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Dalyko anotacija: 
 

 

Socialinės medicinos, kaip mokslo apie visuomenės sveikatą ir jos išsaugojimą, dėstymo tikslas – 

įsisavinti visuomenės sveikatos tyrimo ir vertinimo metodikas,  sveikatą lemiančius veiksnius, 

visuomenės sveikatos kitimo tendencijas ir netolygumus, visuomenės sveikatos gerinimo būdus, lyginant 

su geriausia uţsienio šalių praktika. 

Tematika. 

1. Sveikatos politikos formavimas vadybiniame kontekste: sveikatos politikos principų svarba 

sveikatos prieţiūros vadybininkams; sveikatą lemiantys veiksniai; mokslinio sveikatos politikos 

pagrindimo būtinybė; politiniai ir ekonominiai sveikatos strategijų aspektai; sveikatos prieţiūros 

prioretizavimo teorijos; valstybių ir tarptautinių organizacijų vaidmens pokyčiai gerinant 

gyventojų sveikatą; sveikatos politikos pagrindai; būtinos sąlygos efektyviam sveikatos sistemos 

valdymui; sveikatos politikos plėtojimo Lietuvoje etapai; sveikatos sistemų funkcionavimo 

efektyvumo vertinimas (sveikatos rodikliai, sveikatos sistemos rodikliai, socialiniai ekonominiai 

rodikliai); Lietuvos ir kai kurių Europos šalių rodiklių skirtumai 

2. Sveikatos apsaugos reformos: kodėl vykdomos reformos; Lietuvos sveikatos apsaugos reformos 

ţingsniai po nepriklausomybės atgavimo (sveikatos teisę reglamentuojantys įstatymai; sveikatos 

reformos tikslai ir uţdaviniai; piliečių dalyvavimas, priimant sveikatos apsaugos sprendimus; 

Sveikatos apsaugos ministerijos funkcijos; sveikatinimo veiklos koordinavimo institucijos prie 

SAM; sveikatos apsaugos valdymas savivaldybėse ir regionuose; teigiami sveikatos apsaugos 

reformos pokyčiai ir trūkumai); sveikatos sistemos efektyvumas ir teisingumas; tarptautiniai 

reformų ir inovacijų vertinimai: ligoninių, pirminė ir integruota, visuomenės ir benduomenės, 

psichikos ir ilgalaikė  sveikatos prieţiūra, vaistai, inovacijų ir strategijų perdavimas.   

3. Sveikatos prieţiūros sauga ir kokybė ir jos kontrolė: Hipokrato priesaika; sveikatos prieţiūros  

kokybės samprata,  kokybės matmenys (kliento kokybė, profesionalo kokybė, vadybos kokybė); 

Lietuvos respublikos teisės aktų reikalvimai; naujausios tendencijos uţsienio sveikatos apsaugos 

sistemoje; valdomos sveikatos prieţiūros tikslas; sveikatos prieţiūros paslaugų teikėjų ir kokybės 

sąveikos pagrindinės pozicijos; pacientų saugos uţtikrinimo būdai; ţalos pacientų sveikatai 

atlyginimo modeliai, sveikatos prieţiūros kokybė pacientų poţiūriu; kokybės nepakankamumo 

prieţastys; bazinės kokybės teorijos; sveikatos prieţiūros kokybės vertinimo elementai; 

sveikatos prieţiūros kokybės raida, veiksniai, problemos, iššūkiai ir galimybės, sveikatos 

prieţiūros technologijų vertinimas. 

4. Sveikatos statistika: duomenų šaltiniai, pagrindinės sveikatos sąvokos ir rodikliai; pagrindiniai 

sveikatos statistikos rodikliai (demografiniai, sergamumo, gyvensenos, sveikatos prieţiūros 

išteklių, sveikatos prieţiūros įstaigų veiklos, sveikatos aplinkos, sveikatos prieţiūros 

finansavimo); administracinių duomenų ypatumai.   

5. Socialinė medicininė profilaktika: profilaktikos apibrėţimas; pirmapradė, pirminė, antrinė ir 

tretinė profilaktika; profilaktinės apţiūros; ankstyva ligų diagnostika; vakcinacija; gyventojų 

mokymas; dispanserizacija; profilaktinių priemonių organizavimo lygiai (valstybinis, 

visuomeninis, šeimos, individualus); pagrindiniai visuomenės sveikatos prieţiūros uţdaviniai; 



sveikatos rizikos veiksniai; profilaktinių programų rūšys (monofaktorinės, daugiafaktorinės, 

lėtinių neuţkrečiamų ligų, gyventojų sveikatos stiprinimo; sveikų miestų projektas). 

6. Sveikatos teisė: Lietuvos respublikos pacientų teisių ir ţalos sveikatai atlyginimo įstatymas; 

Lietuvos respublikos civilinis kodeksas 6.732 straipsnis „Rūpestingumo laipsnis“; gydytojo 

pareigos apibūdinimas Anglijos, Prancūzijos ir Lietuvos teismų praktikoje; lokalus medicininis 

auditas. 

7. Finansavimas sveikatos apsaugoje: sveikatos prieţiūros finansavimo funkcijos (pajamų 

rinkimas, fondų sujungimas, paslaugų pirkimas); aprėpties, išteklių paskirstymo ir rinkos 

struktūros pasirinkimai; išsivysčiusių šalių pasaulyje paplitusios sveikatos apsaugos sistemos; 

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo fondai, jų tikslai, 

funkcijos, pajamos ir išlaidos; sveikatos programų finansavimas; papildomas (savanoriškas) 

sveikatos draudimas ir jo prielaidos Lietuvoje; grupės asmenų sveikatos draudimas; pacientų 

mokėjimai. 

8. Medicinos sociologija: socialiniai ligos aspektai visuomenė ir kintantys ligos modeliai; ligos 

socialinės prieţastys; sveikata ir liga, ţmogaus elgesys kiekvienu atveju; gydytojo ir paciento 

ryšys; ligoninė ir pacientai; abortas kaip socialinė medicininė problema; gyvenimas, sergant 

lėtinėmis ligomis; mirtis, netektis, eutanazija; nelygybė ir socialinė klasė; moterys kaip pacientės 

ir sveikatos prieţiūros teikėjos; sveikata ir sveikatos prieţiūra etninėse maţumose; gerontologijos 

ir vaikų sveikatos prieţiūros problemos; ligos nustatymo socialinis procesas; medicininių ţinių 

ribotumas; ne norma (nuokrypis), sergančiųjų vaidmuo ir stigma; alkoholizmas, rūkymas; 

tuberkuliozė, širdies kraujagyslių, onkologinės ligos, lytiniu keliu plintančios ligos, traumatizmas 

kaip socialinė problema. 
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