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Temos

• Sveikatos informacijos visuomenei ypatumai.
• Valstybinė ir teisinė informacija sveikatos klausimais.
• Elektroninės sveikatos paslaugos.
• Ligoninių informacija pacientams ir lankytojams.
• Informacija apie sveikatą ir ligas.
• Informacija apie vaistus.• Informacija apie vaistus.
• Informacija apie sveiką gyvenseną.
• Odontologijos informacija ir paslaugos.
• Donorystė.
• Ligonių asociacijos, draugijos, forumai.
• Alternatyvioji ir liaudies medicina.
• Tarptautiniai sveikatos portalai.



Temos tikslas, uždaviniai, laukiami rezultatai

• Supažindinti su sveikatos informacijos internete  įvairove 
ir ypatumais.

• Suteikti žinių, kaip teisingai įvertinti ir pasirinkti internete 
rastą sveikatos informaciją.rastą sveikatos informaciją.

• Suteikti žinių apie tinkamus informacijos šaltinius ir kaip 
juose atlikti paiešką.

• Skatinti visuomenę domėtis sveikata ir sveikai gyventi.
• Skatinti visuomenę aktyviai dalytis sveikatos informacija, 

bendrauti su panašaus likimo žmonėmis.



Sveikatos informacijos visuomenei ypatumai 

• Visuomenei lengvai suprantama ir profesionali informacija 
internete.

• Teisingą informaciją galima rasti turint žinių  kur tokios  
geriausia ieškoti.

• Ypatingai kritiškas surastos internete informacijos vertinimas.• Ypatingai kritiškas surastos internete informacijos vertinimas.
• Kokios institucijos kuria ir skleidžia sveikatos informaciją ir 

kokiais tikslais.
• Pacientai kartu su gydytoju turėtų aktyviai dalyvauti priimant 

sprendimus savo ligos gydyme.
• Internetu galima užsisakyti ir gauti vis daugiau sveikatos 

paslaugų.



Valstybinė ir teisinė informacija sveikatos 
klausimais

• Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje 
http://www.sam.lt.

Teisinė informacija: aktai, medicinos ir higienos normos, 
Lietuvos sveikatos programa: valstybės sveikatos politika.

• Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos tinklalapyje 
http://www.pacientutaryba.lt.

Pacientų teisės: įstatymai, prižiūrinčios institucijos, kur kreiptis,  
Europos pacientų teisių chartija.



Ligonių kasos http://www.vlk.lt

• Privalomasis/savanoriškas sveikatos draudimas, ir jo fondo 
vykdymas, Europos draudimo kortelė.

• Medicinos priemonių ir paslaugų kompensavimas.
• Ortopedinių priemonių kompensavimas.
• Sąnarių endoprotezavimas.• Sąnarių endoprotezavimas.
• Medicininė reabilitacija.
• Prevencinės programos.
• Teritorinės ligonių kasos.
• Dantų protezavimas.



Elektroninės sveikatos paslaugos
http://www.sergu.lt/

Išankstinė pacientų registracija leidžia:
• pasirinkti tinkamą laiką apsilankyti pas gydytoją;
• rinktis gydytojus iš skirtingų gydymo įstaigų;
• automatiškai (SMS arba el. paštu) informuoti pacientą apie 

būsimą apsilankymą, atšaukti apsilankymą, išsiųsti priminimą būsimą apsilankymą, atšaukti apsilankymą, išsiųsti priminimą 
ir pan.;

• sistemoje užsiregistravusiam pacientui pačiam internete stebėti 
visus savo planuojamus bei įvykusius apsilankymus.



Internetinė pacientų kortelė (IPK)
https://viva.santa.lt/ipk/moblogin.asp

• Apsilankymų ligoninėje sąrašas ir visi ligos istorijos įrašai.
• Demografiniai duomenys, judėjimo detalės, laboratoriniai ir 

instrumentiniai tyrimai. 

• Prisijungimo duomenys prie IPK gali būti pateikti Santariškių 
ligoninės pacientams:

Priėmimo skyriuje, gulantis į stacionarą,
Santariškių konsultacijų poliklinikoje,
Informacijos skyriuje (interneto centre Langas į ateitį).



Ligoninių informacija pacientams ir lankytojams

• Guldymo į stacionarą tvarka, kokius dokumentus reikia turėti, 
kokius asmeninius reikmenis.

• Pateikiami paslaugų įkainiai neapdraustiems arba siuntimo 
neturintiems pacientams.  

• Pageidaujantys išskirtinių sąlygų, gali užsisakyti mokamas 
palatas.

• Pageidaujantys išskirtinių sąlygų, gali užsisakyti mokamas 
palatas.

• Ligonių artimiesiems - pacientų lankymo ir slaugymo tvarka, 
kaip atvykti ir kur galima pastatyti automobilį.

http://www.santa.lt/; http://www.kmuk.lt/;

http://www.klaipedosligonine.lt/.



Informacija apie sveikatą ir ligas
http://www.google.lt-

Sveikatos informacijos paieška  Google - pliusai/minusai:
• ,,Man sekasi”, ,, Vaizdai”,  ,,Mokslinčius”. 
• Informacijos triukšmas, daug rezultatų.
• Informacijos patikimumas, svetainių vertinimas.



Visuomenei skirtų sveikatos tinklalapių 
vertinimo kriterijai

• Informacija  skyrelyje  „Apie mus, projektą, svetainę...“.
• Kokios institucijos  ar tai universiteto, ligoninės, asmeninė svetainė ar neaišku kieno.
• Pasidomėkite, kas finansuoja svetainę: ar ji finansuojama iš valstybės, tarptautinių projektų, 

vaistų kompanijų ar privačių asmenų lėšų. Tai gali lemti informacijos tendencingumą ir 
patikimumą.

• Koks svetainės tikslas? 
• Iš kokių šaltinių gaunama ir renkama sveikatos informacija? Nuorodos.• Iš kokių šaltinių gaunama ir renkama sveikatos informacija? Nuorodos.
• Kokiomis žiniomis, faktais, skaičiais paremta sveikatos informacija, ar ji yra įrodyta ir 

pagrįsta moksliškai? 
• Atkreipkite dėmesį, ar svetainė turi redaktorių, ar publikuosimus straipsnius recenzuoja 

specialistai?
• Ar pateikiama informacija nėra pasenusi. 
• Kaip svetainės kūrėjai parenka nuorodas (įskaitant reklamines) į kitus tinklalapius. 
• Ar svetainės kūrėjai renka informaciją apie vartotoją, kokia informacija ir kokiu tikslu yra 

renkama. Todėl įtartinose svetainėse nereikėtų skubėti registruotis.
• Ar svetainėje palaikomas ryšys su vartotojais, ar yra lankytojų forumai, pateikiamas 

grįžtamasis ryšys, ar diskusijos prižiūrimos ir kas tai atlieka, ar vartotojų komentarai yra 
cenzūruojami. 



Universalūs sveikatos tinklalapiai 

Pasveik.lt Všį e-medicina http://www.pasveik.lt/ -
informatyvumas, patikimumas, modernus informacijos 

pateikimas
• Ligos ir sindromai. • Ligos ir sindromai. 
• Klausk gydytojo.
• Medicinos biblioteka.
• Pirmoji pagalba.
• Informacija apie vaistus.
• Sveikatinimo įstaigos.



Interneto portalas Sveikas.Lt
http://www.sveikas.lt

• Naujausia informacija apie medicinos, farmacijos ir sveikatos 
priežiūros sritis.

• Diagnozuok ligą.
• Informacija pateikta 6 skyriuose: ligos, šeimos sveikata, sveika • Informacija pateikta 6 skyriuose: ligos, šeimos sveikata, sveika 

gyvensena, natūralus gyvenimas, gyvūnų sveikata, video.
• Tinklalapį prižiūri nuolatiniai sveikatos ekspertai.



Universalaus pobūdžio lietuviški sveikatos 
tinklalapiai

• Sos03 http://www.sos03.lt.
• Mano sveikata  http://www.manosveikata.lt.
• Sveikas žmogus http://www.sveikas-zmogus.lt.
• Medicus http://www.medicus.lt/ - šią svetainę reikia įvertinti.



Specializuoti tinklalapiai apie ligas

Alergija.info <http://www.alergija.info
• Skiriamas alergiškiems žmonėms.
• Sprendžiamos alergiškų žmonių problemos.
• Dalijamasi patirtimi. 
• Svetainės lankytojus konsultuoja profesionalūs alergologai.• Svetainės lankytojus konsultuoja profesionalūs alergologai.
• Galimybė bendrauti.



Vėžio informacijos centras
http://www.vuoi.lt/index.php?662420012

• Vėžio profilaktika ir ankstyvoji diagnostika.
• Onkologinės ligos, gydymas,  šalutinis poveikis.
• Gyvenimo kokybės gerinimo galimybės ir priemonės.
• Papildoma pagalba ligoniui, besigydančiam namuose.
• Kaip organizuoti psichologinę pagalbą pacientui ir jo • Kaip organizuoti psichologinę pagalbą pacientui ir jo 

artimiesiems.
• Socialinių problemų sprendimo galimybės Lietuvoje 

(nedarbingumo pažymėjimai, darbingumo lygio nustatymas.



Specializuoti portalai

• Prostatos.lt http://www.prostatos.lt.
• Alzheimeris.lt http://www.alzheimeris.lt – artimiesiems.



Informacija apie vaistus

• Informacijos gausa ir įvairovė. 
• Informacijos patikimumas:Vaistų reklamos, komerciniai 

tikslai.
• Vertingiausios yra nepriklausomos nuo vaistų gamintojų ir jų • Vertingiausios yra nepriklausomos nuo vaistų gamintojų ir jų 

reklamos valstybinės svetainės arba vaistų informacinės 
sistemos.



Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos svetainė
http://www.vvkt.lt/

• Ar vaistas užregistruotas?Vaisto paieška registruose (Lietuvos 
ir Bendrijos) pagal pavadinimą.

• Klinikiniai tyrimai: kas suteikia leidimą, Helsinkio konvencija, 
bioetikos taryba - konkretaus žmogaus sveikata svarbiau už 
mokslinius ir visuomeninius interesus. mokslinius ir visuomeninius interesus. 

• Nuoroda Gyventojams: naudinga valstybinė informacija apie 
vaistus. 

• Reklamos kontrolė.



Vaistų ir vaistinių paieška 

Vaistai.lt <http://www.vaistai.lt/

• Anotacijų duomenų baze.
• Gauti informaciją apie kompensuojamųjų vaistų priemokas.
• Susirasti artimiausią vaistinę.
• Sužinoti vaistų kainas.• Sužinoti vaistų kainas.
• Paskaityti straipsnių sveikatos klausimais.
• Vaitas pagal negalavimą.
• Sistema - ,,Kur pirkti”.

e-vaistine.lt <http://www.e-vaistine.lt/ profesionali svetainė.  
• Farmacija, vaistinės, vaistai, vaistažolės, sveikata ir

negalavimai.



Elektroninė prekyba vaistais

http://www.vaistas.lt
• Internetu galima įsigyti be recepto parduodamus vaistus.

100 metų vaistinė <http://www.100metu.lt/

• Sukurtas patyrusių vaistininkų aljanso principu.• Sukurtas patyrusių vaistininkų aljanso principu.
• Vaistų, maisto papildų ir kitų medicinos prekių pardavimas 

internetu.
• Lojalumo programos, nuolaidos.



Maisto papildai

• Achileja <http://maisto-papildai.net,
• Papildai.lt <http://papildai.lt
• Farmapedia <http://www.farmapedia.lt
• Didelį pavojų sveikatai kelia anonimiškų maisto papildų 

platintojų internete tinklalapiai.platintojų internete tinklalapiai.



Informacija apie sveiką gyvenseną

• Mityba: Sveikas <http://sveikas.lt,
• Priedai ir konservantai http://sveikasvaikas.lt.
• Fizinė sveikata, aktyvumas:

http://www.sos03.lt/Sveikas_gyvenimas/Fizine_sveikata
• http://www.sveikuoliai.lt.• http://www.sveikuoliai.lt.
• Kineziterapija <http://www.medic.lt.
• Joga sveikatai http://www.jogasveikatai.lt



Psichikos sveikata

Psichikos sveikatos ir gerovės prioritetai yra:
• depresijos ir savižudybių prevencija,
• jaunimo psichikos sveikata ir švietimas,
• darbuotojų psichikos sveikata,
• pagyvenusių žmonių psichikos sveikata,• pagyvenusių žmonių psichikos sveikata,
• kova su sergančių psichikos ligomis žmonių pasmerkimu ir 

socialine atskirtimi.
Priklausomybės:http://www.vpsc.lt .

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų 
asociacijos tinklalapis <http://www.klausau.lt / - skambučiai 
nemokami.

Forumas: http://www.depresijosklubas.lt.



Odontologijos informacija ir paslaugos
http://www.odontologija.com

• Naujausi odontologijos metodai,
• Teikiamos paslaugos,
• Enciklopedija odontologija.com Wiki,
• Odontologijos kabinetai, gydytojai, 
• Gydytojų reitingavimas,• Gydytojų reitingavimas,
• Gydytojų patarimai,
• Dalyvavimas lankytojų forume.



Donorystė http://www.donoryste.eu/lt/

• Dovanoja audinius, ląsteles ar organus kitam žmogui.
• Donorystės rūšys.
• Akcijos.
• Teisiniai moraliniai aspektai.
• Išgelbėk kitam gyvybę.• Išgelbėk kitam gyvybę.



Ligonių asociacijos, draugijos, forumai
http://www.sam.lt/go.php/lit/Pacientu_organizaci

jos/595

• Keičiasi vertinga informacija, patirtimi.
• Gauna socialinę ir savitarpio paramą.• Gauna socialinę ir savitarpio paramą.
• Buriasi į socialines grupes.
• Pacientai išreiškia nuomonę apie juos gydančius medikus ir 

ligonines. Pincetas.lt http://www.pincetas.lt/



Alternatyvioji ir liaudies medicina

• Imunitetas.Lt <http://www.imunitetas.lt - natūrali medicina.
• Žolininkas <http://www.zolininkas.lt -vaistiniai augalai.
• Liaudies medicina.eu <http://www.liaudiesmedicina.eu



Tarptautiniai sveikatos portalai
http://medlineplus.gov JAV NB

• Medicinos enciklopedija, kurioje yra per 700 ligų aprašymų,

• Vaistų duomenų bazės,
• Filmukai pacientams: - nufilmuoti chirurginių operacijų metu, 

jos buvo atliktos stambiausiuose JAV medicinos centruose, jos buvo atliktos stambiausiuose JAV medicinos centruose, 
trukmė – 1 val. 



Tarptautinis Visuomenės sveikatos portalas 
<http://ec.europa.eu/health/index_lt.htm>

• Visomis Europos Sąjungos šalių kalbomis, tarp jų ir lietuvių.
• Europos sveikatos politika ir priimami sprendimai.
• Informuojama apie sveikatos priežiūrą, kovą su ligomis.
• Sveikatos puoselėjimas, vaistai.
• ES sveikatos duomenų bazė.• ES sveikatos duomenų bazė.



Ačiū už dėmesį!


