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Pagrindimas. Vertinimas bus atliktas, vadovaujantis Higienos instituto 2019 m. veiklos planu
(01-01-14 priemonės 6.6. veiksmas), patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-257. Tuberkuliozė priskiriama prie vienos iš
dešimties pagrindinių mirčių priežasčių pasaulyje. 2017 m. pasaulyje nuo tuberkuliozės mirė 1,3
mln. žmonių, o ja užsikrėtė 10 mln. žmonių. Lietuvoje 20072016 m. sergamumas tuberkulioze
sumažėjo 4,5 proc., o mirtingumas – 5,8 proc., tačiau šie rodikliai, palyginus su Europos regionu,
išlieka aukšti.
Vertinimo tikslas – įvertinti tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumą,
ekonominį efektyvumą ir jų diegimą Lietuvoje.
Vertinimo klausimai:
1. Kokios tuberkuliozės prevencijos intervencijos veiksmingos ir ekonomiškai efektyvios?
2. Kokios tuberkuliozės ankstyvos diagnostikos intervencijos veiksmingos ir ekonomiškai
efektyvios?
3. Kokie integruotų paslaugų modeliai, valdant tuberkuliozę, veiksmingi ir ekonomiškai
efektyvūs?
4. Kokios tuberkuliozės prevencijos intervencijų ir valdymo modelių diegimo galimybės
Lietuvoje?
Vertinimo metodai. Mokslinių publikacijų paieška bus atlikta MEDLINE (per OVID),
Cochrane Database of Systematic Reviews (per Cochrane library), Cochrane Central Register of
Controlled Trials (per Cochrane library), NHS Health Technology Assessment (HTA) Database,
NHS Economic Evaluation Database (NHS EED), Database of Abstracts of Reviews of Effects
(DARE) ir EconLit (per EbscoHOST) duomenų bazėse. Mokslinių publikacijų paieškos
kriterijai: sisteminės apžvalgos, metaanalizės, apžvalgos, tyrimai ir ekonominio vertinimo
tyrimai, publikuoti anglų kalba 2009–2019 m. Kitų publikacijų (ataskaitų ir kitų leidinių) bus
ieškoma tarptautinių organizacijų leidinių bazėse ir (ar) jų tinklalapiuose bei specializuotos
informacijos paieškos sistemoje (angl. google scholar). Siekiant įvertinti tuberkuliozės
prevencijos intervencijų ir valdymo modelių diegimo galimybes Lietuvoje, bus atliktas kokybinis
tyrimas.
Laukiami rezultatai. Pateikti įrodymai apie veiksmingus ir ekonomiškai efektyvius
tuberkuliozės prevencijos ir jos valdymo modelius, kurie paremtų sprendimų priėmėjus šalyje
mažinant tuberkuliozės paplitimą ir jos sąlygojamą naštą.
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro
Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Algimanta Buckiūnienė tel. (8 5) 261 6681, el.
p. algimanta.buckiuniene@hi.lt.

