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1. BENDROJI DALIS
1.1. 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 2016 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 2016 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, 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
73,3
74,9
70,0
77,2
0,98
Išvengiamas mirtingumas
150
32,8
33,7
24,8
42,8
0,97
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
8
35,2
28,7
11,9
75,0
1,2
Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyventojų
32,5
28,2
1,2
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 vaikų
88
51,9
66,2
33,5
134,2
0,8
Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyventojų
135
5,9
3,4
1,2
7,9
1,7
Ilgalaikio nedarbo lygis
390
2,8
2,2
0,6
8,1
1,3
1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu
Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų
38
167,4
106,8
68,8
189,6
1,6
Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000
146,4
105,5
1,4
gyventojų
Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1000 vaikų
650
260,1
188,6
87,2
426,3
1,4
3

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų
1377
60,7
30,6
Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų
-19,2
-14,2
Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų
26
114,5
40,1
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
2
1,5
0,9
1 000 darbingo amžiaus gyventojų
Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus
68
123,3
146,9
grupėje 10 000 gyventojų
Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000
80
61,0
65,8
gyventojų
Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų
145
63,9
77,6
2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį
Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000
2
8,8
6,6
gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74)
8,1
6,5
100 000 gyventojų
Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų
9
29,6
14
Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000
29,2
13,9
gyventojų
2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių
Mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų
1
4,4
8,6
Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000
4,1
8,5
gyventojų
Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų
0
0
3,4
Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų
20
88,1
65,4
2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą
Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv.
424,8
70468,
km
0
Viešai teikiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc.
78,7
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc.
60,4
3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą

10,4
-24,5
17,8

81,4
-4,2
114,5

1,98
1,4
2,9

0

2,6

85,2

222,8

0,8

46,3

108,4

0,9

10,0

126,2

0,8

0

26,7

1,3

1,7

1,2
0

33,9

2,1
2,1

0

11,8

0,5
0,5

0
19,3

10,8
133,5

0
1,4
0,006
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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
0
0
5,2
0
10,5
0
gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu,
0
0
4,26
0
rodiklis 100 000 gyventojų
Mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000
5
22
23,4
7,8
64,7
0,9
gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu,
21,1
23,0
0,9
rodiklis 100 000 gyventojų
Nusikalstomos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis
2
8,8
54,2
0
247,3
0,2
ir jų kontrabanda (nusikaltimai)
Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmeninė prekyba
164
138,4
172,4
115,7
274,8
0,8
tabako gaminiais
Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba
174
130,5
150,2
78,7
285,0
0,9
alkoholiniais gėrimais
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
0
0
4,1
0
19,7
0
Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų
1120
49,3
33,8
21,3
57,6
1,5
Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000
194
10,1
6,6
3,9
10,1
1,5
gyventojų
Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius
2,9
2,1
1,3
4,3
1,4
Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų
7,0
7,3
2,3
11,8
0,9
Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui
183715
8,1
8,5
6,3
11,1
0,9
Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūras paslaugas
nėra
17
16,3
19,8
teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis
duomenų
Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64)
6
2,6
2,9
0
6,4
0,9
10 000 gyventojų
4.3. Gerinti motinos ir vaiko sveikatą
Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių
0
0
4,5
0
19,5
0
2 metų amžiaus vaikų MMR1(tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina,
127
96,2
93,7
88,7
99,5
1,03
1 dozė) skiepijimo apimtys
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1 metų amžiaus vaikų DTP (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės)
skiepijimo apimtys
Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis programoje
Vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis (K02), skaičius 10 000 gyventojų
Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius 10 000 gyventojų
4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę
Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000
gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99)
100 000 gyventojų
Mirtingumo dėl piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000
gyventojų
Mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų
Standartizuotas mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69)
100 000 gyventojų
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 3 metus dalyvavusi gimdos kaklelio
piktybinių navikų prevencinių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo
biudžeto lėšų, finansavimo programoje
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi storosios žarnos
vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių
finansavimo programoje

137

95,8

94,1

88,7

100

1,02

31
153

22
9,5

35,4
17,0

13,6
5,7

73,5
54,0

0,6
0,6

9

5,4
25,1

4,2
6,2

2,5
0

5,8
25,1

1,3
4,05

268

1180,4

805,5

883,5

804,4

365,6
298,0

285,8
282,1

195,2
171,8

91
823

1,47
1112,4

1,1

232,1

359,1

1,3
1,06

233,4
194,5

113,0

518,7

0,84
0,9

40,1
23,8

45,6
46,5

24,2
17,3

71,1
64,8

0,9
0,5

2497

49,2

52,5

34,8

67,9

0,94

2443

31,4

49,9

18,6

65,6

0,6

1754

31,1

39,0

14,7

54,3

0,8

83

53

651,6
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Per 2016 m. gyventojų skaičius Lietuvoje sumažėjo 1,13 proc. Lietuvos statistikos
departamento duomenimis, 2016 m. Lietuvoje gyveno 2 888 558 asmenys, t. y. 32 704 asmenimis
mažiau nei 2015 m.
Varėnos r. sav. 2016 m. gyveno – 23 009 asmenys, 2015 m. – 23 528 asmenys, 2014 m. – 23
950 asmenys. Palyginti su ankstesniais metais, gyventojų skaičius nuolat mažėja.
2 lentelėje matome Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2015 m. ir 2016 m.,
gyventojų skaičiaus pokyčius per metus vienetais ir procentais.
2 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2015 m. ir 2016 m., gyventojų
skaičiaus pokyčiai per metus.
Savivaldybė
Gyventojų
Gyventojų
Pokytis vienetais Pokytis
skaičius 2016 m. skaičius 2015 m.
procentais
Varėnos r. sav.
23 009
23 528
-519
-2,2
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Pastaruoju metu daugėja gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių (2014 m. – 23,9 proc., 2015 m. –
24,0 proc., 2016 m. – 24,1 proc.). Visuomenės senėjimą lemia ilgėjanti gyvenimo trukmė ir
mažėjantis gimstamumas.
Iš 1 lentelėje pateiktų PRS rodiklių reikšmių Varėnos rajono savivaldybėje palyginimo su
atitinkamu Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad iš visų sveikatos rodiklių į žaliąją zoną patenka
tik maža dalis rodiklių. Didesnioji dalis Varėnos rajono rodiklių reikšmių patenka į prasčiausių
savivaldybių kvintilių grupę (raudonoji zona).
Lietuvos sveikatos programos strateginis tikslas siekia, kad 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. 2016 m. Varėnos r.
savivaldybėje gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė sudarė 73,3 m. (2014 m. – 71,81; 2015 m. –
71,4) ir nesiekė Lietuvos vidurkio (2016 m. – 74,9).
Atkreipiame dėmesį, kad vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (metais) žemėlapyje tamsi
spalva reiškia geriausią situaciją, o šviesi – kelia susirūpinimą (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 Varėnos rajono vaikų sveikata (detaliai analizei paimti raudonosios zonos rodikliai:
kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.) ir paauglių (15–17 m.) gimdymų
skaičius 1 000 gyv., mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas).
o Varėnos rajono gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose (detali analizė apims į
raudonąją zoną patekusius rodiklius: tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų
krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, tikslinės populiacijos dalis
(proc.), per 2 metus dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programoje, tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi
storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje, ir tikslinės
populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje).
o Varėnos rajono gyventojų sergamumas tuberkulioze (detaliai analizei paimtas į
raudonąją zoną patekęs rodiklis: sergamumas tuberkulioze).
2016 m. galima pasidžiaugti šiais rodikliais: Varėnos rajone nemirė nė vienas kūdikis (vaikas
8

iki 1 metų); neužfiksuotas sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze, neužfiksuotas pėsčiųjų
mirtingumas dėl transporto įvykių ir mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu.

2. SPECIALIOJI DALIS
ATRINKTŲ RODIKLIŲ DETALI ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS
2.1. VARĖNOS RAJONO VAIKŲ SVEIKATA
2.1.1. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
Dėl teigiamo poveikio ir kūdikio, ir motinos sveikatai, PSO rekomenduoja kūdikius iki 6 mėn.
maitinti vien tik motinos pienu. Lietuvoje vaikų, per 2016 metus sulaukusių vienerių metų, skaičius
buvo 28 909. Daugiau kaip trečdalis jų (10 221 kūdikis) iki 6 mėn. buvo maitinami išimtinai tik
motinos pienu. Pietų ir Vidurio Lietuvos savivaldybėse gyvenantys kūdikiai buvo ilgiau maitinami
motinos pienu, t. y. šis rodiklis buvo didesnis.
Varėnos r. savivaldybėje tokių kūdikių buvo tik 31, tai atitiko 17,03 proc. vaikų, per 2016 m.
sulaukusių vienerių metų (2015 m. šis rodiklis siekė 18,7 proc.). Varėnos r. savivaldybėje šis
rodiklis viršijo Lietuvos vidurkio rodiklį net 1,5 karto (žr. 2 pav.).

2 pav. Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
2.1.2. Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 gyv.
Paauglių nėštumas – viena aktualiausių paauglių sveikatos problemų visame pasaulyje –
ankstyvi, nesaugūs lytiniai santykiai, kurių pasekmė – nėštumas. Nepilnamečių nėščiųjų
komplikacijų tikimybę didina socialiniai ir ekonominiai veiksniai: nėščios paauglės dažnai vengia
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konsultuotis su gydytoju, stengiasi kuo ilgiau nuslėpti nėštumą, nėštumo metu rūko, vartoja
alkoholį, narkotikus, serga lytiškai plintančiomis ligomis.
Paauglių gimdymų rodiklis rodo, kad 2016 m. Lietuvoje pagimdė 274 15–17 m. amžiaus
nepilnametės moterys (5,8/1000 gyv.). Žemėlapyje matyti, kad didžiausi paauglių gimdymo
rodikliai pasiskirstę išilgai visos Lietuvos. Keturiose savivaldybėse nebuvo nė vieno paauglių
gimdymo. Kitose savivaldybėse šis rodiklis svyravo nuo 1,1/1000 gyv. (Klaipėdos r. sav.) iki
25,1/1000 gyv. (Varėnos r. sav.). Varėnos r. savivaldybėje paauglių gimdymų rodiklis buvo 4 kartus
didesnis, nei Lietuvos vidurkis (3 pav.). 2015 m. pagimdė 4 15–17 m. amžiaus nepilnametės
moterys (10,7/1000 gyv.), o 2016 m. pagimdė jau 9 15–17 m. amžiaus nepilnametės moterys.

3 pav. Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 gyv.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2.1.3. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas
Kiekvienas Lietuvos moksleivis kasmet į mokyklą turi pristatyti pažymą apie dantų būklę
(2016 m. 84,3 proc. vaikų pristatė šią pažymą). 19,5 proc. Lietuvos vaikų neturėjo ėduonies
pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų. Paskaičiavus mokinių pieninių ir nuolatinių dantų ėduonies
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intensyvumo indeksą (kpi+KPI) gauta, kad Lietuvos vaikų KPI yra vidutinis – 4,2. Didžiausią KPI
turėjo Radviliškio r. – 5,8, Varėnos r. – 5,4 savivaldybių vaikai. Mažiausią, t. y. vaikų dantys buvo
sveikiausi Mažeikių r. sav. – 2,5 (4 pav.). 2016 m. 90,37 proc. Varėnos r. sav. vaikų atnešė
pažymas apie dantų būklę. Tik 12,29 proc. patikrintų vaikų neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų
ir išrautų dantų. 58,94 proc. Varėnos r. vaikų neturėjo sąkandžio patologijos.

4 pav. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas 2016 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2.2. VARĖNOS RAJONO GYVENTOJŲ DALYVAVIMAS PREVENCINĖSE
PROGRAMOSE
2.2.1. Tikslinė populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis programoje.
Vaikams nuo 6 iki 14 m. amžiaus skirta Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programa. Šią paslaugą gali suteikti gydytojai odontologai arba burnos higienistai,
dirbantys gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų
finansavimo. 2016 m. 17 proc. 6–14 m. amžiaus Lietuvos vaikų krūminiai dantys buvo padengti
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silantinėmis medžiagomis. Varėnos r. sav. tik 9,5 proc. 6–14 m. amžiaus vaikams krūminiai dantys
buvo padengti silantinėmis medžiagomis (5 pav.). O 2015 m. – 14,5 proc. 6–14 m. amžiaus
Varėnos r. sav. vaikų krūminiai dantys buvo padengti silantinėmis medžiagomis.

5 pav. Tikslinės populiacijos dalis (6–14 m.) (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis programoje 2016 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
2.2.2. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje.
Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa yra skirta moterims nuo 50 iki 69 metų
amžiaus imtinai. Šio amžiaus moterims kartą per 2 metus nemokamai gali būti atliekamas
mamografinis tyrimas. 2015–2016 m. 46,5 proc. minėto amžiaus moterims buvo atlikta
mamograma (196 810 50–69 m. moterims). Pasitikrinusių moterų dalis Lietuvos savivaldybėse
buvo pasiskirsčiusi nevienodai (6 pav.). Tik 23,8 proc. Varėnos r. sav. (823 moterys) moterų
pasinaudojo prevencine programa, o Alytaus m. sav. moterys (64,8 proc.) daugiausiai pasinaudojo
prevencine programa.
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6 pav. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros
dėl krūties vėžio finansavimo programoje 2015–2016 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema

2.2.3. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus
asmenims, kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Iš viso
2015–2016 m. šis tyrimas buvo atliktas 44 2129 asmenims. Tai sudarė 50 proc. tikslinės
populiacijos (panašiai kaip 2014–2015 m.). Daugiausiai buvo ištirta Vilniaus miesto (65,6 proc.),
kai tuo tarpu – Varėnos r. sav. buvo ištirta tik 31,4 proc. gyventojų (2 443 asmenys) (7 pav.).
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7 pav. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), per 2 metus dalyvavusi storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje 2015–2016 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema

2.2.4. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo
programoje.
Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupės prevencinė 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 ligų
prevencijos planą. Iš viso 2016 m. tokios paslaugos buvo suteiktos 259 801 asmeniui. Tai sudarė 39
proc. tikslinės populiacijos. Daugiausiai šių paslaugų buvo suteikta Šiaurės vakarinėje Lietuvos
dalyje (8 pav.). Didžiausia rodiklio reikšmė – Šiaulių m. sav. (54,3 proc.), o Varėnos r. sav. tik 31,1
proc. (1 754 asmenys).
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8 pav. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų
didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 2016 m.
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras,
Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema

2.3. VARĖNOS RAJONO GYVENTOJŲ SERGAMUMAS TUBERKULIOZE
2.3.1. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų.
Tuberkuliozė – visuomenei pavojinga infekcija. 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.
Lietuvoje visoms savivaldybėms sergamumas tuberkulioze yra aktuali problema, nes visose
savivaldybėse (išskyrus Birštono ir Neringos sav.) 2016 m. buvo registruojami nauji šios ligos
atvejai. Iš viso Lietuvoje 2016 m. užregistruotas 1 150 naujų tuberkuliozės atvejų (40,1/100 000
gyv.), iš jų 29 asmenims – įkalinimo įstaigose. Prasčiausia situacija buvo Varėnos r. (26 nauji
tuberkuliozės atvejai), Anykščių r., Pasvalio r. savivaldybėse – Lietuvos vidurkis buvo viršytas apie
2–3 kartus (9 pav.). 2015 m. Varėnos r. sav. buvo užregistruota 15 naujų tuberkuliozės atvejų.
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9 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų 2016 m.
Šaltinis: Tuberkuliozės registras

3. VARĖNOS R. SAV. GYVENTOJŲ MIRTINGUMAS DĖL SAVIŽUDYBIŲ,
PIKTYBINIŲ NAVIKŲ BEI KRAUJOTAKOS SISTEMOS LIGŲ
2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje aktyviai įgyvendinant savižudybės prevencijos
priemones, žymiai sumažėjo savižudybių skaičius. Per 2011–2016 m. Varėnos rajono
savivaldybėje nusižudė 99 asmuo (2011 m. – 20, 2012 m. – 16, 2013 m. – 16, 2014 m. – 22, 2015
m. – 17, 2016 m. – 8). Didžioji dalis nusižudžiusiųjų (71 asmuo) buvo darbingo 15–64 m. amžiaus.
2016 m. nusižudė 7 darbingo amžiaus asmenys. 2016 m. tarp nusižudžiusiųjų buvo tik vyrai (8
vyrai). Dažniau žudėsi kaimo gyventojai (7 gyv.) negu miesto (1 gyv.).
2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje dėl piktybinių navikų mirė daugiau gyventojų nei
pernai. 2011–2016 m. laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybėje dėl piktybinių navikų mirė 485
gyventojai (2011 m. – 82, 2012 m. – 71, 2013 m. – 78, 2014 m. – 90, 2015 m. – 81, 2016 m. – 83).
2016 m. daugiausia mirė vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys (56 asmenys). 27 mirusieji buvo
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darbingo amžiaus, lyginant pagal lytį numirė 51 vyras ir 32 moterys. Dažniau miršta kaimo
gyventojai (56 asmenys) negu miesto (27 asmenys).
2010–2016 m. laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybėje dėl priešinės liaukos piktybinio
naviko (C61) mirė 54 vyrai (2010 m. – 6, 2011 m. – 5, 2012 m. – 7, 2013 m. – 9, 2014 m. – 12,
2015 m. – 7, 2016 m. – 8). 2016 m. mirė 4 vyrai, kurie buvo darbingo amžiaus ir 4 vyrai vyresni nei
65 m. amžiaus. Dažniau miršta kaimo gyventojai (7 vyrai) negu miesto (1 vyras).
2010–2016 m. laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybėje dėl gimdos kaklelio piktybinio
naviko (C53) mirė 12 moterų (2010 m. – 1, 2011 m. – 1, 2012 m. – 3, 2013 m. – 0, 2014 m. – 3,
2015 m. – 3, 2016 m. – 3). 2016 m. mirė 1 darbingo amžiaus moteris. Dažniau miršta kaimo
gyventojai (2 moterys) negu miesto (1 moteris).
2010–2016 m. laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybėje dėl krūties piktybinio naviko (C50)
mirė 31 moteris (2010 m. – 8, 2011 m. – 4, 2012 m. – 6, 2013 m. – 5, 2014 m. – 4, 2015 m. – 2,
2016 m. – 2). 2016 m. mirė 1 moteris darbingo amžiaus. Pagal gyvenamąją vietą mirtys pasiskirstė
tolygiai – mirė 1 kaimo moteris ir 1 miesto moteris.
2011–2016 m. laikotarpiu Varėnos rajono savivaldybėje dėl kraujotakos sistemos ligų (I00I99) mirė 1 310 gyventojų (2011 m. – 248, 2012 m. – 269, 2013 m. – 258, 2014 m. – 266, 2015 m.
– 269, 2016 m. – 260). 2016 m. mirė 31 darbingo amžiaus gyventojas ir 229 – vyresni nei 65 m.
amžiaus asmenys. Lyginant pagal lytį, numirė 107 vyrai ir 153 moterys. Daugiau miršta kaimo
gyventojai (183 asmenys) negu miesto (77 asmuo).
Per 2011–2016 m. laikotarpį Varėnos rajono savivaldybėje dėl išeminės širdies ligų (I20I25) mirė 1 062 asmenys (2011 m. – 162, 2012 m. – 183, 2013 m. – 174, 2014 m. – 187, 2015 m. –
179, 2016 m. – 177). 2016 m. didžioji dauguma mirusiųjų – vyresni nei 75 m. amžiaus asmenys
(134 asmenys). 19 mirusiųjų buvo darbingo amžiaus, lyginant pagal lytį, numirė 66 vyrai ir 111
moterų.
Per 2011–2016 m. laikotarpį Varėnos rajono savivaldybėje dėl cerebrovaskulinių ligų (I69)
mirė 15 gyventojų (2011 m. – 1, 2012 m. – 3, 2013 m. – 1, 2014 m. – 4, 2015 m. – 2, 2016 m. – 4).
2016 m. 4 mirusieji buvo vyresni nei 65 m. amžiaus vyrai, gyvenantys mieste – 3 vyrai ir kaime – 1
vyras.
Per 2011–2016 m. laikotarpį Varėnos rajono savivaldybėje dėl insulto (I63) mirė 167
asmenys (2011 m. – 31, 2012 m. – 28, 2013 m. – 23, 2014 m. – 28, 2015 m. – 39, 2016 m. – 18).
2016 m. 18 mirusiųjų buvo vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys. Lyginant pagal lytį, numirė 9 vyrai
ir 9 moterys, gyvenantys mieste – 4 asmenys ir kaime – 14 asmenų.
4. VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VAIKŲ GYVENSENOS TYRIMAS
2016 m. atliktas Varėnos rajono savivaldybės vaikų gyvensenos tyrimas (vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 16 d. Nr. V-637 įsakymu „Dėl
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488
„Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo).
Vaikų gyvensenos tyrimui atlikti parengtas baigtinis vaikų gyvensenos stebėsenos rodiklių sąrašas,
kurį sudaro 20 rodiklių. Tyrimas buvo atliktas gegužės mėnesį Varėnos rajono švietimo ugdymo
įstaigose, buvo apklausiami 5,7 ir 9 klasių moksleiviai. Iš viso tyrime dalyvavo 502 respondentai.
Tyrimo metu atliktas sveikatos vertinimas ir laimingumas; sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir
pasyvus laisvalaikis, mitybos įpročiai ir burnos higiena); bei rizikingas elgesys (tabako gaminių bei
elektroninių cigarečių vartojimas, alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų vartojimas, atšvaitai
tamsiu paros metu, saugos diržai automobilyje, patyčios). Apklausa organizuota ir atlikta
vadovaujantis metodinėmis rekomendacijomis „Gyvensenos tyrimų organizavimas ir vykdymas
savivaldybėse“, anketinei apklausai naudotas standartizuotas klausimynas. Varėnos rajono
savivaldybėje atliktas ištisinis tyrimas.
Tyrimas parodė, kad didžioji dalis mokyklinio amžiaus vaikų kasdien, ne pamokų metu,
sportuoja apie 60 min. ir ilgiau. Beveik pusė mokyklinio amžiaus vaikų kasdien valgo pusryčius,
bent kartą per dieną valgo vaisius ir daržoves. Penktadalis mokyklinio amžiaus vaikų per
paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako gaminius arba elektronines cigaretes. 33,5 proc.
mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius 12 mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus
(Lietuvoje tokių buvo 27 proc.). 4 proc. mokyklinio amžiaus vaikų, per paskutinius 12 mėnesių,
bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą. Didžioji dalis mokyklinio amžiaus vaikų, vidutiniškai 4 ir
daugiau valandų per dieną žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu. Beveik pusė mokyklinio amžiaus
vaikų pasisakė, kad iš jų tyčiojasi ir jie patys tyčiojasi iš kitų mokinių per paskutinius du mėnesius.
Pusė apklaustųjų pažymėjo, kad valosi dantis šepetėliu ir pasta dažniau nei kartą per dieną. Didesnė
dalis mokyklinio amžiaus vaikų visada segi saugos diržą važiuodami automobilyje, 25,3 proc.
apklaustųjų visada tamsiuoju paros metu būdami lauke nešioja atšvaitus. Didžioji dalis mokyklinio
amžiaus vaikų pareiškė, kad jaučiasi labai laimingi arba pakankamai laimingi galvodami apie savo
dabartinį gyvenimą. Didžioji dalis mokyklinio amžiaus vaikų savo sveikatą vertina puikiai arba
gerai.
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5. IŠVADOS
1. 2016 m. kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, rodiklį Varėnos r. savivaldybėje palyginus
su Lietuvos vidurkiu, matome, kad Varėnos r. savivaldybėje 1,5 karto mažiau kūdikių buvo
maitinami motinos pienu. Paauglių gimdymų rodiklis Varėnos r. sav. palyginus su Lietuvos
vidurkiu buvo 4 kartus didesnis. Tik 12,29 proc. mokyklinio amžiaus vaikų neturėjo ėduonies
pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų.
2. 2016 m. palyginus su 2015 m., Varėnos r. savivaldybėje 5 proc. sumažėjo 6-14 m. amžiaus
vaikų, kuriems krūminiai dantys buvo padengti silantinėmis medžiagomis. Palyginus savivaldybės
rodiklį su Lietuvos vidurkiu, matome, kad 2 kartus mažiau moterų pasinaudojo atrankine
mamografine patikra dėl krūties vėžio. 1,5 karto mažiau rajono gyventojų pasinaudojo storosios
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.
3. 2016 m. Varėnos rajone sergamumas tuberkulioze sparčiai augo ir beveik 3 kartus viršijo
Lietuvos vidurkį. 2016 m. užregistruoti 26 nauji tuberkuliozės atvejai. Didžiąją dauguma
sergančiųjų sudarė vyrai, gyvenantys kaime.
4. 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje aktyviai įgyvendinant savižudybės prevencijos priemones,
žymiai sumažėjo savižudybių skaičius. 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje dėl piktybinių navikų
mirė daugiau gyventojų nei pernai – daugiausia mirė vyresni nei 65 m. amžiaus asmenys (56
asmenys), 27 mirusieji buvo darbingo amžiaus. 2016 m. nežymiai sumažėjo mirtingumas dėl
kraujotakos sistemos ligų.
5. 2016 m. atliktas Varėnos rajono savivaldybės vaikų gyvensenos tyrimas parodė, kad didžioji
dalis mokyklinio amžiaus vaikų kasdien, ne pamokų metu, sportuoja apie 60 min. ir ilgiau. Beveik
pusė mokyklinio amžiaus vaikų kasdien valgo pusryčius, bent kartą per dieną valgo vaisius ir
daržoves. Penktadalis mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius 12 mėnesių bent kartą rūkė tabako
gaminius arba elektronines cigaretes. 33,5 proc. mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius 12
mėnesių bent kartą vartojo alkoholinius gėrimus. 4 proc. mokyklinio amžiaus vaikų per paskutinius
12 mėnesių bent kartą vartojo marihuaną ar hašišą. Beveik pusė mokyklinio amžiaus vaikų
pasisakė, kad iš jų tyčiojosi ir jie patys tyčiojosi iš kitų mokinių per paskutinius du mėnesius.

6. REKOMENDACIJOS
1. Siekdami gerinti vaikų sveikatos rodiklius Varėnos rajono savivaldybėje, rekomenduojame:
Varėnos asmens sveikatos priežiūros centrui ir Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biurui:
1.1. vykdyti švietėjišką veiklą apie kūdikių žindymo naudą vaikui ir motinai, skatinti motinas
žindyti kūdikius nepertraukiamai bent iki 6 mėn. amžiaus;
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1.2. pagal kompetenciją vykdyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio
8 d. įsakymu Nr. V-14 patvirtintą „Nacionalinę burnos sveikatos 2016–2020 metų programą”
(toliau – Burnos sveikatos programa):
1.2.1. 1 kartą per metus rajone atlikti profilaktinius burnos sveikatos tikrinimus ne mažiau kaip 50
proc. vaikų;
1.2.2. nustatyti higieninį indeksą (dantų apnašų nudažymas bei įvertinimas, KPI indekso
skaičiavimas);
1.2.3. mokyti taisyklingos burnos higienos;
1.2.4. parinkti individualias profilaktikos priemones, konsultuoti dėl individualios asmens burnos
higienos;
1.2.5. išanalizuoti individualią mitybą ir ją koreguoti;
1.2.6. hermetizuoti krūminių dantų vageles ir duobeles silantais;
1.2.7. atlikti profesionalią burnos higieną;
1.2.8. padengti dantų paviršių fluoridų preparatais (fluoridų laku, fluoridų geliu).
1.3. Vykdyti 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 vykdyti 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.
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Varėnos rajono savivaldybės tarybai
DĖL VARĖNOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
STEBĖSENOS 2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS
2018-01-10
Varėna

1. 1 Sprendimo projekto
. rengėjas

2. 2 Teisės akto projekto tikslas

. ir uždaviniai (paskatinusios
rengimą priežastys).

3. 3 Šiuo metu galiojančios ir

. teikiamu klausimu siūlomos
naujos teisinio reguliavimo
nuostatos
4. 4 Suderinamumas su
. galiojančiais teisės
norminiais aktais

Varėnos rajono savivaldybės gydytoja Irma
Lukminienė
Pritarti Varėnos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro (toliau – Biuras) parengtai
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos 2017 m. ataskaitai (toliau –
Ataskaita). Biuras kasmet rengia savivaldybės
visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos
projektą. Biuro pateiktoje Ataskaitoje įvertintas
51
savivaldybės
visuomenės
sveikatos
stebėsenos rodiklis ir išanalizuotos 3 prioritetinės
savivaldybės visuomenės sveikatos problemos.
Vadovaujantis
Bendraisiais
savivaldybių
visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais,
Varėnos rajono savivaldybės tarybai patvirtinus
Ataskaitą, ji bus teikiama Higienos institutui bei
visuomenei. Atsižvelgiant į Ataskaitos rezultatus
ir rekomendacijas, bus planuojamos ir
įgyvendinamos
savivaldybės
visuomenės
sveikatos stiprinimo priemonės.
-

Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis:
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo
6 straipsnio 18 punktu (savivaldybių sveikatinimo
priemonių planavimas ir įgyvendinimas), 16
straipsnio 4 dalimi (jeigu teisės aktuose yra
nustatyta
papildomų įgaliojimų
savivaldybei,
sprendimų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo
iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgaliojimų,
priklauso
savivaldybės
tarybai).
Lietuvos

Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros
įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 punktu
(Savivaldybės vykdo valstybines (valstybės perduotas
savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros
funkcijas:
visuomenės
sveikatos
priežiūrą
savivaldybės teritorijoje esančiose ikimokyklinio
ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir profesinio
mokymo
įstaigose
ugdomų
mokinių
pagal
ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio
ir vidurinio ugdymo programas, visuomenės

sveikatos

stiprinimą,

visuomenės

sveikatos

5. 5 Kokius galiojančius teisės

. aktus būtina pakeisti ar
panaikinti, priėmus
teikiamą projektą.
6. 6 Biudžeto lėšų poreikis
. teisės aktui įgyvendinti ir
projekto atitiktis
savivaldybės strateginiam
plėtros planui
7. 7 Derinimas su kitais
. subjektais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
8. 8 Galimi teigiami ar neigiami
. priimto teisės akto
padariniai, kokių
priemonių būtina imtis,
siekiant pastarųjų išvengti.

stebėseną). Lietuvos Respublikos visuomenės
sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10
straipsnio 1 ir 2 dalimi (savivaldybių visuomenės
sveikatos stebėsena vykdoma joms priskirtose
teritorijose siekiant gauti išsamią informaciją
apie savivaldybių teritorijų visuomenės sveikatos
būklę ir remiantis objektyvia informacija planuoti
bei įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos
prevencijos priemones; Savivaldybių institucijos
organizuoja savivaldybių visuomenės sveikatos
stebėseną Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyta tvarka ir atlieka šias funkcijas: kaupia
savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir
jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų
pokyčius; stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius,
darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius
bei ekonominius veiksnius, veikiančius gyventojų
sveikatą;). Bendrųjų savivaldybių visuomenės
sveikatos stebėsenos nuostatų, patvirtintų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V488, 6.3 ir 6.4 papunkčiais (Administracijos
direktorius organizuoja savivaldybės visuomenės
sveikatos stebėsenos ataskaitos projekto,
suderinto su savivaldybės gydytoju, pristatymą
savivaldybės tarybai ir visuomenei; pateikia
Higienos
institutui
savivaldybės
tarybos
patvirtintą savivaldybės visuomenės sveikatos
stebėsenos ataskaitą iki kiekvienų metų gegužės
1 d.).
Rengiant sprendimo projektą, atsižvelgta į
Varėnos rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biuro direktorės 2017 m. gruodžio 29 d.
raštą Nr. SD-53 „Dėl 2017 m. Varėnos rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos
ataskaitos pateikimo“.
Priėmus šį teisės aktą galiojančių
sprendimų keisti nereikės.
Biudžeto lėšų nereikės.

Išvadų ir vertinimų negauta.
Negalimi.

9. 9 Teisės akto sukeliamos

Administracinės naštos poveikio nebus

administracinės naštos
vertinimas
Nevertinama
10. 1 Teisės akto ir jo projekto
0 antikorupcinis vertinimas
.
Neskelbti
11. 1 Būtinybė skelbti priimtą
1 teisės aktą Teisės aktų
. registre (TAR) ir Teisės
aktų informacinėje
sistemoje (TAIS)
12. 1 Aplinkybės, pateisinančios
2 klausimo nagrinėjimo
neatidėliotinumą (svarbą)
ir sprendimo projekto
pateikimo vėlavimo
priežastis (jei teikiamas
papildomas klausimas):
Suderinta DVS KONTORA su Aivaru Batūra,
13. 1 Suderinta DVS „Kontora“
3 su specialistais:
Gene Palevičiene, Marium Urvikiu
. su padaliniu, atsakingu už
valstybinės kalbos kontrolę ir
dokumentų valdymą,
teisininku ir savivaldybės
administracijos struktūriniais
padaliniais, kai klausimas
susijęs su jų veiklos sritimi.
1 – Vyriausybės atstovui,
14. 1 Priimto sprendimo
4 paskirstymas
1 – Bendrajam skyriui (Kontoroje)
. (kam pateikti sprendimų
1 – Savivaldybės gydytojai (Kontoroje)
kopijas (nuorašus), kokiu
būdu
15. 1 Priimto sprendimo
5 įgyvendinimo kontrolė
. (vykdytojas, įvykdymo
terminas)
Pastaba. Jeigu reikia išsamesnio Aiškinamojo rašto, galima jį surašyti ne lentelėje.
Varėnos rajono savivaldybės gydytoja

Irma Lukminienė

