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1. BENDROJI DALIS 

 

1.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR 

INTERPRETAVIMAS („ŠVIESOFORAS“) 

 

Visuomenės sveikatos stebėsena Varėnos rajono savivaldybėje atliekama remiantis 

Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų 

savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti ir 

interpretuoti visuomenės sveikatą apibūdinančius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės 

politikus, siekiant efektyviai įgyvendinti valstybines (valstybės perduotas savivaldybėms) bei 

savarankiškas visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas savivaldybės teritorijoje. Ataskaitoje 

pateikiami ir aprašomi 2019 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. 

Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais sveikatos statistikos duomenų 

šaltiniais: 

- Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portalu; 

- Lietuvos sveikatos rodiklių sistema SRS; 

- Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI SIC) parengtu leidiniu 

„Visuomenės sveikatos būklė savivaldybėse 2019 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 ir (ar) 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. 
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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. 

Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami rodikliai pagal baigtinį pagrindinių rodiklių sąrašą 

ir suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. 

Antrame stulpelyje pateikiamas atvejų skaičius savivaldybėje, trečiame – savivaldybės rodiklio 

reikšmė, ketvirtame stulpelyje – atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, penktame – 

mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, šeštame – didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, 

septintame – 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. 
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Rodiklis Atvejų 

skaičius 

savivaldyb

ėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldyb

ė / 

Lietuva 

2018 m.  

Santykis: 

savivaldybė / 

Lietuva 

2019 m.  

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė   72,2 76,5 70,7 79,1 0,98 0,94 

Išvengiamas mirtingumas  139 32,6 31,7 22,1 39,9 1,07 1,03 

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 13 61,7 23,5 0,0 97,8 1,14 2,62 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000 gyventojų   66,2 23,0 0,0 
119,4 0,9 2,87 

Bandymų žudytis (X60–X64, X66–X84) skaičius 100 000 gyventojų 12 57,0 37,1 3,0 121,4 0,55 1,53 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 vaikų  100 66,2 68,2 35,2 273,0 0,83 0,97 

Ilgalaikio nedarbo lygis 323 2,6 1,9 0,3 6,4 1,45 1,36 

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų  -20,5 0,0 -34,8 28,4 2,84 0 

1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu  

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyventojų 32 151,9 85,7 -0,1 195,5 1,14 1,77 

Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyventojų   147,1 83,6 20,9 215,7 1.03 1,75 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1 000 vaikų 488 225,4 146,6 42,0 350,4 1,42 1,53 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyventojų 1 057 50,2 23,1 1,7 81,9 2,19 2,17 

Sergamumas (nauji atvejai + recidyvai) tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyventojų  12 57,0 36,0 0,0 100,9 1,47 1,58 

Sergamumas  (nauji atvejai) tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyventojų   11 52,2 31,3 0,0 79,6 1,55 1,66 

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 sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 1 000 darbingo 

amžiaus gyventojų 

0 0,0 
1,0 0,0 2,9 

0 0 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10 000 

gyventojų 

66 

 

145,7 
125,5 92,6 197,2 

0,83 1,16 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyventojų 95 75,5 61,6 42,2 146,4 1,32 1,22 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 10 000 gyventojų 128 60,8 72,0 0,0 146,4 0,96 0,84 

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65–W74) 100 000 gyventojų 2 9,5 4,9 0,0 24,2 1,68 1,93 
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Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65–W74) 100 000 

gyventojų  

 5,8 
4,8 0,0 25,2 

1,5 1.20 

Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00–W19) 100 000 gyventojų  5 23,7 15,5 0,0 73,3 1,44 1,52 

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00–W19) 100 000 gyventojų  18,8 15,2 0,0 123,5 1,10 1,23 

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00–V99) 100 000 gyventojų 2 9,5 7,7 0,0 48,5 0,58 1,23 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00–V99) 100 000 gyventojų  10,8 7,6 0,0 21,7 0,97 1,42 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V09) 100 000 gyventojų 1 4,7 2,3 0,0 13,5 1,53 2,04 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00–V99) skaičius 100 000 gyventojų 12 57,0 66,7 8,8 163,6 0,87 0,85 

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų taršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km  136 970 30 34 386 0,16 0,14 

Viešai teikiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc. 2018 m.  

77,8 

2019 m. 

77,8 

     

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc. 2018 m. 

60,8 

2019 m. 

60,8 

     

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 0 0,0 2,9 0,0 12,6 0 0 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 

gyventojų 

0 0,0 
3,0 0,0 16,2 

0 0 

Mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų 10 47,5 19,1 0,0 79,5 1,8 2,48 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 

gyventojų 

 49,9 
18,5 0,0 71,4 

1,8 2,69 

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai) 

10 52,2 
71,4 0,0 350,0 

0,38 0,73 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais   136 154,9 199,2 71,1 395,0 0,85 0,77 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais 

113 186,4 
171,3 49,9 374,3 

1,29 1,08 

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 (nauji atvejai) vaistams atsparia tuberkulioze 100 000 gyventojų  0 0,0 5,7 0,0 14,5 
0 0 

Sergamumas (nauji atvejai, recidyvai, grįžę po nutraukto gydymo ir pan.) vaistams atsparia 

tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyventojų  

0 5,7 
3,3 

0,0 13,1 

0 1,72 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų 946 44,9 31,4 15,5 56,8 1,43 1,42 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyventojų  138 7,7 7,0 3,4 10,5 1,09 1,1 
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Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 129 3,3 2,0 1,6 6,0 1,41 1,65 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų 16 7,6 7,2 2,5 13,5 1,02 1,05 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui 201 956 9,6 9,5 6,6 11,8 1,04 1,01 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20–B24, A50–A64) 10 000 gyventojų  0 2,0 0,0 0,0 4,9 0,21 0 

4.3. Gerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių 0 0,0 3,3 0,0 16,7 0 0 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) 

skiepijimo apimtys 

126 91,3 
92,7 86,4 100,0 

0,9 0,98 

1 metų amžiaus vaikų DTP (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės) skiepijimo apimtys 116 97,5 92,1 66,7 100,0 1,01 1,05 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)   35 28,5 37,8 1,4 62,1 0,51 0,75 

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

medžiagomis programoje 

146 10,9 
15,0 1,6 57,0 

0,56 0,72 

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.) 293 17,3 20,0 9,5 30,9 0,76 0,86 

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 gyventojų 2 6,1 3,9 0,0 14,0 2,67 1,56 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00–I99) 100 000 gyventojų  226 1 073,1 748,0 400,9 1 466,6 1,41 1,43 

Standartizuotas mirtingumo dėl kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00–I99) 100 000 gyventojų  805,5 733,0 575,7 1467,1 1,06 1,09 

Mirtingumo dėl piktybinių navikų rodiklis (C00–C97) 100 000 gyventojų  73 346,6 287,8 199,4 439,9 1,10 1,20 

Standartizuotas mirtingumo dėl piktybinių navikų rodiklis (C00–C97) 100 000 gyventojų  277,9 273,5 210,0 366,2 0,9 1,01 

Mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60–I69) 100 000 gyventojų 61 289,6 176,1 28,6 568,2 1,09 1,64 

Standartizuotas mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60–I69) 100 000 gyventojų   219,4 172,4 48,1 455,9 0,8 1,27 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų 99 47,0 61,2 29,4 106,8 0,57 0,76 

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

dėl krūties vėžio finansavimo programoje  

1 228 35,7 
52,9 18,4 73,2 

0,55 0,67 

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

prevencinių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo 

programoje 

2 246 50,7 

56,4 31,3 78,8 

0,89 0,89 

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

diagnostikos finansavimo programoje 

3 530 45,8 
56,3 32,3 69,4 

0,71 0,81 

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

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 

2 225 45,4 
48,2 28,2 66,3 

0,91 0,94 
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1.2. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA 

 

Varėnos rajono savivaldybėje 2019 m. gyveno 21 060, 2018 m. – 21 520, 2017 m. – 22 

082, 2016 m. – 22 704 gyventojų. Palyginti su ankstesniais metais, gyventojų skaičius nuolat mažėja. 

Žemiau pateiktoje 2 lentelėje matome Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičių 

2018 m. ir 2019 m., pokyčius per metus vienetais ir procentais. 

 

2 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų skaičius 2018 m. ir 2019 m., gyventojų 

skaičiaus pokyčiai per metus vienetais ir procentais.  

 

Savivaldybė Gyventojų 

skaičius 2019 m. 

Gyventojų 

skaičius 2018 m. 

Pokytis 

vienetais 

Pokytis 

procentais 

Varėnos r. sav. 21 060 21 520 -460 -2,2 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių Sistema (SRS) 

2014–2019 metais daugėjo gyventojų, esančių 65 m. ir vyresnių (2014 m. – 23,9 proc., 

2015 m. – 24,0 proc., 2016 m. – 24, 3 proc., 2017 m. – 24,6 proc., 2018 m. – 24,8 proc. 2019 m. – 

24,9 proc.).  

Visuomenės senėjimą lemią mažėjantis gimstamumas ir padidėjęs darbingo amžiaus 

žmonių (18–44 m.) mirtingumas.  

Varėnos rajono savivaldybės gyventojų dalies grafinis atvaizdavimas (1 pav.) atspinti 

gyventojų pasiskirstymą pagal amžių ir lytį. Tiek 2018 metais, tiek 2019 metais net 52 proc. visų 

gyventojų sudarė moterys. 2019 metais nežymiai padaugėjo vyrų, 45–64 metų amžiaus gyventojų, 65 

metų ir vyresnių gyventojų, 75 metų ir vyresnių gyventojų dalis proc. 
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1 pav. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų dalis 2018 ir 2019 metais. 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių Sistema (SRS) 

 

Varėnos rajono savivaldybėje 2018 m. mirė 183 darbingo amžiaus žmonės (18–44 m.), 

tuo tarpu 2019 m. mirė 450 darbingo amžiaus žmonių, tai net 59 proc. daugiau nei 2018 m. 

 Lietuvos sveikatos programos strateginis tikslas, kad nuo 2025 m. šalies gyventojai būtų 

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

tikėtina gyvenimo trukmė – tai pagrindinis sveikatos rodiklis, parodantis bendrą rizikos veiksnių 

poveikį, ligų paplitimą, intervencijų bei gydymo veiksmingumą.  

Žemiau pateiktoje 3 lentelėje matome Varėnos rajono savivaldybės gyventojų 2019 m. ir 

2018 m. vidutinės gyvenimo trukmės pokyčius metais. 2019 m. gyvenimo trukmė Varėnos r. sav. 

sumažėjo. 

3 lentelė. Varėnos rajono savivaldybės gyventojų 2018 m. ir 2019 m vidutinės gyvenimo 

trukmės pokyčiai per metus. 

Savivaldybė Vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė 

2019 m. 

Vidutinė tikėtina 

gyvenimo trukmė 

2018 m. 

 

Pokytis metais 

Varėnos r. sav. 72,2 74,8 -2,6 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių Sistema (SRS) 

Kaip matyti iš 2 paveikslėlio vidutinės gyvenimo trukmės rodikliai 2019 metais stipriai 

pakilo savivaldybėse ir Lietuvos vidurkis siekė 76,5. Tuo tarpu Varėnos rajono savivaldybės rodiklis 
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2019 m. nukrito ir nesiekė Lietuvos vidurkio. Lietuvos gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė nuolat 

ilgėja (2 pav.) 

 

 
2 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių Sistema (SRS) 

 

 

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

  mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000 gyventojų; 

  mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 

gyventojų; 

  mirtingumas dėl 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.  

Galima pasidžiaugti šiais 2019 m. rodikliais: Varėnos rajone neužregistruota asmenų, 

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

neužregistruota asmenų mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, kūdikių (vaikų 

iki 1 m. amžiaus) mirtingumo ir asmenų sergamumo vaistais atsparia tuberkulioze.  

Kadangi buvo imtasi prevencinių veiksmų, 2019 m. Varėnos rajono savivaldybėje 

stebimas stipriai sumažėjęs paauglių (15–17 m.) gimdymo skaičius 1 000 gyventojų. Tačiau, lyginant 

su Lietuvos vidurkiu, jis išlieka gana aukštas ir vis dar viršija Lietuvos vidurkį. 

Kaip matyti 3 paveikslėlyje 2016 m. Varėnos rajono savivaldybėje paauglių (15–17 m.) 

gimdymo skaičiaus rodiklis siekė 25,1 atvejo, tuo tarpu 2019 m. šis rodiklis nukrito iki 6,1 atvejo ir 

tai sudarė net 78 proc. mažiau gimdymų.  
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3 pav. Paauglių (15–17 m.) gimdymo skaičius 1 000 gyv. 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių sistema (SRS) 

 

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

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

Varėnos rajone yra švarus oras. 

2019 m. pastebėtas sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis mažėjimas. 2019 m. 

Varėnos rajono savivaldybėje sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) rodiklis buvo 

60,8 atvejų 10 000 gyv. Tai neviršijo Lietuvos vidurkio (72,0 atvejo 10 000 gyv.). 

2019 m. Varėnos rajono savivaldybėje 50,7 proc. moterų dalyvavo gimdos kaklelio ir 

piktybinių navikų prevencinėje programoje. Taip pat 45,8 proc. moterų dalyvavo storosios žarnos 

vėžio prevencinėje programoje, lyginant su 2018 m. tai net 639 moterimis daugiau, kurios 

neabejingos savo sveikatos pažinimui.  

2019 m. pastebėtas mirtingumo dėl  kraujotakos sistemos ligų sumažėjimas lyginat su 

2018 m. 

Apibendrinant galima teigti, kad Varėnos rajono savivaldybėje yra pasirinktos ir 

taikomos teisingos bei efektyvios prevencinės priemonės, kurias įgyvendinant situacija savivaldybėje 

gerėja. 

 

3. ATRINKTŲ RODIKLIŲ DETALI ANALIZĖ IR 

INTERPRETAVIMAS 

 

3.1. Mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000 gyventojų 
 

Savižudybė – ilgalaikis procesas, nulemtas labai daugelio dvasinių, psichologinių, 

socialinių, psichopatologinių veiksnių. Tai valingas, paties žmogaus atliktas gyvybei grėsmingas 

veiksmas, sukeliantis mirtį. Savižudybė dabar yra viena iš svarbiausių pasaulio visuomenės sveikatos 

problemų. 2019 m. Lietuvoje nusižudė 658 žmonės ir rodiklis siekė 23,5 atvejo 100 000 gyv., tai 

sudarė 3,7 proc. mažiau savižudybių nei 2018 m. (683 žmonės).  
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Kaip matome 4 pav. Varėnos rajono savivaldybėje, lyginant 2019 m. su 2018 metais, 

matyti, kad 2019 m. situacija stipriai pasikeitė (4 pav.). Varėnos r. 2019 m. nusižudė 13 žmonių ir 

rodiklis siekė net 61,7 atvejo 100 000 gyv., tai 46 proc. daugiau savižudybių nei 2018 m. (2018 m. – 

6 savižudybės, rodiklis buvo 27,88 atvejo 100 000 gyv.) ir viršijo Lietuvos rodiklį. 2019 m. Varėnos 

rajonas dėl mirtingumo nuo savižudybių rodiklio reikšme patenka į prasčiausią savivaldybių kvintelių 

grupę (raudonąją zoną). 

Didžioji dalis nusižudžiusiųjų Varėnos r. sav. buvo darbingo 15–64 m. amžiaus, daugiau 

žudėsi kaimo vietovėse, į savižudybes labiau linkę vyrai (2019 m. – 11 vyrų ir 2 moterys) 

Lietuvos savižudybių rodiklis kiekvienais metais mažėja ir tai galima laikyti teigiama 

perspektyva, nes daugiau žmonių kreipiasi pagalbos, mokosi atpažinti suicidinį elgesį, o savivaldybės 

imasi iniciatyvų diegdamos prevencines programas. Nepaisant mažėjimo, savižudybių skaičius 

Lietuvoje yra aukštas ir išlieka vienas aukščiausių pasaulyje. Mažesnėse savivaldybėse (Varėnos r., 

Biržų r., Rokiškio r., Jurbarko r.) problema vis dar didelė, tam įtakos turi sparčiau nykstantis 

gyventojų skaičius, atitinkamai – mažesnis jų tankumas, mažiau palanki socialinė aplinka. 

 

 

4 pav. Mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000 gyventojų. 

Šaltinis: Lietuvos Sveikatos Rodiklių sistema (SRS) 

 

Apibendrinant analizę, galima teigti, kad, siekiant sumažinti mirtingumo dėl savižudybės 

rodiklius, būtina aktyvinti visuomenės požiūrį, kad tai nėra gėdinga ir neišsprendžiama problema. 

Dažnas jaunas žmogus slepia, kad serga depresija, nes visuomenė dar nėra tiek apsišvietusi, kad 

priimtų tokius žmones į savo ratą. Varėnos r. rodiklis labai aukštas, todėl reikalauja tolesnių veiksmų, 

siekiant išvengti situacijos prastėjimo. 
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3.2. Mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, 

rodiklis 100 000 gyventojų 

50 proc. žmonių sveikatos būklė priklauso nuo gyvenimo būdo – mitybos įpročių, fizinio 

aktyvumo, streso, rūkymo, alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo. Žalingas alkoholio vartojimas 

siejamas su daugeliu ligų (įvairių lokalizacijų vėžiu, insultu, kepenų ciroze, naujagimio įgimtomis 

ydomis bei proto negalia), taip pat su mirtimis ir neįgalumu dėl transporto eismo įvykių, traumų, 

užpuolimų, smurto, žmogžudysčių ir savižudybių. Dėl alkoholio vartojimo kasmet pasaulyje miršta 

apie 3,3 mln. žmonių, šios mirtys sudaro 5,9 proc. visų mirčių.  

Lietuvoje 2019 m. dėl su alkoholio vartojimu susijusių priežasčių mirė 534 asmenys, tai 

27 žmonėmis daugiau, nei 2018 metais. 5 paveikslėlyje matome, kad Lietuvoje nuo 2015 metų 

standartizuotas mirtingumo rodiklis krito (2015 m. – 21,84 , 2016 m. – 20,4, 2017 m. – 17,71, 2018 

– m.13,05), bet 2019 m., padidėjus 5,5 proc. alkoholinių gėrimų gamybai 2019 metais, rodiklis taip 

pat pakilo 5,3 proc.  

 

5pav. Alkoholinių gėrimų gamybos ir standartizuoto mirtingumo sąsajos 

Lietuvoje. 

Šaltinis : Oficialios Statistikos Portalas. 

 

Varėnos rajono savivaldybėje 2019 metais dėl alkoholio sąlygotų priežasčių mirė 10 

žmonių, tai 3 žmonėmis daugiau nei 2018 metais ir sudarė 47,48 atvejo 100 000 gyv. 2019 m. Varėnos 

rajono savivaldybės rodiklis stipriai viršijo Lietuvos vidurkį, kuris buvo 19,22 atvejo . Lietuvoje kaip 

ir Varėnos rajono savivaldybėje 2019 metais dažniausiai pasitaikanti tiesioginė alkoholio vartojimo 

sukelta liga buvo alkoholinė kepenų liga. Varėnos rajono savivaldybėje nuo jos mirė 7 asmenys: 2 

moterys (60–64) metų ir 5 vyrai. Vyrų amžius pasiskirstė taip: 1 (70–74) metų, 1 (55–59) metų, 1 

(45–49) metų ir 2 (35–39) metų. Dėl alkoholio sukeltų psichikos ir elgesio sutrikimų mirė 4 asmenys: 

3 moterys ir 1 vyras. Visų jų amžius buvo 65 metai ir vyresni. Be to, alkoholio vartojimas prisideda 

prie vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (toliau – VGT) trumpėjimo.  
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Apibendrinant analizę, galime teigti kad, alkoholio vartojimo problema gali būti 

sprendžiama tik visiems susisijusiems sektoriams (etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų gamybos, 

švietimo, sveikatos, socialinės, teisingumo) dirbant kartu ir koordinuotai. Mokslininkų teigimu, 

išspręsti šią opią problemą Lietuvoje galima tik kompleksinėmis ir moksliniais įrodymais grįstomis 

priemonėmis. Kadangi alkoholio vartojimo rodiklis labai aukštas, todėl, siekiant išvengti situacijos 

prastėjimo, reikalingi tęstiniai veiksmai. 

 

3.3. Mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60–I69) 100 000 

gyventojų. 

 

Lietuvos gyventojų mirtingumo struktūroje pagrindinė mirties priežastis jau daugelį metų 

išlieka nepakitusi – širdies ir kraujagyslių ligos. Stresas, kuris tapo nuolatiniu gyvenimo palydovu, 

irgi labai alina sveikatą.   

Lietuvoje 2019 m. dėl cerebrovaskulinių ligų (smegenų infarkto, insulto, smegenų arterijų 

užsikimšimo ir kt. ligų) numirė 4 920 žmonių, t. y. 432 asmenimis mažiau nei 2018 m. Varėnos rajono 

savivaldybėje 2019 m. dėl cerebrovaskulinių ligų mirė 61 žmogus, t. y. 16 asmenų daugiau nei 2018 

metais.  

Kaip matome 7 paveikslėlyje, tiek Lietuvoje, tiek Varėnos rajono savivaldybėje 

daugiausiai žmonių mirė nuo smegenų insulto. Varėnos rajono savivaldybėje smegenų insulto 

rodiklis 82 proc. viršijo Lietuvos rodiklį, smegenų infarkto rodiklis 98,2 proc. viršijo Lietuvos rodiklį, 

kitos smegenų kraujagyslių ligos taip pat gana stipriai viršijo Lietuvos rodiklį. Galime daryti 

prielaidą, kad aukšti rodiklių skaičiai susiję, kadangi Varėnos rajono savivaldybėje 24,9 proc. 

gyventojų yra 65 metų ir vyresni. Tikėtina, kad padidėję rodiklių skaičiai taip pat susiję su mažėjančiu 

praktikuojančių gydytojų ir šeimos gydytojų skaičiumi. 2019 metais pas šios srities gydytojus 

fiksuota 201 956 apsilankymai, kai, tuo tarpu, 2018 m. – 203 392. Matome, kad 2019 m. apsilankymų 

skaičius sumažėjo.  

 
7 pav. Cerebrovaskulinių ligų analizė. Lietuvos santykis su Varėnos rajono savivaldybe. 

Šaltinis: Higienos Institutas. 
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2019 m. Varėnos r. sav. mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis buvo 318,14/100 

000 gyv. ir viršijo Lietuvos vidurkį (192,33/100 000 gyv.). Lietuvoje nuo cerebrovaskulinių ligų mirė 

3 194 moterys ir 1 869 vyrai. 

Varėnos rajono savivaldybėje 2019 metais cerebrovaskulinėmis ligomis sirgo ir mirė 38 

moterys ir 23 vyrai. 52 proc. moterų ir 26 proc. vyrų buvo 85 metų ir vyresni. 78 proc. moterų ir 69 

proc. vyrų gyveno kaimo vietovėse.  

 
8 pav. Mirusių dėl cerebrovaskulinių ligų kintamumas Lietuvoje ir Varėnos r. 

2015–2019 m. 100 tūkst. gyv. 

Šaltinis: Higienos institutas. 

 

Apibendrinant analizę, galima teigti, kad mirtis dėl cerebrovaskulinių ligų labai lemia 

pasirinktas gyvenimo būdas. Daugiau nei 70 proc. suaugusių žmonių juda nepakankamai, todėl 

sutrinka kraujospūdžio reguliacija, nutunkama, kraujyje padaugėja lipidų, pakinta gliukozės 

apykaita. Stresas, kuris tapo nuolatiniu gyvenimo palydovu, irgi labai alina sveikatą. Patiriant stresą, 

gerokai dažniau gali ištikti staigi mirtis, sutrikti širdies veikla, ištikti miokardo infarktas ar insultas.  

Varėnos rajono savivaldybėje gyvena didžioji dalis vyresnio amžiaus žmonių, kuriems sėslus 

gyvenimo būdas tapo priimtina kasdienybe. Pakeitus visuomenės požiūrį į gyvenseną, tikėtina 

pasikeistų ir rodikliai.  

4. IŠVADOS 

 

1. Varėnos rajono savivaldybėje 2019 m. gyveno 21 060 gyventojų (2018 m. – 21 520 

gyv.) Palyginti su ankstesniais metais, gyventojų skaičius nuolat mažėja. 2019 metais daugėjo 

gyventojų, turinčių 65 m. ir vyresnių; 18 proc. sumažėjo vaikų, kurių amžius nuo 0–14 metų; didžiąją 

gyventojų dalį sudarė moterys. Gyvenimo trukmė Varėnos rajono savivaldybėje 2019 m. buvo 2,6 

metais trumpesnė nei 2018 m. 

2. 2019 m. Varėnos rajone neužregistruota asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl 

nelaimingų atsitikimų darbe tarp darbingo amžiaus gyventojų, neužregistruota asmenų mirtingumo 

dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumo ir 

asmenų sergamumo vaistais atsparia tuberkulioze.  
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3. 2019 m. Varėnos rajono savivaldybėje stebimas stipriai sumažėjęs paauglių (15–17 

m.) gimdymo skaičius 1 000 gyventojų.  

4. Varėnos rajonas patenka į sąrašą savivaldybių, kuriose užfiksuotas mažiausias kiekis 

išmetamų teršalų į atmosferą 1 kv. km. 

5. 2019 m. Varėnos rajono savivaldybėje gyvenančios moterys aktyviai dalyvavo gimdos 

kaklelio, piktybinių navikų, storosios žarnos vėžio prevencinėse programose.  

6. Varėnos r. 2019 m. nusižudė 13 žmonių ir rodiklis siekė net 61,7 atvejo 100 000 gyv., 

tai 46 proc. daugiau savižudybių nei 2018 m. (2018 m. – 6 savižudybės, rodiklis buvo 27,88 atvejo 

100 000 gyv.). 

7. Varėnos rajono savivaldybėje 2019 metais dėl alkoholio sąlygotų priežasčių mirė 10 

žmonių, tai 3 žmonėmis daugiau nei 2018 metais ir sudarė 47,48 atvejo 100 000 gyv. Tai stipriai 

viršijo Lietuvos vidurkį. 

8. 2019 m. Varėnos r. sav. mirtingumo dėl cerebrovaskulinių ligų rodiklis buvo 

318,14/100 000 gyv. ir viršijo Lietuvos vidurkį (192,33/100 000 gyv.). 

 

5. REKOMENDACIJOS 
 

1. Atsižvelgiant į šioje ataskaitoje išskirtas prioritetines Varėnos rajono savivaldybės 

problemas, organizuoti sveikatos stiprinimo priemones. 

2. Skatinti asmens sveikatos įstaigas glaudžiau bendradarbiauti su visuomenės sveikatos 

įstaigomis, ypač prevencinių programų vykdyme. 

3. Įtraukti sveikatos politikos vykdytojus, gydytojus, pedagogus, kitus specialistus bei 

bendruomenės narius sprendžiant klausimus dėl savižudybės skaičiaus mažinimo ir mirčių dėl 

alkoholio sukeltų priežasčių. 

4. Didinti gyventojų sveikatos raštingumą (suteikti daugiau galimybių dalyvauti 

seminaruose, organizuoti daugiau įdomesnių ir naudingesnių seminarų ar renginių). 

5. Daugiau dėmesio skirti kaimo vietovėse gyvenantiems žmonės (įtraukti tikrai 

efektyvias sveikatos paslaugas kaimo vietovėse, įtraukti mobilią brigadą, važinėjančią po kaimus ir 

suteikiančią labiausiai reikalingas sveikatos paslaugas). 

6. Kelti visų sektorių specialistų, dalyvaujančių sveikatinimo veikloje, kvalifikaciją 

sveikatos stiprinimo klausimais. 

 

_______________________ 

 
 


