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Visuomenės sveikatos stiprinimo efektyvi priemonė:  
sveikatos raštingumo paslauga 

 
 

 
1. Visuomenės sveikatos stiprinimo svarba 

 Pasaulinės sveikatos organizacijos (toliau – PSO) gairėse dėl visuomenės sveikatos 
paslaugų stiprinimo Europoje veiksmų programos, kuri bus vykdoma Europos sveikatos 
strategijos „Sveikata 2020“ rėmuose, akcentuojamas šiuolaikinės visuomenės sveikatos 
stiprinimo tikslų sudėtingumas. Norint pasiekti šiuos tikslus, būtina struktūrizuoti visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas, išryškinant visuomenės sveikatos stiprinimo ir sveikatos 
raštingumo vaidmenis, jų tarpusavio sąsajas, geriau suprasti reikalingus specifinius 
gebėjimus, mokymo galimybes, profesinę organizacinę paramą ir kt. Šiandien nebeginčijama 
nuostata, kad dabartiniai visuomenės sveikatos stiprinimo procesai yra susiję su valdymo 
principų įgyvendinimu, kai ištekliai skirstomi atsižvelgiant į visuomenės poreikius, poreikių 
prioritetus. Ypač svarbus yra poreikių įgyvendinimo kompleksiškumas, kai procesas 
vykdomas bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, organizacijomis, palaikomi lankstūs 
partnerystės ryšiai.   
 Visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo poreikio svarba buvo patvirtinta 
Pasaulio sveikatos asamblėjos, Europos Sąjungos (toliau – ES) antrojoje ir trečiojoje 
sveikatos strategijose (Europos Komisija, 2007, 2014), kuriose akcentuotas poreikis stiprinti 
mokymo ir visuomenės sveikatos stiprinimo struktūras valstybėse narėse. PSO ataskaitoje dėl 
Europos visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų veiksmų plano įgyvendinimo 2016 m. 
nustatyta (WHO, 2016), kad strateginis sveikatinimo potencialas iš esmės liko nerealizuotas, 
nurodytas atotrūkis tarp politinio įsipareigojimo skatinti visuomenės sveikatos stiprinimo 
paslaugas ir tikrovės, nors stiprinimo veiklai ir skiriami ištekliai. Visuomenės sveikatos 
stiprinimo paslaugų teikimo spartinimo nuostata (toliau – nuostata) buvo perkelta į ES 
strategijos „Sveikata 2020“ įgyvendinimą. ES strategijoje „Sveikata 2020“ atkreipiamas 
dėmesys į tinkamą nuostatos įgyvendinimo komandos formavimą: sveikatinimo valdymo 
teisinė bazė, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų finansavimas, visuomenės sveikatos 
veiklą reglamentuojantys įstatymai, visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų teikimo 
skaitmenizavimas, visuomenės sveikatos stiprinimo specialistų profesionalumas. Tinkamas 
komandos formavimas suteikia galimybę parodyti bendruomenės sveikatos stiprinimo 
pasiekimus, vertinant gautą naudą visuomenei teikiant unifikuotas visuomenės sveikatos 
stiprinimo paslaugas. Atkreiptinas dėmesys, kad jau pradėtas visuomenės sveikatos 
stiprinimo profesionalų rengimo ir teikiančių paslaugas įmonių akreditacijos reikalavimų 
rengimo projektas, kurio tikslas – suformuoti bendrus pagrindus specialistams ir paslaugas 
teikiantiems ūkio subjektams.   
 
2. Sveikatos raštingumas – viena iš esminių visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugų 

 20-ojo amžiaus pabaigoje, kai visuomenės sveikatinimas tapo aktualia problema 
visoje ES erdvėje, buvo sukurta koncepcija analizuoti ir aiškinti ryšius tarp gyventojų 
sveikatos raštingumo (atsižvelgiant į galimybę gauti, suprasti ir įvertinti sudėtingą 
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informaciją) ir sveikatinimo rezultatų (Parker, 2000; Kickbusch, 2001; Nutbeam, 2008). 
Pažymėtina, kad sveikatos raštingumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo ryšiai gali turėti 
skirtingą, bet neprieštaraujančią viena kitai išraišką, tačiau valdyti skirtingų perspektyvų 
potencialą. Ryšiai tarp sveikatos raštingumo ir visuomenės sveikatos stiprinimo rodo įvairius 
būdus, kaip sveikatos raštingumas gali būti naudingas visuomenės sveikatos stiprinimui ir 
vice versa. 
 Sveikatos raštingumo raida skirstoma į du etapus. Pirmasis etapas (Nutbeam, 2008) 
apibūdinamas kaip rizikos veiksnio perspektyva: prevencinės intervenciniai sprendimai 
medicinos informacijos įsisavinimui pagerinti. De Leeuw‘as (De Leeuw, 2012) tai vadina 
„pirmosios kartos sveikatos raštingumo ugdymu“. Šis sveikatos raštingumo pasireiškimas 
skirtas individui, nes jo pareiga yra siekti sveikatos raštingumo, kad galėtų suprasti jam 
teikiamą informaciją. Tai buvo vertinama kaip „asmeninis nusiteikimas“, kurį galima 
patobulinti mokantis (Pelikan ir Dietscher, 2015), formuojant „individualių gebėjimų rinkinį“ 
naudoti naują informaciją (Baker, 2006).  
 Antrasis sveikatos raštingumo ugdymo etapas (De Leeuw, 2012), pavadintas „turtu 
pagrįstu požiūriu į sveikatos raštingumą“ (Nutbeam, 2008), prasidėjo, kai buvo įtraukti 
platesni teisingumo, lygybės ir įgalinimo klausimai. Be prevencinės medicinos konteksto, 
sveikatos raštingumas grindžiamas visuomenės sveikata, visuomenės sveikatos stiprinimu ir 
sveikatos ugdymu. Sveikatos ugdymas, kaip visuomenės švietimo priemonė, visada buvo 
nukreiptas į individų sveikatos raštingumo gerinimą (Nutbeam, 2000). Tačiau sveikatos 
raštingumo, švietimo vaidmuo ir galimybės palaikyti visuomenės sveikatos intervencijas 
buvo nepakankamai įvertintos (Nutbeam, 2000). Šiuo požiūriu sveikatos raštingumas yra 
trūkstamas ryšys tarp sveikatos mokymo ir sveikatos elgsenos pokyčių. Turtu pagrįstas 
sveikatos raštingumo pasireiškimas apima ne tik švietimą, bet ir individų bei bendruomenių 
įgalinimą. Pridėjus sveikatos stiprinimo perspektyvą, sveikatos raštingumas gali būti 
laikomas priemone, leidžiančia žmonėms labiau kontroliuoti savo sveikatą, priimti pagrįstus 
ir taikytinus sprendimus, turinčius įtakos sveikatą lemiantiems faktoriams (Nutbeam, 2008; 
Nutbeam et al., 2018). 
 Sveikatos raštingumas – visuomenės sveikatos stiprinimo moderatorius (pagrindas). 
Daugeliu atvejų individo sveikatos raštingumas, visuomenės sveikatos stiprinimas ir 
sveikatos raštingumo nustatymo aplinka (aprėptis) yra geri sveikatos stiprinimo veiklos 
pagrindai, t. y. sveikatos raštingumas yra sveikatos stiprinimo moderatorius. Neseniai 
paskelbtame PSO dokumente, Šanchajaus deklaracijoje (WHO, 2016) dėl sveikatos 
skatinimo darnaus vystymosi darbotvarkėje 2030 m., teigiama, kad sveikatos raštingumas 
„suteikia atskiriems piliečiams daugiau galimybių ir suteikia jiems galimybę dalyvauti 
kolektyvinėse sveikatos stiprinimo akcijose“ (WHO, 2016 m.). Interaktyvus ir kritinis 
sveikatos raštingumas yra šiuolaikinio sveikatos stiprinimo pagrindas (Nutbeam et al., 2018). 
Sveikatos raštingumas gerina informuotumą ir su sveikata susijusias problemas, todėl bet 
kokios su sveikata susijusios veiklos greičiausiai imsis raštingesni asmenys nei tie, kurie turi 
mažai sveikatos raštingumo (IUHPE, 2018 m.). Wångdahlas ir Mårtenssonas (Wångdahl ir 
Mårtensson, 2015) pritaria Nutbeamo et al., IUHPE grupės nuomonei, kad galima priežastis, 
kodėl sveikatos stiprinimas kartais turi mažai įtakos, yra sveikatą skatinančiose 
intervencijose dalyvaujančių individų sveikatos raštingumo lygis. Be to, keli tyrimai 
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parodė, kad sveikatos srityje raštingi žmonės renkasi sveikesnį gyvenimo būdą ir 

sveikesnį elgesį (Chahardah-Cherik et al., 2018). 
 Pažymėtina, kad visuomenės sveikatos stiprinimo tikslas – paveikti įvairius sveikatą 
lemiančius veiksnius (pvz., fizinę aplinką ir palaikymo tinklus) tiek individualiu, tiek 
kontekstiniu lygmenimis. Vienas iš šių veiksnių yra sveikatos raštingumas – tai yra asmens 
sugebėjimas gauti, suprasti, įvertinti ir pritaikyti svarbią informaciją apie sveikatą, kad gebėtų 
ją palaikyti ar pagerinti (Sørensen ir kt., 2012). Šiems gebėjimams įtakos turi sveikatos 
stiprinimo veiksmai, kuriais siekiama sustiprinti su sveikata susijusias žinias, požiūrį, 
motyvaciją, elgesį, asmeninius įgūdžius (Nutbeam, 2017). Taigi sveikatos raštingumas gali 
būti laikomas vienu iš tiesioginių sveikatos mokymo, kaip sveikatos stiprinimo strategijos, 
rezultatų. Šiuo atžvilgiu sveikatos raštingumas gali būti vertinamas kaip tarpininkas tarp 
sveikatos švietimo įtakos sveikatos elgsenos pokyčiams.   
 Sveikatos raštingumas yra lygiavertis visuomenės sveikatos stiprinimui. Tobulėjant 
sveikatos raštingumui kaip mokslui (Parker, 2009), sveikatos raštingumas ir visuomenės 
sveikatos stiprinimas gali tapti „poveikio partneriais“. Abi sąvokos yra visiškai suderinamos 
(Nutbeam ir kt., 2018) ir viena kitą gali papildyti. Priėmus sveikatos raštingumą kaip 
visuomenės sveikatos stiprinimo kompetentingą partnerį, galima sutelkti dėmesį į Otavos 
chartijos principų įgyvendinimą (WHO, 1986): į sveikusi santykius, sveiką aplinką, sveiką 
politiką. Sveikatos raštingumas galima pasitelkti tose srityse, kuriose nepakanka sveikatos 
stiprinimo. Pavyzdžiui, sveikatos raštingumo srityje organizacija galėtų perorientuoti 
sveikatinimo paslaugas – Otavos chartijos principas, kuris vis dar nėra iki galo išplėtotas (De 
Leeuw, 2009). Be to, abi veiklos gali būti naudingos viena kitai, jei eina viena po kitos. 
Sveikatos stiprinimo metodų parametrai gali lengvai tapti sveikatos raštingumo nustatymais ir 
atvirkščiai, nes struktūros ir procesai jau buvo perorientuoti ir svarbūs pokyčiai (įskaitant 
informuotumą) jau įgyvendinti.  
 Sveikatos raštingumo rezultatų matavimas yra labai sudėtingas ir daug diskusijų 
keliantis klausimas (Sørensen ir kt., 2013; Duell ir kt., 2015; Chan ir Kisa, 2019). 
Sugeneruoti duomenų sveikatos raštingumo matavimai turi būti tvarkomi atsargiai ir 
vertinami atsižvelgiant į specifinį kontekstą, kuriame jie buvo sukurti. Tačiau tai gali suteikti 
naudingos informacijos sveikatos stiprinimo veiklai. Tyrimai rodo, kad turinčių žemesnį 
sveikatos raštingumą žmonių gyvenimo kokybė yra prastesnė, trumpesnė gyvenimo trukmė ir 
blogesnis gyvenimo būdas nei aukštesnio raštingumo žmonių (IUHPE,  2018 m.). Tai yra, 
visų sričių, kuriose taikytinas visuomenės sveikatos stiprinimas, rezultatas be sveikatos 
raštingumo gali pasikeisti ir manoma, kad blogesne linkme. Be to, sveikatos raštingumo 
matavimo priemonės gali būti naudojamos vertinant asmenų ir bendruomenių pokyčius po 
sveikatos stiprinimo intervencijų (IUHPE, 2018). 
 Apibendrinant pažymėtina, kad visuomenės sveikatos stiprinimas ir sveikatos 
raštingumas susiję daugeliu faktorių. Kintant tiek visuomenės sveikatos stiprinimui, tiek 
raštingumui sveikatos srityje ir vystantis visuomenės pokyčiams, šie saitai toliau keisis ir 
stiprės. De Leeuw‘as (De Leeuw, 2012) pasiūlė „trečiąjį sveikatos raštingumo ugdymo etapą“ 
– sveikatos sistemos raštingumą, kai pasiekti „įgūdžiai, gebėjimai ir žinios, kurių reikia norint 
pasiekti, suprasti ir sąveikauti su socialiniais ir politiniais sveikatos veiksniais ir jų socialiniu 
diskursu“. Trečiojo sveikatos raštingumo ugdymo etapo klausimu JAV komitetas dėl sveikų 
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žmonių sveikatos stiprinimo ir ligų prevencijos tikslų 2030 m. pasiūlė naują sveikatos 
raštingumo apibrėžimą: „Sveikatos raštingumas atsiranda tada, kai visuomenė teikia tikslią 
informaciją apie sveikatą ir paslaugas, kurią žmonės gali lengvai rasti, suprasti ir naudotis šia 
informacija priimant sprendimus ir atliekant veiksmus.“ ( Department of Health and Human 
Services, 2019).  
 ES 2021–2031 m. Sveikatos strategijoje visuomenės sveikatos sektoriaus paslaugų 
teikimo skaitmeninimas diegia pokyčius tiek skatinant visuomenės sveikatos stiprinimą 
(Kickbusch, 2019), tiek gerinant sveikatos raštingumą. Kai kurie autoriai rašo apie 
„skaitmeninį sveikatos raštingumą“ (Van der Vaart ir Drossaert, 2017; Dunn ir Conard, 2018) 
arba „e. sveikatos raštingumą“ (Neter ir Brainin, 2012). Klimato krizė taip pat reikalauja 
keisti požiūrį tiek į sveikatinimą, tiek į sveikatos raštingumą. Visuomenės sveikatos 
stiprinimas susiduria su naujais iššūkiais, nes turi reaguoti į naujas sveikatinimo problemas ir 
priimti balansines srities idėjas ir sistemas (Patrick et al., 2012). Sveikatos raštingumo 
klausimai tampa aktualūs atsirandant naujoms su klimatu susijusioms problemoms (APCC, 
2018) arba „aplinkos sveikatos raštingumui“ (Finn ir O’Fallon, 2017). Visi nauji iššūkiai yra 
ir susidarys iš daugelio faktorių, visuomenės sveikatos stiprinimo ir raštingumo santykis liks 
daugiafunkcis. Būtina analizuoti formuojamus daugiafunkcius ryšius tarp visuomenės 
sveikatos stiprinimo ir sveikatos raštingumo ir numatyti, kaip sveikatos raštingumas gali 
padėti skatinti visuomenės sveikatą. Iš kitos pusės turime užduoti sau klausimą, ką sveikatos 
stiprinimas gali padaryti, kad būtų palaikomas ir plėtojamas tinkamas sveikatos raštingumo 
laukas. 
 Sveikatos raštingumas visada buvo sveikatos stiprinimo dalis ir visada buvo 
lygiavertis sveikatos stiprinimui. Sveikatos raštingumas sulaukė vis daugiau dėmesio IUHPE 
organizuotose pasaulinėse sveikatos stiprinimo konferencijose: Otavos chartijoje buvo 
raginama palaikyti, įgalinti ir tarpininkauti bei kurti palaikymo aplinkas, Bankoko chartijoje 
buvo raginama stiprinti gebėjimus ir įsipareigoti kurti partnerystes, Nairobio konferencijoje 
sveikatos raštingumas įvardytas kaip viena iš pagrindinių temų ir galiausiai Šanchajaus 
deklaracijoje sveikatos raštingumas buvo nurodytas kaip visuomenės sveikatos 
stiprinimo ateities pagrindas. Sveikatos stiprinimo struktūros turi ne tik gebėjimų, bet ir 
gali prisiimti atsakomybę suderinti skirtingas funkcijas ir disciplinas bei pasisakyti už gerą, 
pritaikomą būdą toliau plėtoti (sveikatos) raštingumo sritį. 
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