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Užbaikite šiuos sakinius:

• Aš jaučiuosi sveikas, kuomet ...............................................................

• Aš esu sveikas, nes ..............................................................................

• Kad būčiau sveikas, aš turiu .................................................................

• Aš praradau sveikatą, kuomet ...............................................................

• Mano sveikata pagerėjo, kada ..............................................................

• Mano sveikatą paveikė (nurodyti įvykį) .................................................

• Mano sveikatą paveikė (nurodyti situaciją) ...........................................

• .................................................... yra atsakingas(-a) už mano sveikatą.

Kaip suprantama  kas  yra sveikata  kasdieniame žmonių gyvenime? 



Sveikata

apibrėžiama dvejopai - vartojant teiginį arba neiginį
(PSO, 1948)                            

Sveikatos aspektai
išreiškiami  teiginiu:                                        išreiškiami neiginiu:

visapusė fizinė, dvasinė ligų ir negalavimų
ir socialinė gerovė nebuvimas

Holistinis (ekologinis) sveikatos modelis                              medicininis sveikatos modelis 
(gera gyvenimo kokybė, 
sugebėjimas tvarkyti savo

gyvenimą, pasirinkti tai, ką  nori daryti         
ar kuo būti, sugebėti vystyti savo talentus)

Dabartiniu metu sveikata suprantama kaip kasdienio 
gyvenimo dalis, kaip mūsų gyvenimo kokybės rodiklis, o 
ne kaip gyvenimo tikslas

(Otavos chartija, 1986)



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).

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)  šiuolaikinį sveikatos supratimą, 
jos ekologinį modelį, sveikatos politikos pagrindą sudaro 
asmens ir visuomenės sveikatos potencialų stiprinimas.



Sveikata ir gerovė yra visuotiniai tikslai, kurie šiuo metu 
priskiriami prie pagrindinių žmogaus teisių ir yra tolygaus 
ekonominio ir socialinio vystymosi komponentai bei kasdienio 
gyvenimo išteklius.

Žmonės tikisi ir nori daryti įtaką sveikatai ir ją lemiantiems 
veiksniams savo politinėje, socialinėje, ekonominėje ir fizinėje 
aplinkoje. Ši įtaka kuria bendruomenes ir gerina jų narių sveikatą. 

Taigi sveikatą lemiančių veiksnių įvairovė reiškia, kad sveikata 
negali būti vien tik sveikatos sektoriaus atsakomybė, nors šis 
sektorius ir atlieka itin svarbų vaidmenį. Todėl reikia 
bendradarbiavimo modelių, pagrįstų bendrais su kitais sektoriais 
prioritetais, investuoti į socialinius sveikatos veiksnius, sveikatos 
stiprinimą ir ligų prevenciją, mažinti sveikatos netolygumus ir 
gerinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kurti į žmogų 
orientuotą sveikatos sistemą.



Sveikatos samprata turi bendrų sąlyčio taškų su gyvenimo 
kokybės ir su sveikata susijusios sveikatos kokybės samprata. 

Su sveikata susijusios sveikatos kokybė – tai gyvenimo 
kokybės dalis, kuriai įtakos turi sveikata ir sveikatos priežiūra

Sveikatos būklė

Gyvenimo kokybė

Su
sveikata
susijusi 
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Keturi socialiniai rodikliai, lemiantys su sveikata 
susijusią gyvenimo kokybę yra:

1. Gyvenimas poroje;

2. Išsilavinimo lygis;

3. Profesinis statusas;

4. Grynosios pajamos



Sveikatos determinantai

Bloga sveikata neatsiranda atsitiktinai ar dėl nesėkmės.

Didžiausią įtaką sveikatai turi šie veiksniai (Lalonde, 1974):

genetiniai ir biologiniai  (~20 %)

gyvensena ir elgsena (~50 %)

aplinka  (fizinė, socialinė, sektorinė, politinė, išteklių) (~20 %)

sveikatos priežiūra (~10 %)

Sveikatai turi įtakos 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), epidemiologinė situacija ir kt.



Geros sveikatos komponentai
(apibendrintu mokslo ir praktikos požiūriu)

• Gera psichikos sveikata; 

• Sveika (racionali, subalansuota) mityba;

• Reguliarus fizinis aktyvumas;

• Sveikatai žalingų įpročių neturėjimas;

• Sveikatą stiprinanti ir saugi aplinka

• Organizmo grūdinimas; 

• Asmens higienos laikymasis;

• Tinkamai organizuotas darbo ir poilsio režimas;

• Sveikas (saugus) lytinis gyvenimas.



Ligų priežastys (etiologija) ir rizikos veiksniai

Vidinės                                         Išorinės

paveldimumas (genetinis polinkis,) įvairūs ligų sukėlėjai (virusai, bakterijos, grybeliai)
(genetinis polinkis, įgimti sutrikimai fizinės aplinkos veiksniai (šaltis, cheminės medž.)
imunitetas                                                  socialiniai ekonominiai veiksniai (kultūra, pajamos)
vidinė darna                                               psichiką veikiantys veiksniai (nuovargis, stresas)
konstitucinis tipas, lytis, amžius             sveikatos netolygumai (nelygybė)

Rizikos veiksniai

Nesveika ir nesaugi mityba
Nepakankamas fizinis aktyvumas
Rūkymas
Nesaikingas alkoholio vartojimas
Stresas (nekontroliuojamas)
Gyvensenos ypatumai (rizikingas elgesys)
Padidėjęs kraujospūdis
Hipercholesterolemija
Nedarbas
Nekokybiškas aprūpinimas vandeniu ir kt.



Subjektyvus negalavimų jutimas

Jaučiasi blogai        Jaučiasi blogai

Objektyvi Nustatyta liga          Liga nenustatyta

ligos (sveikatos sutrikimas)        (,,simuliavimas”)

diagnozė
Jaučiasi gerai         Jaučiasi gerai
Nustatyta liga         Liga nenustatyta

(profilaktinis patikrinimas)            (sveikas)

Ar gali žmogus sirgti bet neturėti ligos ir  turėti ligą, bet 
nesirgti? 



Sveikatos politika* - tai formaliame dokumente (įstatyme, nutarime, įsakyme, 
susitarime, pareiškime) įteisinti sveikatos priežiūros prioritetai (atsižvelgiant į gyventojų 
sveikatos poreikius, turimus išteklius ir politinę įtaką). 
Ji daugiausia susijusi su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir programų 
įgyvendinimu (Sveikatos apsaugos ministerijos veikla).

Lietuvos ir PSO sveikatos politikos*  dokumentų 
pavyzdžiai

•PSO/EURO  dokumentas ,,Sveikata 2020“, 2012.

•Lietuvos pažangos strategija ,,Lietuva 2030“

•LR visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas  

•Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų strategija  (patvirtinta LRS 
nutarimu)



Psichikos  sveikata

Stresas (emocinės įtampos būsena)

Kuomet jis per didelis 
,,perkrauna“ mūsų 

,,susidorojimo“ su sunkumais 
reakcijas, kenkia sveikatai.

Stresą galima kontroliuoti 

,,blogai“     ir                         ,,gerai“

pradedant rūkyti,                            reguliariai mankštinantis
gerti alkoholinius gėrimus                     klausantis muzikos
vartoti narkotikus                             medituojant, turint hobį



Kodėl vieni žmonės įveikia stresą ir lieka sveiki, o 
kiti suserga, atsako Salutogenezės teorija

SALUTOGENEZĖS TEORIJA (A. Antonovsky, 1979

(lot. ,,salus”– sveikata,  ,,genus”– kilmė) 

Nagrinėja  sveikatos, o  ne ligų priežastis. Šiuo aspektu 
visų žmonių  sveikatą reikia stiprinti, nepaisant, kurioje 
tiesiosios ,,sveikata” – ,,nesveikata” atkarpos vietoje mes 
būtume, neskirstant  žmones į sveikuosius ir ligonius.        

Fizinė, psichinė ir socialinė                                                Ligos, traumos, negalia,
gerovė                                                                       socialiniai nepritekliai



Žmogus, pagal Salutogenezės teoriją,  turi Bendruosius atsparumo 
išteklius kurie palengvina įveikti gyvenimo sunkumus  (vieni žmonės 

įveikia stresą ir lieka sveiki, o kiti suserga): asmeninės nuostatos, intelektas, sunkumų 
įveikimo strategijos, finansinis pajėgumas, kultūriniai, kiti išoriniai ir vidiniai veiksniai).

Galimybė panaudoti bendruosius atsparumo išteklius priklauso nuo 
Vidinės darnos

(žmogaus vidinės orientacijos, besireiškiančios pozityviais jo santykiais su pasauliu ir pačiu savimi),

kurią sudaro 3 komponentai:

•vidinės ir išorinės aplinkos suvokimas (comprehensibility)

– vidinės darnos komponentas, besireiškiantis jausmu, kad vidinės ir
išorinės aplinkos ateinantys impulsai yra išaiškinami ir tikėtini, o ne migloti ir chaotiški

•veiklos 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.



Atsakykite į pateiktus klausimus, sudėkite atsakymų balus 
ir sužinosite savo vidinės darnos lygį

(pagal supaprastintą Lunberg ir Nynstrom Peck  klausimyną)

• Ar dažnai Jūsų kasdieniame gyvenime atsitinka tai, ką Jums 
sunku suprasti?

Taip, dažnai - 2                 Taip, kartais - 1                 Ne – 0

Ar dažnai kasdienis gyvenimas teikia Jums pasitenkinimą?

Taip, dažnai - 0                 Taip, kartais - 1                 Ne – 2

• Ar dažnai randate išeitį iš padėties, kuri kitiems atrodo 
beviltiška?

Taip, dažnai - 0                 Taip, kartais - 1                 Ne - 2



Vidinės darnos lygio 
įvertinimas:

0 - 2 balai - stipri vidinė darna
3 - 6 balai - silpna vidinė darna

Mokslo tyrimai rodo, kad asmenys, 
turintys stipresnį vidinės darnos lygį 
yra sveikesni,  rečiau patiria 
psichikos sveikatos sutrikimus, nes:

- turės motyvų (įžvelgs prasmę) 
įveikti sunkumą 

- tikės, kad šis gyvenimo iššūkis 
yra suprantamas

- tikės, kad turi pakankamai jėgų 
įveikti sunkumus

Sėkmės kovoje su drakonu – stresu!


