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SANTRUMPOS 
 

LSP – Lietuvos sveikatos programa 

PRS – pagrindinių rodiklių sąrašas 

ULAC – Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

  



4 

 

ĮVADAS 

 

Vilkaviškio rajono savivaldybės (toliau – Vilkaviškio r. sav.) visuomenės sveikatos stebėsenos 

tikslas – nuolat rinkti, analizuoti, interpretuoti visuomenės sveikatą atspindinčius rodiklius ir tinkamai 

informuoti savivaldybės politikus, kad savivaldybės teritorijoje valstybinės (valstybės perduotos 

savivaldybėms) ir savarankiškosios visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos būtų įgyvendintos 

efektyviai.  

Vilkaviškio r. sav. stebėsenos 2017 metų ataskaitoje aprašomi visuomenės sveikatos būklę 

atspindintys rodikliai (iš Valstybės deleguotų savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos 

pagrindinių rodiklių sąrašo, toliau – PRS), kurie geriausiai parodo, kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos 

programos (toliau – LSP) tikslai bei uždaviniai. PSR (51 rodiklis) interpretavimo ir analizės tikslas – 

įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, LSP 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste ir kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti 

savivaldybės žmonių sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. 

Vilkaviškio r. sav. visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V–488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių 

visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ (2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V–1423 

redakcija).  

Rengiant ataskaitą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro, Valstybinės ligonių kasos, Kauno teritorinės ligonių 

kasos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (toliau – ULAC), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

Sveikatos vadybos katedros ir daugelio Vilkaviškio rajono savivaldybės institucijų duomenys, jų metinės 

statistinės ataskaitos, kompiuterizuotos duomenų bazės. Taip pat vadovautasi Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro parengtu leidiniu – „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 

2017 m.“.  
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I. BENDROJI DALIS 

1. Pagrindinių stebėsenos rodiklių Vilkaviškio rajono savivaldybėje analizė ir 

interpretavimas („šviesoforas“) 

 

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

atliekamas palyginant 2017 m. Vilkaviškio r. sav. rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis 

„šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į keletą grupių: 

 9 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia 

spalva; 

 9 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos raudona 

spalva; 

 likusių 24 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. 

18 savivaldybių reikšmės nėra pateikiamos „šviesofore“ dėl labai mažo gyventojų skaičiaus 

(savivaldybės iki 20 000 gyventojų). 

Žymėjimas spalvomis parodo ne rodiklio dydį, o reikšmę, kadangi mažas rodiklis ne visada 

atspindi gerą situaciją ir atvirkščiai, didelis rodiklis ne visada rodo blogą situaciją.  

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

lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, vertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių 

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

gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. 

Vilkaviškio r. sav. gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje analizuojamų rodiklių 

duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje – „Vilkaviškio r. sav. visuomenės sveikatos 

stebėsenos rodiklių profilis 2017 m.“.  

Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami PRS suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje 

2014–2025 metų numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius, antrame stulpelyje pateikiama 

Vilkaviškio r. sav. rodiklio reikšmė, trečiame – atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, 

ketvirtame – mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, penktame – didžiausia reikšmė tarp visų 

savivaldybių, šeštame – savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmės savivaldybėje santykis su 

Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės vietos tarp visų savivaldybių išdėstymas pagal „šviesoforo“ 

principą (1 lentelė). Šalia rodiklių skliaustuose esantis kodavimas atitinka Tarptautinės statistinės ligų ir 

sveikatos sutrikimų klasifikacijos sisteminį ligų sąrašą. 
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1 lentelė. Vilkaviškio r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis 2017 m. 

RODIKLIS 
Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimali 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/ 

Lietuva 

1 2 3 4 5 6 

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir 

sumažėtų sveikatos netolygumai: 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) 74,8 75,7 70,7 77,8 0,99 

Išvengiamas mirtingumas (proc.) 32,8 31,3 23,1 39,3 1,05 

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 gyv. 

48,9 26,5 6,49 75,4 1,85 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių 

(X60-X84) 100 000 gyv. 

51,4 25,9 10,7 64 1,98 

Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–

X84) 100 000 gyv. 

29,9 44,4 7,6 100,1 0,67 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių 

mokyklose, skaičius 1 000 gyv. 

103,1 76,3 45,2 150,6 1,35 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyv. 5,1 3,5 1,3 8,2 1,46 

Ilgalaikio nedarbo lygis (proc.) 2,8 2,1 0,3 5,3 1,33 

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyv. -26,9 -13,8 -29,8 1,8 -1,95 

1.2. Sumažinti socialinę, ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-

Y98) 100 000 gyv. 

125,03 99,3 52,4 182,2 1,26 

Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių 

priežasčių rodiklis (V01-Y98) 100 000 gyv. 

125,4 97,8 53,7 166 1,28 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą 

mokyklose, skaičius 1 000 gyv. 

271,7 159,1 69 360,9 1,71 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 

gyv. 

51,2 26,4 7,6 98,9 1,94 

Sergamumas (nauji atvejai ir recidyvai) 

tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 

59,8 39,5 21,8 104,2 1,51 

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 10 000 

darbingo amžiaus gyv. 

0,4 1,1 0,0 2,4 0,91 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 

(W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje  

10 000 gyv. 

126,1 145,1 70,7 190 0,87 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą 

pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyv. 

67,1 68,3 42,5 120,1 0,98 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis 

(A00-A08) 10 000 gyv. 

22,3 70,7 16,6 108,7 0,32 

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo 

(W65-W74) 100 000 gyv. 

5,4 5 0,0 26,6 1,08 

Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio 

paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 

gyv. 

5 4,9 0,0 25,5 1,02 

Mirtingumas dėl nukritimo rodiklis (W00-

W19) 100 000 gyv. 

13,6 15 0,0 44,8 0,91 
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Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo 

rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų 

13,1 14,7 0,0 32,9 0,89 

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-

V99) 100 000 gyv. 

13,6 8,8 0,0 30,4 1,55 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto 

įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyv. 

12,7 8,7 0,0 34,5 1,46 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių 

(V00-V09) 100 000 gyv. 

8,2 3,2 0,0 12,1 2,56 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-

V99) skaičius 100 000 gyv. 

48,9 61,8 22,9 133 0,79 

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių 

išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 

kvadratiniam kilometrui 

- 1079 56 40888  

Viešai tiekiamo geriamojo vandens 

prieinamumas vartotojams (proc.) 

66,9 - - -  

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 

vartotojams (proc.) 

51,3 - - -  

3 tikslas. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

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

prieinamumą 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su 

narkotikų vartojimu rodiklis 100 000 gyv. 

0,0 3,9 0,0 10,56 0 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, 

susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 

100 000 gyv. 

0,0 4 0,0 13,2 0 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su 

alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyv. 

43,5 20,5 3,27 50,2 2,12 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, 

susijusių su alkoholio vartojimu (E24.4, F10, 

G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, 

K70, K85.2, K86.0, P04.3, X45, X65, Y15), 

100 000 gyv. 

41,1 20,2 3,3 52,5 2,03 

Nusikalstamos veikos, susijusios su 

disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir 

jų kontrabanda (nusikaltimai) 100 000 gyv. 

87 53,6 0,0 281,5 1,62 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba tabako 

gaminiais. 

130,5 186,9 113,2 376,9 0,67 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais 

123,5 164,7 109,4 325,3 0,75 

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. 

amžiaus, dalis (proc.) 

30,1 34,3 10,6 56,2 0,88 

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

4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo 

įrodymais 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 

gyv. 

40 33,1 20,9 56,7 1,21 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo 

komplikacijų skaičius 1 000 gyv. 

7,9 6,5 4,2 9,5 1,22 

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

orientuotą sveikatos priežiūrą 
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Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, 

skaičius 

2,6 2 1,4 3,9 1,3 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių 

gydytojų skaičius 10 000 gyv. 

5,4 7,7 2,3 13,3 0,70 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, 

tenkantis vienam gyventojui 

8,8 9,1 6,8 11,6 0,11 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 

(A15-A19) 100 000 gyv. 

5,4 3,9 0,0 14,8 1,38 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis 

ligomis (B20-B24, A50-A64) 10 000 gyv. 

4,3 3,1 0,0 8 1,39 

4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) 

mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių 

0,0 3 0,0 9,9 0 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, 

epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 

dozė) skiepijimo apimtys (proc.) 

95,5 93,5 86,6 99,4 1,02 

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, 

stabligės, kokliušo vakcina, 3 dozės) 

skiepijimo apimtys (proc.) 

95,9 93,7 87 99,3 1,02 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje 

(proc.) 

12,5 16,4 2,2 44,4 0,76 

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, 

plombuotų ir išrautų dantų, dalis (proc.) 

20,8 18 6 26,9 1,16 

Paauglių (15 – 17 m.) gimdymų skaičius 

1000 gyv. 

8,9 5,4 0,0 18,8 1,65 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 

(I00-I99) 100 000 gyv. 

1024,7 795,9 593,3 1465,2 1,29 

Standartizuotas mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų (I00-I99) 100 000 

gyv. 

914 773,3 626,7 1063,6 1,18 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-

C97) 100 000 gyv. 

312,6 282,7 175,1 406,5 1,11 

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių 

navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyv. 

276,9 274,7 201,6 351,8 1,01 

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų 

(I60-I69) 100 000 gyv. 

165,8 189,8 94,91 544,63 0,87 

Standartizuotas mirtingumo nuo 

cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 

100 000 gyv. 

144,4 183,9 107,7 447,4 0,79 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 

10 000 gyv. 

53 62,3 28,1 103 0,85 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio finansavimo 

programoje 

27,5 48,6 17,9 65,1 0,57 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš 

Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto 

lėšų, finansavimo programoje 

43,7 52,8 35,7 69,3 0,83 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programoje 

39 52,2 21,9 66,1 0,75 
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Tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių 

finansavimo programoje 

31,2 40,8 21,7 57,6 0,76 

 

Iš 1 lentelėje pateiktų PRS rodiklių reikšmių Vilkaviškio r. sav. palyginimo su atitinkamu 

Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad iš visų sveikatos rodiklių į žaliąją zoną patenka tik maža dalis 

rodiklių: 

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

 sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 10 000 gyv.; 

 mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, 

rodiklis 100 000 gyv.; 

 kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių. 

Vilkaviškio r. sav. rodikliai patenkantys į prasčiausių savivaldybių kvintilių grupę raudonąją 

zoną: 

 mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000 gyv.; 

 mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyv.; 

 gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyv.; 

 mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius 1 000 gyv.; 

 socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000 gyv.; 

 pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V09) 100 000 gyv.; 

 mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, 

rodiklis 100 000 gyv.; 

 nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų 

kontrabanda (nusikaltimai) 100 000 gyv.; 

 gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais; 

 gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais; 

 išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyv.; 

 sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20–B24, A50–A64) 10 000 gyv.; 

 tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio finansavimo programoje; 
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 tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo 

programoje; 

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

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

Dauguma Vilkaviškio r. sav. rodiklių reikšmių patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią 

analizuojamų reikšmių grupę geltonąją zoną, tačiau į juos taip pat reikėtų atkreipti dėmesį (1 lentelė). 

Detaliai analizei pasirinkti šie rodikliai: 

 sumažinti skurdo lygį ir nedarbą Vilkaviškio r. sav. (detali analizė apims rodiklį, patekusį į 

raudoną zoną – Mirtingumas dėl savižudybių, rodiklis 100 000 gyv.); 

 sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimą ir prieinamumą Vilkaviškio r. sav. (detali analizė apims į raudoną zoną patekusį 

rodiklį – Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyv.).  

 Vilkaviškio r. sav. gyventojų neinfekcinių ligų prevencija ir kontrolė (detali analizė apims į 

raudoną zoną patekusius rodiklius: tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje; tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo 

sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje; tikslinės populiacijos dalis (proc.), 

dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo programoje). 

 

2 . Demografinių rodiklių apžvalga Vilkaviškio rajono savivaldybėje 

 

Lietuvos statistikos departamento duomenimis 2017 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 808 5901 

asmenys, t. y. 79 657 asmenimis mažiau nei 2016 m. Remiantis naujausiais duomenimis Vilkaviškio r. 

sav. 2018 m. pradžioje iš viso gyveno 36 108 asmenys, t. y. 1 365 asmenimis mažiau negu 2017 m. 

pradžioje ir 2487 žmonėmis mažiau nei 2016 m. – kaip ir daugelyje Lietuvos savivaldybių juntamas 

nemenkas žmonių kiekio mažėjimas. 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m. vyrai sudarė 47,51 proc. gyventojų, moterys – 52,49 proc. Vidutinis 

metinis vyrų skaičius Vilkaviškio r. sav. 2017 m. buvo 17 479, o moterų 19 312. Remiantis Higienos 

instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017 m. Vilkaviškio r. sav. miestuose (Vilkaviškis, 

Kybartai, Virbalis) gyveno – 42,55 proc. gyventojų, kaimo vietovėse – 57,45 proc. gyventojų.  
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Vilkaviškio r. sav., pagal amžiaus grupes, vaikai 0–17 m. amžiaus sudarė 18,05 proc. gyventojų, 

18–44 metų amžiaus – 30,48 proc. gyventojų, 45–64 amžiaus žmonių buvo 30,13 proc., o 65 metų 

amžiaus ir vyresni gyventojai sudarė 21,34 proc. 

LSP strateginis tikslas siekia, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, 

pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m. gimė 347 kūdikiai (žr. 1 pav.), t. y. 12 kūdikių mažiau nei 2016 m., 

tačiau gimstamumo rodiklis išliko toks pat kaip ir 2016 m. – 9,4/100 000 gyv. Kaip matome, didžiausias 

gimstamumas buvo 2012 m. – 412 gyvų gimusių kūdikių, o mažiausias – 2017 m. 

 

1 pav. Gyvų gimusių kūdikių skaičius Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m.  

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras 

 

 Mirtingumas Vilkaviškio r. sav. 2017 m. buvo 1630,83 atv./100 000 gyv., o 2016 m. – 1593,31 

atv./100 000 gyv. Didžiausias mirtingumas Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. laikotarpiu buvo 2015 m. 

(1729,44 atv./100 000 gyv.).  Analizuojant mirtingumą pagal lytį 2017 m., didesnis mirtingumas buvo 

vyrų (1687,74 atv./100 000 gyv.), negu moterų (1579,33 atv./100 000 gyv.). 

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 (žr. 2 

pav.). Lyginant su Lietuvos vidurkiu, išsiskyrė Vilniaus m. (77,8 m.), Klaipėdos r. (77,7 m.), Alytaus m. 

(77,7 m.), Šiaulių m. (77,7 m.) bei Kauno m. (77,6 m.) savivaldybės, kur vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė buvo ilgiausia. Šių savivaldybių reikšmės yra apie 3 proc. didesnės už šalies vidurkį, tuo tarpu 

trumpiausia vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2017 m. buvo Švenčionių r. savivaldybėje (70,7 m.).  
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2017 m. Vilkaviškio r. sav. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 74,8 metai (Lietuvos – 75,7 

m.), 2016 m. – 73,9 m., 2015 m. – 72,5 m., todėl galime teigti, kad gyvenimo trukmė Vilkaviškio r. sav. 

ilgėja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (metais) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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II SPECIALIOJI DALIS 

3. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas dėl savižudybių 

 

Savižudybė – reikšminga mirties priežastis daugelyje šalių. Tai yra ilgalaikis procesas, nulemtas 

labai daugelio dvasinių, psichologinių, socialinių, psichopatologinių veiksnių. Savižudybė – valingas, 

paties žmogaus atliktas gyvybei grėsmingas veiksmas, sukeliantis mirtį. 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, per 2012–2017 m. 

laikotarpį Vilkaviškio r. sav. nuo savižudybių mirė 113 žmonių (2017 m. – 18 gyventojų). 2017 m. 

savižudybių skaičius 100 000 gyv. buvo didesnis nei 2016 m. (žr. 3 pav.). Didžiausias savižudybių 

skaičius per tiriamąjį laikotarpį Vilkaviškio r. sav. buvo 2013 m. (71,33 atv./100 000 gyv.), kai nusižudė 

29 asmenys, o mažiausias – 2016 m. (36,81 atv./100 000 gyv.) – 16 asmenų. 2017 m. savižudybių 

skaičiaus rodiklis Vilkaviškio r. sav. buvo didesnis lyginant su tų pačių metų Marijampolės apskrities ir 

Lietuvos rodikliu. 

 

3 pav. Savižudybių skaičius (X60-X84) Vilkaviškio r. sav. ir Lietuvoje 2012–2017 m. 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Vyrų mirtingumas nuo savižudybių Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. buvo keletą kartų didesnis 

negu moterų (4 pav.). Didžiausias vyrų mirtingumas buvo 2013 m. (25 atvejai) ir viršijo moterų 

mirtingumą daugiau nei šešis kartus. Didžiausias moterų mirtingumas nuo savižudybių Vilkaviškio r. 

sav. buvo 2017 m. (20,71 atv./100 000 gyv. – 4 atvejai), o mažiausias 2016 m. (5,02 atv./100 000 gyv.), 

kai per visus metus nusižudė tik viena moteris. 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Vilkaviškio r. sav. 41,02 71,33 40,14 48,68 36,81 48,93

Marijampolės apskr. 42,44 55,39 46,42 45,87 37,36 36,28

Lietuva 31,03 36,68 31,71 30,84 28,69 26,45
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4 pav. Vilkaviškio r. sav. moterų ir vyrų mirtingumas nuo savižudybių 100 000 gyv. 2012–2017 m. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Lyginant mirtingumą nuo savižudybių tarp miesto ir kaimo gyventojų Vilkaviškio r. sav. 2012–

2017 m. matyti, kad kaimo gyventojų jis kasmet viršina, išskyrus 2016 m., kur kaimo gyventojų 

mirtingumas buvo šiek tiek mažesnis nei miesto gyventojų (žr. 5 pav.). Taigi, gyvenamoji vietovė taip 

pat yra didelius sveikatos netolygumus sukeliantis veiksnys. 

5 pav. Miesto ir kaimo gyventojų mirtingumas nuo savižudybių Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Apibendrinant analizę, galime teigti, kad Vilkaviškio r. sav. 2017 m. savižudybių skaičius 

išlieka gana aukštas, o didesnis mirtingumas nuo savižudybių vyrauja kaime gyvenančių vyrų tarpe.  

 

4. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas, susijęs su alkoholio vartojimu 

 

Alkoholio vartojimas sukelia sunkias socialines pasekmes bei sveikatos sutrikimus, kurie gali 

sąlygoti mirtį. Tai skrandžio, kepenų bei kasos ligos, atsitiktiniai ir tyčiniai apsinuodijimai, vaisiaus ir 
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naujagimio patologijos, psichikos ir elgesio sutrikimai, epilepsiniai sindromai, polineuropatijos, 

miopatijos ir kt. Iš viso pastaraisiais metais Lietuvoje dėl alkoholio vartojimo mirė 581 asmenys t. y. 89 

asmenimis mažiau nei 2016 m. (mirtingumo rodiklis – 20,5 atv./100 000 gyv.). 

Vilkaviškio r. sav. rodiklis Mirtingumas dėl priežasčių susijusių su alkoholio vartojimu 100 000 

gyventojų 2017 m. išaugo 0,75 karto ir yra blogiausiųjų kvintilių grupėje, kuri santykyje 

savivaldybė/Lietuva žymima raudona spalva (žr. 6 pav.). 

6 pav. Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu (E24.4, F10,G31.2, G40.5, G62.1, 

G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, P04.3, X45, X65,Y15) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m. 

 

Vilkaviškio r. sav., per šešerių metų laikotarpį, didžiausias mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių buvo 2014 m. ir rodiklis beveik dvigubai viršino Lietuvos vidurkį. 2015–2016 m. pastebimas 

skaičiaus mažėjimas, o 2016 m. tiek šalies, tiek Vilkaviškio r. sav., mirtingumas nuo alkoholio buvo 

mažiausias. 2017 m. mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu išaugo (žr. 7 pav.).    

7 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholio (X45) 100 000 gyv. Vilkaviškio r. sav., 

Lietuvoje  2012–2017 m. 

Šaltinis: Lietuvos Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

Vilkaviškio r. 9,98 9,33 12,82 10,43 6,5 9,74

Marijampolės apskr. 6,69 5,17 8,2 6,51 2,88 5,9

Lietuva 8,46 8,29 7,68 7,96 6,2 6,25
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2017 m. Vilkaviškio r. sav. dėl alkoholio sąlygotų priežasčių dažniausiai mirė 45–64 m. vyrai, 

gyvenantys mieste. Pastebėta, kad visų amžiaus grupių gyventojų, mirusiųjų dėl tos pačios priežasties, 

rodikliai yra didesni su tų pačių metų Lietuvos rodikliais. (žr. 2 lentelė). 

 

2 lentelė. Mirusiųjų nuo alkoholio sąlygotų priežasčių skaičius pagal amžiaus grupes, standartizuotas 

mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių pagal gyvenamąją vietą bei lytį Vilkaviškio r. sav. ir 

Lietuvoje 2017 m. (rodiklis 100 000 gyv.) 

 

Rodikliai Vilkaviškio r. sav. Lietuva 

 

Mirusiųjų dėl apsinuodijimo alkoholiu sk. 

100 000 gyv. pagal amžiaus grupes 

18+ 13,27 8,31 

18-44 8,92 5,63 

45-64 18,04 13,3 

65+ 12,74 5,63 

Standartizuotas mirtingumas dėl 

apsinuodijimo alkoholiu 100 000 gyv. 

pagal gyvenamąją vietą 2017 m. 

Miesto 15,25 5,85 

Kaimo 5,46 7,15 

Standartizuotas mirtingumas dėl 

apsinuodijimo alkoholiu 100 000 gyv. 

pagal lytį 2017 m. 

Vyrai 20,75 10,99 

Moterys 0 2,08 

 

Šaltinis: Lietuvos Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Pagrindinė tikėtina santykinai didelio mirtingumo nuo alkoholio Vilkaviškio r. sav. priežastis – 

didelis alkoholinių gaminių ir tabako prieinamumas. Apibendrinant analizę galima teigti, kad 

mirtingumas dėl alkoholio sąlygotų priežasčių yra aukštas lyginant su Lietuva ir didžiausias mirtingumas 

dėl alkoholio sąlygotų priežasčių yra fiksuojamas darbingo amžiaus vyrų tarpe. 

 

5. Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose 

 

5.1 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa 

 

 Nuo 2004 m. vykdoma gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa, finansuojama 

iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kurios dėka daugiau diagnozuota ikivėžinių 

būklių ir ankstyvųjų ligos stadijų. Net 80 proc. susirgusių moterų galėtų pasveikti pastebėjus ligą laiku 
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ir kuo ankščiau pradėjus gydymą. Programa suteikia galimybę kiekvienai privalomuoju sveikatos 

draudimu apdraustai 25–60 m. moteriai kartą per 3 metus pasitikrinti pas gydytoją dėl gimdos kaklelio 

vėžio. Kol normalios gimdos kaklelio ląstelės dėl įvairiausių veiksnių virsta vėžinėmis praeina ne vienas 

mėnuo ir net ne vieneri metai. Pakitimų pradžios moterys dažnai nejaučia, tačiau tik ankstyvas jų 

nustatymas leidžia išvengti ligos ir pasveikti. 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m. rodiklis Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo 

biudžeto lėšų, finansavimo programoje 2015–2017 m. siekė 43,7 (proc.), o šalies vidurkis atitinkamu 

laikotarpiu buvo 52,8 (proc.). Pagal šį rodiklį Vilkaviškio r. sav. patenka tarp 9 savivaldybių, kuriose 

situacija yra prasčiausia ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,8 (žr. 8 pav.).  

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

priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 

2015–2017 m. 
 Šaltinis: Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m. 

 

Remiantis pateiktais Kauno teritorinės ligonių kasos duomenimis, didžiausias informuotų 

pacienčių skaičius dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymo Vilkaviškio r. sav. per 

2012–2017 m. laikotarpį, buvo 2016 m. (1924 informuotos pacientės), o citologinio tepinėlio paėmimo 

paslaugų daugiausiai suteikta 2015 m. (1361 moteriai) (žr. pav. 9). 
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9 pav. Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymo 

Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. 

Šaltinis: Kauno teritorinė ligonių kasa  

 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017 m. mirusiųjų nuo 

gimdos kaklelio piktybinių navikų Vilkaviškio r. sav. buvo 15,53 atv./100 000 gyv. (2016 m. – 40,12 

atv./100 000 gyv.) ir rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį (13,06 atv./100 000), kas rodo prastą situaciją mūsų 

rajone. 

 

5.2 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa 

 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa skirta 50–69 m. 

moterims. Pagal programą vieną kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas (krūtų 

rentgenologinis tyrimas), leidžiantis tiksliai diagnozuoti vėžį ar ikivėžinius pakitimus. Šios programos 

tikslas – sumažinti moterų mirtingumą nuo krūties piktybinių navikų. 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m. rodiklis Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinėje programoje 2016–2017 m., siekė 27,5 (proc.), o 

šalies vidurkis atitinkamu laikotarpiu buvo 48,6 (proc.). Pagal šį rodiklį Vilkaviškio r. sav. patenka tarp 

9 savivaldybių, kuriose situacija yra prasčiausia ir santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,6 (žr. 10 pav.). 
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10 pav. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 

vėžio prevencinėje programoje 2016–2017 m. 

Šaltinis: Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m. 

 

Kauno teritorinės ligonių kasos duomenimis 2017 m. 741 moteriai buvo suteiktos informavimo 

paslaugos dėl atrankinės mamografinės patikros, dėl krūties vėžio paslaugos, tai 25 moterimis daugiau 

nei 2016 m. ir 68 moterimis daugiau nei 2015 m. (žr. 11 pav.). 

11 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas 

Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. 

Šaltinis: Kauno teritorinė ligonių kasa  

 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017 m. Vilkaviškio 

r. sav. mirusiųjų nuo krūties piktybinių navikų buvo 56,96 atv./100 000 gyv. (2016 m. – 40,12 atv./100 

000 gyv.).  

Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų Lietuvoje, kaip ir visame 

pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Kiekvienais metais ši liga nusineša šimtus 
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gyvybių. Laiku pastebėjus ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. moterų, sergančių 

pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. 

 

5.3 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programa 

 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa skirta 40–55 m. vyrams ir 50–65 m. moterims. 

Pagal programą nemokami tyrimai atliekami vieną kartą per metus. Šeimos gydytojas patikros metu 

nustato rizikos veiksnius ir sudaro individualius šių ligų prevencijos planus. Šios programos tikslas – 

sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis, atrinkti sergančiuosius ateroskleroze. 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m. rodiklis Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, 

priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių 

finansavimo programoje 2017 m. siekė 31,2 proc., o šalies vidurkis atitinkamu laikotarpiu buvo 40,8 

proc. Pagal šį rodiklį Vilkaviškio r. sav. patenka tarp 9 savivaldybių, kuriose situacija yra prasčiausia ir 

santykis su Lietuvos vidurkiu yra 0,8 (žr. 12 pav.). 

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

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 2017 m. 

Šaltinis: Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m. 

 

2017 m. Vilkaviškio r. sav. paslaugą teikiančiose įstaigose įregistruotų moterų (50–65 m.) ir 

vyrų (40–55 m.) skaičius buvo 7631, informavimo paslauga apie asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymą, buvo 

suteikta 2523 asmenims, t. y. 187 asmenimis daugiau nei 2016 m. (žr. 13 pav.). 
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13 pav. Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo programos vykdymas Vilkaviškio r. sav. 2012–2017 m. 

Šaltinis: Kauno teritorinė ligonių kasa  

 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2017 m. Vilkaviškio r. 

sav. mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų buvo 1024,71 atv./100 000 gyv., Lietuvos – 795,89 atv./100 

000 gyv. (žr. 14 pav.). Vilkaviškio r. sav. rodikliai tiriamuoju laikotarpiu (2012–2017 m.) viršino 

Lietuvos vidurkį. 

14 pav. Mirusiųjų nuo kraujotakos sistemos ligų sk. (I100-I99) 100 000 gyv. Vilkaviškio r. sav. ir 

Lietuvoje 2012–2017 m.  

Šaltinis: Lietuvos Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visoje Europoje, buvo ir tebėra pagrindinė mirties 

priežastis. Mirtingumas nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų užima pirmąją vietą tarp visų mirties 

atvejų tiek Lietuvoje, tiek Europoje. 
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IŠVADOS 

1. Remiantis Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės per 2017 m. Vilkaviškio 

r. sav. nusižudė 18 asmenų. 2017 m. Vilkaviškio r. sav. rodiklis Standartizuotas mirtingumas dėl 

savižudybių (X60–X84) 100 000 gyv. yra tarp 9 blogiausių savivaldybių ir santykyje 

savivaldybė/Lietuva žymima raudona spalva. Per 2012–2017 m. laikotarpį Vilkaviškio r. sav. nuo 

savižudybių mirė 113 žmonių. Didžiausias savižudybių skaičius Vilkaviškio r. sav. buvo 2013 m., kai 

nusižudė 29 asmenys, o mažiausias – 2016 m., kai nusižudė 16 asmenų.  Didžiausias vyrų mirtingumas 

nuo savižudybių buvo 2013 m. (25 atvejai), o didžiausias moterų mirtingumas nuo savižudybių 

Vilkaviškio r. sav. buvo 2017 m. – 4 atvejai. 2017 m. savižudybių skaičius Vilkaviškio r. sav. išlieka 

gana aukštas, o didesnis mirtingumas nuo savižudybių vyrauja kaimo gyventojų ir vyrų tarpe.  

2. Vilkaviškio r. sav. rodiklis Mirtingumas dėl priežasčių susijusių su alkoholio vartojimu 100 

000 gyventojų 2017 m., lyginant su 2016 m. rodikliais, išaugo 0,75 karto ir yra blogiausiųjų kvintilių 

grupėje, kuri santykyje savivaldybė/Lietuva žymima raudona spalva. Dėl alkoholio sąlygotų priežasčių 

Vilkaviškio r. sav. 2017 m.  dažniausiai mirė 45–64 m. vyrai gyvenantys mieste. 

3. 2017 m. Vilkaviškio r. sav. pastebima suprastėjusi lėtinių ligų prevencija ir kontrolė. Tikslinės 

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

apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 2015–2017 m. bei 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 

prevencinėje programoje 2016–2017 m. Vilkaviškio r. sav. šių rodiklių reikšmės patenka į prasčiausią 

savivaldybių kvintilių grupę  raudoną zoną. Taip pat 2017 m. Vilkaviškio r. sav. į raudoną zoną patenka 

rodiklis – tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų 

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Siekiant stiprinti ir gerinti Vilkaviškio r. sav. gyventojų sveikatos būklę, mažinant sveikatos 

netolygumus, mirtingumą nuo plačiai paplitusių ligų, būtina skatinti glaudų tarpsektorinį 

bendradarbiavimą, kompleksiškai spręsti savivaldybės gyventojų sveikatos problemas ir įtraukti 

visuomenę į sveikatos stiprinimo procesą. 

1. Bendros rekomendacijos: 

 1.1. prieš planuojant, rengiant ir vykdant priemones svarbu atsižvelgti į Vilkaviškio r. sav. 

tarybos nustatytus visuomenės sveikatos prioritetus bei gyventojų sveikatos būklės rodiklius; 

1.2. būtina sistemiškai kelti visų sektorių specialistų kvalifikaciją sveikatos stiprinimo, ligų 

prevencijos ir sveikatos netolygumų mažinimo klausimais; 

 1.3. plėtoti galimybes gyventojams įsitraukti į savo sveikatos stiprinimo procesą (dalyvauti 

mokymuose, renginiuose, konsultuotis su specialistais). 

2. Rekomendacijos pagal prioritetinius rodiklius patenkančius į prasčiausių savivaldybių 

kvintilių grupę: 

2.1. mirtingumo nuo savižudybių prevencijai: 

 sukurti bei įdiegti efektyvią ir nuolatinę tarpsektorinę savižudybių prevencijos sistemą bei 

užtikrinti nuolatinį ir ilgalaikį kokybės vertinimą ir sistemos tobulinimą; 

 vykdyti mokymo programą specialistams, susiduriantiems su savižudybės rizikos 

asmenimis, kurių metu įgytos žinios leistų atpažinti savižudybės rizikos ženklus, įvertinti riziką bei 

efektyviai į ją reaguoti; 

 įgyvendinti šviečiamąsias prevencines savižudybių programas ugdymo įstaigose; 

 teikti kokybiškas ir nemokamas psichinės sveikatos paslaugas asmenims, esantiems 

psichologinėje krizėje, turintiems savižudiškų minčių ar ketinantiems žudytis, mėginusiems nusižudyti 

bei nusižudžiusiųjų artimiesiems; 

2.2. mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, prevencija: 

 mažinti išduodamų licencijų skaičių prekybai alkoholiu Vilkaviškio r. sav., vykdyti 

griežtesnę pavienių alkoholio prekybos vietų priežiūrą ir veiklos kontrolę tiek mieste, tiek kaime; 

 vykdyti prevencinę ankstyvosios intervencijos programą 14–21 m. asmenims, kurie dar 

nėra priklausomi ir turi eksperimentavimo su psichoaktyviomis medžiagomis ar nereguliaraus jų 

vartojimo patirtį; 
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 užtikrinti vaikų ir jaunimo užimtumą, aktyvų laisvalaikio praleidimą, skatinti tėvus 

daugiau laiko praleisti kartu su vaikais; 

2.3. dalyvavimo prevencinėse programose skatinimas: 

 informacijos sklaida visuomenėje apie vykdomas valstybės finansuojamas prevencines 

programas (seminarai, prevencinės akcijos, lankstinukai, plakatai); 

 skatinti gyventojus aktyviai dalyvauti valstybės finansuojamose prevencinėse programose 

bei Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamuose užsiėmimuose, 

paskaitose, renginiuose ir kt.; 

 profilaktinių sveikatos tikrinimų skatinimas (pasveikusiųjų patirtys); 

 ieškoti bendradarbiavimo būdų tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sektorių, 

kaip pasiekti aukštesnius Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklius.  

 

________________ 

   

 


