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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdo visuomenės 

sveikatos stebėseną, siekdamas gauti išsamią informaciją apie savivaldybės visuomenės sveikatos 

būklę, visuomenės sveikatos rizikos veiksnius, ir ja remdamasis planuoja ir įgyvendina savivaldybės 

visuomenės  sveikatos stiprinimo priemones. 

2. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2018-2020 metų 

programa (toliau – Programa) nustato Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 

stebėsenos tikslą ir uždavinius, vykdymo tvarką, siekiamus rezultatus, vertinimo kriterijus, stebėsenų 

ataskaitų ir išvadų teikimo tvarką, įgyvendinimo priemonių planą, visuomenės  sveikatos rodiklius, 

informacijos šaltinius, stebėsenos vykdymo metodiką. 

3. Ši Programa parengta vadovaujantis: 

       3.1. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu 

(Žin., 2002, Nr. 72-3022, 2007, Nr.64-2457); 

                          3.2 Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu (Žin., 2002, Nr. 

56-2225); 

                          3.3 LR sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl 

savivaldybėms skirtų visuomenės  sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ ( Žin., 

2009, Nr. 18-715). 

                          3.4 LR Sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymu Nr. V-637 „ Dėl 

LR Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „ Dėl Bendrųjų 

savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“; 

                          3.5 LR Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymu; 

                          3.6 Higienos instituto Sveikatos informacijos centro biostatistikos skyriaus 

rekomendacijomis savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rengimui. Pastabos 

(Vilnius, 2013 ); 

                          3.7 LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. V-204 „Dėl 

visuomenės  sveikatos priežiūros įstaigų informacijos pateikimo gyventojams tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 38-1421); 

      3.8 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 19 d. 

įsakymu Nr. V-500 „Dėl Valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų tvirtinimo“ (Žin., 

2003, Nr. 82-3768); 

                         3.8 Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos stebėsenos 2011-2013 m. 

programa patvirtinta Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m sausio 28 d. sprendimu Nr. B-

TS-1441. 

 

II. PROGRAMOJE VARTOJAMOS SĄVOKOS 

 

4. Programoje vartojamos sąvokos: 

     4.1 Visuomenės sveikata – tai gyventojų visapusė dvasinė, fizinė ir socialinė gerovė. 

     4.2 Visuomenės sveikatos stebėsena – tai tikslingai organizuotas ir sistemingai 

atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių 

duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas. 
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     4.3 Visuomenės sveikatos duomenys – bet kuri informacija, susijusi su visuomenės 

sveikata. 

     4.4 Visuomenės sveikatos rizikos veiksniai – natūralūs gamtos bei dirbtiniai 

veiksniai, taip pat gyvenimo ir elgesio įpročiai, dėl kurių poveikio atsiranda rizika visų gyventojų ar 

atskirų jų grupių sveikatai. 

     4.5 Valstybinis visuomenės sveikatos duomenų fondas – valstybinės visuomenės 

sveikatos stebėsenos duomenų bazių ir registrų duomenų visuma, tvarkoma teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

     4.6 Valstybinė visuomenės sveikatos stebėsena – valstybės lygiu visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. 

     4.7 Visuomenės sveikatos ugdymas – valstybės ir savivaldybių bei pilietinės 

iniciatyvos priemonių, formuojančių sveiką gyvenseną, visuma. 

     4.8 Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena – savivaldybių lygiu 

savivaldybių teritorijose vykdoma visuomenės sveikatos stebėsena. 

     4.9 Sveikatos rodikliai – tai sveikatos būklės, ją lemiančių veiksnių ir sveikatos 

priežiūros ES valstybėse narėse ir kitose Europos valstybėse duomenų rinkiniai (lentelės, diagramos, 

žemėlapiai). 

     4.10 Ligotumas – sergančių metų eigoje asmenų ir savivaldybės vidutinio gyventojų 

skaičiaus santykis. 

     4.11 Sergamumas – per metus nustatytų naujų ligos atvejų ir tų metų vidutinio 

savivaldybės gyventojų skaičiaus santykis. 

     4.12 Bendras sergamumas – per metus registruotų visų ligos atvejų ir tų metų 

vidutinio gyventojų skaičiaus santykis. 

     4.13 Oficialus įvykių registravimas – tai iš administracinių duomenų šaltinių 

surinkti visuomenės sveikatos ir su ja susijusių veiksnių duomenys. 

 

III. BŪKLĖS ANALIZĖ 

 

5. Įgyvendinant Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 2018-2020 m. 

stebėsenos programą, buvo remtasi duomenų baze ( toliau – DB), kurioje renkami duomenys apie 

Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojus, jų sveikatos būklę, aplinkos veiksnius, sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklą.  

6. Šią DB tvarko Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau 

– Vilkaviškio VSB). DB periodiškai yra papildoma oficialiais duomenimis iš valstybinę visuomenės 

sveikatos stebėseną vykdančių įstaigų. 

7. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenai reikalingi 

duomenys pirmiausia renkami iš šių įstaigų: 

    7.1. Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, naudodamasis Privalomojo 

sveikatos draudimo informacine sistema SVEIDRA, reguliariai kaupia duomenis apie gyventojų 

sergamumą, registruojamą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Remiantis SVEIDROS 

duomenimis teikiami sergamumo, ligų paplitimo, įstaigų veiklos rodikliai. Higienos institutas taip pat 

renka privalomąsias metines sveikatos statistikos ataskaitas. Jose teikiama informacija apie sveikatos 

priežiūros įstaigų veiklą bei išteklius. Šie duomenys pateikiami Higienos instituto leidiniuose, 

internetinėje svetainėje (adresu www.hi.lt ) bei Lietuvos sveikatos rodiklių sistemoje. 

http://www.hi.lt/


5 
 

    7.2. Duomenis apie mirtingumą pagal priežastis renka ir skelbia Mirties atvejų ir jų 

priežasčių valstybės registras, kurį tvarko Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

    7.3. Duomenis apie sergamumą profesinėmis ligomis renka ir skelbia Profesinių ligų 

valstybės registras, kurį tvarko Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

    7.4. Duomenis apie stacionarinį ir ambulatorinį sergamumą bei ligotumą psichikos 

ligomis renka ir skelbia Valstybinis psichikos sveikatos centras, Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centras. 

    7.5 Duomenis aplinkos ir sveikatos rodikliams apskaičiuoti nacionaliniu lygiu renka, 

analizuoja ir skelbia savo tinklalapyje Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras pagal aplinkos 

ir sveikatos rodiklių sąrašą bei duomenų ir informacijos srautų aplinkos ir sveikatos rodikliams 

apskaičiuoti teikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 

m. vasario 13 d. įsakymu Nr. V-109 (Žin. 2005, Nr. 24-772). 

    7.6. Duomenis apie užkrečiamąsias ligas renka ir skelbia savo tinklapyje 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (adresu www.ulac.lt). 

    7.7. Lietuvos statistikos departamentas renka, apdoroja, analizuoja ir skelbia 

duomenis apie šalies ekonominius, socialinius, demografinius ir aplinkos pokyčius. 

    7.8. Laikiną nedarbingumą registruoja Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

    7.9. Darbingumą ir neįgalumą registruoja Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. 

    7.10. Sergamumo vėžinėmis ligomis duomenys renkami Lietuvos vėžio registre, kurį 

tvarko VU Onkologijos institutas. 

    7.11. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir 

sveikatos priežiūros skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius, Marijampolės teritorinės darbo biržos 

Vilkaviškio skyrius renka duomenis apie Vilkaviškio rajono gyventojų socialinę ekonominę būklę. 

    7.12. Duomenis apie gyventojų, kuriems vanduo teikiamas centralizuotai ir kurių 

nuotekos tvarkomos pagal teisės aktų reikalavimus, skaičių renka, analizuoja ir skelbia Vilkaviškio 

rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 

    7.13. Kauno teritorinė ligonių kasa (www.ktlk.lt) skelbia informaciją apie 

profilaktinių sveikatos patikrinimų ir prevencinių programų vykdymo apimtis Vilkaviškio rajono 

pirminės sveikatos priežiūros įstaigose. 

8. Vilkaviškio rajono savivaldybė bei atitinkamos asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

dalyvauja įvairiose visuomenės sveikatos profilaktinėse programose. 

    8.1.Vilkaviškio rajono savivaldybė iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir iš 

aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų vykdo įvairius projektus, skirtus sveikos 

gyvensenos įgūdžiams ugdyti, psichinei sveikatai stiprinti, gyvenamajai aplinkai gerinti, 

priklausomybės prevencijai ir pan. 

    8.2. Vilkaviškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos dalyvauja įgyvendinant 

šias privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis finansuojamas profilaktines sveikatos programas: 

          8.2.1. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa; 

          8.2.2. Priešinės liaukos (prostatos) vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; 

          8.2.3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; 

          8.2.4. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa; 

          8.2.5. Gimdos kaklelio prevencinė programa; 

http://www.ulac.lt/
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=var%C4%97nos%20pirmin%C4%97s%20sveikatos%20prie%C5%BEi%C5%ABros%20centras&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.varenos-poliklinika.lt%2F&ei=X8MVUpqODIuZhQfAtoHQBQ&usg=AFQjCNGv64OrrG81MZVrUKeko1Ag01OKtg&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=var%C4%97nos%20pirmin%C4%97s%20sveikatos%20prie%C5%BEi%C5%ABros%20centras&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.varenos-poliklinika.lt%2F&ei=X8MVUpqODIuZhQfAtoHQBQ&usg=AFQjCNGv64OrrG81MZVrUKeko1Ag01OKtg&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://www.google.lt/url?sa=t&rct=j&q=var%C4%97nos%20pirmin%C4%97s%20sveikatos%20prie%C5%BEi%C5%ABros%20centras&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.varenos-poliklinika.lt%2F&ei=X8MVUpqODIuZhQfAtoHQBQ&usg=AFQjCNGv64OrrG81MZVrUKeko1Ag01OKtg&bvm=bv.51156542,d.bGE
http://www.ktlk.lt/
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          8.2.6. Krūties vėžio prevencinė programa. 

    8.3. Vilkaviškio rajono savivaldybės tinklo struktūrose atlikti vienkartiniai 

visuomenės sveikatos tyrimai nestebimi (neregistruojami). 

IV. PROGRAMOS TIKSLAS 

9. Stebėsenos programos tikslas – užtikrinti ir tęsti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos stebėsenos sistemos veiklą, siekiant gauti išsamią informaciją apie Vilkaviškio 

rajono gyventojų sveikatos būklę, ją veikiančius veiksnius ir jų kitimo tendencijas. 

 

V. PROGRAMOS UŽDAVINIAI 

 

10. Stebėsenos programai įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

                         10.1 Iš stebėsenos duomenų valdytojų ir teikėjų surinkti duomenis apie Vilkaviškio 

rajono savivaldybės gyventojų sveikatą ir ją įtakojančius veiksnius, prevencinių programų vykdymą 

ir jų apimtis Programos vykdymo laikotarpiu, juos analizuoti ir vertinti. 

    10.2. užtikrinti tinkamą duomenų rinkimą, apdorojimą ir ataskaitų teikimą 

savivaldybės administracijos direktoriui (-ei) ir savivaldybės tarybai. 

    10.3. periodiškai informuoti visuomenę apie visuomenės sveikatos būklę ir ją 

įtakojančius veiksnius Vilkaviškio rajono savivaldybėje. 

 

VI. VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS ORGANIZAVIMAS IR 

VYKDYMAS 

 

11. Vilkaviškio rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros stebėseną 

įgyvendina Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (stebėsenos programos 

subjektas), kuris savo veikloje vadovaujasi visuomenės sveikatos stebėseną reglamentuojančiais 

teisės aktais bei šia Programa.  

12. Vilkaviškio rajono savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros stebėsenos 2018– 

2020 m. programos įgyvendinimą koordinuoja Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos 

Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius.  

13. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, vykdydamas 

visuomenės sveikatos stebėseną, atlieka šias funkcijas:  

13.1. kaupia savivaldybės gyventojų sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir 

analizuoja jų pokyčius; 

 13.2. stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, turinčius įtakos sveikatai; 

 13.3. stebi socialinius bei ekonominius veiksnius, veikiančius gyventojų sveikatą; 

 13.4. teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms 

bei visuomenei; 

 13.5. organizuoja tiriamuosius darbus, kuriais siekiama periodiškai vertinti ir stebėti 

Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklę; 

 13.6. teikia informaciją Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos skyriui, kuris 

naudoja duomenis valdymo sprendimams įvertinti ir pagrįsti. 
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 14. Visuomenės sveikatos stebėsenos objektai – demografinė situacija, socialinė 

ekonominė būklė, sveikatos būklė, aplinkos veiksniai, gyvensena bei minėtų veiksnių sąsajos su 

sveikata, sveikatos priežiūros ištekliai, išlaidos sveikatos priežiūrai ir jos finansavimas. Visuomenės 

sveikatos stebėsenos objektus apibūdinantys duomenys ir rodikliai, nurodyti šios Programos 

įgyvendinimo plane. 

 15. Duomenų ir rodiklių valdytojai ir teikėjai – Lietuvos statistikos departamentas, 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras, Profesinių ligų valstybės registras, Valstybinė 

darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinė ligonių kasa, Kauno teritorinė 

ligonių kasa, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikų filialas, Marijampolės teritorinės darbo biržos Vilkaviškio skyrius, Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos, Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyrius, Vaiko teisių 

apsaugos skyrius ir seniūnijos, Vilkaviškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigos. 

16. Duomenų šaltiniai – 15 punkte išvardintų institucijų viešai skelbiami periodiniai 

statistiniai, moksliniai leidiniai, internetinės duomenų bazės, ataskaitos, suvestinės.  

17. Duomenys apie gyventojų gyvenseną ir elgseną gaunami atliekant tyrimus.  

18. Duomenų valdytojai ir duomenų teikėjai, atsakingi už visuomenės sveikatos 

įgyvendinimo plane nurodytų duomenų grupių rinkimą, vadovaudamiesi bendradarbiavimo 

sutartimis teikia Biurui reikalingą informaciją. Duomenų teikėjas atsako už visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenų ir rodiklių bei kitos informacijos patikimumą ir pateikimą laiku. 

20. Stebėsenos vykdymo tvarka:  

20.1. Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma 

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje pagal patvirtintą stebėsenos Programą; 

 20.2. Duomenis ir rodiklius renka Biuro specialistas, atsakingas už visuomenės 

sveikatos stebėseną. Duomenys ir rodikliai iš Vilkaviškio rajone veikiančių institucijų renkami, 

atsižvelgiant į šių institucijų duomenų kaupimo formas (suvestinės, ataskaitos) ir laiką; 

 20.3. Biuras organizuoja ir įgyvendina Vilkaviškio rajono gyventojų gyvensenos 

tyrimus; 

 20.4. surinkti duomenys išsaugomi ir analizuojami sukurtoje kompiuterinėje duomenų 

bazėje; 

 20.5. surinkti duomenys lyginami su analogiškais šalies, apskrities rodikliais bei 

analizuojama jų kitimo tendencija; 

 20.6. surinkti duomenys pateikiami ataskaitose, teikiami savivaldybės ir, esant 

poreikiui, valstybės institucijoms, publikuojami spaudoje. 

 

VII. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

21.  Visuomenės sveikatos stebėsenos programa finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

biudžeto. Už programos priemonių įgyvendinimą apmokama pagal sąlygas, kurios neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos norminiams aktams, t. y. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus 

darbo apmokėjimo sąlygų aprašus arba Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas. 

22. Programai finansuoti taip pat gali būti naudojamos tarptautinių organizacijų ir 

programų, specialiųjų fondų ir rėmėjų tam  tikslui skirtos lėšos. 
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VII. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI 

 

23. Šios programos vertinimo kriterijai: 

       23.1. kiek procentų duomenų įdėta į Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos elektroninę duomenų bazę; 

       23.2. kiek procentų duomenų ar rodiklių surinkta laiku; 

       23.3. kiek paskelbta informacinių pranešimų apie Vilkaviškio rajono savivaldybės 

gyventojų sveikatą; 

       23.4. ar laiku atlikta kasmetinė visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų analizė 

ir pateikiama savivaldybės administracijos direktoriui (-ei) bei pristatoma savivaldybės tarybai. 

 

VIII. SIEKIAMI REZULTATAI 

 

24. Įgyvendinus šią programą bus pasiekta, kad visuomenės sveikatos stebėsena 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų keliamus reikalavimus ir 

sistema būtų naudojama visuomenės  sveikatos stiprinimo priemonėms planuoti ir įgyvendinti 

Vilkaviškio rajono savivaldybėje: 

25. Siekiami rezultatai: 

      25.1. laiku surenkama nemažiau kaip 80 proc. programoje numatytų duomenų ar 

rodiklių; 

      25.2. kasmet nustatytais terminais pateikta visuomenės sveikatos stebėsenos 

ataskaita savivaldybės administracijos direktoriui (-ei) ir savivaldybės tarybai; 

      25.3. nustatytais terminais paviešintos visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos 

ir tyrimų rezultatai visuomenei. 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos 

2018-2020 m. programos 

1 priedas 

 

VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2018–2020 METŲ PROGRAMOS  

ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 
 

 

Uždavinys 

 

Priemonės pavadinimas Atsakingas vykdytojas Įvykdymo terminas 

1. Iš stebėsenos duomenų 

valdytojų ir teikėjų surinkti 

duomenis apie Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 

gyventojų sveikatą ir ją 

įtakojančius veiksnius, 

prevencinių programų vykdymą ir 

jų apimtis Programos vykdymo 

laikotarpiu, juos analizuoti ir 

vertinti. 

  
 

1.1.Surinkti duomenis ir rodiklius apie 

demografinę padėtį, gyventojų sveikatą iš 

visuomenės sveikatos duomenų rinkimo 

sistemų (HI, VLK ir t.t.). 

1.2. Vykdyti Vilkaviškio rajono savivaldybės 

gyventojų tyrimus, atspindinčius visuomenės 

gyvensenos ypatumus; 

 

1.3. Analizuoti visuomenės sveikatos 

stebėsenos duomenis lyginant su kitomis 

savivaldybėmis bei šalies rodikliais. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB 

 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB 

 

 

1.1 . 2018/2020 m., 

I-IV ketv. 

 

 

 

1.2. 2018/2020 m.,  

I-IV ketv. 

 

 

1.3. 2018/2020 m., 

IV ketv. 

2.  Užtikrinti 

tinkamą duomenų rinkimą, 

apdorojimą ir 

ataskaitų teikimą Vilkaviškio 

rajono savivaldybės 

2.1. Parengti ir pateikti kasmetinę visuomenės 

sveikatos stebėsenos ataskaitą Vilkaviškio 

rajono savivaldybės administracijos 

direktoriui.; 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB, 

 

 

 

2.1. 2018/2020 m.  

         I-II ketv. 

 

 

 

2.2. 2018/2020 m. 
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administracijos direktoriui ir 

savivaldybės tarybai; 

2.2.  Ataskaitą pristatyti Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybai 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB, 

 

          I-II ketv.  

 

3.  Periodiškai informuoti 

visuomenę apie visuomenės 

sveikatos būklę ir ją įtakojančius 

veiksnius Vilkaviškio rajono 

savivaldybėje. 

3.1. Skelbti visuomenės sveikatos stebėsenos 

duomenis visuomenės sveikatos biuro 

internetinėje svetainėje ir Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tinklalapyje. 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

VSB, 

Vilkaviškio rajono savivaldybės 

administracija. 

 

3.1. 2018/2020 m. 

I-II ketv. 
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Vilkaviškio rajono savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro stebėsenos 

2018-2020 m. programos 

2 priedas 

 
 

PRIVALOMI STEBĖSENOS OBJEKTAI, JUOS APIBŪDINANTYS RODIKLIAI BEI DUOMENYS, RENKAMŲ STEBĖSENOS 

DUOMENŲ MASTAS, STEBĖSENOS VYKDYMO METODIKA, DUOMENŲ VALDYTOJAI IR TIEKĖJAI, DUOMENŲ TEIKIMO 

TVARKA 

 

Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

Objektas – demografinė ir socialinė ekonominė situacija 

 

 

Gyventojų skaičius pagal lytį, amžiaus grupes, 

gyvenamąją vietą. 

Gyventojų senėjimo indeksas. Statistikos 

departamentas. 

Demografinės statistikos 

duomenys. 

 

Natūrali gyventojų kaita: 

gimstamumas; 

mirtingumas; 

natūralus gyventojų prieaugis. 

Gimstamumas pagal motinos amžių. Statistikos 

departamentas, 

HISIC. 

Demografinės statistikos 

duomenys. 

 

Kūdikių mirtingumas. 

Mirtingumas pagal lytį, amžių. 

 

 

Statistikos 

departamentas, 

HISIC. 

Demografinės statistikos 

duomenys. 

 

Ilgalaikio nedarbo lygis.  Marijampolės 

teritorinės darbo 

biržos  Vilkaviškio 

skyrius. 

Ištisinis tyrimas.  

Objektas – gyventojų sveikatos būklė 

 

 

Mirtingumas dėl šių priežasčių: 

 kraujotakos sistemos ligų; 

 piktybinių navikų; 

 išorinių priežasčių: 

 transporto įvykių; 

 savižudybių; 

 Sergamumas (nauji atvejai) šiomis ligomis: 

 virškinimo sistemos ligos; 

 kitos ligos: 

 miokardo infarktas; 

 insultas. 

 

HISIC Ištisinis tyrimas  

Sergamumas:  

 infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis: 

 tuberkulioze; 

Paplitimas pagal amžių, lytį:  

 infekcinės ir parazitinės ligos: 

 tuberkuliozė; 

Lietuvos sveikatos 

informacijos centras 

(toliau – LSIC), 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys, 

ambulatorines ir 
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Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

 AIDS; 

 ŽIV; 

 sifiliu; 

 gonorėja. 

 

 AIDS; 

 ŽIV; 

 sifilis; 

 gonorėja. 

 

Užkrečiamųjų ligų ir 

AIDS centras (toliau 

ULAC),  

Marijampolės  

visuomenės 

sveikatos centro 

Vilkaviškio skyrius. 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas). 

 

Sergamumas: 

 piktybiniais navikais: 

 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniais 

navikais; 

 krūties piktybiniais navikais; 

 gimdos kaklelio piktybiniais navikais; 

 priešinės liaukos piktybiniais navikais; 

 odos piktybiniais navikais. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 piktybiniai navikai: 

 trachėjos, bronchų ir plaučių piktybiniai 

navikai; 

 krūties piktybiniai navikai; 

 gimdos kaklelio piktybiniai navikai; 

 priešinės liaukos piktybiniai navikai; 

 odos piktybiniai navikai. 

Vilniaus 

Universiteto 

Onkologijos 

institutas (toliau 

VUOI), 

HISIC 

Ambulatorines ir 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas). 

 

Bendrasis sergamumas: 

 kraujo ir kraujodaros organų ligomis 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 kraujo ir kraujodaros organų ligos: 

 anemija 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Sergamumas ir bendrasis sergamumas:  

 psichikos ir elgesio sutrikimais; 

 psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant 

alkoholį; 

 psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant 

kitas psichoaktyviąsias medžiagas. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 psichikos ir elgesio sutrikimai. 

 

Valstybinis 

psichikos sveikatos 

centras, 

HISIC 

Ambulatorines ir 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas). 

 

Bendrasis sergamumas: 

 nervų sistemos ligomis; 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 nervų sistemos ligos. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas: 

 akies ir jos priedinių organų ligomis: 

 glaukoma; 

 senatvine ir kitomis kataraktomis. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 akies ir jos priedinių organų ligos: 

 glaukoma; 

 senatvinė ir kitos kataraktos. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

 

Bendrasis sergamumas ausies ir speninės ataugos 

ligomis. 

 HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas: 

 kraujotakos sistemos ligomis. 

 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 kraujotakos sistemos ligos. 

 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 
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Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

Bendrasis sergamumas: 

 kvėpavimo sistemos ligomis: 

 ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis ir gripu; 

 astma, astminė būklė. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 kvėpavimo sistemos ligos: 

 ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos ir 

gripas; 

 astma, astminė būklė. 

 

HISIC  

ULAC 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas: 

 virškinimo sistemos ligomis. 

 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 virškinimo sistemos ligos. 

 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas: 

 odos ir poodžio ligomis. 

 HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas:  

 jungiamojo audinio ligomis. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 jungiamojo audinio ligos. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas:  

 urogenitalinės sistemos ligomis. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 urogenitalinės sistemos ligos. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Bendrasis sergamumas įgimtomis formavimosi 

ydomis, deformacijomis ir chromosomų 

anomalijomis. 

Bendrasis sergamumas įgimtomis formavimosi ydomis, 

deformacijomis ir chromosomų anomalijomis pagal 

lytį. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Traumos: 

 galvos traumos; 

 kojų lūžimai; 

 šlaunikaulio lūžimai;  

 terminiai ir cheminiai nudegimai; 

 apsinuodijimai. 

Paplitimas pagal amžių, lytį: 

 galvos traumos;  

 kojų lūžimai; 

 šlaunikaulio lūžimai;  

 terminiai ir cheminiai nudegimai;  

 apsinuodijimai. 

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 

Gyventojų laikinasis nedarbingumas. Laikinojo nedarbingumo dienų skaičius dėl ligos, 

slaugos, traumų. 

Valstybinio 

socialinio draudimo 

fondo valdyba 

Ištisinis tyrimas.  

Objektas – moksleivių gyvensena 

 

 Moksleivių gyvensena ir sveikata. 

 Rūkančių moksleivių dalis (proc.). 

 Bent kartą per savaitę vartojančių alkoholį 

moksleivių dalis (proc.). 

 Nutukimo ir antsvorio paplitimas tarp 

moksleivių (proc.). 

Paplitimas pagal amžių ir lytį: 

 moksleivių rūkymo paplitimas;  

 moksleivių alkoholio vartojimo įpročiai; 

 moksleivių savo sveikatos vertinimas: viso, 

pagal amžių, lytį; 

 patyčių mokykloje paplitimas. 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos biuras 

Vilkaviškio rajono 

savivaldybės moksleivių 

tyrimas, atspindintis 

moksleivių gyvensenos 

ypatumus. 
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Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

 Laisvalaikiu besimankštinančių bent 4 

dienas per savaitę moksleivių dalis (proc.). 

 Moksleivių, kasdien vartojančių šviežias 

daržoves, vaisius ar uogas dalis (proc.). 

 Moksleivių, save laikančių sveikais, dalis 

(proc.). 

 Moksleivių, save laikančių laimingais, 

dalis (proc.). 

 Moksleivių, patiriančių patyčias 

mokykloje, dalis (proc.). 

Objektas – fizinė aplinka 

 

 Maudyklų mėginių, viršijančių Lietuvoje 

nustatytas maudyklų vandens kokybės 

mikrobiologinių analičių vertes, dalis. 

 Stebimų ir nuolat kontroliuojamų 

maudyklų dalis. 

 Nacionalinė 

visuomenės 

sveikatos priežiūros 

laboratorija 

Vienkartiniai tyrimai. 

 Geriamojo vandens mėginių, kuriuose 

žarninių lazdelių (E. Coli) ir (ar) žarninių 

enterokokų skaičius viršijo ribinį 

mikroorganizmų skaičių per tam tikrą 

laikotarpį, dalis. 

 Geriamojo vandens mėginių, kuriuose 

cheminių (toksinių) medžiagų 

koncentracijos viršijo nustatytas ribines 

vertes per tam tikrą laikotarpį, dalis. 

 

 Vilkaviškio rajono 

maisto ir 

veterinarijos tarnyba 

Vienkartiniai tyrimai. 

 Gyventojų, kuriems vanduo tiekiamas 

centralizuotai, dalis. 

 Vilkaviškio rajono 

savivaldybė 

 

Objektas – sveikatos priežiūros sistemos raida 

 

 Gydytojų skaičius. 

 Šeimos gydytojų skaičius. 

 Odontologų skaičius. 

 Specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju 

medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) 

skaičius. 

 Chirurgų, vidaus ligų profilio gydytojų, 

akušerių ginekologų, psichiatrų skaičius. 

 

HISIC  Visų sveikatos priežiūros 

įstaigų metinių ataskaitų 

duomenys (ištisinis 

tyrimas). 



15 
 

Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

 Slaugytojų skaičius. 

 Bendras lovų skaičius stacionaruose. 

 Hospitalizuotų asmenų skaičius.  

 Lovos funkcionavimas (dienomis).  

 Vidutinė gulėjimo trukmė stacionare 

(dienomis).  

 Lovos apyvarta.  

 Hospitalizuotų asmenų skaičius pagal ligų 

grupes. 

 Dienos stacionaruose gydytų ligonių dalis. 

 Asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius. 

 Privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

skaičius. 

HISIC Stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas), 

informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

 Apsilankymų pas gydytojus skaičius. 

 Apsilankymų pas šeimos gydytojus 

skaičius. 

 Apsilankymų pas odontologą skaičius. 

 Apsilankymų pas gydytojus struktūra pagal 

specialybes (vidaus ligų profilio, chirurgijos, 

akušerijos ginekologijos, psichiatrijos).  

HISIC Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys. 

Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų 

apimtis. 

Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų 

struktūra. 

HISIC Metinės ataskaitos 

(ištisinis tyrimas). 

Objektas – vaikų profilaktinė sveikatos priežiūra 

 

Profilaktiškai patikrintų moksleivių dalis (proc.). 

Profilaktiškai patikrintų moksleivių dalis, turinčių:  

 klausos sutrikimus; 

 regos sutrikimus; 

 laikysenos sutrikimus; 

 skoliozę; 

 kalbos defektų. 

Vaikų, turinčių regos, klausos, laikysenos, kalbos 

sutrikimų, sergančių skolioze skaičius. 

 

ULAC 

 

Mokyklų visuomenės 

sveikatos specialistai 

 

HISIC  

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys 

(ištisinis tyrimas). 

Objektas – ligų prevencijos programų vykdymas 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programos vykdymas: 

 informavimo apie priešinės liaukos vėžio 

ankstyvąją diagnostiką paslaugų suteikimo 

skaičius, įvykdymo proc.; 

 urologo PAS paslaugų suteikimo skaičius. 

Pirmą kartą diagnozuotas priešinės liaukos vėžys pagal 

stadijas. 

Teritorinė ligonių 

kasa 

VUOI 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys 

(ištisinis tyrimas) 

Ambulatorines ir 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos . 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio programos vykdymas: 

 atrankinės mamografinės patikros 

paslaugą teikiančių įstaigų skaičius; 

Pirmą kartą diagnozuotas krūties vėžys pagal stadijas. Teritorinė ligonių 

kasa 

VUOI 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys 

Ištisinis tyrimas 
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Pagrindiniai rodikliai Papildomi rodikliai 
Duomenų 

valdytojai 
Metodika 

 

 informavimo paslaugos suteikimo 

skaičius, įvykdymo proc.; 

 mamogramų atlikimo paslaugos suteikimo 

skaičius, įvykdymo proc.; 

 mamogramų vertinimo paslaugos 

suteikimo skaičius, įvykdymo proc. 

Ambulatorines ir 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas) 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos 

programos vykdymas: 

 gimdos kaklelio patikros paslaugą 

teikiančių įstaigų skaičius; 

 informavimo paslaugos suteikimo 

skaičius, įvykdymo proc.; 

 citologinio tepinėlio paėmimo paslaugos 

suteikimo skaičius, įvykdymo proc.; 

 citologinio tepinėlio ištyrimo paslaugos 

suteikimo skaičius, įvykdymo proc. 

Pirmą kartą diagnozuoti susirgimai gimdos kaklelio 

piktybiniais navikais pagal stadijas. 

Teritorinė ligonių 

kasa 

VUOI 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys 

Ištisinis tyrimas 

Ambulatorines ir 

stacionarias paslaugas 

teikiančios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos (ištisinis tyrimas). 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programos 

vykdymas: 

 informavimo paslaugų apie širdies ir 

kraujagyslių ligų prevencijos programą 

paslaugų suteikimo skaičius, įvykdymo 

proc.; 

 išsamus širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybės įvertinimo paslaugų skaičius; 

 sergančiųjų diabetu ar metaboliniu 

sindromu širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybės įvertinimo paslaugų skaičius. 

 Teritorinė ligonių 

kasa 

Informacinės sistemos 

SVEIDRA duomenys 

(ištisinis tyrimas). 

 

 

 

 

 

______________________ 

 
 

 
 

 


