjų neretai kyla esant tam tikrai įtampai. Paprašykime dalyvių be
perstojo penkias minutes rašyti viską, kas ateina į galvą, mąstant nurodytąja tema. Praėjus skirtam
laikui, duodama dar viena minutė užbaigti pradėtą mintį, o paskui tai, kas spėta užrašyti,
perskaitoma partneriui. Vėliau atskiros poros kilusiomis idėjomis pakviečiamos pasidalyti su visa
grupe arba paprašoma pabraukti labiausiai abejotinas mintis ir atkreipti dėmesį, ar skaitant tekstą tos
abejonės išsisklaidys.
Devyniabriaunis deimantas. Kalbant sveikos gyvensenos temomis, kartais būna nelengva
išskirti prioritetus. Metodas Devyniabriaunis deimantas kaip tik ir padeda grupei susitarti dėl to,
kas, jų nuomone, yra svarbiausia. Kiekvienam dalyviui išdalijama po deimanto, susidedančio iš 9
rombų, kopiją. Tuos deimantus paprašoma užpildyti, viršutiniuose rombuose įrašant svarbiausias
reikšmes, o apačioje mažiausiai svarbias. Baigus pildyti individualiai, pasiūloma susikooperuoti po
du ir, palyginus bei aptarus įrašus abiejuose deimantuose, pamėginti prieiti prie vieningos
nuomonės. Kai diskusijos porose išsenka, kiekviena pora susijungia su dviem kitomis, kad
susidarytų grupės po šešis. Ir šioje grupėje reikėtų pamėginti pasidalyti nuomonėmis ir priimti
vieningą sprendimą dėl svarbiausios ir mažiausiai svarbios reikšmės (jokiu būdu nereikalaukite, kad
jie susitartų dėl visų devynių deimantų: tam gali neužtekti visos dienos). Baigusi diskusijas,
kiekviena grupelė išrenka atstovą savo sprendimui pareikšti (kuris, beje, dar gali ir pakomentuoti,
sunku ar lengva buvo prieiti prie vieningos nuomonės).
Abipusis mokymasis. Geriausias būdas išmokti pačiam – mokyti kitus. Abipusio mokymosi
metodas ypač tinka skaitant informatyvų tekstą.
Abipusio mokymosi metodas taikomas dalyvius suskirsčius nedidelėmis grupelėmis po 4–5.
Praktika rodo, kad kuo grupelės mažesnės, tuo produktyviau dirbama; priešingu atveju dalyviai iš
anksto pradeda ruoštis pristatyti savo medžiagą ir neanalizuoja kitų grupelės narių pristatomos
mokomosios medžiagos.
Visi dalyviai turi to paties teksto kopijas ir paeiliui imdamiesi mokytojo vaidmens privalo
atlikti penkias užduotis. Perskaičius pastraipą (paprastai tyliai), dalyvis, vaidinantis mokytoją:
1. Apibendrina, kas buvo perskaityta;
2. Grupelės nariams pateikia klausimą iš teksto;
3. Išaiškina neaiškias vietas;
4. Mėgina įspėti, apie ką bus kita pastraipa;
5. Pasiūlo perskaityti kitą pastraipą.
Penkiaeilio metodas. Penkiaeilis – tai glausta informacijos ir faktų išraiška vienai ar kitai temai
apibūdinti. Šis metodas parankus sudėtingai informacijai sieti; besimokančiųjų supratingumui
įvertinti ir yra puiki kūrybinės išraiškos priemonė.
Penkiaeilio kūrimo orientyrai:
1. Pirmoji eilutė – temos apibūdinimas vienu žodžiu (paprastai daiktavardžiu).
2. Antroji eilutė – temos apibūdinimas dviem žodžiais (dviem būdvardžiais).
3. Trečioji eilutė – trys žodžiai, išreiškiantys temos veiksmą (paprastai veiksmažodinės
formos).
4. Ketvirtoji eilutė – keturių žodžių frazė, išreiškianti įspūdį ta tema.
5. Penktoji eilutė – sinonimiškas žodis, pakartojantis temos esmę.
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13 PRIEDAS

SVEIKATOS MOKYMAS IR GYDYTOJO PRAKTIKA
(B. Borne piešinys iš ,,Patient Participation and Education“, 1996)
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14 PRIEDAS

SVEIKATOS MOKYMO ORGANIZATORIUS
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15 PRIEDAS

DEŠIMT EFEKTYVIŲ PRIEMONIŲ, MAŽINANČIŲ
SVEIKATOS NELYGYBĘ
(Acheson, 1998)

1. Kompensuojama nikotininė guma du kartus padidina metančiųjų rūkyti
skaičių
2. Ikimokyklinis vaikų mokymas ir pagalba duoda gerų rezultatų ateityje
3. Geriamojo vandens floravimas mažina dantų ėduonį
4. Eismo saugumo užtikrinimas (pvz., minkštų bamperių ant automobilių
montavimas)
5. Narkotikų vartojimo prevencija mokyklose
6. Maitinimo krūtimi skatinimas ir pagalba vaikams
7. Geresnis sveikatos priežiūros prieinamumas etninėms mažumoms
8. Foliatų naudojimas su floru (spina bifida, Alzheimerio prevencijai)
9. Nemokamas pienas mokyklose
10. Nerūkymo vietų kūrimas
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16 PRIEDAS

PAGRINDINIAI INFORMACIJOS APIE SVEIKATĄ ŠALTINIAI
procentais
3,9

7,7

2,8
37,2

10,3

18,1
23,8
televizija

medikai

laikraščiai

knygos

brošiūros

paskaitos

radijas

SVE IKATOS ŽINIŲ ŠALTIN IAI
(NAUDOJOSI NORS KARTĄ PER MĖNESĮ)

procentais
3 1 ,5

28
2 0 ,8

2 7 ,6
9 ,4
2 9 ,6

3 3 ,3
te le vizija

r a d ija s

la ik r a šč ia i

p a sk a ito s

b r o šiū r o s

n a m išk ia i

žu r n a la i

Z.Javtokas, A.Goštautas, K.Žagminas. Suaugusių Lietuvos gyventojų sveikatos žinių, elgsenos ir įpročių tyrimas, 2001.
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17 PRIEDAS

EFEKTYVIOS SVEIKATOS INFORMACIJOS SAVYBĖS
(pagal Ratzan, 1998)
•

Prieinamumas. Informacija turi būti paskleista ten, kur ji lengviausiai pasiekiama.

•

Kartojimas. Informaciją reikia periodiškai kartoti, kad sustiprėtų efektas ir ji pasiektų naująją
kartą.

•

Tikslumas. Informacijos turinys turi būti įtikinamas ir tiksliai pateiktas.

•

Patikimumas. Informacijos šaltinis turi būti patikimas, o turinys – ,,šviežias“ ir periodiškai
atnaujinamas.

•

Pasiekiamumas. Informacijos turinys turi pasiekti kuo daugiau ja veikiamos grupės žmonių.

•

Nuoseklumas. Informacijos turinys turi išlikti nuoseklus, sutapti su informacija, gauta iš kitų
šaltinių.

•

Pateikimas laiku. Informacija turi būti pateikiama arba prieinama tada, kai auditorijai ji
labiausiai reikalinga ar priimtina.

•

Pusiausvyra tarp informacijos siūlomos naudos ir galimų rizikos veiksnių, alternatyvių
problemos sprendimo būdų.

•

Korektiškumas. Informacijos apipavidalinimas ir turinys turi būti priimtini to amžiaus,
išsilavinimo, religinių įsitikinimų ar įgalumo žmonių grupei, kuriai ši informacija skirta.

•

Suprantamumas. Žodžiu, raštu ar kitaip perduodama informacija (įskaitant multimedia) turi
būti auditorijai suprantama ir atitikti jos lygį.

•

Grįsta įrodymais. Informacijos turinys ir strategija turi būti pagrįsta mokslo tyrimų ir
efektyvumo vertinimo duomenimis.

•

Multidimensinė. Informacijos perdavimo veikla integruojama su kitomis veiklos rūšimis
(programų priemonių vykdymu, paslaugų teikimu); skatinant privačių ir visuomenės
organizacijų partnerystę gaunami geresni rezultatai.
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18 PRIEDAS
PATARIMAI KAIP PARENGTI STENDINĮ PRANEŠIMĄ
Gerai parengti stendinį pranešimą (angl. Poster) yra menas.
Į stendinį pranešimą nesistenkite sudėti viso savo darbo duomenų.
Stendinis pranešimas suvokiamas per atstumą.
Stendinio pranešimo funkcija yra perkelti žmones iš visuomenės į socialinę erdvę ir galutinai į
betarpiško artumo erdvę.
Stendinio pranešimo tikslas:
• pasikeisti idėjomis tarp parengusiojo stendinį pranešimą ir jį skaitančių žmonių;
• atkreipti dėmesį į savo darbą;
• informuoti žmones, kas ir kokį darbą yra padaręs.
Stendinio pranešimo principai:
• paprastumas;
• tvarkingumas (netvarka atstumia žmones) ;
• maksimalus glaustumas, informatyvūs teksto teiginiai ir patraukli, informatyvi grafika;
• trumpumas;
• ĮMMRD reikalavimų laikymasis (atsakant į šiuos klausimus):
1. Kodėl Jūs pradėjote šį tyrimą (ĮVADAS) ;
2. Ką Jūs padarėte (naudoti METODAI IR MEDŽIAGOS);
3. Kokį gavote atsakymą ( kokie gauti REZULTATAI);
4. Ką tai reiškia (DISKUSIJA).
Atminkite, šie reikalavimai palieka daug galimybių kūrybai ir išradingumui!
• pasinaudokite jau spausdinta medžiaga (kaip pagrindu stendui), tik nekopijuokite straipsnio,
nerašykite reziume ir literarūros sąrašo;
• kiekviena stendinio pranešimo dalis turi būti suprantama (atskirai nuo kitų);
• neperkraukite stendo;
• nebūtina rašyti ištisus sakinius, išdalinkite juos į atskirus fragmentus;
• pasinaudokite grafikais ir skaičiais rezultatams pateikti;
• kuo mažiau užrašų.
Stendo kūrimas
• paprastai stendinis pranešimas rengiamas ant atskirų popieriaus lapų (A4, t.y. įprastų rašymo
lapų) ;
• lapų turi būti ne daugiau kaip 15 (A4);
• stendinio pranešimo pavadinimas turi būti užrašytas didelėmis raidėmis ir išsiskiriantis;
• teksto raidės turi būti žymiai didesnės, nei naudojamos standartiniuose raštuose (geriausiai tinka
Helvetica šriftas);
• tekstas gali būti spalvotas, galima naudoti piešinius, nuotraukas, citatas;
• medžiagą išdėstyti galima 2 būdais: horizontaliai ir vertikaliai.
Stenkitės patraukti ir išlaikyti žiūrovų dėmesį:
• patraukliais grafikais;
• piešiniais;
• fotonuotraukomis;
• protingai panaudota tipografija (užrašų šriftai);
• priemonėmis, kurios suardytų įprastus lapo plokštumos matmenis (kokia nors detalė, prietaisas
ir pan.);
• visi stendo segmentai turi būti skaitomi atskirai;
• jeigu įdedate piešinį, šalia piešinio turi būti antraštė;
• jeigu stendas iš atskirų dalių – kiekviena dalis turi turėti pavadinimą;
• tekstas turi būti aukščiau arba akių lygyje, grafikai gali būti pakabinti žemiau.
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Iliustracijos
• stenkitės panaudoti įdomius, neįprastus ir gražius įvaizdžius;
• nebijokite didesnių už paaiškinimą paveikslų;
• stendas gali būti gera Jūsų darbo reklama;
• jeigu naudojate diagramas, parodykite tik pagrindinius santykius, nurodykite tendenciją
(nebūtina surašyti prie jų skaičių);
• jeigu diagramuose iliustruojami cikliniai procesai, kad visos ciklo dalys būtų išdėstytos viename
lape.
• pasinaudokite skaitmenų ir teksto lentelėmis pagrindinėms išvadoms iliustruoti, nepateikite
neapdorotų duomenų.
Raidžių dydis ir kitos savybės
• pasirinkite tokį šriftą, kad „pagyvintumėte turinį“;
• efektyvu yra naudoti paprastesnį šriftą su netankiai įterptais paryškinimais ir kursyvu;
• kitas šriftas gali būti naudojamas atskirti pavadinimams nuo pagrindinio teksto;
• pagrindiniam tekstui patartina naudoti Times arba Bookman šriftą, o pavadinimams ar
iliustracijų antraštėms Helvetica arba Courier šriftus. Tyrimai parodė, kad tuomet pagerėja
skaitymo greitis ir suvokimas;
• raidžių dydis turi būti toks, kad stendinį pranešimą būtų lengva perskaityti maždaug iš metro
atstumo;
• pavadinimo pabraukti nereikia;
• kursyvai, (Italic) paprastai paliekami žurnalams ir kitiems pavadinimams (niekada jų
nepabraukti);
• paryškinimus (Bold) naudokite teksto svarbesnėms vietoms pabrėžti ir pavadinimams;
• niekuomet nerašykite sakinių visomis didžiosiomis raidėmis, nes juos sunkiau skaityti.
Popieriaus spalvos ir dydžiai
• tekstus ir piešinius tamsiame popieriuje sunkiau perskaityti;
• stenkitės baltus lapus su tekstu išdėlioti ant spalvoto popieriaus pagrindo;
• stendinio pranešimo dydį paprastai nurodo konferencijos organizatoriai. Lengviausia dirbti ir
transportuoti A4 dydžio lapus;
• platūs (horizontalūs) ir portretinio stiliaus (vertikalūs) stendai turi savo teigiamas ir neigiamas
puses.
Pakabinimas
• prieš konferenciją bent kartą pamėginkite sudėti kartu visas stendinio pranešimo dalis;
• nepamirškite pasiimti kuo pritvirtinti stendinį pranešimą (lipni juostelė, smeigtukai ir pan.).
Stendiniai pranešimai
Jeigu stendiniame pranešime pateiktas darbas buvo aprašytas straipsnyje (leidinyje),
pasistenkite šį leidinį gauti prieš prasidedant konferencijai.
Pristatydami stendinį pranešimą atsistokite taip, kad jo neužstotumėte, būkite pasirengę
atsakyti į klausimus, kuriuos geras stendinis pranešimas paprastai sukelia.
Išvados:
• stendinio pranešimo turinį auditorijai reikia stengtis perduoti pačia efektyviausia forma;
• jį parengti reikia tokį, kad jis kviestų į jį pasižiūrėti, būtų įdomus ir atkreiptų dėmesį;
• stenkitės, kad Jūsų stendinį pranešimą būtų lengva skaityti ir turėkite papildomos medžiagos
tiems, kurie susidomės smulkmenomis;
• pamėginkite įsivaizduoti stendinio pranešimo nuotrauką: Jeigu sumažinus iki A4-A3 formato
pranešimas darosi sunkiai įskaitomas, greičiausiai, jums nepasisekė. Vėl pabandykite.
Pakeiskite išdėstymą.
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19 PRIEDAS

SALUTOGENEZĖS TEORIJA
TERMINŲ ŽODYNAS
(Šaltinis: M. Pileckaitė–Markovienė. Vidinė darna ir jos išraiškos vaikystėje savitumai.
Vilniaus pedagoginio universiteto leidinys, 2001)

Vidinė darna (Sence of Coherence) – tai žmogaus vidinė
orientacija, besireiškianti pozityviais jo santykiais su
pasauliu ir pačiu savimi.
Suvokimas arba suprantamumas (comprehensibility) –
vidinės darnos komponentas, besireiškiantis jausmu, kad
vidinės ir išorinės aplinkos impulsai yra išaiškinami ir
tikėtini, o ne migloti ir chaotiški.
Prasmingumas (meaningfulness) – vidinės darnos
komponentas, besireiškiantis jausmu, kad visi išoriniai ir
vidiniai impulsai bei reikalavimai yra verti pastangų,
pasiaukojimo, įsipareigojimų.
Gebėjimas valdyti situaciją (manageability) – vidinės darnos
komponentas, besireiškiantis jausmu, jog pačiam galima
išspręsti problemą arba kreiptis pagalbos į kitus ir jos
susilaukti.
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20 PRIEDAS

VIDINĖS DARNOS ĮVERTINIMAS
Sutrumpinta 13 klausimų A. Antonovsky anketa
(šaltinis: Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. How people
manage sress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass, 1987).

4. Ar taip būna, kad Jus mažai domina kas dedasi aplink? (ME)
1
2
3
4
5
6
Labai retai
arba niekada

7
Labai dažnai

5. Ar yra nustebinęs elgesys žmonių, kuriuos, Jūsų nuomone, gerai pažįstate? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Taip niekada
Taip visuomet būna
nėra atsitikę
6. Ar buvo taip atsitikę, kad žmonės, kuriais pasikliaudavote, Jus nuvildavo? (MA)
1
2
3
4
5
6
7
Taip niekada
Taip visuomet būdavo
nėra atsitikę
8. Iki šiol jūs gyvenime: (ME)
1
2
3
visiškai neturėjote
aiškių tikslų
ir uždavinių

4

5

9. Ar jums atrodo, kad su jumis elgiamasi neteisingai? (MA)
1
2
3
4
5
Labai dažnai
taip atrodo

6

7
turėjote aiškius
tikslus ir uždavinius

6

7
Labai retai arba niekada

12. Ar jums atrodo, kad jūs patekote į neįprastą situaciją ir nežinote ką daryti? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Labai dažnai
Labai retai arba niekada
taip atsitinka
16. Kasdieniniai darbai jums suteikia: (ME)
1
2
3
4
didelį malonumą
ir pasitenkinimą

5

19. Ar jaučiatės susipainiojęs savo jausmuose ir idėjose? (C)
1
2
3
4
5
Labai dažnai

6

6

7
kančią ir
nuobodulį

7
Labai retai arba niekada
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21. Ar būna taip, kad jus užplūsta jausmai, kurių nenorėtumėte jausti? (C)
1
2
3
4
5
6
7
Labai dažnai
Labai retai arba niekada
25. Daugelis net ir tvirto charakterio žmonių kartais tam tikromis aplinkybėmis jaučiasi nevykėliai.
Ar kada nors taip jautėtės? (MA)
1
2
3
4
5
6
7
Niekada
Labai dažnai
26. Kada kas nors atsitinka, Jūs manote, kad: (C)
1
2
3
4
pervertinote
ar neįvertinote
dalyko reikšmės

5

6

7
teisingai
įvertinote

28. Ar dažnai jums atrodo, kad jūsų atliekami kasdieniai dalykai yra mažareikšmiai? (ME)
1
2
3
4
5
6
7
Labai dažnai
Labai retai arba niekada
29. Ar dažnai jūs jaučiate, kad nekontroliuojate situacijos? (MA)
1
2
3
4
5
6
Labai dažnai

7
Labai retai arba niekada

Pastabos:
1. Anketos klausimo numeris atitinka originalios A. Antonovsky sudarytos 29 klausimų
anketos numerį. 13 klausimų sutrumpintai anketai rekomendavo pats A. Antonovsky (šaltinis:
Antonovsky A. Unraveling the mystery of health. How people manage sress and stay well. San
Francisco: Jossey-Bass; 1987).
2. Įvertinant vidinę darną, didesnis atsakymą atitinkantis skalės skaičius atitinka stipresnį
vidinės darnos lygį, išskyrus klausimus, kurių numeriai yra 4, 5, 6, 16, 25. Šių klausimų didesnis
atsakymą atitinkantis skalės skaičius atitinka silpnesnį vidinės darnos lygį.
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21 PRIEDAS

Vidinės darnos lygio įvertinimas pagal supaprastintą metodą
Jūsų dėmesiui pateikiamas supaprastintas Stokholmo universiteto Socialinių tyrimų instituto
mokslininkų O. Lundberg ir M. Nyström Peck sukurtas vidinės darnos nustatymo metodas. O.
Lundberg ir M. Nyström Peck klausimynas susideda iš trijų klausimų: po vieną, skirtą kiekvienam
vidinės darnos komponentui. Klausimai buvo išversti į lietuvių kalbą, įvertintas tyrimo anketų
duomenų patikimumas pagal Kappa (Javtokas, 2001).
Norėdami pagal šį metodą įvertinti savo vidinės darnos lygį, pasirinkite jums tinkamus
atsakymus į tris pateiktus klausimus ir sudėkite prie atsakymų variantų nurodytus balus. Jeigu gauta
balų suma 2 ir mažiau – stiprus vidinės darnos lygis, jeigu 3 ir daugiau – silpnas (nenusiminkite,
tokių yra apie 60 proc. Lietuvos gyventojų).

Klausimai vidinės darnos lygiui įvertinti
(pagal supaprastintą O.Lundberg ir M. Nyström Peck metodą)

1. Ar dažnai jūsų kasdieniame gyvenime atsitinka tai, ką jums
sunku suprasti?
Taip, dažnai – 2

Taip, kartais – 1

Ne – 0

2. Ar dažnai kasdienis gyvenimas teikia jums pasitenkinimą?
Taip, dažnai – 0

Taip, kartais – 1

Ne – 2

3. Ar dažnai randate išeitį iš padėties, kuri kitiems atrodo
beviltiška?
Taip, dažnai – 0

Taip, kartais – 1

Ne – 2

Vidinės darnos lygio įvertinimas
(pagal supaprastintą O.Lundberg ir M. Nyström Peck metodą)

0 – 2 balai — stiprus vidinės darnos lygis
2 – 6 balai — silpnas vidinės darnos lygis
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22 PRIEDAS

Salutogeninė ,,Gyvenimo upės“ interpretacija
(Lindström & Jernström, 2007)

Gyvenimo upė
Sveikatos
stiprinimas

Gyvenimo
kokybė,
visapusiška
gerovė

Sveikatos
mokymas
Prevencija
Sauga
Gydymas

Liga, mirtis
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23 PRIEDAS

SVEIKATĄ STIPRINANČIO UNIVERSITETO KŪRIMO MODELIS
(Beattie, 1998 )

Sveikatos
ugdymo ir
mokymo
strategijos
Informacija apie
sveikatą ir
įvairūs patarimai
siekiant paveikti
asmens elgesį
Asmeniniai
patarimai,
rekomendacijos
sveikatą
stiprinančiais
klausimais

Administracijos
veiksmai,
siekiantys
pakeisti sveikatą
reguliuojančią
sistemą

Bendruomenės
įtraukimas į
sveikatą
stiprinančią
programą

Kursai

Metodai ir
formos

Įranga

Politika

Visa apimanti
individualių
rizikos veiksnių
(rūkymo,streso)
prevencijos
politika)
Politika,
palaikanti tuos
darbuotojus,
kuriems reikia
prisitaikyti prie
naujų taisyklių ir
suvaržymų, pvz.,
susijusių su
rūkymu

Pokalbiai, filmai ir
seminarai apie
rizikos veiksnius
(stresas, rūkymas ir
ŽIV/AIDS, kt.)

Parodos,
informacija
aktualiomis
sveikatos
temomis

Patalpos, ištekliai,
skirti mokyti
sveikatos

Diskusijos,
vaidinimai, siekiant
atsispirti
bendraamžių
spaudimui,
socialinių sveikatos
įgūdžių (saugaus
sekso, atsisakymo
nuo narkotikų ir
pan.) formavimas
Projektai,
programos, kurios
praplečia ir įvertina
sveikatos pobūdį
universitete

Patarimai ir
pagalba

Patalpos
asmeniniam ir
grupių darbui

Galimybės
keistis
informacija,
susijusia su
sveikatą
stiprinančiu
universitetu

Projektai,
lankstinukai,
ženkliukai,
lipdukai, plakatai,
atspindintys sveiko
universiteto idėją

Sveikatos programos
suaugusiems,
bendruomenės
švietimas

Susitikimai,
forumai,
gatvės
renginiai,
kuriais
siekiama
įtraukti
visuomenę į
sveikatos
stiprinimą

Abipusis ir
daugybinis
universiteto
patalpų ir išteklių
panaudojimas:
galbūt sveikas
universitetas yra
atvirų durų
universitetas?

Universiteto
politika ir
taisyklės
sveikatos
klausimais,
suderintos su
studentais ir
darbuotojais
Sveikatos politika
skirta gyvenimo
kokybei pagerinti.
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24 PRIEDAS

1999 m. Sveikatą stiprinančių mokyklų projekto piešinių konkurso
nugalėtojos P. Kavaliauskaitės (5 m.) piešinys

25 PRIEDAS

Leidinio viršelio piešinys
(šaltinis: Health Policy Programme. Östergötland County Council, 1987)
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26 PRIEDAS

SVEIKATOS STIPRINIMO PAJĖGUMŲ (GEBĖJIMŲ) DIDINIMO
ORGANIZACINIŲ POKYČIŲ PLĖTOJIMO STRATEGIJOS
(Šaltinis: Framework for Building Capacity to Promote Health. New South Wales, Health
Department, Sydney, Australia, 2001)

Pagrindinės veiklos
sritys
Politikos formavimas ir
strateginių planų
sudarymas

Strategijų pavyzdžiai
•

•
Organizacinės valdymo
struktūros

•
•
•

Vadovybės įsipareigojimai
ir palaikymas

•
•
•

Pripažinimo ir skatinimo
sistemos

•

Informacinės sistemos –
stebėsena ir vertinimas

•
•
•

Kokybės gerinimo sistemos

•

Neformali organizacijos
kultūra

•

Identifikuoti organizacijos sveikatos stiprinimo veiklos
galimybes ir jas padidinti, įtraukiant jas į pagrindinę
organizacijos veiklą (vykdomų funkcijų sąrašą)
Priimti politinius sprendimus, kad būtų padidinta lėšų dalis,
skiriama sveikatos stiprinimo veiklai finansuoti
Įsteigti organizacijoje sveikatos stiprinimo struktūras (skyrius)
Įrašyti sveikatos stiprinimo funkcijas ir veiklas į visų
organizacijos padalinių nuostatus ir pareigybes
Stebėti ar darbuotojai skiria pakankamai laiko sveikatos
stiprinimo veiklai
Sukurti sveikatos stiprinimo palaikymo tarnybą
Pasiekti, kad sveikatos stiprinimo veiklą kontroliuotų
organizacijos vadovybė
Įtraukti vadovybę (įstaigos, SAM) į sveikatos stiprinimo
programų ir projektų priežiūros komitetus
Sukurti padėkojimo už sveikatos stiprinimo veikloje pasiektus
rezultatus sistemą, integruoti ją į bendrą įstaigos skatinimo
schemą
Sukurti sistemas, kurios rūpestingai nustatytų ir registruotų
personalo darbą sveikatos stiprinimo srityje
įdiegti atitinkamas vertinimo strategijas
Įtraukti sveikatos stiprinimą į darbuotojų veiklos vertinimo
procesą
Panaudoti prieinamą gero darbo patirtį (pvz., metodines
rekomendacijas, standartus, rodiklius), sukurti kokybės
užtikrinimo sistemą ir jos palaikymo tarnybą
Diegti sveikatos stiprinimo veiklą palaikantį požiūrį
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27 PRIEDAS

Bendruomenės dalyvavimo sveikatos stiprinimo veikloje aktyvumo laipsniai
(pagal J.N.Pretty, 1995)

• Pasyvus dalyvavimas (žmonės dalyvauja, jeigu jie būna
informuoti, kas gali atsitikti);
• Dalyvavimas teikiant informaciją (žmonės dalyvauja
atsakydami į pateiktus klausimus);
• Dalyvavimas konsultacijose (konsultantai išklauso žmonių
nuomones ir pateikia žmonėms galimus jų problemų sprendimo būdus);

• Dalyvavimas dėl materialinio paskatinimo

(žmonės
dalyvauja, kad gautų darbo, dėl pinigų ar kitokio materialinio paskatinimo);

• Funkcinis dalyvavimas

(dalyvauja grupėse programoje

numatytiems uždaviniams pasiekti);

• Dialoginis dalyvavimas

(dalyvauja bendruose tyrimuose, kurie
inicijuoja naujų institucijų, planų kūrimą, esamų stiprinimą);

• Pačių mobilizavimasis

(žmonės patys imasi iniciatyvos, plėtoja

kontaktus)

28 PRIEDAS

Sveikatos stiprinimo veikla bendruomenėje
(Kanados sveikos širdies programos pavyzdys, 1991–1995)

• Organizatorių veikla (promoters interventions) :
Bendruomenės narių mobilizavimas; informavimas ir mokymas; rizikos veiksnių
išaiškinimo akcijos; pagalba organizuojant renginius; vykdytų priemonių efektyvumo
įvertinimas ir bendruomenės supažindinimas su jų rezultatais)

• Veikla bendruomenėje (community interventions) :
- Bendruomenės institucijų įtraukimas (įskaitant savivaldybę,
mokyklas, bankus, parduotuves, restoranus, vietinę žiniasklaidą,
klubus) lėšoms ar netiesioginei paramai gauti.

- Švietimo veikla (tikslu pakeisti individų elgseną) :
Fizinio aktyvumo (vaikščiojimo, važiavimo dviračiu) dienos
Širdies stiprinimo patarimai (lapeliai kavinėse, telefono linijos
darbovietėse, stendai, konferencijos, maisto ruošimo pamokos)

- Palaikymo grupių steigimas (diskusijų, metančių rūkyti,
vaikščiojimo ir kitų fizinio aktyvumo klubų veiklos skatinimas)

- Sveikatą stiprinančios aplinkos kūrimas (sveikas meniu
restoranuose, pamokos mokyklose, aplinka be tabako dūmų)

Z. Javtokas. Sveikatos stiprinimo konspektas. 2009

96

29 PRIEDAS

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMOS
(PROJEKTO) STRUKTŪRA
Problema
Situacijos analizė (LT, ES, kt.)
Strateginis tikslas
Tikslai
Uždaviniai
Uždavinių įgyvendinimo vertinimo kriterijai
Priemonės
Ištekliai
Rezultatai
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30 PRIEDAS

PROBLEMŲ, TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ MEDŽIAI

PROBLEMŲ MEDIS
PASEKMĖS

PROBLEMA:
PRIEŽASTYS

TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ MEDIS
UŽDAVINIAI

TIKSLAS:
PRIEMONĖS
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31 PRIEDAS

ĮSTAIGOS PRIVALOMOJO MOKYMO PASLAUGŲ
KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS
APRAŠYMAS
Įstaigos vizija ir misija
Privalomąjį mokymą reglamentuojantys dokumentai (valstybės,
apskrities, savivaldybės lygiu)
Įstaigos privalomojo mokymo paslaugų kokybės vadovas
-bendri duomenys
- Teikiamos privalomojo mokymo paslaugos
- Teikiamų privalomojo mokymo paslaugų apimtys
- Paslaugų vartotojų kontingentas
- Kokybės politika, tikslai ir uždaviniai
- Privalomojo mokymo kokybės vertinimas

Mokymo kokybės sistemai svarbių procedūrų sąrašas
Įstaigos darbuotojų pareiginių instrukcijų sąrašas
Vidaus audito dokumentų sąrašas
Įstaigos organizacinė struktūra

32 PRIEDAS

KOKYBĖS UŽTIKRINIMO SISTEMOS KŪRIMAS
(Šaltinis: Janušonis V. ir Popovienė J. Kokybės sistemos. Kūrimas ir valdymas
sveikatos apsaugos organizacijose. Klaipėda, 2004)

Kokybės sistemos kūrimas susideda iš 7 etapų :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacinis – diskusinis
Sprendimo priėmimas
Kokybės sistemos dokumentavimas
Darbuotojų supažindinimas ir mokymas
Kokybės sistemos dokumentų diegimas
Vidaus auditų vykdymas
Kokybės sistemos efektyvumo kontrolė

Kokybės sistema gali būti diegiama atskiruose įstaigos
struktūriniuose ar funkciniuose padaliniuose,
sujungiant į vientisą kokybės sistemą,
derinant mokymą vykdančios įstaigos kokybės sistemą su
išorinio kokybės vertinimo institucijų reikalavimais.
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33 PRIEDAS

KOKYBĖS SISTEMOS VERTINIMO KRITERIJAI
(Šaltinis: Janušonis V. ir Popovienė J. Kokybės sistemos. Kūrimas ir valdymas
sveikatos apsaugos organizacijose. Klaipėda, 2004)

Kokybės rodikliai
(European Foundation for Quality Management, 1995)

Sąlygų

Santykių kokybės

- prieinamumas
- pasiekiamumas telefonu
- darbo sąlygos
- pasitenkinimas darbu
- pravaikštos

- jautrumas
- klientų lojalumas
- skundų ir pareiškimų nagrinėjimas
(skaičius, rūšis)
- nepatenkintų skundų ištyrimu klientų
skaičius

Techninės kokybės

- informacija apie teikiamas paslaugas
- informacija apie klientų teises
- informacijos teikimo būdai

Informacijos
- Profesionalumas
- patyrimas
- tobulinimasis
- darbo efektyvumas
- tęstinumas
- susitarimas
(dėl paslaugų teikimo)

Paslaugų proceso kontrolės
- patekimo laikas
- laukimo laikas,
- paslaugos teikimo laikas

34 PRIEDAS

KOKYBĖS SISTEMOS VALDYMAS
(Šaltinis: Janušonis V. ir Popovienė J. Kokybės sistemos. Kūrimas ir valdymas
sveikatos apsaugos organizacijose. Klaipėda, 2004)

Visuotinės kokybės valdymo modelis, kurio pagrindą sudaro pokyčių vadyba
(European Foundation for Quality Management, 1995)

Vadovas

Procesų
vadyba
Personalo
vadyba

Personalo
pasitenkinimas

Politika ir
strategija

Klientų
pasitenkinimas

Išteklių vadyba

Visuomenės
nuomonė

Pagrindiniai
veiklos
rezultatai
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35 PRIEDAS

Sveikatos stiprinimo vertinimui naudojamų tyrimo modelių pavyzdžiai
(pagal Øvretveit, 1998)
Prieš–po modelis
(Before-after model)

Intervencija
Prieš

Po

Matavimas

Matavimas

Atsitiktinių imčių eksperimentinis modelis
(Randomised experimental model)

Intervencijos grupė
Testo grupė

Atsitiktinai
Matavimas
atrinkti
žmonės

Koks efektas
tarp testo ir
kontrolinės
grupės?

Matavimas

Placebo grupė
Kontrolinė grupė

Tikrinimo modelis

(Audition)

Standartai, procedūriniai metodai, objektai

Tyrėjas lygina ar intervencija atlikta taip,
kaip buvo suplanuota ir pasiekė savo tikslus

Intervencija
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36 PRIEDAS

Bendruomenės intervencijų vertinimo lygiai (loginis modelis)
(šaltinis: Brownson, Ross C., & Petitti, Diana B. eds., 2006. Applied Epidemiology.
Theory to Practice, 2nd ed., Oxford University press)

I. Programos
aprašymas

Poveikis
(trumpalaikiai artimieji
rezultatai)

Apibrėžti poveikio grupę
Įvardinti visuomenės
sveikatos problemą
Numatyti teorinę pokyčio
galimybę

Poveikis į bendruomenės
sąmoningumą, sprendžiamos
problemos supratimo didėjimą

Ilgalaikiai rezultatai
Poveikis į sveikatos būklę
(pvz., sergamumą širdies ir
kraujagyslių ligomis,
diabetu, psichikos
sveikatą, gyvenimo
kokybę)

Socialinių / bendruomenės normų,
susijusių su sprendžiama
problema, pokyčius
Įsiterpiančias kintamąsias
(teoriškai pagrįstas)

II. Programos
planavimas
Programos reikalingumas
Patrneriai / suinteresuotieji

Elgesio pokyčių kintamąsias

Programos rezultatai
(tikslų ir uždavinių įgyvendinimas)

Bendruomenės
organizavimas / koalicijos
Media / mokymo ištekliai
Struktūrinių programos
komponentų parengimas

IV. Įgyvendintos priemonės
(proceso vertinimas)
Koalicijų, partnerių, tinklų sukūrimas
Media ir ryšių programų įgyvendinimas

III. Vertinimas
Partengti ir testuoti galimai
geriausią programos
medžiagą
(teoriškai pagrįstą)
Aprašyti teoriją arba
programos struktūros
pagrindus

Bendruomenės renginių vedimas
Sveikatos mokymo programų
įgyvendinimas, profesinis mokymas,
išteklių paskirstymas
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37 PRIEDAS

______________________________________________________________________
programos/projekto pavadinimas

PROGRAMOS/PROJEKTO VERTINIMO ANKETA
KLAUSIMAI

ĮVERTINIMAS:

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

(max)
(minimum)
1. Ar aiškiai išdėstyti projekto tikslai
ir uždaviniai?.......................................................... 5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
2. Vykdytojų kvalifikacija, darbo patirtis............... 5(tinka) /4 /3 /2 /1(ne)
3. Atliekamų darbų apimties ir kainos santykis... 5(tinka) /4 /3 /2 /1(ne)
4. Projekto tęstinumas, papildomi finansavimo
šaltiniai, pateiktos rekomendacijos....................... 5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
5. Projekto originalumas ir įtaigumas.....................5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
6. Ar numatytas projekto įvertinimas?....................5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
7. Ar pateiktas detalus projekto įgyvendinimo
priemonių planas ir sąmata?.................................. 5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
8. Ar Jūsų nuomone reikia skirti lėšų šio projekto
įgyvendinimui?......................................................... 5(taip) / 4/ 3 / 2 / 1(ne)
Data ..........................

Vertintojo v., pavardė ..............................
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