
Sukurtas Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modelis 
 

 

 Baigtas projektas “BaltCityPrevention“ (visas pavadinimas „Baltic Cities 

tackle lifestyle related diseases – The development of an innovative model for 

prevention interventions targeting public health authorities in the Baltic Sea 

Region“), kuriame kaip partneris dalyvavo Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos 

centras. 
  

 Pagrindinis projekto tikslas buvo sukurti ir įdiegti į vartotoją orientuotą 

moderniomis technologijomis grįstą prevencijos ciklo planavimo ir intervencijos* 

modelį, kurį išverstą į lietuvių kalbą galima rasti projekto tinklalapyje “Better 

Prevention”:  

https://betterprevention.eu/fileadmin/user_upload/Intervention_model_and_manual

/Lithuania/BCP_Intervention_model_LT_translation.pdf  
 

 Šis Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modelis pateikia bendrus 

principus kaip kurti sveikatos elgsenos pokyčių intervencijas tiek individams, tiek 

skirtingoms tikslinėms grupėms, vykdant su gyvensena susijusių lėtinių 

neužkrečiamųjų ligų prevenciją. 
 

 Modelis gali būti naudojamas sveikatos stiprinimo pajėgumams didinti, 

tobulinant sveikatos stiprinimo intervencijas. 
 

  Intervencijos modelis yra į vartotoją orientuotas, novatoriškas, siūlo derinti 

įprastus ar įrodymais grįstus metodus su naujomis technologijomis, e-sveikatos 

priemonėmis skirtinguose sveikatos elgesio pokyčių intervencijos kūrimo proceso 

etapuose (planavimo, įgyvendinimo, vertinimo)  
 

 Naudojantis sukurtu Sveikatos elgsenos keitimo intervencijos modeliu 

projekto dalyviai vykdė bandomuosius (pilotinius) projektus, kurių aprašus galima 

rasti projekto leidinyje lietuvių kalba ,,Gyvensenos intervencijų pritaikymas. 
Mokomasis vadovas sveikatą formuojantiems subjektams”, publikuojamame 

projekto tinklalapyje: 

https://betterprevention.eu/fileadmin/user_upload/Intervention_model_and_manual

/Lithuania/Final_Manual_for_PHAs_LT_translations.pdf  
 

______________________________________________________________________________ 

* Sveikatos intervencija gali būti apibrėžiama kaip veiksmas, kurio tikslas yra įvertinti, 

tobulinti, išlaikyti, skatinti ar pakeisti sveikatos būklę  (PSO, 2018 m.). 

Sveikatos elgsenos keitimo intervencija yra specifinių veiklų (mokymų, pratybų, prevencinių 

paslaugų) rinkinys sukurtas siekiant pakeisti sveikatos elgseną  
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 Minėtame tinklalapyje anglų kalba yra patalpinti nuotolinio mokymo kursai, 

skirti visuomenės sveikatos specialistams  apie gyvensenos intervencijų planavimą 

bei motyvuojančio interviu metodo taikymą: 

https://h5p.betterprevention.eu/  
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 Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bandomąjį (pilotinį) projektą, 

pagal projekto metu sukurtą Sveikatos elgsenos keitimo modelį vykdė Vilniaus 

Taikos ir Balsių progimnazijose, bendradarbiaudamas su šiose mokyklose 

dirbančiomis visuomenės sveikatos specialistėmis Dalia Vilutiene ir Gintare 

Kondratovičiūte. 

 Moksleivių sveikatos elgsenai įvertinti buvo naudojami ir testuojami 

skaitmeniniai metodai, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo sesijos. Moksleiviai 

turėjo galimybę įvertinti įvairias mobiliąsias programėles, kaip pavyzdžiui Mano 

mityba ar  Fit. Mitybos ir fizinio aktyvumo duomenims registruoti, 

bendradarbiaujant su IT ekspertu buvo sukurtas E-dienoraštis. Intervencijos 

pabaigoje moksleiviai pagal SCAMPER metodiką diskutavo apie E-dienoraščio ir 

mobiliųjų programėlių panaudojimo naudą mitybos ir fizinio aktyvumo stebėsenai.  

 Atlikta 30 tikslinės grupės moksleivių apklausa parodė, kad  pasitenkinimo 

intervencija rodiklis siekė 4.2 balus (5 balų skalėje). Įvertintas naudotų metodų 

poveikis sveikatos elgsenos keitimui. Gauti tokie tikslinės grupės sveikatos elgsenos 

pokyčiai: 33.3 % pagerėjo žinios apie sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą, 43.3 % 

moksleivių ėmė sveikiau maitintis, sekti kalorijas; 37.1 % turinčių antsvorį sumažino 

svorį; 36.7 %  tapo fiziškai aktyvesni. 
 

 
Nuotraukoje: projekto dalyviai Taikos progimnazijoje. 


