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SKUODO RAJONO LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR
KONTROLĖS BEI SVEIKATOS PALAIKYMO IR STIPRINIMO 2012–2014 METŲ
PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Programos paskirtis – sumažinti lėtinių neinfekcinių ligų paplitimą (toliau – NL),
įgyvendinant prevencines ir sveikatos stiprinimą skatinančias priemones Skuodo rajone, į programą
įtraukiant tokias Savivaldybės bendruomenės socialines struktūras, kaip mokykla, šeima, rizikos
grupės.
2. Programa parengta vadovaujantis Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentu
,,Sveikata visiems XXI amžiuje“, Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programa, Sveikatos
sistemos plėtros 2011–2020 metais metmenimis, patvirtintais Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m.
birželio 6 d. nutarimu Nr. XI-1430 (Žin., 2011, Nr. 73-3498), Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 56-2225, 2007, Nr. 64-2455, 2010, Nr.57-2809),
Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio
12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029), Valstybine maisto ir mitybos strategija,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1325 (Žin., 2003,
Nr. 101-4556), Lietuvos nacionaline visuomenės sveikatos priežiūros 2006–2013 m. strategija
(Žin., 2001, Nr. 66-2418; 2007, Nr. 21-774) ir kitais teisės aktais.
3. Šios programos tikslai, uždaviniai ir priemonės nustatytos atsižvelgiant į situaciją
Skuodo rajone, neinfekcinių ligų paplitimo tendencijas, specialistų ir institucijų, dirbančių
neinfekcinių ligų prevencijos srityje, rekomendacijas, rajono patirtį šioje srityje.
4. Programa pradedama 2012 metais , baigiama 2014 metais.
5. Programos priemonių 2012–2014 metų planas pateiktas priede.
6. Programos įvykdytų priemonių, rezultatų ataskaita pateikiama įgyvendinus
programą 2015 metais, atlikus vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos tyrimus, kurie padės įvertinti
programos rezultatus.
7. Programos vykdytojai: Skuodo rajono savivaldybės administracija, Skuodo rajono
ugdymo įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos, Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuras. Programos įgyvendinimą koordinuoja savivaldybės gydytojas.
8. Pagrindinės sąvokos:
8.1. Visuomenės sveikatos priežiūra – organizacinių, teisinių, ekonominių, techninių,
socialinių bei medicinos priemonių, padedančių įgyvendinti ligų ir traumų profilaktiką, išsaugoti
visuomenės sveikatą bei ją stiprinti, visuma.
8.2. Profilaktika – priemonių, padedančių saugoti, stiprinti ir atkurti sveikatą bei
išvengti ligų, visuma. Profilaktika skirstoma į tris rūšis: pirminė, antrinė, tretinė.
8.3. Pirminė profilaktika – priemonių, kurias vartojant stengiamasi išvengti ligų,
keičiant asmens jautrumą ligoms, šalinant ligų priežastis ir rizikos veiksnius, visuma. Pirminė
profilaktika apima sveikos gyvensenos ugdymą, sveikos aplinkos sudarymą, imunizaciją ir kt.;
pirminė profilaktika, kuria siekiama išvengti socialinių, ekonominių pokyčių, neigiamai veikiančių
gyvenseną, sveikatą, ir skatinančių rizikos veiksnių atsiradimą, vadinama ankstyvąja profilaktika. Ši
profilaktika ypač svarbi vaikams.
8.4. Antrinė profilaktika – priemonių, kurias atliekant siekiama sustabdyti ligą ir
išvengti jos komplikacijų, visuma. Pagrindinės priemonės – ankstyvoji ligų diagnostika ir
veiksmingas gydymas.
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8.5. Tretinė profilaktika – priemonių, kuriomis siekiama sustabdyti įsisenėjusios ligos
ryškėjimą, išvengti invalidumo bei pagerinti gyvenimo kokybę, visuma (gydomosios ir
atkuriamosios priemonės).
II. SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROBLEMOS AKTUALUMAS
9. Neinfekcinės ligos išlieka didžiausią dalį Lietuvos gyventojų mirtingumą lemiančia
priežastimi. Tai ypač aktualu kaimo gyventojų tarpe. Remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos
duomenimis (toliau – PSO), Europoje neinfekcinės ligos lėmė didžiausią dalį – 86 proc. – mirčių.
Dažniausiai pasitaikančios NL yra kraujotakos sistemos ligos, kurios Europos gyventojų
mirtingumo struktūroje sudaro 52 proc. NL jau kelis dešimtmečius yra pagrindinė Lietuvos žmonių
sveikatos problema.
10. 2010 m. duomenimis Skuodo rajono savivaldybės gyventojai dažniau nei šalies
gyventojai miršta nuo kraujotakos, virškinimo, kvėpavimo sistemų ligų (1 paveikslas). Skuodo
rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų, piktybinių navikų dažniausiai mirė vyresnio nei
65 m. amžiaus gyventojai. Dėl išorinių mirties priežasčių daugiau mirties atvejų buvo tarp 45–64 m.
amžiaus gyventojų. Skuodo rajone 2010 m. vaikų iki 17 m. amžiaus mirties atvejų neužregistruota.

Kvėpavimo sist. ligos

3

6,1

6,9
5,3

Virškinimo sist. ligos

7,7
9,6

Išorinės mirties priežastys

Skuodo raj. sav.
Lietuva

16,8
19,3

Piktybiniai navikai

58,4
56,1

Kraujotakos sist. ligos
0

20

40

60

1 paveikslas. Mirtingumas pagal priežastis 2010 m. (proc.)
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Higienos instituto sveikatos informacijos centras

11. Lietuvos, taip pat ir Skuodo rajono, visuomenės sveikata blogėja, padidėjo bendras
mirtingumas ir bendras sergamumas. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, Skuodo rajono
savivaldybėje mirtingumo rodiklis 2010 m., palyginti su 2009 m., išaugo nuo 13 iki 15,9 atvejų
1000 gyv. ir viršijo šalies (12,8 mirusieji 1000 gyv.), Klaipėdos apskrities rodiklius (11,7 mirusieji
1000 gyv.).
12. Higienos instituto informacijos centro duomenimis, 2010 m. Skuodo rajone
gyventojų bendro sergamumo rodikliai kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos, urogenitalinės
sistemos ligomis ir piktybiniais navikais buvo didesni nei šalies (2 paveikslas). Svarbu paminėti,
kad rajono bendro sergamumo rodikliai psichikos ir elgesio sutrikimais taip pat aukštesni už
Lietuvos rodiklius, nors šios sveikatos problemos Skuodo rajone nėra dominuojančios.
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13. 2010 m. Skuodo rajono savivaldybėje kraujotakos sistemos ligomis dažniausiai
sirgo vyresnio amžiaus gyventojai, vaikų pagrindinė susirgimų priežastis – kvėpavimo sistemos
ligos (1 lentelė).
1 lentelė. Sergančių Skuodo r. sav. gyventojų skaičius 1000 gyv. pagal amžių ir pagal ligas
Iš
0–17
18–44
45–64
65+ m.
viso
m.
m.
m.
Infekcinės ir parazitinės ligos
22,1
32,6
19,4
16,6
23,3
Odos ir poodžio ligos
39,9
53,8
34,3
34,4
42,6
Traumos ir kt. išorinių priežasčių padariniai
52,7
50,7
51,1
61,6
45,5
Virškinimo sistemos ligos
55,1
60,3
33,7
62,8
81,2
Akių ligos
71,6
90,6
32,1
72,0
127,9
Urogenitalinės sistemos ligos
84,3
24,2
80,1
117
117,1
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 91,9
27,5
56,5
128,5
186,6
ligos
Kraujotakos sistemos ligos
176,2
19,6
35,4
225,4
573,8
Kvėpavimo sistemos ligos
188,2
346
124,4
128,5
215,8
Piktybiniai navikai
17,5
0,6
1,9
19,7
65,6
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

14. Didelį mirtingumą lemia pirmiausia ne sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, o
patys žmonės. Sveikatos priežiūra lemia tik dešimtadalį, o visa kita priklauso nuo paties žmogaus
gyvenimo būdo. Įrodyta, kad NL atsiradimą daugiausia lemia rizikos veiksniai, susiję su nesveika
mityba ir nesveika gyvensena. Tai padidėjęs arterinis kraujospūdis (hipertenzija) – 33 proc.,
padidėjęs cholesterolio kiekis kraujyje (hipercholesterolemija) – 23 proc., rūkymas – 18 proc.,
nepakankamas vaisių ir daržovių vartojimas – 12 proc., piktnaudžiavimas alkoholiu – 11 proc.,
antsvoris – 10 proc., fizinės veiklos stoka – 9 proc.
15. PSO duomenys ir tarptautiniai moksliniai tyrimai rodo, kad profilaktinių priemonių
dėka, šalinant su mityba ir gyvenimo būdu susijusius rizikos veiksnius (mažinant hipertenzijos,
hipercholesterolemijos, rūkymo, skatinant vaisių ir daržovių vartojimą, mažinant piktnaudžiavimą
alkoholiu, antsvorio ir fizinės veiklos stokos paplitimą), galima išvengti 80 proc. širdies ligų, insulto
ir antrojo tipo diabeto atvejų bei 40 proc. vėžio atvejų. Lietuvos populiacijoje nėra žymesnės rizikos
veiksnių teigiamos dinamikos. Kadangi jie priklauso nuo individo elgesio, vienintelė reguliavimo
galimybė yra pastovus, plačiai vykdomas poveikis ir į visą populiaciją, ir į atskiras bendruomenes,
jų šeimas ir individus.
16. Visuomenės sveikatos būklė negerėja, nes nenorima rūpintis savo sveikata, visa
atsakomybė dėl jos perduodama veikiančiai sveikatos priežiūros sistemai. Be to, dažnai nėra
tinkamų sąlygų visuomenei prisidėti prie sveikatinimo veiklos. Todėl vienas iš Programos prioritetų
– sveikatos ugdymas ir ligų profilaktika, sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymas, sveikos ir saugios
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aplinkos kūrimas, glaudesnis visų partnerių bendradarbiavimas. Atsižvelgiant į Skuodo rajono
gyventojų nemažėjantį sergamumą ir mirtingumą nuo neinfekcinių ligų, tikslinga programą
nukreipti į NL rizikos veiksnių mažinimą ir gyventojų sveikatos stiprinimą.
III. PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
17. Programos strateginis tikslas – stabilizuoti neinfekcinių ligų paplitimą,
įgyvendinant prevencines ir sveikatos stiprinimą skatinančias priemones Skuodo rajone.
18. Programos 1 tikslas – mažinti rizikos veiksnių paplitimą tarp Skuodo rajono
gyventojų.
18.1. Tikslo uždavinai:
18.1.1. Stiprinti vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teikti ankstyvąsias konsultacijas.
18.1.2. Stiprinti suaugusiųjų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teikti ankstyvąsias
konsultacijas.
19. Programos 2 tikslas – skatinti Skuodo rajono gyventojų aktyvumą ankstyvosios
intervencijos valstybės finansuojamose programose.
19.1. Tikslo uždavinai:
19.1.1. Informuoti gyventojus apie vykstančias ankstyvosios intervencijos valstybės
finansuojamas programas.
19.1.2. Skatinti gyventojus, esančius rizikos grupėse, atlikti valstybės finansuojamų
programų tyrimus.
IV. PROGRAMOS DALYVIAI
20. Skuodo rajono savivaldybės gyventojai.
V. PROGRAMOS VYKDYTOJAI
21. Skuodo rajono savivaldybės administracija.
22. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.
23. Skuodo rajono savivaldybės viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos.
24. Skuodo rajono savivaldybės ugdymo įstaigos.
VI. PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI
25. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos lėšos.
26. Savivaldybės biudžeto lėšos.
27. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos.
28. Kiti šaltiniai.
VII. VERTINIMO KRITERIJAI
29. Vykdant pirminės prevencijos programas, dažnai būna sunku įvertinti, ar pasiektas
numatytas tikslas, nes tai gali paaiškėti tik po 5–10 metų. Ši programa bus vertinama kasmet,
galutinis įvertinimas bus atliktas programą baigus vykdyti. Yra nustatyti šie kiekybiniai ir
kokybiniai kriterijai šiai programai vertinti:
29.1. Programos strateginio tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus – Skuodo rajono
gyventojų sergamumo, mirtingumo rodiklių pokyčiai.
29.2. Tikslų vertinimo kriterijai:
29.2.1. vykdytų priemonių (renginių, seminarų, paskaitų, suteiktų paslaugų ir pan.)
skaičius;
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29.2.2. dalyvių aktyvumas, lankomumo skaičius;
29.2.3. apklausos, pokalbiai (iki ir po programos vykdymo, siekiant įvertinti dalyvių
požiūrį, žinias, pasitenkinimą);
29.2.4. Skuodo rajono gyventojų, dalyvavusių valstybinėse profilaktinėse programose,
skaičius.
VIII. LAUKIAMI REZULTATAI
30. Pagerės gyventojų informuotumas lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikos
klausimais.
31. Pagerės gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžiai.
32. Pagerės įstaigų ir institucijų bendradarbiavimas, daugiau sektorių įsitrauks į rizikos
veiksnių prevencinę veiklą.
33. Pagerės ankstyvas neinfekcinių ligų sergamumo išaiškinimas.

_______________________

Virginijus Kiguolis
2012-04-26

