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Rekomendacijos:  

 LR SAM įsakymas dėl Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. 

rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės 

sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (2014 m. gruodžio 19 d. 

Nr. V-1387); 

 Visuomenės sveikatos stebėsenos paslaugų savivaldybėse teikimo ir jų teikimui 

reikalingos infrastruktūros modelis. Galutinės ataskaitos 1 priedas. Stebėsenos 

vadovas, 2014 m.;   

 Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse. (Higienos instituto 

leidinys); 

 Lietuvos socialinis žemėlapis.  



Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata 

susijusių rodiklių profilis: 
Rodiklis Savivaldyb

ės rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė

/ 

Lietuva 

1 2 3 4 5 6 

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

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė  71,92 74,7 69,6 77,7 0,96 

Išvengiamas mirtingumas  nėra nėra nėra nėra nėra 

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

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyventojų  92,67         

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyventojų  90,0 31,3 5,3 90,0 2,92 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 vaikų  42,7 56,2 21,9 126,8 0,76 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyventojų  6,2 3,4 1,1 8,4 1,84 

Ilgalaikio nedarbo lygis  5,7 3,1 0,7 10,6 1,15 

Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyventojų -11,4 -7,6 -15,7 0,4 1,5 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų  163,3 113,4 75,6 186,1 1,44 

Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų            

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1000 vaikų  350,24 253,8 133,8 542,5 1,38 

Socialinės pašalpas gavėjų skaičius 1000 gyventojų  77,44 47,8 22,0 99,8 1,62 

Sergamumas  tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų  50,6 44,4 8,3 104,4 1,14 



Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata 

susijusių rodiklių profilis: 

2 tikslas. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 

Asmenų, žuvusių ar sunkai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 1000 

darbingo amžiaus gyventojų  

0,72 0,9 0 3,5 0,8 

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

gyventojų  

96,28 131,9 37,7 246,7 0,73 

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

gyventojų  

67,99 73,9 55,8 126,0 0,92 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų 53,32 62,0 8,4 100,2 0,86 

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyventojų  0       0 

Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 

gyventojų  

0 7,8 0 39,0 0 

Mirtingumas dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų            

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų 21,52 12,3 0 43,9 1,75 

Mirtingumas dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų            

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų  12,54 11,0 0 26,2 1,14 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų  0 4,3 0 15,1 0 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų  71,67 72,4 45,5 156,5 0,99 

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

Viešai teikiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc. 78,7          

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc.  60,37          



Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata 

susijusių rodiklių profilis: 
3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 

gyventojų  

0       0 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimų, 

rodiklis 100 000 gyventojų  

0 3,7 0 15,6 0 

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

gyventojų  

          

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, 

rodiklis 100 000 gyventojų  

33,41 25,7 7,8 61,5 1,3 

Nusikalstomos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir 

jų kontrabanda (nusikaltimai) 

19,56 65,2 0 234,9 0,3 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmeninė prekyba 

tabako gaminiais   

156,0 174,0 124,0 319,0 0,9 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais 

150,0 150,0 84,0 283,0 1,0 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)   28,17 31,3 9,2 44,9 0,9 



Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata 

susijusių rodiklių profilis: 
4 tikslas. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų  49,7 33,4 19,0 56,2 1,5 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyventojų  7,1 5,6 3,5 8,7 1,3 

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius  3,03 2,1 1,4 4,3 1,4 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų  7,48 6,8 2,4 21,5 1,1 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui  7,2 8,0 5,9 10,1 0,9 

Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūras paslaugas 

teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų pasitenkinimo lygis 

nėra nėra nėra nėra nėra 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų  4,4 4,4 0 14,3 1,0 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20-B24, A50-A64) 10 000 gyventojų  2,1 3,5 0 8,4 0,6 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių 10,5 3,9 0 16,0 2,7 

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

skiepijimo apimtys  

93,4 93,4 85,3 100,0 1,0 

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

skiepijimo apimtys  

92,9 92,9 81,0 99,4 1,0 



Varėnos rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata 

susijusių rodiklių profilis: 
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje 

20,9 20,9 5,2 76,4 1,0 

Vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis(K02), skaičius 10 000 gyventojų  5,9 3,4 1,2 8,1 1,7 

Paauglių (15-17 m.) gimdymų skaičius 10 000 gyventojų  9,86 5,8 0 15,5 1,7 

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

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

100 000 gyventojų  

1206,15 804,1 684,4 1094,3 1,5 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų            

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 

gyventojų  

317,1 278,2 216,4 322,5 1,4 

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų  rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų            

Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 

gyventojų  

235,32 196,1 89,8 430,5 1,2 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų  39,33 43,7 13,8 71,8 0,9 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje  

20,0 43,7 12,2 61,2 0,5 

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

prevencinių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, 

finansavimo programoje  

44,64 49,6 27,1 74,9 0,9 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje  

16,96 21,2 5,3 30,0 0,8 

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

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių 

finansavimo programoje 

31,23 34,7 7,6 51,9 0,9 

 

 



Ne visų sveikatos rodiklių reikšmes galime 

paskaičiuoti:  

 

 Išvengiamas mirtingumas; 

 Savivaldybei pavaldžių stacionarines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų 

pasitenkinimo lygis. 

 



 

Ne visus sveikatos rodiklius įmanoma pateikti arba palyginti - kur 

didžiausia ir mažiausia  reikšmė:  

 

 Viešai teikiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.); 

 Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.).  

  



Būkite sveiki 

http://www.google.lt/imgres?start=132&hl=lt&biw=1280&bih=796&tbm=isch&tbnid=Qz6oaXyYy2xdoM:&imgrefurl=http://www.arbata.tt.lt/obuoliu-skonio-saltoji-arbata/&docid=JJPoacBdphCrtM&imgurl=http://www.arbata.tt.lt/wp-content/uploads/2012/11/Obuoli%C5%B3-skonio-%C5%A1altoji-arbata-e1352812433906.jpg&w=711&h=400&ei=Lkn7UvrHNsiM4AS-r4D4Dw&zoom=1&iact=rc&dur=969&page=7&ndsp=22&ved=0CHcQrQMwJjhk

