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1. BENDROJI DALIS 

 
PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR 

INTERPRETAVIMAS („ŠVIESOFORAS“) 

 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, tvarkyti, 

analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamia 

informacija apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius būtų 

galima planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, skleisti 

visuomenės sveikatos stebėsenos duomenis bei tinkamai informuoti savivaldybės politikus, siekiant 

efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje pateikiami ir 

aprašomi 2017 m. visuomenės sveikatos būklę atspindintys duomenys Varėnos rajono 

savivaldybėje. Pateikti rodikliai (Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos 

stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašas) atspindi, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos 

(toliau – LSP) tikslai bei jų uždaviniai. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse 

stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas (toliau – PRS), kurį sudaro 51 

unifikuotas rodiklis, geriausiai apibūdinantis LSP siekinius. Akcentuojame, kad kai kurių PRS  

numatytų rodiklių šioje ataskaitoje nepateiksime, nes jiems ketinama rengti skaičiavimo 

metodologijas ir vykdyti jų stebėseną. Ataskaita parengta naudojant oficialius statistikos šaltinius. 

Rengdami šią ataskaitą, vadovavomės Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI SIC) 

parengtu leidiniu „Visuomenės sveikatos būklė savivaldybėse 2017 m.“. 

Pagrindinio rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) 

atliekamas lyginant praėjusių metų Varėnos rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu.  

PRS analizės ir interpretavimo tikslas – įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir sveikatą 

lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių 

įgyvendinimo kontekste, kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti 

savivaldybės gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. 

Varėnos rajono gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje analizuojamų rodiklių 

duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje.  

Remdamiesi profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais („šviesoforas“ ir 

santykis), pasirinkome 3 pagrindinio rodiklių sąrašo reikšmes. Sudarėme Varėnos rajono 

probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) sąrašą. Šiose srityse atlikome atrinktų rodiklių 

detalią analizę ir vertinimą. Parengėme pasiūlymus. 
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Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami rodikliai pagal baigtinį pagrindinių rodiklių sąrašą  ir suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos 

programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. Antrajame stulpelyje pateikiamas atvejų skaičius savivaldybėje, trečiajame – 

savivaldybės rodiklio reikšmė, ketvirtajame stulpelyje – atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, penktajame – mažiausia reikšmė tarp 

visų savivaldybių, šeštajame – didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, septintajame – savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmės 

savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės rodiklio vietos tarp visų savivaldybių pavaizdavimas pagal „šviesoforo“ 

principą).  

1 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis. 

Rodiklis Atvejų 

skaičius 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksima

li 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/ 

Lietuva 

1 2 3 4 5 6 7 

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2023 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų 

sveikatos netolygumai. 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė   74,2 75,7 70,7 77,8 0,98 

Išvengiamas mirtingumas  121 26,8 31,3 23,1 39,3 0,9 

1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį. 

1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) (100 000 gyventojų) 4 18,1 26,5 10,7 64,0 0,7 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) (100 000 gyventojų)   18,13 25,9 10,7 64,0 0,7 

Bandymų žudytis (X60-X64,X66-X84) skaičius (100 000 gyventojų) 7 39,96 44,4 7,6 100,1 0,9 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius (1 000 vaikų)  107 68,67 76,3 42,6 150,6 0,9 

Socialinės rizikos šeimų skaičius (1 000 gyventojų) 130 5,95 3,5 1,3 8,2 1,7 

Ilgalaikio nedarbo lygis 397 2,94 2,1 0,3 5,3 1,4 

1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu  

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) (100 000 gyventojų) 30 135,9 99,3 67,0 223,9 1,4 

Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) (100 000 

gyventojų)  

 136,92 97,8 53,7 166,0 1,4 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius (1 000 vaikų) 526 222,74 159,1 69,0 360,9 1,4 
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Socialinės pašalpos gavėjų skaičius (1 000 gyventojų) 1050 47,52 26,4 7,6 98,8 1,8 

Gyventojų skaičiaus pokytis (1 000 gyventojų) -197 -20,7 13,8 -29,8 1,8 1,5 

Sergamumas  tuberkulioze (A15-A19) (100 000 gyventojų) 19 86,0 39,5 14,9 86,0 2,2 

2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką. 

2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 

Asmenų, žuvusių ar sunkai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 

(1 000 darbingo amžiaus gyventojų) 

0 0 1,1 0 2,4 0 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus 

grupėje (10 000 gyventojų) 

66 116,08 145,1 70,7 190,0 0,8 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius (10 000 

gyventojų) 

107 81,96 68,3 42,5 120,1 1,2 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) (10 000 gyventojų) 121 56,56 70,7 16,6 108,7 0,8 

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) (100 000 

gyventojų) 

3 13,59 5,02 0 25,59 2,7 

Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 

(100 000 gyventojų)  

 13,23 4,9 0 25,5 2,7 

Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) (100 000 gyventojų)  5 22,64 14,99 0 33,75 1,5 

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) (100 000 

gyventojų) 

       15,12 8,91 0 32,9 1,7 

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) (100 000 gyventojų) 3 13,59 8,84 0 34,5 1,5 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 

(100 000 gyventojų) 

 14,46 8,01 0 33,21 1,8 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) (100 000 gyventojų) 2 9,01 3,2 0 12,1 2,8 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius (100 000 gyventojų) 12 54,3 61,8 22,9 133,0 0,9 

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų taršalų kiekis, tenkantis 1 kv. 

km 

 215,8 1079 56 40 888 0,2 

Viešai teikiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc.  77,8     

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc.  60,8     
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3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą. 

3.1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis (100 000 

gyventojų) 

1 4,53 4,0 0 13,2 1,2 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, 

rodiklis (100 000 gyventojų) 

 5,63 3,23 0 11,36 1,7 

Mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis (100 000 

gyventojų) 

3 13,59 19,98 3,3 52,5 0,7 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, 

rodiklis (100 000 gyventojų) 

 10,39 17,71 2,4 46,78 0,6 

Nusikalstomos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis 

ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 

12 54,3 53,6 0 281,5 1,0 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba 

tabako gaminiais   

130 169,9 186,9 113,2 376,9 0,9 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais 

140 157,7 164,7 109,4 325,3 1,0 

4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. 

4.2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (100 000 gyventojų)  2 9,1 3,9 0 14,8 2,3 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius (1 000 gyventojų) 1 123 50,9 33,1 20,9 56,7 1,5 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius (1 000 

gyventojų)  

161 8,6 6,5 4,2 9,5 1,3 

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 131 2,9 2,0 1,4 3,9 1,4 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius (10 000 gyventojų) 16 7,2 7,7 2,3 13,3 0,9 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui 20 1201 9,1 9,1 6,8 11,6 1,0 

Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis 

      

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) 

10 000 gyventojų 

9 4,1 3,1 0 8,0 1,3 

4.3. Gerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas (1 000 gyvų gimusių kūdikių) 1 5,5 3,0 0 9,9 1,9 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės 139 92,1 93,5 86,6 99,9 1,0 
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vakcina, 1 dozė) skiepijimo apimtys 

1 metų amžiaus vaikų DTP (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės) 

skiepijimo apimtys 

135 93,1 93,7 87,0 99,3 1,0 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)   30 18,8 34,3 10,6 56,2 0,5 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje 

99 6,4 16,4 2,2 44,4 0,4 

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.) 283 13,8 18,0 6,0 26,9 0,8 

Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius (10 000 gyventojų) 5 14,4 5,4 0 18,8 2,6 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) (100 000 

gyventojų)  

293 1 326,9 795,9 525,3 1 465,2 1,7 

Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 

(100 000 gyventojų) 

 961,9 773,3 626,7 1 063,6 1,7 

Mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) (100 000 gyventojų)  59 267,2 282,7 175,1 476,7 0,9 

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 

(100 000 gyventojų) 

 204,4 274,7 201,6 351,8 0,9 

Mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) (100 000 gyventojų) 69 312,5 189,8 110,0 544,6 1,6 

Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 

(100 000 gyventojų)  

 120,54 91,76 107,7 447,4 1,3 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) (100 000 gyventojų) 99 44,8 62,3 28,1 103,0 0,7 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje  

938 27,3 48,6 17,9 65,1 0,6 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 3 metus dalyvavusi gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos 

draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 

2 386 48,4 52,8 35,7 69,3 0,9 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje 

3 134 40,6 52,2 21,9 66,1 0,8 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių 

finansavimo programoje 

1 963 35,8 40,8 21,7 57,6 0,9 
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Per 2017 metus gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 1,43 proc. Lietuvos statistikos 

departamento duomenimis, 2017 m. Lietuvoje gyveno 2 847 904 asmenys , t. y. 40 654  asmenimis 

mažiau nei 2016 m.  

Varėnos r. sav. 2017 m. gyveno 22 399 asmenys, 2016 m. – 23 009 asmenys, 2015 m. 

– 23 528 asmenys, 2014 m. – 23 950 asmenų. Palyginti su ankstesniais metais, gyventojų skaičius 

nuolat mažėja. 

Žemiau pateiktoje 2 lentelėje matome Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius 

2016 m. ir 2017 m., gyventojų skaičiaus pokyčius per metus vienetais ir procentais. 

 

2 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2016 m. ir 2017 m., 

gyventojų skaičiaus pokyčiai per metus vienetais ir procentais. 

Savivaldybė  Gyventojų 

skaičius 2017 m.  

Gyventojų 

skaičius 2016 m. 

Pokytis vienetais  Pokytis 

procentais  

Varėnos r. sav. 22 399 23  009          -610         -2,7 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas  

 

2014–2017 metais daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (2014 m. – 23,9 proc., 

2015 m. – 24,0 proc., 2016 m. – 24,1 proc., 2017 m. – 24,4). Visuomenės senėjimą lemia ilgėjanti 

gyvenimo trukmė ir mažėjantis gimstamumas.  

Lietuvos sveikatos programos strateginis tikslas – 2025 m. šalies gyventojai būtų 

sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai.  

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tai pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis, 

parodantis bendrą rizikos veiksnių poveikį, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą. 

Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (metais) skirtumai tarp savivaldybių yra nedideli. 2017 m. 

Varėnos r. savivaldybėje gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė sudarė 74,2 m. (2015 m. – 71,4, 

2016 m. – 73,3) ir nesiekė Lietuvos vidurkio (2017 m. – 75,7).  Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 

gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė nuolat ilgėja (1 pav.).   
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1 pav. Vidutinė tikėtina  gyvenimo trukmė (metais) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras  

 

Detaliai analizei, kaip prioritetinės sveikatos problemos, pasirinkti šie rodikliai: 

o paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius (1 000 gyventojų); 

o sergamumas tuberkulioze (A15-A19) (100 000 gyventojų); 

o mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 

(100 000 gyventojų). 

 

2. SPECIALIOJI DALIS 

 
2.1. GERIAUSIĄ SITUACIJĄ ATSPINDINČIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA 

 

Kasmet Varėnos rajono savivaldybėje stebima nemaža dalis rodiklių, patenkančių į 

žaliąją zoną. Dalis rodiklių atspindi, kad Varėnos rajono savivaldybėje situacija visuomenės 

sveikatos srityje gerėja.  

2017 m. galima pasidžiaugti šiais rodikliais: Varėnos rajone neužregistruota asmenų, 

žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe tarp darbingo amžiaus gyventojų, 

sumažėjo sužalojimų dėl nukritimo vyresnio amžiaus asmenų grupėje, nuolat stebimas mirtingumo 

mažėjimas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu.  

Efektyvių prevencinių veiksmų dėka Varėnos rajono savivaldybėje keli metai iš eilės 

stebimas mirtingumo mažėjimas dėl savižudybių. Taip pat sumažėjo asmenų, bandžiusių žudytis.  

Pastebėta, kad keli metai iš eilės, Varėnos rajonas patenka į sąrašą savivaldybių, 

kuriose užfiksuotas mažiausias kiekis išmestų teršalų į atmosferą 1 kv. km. Taigi galima teigti, kad 

Varėnos rajone yra švarus oras.  
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2017 m. pastebėtas mirtingumo mažėjimas nuo piktybinių navikų, t. y. galima 

pasidžiaugti, kad tais metais nemirė nė viena moteris nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų. Taip 

pat išaugo moterų dalis, dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje. 

Praėjusiais metais 18–44 m. amžiaus asmenų grupėje neužregistruotas mirtingumas nuo skrandžio, 

krūties ir gaubtinės žarnos piktybinių navikų.  45–64 m. amžiaus grupėje neužfiksuotas 

mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų. 2017 m. nemirė nė vienas Varėnos rajono 

gyventojas nuo odos melanomos. 

Apibendrinant galima teigti, kad Varėnos rajono savivaldybėje yra pasirinktos ir 

taikomos teisingos bei efektyvios prevencinės priemonės, kurias įgyvendinant situacija Varėnos 

rajono savivaldybėje gerėja.  

 

2.2. ATRINKTŲ RODIKLIŲ DETALI ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS 

 

2.2.1. Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 

 

Paauglių nėštumas – viena aktualiausių paauglių sveikatos problemų visame pasaulyje 

– ankstyvi, nesaugūs lytiniai santykiai, kurių pasekmė – nėštumas. Nėščiųjų paauglių komplikacijų 

tikimybę didina socialiniai ir ekonominiai veiksniai: nėščios paauglės dažnai vengia konsultuotis su 

gydytoju, stengiasi kuo ilgiau nuslėpti nėštumą, nėštumo metu rūko, vartoja alkoholį, narkotikus, 

serga lytiškai plintančiomis ligomis. 

2017 m. Lietuvoje gimdymų skaičius tarp nepilnamečių (15–17 m. amžiaus) moterų 

buvo 225 (6,2/1000 gyv.). Žemėlapyje matyti, kad didžiausi paauglių gimdymo rodikliai pasiskirstę 

vidurinėje Lietuvos dalyje (2 pav.). 7 savivaldybėse nebuvo nė vieno paauglių gimdymo. Kitose 

savivaldybėse šis rodiklis svyravo nuo 1,6/1000 gyv. (Panevėžio m. sav.) iki 18,8/ 1000 gyv. 

(Joniškio r. sav.). Varėnos r. savivaldybėje paauglių gimdymų rodiklis buvo 2,6 kartus didesnis nei 

Lietuvos vidurkis. 2015 m. pagimdė 4  15–17 m. amžiaus nepilnametės moterys (10,7/1000 gyv.), 

2016 m. pagimdė jau 9  15–17 m. amžiaus nepilnametės moterys (25,1/1000 gyv.), o 2017 m. 

pagimdė 5 15–17 m. amžiaus nepilnametės moterys (14,4/1000 gyv.). Nors pastarasis rodiklis ir 

sumažėjo, bet vis tiek viršijo Lietuvos vidurkį.  

 



T-VIII-1135 

 

 

2 pav. Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius (1000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.   

 

Apibendrinant analizę galima teigti, kad absoliutus paauglių gimdymų skaičius 

Varėnos r.  nėra labai didelis ir pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau, lyginant rodiklius tarp 

savivaldybių, Varėnos r. rodiklis yra aukštas, todėl reikalauja tolesnių veiksmų siekiant išvengti 

situacijos prastėjimo. 

  

2.2.2. Sergamumas tuberkulioze 

 

Tuberkuliozė (toliau – TBC) – visuomenei pavojinga infekcija, nes ligonių gydymas ir 

priežiūra užtrunka ilgai (6–24 mėn., o kartais ir ilgiau). Be to, valstybei brangiai kainuoja, nes 

ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose.  

Ekspertų nuomone ir žiniomis, sergamumo tuberkulioze rodiklis metodiškai tiksliau 

skaičiuojamas įtraukiant ir recidyvus (t. y. ligos atsinaujinimą, pasikartojimą, kai atrodo, kad liga 

jau išgydyta). Ligos atsinaujinimas užregistruotas 152 jau sirgusiems ir gydytiems pacientams. 

Sergamumas (nauji ir recidyvai) tuberkulioze 2017 m. buvo 44,8/100 000 gyv. (1 265 atvejai). 

Pasvalio r., Šakių r. ir Varėnos r. savivaldybėse gyvenantys gyventojai 2017 m. sirgo tuberkulioze 

daugiausiai. 2017 m. Varėnos r. buvo užregistruota 19 naujų plaučių tuberkuliozės atvejų – 

Lietuvos vidurkis buvo viršytas apie 2,2 kartus (3 pav.). 2016 m. Varėnos r. sav. buvo užregistruoti 

26 nauji tuberkuliozės atvejai.  
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3 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 2017 m. (100 000 gyventojų).  

Šaltinis: Tuberkuliozės registras 

 

Apibendrinant analizę galima teigti, kad, sergamumas TBC Varėnos rajone gana 

aukštas, nors pastaraisiais metais sumažėjo, bet vis tiek viršija Lietuvos vidurkį, todėl reikia ir 

toliau stebėti esamą situaciją siekiant išvengti situacijos prastėjimo.  

 

2.2.3. Mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 

 

Nuo cerebrovaskulinių ligų, kurioms priklauso smegenų infarktas, intracerebrinis 

kraujavimas, smegenų arterijų užsikimšimas ir kt. ligos, 2017 m. mirė 5 368 žmonės. Žiūrėdami į 

žemėlapį, matome, kad didesnis mirtingumo rodiklis dėl šių priežasčių buvo rytinėje Lietuvos 

dalyje.  

2017 m. Varėnos r. savivaldybėje nuo cerebrovaskulinių ligų mirė 69 gyventojai 

(mirtingumo rodiklis – 312,5/100 000 gyv. ). 2017 m. mirtingumo rodiklis nuo cerebrovaskulinių 

ligų  buvo 1,6 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis ( 4 pav.).  
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4 pav. Mirusiųjų nuo cerebrovaskulinių ligų skaičius (I60-I69) 2017 m. (100 000 gyventojų).  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.   

 

Varėnos r. savivaldybės gyventojai neaktyviai dalyvauja Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 

(toliau – Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa) ir šis rodiklis yra mažesnis už Lietuvos 

vidurkio rodiklį (2017 m. Varėnos r. dalyvavo 35,8 proc. gyventojų, Lietuvoje – 40,8 proc. 

gyventojų). Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa yra skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų 

ir moterims nuo 50 iki 65 metų. Šio amžiaus asmenims kartą per metus šeimos gydytojas nustato 

rizikos veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių prevencijos planą. 2017 m. 

15 Varėnos r. gyventojų dalyvavo Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių 

asmenų sveikatos stiprinimo programoje. 

Kaip matome žemiau pateiktame grafike (5 pav.), beveik kasmet registruojamas 

aukštas mirtingumo rodiklis nuo cerebrovaskulinių ligų.  
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5 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų skaičius (I60-I69) (100 000 

gyventojų). 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.   

 
 

Apibendrinant galima teigti, kad siekiant sumažinti mirtingumo nuo cerebrovaskulinių 

ligų rodiklius, būtina atlikti šios ligos grupės detalią analizę, įvertinti statistinių duomenų 

patikimumą. Tik tiksliai ir objektyviai identifikavus mirties priežastis galima rekomenduoti 

priemones sveikatos problemoms spręsti. 
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3. IŠVADOS  

 

1. 2017 m. Varėnos rajone neužregistruota asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl 

nelaimingų atsitikimų darbe tarp darbingo amžiaus gyventojų, sumažėjo sužalojimų dėl nukritimo 

vyresnio amžiaus asmenų grupėje, nuolat stebimas mirtingumo mažėjimas dėl priežasčių, susijusių 

su alkoholio vartojimu.  

2. Efektyvių prevencinių veiksmų dėka Varėnos rajono savivaldybėje keli metai iš 

eilės stebimas mirtingumo mažėjimas dėl savižudybių. Taip pat sumažėjo asmenų, bandžiusių 

žudytis.  

3. 2017 m. pastebėtas mirtingumo mažėjimas nuo piktybinių navikų, t. y. galima 

pasidžiaugti, kad tais metais nemirė nė viena moteris nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų. Taip 

pat padidėjo moterų, dalyvavusių gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje, 

skaičius. 

4. 2017 metais 18–44 m. amžiaus asmenų grupėje neužregistruotas mirtingumas nuo 

skrandžio, krūties ir gaubtinės žarnos piktybinių navikų. 45–64 m. amžiaus grupėje neužfiksuotas 

mirtingumas nuo gaubtinės žarnos piktybinių navikų. 2017 m. nemirė nė vienas Varėnos rajono 

gyventojas nuo odos melanomos. 

5. 2017 m. Varėnos rajono savivaldybėje stebima, kad daugiau asmenų dalyvavo 

prevencinėse programose. 

6. Paauglių gimdymų rodiklis Varėnos rajono savivaldybėje buvo 2,6 kartus didesnis, 

palyginus su Lietuvos vidurkiu. 

7. 2017 m. Varėnos rajone sergamumas tuberkulioze išlieka gana aukštas ir 2,3 kartus 

viršijo Lietuvos vidurkį. 2017 m. užregistruota 19 naujų tuberkuliozės atvejų. Didžiąją daugumą 

sergančiųjų sudarė vyrai, gyvenantys kaime.  

8.  2017 m. padidėjo mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų.  
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4. REKOMENDACIJOS 

 

1. Organizuoti sveikatos mokymą švietėjiškomis priemonėmis atsižvelgiant į didelį 

paauglių gimdymų skaičių, šviesti mokinius lytiškumo temomis. 

2. Siekdami padidinti Varėnos rajono savivaldybės gyventojų dalyvavimą 

prevencinėse programose, rekomenduojame:   

2.1. plačiau taikyti organizuoto informavimo apie prevencines programas būdus 

(gyventojus kviesti dalyvauti programose telefonu, elektroninėmis priemonėmis, paštu); 

2.2. diegti organizacines inovacijas (pvz., atvejo vadybininkas, prevencinių programų 

kabinetai ir kt.); 

2.3. didinti rajono gyventojų informuotumą apie prevencines programas panaudojat 

visuotinai prieinamas viešinimo priemones – vietinę spaudą, „Facebook“ paskyras. 

3. Siekdami mažinti Varėnos rajono gyventojų sergamumą tuberkulioze, 

rekomenduojame:  

3.1. asmens sveikatos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms organizuoti 

gyventojų švietimą  sveikatos išsaugojimo klausimais didžiausią dėmesį skiriant tuberkuliozės 

profilaktikos priemonėms; 

3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skirti ypatingą dėmesį tuberkuliozės 

profilaktikai; siekiant geresnių diagnostikos ir gydymo rezultatų, didinti budrumą diagnozuojant 

tuberkuliozę, užtikrinti, kad  žmogus laiku būtų siunčiamas gydyti į specializuotas sveikatos 

priežiūros įstaigas;  

3.3. asmens sveikatos, visuomenės sveikatos įstaigoms, žiniasklaidai didinti 

informacinę sklaidą apie tuberkuliozės prevenciją.  

4. Asmens sveikatos, visuomenės sveikatos įstaigoms bendradarbiaujant su kitomis 

institucijomis, skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti širdies ir kraujagyslių, cukrinio diabeto rizikos 

grupių asmenų sveikatos stiprinimo programoje. 

 


