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Pranešimo turinys

• ES lėšomis finansuojamo projekto 
pristatymas

• Visuomenės sveikatos technologijų 
vertinimas:
– Užsienio šalių patirtis;
– Kaip mes suprantame VST?

• Vertintinų VST technologijų atranka
• Iššūkiai, stiprybės ir galimybės



Projektas
„Visuomenės sveikatos priežiūros 

kokybės gerinimas, diegiant 
visuomenės sveikatos technologijų 

vertinimo  sistemą ir nepageidaujamų 
įvykių registravimo sistemą“ 



Bendra informacija apie projektą

• 2013 rugpjūtis – 2015 rugsėjisVykdymo laikas 

• 2 629 621,59 Lt Biudžetas 

• Europos Socialinio Fondo 
Agentūra

• Higienos institutas

Sutarties 
partneriai



Projekto tikslai

• Diegti visuomenės 
sveikatos technologijų 

vertinimo sistemą

• Diegti visuomenės 
sveikatos technologijų 

vertinimo sistemą

Visuomenės 
sveikatos 

technologijos

•Diegti nepageidaujamų 
įvykių registravimo, 

stebėsenos ir prevencijos 
sistemą  

•Diegti nepageidaujamų 
įvykių registravimo, 

stebėsenos ir prevencijos 
sistemą  

Nepageidaujami 
įvykiai



VST vertinimo sistemos diegimas

VST vertinimo poreikio 
analizė

VST vertinimo 
patirties ES šalyse 

apžvalga

VST vertinimo 
priimtinumo ir 

supratimo tyrimas

Vertintinų VST 
prioritetų 

nustatymas

VST vertinimo 
gebėjimų stiprinimas

VST 
administracinių 

gebėjimų 
stiprinimas

VST vertinimo 
specialiųjų 
gebėjimų 

stiprinimas

VST vertinimo 
sistemos kūrimas ir 

išbandymas

VST vertinimas (4)

VST vertinimo 
tvarkos 

parengimas

Internetinės 
svetainės VST 

vertinimo sklaidai 
sukūrimas



VST vertinimo poreikio analizė

• Parengta ES šalių patirties organizuojant ir 
atliekant sveikatos technologijų vertinimą 
apžvalga: 

• Literatūros apžvalga, ataskaitų apie STV veiklą 
įvairiose šalyse analizė, STV agentūrų ataskaitų ir 
internetinėse svetainėse pateiktos informacijos 
analizė;

• Vizitai į sveikatos technologijų vertinimą atliekančias 
institucijas: 

– Suomijoje 

– Švedijoje         



VST vertinimo poreikio analizė (tęsinys)

• Atliktas tyrimas „ Sveikatos administratorių, visuomenės 
sveikatos specialistų ir mokslininkų požiūris į 
visuomenės sveikatos technologijų vertinimą Lietuvoje“. 
2013 m. rugsėjo 17 d. vyko seminaras – diskusija, kurio 
metu 3 tikslinės grupės diskutavo temomis: 
— Asmens ir visuomenės sveikatos technologijų skirtumai;
— Įstatyminės nuostatos, draudžiančios naudoti neįvertintas ir 

neaprobuotas asmens ir visuomenės sveikatos technologijas 
vykdymas;

— Visuomenės sveikatos technologijų vertinimo Lietuvoje 
organizavimas.



VST vertinimo poreikio analizė (tęsinys)

Parengtas prioritetinių 
visuomenės sveikatos priežiūros 
technologijų nustatymo metodikos 
projektas;
• 2013 m. spalio 24 d. seminaro-diskusijos 

metu išbandyta metodika vertintinų VST 
nustatymui;

• Pasirinktos 2 visuomenės sveikatos 
technologijos



VST vertinimo gebėjimų stiprinimas

• VST administracinių
gebėjimų stiprinimas. Iš viso 
3 mokymai. 
– Įvykę mokymai:

• 2013 m. rugsėjo 30 – spalio 4 d.
• Mokymuose dalyvavo 11 

asmenų (9 HI ir 2 SAM atstovai);
– Planuojami mokymai: 

• 2015 m. gegužė-birželis



VST vertinimo gebėjimų stiprinimas 
(tęsinys)

• VST specialiųjų gebėjimų stiprinimas. Iš viso 8 
mokymai. 
– Įvykę 4 mokymai (2 DG x 2 mokymai)

• Mokymuose dalyvavo 22 asmenys. Iš jų 5 SAM ir 
iš kitų institucijų.

– 4 HI asmenys dalyvavo mokymuose užsienyje 
(Belgijoje ir Jungtinėje Karalystėje).

– Planuojami 4 mokymai (naujoms 2 DG):
• 2014 m. lapkritis-gruodis;
• 2015 m. balandis – gegužė;



VST vertinimas ir sistemos kūrimas bei 
išbandymas

• Projekto vykdymo metu numatyta įvertinti 4 
visuomenės sveikatos technologijas;
- 2 įvertinimai jau atlikti

• Pradėta kurti internetinė svetainė, VST 
vertinimo rezultatų viešinimui ir informacijos 
sklaidai.



Visuomenės sveikatos 
technologijų vertinimas 



VST vertinimas – užsienio šalių patirtis

• SBU (Švedija), įgyvendindama ECHTA/ECAHI projektą, nustatė, kad 
2001 m. visuomenės sveikatos technologijų vertinimai INAHTA duomenų 
bazėje sudarė 11 proc. (n=156 iš 1388). Didžioji dalis vertinimų –
sisteminės apžvalgos.

Šaltinis:  ECHTA/ECAHI projekto duomenys



VST vertinimas – užsienio šalių patirtis

Šaltinis: National Institute for Health and Care Excellence

– atlieka VST kaštų-efektyvumo ir veiksmingumo vertinimus.  

Visuomenės sveikatos sritys, kuriose NICE rengia gaires (2012 m. duomenys):



VST vertinimas – užsienio šalių patirtis

Visuomenės sveikatos grupė atlieka vertinimus 
intervencijų, kuriomis siekiama spręsti struktūrinius ir 
socialinius klausimus visuomenės, sistemų, 
politikos, teisinės bazės ir reguliavimo lygmenyse. 

Ši organizacija atlieka visuomenės sveikatos 
intervencijų vertinimo sistemines literatūros apžvalgas  
ugdymo, įdarbinimo ir darbo aplinkos, pajamų 
pasiskirstymo/finansinių intervencijų, būsto ir 
urbanistinės aplinkos, natūralios aplinkos, maisto 
tiekimo ir prieigos, visuomenės saugumo, 
transporto įvykių, socialinio ryšio ir palaikymo bei 
sveikatos sistemų srityse. 



Kaip mes suprantame visuomenės 
sveikatos technologijas?



Visuomenės sveikatos technologijų 
vertinimo poreikis 

sveikatos administratorių, visuomenės 
sveikatos specialistų ir mokslininkų 

požiūriu

Raimonda Janonienė, Vaida Aguonytė, Vytautas Jurkuvėnas

Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas, diegiant visuomenės 
sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ 

(VP1-4.3-VRM-02-V-05-012)

Tyrimas



Medžiaga ir metodai

• Kokybinis tyrimas;
• Sutelktų tikslinių grupių (focus 

group) metodas;
• Netikimybinė patogioji dalyvių 

(N=17) imtis;
• Trys grupės:

• Sveikatos politikai ir 
administratoriai (SPA)

• Visuomenės sveikatos priežiūros 
specialistai (VSPS)

• Sveikatos moksininkai ir tyrėjai 
(SMT)

• Duomenys rinkti 2013-09-17 
seminaro-diskusijos metu.



Kategorija Subkategorija Diskusijos citata Grupė 
AST ir VST 
skiriasi pagal 
taikymo tikslą 

Technologijos, 
skirtos ligų 
prevencijai 
priskirtinos VST 

Pavyzdžiui, prevencijos sritis, imkim psichoaktyvių 
medžiagų vartojimą<...> tai jinai <...> būtų prie 
visuomenės sveikatos priežiūros technologijų. 

SPA  

Visuomenės sveikatos technologijas, mes suprantame 
kaip ligų prevencijos priemones. 

 
 
SMT <...>skiepai yra prevencinė priemonė ir priskiriama 

visuomenės sveikatos priežiūros [technologijoms]. 
Technologijos, 
skirtos sveikatos 
stiprinimui, saugai 
ir ugdymui 
priskirtinos VST 

<...>sveikatos stiprinimą priskirčiau visuomenės 
sveikatos technologijoms. 

SPA 

Bet kurios sveikatos stiprinimo programos, 
prevencinės programos, kurios yra skirtos sveikatos 
išsaugojimui. 

SMT 

<...>technologijos, reikalingos saugai, sveikatos 
ugdymui ir stiprinimui. Galbūt dar profilaktinės 
priemonės. 

VSPS 

Technologijos, 
skirtos stebėsenai 
priskirtinos VST 

<...>jei kalbėtume apie vaistus,<...>[apie jų] 
efektyvumą asmens sveikatos [priežiūroje] galime 
kalbėti vadovaujantis klinikiniais tyrimais, o 
visuomenės sveikatos [priežiūroje]<...> [technologija] 
būtų stebėsena po to, kai vaistas pateko į rinką ir yra 
vartojamas, sąveikauja su kitais vaistais <...>. 

SPA 

[technologijos skirtos] sveikatos stiprinimui ir 
stebėsenai. 

VSPS 

 

Rezultatai: asmens ir visuomenės sveikatos 
technologijų skirtumai



Kategorija Subkategorija Diskusijos citata Grupė 
AST ir VST 
skiriasi pagal 
sveikatos prie-
žiūros taikymo 
lygmenį ir 
tikslą  

Technologijos, 
taikomos 
pirminiame lygyje, 
skirtos profilaktikai 
ir prevencijai 
priskirtinos VST 

Visuomenės sveikatos technologijos [susijusios] su 
<...> pirminiu lygiu, <...> su prevencija visa.  
Su prevencija, su profilaktika, su veiksnių įtaka 
[sveikatai]. 

SPA 

AST ir VST 
skiriasi pagal 
taikymo 
tikslinę grupę 

Technologijos, 
nukreiptos į vieną 
asmenį yra AST, 
skirtos visai 
populiacijai -
priskirtinos VST 

<...>jei [technologija] taikoma vienam asmeniui- tai 
asmens sveikatos technologija. 

VSPS 

AST ir VST 
skiriasi pagal 
taikymo mastą 

Technologijos, 
apimančios 
sveikatos paslaugų 
teikimo 
organizacines 
priemones, 
priskirtinos VST 

<...>esminis skiriamasis [VST ir AST] bruožas yra 
organizaciniai dalykai, vadybiniai dalykai ir visi kiti. 
Medicinos pagalbos prieinamumas yra visuomenės 
sveikatos objektas<...>.  

 
 
VSPS 

Skiepijimas t.y. pats procesas – vienareikšmiškai 
priskiriamas prie asmens sveikatos technologijų, o jau 
programos organizavimas – prie visuomenės sveikatos 
technologijų. 

Dalis 
technologijų 
gali būti 
priskirtos AST 
ir VST  

Technologijos, 
skirtos ankstyvai 
diagnostikai 
priskirtinos ir VST 
ir AST 

<...>ankstyva diagnostika, kuri rišasi labai su 
prevencija ir ankstyvuoju gydymu <...> jautri sritis, 
kuri šiai dienai gali būti priskirta ir ten [visuomenės 
sveikatos technologijoms] ir ten [asmens sveikatos 
technologijoms]. 

SPA 

 

Rezultatai: asmens ir visuomenės sveikatos 
technologijų skirtumai



Tyrimo išvados
• Diskusija apie visuomenės ir asmens sveikatos 

technologijų skirtumus atskleidė, kad visos tyrime 
dalyvavusios grupės VST vertinimo objektą 
supranta plačiau nei šalies teisės aktuose 
apibrėžiamas visuomenės sveikatos turinys;

• Tyrimo dalyvių išsakyta samprata apie visuomenės 
sveikatos technologijas atitinka užsienio šalių 
praktiką.



Vertintinų VST atranka
• Literatūroje mažai informacijos apie kitose 

šalyse taikomus metodus visuomenės
sveikatos priežiūros technologijų 
prioritetams nustatyti. 

• Atsižvelgiant į tai, kad plačiąja prasme 
VST suprantamos kaip sveikatos 
priežiūros technologijų dalis, jų atranka 
neturėtų iš esmės skirtis nuo asmens 
sveikatos priežiūros technologijų atrankos 
principų.



Vertintinų VST atranka (tęsinys)

• Vykdant ES finansuojamą projektą Higienos 
institutas parengė „Prioritetinių visuomenės 
sveikatos technologijų nustatymo metodikos 
projektą“;

• Pagal projektą, siūloma atranką daryti etapais:
• Komitetas atrenka (išreitinguoja) visuomenės sveikatos sritis 

(platesnes temas);
• Specialistai sudaro visuomenės sveikatos technologijų sąrašą;
• Komitetas atrenka (išreitinguoja) vertintinas technologijas

• Metodikos projektas išbandytas atrenkant 
projekto metu vertintinas VST (seminaras –
diskusija 2013 m. spalio 24 d.)



Prioritetinių visuomenės sveikatos sričių 
nustatymo kriterijai 

Objektyvūs kriterijai Aprašas

Ligos ar sveikatos būklės rodiklis Sveikatos būklės paplitimo duomenys
Sergamumo ir/ar mirtingumo duomenys

Rizikos veiksnio (-ių) paplitimas
populiacijoje

Epidemiologinių tyrimų duomenys (elgsenos ir
gyvensenos paplitimo duomenys)

Politinis aktualumas

Suderinamumas su sveikatos politikos tikslais,
įvertinant strateginiuose dokumentuose (pvz. LRV
programa, Lietuvos sveikatos programa 2020)
nustatytus sveikatos prioritetus)

Šaltinis: metodikos projektas



VST prioritetų nustatymo kriterijai 
(subjektyvūs)

Subjektyvūs  kriterijai Aprašas

Įrodymų bazė Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos
vertinimui yra pakankamai duomenų ir informacijos

Savalaikiškumas Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos
vertinimas yra savalaikis ir reikalingas

Poveikis visuomenės 
sveikatai

Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos
taikymas turės poveikį populiacijos ar tikslinės grupės
sveikatai ilgalaikėje perspektyvoje

Politinis aktualumas Visuomenės sveikatos priežiūros technologijos
taikymas yra viena iš prioritetinių sveikatos politikos
krypčių

Etiniai, socialiniai ar 
teisiniai klausimai

Etiniai ir/ar socialiniai ir/ar teisiniai klausimai, susiję su
visuomenės sveikatos priežiūros technologijos
taikymu, yra aktualu



Visuomenės sveikatos poveikio sritys ir 
vertintinos intervencijos

• Intervencijų, keičiančių 
mokyklinio amžiaus vaikų 
mitybos įpročius, veiksmingumo 
vertinimas

• Intervencijų, mažinančių 
druskos vartojimą  suaugusiųjų 
grupėje, vertinimas

• Darbo vietoje taikomų intervencijų 
FA didinti veiksmingumas

• Konfliktų valdymo darbe mokymo 
programų, skirtų darbingo amžiaus 
dirbantiems, vertinimas

• Darbuotojų ir vadovų mokymų streso 
ir konfliktų valdymo klausimais, 
veiksmingumo vertinimas

• Intervencijų, skirtų psichikos 
ligomis sergančių destigmatizacijai, 
vertinimas

• Intervencijų, mažinančių 
savižudybių riziką paauglių 
grupėje, veiksmingumo vertinimas

• Intervencijų alkoholio vartojimo 
prevencijai nėščiosioms vertinimas;

• Alkoholio vartojimo rizikos ir 
trumpos intervencijos vertinimas;

• Atsakingos tėvystės mokymų tėvams 
veiksmingumo vertinimas;

• Privalomų sveikatos mokymų 
transporto priemonių vairuotojams 
vertinimas Alkoholio 

vartojimas
Psichikos 
sveikata

MitybaProfesinė 
sveikata

Visuomenės 
sveikatos 

sritys



Pasirinktų VST vertinimo atlikimas
• Sudarytos 2 darbo grupės; 
• Atliktas 2-jų VST vertinimas:

– Darbo vietoje taikomų intervencijų FA didinti 
veiksmingumas;

– Alkoholio vartojimo rizikos nustatymo ir trumpos 
intervencijos veiksmingumo ir ekonominio 
efektyvumo vertinimas;

• Vertinimo darbą atliko Higienos instituto darbuotojai;
• Konsultacijas teikė išorės ekspertai: UAB eSveikata, 

LSMU;
• Vertinimo trukmė – 10 mėn.
• Atliktas išsamus veiksmingumo ir supaprastintas 

ekonominio efektyvumo vertinimas,



VST vertinimo iššūkiai
• Sąvokos „Visuomenės sveikatos technologijos“ 

prisijaukinimas;
• Vertintinų visuomenės sveikatos technologijų 

atrankos tobulinimas (procesas; kriterijai...);

• Sveikatos technologijų vertinimo kompetencijos, 
ypač ekonominio modeliavimo srityje įgijimas;

• Ribotos finansinės galimybės: 
– atlikti pasirinktų intervencijų veiksmingumo tyrimus su 

Lietuvos gyventojų populiacija;
– naudotis riboto prieinamumo mokslinių publikacijų 

duomenų bazėmis (EBSCO, PsycINFO ir kt.)



Stiprybės ir galimybės
• Politiniame lygmenyje įvardintas sveikatos technologijų 

vertinimo poreikis;
• Sveikatos apsaugos ministerijoje sudarytas tarpinstitucinis

sveikatos technologijų vertinimo komitetas –
koordinuojantis STV veiklą šalyje;

• Formuojasi instituciniai gebėjimai pajėgūs atlikti 
technologijų vertinimą visuomenės sveikatos srityje:
– Higienos instituto darbuotojai yra įgiję žinių, reikalingų 

organizuojant ir patiems atliekant visuomenės sveikatos 
technologijų vertinimą;

– Įgyta patirtis atliekant pirmųjų VST vertinimus;
• Vykstant projektui dar yra galimybės įgyti papildomos 

kompetencijos, pagal atsirandančius poreikius.



Geriau kažką daryti netobulai, nei nieko 
nedaryti nepriekaištingai.

Robert H. Schuller

Ačiū už dėmesį!


