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SVEIKATINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO SENJORAMS 

ORGANIZAVIMAS SAVIVALDYBĖJE TAIKANT ŠIUOLAIKINIUS 

PASLAUGOS TEIKIMO MODELIUS 
 

METODINIAI PATARIMAI 

 

 

Šiuolaikinėje visuomenėje pagyvenę žmonės sudaro ženklią sveikatos rizikos grupę. Tad 

asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sektoriai turėtų formuoti ir įgyvendinti tikslinę 

strategiją, kaip parūpinti rizikos grupės atstovų – senjorų – priežiūra nuo ligoninės, poliklinikos 

iki senjorų namų ir bendruomenių, NVO, kurių pozityvus poveikis senjorų sveikesniam ir 

kokybiškesniam gyvenimui  yra neginčitinas. Darni sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų ir 

vietos bendruomenių, NVO veikla, tarpžinybinis ir valstybės institucijų bendradarbiavimas 

atveria galimybes senjorams gauti sveikatos priežiūros paslaugas pagal poreikius kuo arčiau 

gyvenamosios vietos, jeigu šioms paslaugoms teikti nereikia sudėtingos techninės įrangos. Štai 

JAV Nacionalinio sveikatos instituto 2017 m. atliktų tyrimų ataskaitoje svarstomos galimybės, 

kaip būtų galima pagerinti sveikatinimo paslaugų teikimą senjorams, pritaikant šiuolaikinius 

paslaugos teikimo modelius. Atliktų tyrimų tikslas buvo nustatyti,  kaip pagerinti vyresnio 

amžiaus žmonių sveikatą koordinuojant sveikatinimo paslaugų teikėjų ir vietos bendruomenių, 

visuomenės sveikatos biurų veiklą. Ar yra įmanomas sveikatinimo algoritmo sukūrimas 

bendradarbiaujant sveikatinimo paslaugų teikėjui ir tinkamai parengtų bendruomenių 

atstovams, kokie galimi algoritmo įgyvendinimo  iššūkių masteliai. 

Tyrėjai atkreipia dėmesį, kad keičiasi šiuolaikinės sveikatinimo paslaugos ideologija, kurios 

esmė – skatinti paslaugos teikėjų orientaciją į rezultatus, o ne į apimtis. Orientavimasis į 

rezultatą skatina sveikatinimo paslaugų teikėjus inovatyviai koordinuoti senjorų sveikatinimo 

procesus, kuriems tenka didžiausios laiko ir priemonių sąnaudos.  

Atliktų tyrimų metu nustatyta, kad sveikatinimo paslaugų teikėjai nepakankamai informuoti 

apie senjorams teiktiną paslaugą, tos paslaugos tikslingumą, paslaugos įgyvendinimo būdus,  

reikalingus žmogiškuosius ir finansinius išteklius, t. y. dažnai pastebimas nepakankamas 

vietinės valdžios skirtingų paslaugos etapų paslaugų teikėjų veiklos strateginis koordinavimas, 

kuris užtikrintų senjorams sveiką ir kokybišką senėjimą.  

Kai kurie atliktų tyrimų pagrindu pateikti siūlymai, kaip gerinti sveikatinimo paslaugas 

senjorams, galėtų būti taikytini ir Lietuvos savivaldybėse: 

1. Patikimas komunikavimas savivaldybėje tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
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(ASPĮ) ir visuomenės sveikatos biuro (VSB) specialistų. Keitimasis informacija apie 

savivaldybės išteklius senjorų sveikatinimui yra svarbus, nes nuo to priklauso senjoro sveikas 

senėjimas (sveikatinimo priežiūra) namuose, dalyvaujant bendruomenės ir NVO nariams, ar 

buvimas ligoninėje. Dažnai VSB teikia senjorams sveikatinimo paslaugas nesant savivaldybės 

strateginiam veiklos koordinavimui su ASPĮ, o tai padidina senjorų pažeidžiamumo riziką 

gerinant sveikatą ir gyvenimo kokybę. 

2. Suformuota senjoro „sveikatos būklė“ komunikuojant ASPĮ ir VSB, ypatingą dėmesį 

skiriant bendruomenės, NVO savanorių tiksliniam mokymui ASPĮ ir VSB bendrų žinių 

pagrindu. Savanorių mokymas siejamas su poreikiu teikti kryptingas sveikatinimo paslaugas 

senjorams. „Sveikatos būklės“ nustatymas sudaro pagrindą skirstyti senjorus į tuos, kuriems 

gali prireikti skubios medicinos pagalbos (specialios procedūros, kombinuota terapija, kt.) – 

tokių senjorų priežiūros pagrindinis svoris atitektų ASPĮ specialistams, ir tuos, kuriems 

reikalinga sveikatinimo pagalba (specialūs pratimai, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas, 

kt.) – tokių senjorų priežiūros pagrindinis svoris atitektų koordinuojantiems bendruomenių ir 

NVO savanorių pagalbą VSB specialistams. Pažymėtina, kad gaunantis sveikatinimo pagalbą 

senjoras gali savo nuožiūra pasirinkti sveikatinimo būdą iš VSB specialistų pasiūlytų. 

         2.1. „Sveikatos būklei“ formuoti labai svarbūs yra teminiai seminarai. Senjorų įtraukimas 

į įvairius sveikatinimo seminarus akivaizdžiai skatina stiprinti sveikos gyvensenos įgūdžius ir 

tuo pačiu geresnę gyvenimo kokybę, siekiant sveikos gyvensenos, atsiradimą ir, kaip rezultatą, 

pagerėjusią gyvenimo kokybę. Seminarai turėtų būti nevienkartiniai, kad padėtų suformuoti 

sveikos gyvensenos įgūdžius. Galimos senjorų „sveikatos būklės“ formavimo seminarų temos: 

– kas yra sveikas maistas; 

– kaip gaminti sveiką maistą; 

– kaip lavinti judrumą ir lankstumą, gerinti savo fizinę būklę, ugdyti ištvermę; 

–  kas yra depresija; kaip ją nugalėti ir valdyti; 

– kokius vaistus vartojate; kaip juos laikote; iš kur gaunate; ar gydotės pagal pažįstamų 

patarimus; 

– kaip bendrauti su vaikais ir vaikaičiais, jei jie šalia arba labai toli; 

– kaip bendrauti su sveikatos priežiūros specialistais; 

– ar reikalinga atsipalaidavimo technika; kaip ja geriausiai naudotis; 

– kaip sužinoti ir pasinaudoti nemokamomis ir mokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis, 

kur ir kaip kreiptis dėl jų gavimo; 

– kur ir su kuo galima aptarti naujus gydymo būdus ir galimybes pritaikyti naujoves savo 
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sveikatos būklės gerinimui; 

–  kvėpavimo ritmingumą užtikrinantys pratimai. 

Bendravimas su senjorais gali vykti gyvai, telefonu, laiškais, el. paštu, per bendrą svetainę, kt.  

Būtinas grįžtamasis ryšys tarp senjoro, kurio „sveikatos būklė“ formuojama, ir tos būklės 

formuotojo; tai gali būti užpildytos anketos, atsakyti klausimynai, parašyti laiškai, nupiešti 

paveikslai, kt.  

Apibendrinus ir objektyviai įvertinus minėto tyrimo rezultatus, tenka pripažinti, kad 

partnerystės ryšiai tarp ASPĮ, VSB, NVO, bendruomenių ir jų veiksmingumo ribotumas  turi 

nepageidaujamą įtaką formuojant senjorų „sveikatos būklę“, ją palaikant ir gerinant. 

Partnerystės ryšių ribotumas labai apsunkina turimų išteklių naudojimą senjorų gerovei plėtoti. 

Tyrėjai mano, kad „sveikatos būklės“ sėkmingas formavimas tiesiogiai priklauso nuo 

komunikavimo ir senjorų „sveikatos būklės“ formuotojų išteklių derinimo. Pasiekto rezultato 

matas yra grįžtamasis.   

 

 

 

Pagal JAV Nacionalinio sveikatos instituto 2017 m. atliktų tyrimų ataskaitą („Prevencinės medicinos ir 

visuomenės sveikatos taryba, klausimai ir atsakymai“, 2017) metodinius patarimus parengė Viktorija Karlienė, 

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro Sveikatos mokyklos vyriausioji specialistė 

 
 


