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I. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA 

 
Vilniaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2013 m. ataskaita (toliau – Ataskaita) parengta, vadovaujantis 2008 m. birželio 18 d. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 606 „Dėl Savivaldybės vykdomų visuomenės 

sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo ataskaitos teikimo tvarkos ir ataskaitos formos 

patvirtinimo“ (2008, Nr. 73-2834; 2011, Nr. 8-328). 

Vilniaus miesto savivaldybėje visuomenės sveikatos priežiūros funkcijas vykdo BĮ Vilniaus 

miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – Visuomenės sveikatos biuras), kurio 

veiklą koordinuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos 

departamento Sveikatos apsaugos skyrius. 

Ataskaitai parengti naudoti šie informacijos šaltiniai: Visuomenės sveikatos biuro ataskaita, 

apie visuomenės sveikatos priežiūros priemonių, programų įgyvendinimą, asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų informacija apie vykdytas valstybines prevencines programas, Savivaldybės 

administracijos padalinių informacija apie vykdytą sveikatinimo veiklą, visuomenės sveikatos 

programų veiklos ataskaitos. 

Vilniaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ataskaitoje 

pateikiami Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų 2013 metais sprendimų sąrašas (4), 

Administracijos direktoriaus priimtų 2013 metais įsakymų sąrašas (6), Socialinių reikalų ir 

sveikatos departamento savivaldybės gydytojos - Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos priimtų 2013 

metais įsakymų sąrašas (4). Ataskaitoje pateikta bendruomenės sveikatos būklės analizė, 

visuomenės sveikatos priežiūros veiklai turintys išoriniai ir vidiniai veiksniai taip pat Valstybinės 

visuomenės sveikatos ir valstybinės prevencinės programos, kurias 2013 metais įgyvendino 

Visuomenės sveikatos biuras ir Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros 

įstaigos.  

VI ataskaitos dalyje pateikiama Savivaldybės visuomenės sveikatos programų ir strategijų 

vykdymas: Vilniaus miesto psichikos sveikatos 2011-2015 metų strategija, Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2010-2013 metų programa. Ataskaitoje aprašomas 

bendruomenės, visuomeninių organizacijų, ūkio subjektų, savivaldybės administracijos padalinių 

dalyvavimas vykdant visuomenės sveikatos priežiūros veiklą. 

Ataskaitoje pateikiama informacija apie vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros įgyvendinimą 

Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Pateikiama informacija apie Savivaldybės visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklos finansavimo šaltinius (Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 

asignavimai, Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, Savivaldybės biudžeto lėšos) ir šios 

veiklos prioritetinės kryptys.  

Paskutinėje ataskaitos dalyje pateikiama informacija apie Savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymą. 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2013 

metų ataskaita suderinta Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka.  

Rengėjai:  

I, II, V-VII, XI skyrių rengė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų 

ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė R. Kudabienė,         

tel. (8 5) 211 2755. 

III-V, VIII rengė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės 

sveikatos specialistai, tel. (8 5) 271 1244. 

IX, X skyrių rengė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir 

sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė D. Bugienė,                

tel. (8 5) 211 2659. 
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Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo     

2013 m. ataskaita bus paviešinta savivaldybės svetainėje www.vilnius.lt ir Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro svetainėje www.vvsb.lt.  

 

 

II. TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS SAVIVALDYBĖS VYKDYTAS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJAS 

 
 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų 2013 metais sprendimų sąrašas 

 

Eil. 

nr. 

Pavadinimas Data Numeris Pastabos 

1. Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2012 metų sveikatos 

programoms patvirtintų 

asignavimų panaudojimo 

ataskaitų tvirtinimo 

2013-04-03 1-1158 Kasmet rengiama Tarybai tvirtinti 

visuomenės sveikatos 

programoms skirtų lėšų (iš 

Aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos ir iš 

Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo) panaudojimo ataskaita. 

2. Dėl pritarimo visuomenės 

sveikatos programoms, 

finansuojamoms privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 2013 

metų lėšomis 

2013-06-05 1-1278 Visuomenės sveikatos programas 

atrenka ir vertina Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymu sudaryta 

komisija (atnaujinama kiekvienais 

metais), Sveikatos komiteto ir 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Bendruomenės sveikatos tarybos 

nariai. Siūlomų finansuoti 

paraiškų sąrašai teikiami tvirtinti 

Tarybai. Programos vertinamos 

vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašu. 

2013 m. buvo finansuota 17 

programų iš privalomojo 

sveikatos draudimo fondo lėšų. 

3. Dėl pritarimo Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos 2013 metų sveikatos 

programų, finansuojamų iš 

Vilniaus miesto savivaldybės 

aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiajai programai 

patvirtintų asignavimų, sąrašui 

2013-06-05 1-1279 Programos vertinamos 

vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašu. 

2013 m. buvo finansuotos 65 

programos iš Vilniaus miesto 

savivaldybės Aplinkos apsaugos 

rėmimo specialiosios programos 

lėšų. 

http://www.vilnius.lt/
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4. Dėl pritarimo Vilniaus miesto 

savavaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos 

priežiūros funkcijų 

įgyvendinimo 2012 metų 

ataskaitai 

2013-06-24 1-1395 Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 

nutarimu Nr. 606 „Dėl 

Savivaldybės vykdomų 

visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimo ataskaitos 

teikimo tvarkos ir ataskaitos 

formos patvirtinimo“ kasmet 

Savivaldybė rengia ir teikia 

ataskaitą Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministerijai. 

 
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus priimtų 2013 metais įsakymų sąrašas 

 

Eil. 

nr. 

Pavadinimas Data Numeris Pastabos 

1. Dėl visuomenės sveikatos 

programų, finansuojamų 

Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

lėšomis, atrankos komisijos 

sudarymo 

2013-02-21 30-444 Vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2013 m. rugpjūčio  

21 d. įsakymu Nr. 30-1853 „Dėl 

Vilniaus miesto savivaldybės  

visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos 

priemonių, finansuojamų Vilniaus 

miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ turi būti sudaroma 

visuomenės sveikatos programų 

atrankos komisija einamiesiems 

metams. Atrankos komisija 

sudaroma iš ne mažiau kaip 7 

narių: vieno Savivaldybės 

Sveikatos komiteto atstovo, 

Socialinių reikalų ir sveikatos 

departamento atstovo, dviejų 

Sveikatos apsaugos skyriaus 

atstovų, vieno visuomenės 

sveikatos specialisto iš 

Visuomenės sveikatos centro ir 

vieno specialisto iš Savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuro. 

2. Dėl gripo epidemijos 

paskelbimo 

2013-02-05 30-336 Sergamumui gripu ir viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis 

viršijus epidemijos slenkstį, 

sergamumo rodiklis buvo – 

154,71 atvejo 10000 gyventojų 

buvo paskelbta gripo epidemija. 
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3. Dėl gripo epidemijos pabaigos 

paskelbimo 

2013-02-20 30-432 Sergamumo gripu ir viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis 

rodikliui sumažėjus iki 99,83 

atvejo 10000 gyventojų buvo 

atšaukta gripo epidemija. 

4. Dėl Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių, 

finansuojamų Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo 

2013-08-21 30-1853 Siekiant efektyvesnės visuomenės 

programų paraiškų atrankos, 

vertinimo ir kontrolės buvo 

papildyta ir parengta Vilniaus 

miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių, 

finansuojamų Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašo nauja 

redakcija. 

5. Dėl visuomenės sveikatos 

programų, finansuojamų 2013 

metų Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, patikrinimo 

komisijos sudarymo 

2013-10-11 30-2166 Vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2002 m. kovo 19 d. 

įsakymu Nr. 30-561 „Dėl 

Visuomenės sveikatos programų, 

finansuojamų Vilniaus miesto 

savivaldybės visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšomis, atrankos ir 

vertinimo tvarkos aprašo 

tvirtinimo“ turi būti sudaroma 

visuomenės sveikatos programų 

patikrinimo komisija. Patikrinimo 

komisija buvo sudaryta iš 5 narių: 

3 atstovai iš Socialinių reikalų ir 

sveikatos departamento, 1 

atstovas iš sveikatos komiteto ir 1 

atstovas iš Finansų departamento. 

6. Dėl gripo ir ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

profilaktikos ir epidemiologinės 

priežiūros 2014–2018 metų 

plano tvirtinimo 

 

2013-12-10 30-2640 Gripo ir ūmių viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijų 

profilaktikos ir epidemiologinės 

priežiūros 2014–2018 metų plane 

reglamentuotos priemonės, kurių 

turi imtis atsakingos institucijos 

(Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos, Vilniaus visuomenės 

sveikatos centras, Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centras, Nacionalinė 

visuomenės sveikatos priežiūros 

laboratorija) gripo tarpepideminiu 

ir epideminiu laikotarpiu. 
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Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento savivaldybės 

gydytojos - sveikatos apsaugos skyriaus vedėjos priimtų 2013 metais įsakymų sąrašas 

 

` Įsakymai Pavadinimas Pastabos 

1. Savivaldybės gydytojos-

sveikatos apsaugos skyriaus 

vedėjos 2013 m. vasario 25 d. 

įsakymas Nr. A15-383 (2.1.4.-

SR5) 

Dėl būtinojo 

hospitalizavimo ir (ar) 

izoliavimo komisijos 

sprendimo Nr. 14 

tvirtinimo 

Vadovaujantis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2003 m. spalio 3 d. 

įsakymu Nr. 01A-60-901 „Dėl 

asmenų būtinajam 

hospitalizavimui ir (ar) būtinajam 

izoliavimui organizuoti gydytojų 

komisijos sudarymo“, sudaryta 

Komisija, vadovaudamasi iš VšĮ 

Vilniaus universiteto ligoninės 

Santariškių klinikų filialo 

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės 

ligoninės gautu išrašu, priima 

sprendimą dėl būtinojo 

hospitalizavimo VšĮ Alytaus 

apskrities tuberkuliozės 

ligoninėje. 

2. Savivaldybės gydytojos-

sveikatos apsaugos skyriaus 

vedėjos 2013 m. kovo 13 d. 

įsakymas Nr. A15-531 (2.1.4.-

SR5) 

Dėl būtinojo 

hospitalizavimo ir (ar) 

izoliavimo komisijos 

sprendimo Nr. 15 

tvirtinimo 

3. Savivaldybės gydytojos-

sveikatos apsaugos skyriaus 

vedėjos 2013 m. balandžio  

15 d. įsakymas Nr. A15-802 

(2.1.4.-SR5) 

Dėl būtinojo 

hospitalizavimo ir (ar) 

izoliavimo komisijos 

sprendimo Nr. 16 

tvirtinimo 

4. Savivaldybės gydytojos-

sveikatos apsaugos skyriaus 

vedėjos 2013 m. spalio 8 d. 

įsakymas Nr. A15-1842 (2.1.4.-

SR5) 

Dėl būtinojo 

hospitalizavimo ir (ar) 

izoliavimo komisijos 

sprendimo Nr. 17 

tvirtinimo 

 

 

III. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLAI ĮTAKOS TURĖJUSIŲ VEIKSNIŲ APŽVALGA 

 

 

Eil 

nr. 
Išoriniai veiksniai 

 

Poveikis visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 
 

Pastebėjimai 

1. Nepakankamas Visuomenės 

sveikatos biuro finansavimas 

iš valstybės biudžeto. 

Nėra aiškus ir reglamentuotas 

Visuomenės sveikatos biuro 

finansavimas iš valstybės 

biudžeto. Vėlai (II-III ketv.) 

pasirašoma Sveikatinimo 

veiklos sutartis, todėl negalima 

apimti visų norimų visuomenės 

sveikatos priežiūros vykdomų 

krypčių, tenka organizuoti 

darbą ne pagal poreikį, o pagal 

skiriamas lėšas. 

Siūlome, kad Sveikatos 

apsaugos ministerija teiktų 

preliminarias finansavimo 

sumas iki savivaldybės 

biudžeto tvirtinimo. 

2. Nėra Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintų 

metodikų, reglamentuojančių 

valstybės biudžeto lėšų 

paskirstymo Visuomenės 

Visuomenės sveikatos biuras iš 

anksto nežino kiek bus skirta 

lėšų pagal Sveikatinimo 

veiklos sutartį ir kokiems 

tikslams leista bus panaudoti 

Siūlome Sveikatos apsaugos 

ministerijai nustatyti 

visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų įkainį 1 

gyventojui bei nustatyti 
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sveikatos biurui, visuomenės 

sveikatos funkcijoms vykdyti. 

skirtas lėšas. 

 

santykį valstybės biudžeto ir 

savivaldybės biudžeto. 

3. Trūksta Sveikatos apsaugos 

ministerijos parengtų teisės 

aktų dėl sveikatos priežiūros 

organizavimo ikimokyklinėse 

įstaigose. 

Nėra Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintų 

visuomenės sveikatos 

specialisto paslaugų 

nomenklatūros, paslaugų 

teikimo aprašų. 

Visuomenės sveikatos 

paslaugų teikėjai negali 

įsidiegti vieningų kokybės 

valdymo sistemų, lyginti 

savo veiklą su kita 

savivaldybe. 

4. Nėra sukurtos ir įdiegtos 

kompiuterizuotos duomenų 

bazės – mokinių sveikatos 

rodiklių stebėsenai. 

Visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistai 

apsiriboja tik mokinių 

sveikatos rodiklių stebėsenos 

konstatavimu, todėl negali 

daryti ilgalaikio prognozavimo. 

Dalis mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistų 

neturi techninės įrangos: 

kompiuterių, spausdintuvų. 

Reikia skirti lėšų 

kompiuterinei technikai 

įsigyti mokyklų visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistams. 

 

5. Lietuvos Respublikos 

vyriausybės nutarime „Dėl 

sveikatos priežiūros 

mokyklose finansavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

yra reglamentuotas per didelis 

mokinių skaičius, tenkantis 1 

visuomenės sveikatos 

specialisto etatui. 

Daugumoje mokyklų 

visuomenės sveikatos 

specialistas dirba mažesniu nei 

1 etato krūviu daugiau nei 1 

mokykloje, o tai lemia 

atliekamo darbo kokybę. 

Mažėjant bendram 

mokyklose mokinių skaičiui, 

turi būti peržiūrimas ir 

mokinių skaičius, pagal kurį 

skaičiuojamas visuomenės 

sveikatos specialisto etatas. 

6. Nepakankamas kitų sektorių 

indėlis į visuomenės 

sveikatos priežiūrą. 

Nesuderinti valstybinių įstaigų 

veiksmai. 

Daugiau turėtų būti 

tarpinstitucinių programų. 

7. Trūksta teisės aktų 

reglamentuojančių 

visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybės 

sistemą. 

Visuomenės sveikatos 

paslaugų teikėjai negali lyginti 

savo veiklos su kita 

savivaldybe. 

 

 

 

Eil 

nr. 

 

Vidiniai veiksniai 

 

Poveikis visuomenės sveikatos 

priežiūros veiklai 
 

 

Pastebėjimai 

1. Visuomenės sveikatos biuras 

turi licenciją visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklai 

vykdyti. 

 

Organizuojami Privalomieji 

pirmos pagalbos, higienos 

įgūdžių ir apie alkoholio ir 

narkotikų žalą žmogaus 

sveikatai mokymai miesto 

gyventojams.  

Gerėja Savivaldybės 

gyventojų žinios apie pirmos 

pagalbos teikimą, alkoholio ir 

narkotikų žalą sveikatai bei 

ugdomi gyventojų higienos 

įgūdžiai.   

2. Pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis tarp Vilniaus miesto 

savivaldybės ir Trakų rajono 

savivaldybės dėl pirminės 

Teikiamos visuomenės 

sveikatos priežiūros paslaugos 

Trakų rajono, Vilniaus rajono 

ir Šalčininkų rajono 

Didėjant darbų apimčiai 

gerėja Vilniaus visuomenės 

sveikatos biuro specialistų 

patirtis. 
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visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo. 

Tęsiamos bendradarbiavimo 

sutartys iki 2015 m. gruodžio 

31 d. su Vilniaus rajono 

savivaldybe ir Šalčininkų 

rajono savivaldybe. 

gyventojams. 

3. Mažas biudžetinės įstaigos 

Vilniaus miesto savivaldybės 

Visuomenės sveikatos biuro 

specialistų darbo užmokestis. 

Visuomenės sveikatos biurui 

yra sunku rasti gerą specialistą 

ir jį motyvuoti. Specialistai turi 

dirbti keletoje darboviečių. 

Reikėtų keisti Lietuvos 

Respublikos vyriausybės 

nutarimą „Dėl biudžetinių 

įstaigų ir organizacijų 

darbuotojų darbo 

apmokėjimo tvarkos 

tobulinimo“.  

 

 
IV. BENDRUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖS ANALIZĖ 

 
Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas) – tikslingai organizuotas visuomenės 

sveikatos būklės, ją veikiančių rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas (LR visuomenės 

sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas, 2002 m. liepos 3 d., Nr. IX-1023). 

Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma priskirtoje teritorijoje, siekiant gauti 

išsamią informaciją apie savivaldybės visuomenės sveikatos būklę ir, remiantis objektyvia 

informacija, planuoti bei įgyvendinti vietines visuomenės sveikatos prevencijos priemones. 

Stebėseną Vilniaus mieste vykdo Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

pagal savivaldybės tarybos patvirtintą programą („Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės 

sveikatos stebėsenos programa 2010-2013 m.“, 2010 m. kovo 31 d., Nr. 1-1481, Vilnius), kuri 

rengiama ne ilgiau kaip 3 metams. 

Vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl savivaldybėms skirtų 

visuomenės sveikatos stebėsenos atlikimo rekomendacijų patvirtinimo“ (2009 m. vasario 6 d.,       

Nr. V-62), stebimos šios sritys: demografinė ir socialinė ekonominė būklė, gyventojų sveikatos 

būklė, fizinės aplinkos veiksniai, gyvensena ir sveikatos priežiūros sistemos raida. 

 

 

BENDROJI DALIS 
 

Demografinė situacija 

 

Nors pastaraisiais metais gyventojų skaičius Lietuvoje mažėjo, nuo 2004 m. Vilniuje 

gyventojų skaičius augo, nuo 2009 m. stebėtas staigus kritimas. Higienos instituto sveikatos 

informacijos centro (HI SIC) duomenimis, Vilniaus mieste 2012 m. gyveno 535216 asmenys       

(1 pav.). Gyventojų skaičius galėjo mažėti dėl ypač išaugusios emigracijos. 
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 1 pav. Gyventojų skaičiaus kaita 2001-2012 m. Vilniaus m. 

 

Vaikai iki 17 m. 2012 m. sudarė 17,83 proc. visų Vilniaus miesto gyventojų, didžiausią dalį 

sudarė 18 – 44 metų grupė - 41,54 proc. (2 pav.), vaisingo amžiaus (15 - 49 m.) moterys sudarė 

26,69 proc. visų moterų (tai 1,57 proc. mažiau lyginant su 2009 m.).  

 

 
   2 pav. Skirtingų amžiaus grupių gyventojų dalis (proc.) Vilniaus m. 2009 – 2012 m. 

 

Vyrų iš viso buvo 44,69 proc. (2011 m. – 45,1 proc., 2010 m. – 45,14 proc., 2009 m. – 45,23 

proc.), moterų – 55,09 proc. (2011 m. - 54,9 proc., 2010 m. – 54,85 proc., 2009 m. – 54,77 proc.). 

Nuo 2010 m. Vilniaus mieste blogėjęs gimstamumo rodiklis 2012 m. vėl pagerėjo ir buvo 

13,45/1000 gyv. 2011 m. mirtingumas buvo didesnis nei 2010 m. 2012 m. jis dar padidėjo ir buvo 

10,69/1000 gyv. (3 pav.). 2012 m. Vilniaus m. mirė 5740 asmenų, tai 58 žmonėmis daugiau 

lyginant su 2011 m. Daugiausia moterų (901) mirė sulaukusios 85 ir daugiau metų, daugiausia vyrų 

mirė būdami 75-79 metų amžiaus (386) (4 pav.). 

 

 
     3 pav. Gimstamumo ir mirtingumo pokyčiai 1000 gyv. 2001-2012 m. Vilniaus m. ir Lietuvoje 
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  4 pav. Mirusių gyventojų skaičius pagal lytį ir amžiaus grupes Vilniaus m. 2012 m. 

(Lietuvos statistikos departamento duomenys) 

 

Natūralus gyventojų prieaugis nuo 2008 m. Vilniuje yra teigiamas ir 2012 m. sudarė 

2,77/1000 gyventojų, o Lietuvoje buvo neigiamas ir sudarė 2,29/1000 gyv.  

Iš viso 2012 m. Vilniuje gimė 7217 kūdikių (tai 25 kūdikiais mažiau negu 2011 m., 396 

kūdikiais mažiau negu 2010 m.). Lietuvos statistikos departamento duomenimis, daugiausia kūdikių 

pagimdė 25-29 m. bei 30-34 m. amžiaus moterys (5 pav.). Vidutinis gimdančių moterų amžius 

Lietuvoje 2012 m. - 29 m. 

 

 
      5 pav. Gimusieji pagal motinos amžių Vilniaus m. 2012 m. 

 

2012 m. iš 1000 gimusių kūdikių Vilniaus mieste, vidutiniškai 4,16 nesulaukė 1 metų. Nors 

dėl mažo mirusiųjų kūdikių skaičiaus kūdikių mirtingumo rodiklis šokinėja, Vilniuje, priešingai 

negu visoje Lietuvoje, 2012 m. pastebėtos šio skaičiaus didėjimo tendencijos (2011 m. iš 1000 

gimusių kūdikių Vilniaus mieste vidutiniškai 2,8 nesulaukė 1 metų). 

Vilniaus teritorinės darbo biržos duomenimis, 2013 m. balandžio 1 d. bedarbių dalis nuo 

darbingo amžiaus gyventojų Vilniaus teritorinėje darbo biržoje sudarė 10,6 proc. ir nuo 2011 metų 

pradžios iki 2013 metų balandžio 1 d. sumažėjo 7,1 proc. Nuo 2011 metų Vilniaus teritorinėje darbo 

biržoje vyrų nedarbas išliko didesnis nei moterų ir 2013 m. pirmo ketvirčio pabaigoje sudarė 12,2 

proc., moterų – 9,1 proc. Jaunimo nedarbas per minėtą laikotarpį mažėjo ir 2013 m. balandžio 1d. 

sudarė 5,9 proc. 
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Gyventojų mirtingumas 

 

Mirtingumo statistika reikšminga, nes ji rodo bendrą gyventojų sveikatos būklę, sveikatos 

priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei sveikatos priežiūros prieinamumą. 

Vilniaus mieste 2012 m. mirė 5740 gyventojų (2011 m. – 5682). Lyginant su Lietuvos 

vidurkiu (100 000 gyventojų teko 1273,6 mirusieji), sostinėje gyventojų mirtingumas mažesnis 

(100 000 gyventojų teko 1027,4 mirusieji). 

Vilniaus m. savivaldybėje mirtingumas yra vienas mažiausių, lyginant su kitomis šalies 

savivaldybėmis (mažesnis tik Neringoje – 970,15 mirusiųjų 100 000 gyventojų), ką iš dalies lemia 

didesnis darbingo amžiaus sostinės gyventojų skaičius. Nepaisant šio fakto, per dešimt metų 

vilniečių mirtingumas 100 000 gyventojų padidėjo nuo 910,9 (2001 m.) iki 1072,46 (2012 m.) 

mirusiųjų. 

Tiksliausiai vyrų ir moterų mirtingumo skirtumus rodo standartizuoti mirtingumo rodikliai 

(mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal Europos standartą, kai eliminuojamas amžiaus 

veiksnys). 2012 m. Vilniaus miesto vyrų (1185/100 000 gyv.) standartizuotas mirtingumo rodiklis 

buvo du kartus didesnis negu moterų (559,44/100 000 gyv.). 

Kaip ir visoje Lietuvoje, sostinės gyventojų pagrindinės mirties priežastys jau daug metų 

išlieka nepakitusios. Kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys 

2012 m. sudarė 83,7 proc. visų mirties priežasčių) (6 pav.): 
 

 
6 pav. Vilniaus miesto gyventojų mirties priežasčių struktūra 2012 m. (proc.) 

 

Daugiausia Lietuvos gyventojų miršta nuo kraujotakos sistemos ligų. Tokia pati situacija 

stebima ir Vilniaus mieste – 2012 m. daugiau nei pusę (53,8 proc.) sostinės gyventojų mirčių sudarė 

mirtys nuo kraujotakos sistemos ligų (3 pav.). 

Kraujotakos sistemos ligų struktūroje mirtys nuo išeminių širdies ligų (tarp jų - miokardo 

infarkto) sudarė didžiausią dalį – 53,5 proc., antroje vietoje – mirtys nuo cerebrovaskulinių ligų 

(tarp jų - nuo insulto) sudarė 34,5 proc. 

Standartizuotas Vilniaus miesto vyrų (603,2/100 000 gyv.) mirtingumo nuo kraujotakos 

sistemos ligų rodiklis buvo beveik du kartus didesnis negu moterų (319,8/100 000 gyv.). Vilniaus 

mieste vyrų (546,25/100 000 gyv.) ir moterų (301,71/100 000 gyv.) standartizuotas mirtingumo nuo 

kraujotakos sistemos ligų rodiklis buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį (vyrų – 615,95/100 000 gyv., 

moterų – 340,12/100 000 gyv.) 

Didžiausias mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų – 65 metų amžiaus ir vyresnių 

(3211,99/100000 gyv.) sostinės gyventojų. Jaunėjant amžiui mirtingumas nuo kraujotakos sistemos 

ligų mažėja: 45 – 64 m. amžiaus gr. – 302,61/100 000 gyv., 18 – 44 m. amžiaus gr. – 20,64/100000 

gyv. ir 0 – 17 m. amžiaus gr. – 1,05/100 000 gyv. Lyginant 2012 m. su 2011 m. mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų visose amžiaus grupėse sumažėjo. 
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Piktybiniai navikai – antroji sostinės gyventojų mirties priežastis. 2012 m. Vilniaus mieste 

mirtys nuo piktybinių navikų sudarė 20,3 proc. visų mirčių (6 pav.), 100 000 sostinės gyventojų 

teko 217,3 mirusieji (Lietuvoje – 267,69). 

Analizuojant standartizuotą mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklį pagal lytį, Vilniaus 

mieste 100 000 gyv. teko 248,96 mirusiojo vyro (Lietuvoje – 276,55), o moterų beveik 2 kartus 

mažiau – 127,21 (Lietuvoje – 128,12). 

Vilniaus mieste, kaip ir visoje šalyje, daugiausiai vyrų mirė nuo gerklų, trachėjos, bronchų 

ir plaučių piktybinių navikų, moterų – nuo krūties piktybinių navikų (1 lentelė). Nors 2012 m. 

(60,49/100 000 gyv.) lyginant su 2011 m. (52,61/100 000 gyv.) mirtingumas nuo gerklų, trachėjos, 

bronchų ir plaučių piktybinių navikų vyrų tarpe stipriai išaugo Vilniaus mieste, tačiau jis yra 

mažesnis, lyginant su Lietuvos vidurkiu (89,09/100 000 gyv.). 
 

1 lentelė. Vilniaus miesto vyrų ir moterų pagrindinės mirties nuo piktybinių navikų priežastys 2012 

m. 

Nr. 
Vyrų Rodiklis 

100 000 

gyv. 

Nr. 
Moterų Rodiklis 

100 000 

gyv. Piktybiniai navikai Piktybiniai navikai 

1. Gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių 60,49 1. Krūties 30,12 

2. Priešinės liaukos (prostatos) 33,79 2. Storosios (gaubtinės) žarnos  14,89 

3. Storosios (gaubtinės) žarnos 21,27  3. Gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių  14,89  

4. Skrandžio 17,94 4. Skrandžio 12,86  

5. Leukemijos ir limfomos 14,18 5. Gimdos kaklelio 10,83 

 

Vilniaus mieste nuo 2006 m. (130,41/100 000 gyv.) iki 2010 m. (101,18/100 000 gyv.) 

mirtingumas dėl išorinių priežasčių mažėjo, tačiau pastaruosius dvejus metus (2011 m. – 

101,93/100 000 gyv., 2012 m. – 102,76/100 000 gyv.) stebimas nežymus jo didėjimas. Mirusiųjų 

dėl išorinių priežasčių skaičius užima stabilią trečią poziciją mirties priežasčių struktūroje (6 pav.). 

Vilniaus mieste 2012 m. dėl išorinių priežasčių mirė 550 asmenų, mirtingumo rodiklis 

siekė 102,76/100 000 gyv. (9,6 proc. visų mirusiųjų) – mažiau, lyginant su Lietuvos rodikliu 

(122,47/100 000 gyv.). Daugiausiai mirčių užregistruota įvykus nelaimingiems atsitikimams – 

67,08/100 000 gyv. (iš jų daugiausiai mirė dėl atsitiktinio apsinuodijimo alkoholiu (14,01) bei šalčio 

poveikio (13,45), kiek mažiau – dėl nukritimų (7,85) ir transporto įvykių (7,29)). Mirtys dėl 

savižudybių sudarė 15,32/100 000 gyv. Lyginant su Lietuvos vidurkiu, sostinėje užregistruota 

daugiau mirčių dėl šalčio poveikio, dėl apsinuodijimo alkoholiu bei nuo alkoholio ir narkotikų 

sąlygotų priežasčių. 

2012 m. standartizuotas vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių (166,92/100 000 vyrų) 

buvo beveik 4 kartus didesnis negu moterų (39,32/100 000 moterų) ir lyginant su 2011 m. – išaugo 

(2011 m. – 160,2/100 000 gyv.), moterų atvirkščiai – šiek tiek sumažėjo (2011 m. – 41,57/100 000 

gyv.). 

Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių Vilniaus m. sudarė 14,1 proc. visų mirčių, 100000 

vyrų teko 170,2 mirusieji (Lietuvoje – 202,7/100 000 vyrų), tuo tarpu moterų – tik 5,0 proc. 

(Vilniuje – 48,1/100 000 moterų, Lietuvoje – 53,9/100 000 moterų). 2012 m. nusižudė 59 sostinės 

vyrai (24,6/100 000 vyrų) ir 23 moterys (7,8/100 000 moterų), Lietuvoje atitinkamai 54,7/100 000 

vyrų ir 10,8/100 000 moterų. Mirčių nuo apsinuodijimo alkoholiu teko 22,9/100 000 vyrų 

(Lietuvoje – 15,7) ir 6,8/100 000 moterų (Lietuvoje – 3,2). 

Nors Vilniuje vyrų ir moterų savižudybių buvo mažiau negu Lietuvoje, tačiau santykinai 

daugiau mirčių nuo apsinuodijimų alkoholiu. 

2012 m. sostinės gyventojų mirtingumas nuo virškinimo sistemos ligų užėmė ketvirtą vietą 

(5,3 proc.) mirties priežasčių struktūroje (6 pav.), iš jų 22,6 proc. sudarė mirtys nuo kepenų cirozės 

ir fibrozės ir 22,9 proc. – nuo alkoholinės kepenų ligos. 100 000 gyventojų teko 56,99 mirtys nuo 

virškinimo sistemos ligų. 
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Lyginant standartizuotą vyrų ir moterų mirtingumo nuo virškinimo sistemos ligų rodiklį 

100 000 gyventojų, nuo šių ligų 2,6 karto daugiau mirė vyrų (74,87) negu moterų (28,79). Nuo 

alkoholinės kepenų ligos vyrų mirė 4 kartus daugiau nei moterų (100 000 gyv. teko 22,68 mirusio 

vyro ir 5,22 mirusios moterys), nuo kepenų cirozės ir fibrozės vyrų mirė 2 kartus daugiau nei 

moterų (100 000 gyv. teko 17,73 mirusio vyro ir 8,17 mirusios moters). 

 

 

Sergančių asmenų pasiskirstymas pagal ligų grupes 

 

HI SIC duomenimis, gautais iš Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos 

SVEIDRA, 2012 m. Vilniaus mieste ambulatorines ir stacionarines paslaugas teikiančiose sveikatos 

priežiūros įstaigose buvo užregistruota 432 552 (2011 m. – 436 195) sergančių asmenų, kuriems 

nustatyta bent viena liga ar susirgimas, 1000 gyventojų teko 808,2 (Lietuvoje – 733,4) sergančių 

asmenų, mažiau nei 2011 m. (Vilniaus m. – 815,8/1000 gyv., Lietuvoje – 736,6/1000 gyv.).  

Daugiausia Vilniaus miesto gyventojų sirgo kvėpavimo sistemos, kraujotakos sistemos ir 

akių ligomis (7 pav.). 
 

 
  7 pav. Sergančių asmenų pasiskirstymo pagal ligų grupes struktūra Vilniuje ir Lietuvoje  

2012 m. 

 

 

Bendrasis gyventojų sergamumas 

 

Bendrasis gyventojų sergamumas apima visus (naujus ir kartotinius) ligos atvejus nustatytu 

momentu, nepriklausomai nuo to, kada žmogus susirgo konkrečia liga.  

8 paveiksle pateikiama bendrojo sergamumo situacija Vilniuje ir Lietuvoje 2012 m. 

Lyginant su Lietuvos vidurkiu bendrasis sergamumas Vilniuje didesnis infekcinėmis ir 

parazitinėmis, kraujo ir kraujodaros organų, nervų sistemos, akių, ausų kvėpavimo, virškinimo, 

urogenitalinės sistemos ligomis bei įgimtomis formavimosi įdomis; mažesnis – endokrininės, 

kraujotakos, urogenitalinės sistemų ligomis bei psichikos ir elgesio sutrikimais. 
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8 pav. Bendrojo sergamumo situacija (rodiklis 1000 gyv.) Vilniuje ir Lietuvoje 2012 m. 

 

Lyginant su 2011 m., 2012 m. bendrasis sergamumas skirtingomis ligomis pakito nežymiai 

(HI SIC duomenys) (9 pav.). Labiausiai pastebėti svyravimai į blogąją pusę buvo endokrininės 

sistemos, akių, kraujotakos bei jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis (analogiškai 

2011 m. 1000 gyv. teko 105,9 atv., 2012 m. – 123,7 endokrininės sistemos ligų atv.; 2011 m. 1000 

gyv. teko 192,5 atv., 2012 m. – 216 akių ligų atv.; 2011 m. 1000 gyv. teko 251 atv., 2012 m. – 

266,7 kraujotakos sistemos ligų atv.; 2011 m. 1000 gyv. teko 179,4 atv., 2012 m. – 192,2 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligų atv.).  

 

 
9 pav. Bendrasis sergamumas (rodiklis 1000 gyv.) pagal ligų grupes Vilniuje 2011 – 

2012 metais 

 

 

Gyventojų sergamumas 

Kraujotakos sistemos ligos 

 

HI SIC duomenimis, Vilniaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, asmenų, sergančių 

kraujotakos sistemos ligomis, skaičius kiekvienais metais didėja. Vilniaus mieste 2012 m. 1000 

gyventojų teko 214,4 kraujotakos sistemos ligomis sergančių asmenų (Lietuvoje – 232,0/1000 

gyv.), o 2001 m. jų buvo mažiau – 132,0/1000 gyv. (Lietuvoje – 131,0/1000 gyv.). Sostinėje 2002 – 

2012 m. stebėtas mažesnis šiomis ligomis sergančių asmenų skaičius lyginant su Lietuvos vidurkiu 

(10 pav.). 
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10 pav. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skaičiaus pokyčiai 2001 – 2012 m. 

 

2012 m. moterų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis Vilniaus mieste buvo užregistruota 

daugiau negu vyrų: 1000 gyventojų teko 182,1 (Lietuvoje – 187,4) sergančių kraujotakos sistemos 

ligomis vyrų ir 240,6 moterų (Lietuvoje – 270,0). 

Kraujotakos sistemos ligos yra aktuali problema vyresniems gyventojams. Su amžiumi 

sergančiųjų kraujotakos sistemos ligomis skaičius smarkiai didėja (11 pav.), 2012 m., lyginant su 

2011 m., stebėtas sergančiųjų skaičiaus didėjimas visose amžiaus grupėse. 
 

 
11 pav. Asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skaičiaus pokyčiai 2001 – 2012 m. pagal 

amžiaus grupes 

 

2012 m., priešingai nei Lietuvoje, Vilniaus mieste užregistruota mažiau naujų kraujotakos 

sistemos ligų atvejų negu 2011 metais. 2012 m. sergamumas šiomis ligomis sostinėje buvo 39,0 

nauji atvejai 1000 gyventojų (2011 m. – 40,4), Lietuvoje atitinkamai – 43,1 nauji atvejai (2011 m. – 

28,9). 2012 m. šiek tiek daugiau negu 2011 m. užregistruota naujų išeminės širdies ligos atvejų 

1000 gyventojų (2012 m. – 3,8, 2011 m. – 3,6), iš jų, sergamumas miokardo infarkto išliko toks 

pats (2012 m. ir 2011 m. – 0,7). Cerebrovaskulinių ligų 2012 m. šiek tiek sumažėjo (2012 m. – 4,3, 

2011 m. – 4,7), iš jų, sergamumas insultu 2012 m. šiek tiek padidėjo (2012 m. – 1,8, 2011 m. – 1,7). 

Sergamumas hipertenzinėmis ligomis sostinėje, priešingai nei Lietuvoje, taip pat šiek tiek sumažėjo 

(2012 m. – 9,2, 2011 m. – 9,7) (12 pav.). 
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12 pav. Sergamumas (nauji ligų atvejai) kai kuriomis kraujotakos sistemos ligomis 1000 gyv. Vilniuje 

ir Lietuvoje 2011 – 2012 metais 

 

Sostinėje, 2012 m. duomenimis, lyginant su kitomis kraujotakos sistemos ligų grupėmis, 

daugiausia gyventojų sirgo hipertenzinėmis ligomis, 1000 gyventojų teko 164,6 sergančiųjų 

(Lietuvoje – 184,4 sergančiųjų). Lyginant su 2011 m. sergančiųjų šiomis ligomis skaičius padidėjo 

tiek Vilniaus m. (2011 m. – 1147,7), tiek ir visoje Lietuvoje (2011 m. – 159,5). 

Sergančiųjų hipertenzinėmis ligomis Vilniaus m. gyventojų skaičius sudaro 76,8 proc. visų 

kraujotakos sistemos ligomis sergančiųjų. 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2012 m. duomenimis, asmenų, priskirtų širdies ir 

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

galinčių dalyvauti asmenų skaičius (50 – 65 m. moterys ir 40 – 55 m. vyrai) Vilniaus mieste buvo 

115445. Iš jų 36510 asmenys, informuoti apie galimybę dalyvauti programoje, tai sudaro 31,63 

proc. Tuo tarpu 2011 m. informuotų apie šią programą asmenų buvo per pusę mažiau (13,40 proc.). 

 

Onkologiniai susirgimai 

 

Nors sergamumo struktūroje onkologiniai susirgimai yra ganėtinai nutolę nuo pirmojo 

trejetuko, tačiau mirtingumo struktūroje jie užima antrąją vietą ir yra viena aktualiausių visuomenės 

sveikatos problemų tiek mūsų šalyje, tiek ir visame pasaulyje.  

PSO duomenimis, kasmet pasaulyje apie 10 milijonų žmonių suserga įvairių lokalizacijų 

piktybiniais navikais, apie 6 milijonai iš jų nuo šios ligos miršta. Jei ir ateityje susirgimų 

piktybiniais navikais daugės taip sparčiai, prognozuojama, kad 2030 m. pasaulyje nuo šios ligos 

mirs apie 13 milijonų žmonių. Nerealu būtų tikėtis, kad ši onkologinė situacija aplenks ir Lietuvą, 

tuo labiau kad ir pastarąjį dešimtmetį gyventojų sergamumo bei mirtingumo struktūroje vėžys 

užima vieną pirmaujančiųjų vietų tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje. 

HI SIC duomenimis, paskaičiuotais remiantis Vėžio registro duomenimis, sergamumas 

onkologinėmis ligomis Lietuvoje tolygiai didėja. Ne išimtis ir Vilniaus miestas. 2010 m. Vilniaus 

mieste 100 000 gyv. teko 635,22 piktybinių navikų atvejai, 2011 m. rodiklis siekė jau 706,93 atv., 

2012 m. – sumažėjo iki 653,57 atv./100 000 gyv. (13 pav.).  
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13 pav. Sergamumas piktybiniais navikais 2001 – 2012 metų laikotarpiu Vilniuje ir 

Lietuvoje (rodiklis 100 000 gyv.) 
 

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto duomenimis, iš visų 2012 metų registruotų naujų 

onkologinių susirgimų – 89,1 proc. piktybiniai navikai. Naujai registruotų piktybinių navikų tarpe 

2012 m. Vilniaus mieste pirmavo kiti odos piktybiniai navikai (18,01 proc. visų naujai registruotų 

susirgimų), priešinės liaukos – 14,49 proc., krūties – 8,52 proc., gaubtinės žarnos – 5,97 proc., 

plaučių, trachėjos bei bronchų piktybiniai navikai – 5,95 proc. visų naujai registruotų piktybinių 

navikų atvejų (14 pav.).  

 

 
14 pav. Naujų susirgimų piktybiniais navikais struktūra Vilniuje 2012 m. 

 

Vyrų sergamumas onkologinėmis ligomis Vilniaus mieste 2012 m. buvo 722,92 atv./100 

000 gyv. (2011 m. – 765,39 atv./100 000 gyv.), moterų – 597,31 atv./100 000 gyv. (2011 m. – 

659,51 atv./100 000 gyv.). 

Vyrai Vilniaus mieste 2012 m. dažniausiai susirgo priešinės liaukos (prostatos), odos 

melanoma ir kitais odos piktybiniais navikais, plaučių, trachėjos, bronchų, gaubtinės žarnos, inkstų 

bei tiesiosios žarnos ir išangės piktybiniais navikais (2011 m. susirgimų struktūra vyrų tarpe buvo 

analogiška) (15 pav.). 2010 metais sergamumo situacija vyrų tarpe buvo kiek kitokia: vyrai 

dažniausiai susirgo priešinės liaukos (prostatos) (31,9 proc. naujų atvejų), odos (17,1 proc.), plaučių 

ir bronchų (8,1 proc.), storosios žarnos vėžiu (5,5 proc.), limfomomis ir leukozėmis (4,6 proc.) bei 

šlapimo pūslės vėžiu (3,3 proc.). 

2012 m. pastebėtas žymus naujų priešinės liaukos piktybinių navikų atvejų sumažėjimas, 

odos melanomos ir kitų odos piktybinių navikų padidėjimas vyrų tarpe. 
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 15 pav. Naujai užregistruotų piktybinių navikų atvejų pasiskirstymas vyrų tarpe Vilniuje 2011-2012 

m. (proc.) 
 

Moterys Vilniaus mieste 2012 m. dažniausiai susirgo odos melanoma ir kitais odos 

piktybiais navikais (24,76 proc. visų naujų atvejų moterų tarpe), krūties (16,77 proc.), gimdos kūno 

(7,88 proc.), gaubtinės žarnos (5,89 proc.) bei skrandžio (4,36 proc.) piktybiniais navikais (2011 m. 

susirgimų struktūra moterų tarpe buvo analogiška) (16 pav.). Tuo tarpu 2010 m. moterys Vilniaus 

mieste dažniausiai susirgo odos (27 proc. naujų atvejų), krūties (15,8 proc.), gimdos kaklelio, kūno 

ir gimdos (9,3 proc.) piktybiniais navikais, limfomomis ir leukozėmis (6,2 proc.), storosios žarnos 

(5,1 proc.) bei kiaušidžių (4,9 proc.) vėžiais.  

2012 m. pastebėtas žymus naujų krūties piktybinių navikų atvejų sumažėjimas. 
 

 
16 pav. Naujai užregistruotų piktybinių navikų atvejų pasiskirstymas moterų tarpe Vilniuje 

2011 – 2012 m. (proc.) 

Nors ir jaunėjantis, vėžys išlieka vyresnių žmonių liga. Sparčiausiai iki 2011 m. augęs 

sergamumas piktybiniais navikais 65+ m. amžiaus grupėje 2012 m. šiek tiek sumažėjo (2001 m. 

100 000 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų teko 1938,75 piktybinių navikų atv., 2011 m. rodiklis 

išaugo iki 2566,24 atv., 2012 m. registruotas 2349,41 atv./100 000 gyv.). 2011 metais stebėtas 

sergančių piktybiniais navikais asmenų sumažėjimas amžiaus grupėje iki 17 metų 2012 m. sparčiai 

išaugo (nuo 5,27 atv. 2011 m. iki 15,68 atv. 100 000 gyv. 2012 m.) (17 pav.). 
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17 pav. Sergančių piktybiniais navikais asmenų pasiskirstymas pagal amžių Vilniuje 2001 – 

2012 metų laikotarpiu (rodiklis 100 000 gyv.) 
 

Lietuvoje yra įgyvendinamos šešios prevencinės programos, finansuojamos privalomo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, iš jų 4 programos skirtos piktybinių navikų ankstyvajai 

diagnostikai.  

Vilniaus teritorinės ligonių kasos duomenimis, Vilniaus m. 2012 m. apie gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencijos priemonių programą informuota 27,58 proc. programoje galinčių 

dalyvauti moterų (2011 m. - 20,28 proc.). Tik 17,07 proc. (2011 m. – 13,63 proc.) moterų buvo 

paimtas ir įvertintas gimdos kaklelio citologinis tepinėlis (18 pav.).  
 

 
18 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas 2011 

– 2012 m. 

 

Apie atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinę programą 2012 m. 

Vilniaus mieste informuota 1,43 proc. daugiau moterų negu 2011 m. (analogiškai 22,55 proc. ir 

21,12 proc. moterų galinčių dalyvauti programoje) (19 pav.).  
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19 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymas 2012 m. 

 

Apie priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą 2012 m. 

Vilniaus mieste informuota tik 23,44 proc. galinčių dalyvauti programoje vyrų (2011 m. informacija 

pasiekė 28,32 proc. vyrų) (20 pav.).  
 

 
20 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas 2012 m. 

 

2012 m. duomenimis, apie storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę 

programą Vilniuje informuota 25,12 proc. iš visų galinčių dalyvauti programoje asmenų (21 pav.). 

Tik 0,53 proc. pacientų nusiųsti gydytojo specialisto konsultacijai su kolonoskopija (storosios 

žarnos endoskopinis tyrimas). 

 

 
21 pav. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas 2011-2012 m. 
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Traumos ir apsinuodijimai 

 

Jau eilę metų Lietuva kartu su kitomis Baltijos valstybėmis pirmauja Europos Sąjungoje 

(toliau – ES) pagal mirtingumą nuo išorinių priežasčių (t.y. sužeidimų ir apsinuodijimų). 2012 m. 

Lietuvoje nuo išorinių mirties priežasčių mirė 3659 asmenys, tačiau stacionare gydėsi 55324 

ligoniai, o iš viso asmens sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruoti 291639 nauji 

sužalojimai, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai. 

HI SIC duomenimis, asmenų, kuriems buvo užregistruota trauma ar kita išorinė priežastis 

(apsinuodijimas, nudegimas ar kt.) 2012 m. stebimas mažėjimas ir tenka 12743,8/100 000 gyv.    

(22 pav.). Lietuvoje traumų ar kitų išorinių priežasčių (apsinuodijimų, nudegimų ar kt.) nuo        

2010 m. didėja. 
 

 
22 pav. Asmenų, kuriems užregistruota trauma Vilniuje ir Lietuvoje 2008 – 2012 m., skaičius 

100 000 gyv. 

 

Nemirtinų sužeidimų, įvykusių asmenims kelių transporto įvykiuose, skaičius Vilniuje nuo 

2009 m. didėjo ir 2012 m. sudarė 127,24 atv./100 000 gyv., o Lietuvoje 2012 m. rodiklis mažai 

skyrėsi nuo Vilniaus rodiklio (124,24 atv./100 000 gyv.) (23 pav.). 
 

 
23 pav. Nemirtinų sužeidimų, įvykusių asmenims kelių transporto įvykiuose, skaičius  

100 000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2008-2012 m. 
 

Vilniuje tiek vyrams, tiek moterims užregistruota daugiau traumų ir apsinuodijimų negu 

vidutiniškai Lietuvoje: vyrams Vilniuje 15708,1 atv./100 000, Lietuvoje 12760,8 atv./100 000; 

moterims Vilniuje 10339 atv./100 000, Lietuvoje 7941,5 atv./100 000 gyventojų. 2012 m. Vilniuje 

traumų skaičiaus stebimas sumažėjimas. Daugiausiai traumų ir apsinuodijimų Vilniuje 2012 m. 

patyrė 18-44 m. amžiaus žmonės (13032,8/100 000 gyv.). 
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Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos, prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos duomenimis, lengvų nelaimingų atsitikimų Vilniaus miesto įmonėse 2012 m. 

užregistruota daugiau nei praeitų metų bėgyje: lengvo pobūdžio – 852 atvejai (2011 – 706), sunkių 

– 38 atvejų (2011 – 18), 16 – mirtinų atvejų (2011 – 10). 

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 

 

Psichikos sveikata laikoma svarbiausia XXI a. visuomenės sveikatos sritimi. Dėl psichikos 

sutrikimų didėja sergamumas, neįgalumas, savižudybių skaičius, laikinas ir pastovus 

nedarbingumas, daugėja nelaimingų atsitikimų. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro (VPSC) duomenimis, psichikos ir elgesio 

sutrikimų turinčių asmenų skaičius paskutiniais metais augo, Lietuvoje 2012 m. buvo 3481,1/100 

000 gyv., Vilniuje – 2830,7/100 000 gyv. (24 pav.). 
 

 
24 pav. Sergantys psichikos ligomis asmenys Vilniuje ir Lietuvoje 2008-2012m. 

 

Naujų ligų atvejų skaičius (sergamumas) Vilniuje nuo 2008 m. mažėjo ir 2012 m. buvo 

131,9/100 000 gyv., taip pat ir Lietuvoje 2012 m. sumažėjo ir buvo 225,9/100 000 gyv. 

Nuo 2008 iki 2012 m. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 

Vilniuje sparčiai augo ir 2012 m. pasiekė 201,23 atvejus 100 000 gyventojų. Lietuvoje sergamumas 

psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį taip pat didėja (25 pav.). 
 

 
25 pav. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 100 000 gyv. 2008 – 2012 

m. 
 

VPSC duomenimis, naujų narkomanijos ir toksikomanijos atvejų skaičius Vilniuje 2012 m. 

buvo 24,3/100 000 gyv., Lietuvoje tuo tarpu - 3 kartus mažesnis (7,2/100 000 gyv.). Vilniuje jau 
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daugelį metų sergamumas priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų yra vienas didžiausių 

Lietuvoje ir siekia 24,29 atv./100 000 gyv., kai Lietuvoje – 7,16 atv./100 000 gyv. 

 

Endokrininės sistemos ligos 

 

Asmenų, sergančių endokrininės sistemos ligomis, iš jų cukriniu diabetu, skaičius 2001 – 

2012 metų laikotarpiu Vilniaus mieste, kaip ir visoje Lietuvoje, tolygiai didėjo. Ypač pastebimas 

spartus sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis skaičiaus didėjimas nuo 2010 m. (26 pav.). 2012 

m. 1000 gyventojų teko 134,1 endokrininės sistemos ligomis sergantys asmenys (Lietuvoje – 

126,0/1000 gyv.). 

2012 m. sostinės gyventojai, sergantys cukriniu diabetu, sudarė 26,0 proc. visų sergančiųjų 

endokrininės sistemos ligomis. 2001 – 2012 metų laikotarpiu cukriniu diabetu sergančių asmenų 

skaičius nuolat didėjo. 2012 metais 1000 sostinės gyventojų teko 34,9 sergantieji šia liga, Lietuvoje 

jų užregistruota šiek tiek mažiau – 30,8/1000 gyv. (26 pav.). 
 

 
26 pav. Asmenų, sergančių endokrininės sistemos ligomis, iš jų cukriniu diabetu, 

skaičiaus pokyčiai 2001 – 2012 m. 

 

2012 metais sostinėje buvo užregistruoti 32,4 nauji endokrininės sistemos ligų atvejai 1000 

gyventojų (2011 m. – 29,6). Sostinėje 2001 – 2012 m. laikotarpiu daugiausiai daugiausia naujų 

cukrinio diabeto atvejų buvo nustatyta 2012 m., 1000 gyventojų teko 3,9 naujų šios ligos atvejai, 

2001 m. – 2,3 nauji atvejai. 

2012 m. 1000 sostinės vyrų teko 96,5 sergantieji endokrininės sistemos ligomis, o 1000 

sostinės moterų 1,7 karto daugiau – 164,6 sergančiosios endokrininės sistemos ligomis. 

Endokrininės sistemos ligomis moterys serga dažniau negu vyrai, nes moterų sergamumas 

skydliaukės ligomis yra gerokai didesnis. 2012 m. vyrų cukriniu diabetu sirgo šiek tiek mažiau 

(31,2/1000 gyv.) negu moterų (37,9/1000 gyv.) (27 pav.). 
 

 

27 pav. Sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis, iš jų cukriniu diabetu, skaičius 

1000-iui gyventojų pagal lytį Vilniaus mieste 2001-2012 m. 
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Su amžiumi sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis, iš jų, cukriniu diabetu, skaičius 

didėja. Pastaraisiais metais stebimas spartus sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis skaičiaus 

didėjimas vyresnio amžiaus gyventojų grupėse (45 – 64 m. ir 65 m. ir vyresnių), o nuo 2011 m. ir   

0 – 17 metų amžiaus grupėje (28 pav.). Vyresnio amžiaus grupėse spartų endokrininės sistemos ligų 

skaičiaus augimą galėjo lemti sergančiųjų cukriniu diabetu skaičiaus didėjimas, tačiau 0 – 17 m. 

amžiaus grupėje sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis skaičiaus didėjimui cukrinis diabetas 

įtakos neturėjo.  

 

 
28 pav. Sergančiųjų endokrininės sistemos ligomis skaičius 1000-iui gyventojų pagal amžių 

Vilniaus mieste 2001-2012 m. 
 

 

Virškinimo sistemos ligos 

 

Vilniaus mieste 2011 m. iš viso buvo užregistruoti 58555 susirgimai virškinimo sistemos 

ligomis (be dantų ligų), 1000 gyventojų teko 109,4 atvejai (Lietuvoje – 102,2), 2011 metais šių ligų 

buvo užregistruota mažiau – 105,2 atv./1000 gyv. (Lietuvoje – 95,7) (29 pav.). 

Naujų šių ligų atvejų 2012 metais Vilniaus mieste buvo užregistruota 39657, 1000 gyventojų 

teko 74,1 nauji šių ligų atvejai (Lietuvoje – 67,6). 

Lietuvoje ir Vilniaus mieste 2001–2012 m. laikotarpiu stebimos asmenų, sergančių 

virškinimo sistemos ligomis (be dantų ligų) bei asmenų, kuriems pirmą kartą gyvenime 

užregistruota virškinimo sistemos liga (sergamumas), skaičiaus didėjimo tendencija (29 pav.). 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sergantys asmenys (Vilnius) 77,2 77,5 79,1 78,9 84,4 79,6 78,8 83,4 84,1 88,8 104,9 110,6

Sergantys asmenys (Lietuva) 73,5 76,1 74,6 79,7 82,9 80,9 80,2 86,8 85,0 86,9 94,0 99,3

Sergamumas (Vilnius) 40,5 44,3 47,3 48,7 52,6 50,3 50,1 53,3 54,0 56,8 64,3 64,1

Sergamumas (Lietuva) 41,8 46,3 46,6 51,3 53,5 52,3 51,4 56,2 54,7 55,9 59,1 58,7
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29 pav. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis ir asmenų, kuriems pirmą kartą 

užregistruota liga, skaičius 1000-iui Vilniaus miesto ir Lietuvos gyventojų (atvejų) 2001 – 2012 

metais 
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Virškinimo sistemos ligomis labiau linkusios sirgti moterys negu vyrai. 2012 metais 1000 

sostinės gyventojų teko 114,8 sergančios moterys ir 105,5 vyrai. 

2001 – 2012 metų laikotarpiu virškinimo sistemos ligomis dažniau sirgo asmenys iki 17 

metų bei 65 metų ir vyresni gyventojai. Mažiausias sergamumas šiomis ligomis stebėtas 18 – 44 

metų amžiaus grupėje. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis daugiametė dinamika (2001 

– 2012 m.) buvo didėjanti visose Vilniaus miesto gyventojų amžiaus grupėse (30 pav.). 
 

 
30 pav. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis, skaičius 1000-iui Vilniaus miesto 

gyventojų 2001 – 2012 metais pagal amžiaus grupes 

 

2012 m. daugiausia sostinės gyventojų sirgo dantų ligomis (taip pat ir dantų ėduonimi) 

(90,8/1000 gyv.), stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligomis (54,9/1000 gyv.), iš jų, 

gastritu ir duodenitu (24,7/1000 gyv.) ir stemplės (18,1/1000 gyv.) ligomis (31 pav.).  
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31 pav. Asmenų, sergančių virškinimo sistemos ligomis, skaičius 1000-iui Vilniaus miesto ir 

Lietuvos gyventojų 2012 m. 
 

Vilniaus teritorinės ligonių kasos 2012 m. duomenimis, vaikų, krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius (6 – 14 metų vaikai) 

Vilniaus mieste buvo 40406. Iš jų paslaugos buvo suteiktos 8422 vaikams, tai sudarė 20,84 proc. 

Tuo tarpu 2011 m. šių paslaugų buvo suteikta per pusę mažiau (9,65 proc.). 
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Kvėpavimo sistemos ligos 

 

Kvėpavimo sistemos ligos yra dažniausiai pasitaikanti ligų grupė tiek vaikų, tiek 

suaugusiųjų žmonių tarpe. Retas vaikas užauga bent kartą per metus nesirgęs virusine infekcija. 

HI SIC duomenimis, kvėpavimo sistemos ligomis 2012 m. Lietuvoje sirgo 265,4/1000 gyv., 

Vilniuje sergančių asmenų skaičius buvo didesnis ir 2012 m. siekė 303,23/1000 gyv. (32 pav.). Tiek 

Lietuvoje, tiek ir Vilniuje vaikams (0-17 m.) užregistruojama apie 2 kartus daugiau kvėpavimo 

sistemos ligų negu suaugusiems (atitinkamai Lietuvoje 564/1000 gyv. ir 196,1/1000 gyv., Vilniuje 

(656/1000 gyv. ir 230,7/1000 gyv.). 
 

 
32 pav. Sergantys kvėpavimo sistemos ligomis asm. (rodiklis 1000 gyv.) Vilniuje ir 

Lietuvoje 2008-2012 m. 

Astma Vilniaus mieste vaikai iki 17 m. sirgo dažniau (45,4/1000 gyv.) lyginant su Lietuvos 

vidurkiu (38,7/1000 gyv.). 0-17 m. amžiaus grupėje Vilniuje, astma diagnozuota 4,4 karto dažniau, 

nei suaugusiųjų (18-64 m. ) grupėje. 

 

 

Infekcinės ir parazitinės ligos 

 

Remiantis užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, pastaraisiais metais 

Lietuvos gyventojų sergamumas užkrečiamomis ligomis (UL) auga ir kasmet sudaro apie 

penktadalį visų užregistruotų susirgimų. 2012 m. 98 proc. sergančiųjų užkrečiamomis ligomis 

sudarė darbingo amžiaus žmonės ir vaikai. Pernai Lietuvoje užregistruota 680 240 susirgimų 

užkrečiamomis ligomis, iš kurių didžiausią dalį, t.y. 93,73 proc., sudarė sergamumas oro lašeliniu 

būdu plintančios infekcijos, kur dauguma (91 proc.) sudarė susirgimai gripu ir viršutinėmis 

kvėpavimo takų infekcijomis. Likusią UL susirgimų dalį sudarė: 2,72 proc. - žarnyno infekcinės 

ligos, 1,83 proc. – parazitinės ligos, 0,19 proc. – plaučių tuberkuliozė, 0,045 proc. – virusiniai 

hepatitai ir 1,49 proc. – kitos infekcinės ligos.  

Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Vilniaus mieste sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis didėja ir sergamumo rodiklis 2012 m. 1000-ui gyventojų siekė 58,4, 2011 m. – 54,77, 2010 

m. – 53,6, 2009 m. – 51,4 susirgimus (33 pav.). 
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33 pav. Sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis Vilniuje ir Lietuvoje 2001-2012 m. 

 

Daugiausiai sergančių asmenų infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis 2012 m. buvo 0-17 

metų amžiuje (144,1/1000 gyv.). 18-64 metų amžiuje sergančių asmenų buvo 63,1/1000 gyv., o   

65-ių ir vyresnių – 55,6/1000gyv.  

Infekcijomis ir parazitinėmis ligomis sergančiųjų moterų buvo daugiau, nei vyrų ir Vilniuje 

ir Lietuvos mastu. Tiek vyrų, tiek ir moterų tarpe sergančiųjų infekcijomis ir parazitinėmis ligomis 

2012 metais Vilniaus mieste buvo daugiau negu Lietuvoje (Vilniaus mieste vyrų – 71,80/1000 gyv., 

moterų – 80,23/1000 gyv., Lietuvoje vyrų – 51,54/1000 gyv., moterų – 60,58/1000 gyv.). 

Lietuva pirmauja Europoje pagal tuberkuliozės paplitimą. 2012 m. mūsų šalyje 

užregistruoti 1430 nauji tuberkuliozės atvejai, Vilniuje – 118 atvejų, (2011 m. – 109 atvejai). VVSC 

duomenimis, Vilniaus mieste 2012 m. užregistruota 12 proc. daugiau atvira plaučių tuberkuliozės 

forma susirgusių asmenų nei 2011 m. Metų gale atvira tuberkuliozės forma sirgo 252 ligoniai. Tik 

43 iš jų (17,1 %) buvo benamiai. Nuo atviros kvėpavimo organų tuberkuliozės 2012 m. mirė 20 

vilniečių. Mirtingumas palyginus su 2011 m. padidėjo 44 %. 

Lytiškai plintančios ligos (LPL): Remiantis ULAC duomenimis, Lietuvoje 2012 metais 

sergamumas žmogaus imunodeficito virusu (ŽIV), sifiliu, gonorėja ir chlamidioze sumažėjo 

lyginant duomenis su 2011 metais (34 pav.). 2012 m. užregistruoti 219 susirgimai gonorėja (2011 

m. – 248), 265 – chlamidioze (2011 m. – 343), 227 – sifiliu (2011 m. – 273) bei 160 – ŽIV infekcija 

(2011 m. – 166). Vilniaus mieste nuo 2010 metų sergamumas lytiškai plintančiomis infekcijomis 

(LPI) mažėja: sergamumas sifiliu 2012 metais siekė 1,79 (96 susirgimai, iš jų 43 vyrai ir 53 

moterys, 38,5 proc. užsikrėtusių buvo 25-34 m. amžiaus), gonorėja – 1,21 (65 susirgimai, iš jų 60 

vyrai ir 5 moterys, 52,3 proc. užsikrėtusių buvo 25-34 m. amžiaus), chlamidioze – 2,78/10 000 gyv. 

(149 susirgimai, iš jų 93 vyrai ir 56 moterys, 48,3 proc. užsikrėtusių buvo 25-34 m. amžiaus), tačiau 

ŽIV infekcija Vilniuje 2012 metais padidėjo ir siekė 0,82/10 000gyv., užregistruota 44 nauji 

susirgimo ŽIV infekcija atvejai. 75 proc. užsikrėtusiųjų ŽIV infekcija buvo vyrai. Daugiausiai 

užsikrėtusiųjų buvo 25-44 metų amžiaus (70,5 proc.). AIDS Vilniaus mieste susirgimų diagnozuota 

9 žmonėms. 
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34 pav. Sergamumas sifiliu, gonorėja, chlamidioze ir ŽIV Vilniuje 2009-2012 m. 

 

2012 m. Vilniuje registruota 145622 susirgimai ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis (ŪVKTI) ir gripu, 2011 m. registruota mažiau – 122550 atvejų, 2010 m. – 111688 

atvejai. Sergamumas 2012 m. padidėjo 15,84 proc. 2012 užregistruota 514 susirgęs gripu asmenys, 

2011 m. – 2791. Sergamumas gripu sumažėjo 5 kartus. 

VVSC užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės skyriaus duomenimis, nuo 2009 m. 

stebimas sergamumo ūmiomis žarnyno infekcijomis (ŪŽI) augimo tendencija. Kasmet 

užregistruojama apie 5 tūkst. šių infekcijų atvejų. 2012 m. iš viso užregistruota 5750 sergančiųjų 

(2011 m. – 5763). Šios infekcijos kasmet sudaro 40-43 proc. visų užregistruojamų infekcijų. 

VVSC duomenimis Vilniaus mieste užregistruoti 372 salmonelioze susirgę asmenys (2011 

m. – 527). Sergamumo rodiklis Vilniuje buvo 6,97/10 000 gyventojų, o 2011 m. – 9,54. 2012 m. 

Vilniaus mieste užregistruota keturi salmoneliozės protrūkiai kolektyvuose, kuriuose sirgo 36 

asmenys iš jų – 15 hospitalizuoti, 21 gydėsi ambulatoriškai. Protrūkių priežastys – nepakankamai 

termiškai apdoroti kiaušiniai, vištiena. Taip pat užregistruoti keturi salmoneliozės protrūkiai 

namuose. Sirgo aštuoni asmenys, iš jų šeši – hospitalizuoti, du gydėsi ambulatoriškai. Įtariami 

produktai, kurių sudėtyje buvo nepakankamai termiškai paruošti ar žali kiaušiniai (tortas, naminiai 

ledai, kiaušinienė). 2012 m., kaip ir ankstesniais metais, salmonelioze daugiausia sirgo 1–3 metų 

amžiaus vaikai. 

Apsikrėtusiųjų šigelioze 2012 m. buvo du kartus daugiau (2012 m. – 30, 2011 m. – 15,  

2010 m. – 18). Iš 30 vilniečių 2012 m. sirgusių šigelioze, 11 (36,7 %) užsikrėtė užsienyje (Egipte, 

Latvijoje, Bulgarijoje, Rusijoje, Indijoje). 11 asmenų (63,3 %) šia liga užsikrėtė Lietuvoje, 

gyvenamoje vietoje. Buvo užregistruotas vienas šigeliozės šeiminis protrūkis, kurio metu susirgo du 

vaikai. Daugiausiai apsikėtusiųjų šigelioze buvo vaikai iki 17 m. amžiaus. 

VVSC duomenimis, vis daugiau vilniečių užsikrečia per maistą plintančia žarnyno infekcija 

– kampilobakterioze. 2012 m. šia infekcija užsikrėtė 331 Vilniaus gyventojas, tai yra 16 proc. 

daugiau nei ankstesniais metais. Jau dešimtmetį stebima sergamumo kampilobakteriozėmis 

didėjimo tendencija, tiek Vilniaus m. sav., tiek šalyje. Dauguma susirgusiųjų kampilobakterioze – 

vaikai (220 atvejų, t.y. 66,5 proc.). 

Sergamumas jersinioze Vilniaus m. sav. 2012 m. užregistruoti 70 jersinioze susirgę 

asmenys (2011 m. – 104). Žarnyno jersinioze susirgo 35 vaikai (50 proc.) ir 35 suaugę asmenys. 

Sergamumas ešerichioze Vilniaus m. sav. turi tendenciją augti. 2012 m. užregistruota 130 

susirgimo atvejų, 2011 m. – 128 susirgimai. Ešerichioze sirgo tik vaikai, daugiausiai iki trijų metų 

amžiaus.  

Sergamumas virusinėmis žarnyno infekcijomis (VŽI) pastaraisiais metais išlieka gana 

didelis, 2012 m. užregistruoti 1967 virusinės kilmės infekcijų atvejai. Didžiausią virusinių infekcijų 

dalį sudarė rotavirusinė žarnyno infekcija – 84,6 proc. 
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35 pav. Sergamumas VŽI nepatikslinta, norovirusine ir rotavirusine infekcijomis Vilniaus m. 

sav. 2010-2012 m. 

 

Vilniaus mieste 2012 m. rotavirusine infekcija susirgo 976 vaikai ir 91 suaugusieji. 

Palyginus su 2011 m. sergamumas padidėjo 7,4 proc. (2011 m. – 988 susirgusiųjų) (35 pav.). 

Dažniausiai sirgo mažyliai iki trijų metų, tai sudarė 72,1 proc. visų susirgusių asmenų. Vilniaus 

mieste 2012 m. užregistruota 101 norovirusinės infekcijos atvejų. Stebimas infekcijos mažėjimas 

(2011 m. – 118 atvejai). 76,2 proc. susirgusiųjų sudarė vaikai iki 3 metų amžiaus. 2012 metais VŽI 

(nepatikslintos) Vilniaus mieste buvo užregistruota 706 atvejai. 54,5 proc. susirgusiųjų buvo vaikai 

iki 3 metų amžiaus. 

Vilniaus mieste gyventojų sergamumas virusiniais hepatitais nuolat buvo didesnis negu 

visoje šalyje. Per 2003-2011 m. Vilniuje vyravo sergamumas hepatitu, plintančiu per kraują. Tačiau 

2012 metais sostinėje užregistruotas išplitęs virusinio hepatito A protrūkis, dėl to 3 kartus išaugo ir 

bendras sergamumo ūmiais virusiniais hepatitais rodiklis. 

Iki 2012 m. visą dešimtmetį, VVSC duomenimis, būdavo registruojami tik pavieniai 

hepatito A atvejai Vilniuje, kurių daugelis būdavo susiję su kelionėmis į užsienio šalis. Tuo tarpu, 

esant mažam sergamumui, didėjo šiai infekcijai imlių asmenų ir susidarė palankios sąlygos jos 

išplitimui. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl 2012 m. Vilniaus mieste staigiai padidėjo sergamumas 

hepatitu A – susirgo 89 asmenys (2011 m. – 6 atv.). Tai net 15 kartų daugiau negu ankstesnius 

dešimt metų. Hepatitu A 2012 m. Vilniuje sirgo įvairaus amžiaus vilniečiai, dažniau suaugusieji. 

Net 95,6 proc. sudarė vietiniai atvejai, liga dažniausiai tarp vilniečių plito buitinio kontakto keliu. 

VVSC 2012 m. Vilniaus mieste nustatė vienuolika Hepatito A protrūkių, iš jų vienas kilo romų 

bendruomenėje, trys – vaikų socialinės globos namuose ir septyni – šeimose. 

 

 

Vaikų sveikatos būklė 

 

SVEIDROS duomenimis, Vilniaus miesto ambulatorinėse sveikatos priežiūros 

įstaigose 2012 m. užregistruoti 97 407 apsilankę vaikai (amžiaus grupė iki 17 m.), tai 979 vaikais 

daugiau lyginant su 2011 m. Vaikams daugiausia užregistruota regėjimo sutrikimų – 22,2 proc. 

apsilankiusiųjų, nenormali laikysena – 4,3 proc. apsilankiusiųjų, skoliozė – 2,8 proc., 

deformuojančios dorsopatijos – 2,6 proc., klausos defektai – 0,3 proc., kalbos sutrikimai – 0,2 proc. 

apsilankiusiųjų. 

Analizuojant pagal amžiaus grupes, lyginant su 2011 m., situacija šiek tiek pablogėjo. 

2012 m. (lyginant su 2011 m.) Vilniaus m. vaikams (amžiaus grupėje iki 17 metų) registruota 

daugiau regėjimo sutrikimų (2011 m. – 20,0 proc., 2012 m. – 22,2 proc.), skoliozės (2011 m. – 1,6 

proc., 2012 m. – 2,8 proc.), nenormalios laikysenos atvejų (2011 m. – 4,2 proc., 2012 m. – 4,3 

proc.) bei klausos defektų (2011 m. – 0,2 proc., 2012 m. – 0,3 proc.). Mažiau registruota 

deformuojančių dorsopatijų atvejų (2011 m. – 2,7 proc., 2012 m. – 2,6 proc.).  

 Daugiausia regėjimo sutrikimų nustatyta 15 – 17 metų amžiaus grupėje (26,3 proc.), 

toje pačioje amžiaus grupėje nustatyta ir daugiausia skoliozės (7,2 proc.) bei deformuojančių 
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dorsopatijų (4,9 proc.) atvejų, daugiausia nenormalios laikysenos atvejų nustatyta 7 – 14 m. 

amžiaus vaikams (7,9 proc.). Daugiausia kalbos sutrikimų užregistruota amžiaus grupėje iki 6 m. 

(0,4 proc.), klausos defektų užregistruota visose amžiaus grupėse apylygiai (po 0,2 – 0,3 proc.)      

(2 lentelė). 
 

2 lentelė. Vaikų, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, skaičius pagal amžių 2011-2012 m. 

(SVEIDROS duomenys) 

 
Kalbos sutrikimai 

Nenormali 

laikysena 

Deformuojančios 

dorsopatijos 
Skoliozė Klausos defektai 

Regėjimo 

sutrikimai 

 
2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

0-6 m. 0,3 0,4 0,5 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 14,9 17,3 

7-14 m. 0,1 0,1 7,6 7,9 4,6 4,3 2,1 4 0,2 0,2 24 26,2 

15-17 m. 0,1 0,1 5,5 5,9 4,8 4,9 4,2 7,2 0,2 0,3 23,2 26,3 

 

Fizinės aplinkos veiksniai 

 

Vilniaus miesto maudyklų vandens kokybė 2013 m. 

 

Vilniuje tyrimai atliekami oficialiai įteisintose penkiose maudyklose: Neries (Valakupių I ir 

II, Žirmūnų), Salotės bei Žaliųjų ežerų. Nuo 2009 m. pradėti stebėti dažnai žmonių lankomi Tapelių 

bei Baldžio (Šilo) ežerai. 

Vilniaus miesto savivaldybės įmonė UAB ,,Grinda” nuo 2011 m. prižiūri Vilniaus m. 

paplūdimius. 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras stebi maudyklų vandens tyrimų 

rezultatus vadovaudamasis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė” bei 

informuoja visuomenę taršos atvejais (3 lentelė). 

Tyrimai atliekami maudymosi sezono metu (birželio 1 d. – rugsėjo 15 d.) kas dvi savaites.  
 

3 lentelė. Stebimi maudyklų rodikliai 

Mikrobiologiniai Fizikiniai-cheminiai 

 Žarniniai enterokokai (kas dvi savaites)  

 Žarninės lazdelės (kas dvi savaites) 

 Salmonelių skaičius (susidarius 

išskirtinei situacijai)  

 

 Atliekos, nuolaužos ir plūduriuojančios 

medžiagos (kas dvi savaites) 

 Amonio azotas (esant eutrofikacijos 

tendencijoms) 

 Kjeldalio azotas (esant eutrofikacijos 

tendencijoms) 

 Bendrasis fosforas (esant eutrofikacijos 

tendencijoms) 

 

Atsižvelgiant į higienos normos reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 

100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000/100 

ml vandens. 

2013 m. maudymosi sezono metu tiriami mikrobiologiniai vandens kokybiniai rodikliai 

viršijo leidžiamą žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių normą 2013.06.14 Žirmūnų paplūdimyje 

(žr. 1 priedą). Atlikus pakartotinį tyrimą 2013.06.19, Žirmūnų paplūdimyje žarninių enterokokų ir 

žarninių lazdelių skaičius nebuvo viršytas. 

 

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybė Vilniaus mieste 2012 m. 

 

Remiantis AB „Vilniaus vandenys” pateikta informacija, Vilnius yra viena iš nedaugelio 

Europos sostinių, kurioje gyventojams centralizuotai tiekiamas požeminis vanduo iš giluminių 
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gręžinių, tuo tarpu švedai, lenkai ar estai ir daugelis kitų geria išvalytą paviršinį cheminiu būdu 

apdorotą vandenį, kurio kokybė ir skonis niekada neprilygs mūsų vandeniui. 

Kokios vandenvietės eksploatuojamos Vilniaus mieste, kokiems mikrorajonams tiekiamas 

vanduo ir kokie geriamojo vandens kokybiniai rodikliai, galite susipažinti šiame žemėlapyje adresu: 

http://www.vv.lt/lt/vandens_kokybe/zemelapis.php. 

Vilniuje 2009 m. 531,4 tūkst. gyventojų (95 proc.) vartojo centralizuotai tiekiamą geriamąjį 

vandenį.  

Pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės 

reikalavimai”, geriamasis vanduo yra saugus ir sveikas vartoti, kai: jame nėra mikroorganizmų, 

parazitų ir medžiagų, savo skaičiais ar koncentracija galinčių kelti didelį pavojų žmonių sveikatai; 

geriamasis vanduo atitinka šios higienos normos nustatytus minimalius mikrobinius ir toksinius 

(cheminius) rodiklius; užtikrinama vandens išteklių ir tiekiamo geriamojo vandens apsauga nuo 

taršos, o vandens programinė priežiūra geriamojo vandens tiekėjų vykdoma taip, kad būtų galima 

įvertinti ir nustatyti, ar vanduo atitinka šioje higienos normoje nustatytus mikrobinius ir toksinius 

(cheminius) rodiklius geriamojo vandens vartojimo vietose. 

Vyrauja nuostata, kad indikatoriniai rodikliai tiesiogiai nesietini su kenksmingu poveikiu 

žmonių sveikatai, tačiau neatsiejamai parodo geriamojo vandens savybes, jo ruošimo ir tiekimo 

technologijų trūkumus. Kai aptinkami padidinti bendrosios geležies, mangano, amonio kiekiai ar 

didesnis drumstumas, leistinų normų viršijimo priežastimis gali būti geriamojo vandens ruošimo ir 

tiekimo technologijų pažeidimai. 

2012 m. Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Bukčių vandenvietėse bendrosios 

geležies koncentracijos viršijo HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” 

nustatytas normas. (žr. 2 priedą). 

2012 m. Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Vingio parko, Bukčių vandenvietėse 

mangano koncentracijos viršijo HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai” 

nustatytas normas (žr. 3 priedą). 

Dėl didelio geležies kiekio vamzdynuose susidaro nuosėdos, susiaurinančios vamzdžio 

skerspjūvį, todėl pasikeitus vandens tekėjimo krypčiai ar slėgiui, vartotoją pasiekia drumzlinas 

vanduo. Per didelis geriamojo vandens drumstumas 2012 m. buvo Daniliškių ir Trakų Vokės 

vandenvietėse (žr. 4 priedą). 

Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę galimų būtų gerinti įdiegiant 

nugeležinimo įrenginius, rekonstruojant senus vandens tiekimo tinklus bei atliekant daugiau tyrimų. 

 

Oro kokybė Vilniaus mieste 2012 m. 

 

PSO duomenimis, Europos regione kietosios dalelės sumažina tikėtiną gyvenimo trukmę 

vidutiniškai beveik vienais metais, labiausiai padidina kraujotakos ir kvėpavimo sistemos ligų 

riziką, taip pat gali sukelti vėžio paūmėjimą. 

40 mln. žmonių didžiausiuose 115 miestų Europos Sąjungoje veikia oro tarša, kuri peržengia 

PSO rekomenduojamas ribines vertes vienam iš teršalų. Vaikai, gyvendami šalia kelių, kuriais juda 

sunkusis transportas, turi dvigubai didesnę riziką susirgti kvėpavimo sistemos ligomis, nei tie, kurie 

gyvena šalia gatvių, kur eismas ne toks intensyvus. 

Vilniaus mieste oro kokybė tiriama automatinėse oro kokybės tyrimo (OKT) stotyse –

Žirmūnų, Savanorių prospekto, Senamiesčio ir Lazdynų. OKT stotyse nepertraukiamai matuojama 

koncentracija teršalų, kurių vertinimą reglamentuoja ES direktyvos ir Lietuvos teisės aktai. 

Kietosios dalelės – ore esančių dalelių ir skysčio lašelių (aerozolių) mišinys, kurio sudėtyje 

gali būti įvairių komponentų – rūgščių, sulfatų, nitratų, organinių junginių, metalų, dirvožemio 

dalelių, dulkių, suodžių ir kt. Į orą išmetamos kietosios dalelės labai skiriasi savo fizine ir chemine 

sudėtimi, įvairūs yra dalelių dydžiai ir jų išmetimo šaltiniai. 

http://www.vv.lt/lt/vandens_kokybe/zemelapis.php
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2011 m. ir 2012 m. didesnis nei leidžiamas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis 

nefiksuotas. Visose OKT užfiksuota mažesnė tarša nei 2010 metais, tik Žirmūnuose padidėjo, ir vos 

neperžengė normos ribų (2011 m.) (36 pav.). 
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36 pav. Parų skaičius per metus, kai KD10 koncentracijos viršijo leistinas normas Vilniaus mieste 

2007-2012 m. (leistina 35 d. ribinė vertė). 
 

Užterštumas kietosiomis dalelėmis dažniausiai padidėja esant šaltiems orams, sausį – vasarį, 

bei ištirpus sniegui (kovą – balandį). Įsivyravus sausiems orams, daugiau kietųjų dalelių į orą 

patenka nuo tinkamai nenuvalytų gatvių (37 pav.).  
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2009m. 2010m. 2011m. 2012m.

37 pav. Parų skaičius per metus pagal mėnesius, kai KD10 koncentracijos viršijo leistinas normas 

Vilniaus mieste 2009-2012 m. 

 

Komunalinės tarnybos dažnai nespėja operatyviai iš gatvių pašalinti per žiemą susikaupusių 

nešvarumų. Todėl didesnė kietųjų dalelių koncentracija užfiksuojama net esant oro sąlygoms, 

palankioms išsisklaidyti teršalams. 

Nuo 2007 m. Žirmūnų OKT stotelė matuoja ir smulkesnes kietąsias daleles, kurių 

aerodinaminis skersmuo ne didesnis nei 2,5 μm. Pastaraisiais metais vidutinė metinė koncentracija 

didėjo ir 2012 m. siekė 19 μg/m
3
, ribinė vertė yra 29 μg/m

3
 (žr. 5 priedą). 
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Į žmogaus organizmą smulkios kietosios dalelės patenka kvėpuojant. Stambesnės dalelės 

susilaiko viršutiniuose kvėpavimo takuose, todėl didelio pavojaus sveikatai jos nekelia. Turimi 

duomenys rodo, kad smulkiosios dalelės (KD2,5) yra pavojingesnės už didesnes, nors stambesnės 

frakcijos (2,5–10 μm skersmens) dalelių nepaisyti negalima. KD10 (iki 10 mikronų skersmens) 

dalelės gali nusėsti bronchuose ir plaučiuose, sukeldamos plaučių ligas. O mažesnės nei 2,5 

mikronų dydžio KD2,5 dalelės, patenkančios į plaučius ar kraujotakos sistemą, gali paskatinti 

kvėpavimo takų, kardiovaskulinės sistemos ligas, infarktą ar net sukelti priešlaikinę mirtį. Ilgą laiką 

būnant tokių dalelių turinčioje aplinkoje, didėja plaučių vėžio rizika. 

Azoto dioksidas (NO2) – rudos spalvos, slogaus kvapo dujos. Patekusios į žmogaus 

organizmą, jos dirgina kvėpavimo takus ir gali pabloginti sveikatą. NO2 gali pažeisti giliuosius 

plaučių audinius ir sukelti plaučių edemą. Kai šis azoto dioksidas įkvepiamas su kitais teršalais, 

efektas būna suminis.  

2012 m. vidutinė metinė NO2 koncentracija Vilniaus OKT stotyse svyravo nuo 15 iki 33 

μg/m3. Žirmūnų OKT stotyje, įrengtoje prie intensyvaus eismo gatvės NO2 vidutinė metinė 

koncentracija buvo didžiausia (33 μg/m3), bet neviršijo ribinės vertės (40 μg/m3) (žr. 6 priedą). 

Didžiausia ozono (O3) koncentracija būna priemiesčiuose pavasarį ir vasarą, kai saulės 

aktyvumas didžiausias. Lazdynuose 2012 m. užfiksuotos 6 dienos, kai 8 val. ozono koncentracijos 

vidurkis viršijo nustatytą vertę (120 μg/m3). Jei atmosferoje yra pakankamas aktyvių nemetaninių 

angliavandenilių ir azoto oksidų kiekis ir saulės spinduliavimas intensyvus, prasideda naujų 

junginių, tokių kaip ozonas ir peroksiacetilnitratai, formavimasis. Natūraliai ozonas žemutiniuose 

atmosferos sluoksniuose gali susidaryti esant elektros iškrovai. Šis procesas nesmarkiai veikia 

pažeminio ozono koncentracijas (žr. 7 priedą). 

Ozonas yra plaučių dirgiklis, veikiantis plaučių gleivinės membraną ir kitus plaučių audinius 

bei kvėpavimo funkcijas. Klinikiniais tyrimais nustatyta, kad ozonas susilpnina plaučių mechaninį 

atsparumą, sukeliantį kvėpavimo sistemos pakitimus – skausmą ryjant, padažnėjusį kvėpavimą ir kt. 

Dėl ozono poveikio reiškiasi klinikiniai simptomai: krūtinės suveržimas, kosėjimas, dusimas. 

Kvėpavimo sutrikimais dažniausiai skundžiasi žmonės, sergantys kvėpavimo takų ligomis (astma, 

bronchitu, emfizema). 

Daugiausia sieros dioksido (SO2) išsiskiria deginant akmens anglį ir naftą. Sieros dioksidas 

su azoto oksidais, sąveikaudamas su ore esančiais vandens garais, sudaro rūgštis ir rūgščių druskas. 

Taip atsiranda rūgštūs lietūs. Kvėpuojant sieros dvideginiu užterštu oru, dirginama viršutinių 

kvėpavimo takų ir akių gleivinė. Bendras toksinis veikimas reiškiasi anemija ir kepenų funkcijos 

sutrikimu. 2012 m. sieros dioksido (žr. 8 priedą), koncentracijos neviršijo ribinių verčių. 

Orą anglies monoksidu (CO) labiausiai teršia automobiliai, metalurgijos gamyklos, dujų 

užpildymo stotys. Ypač daug jo susidaro nevisiškai sudegus kurui. CO poveikis klastingas, nes jis 

nedirgina gleivinių ir neturi kvapo. Tai – dažniausia mirtinų apsinuodijimų priežastis. 2012 m. 

Vilniaus m. anglies monoksido koncentracijos neviršijo ribinių verčių. 

Benzopirenas išsiskiria degant anglims, naftai, benzinui ir kitiems angliavandeniliams. Jis 

taip pat yra pagrindinis kancerogenas (vėžį sukelianti medžiaga), randamas tabako dūmuose. 

Vilniaus Žirmūnų ir Savanorių pr. OKT stebimos benzopireno koncentracijos 2012 m. neviršijo 

ribinių verčių. 

 

Sveikatos priežiūros sistemos raida 

 

Ambulatorinė sveikatos priežiūra 

 

Šiuo metu Lietuvoje gydytojų skaičių sudaro visi gydytojo išsilavinimą turintys asmenys, 

dirbantys sveikatos priežiūros, sveikatos mokymo, mokslo ir valdymo srityse. Taigi statistinis 

gydytojų skaičius Lietuvoje atspindi ekonomiškai aktyvių gydytojų skaičių. HI SIC duomenimis, 

Vilniaus m. sav. 2010 m. gydytojų skaičius 10 000 gyv. smarkiai sumažėjo 58,8 (38 pav.). Tačiau 
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2012 metai gydytojų skaičius padidėjo iki 60,6/10 000 gyv. Tuo tarpu Lietuvoje gydytojų skaičius 

nuo 2009 metų didėjo ir 2012 m. 10 000 gyv. teko 45,6 gydytojai. 
 

 
38 pav. Gydytojų sk. 10 000 gyv. Vilniaus m. sav. ir Lietuvoje 2002 – 2012 m. 

 

Apsilankymų pas gydytojus Vilniaus m. sav. 2012 metais viso buvo 5307,1 (1-am 

gyventojui teko 9,9 apsilankymai). Šis rodiklis nuo 2011 metų padidėjo 3,1 proc. Lietuvoje šis 

rodiklis nuo 2011 metų taip pat padidėjo ir 2012 metais 1-am gyventojui tenka 8 apsilankymai. 

Vilniaus m. sav. nuo 2001 m. iki 2012 m. šeimos gydytojų skaičius didėjo nuo 1,68 iki 

6,53/10 000 gyv. (39 pav.). Lietuvoje pastarąjį dešimtmetį šeimos gydytojų skaičius didėjo (nuo 

2,58 iki 6,37/10 000 gyv.). Taip pat didėjo ir apsilankymai pas šeimos gydytojus. Vilniaus mieste 

nuo 2006 m. iki 2011 m. apsilankymų skaičius 1-am asmeniui padidėjo nuo 1,96 iki 2,97. Lietuvos 

mastu apsilankymai pas šeimos gydytojus taip pat didėja ir 2012 metais 1-am asmeniui tenka 3,34 

apsilankymai. 
 

 
39 pav. Šeimos gydytojų sk. 10 000 gyv. Vilniaus m. sav. ir Lietuvoje 2001 – 2012 m. 

 

Odontologų skaičius, tenkantis 10 000 gyventojų, didėja (40 pav.) ir 10 000 gyv. tenka 12,3 

odontologai. Lietuvoje šis skaičius taip pat didėja. Apsilankymai pas odontologus Vilniaus m. sav. 

2012 m. didėja, lyginant su 2011 m. 2011 m. iš viso užregistruota 731493 (1-am gyv. teko 1,37 

apsilankymų), 2012 m. – 842282 (1-am gyv. teko 1,57 apsilankymų). Lietuvoje šis rodiklis nuo 

2008 m. didėjo ir 2012 m. 1-am gyv. teko 1,15 apsilankymų. 
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40 pav. Odontologų sk. 10 000 gyv. Vilniaus m. sav. ir Lietuvoje 2001 – 2012 m. 

 

HI SIC duomenimis, Vilniaus m. sav. 2012 metų pabaigoje 10 000 gyv. teko 16,2 vidaus 

ligų gydytojai (Lietuvoje – 9,69/10 000 gyv.) (4 lentelė). Vidaus ligų gydytojų sumažėjo (dalis jų 

persikvalifikavo į šeimos gydytojus). Gydytojų chirurgų skaičius nuo 2008 m. iki 2012 m. padidėjo 

ir 2012 m. siekė 5,85/10 000 gyv. (Lietuvoje – 3,11/10 000 gyv.). Vilniuje nuo 2008 metų gydytojų 

akušerių ginekologų skaičius mažėjo, tačiau 2012 m. padaugėjo ir 10 000 vilniečių tenka 3,15 

akušerių ginekologų. Lietuvoje šis rodiklis nežymiai kinta. Lietuvoje gydytojų psichiatrų skaičius 

nuo 2008 m. iki 2012 m. nežymiai keitėsi. Vilniaus m. sav. 2012 metais gydytojų psichiatrų yra 

3,8/10 000 gyv. Lietuvoje 2012 m. specialistų su aukštuoju ir aukštesniuoju medicininiu 

išsilavinimu (ne gydytojų) buvo 31118 arba 104,7/10 000 gyv. Vilniaus m. sav. specialistų su 

aukštuoju ir aukštesniuoju medicininiu išsilavinimu (ne gydytojų) per dešimtmetį nežymiai kito. 

Slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius nuo 2001 m. iki 2012 m. nežymiai kito tiek Lietuvos 

vidurkiu, tiek Vilniaus m. sav. ir 10 000 vilniečių tenka 97,5 slaugytojai. 
 

4 lentelė. Gyventojų aprūpinimas medicinos personalu Vilniaus m. sav. 2008-2012m. 
 2008 2009 2010 2011 2012 

Vidaus ligų sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 17,24 16,87 15,68 16,5 16,2 

Lietuva 9,27 9,06 9,01 9,75 9,69 

Chirurgų sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 5,39 5,41 5,22 5,31 5,85 

Lietuva 2,56 2,52 2,58 3 3,11 

Akušerių ginekologų sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 3,21 2,98 2,92 2,98 3,15 

Lietuva 2,22 2,15 2,17 2,33 2,31 

Psichiatrų sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 4,07 3,86 3,68 3,96 3,8 

Lietuva 1,73 1,71 1,73 1,84 1,84 

Specialistų su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 121 120,3 121,7 126,9 131,6 

Lietuva 95,8 94,8 95,2 103,0 104,7 

Slaugytojų (įskaitant akušerius) sk./10 000 gyv. 

Vilniaus m. sav. 90,7 89,3 91,3 95,4 97,5 

Lietuva 74,4 73 73,5 79,4 79,7 

 

 

Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų apimtis 

 

Nuo 2009 metų suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius didėja (41 pav.). 

2009 m. Vilniaus mieste šis paslaugų skaičius sudarė 165,4/1000 gyv., o 2012 metais šis rodiklis 
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padidėjo iki 207,97/1000 gyv. Lietuvos mastu suteiktų greitosios medicinos pagalbos paslaugų 

skaičius taip pat didėja nuo 2009 metų ir 2012 metais yra 220,5/1000 gyv. 
 

 
  41 pav. Suteiktas greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius 2008–2012 m. 

 

Vilniaus mieste 2011 – 2012 m. padaugėjo suteiktų greitosios medicinos pagalbų dėl 

nelaimingų atsitikimų (nuo 13,1 iki 13,3 proc.) (5 lentelė) gimdyvių ir ligonių pervežimų (nuo 9,9 

iki 10,9 proc.). Sumažėjo suteiktų greitosios medicinos pagalbų nuo ūmių susirgimų (nuo 76,7 iki 

75,4 proc.), o nėštumo pogimdyminių laikotarpio patologijų liko nepakitęs t.y. 0,4 proc. 
 

5 lentelė. Greitosios medicinos pagalbos struktūra pagal priežastis 2011 – 2012 m.  
 Metai 

 

 

 

 

Vietovė 

Suteikta medicinos 

pagalba 

Suteiktos pagalbos struktūra ++ 

nelaimingi 

atsitikimai 

ūmūs 

susirgimai ir 

būklės 

nėštumo 

pogimdyminio 

laikot. patologija 

gimdyvių ir ligoninių 

pervežimai 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Lietuva 663560 658647 13,5 13,2 74,1 74,5 0,3 0,3 12,1 12,0 

Vilnius 108821 111310 13,1 13,3 76,7 75,4 0,4 0,4 9,9 10,9 

Vilniaus r. 17046 17203 14,5 15,2 70,4 73,2 0,5 0,4 14,7 11,3 

Šalčininkų r. 6279 6610 12,3 9,8 77,1 78,7 0,3 0,7 10,3 10,7 

 

Laikinojo nedarbingumo atvejų skaičius 

 

Lietuvos Respublikos Valstybinės darbo inspekcijos, prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos (VDI) duomenimis, Vilniaus miesto įmonėse iš viso gauta pranešimų apie padarinius – 

336 atsitikimų ir šiems atvejams buvo suteiktos 17725 nedarbingumo dienos (6 lentelė).  

 

6 lentelė. Nelaimingų atsitikimų darbe padariniai įvykę 2012 metais Vilniaus miesto įmonėse ir 

Lietuvoje. 

Padarinių rodikliai 

Nelaimingų atsitikimų darbe 

Vilniaus mieste Lietuvoje 

Lengvų Sunkių Mirtinų Iš viso Lengvų Sunkių Mirtinų Iš viso 

Gauta pranešimų apie 

padarinius (skaičius) 
307 22 7 336 1451 98 29 1578 

Nedarbingumo dienų skaičius 

(kalendorinis) 
14607 2918 200 17725 74899 14080 788 89767 

 

Vakcinacijos apimtys 

 

Skiepai yra viena efektyviausių profilaktikos priemonių kovojant su infekcinėmis ligomis. 

Remiantis VVSC duomenimis, vakcinacija Vilniaus m. sav. mažėja (42 pav.). Nuo 2008 m. iki 

2012 m. tuberkuliozės vakcina paskiepytų naujagimių sumažėjo 2,5 proc. Hepatito B vakcinacija 
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(skiepijami vienerių metų amžiaus vaikai) sumažėjo 2,5 proc. Difterijos/stabligės, kokliušo, 

poliomielito, hemofilus vakcina skiepijami dviejų metų amžiaus vaikai. Tačiau ir šios vakcinacijos 

apimtys Vilniaus m. sav. mažėja ir nuo 2008 metų sumažėjo 2,4 proc. Tymų, epideminio parotito, 

raudonukės vakcina taip pat skiepijama dviejų metų amžiaus vaikams, o nuo 2008 m. iki 2012 m. 

tymų, epideminio parotito, raudonukės paskiepytų vaikų sumažėjo 4,6 proc. 
 

 
42 pav. Vakcinacijos apimtys Vilniaus m. sav. 2008-2012 m. 

 

 

SAVIVALDYBEI BŪDINGA DALIS 
 

Tyrimas savivaldybės mastu 
 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras (toliau – VVSB) 2013 m. atliko 

tyrimą „Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos 

priežiūrą“. 

 

 Tyrimo metodika 

 

 

Pagrindiniai tyrimo tikslai: 

 Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų subjektyvią 

sveikatą, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius; 

 Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų gyvensenos 

įpročius, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius; 

 Įvertinti 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų požiūrį į sveikatos 

priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius. 

Tyrimo tikslinė grupė – nuolatiniai 20 – 64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės 

gyventojai. 

Tyrimo metodas – nuolatinių 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų 

apklausa, pagal VVSB sudarytą klausimyną, laikantis Lietuvos socialinių tyrimų asociacijos, 

“ICC/ESOMAR International Code of Marketing and Social Research Practise” taisyklių ir visų 

socialinių tyrimų kokybės standartų bei socialinių tyrimų etikos principų, užtikrinant tyrimo 

objektyvumą ir tyrimo rezultatų neviešinimą. 

Tyrimo instrumentas – 14 puslapių VVSB sudarytas klausimynas. Pagrindinę klausimyno 

dalį sudaro 84 klausimai, respondento duomenys – 9 klausimai. Pateikiami klausimai suskirstyti į 

aštuonias atskiras dalis: 1) Medicininis aptarnavimas ir sveikata; 2) Mityba; 3) Rūkymas; 4) 

Metimas rūkyti; 5) Kiti klausimai apie rūkymą; 6) Alkoholio vartojimas; 7) Svoris, ūgis ir fizinis 

aktyvumas; 8) Kita. 
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Prieš vykdant apklausą, 2013 m. rugsėjo 25 – spalio 1 dienomis buvo atliekamas pilotinis 30 

patogiąja atranka atrinktų 20-64 m. amžiaus Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų tyrimas, kurio 

metu išbandytas klausimynas, identifikuoti galimi klausimyno trūkumai, kurie buvo koreguojami, 

suderinus su tyrimo užsakovu.  

Vykdant apklausą naudotas tiesioginio interviu (angl. Face-to-face) metodas, kurio metu 

respondentus apklausė ir klausimyną pildė specialių apmokymų kursą išklausę 12 apklausėjų. 

Specialių mokymų metu buvo aptarti atrankos atlikimo principai, pristatomas tyrimo maršrutas, 

supažindinama su klausimais, informacija, kurią darbuotojai gali teikti paaiškindami sąvokas, 

klausimus. Apklausėjams buvo parengtos apklausos vykdymo instrukcijos, jie buvo mokomi pildyti 

klausimyną, surasti klaidas netaisyklingai užpildytose anketose.  

Apklausėjai tyrimo dalyvius supažindindavo su tyrimo tikslu, konsultuodavo dėl apklausos 

metu iškilusių klausimų. Respondentams pageidaujant, apklausėjai klausimus pateikdavo rusų ar 

lenkų kalba.  

Tais atvejais, kai nebuvo galima išvengti pašalinių asmenų dalyvavimo interviu metu, 

klausimyną pildė patys respondentai taip siekiant užtikrinti respondentų visišką privatumą, 

sumažinti respondentų socialinį šališkumą, baimę atsiskleisti prieš šeimos narius, gimines ar 

draugus bei norint sumažinti tyrimo duomenų paklaidą. Pasitaikydavo atvejų, kai respondentai 

pageidaudavo patys užpildyti klausimyną. Tai buvo leidžiama pateikus respondentams detalias 

instrukcijas apie klausimyno pildymą su prašymu būti atidžiam ir stengtis nepraleisti nei vieno 

atsakymo, kadangi kiekvieno nuomonė yra labai svarbi. 80,3 proc. visų klausimynų pildė tik 

apklausėjas ir 19,7 proc. klausimynų užpildė patys respondentai. Vidutinė interviu trukmė – 25 min. 

Apklausėjų darbo kokybė buvo kontroliuojama tikrinant anketas. Tikrinant anketas rasta 31 

nekokybiška anketa. Sugadinti duomenys buvo rasti tarp anketų, kurias pildė patys respondentai, 

pagrinde jaunų žmonių (20-24 m.), ypač vaikinų tarpe. Tarkim, į klausimą, kur buvo prašoma 

pažymėti vieną atsakymo variantą, buvo pažymėti keli, kai kur užbraukti patys klausimai, palikta 

daug neatsakytų klausimų. Kai kurie apklausėjai patys pranešė radę tokių anketų. Tokios anketos 

buvo pašalintos iš tolimesnės duomenų analizės, nes būtų iškreipę tyrimų duomenis. Į tas seniūnijas, 

kuriose buvo pridaryta didelių klaidų, apklausėjai vyko antrąsyk ir naudodamiesi tuo pačiu atrankos 

principu, papildomai užpildė dar 31 anketas.  

Į galutinę statistinių duomenų skaitmeninę bylą įtraukti tik tie užpildyti klausimynai, 

kuriuose neatsakytų klausimų skaičius neviršija 20 proc. nuo bendro pirminių apklausos indikatorių 

skaičiaus.  

Tikrinant apklausėjų darbo kokybę, buvo tikrinami respondentų imties kontrolės lapai bei 

telefonu pakartotinai buvo susisiekiama su 10 proc. respondentų. 

Duomenys buvo suvedami į skaitmeninę bylą SPSS formate. Tyrimo rezultatai apdoroti su 

IBM SPSS Statistics programa, 20 versija. Norint vaizdžiau pateikti gautus rezultatus buvo 

naudojama Excel for Windows programa.  

Duomenų analizė atlikta naudojant aprašomosios ir daugiamatės statistikos metodus. 

Statistiškai reikšmingiems skirtumams tarp skirtingų sociodemografinių tiriamųjų charakteristikų 

buvo naudoti Chi kvadrato (χ²) kriterijus. 

Imties dydis ir paklaidos tikimybė. Iš viso apklausoje dalyvavo 1065 nuolatiniai Vilniaus 

miesto savivaldybės gyventojai nuo 20 iki 64 metų amžiaus. Lietuvos gyventojų apklausos rezultatų 

bendrųjų atsakymų pasiskirstymų paklaida neviršija 3 proc. Skaičiuojant imtį remtasi T. Yamane ir 

V. A. Jadov imties skaičiavimo formulėmis.  

Iš viso buvo aplankyti 1796 namų ūkiai, buvo apklausti 1065 respondentai. Atsako dažnis – 

59,3 proc. Dėl įvairių priežasčių apklausa neįvyko 731 namų ūkyje (40,7 proc.), iš kurių 401 

respondentas (54,9 proc.) atsisakė dalyvauti tyrime nurodydamas, jog: “neturiu laiko“, „tingiu“, 

„nesutinku pildyti jokių anketų, nes tai laiko gaišimas ir į mūsų atsakymus vis vien 

neatsižvelgiama“, „man tai neįdomu“, sirgo, buvo neblaivus (-i), argumentuodami, jog „per ilga 

anketa“, „tai mano asmeninis reikalas ką aš galvoju“, atsisakydavo teigdami, jog turi greitai išeiti, 

mažas vaikas neleidžia pildyti ir kt. Daugiau atsisakiusiųjų buvo vyrų tarpe 235 (58,6 proc.), nei 
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moterų – 166 (41,4 proc.). 113 (15,5 proc.) aplankytų namų ūkių negyvena tinkamas apklausai 

respondentas, 217 (29,7 proc.) respondentų nebuvo rasti namuose, lankantis 3 kartus. Apklausa 

atlikta 2013 m. spalio 19 – lapkričio 20 dienomis. 

Atrankos procedūra. Tyrimui atlikti buvo naudojama reprezentatyvi tikimybinė atranka, 

kurios metu buvo vertinamas nuolatinių Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų pasiskirstymas 

pagal seniūnijas, amžių bei lytį. Buvo vykdoma daugiapakopė stratifikuota atsitiktinė atranka 

kuomet respondentui atrinkti buvo naudojami keli etapai.  

 Pirmame etape buvo atliekamas geografinis atrankos paskirstymas. Geografiškai atranka 

savo proporcijomis atitinka bendras gyventojų proporcijas atskirose seniūnijose. Dvidešimtyje 

seniūnijų, proporcingai gyventojų skaičiui jose, atsižvelgiant į amžiaus ir lyties rodiklius 

apskaičiuojamas reikiamų apklausti respondentų toje vietovėje skaičius.  

 Antrame etape iš kiekvienos seniūnijos atsitiktiniu būdu buvo atrenkami pirminiai 

atrankos punktai, t.y. gatvės, nuo kurių pradedamas atrankos maršrutas.  

 Trečiame etape buvo atrenkami namų ūkiai, dalyvausiantys tyrime. Ši atranka atliekama 

naudojant maršrutinės atrankos metodą, pradedant nuo pradinio atrankos punkto (t.y. gatvės). 

Atranka pradedama nuo gatvės pradžios ir lankomasi kas antro daugiabučio namo kas trečiame bute 

ir kas trečiame gyvenamajame name. Neradus respondentų, namų ūkiuose buvo lankomasi po 3 

kartus. Negyvenamos, gamybinės patalpos, ofisai praleidžiami, neįskaičiuojant jų į maršruto 

žingsnį. 

 Respondentų atranka buvo pradedama įprastai: kol nei viena iš amžiaus ir lyties kvotų 

nėra užpildyta respondentas pagal artimiausio gimtadienio taisyklę pasirenkamas iš visų šeimos 

narių ar bute gyvenančiųjų. Kai kuri nors iš amžiaus ir/ar lyties kvotų užpildyta respondentas pagal 

artimiausio gimtadienio taisyklę pasirenkamas tik iš reikiamos amžiaus grupės ir/ar lyties šeimos 

narių. Gimtadienio data sužinoma klausiant asmenį, kuris apklausėjams atidarė duris. 

 Apklaustasis buvo registruojamas respondentų sąraše. Kontroliuojant imtį apklausėjas kas 

dieną turėjo informuoti tyrimo vadovą apie apklaustus respondentus.  

Sudarant imtį remtasi naujausiais Statistikos Departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės duomenimis („Vilniaus miesto seniūnijų gyventojų skaičius. Požymiai: seniūnija ir 

gyventojų skaičius, lytis ir amžius”). 

9 priede pateikiamas imties dydis pagal amžių ir lytį. 10 priede – Vilniaus miesto seniūnijų 

gyventojų skaičius ir imties dydis pagal seniūnijas. 

 

Respondentų duomenys. Tyrime dalyvavo 1065 Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje 

gyvenantys respondentai. Daugiau nei pusę tyrimo dalyvių buvo moterys – 54,3 proc., vyrai sudaro 

45,7 proc. 

 
43 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, proc., N=1065 

 

Tyrime dalyvavo respondentai nuo 20 iki 64 metų amžiaus. Didžiausią dalį (39,1 proc.) 

respondentų sudarė jauniausi (20 – 34 metų amžiaus) asmenys, beveik trečdalis respondentų buvo 
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35 – 49 metų amžiaus, o vyriausi (50 – 64 metų) respondentai sudarė 29,0 proc. tyrime 

dalyvavusiųjų (43 pav.). 
 

 Tyrimo rezultatai 

 

Savo sveikatos būklės vertinimas. Daugiau nei du trečdaliai respondentų savo sveikatos 

būklę vertina kaip gerą (47,8 proc.) arba labai gerą (22,9 proc.). Maždaug penktadalis tiriamųjų 

nurodo, kad jų sveikatos būklė yra vidutiniška. Savo sveikatos būklę kaip blogą vertina 3,7 proc., o 

kaip labai blogą – 0,5 proc. tyrimo dalyvių (44 pav.). 

 
44 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas, proc., N=1062 

 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, vyrai geriau vertina savo sveikatą, nei moterys (p<0,05). 

Plačiau žr. 45 paveikslą.  

 
χ²=11,484, df=4, p<0,05 

45 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas pagal lytį, proc., N=1062 

 

 Kaip galime matyti iš 46 paveikslo duomenų, jaunesni asmenys savo sveikatą dažniau 

vertina geriau, nei vyresni (p<0,001). Kaip labai gerą savo sveikatą dažniau įvardija 20-34 m. 

asmenys (40,6 proc.), kaip gerą – 35-49 m. amžiaus respondentai (58 proc.), kaip vidutinišką – 50-

64 m. asmenys (45,8 proc.), kaip blogą – taip pat 50-64 m. apklausos dalyviai (6,8 proc.).  
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χ²=209,901, df=8, p<0,001 

46 pav. Respondentų savo sveikatos vertinimas pagal amžių, proc. N=1062 
 

 

Mityba. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių nurodo, kad pusryčiauja, tačiau savaitės darbo 

dienomis pusryčiaujančiųjų dalis yra mažesnė nei savaitgaliais ir sudaro atitinkamai 78,9 proc. ir 

84,9 proc. (47 pav.). 

 
47 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal pusryčiavimą savaitės darbo dienomis ir savaitgalį, proc., 

N=1065 

 

Savaitės darbo dienomis dažniau pusryčiauja moterys (81,3 proc.), nei vyrai (76,0 proc.) 

(χ²=4,522; df=1; p<0,05) bei vyresnio amžiau asmenys (20-34 m. – 74,8 proc., 35-49 m. – 77,6 

proc., 50-64 m. – 85,8 proc., χ²=13,327, df=2, p<0,001).  

Savaitgalį taip pat dažniau pusryčiauja moterys (87,2 proc.), nei vyrai (82,1 proc.) 

(χ²=5,277; df=1; p<0,05) bei vyresnio amžiaus asmenys (20-34 m. – 82,0 proc., 35-49 m. – 83,2 

proc., 50-64 m. – 90,6 proc., χ²=11,380, df=2, p<0,05). 

 Didžioji dauguma pusryčiaujančių darbo dienomis respondentų teigė pusryčiaujantys 5 

dienas (90,8 proc.). 3,6 proc. apklausos dalyvių nurodė pusryčiaujantys 4 dienas, 4,1 proc. – 3 

dienas, 1,3 proc. – 2 dienas ir 0,2 proc. – 1 dieną per savaitę.  

 Didžioji dauguma pusryčiaujančių savaitgalį teigė, kad paprastai pusryčiauja abi 

savaitgalio dienas (97,1 proc.). Tik 2,9 proc. apklausos dalyvių teigė pusryčiaujantys vieną 

savaitgalio dieną (šeštadienį arba sekmadienį) (žr. 7 paveikslą). 

 Daugiau nei pusė respondentų nurodė valgantys 3 kartus per dieną (58,3 proc.). Šiek tiek 

daugiau nei ketvirtadalis teigė valgantys du kartus per dieną (21,6 proc.). 14,8 proc. tyrime 
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dalyvavusių nurodė valgantys 4 kartus per dieną, 3,2 proc. – 5 ir daugiau kartų per dieną ir 2,1 proc. 

apklaustųjų teigė valgantys 1 kartą dienoje (48 pav.). 

 
48 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal tai kiek kartų per dieną jie valgo, neskaitant 

užkandžiavimų, proc., N=1065 

 

Daugiau kartų per dieną valgo moterys, nei vyrai (p<0,05) bei vyresni asmenys, palyginus 

su jaunesniais (p<0,001). Plačiau žr. 49 ir 50 paveikslus. 

 
χ²=13,140; df=4; p<0,05 

 
χ²=30,862; df=8; p<0,001 

49 pav. Respondentų valgymo per dieną 

dažnis pagal lytį, proc., N=1065 
50 pav. Respondentų valgymo per dieną dažnis 

pagal amžių, proc., N=1065 
 

 

Vertinant mitybos įpročius, buvo siekiama išsiaiškinti kokie maisto produktai ir kaip 

dažnai yra vartojami. Tyrimo rezultatai rodo, kad tokių maisto produktų kaip limonadai, Coca-Cola 

ir pan. visiškai nevartoja beveik pusė respondentų (49,5 proc.), grūdų košių – beveik penktadalis 

(24,7 proc.), varškės sūrio – 24,5 proc., jautienos – 22,2 proc. Tuo tarpu tokius produktus kaip 

šviežios daržovės nurodo vartojantys ne rečiau kaip 4 kartus per savaitę 57,8 proc., šviežius vaisius 

ar uogas – 54,1 proc., virtas, konservuota daržoves – 45,3 proc., kitokius vaisiu ir uogas – 33,9 

proc., mėsos produktus (tokius kaip dešra, kumpis) – 29,2 proc., kiauliena – 21,0 proc. respondentų. 

Plačiau žr. 7 lentelę. 
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7 lentelė. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal tai, kiek kartų vidutiniškai per savaitę jie valgo 

įvairius maisto produktus, proc., N=1065 

 

Maisto produktai 
Nevartoju 

visai 

Rečiau 

nei 1 

dieną 

1 dieną 
2-3 

dienas 

4-5 

dienas 

6-7 

dienas 

Virtos bulvės 2,5 21,0 27,5 38,7 8,3 2,0 

Keptos bulvės (ne traškučiai) 11,9 34,7 29,9 19,0 3,5 1,0 

Ryžiai ar makaronai 2,5 15,1 32,8 39,0 9,5 1,1 

Grūdų košė 24,7 16,9 26,0 21,0 8,7 2,8 

Fermentinis sūris (geltonas) 8,5 17,8 25,9 36,0 9,2 2,5 

Varškė 13,1 19,5 25,2 27,8 11,5 3,0 

Varškės sūris (baltas) 24,5 34,8 18,9 17,0 3,5 1,3 

Kiauliena 5,4 9,6 26,1 38,0 17,2 3,8 

Jautiena 22,2 31,0 27,9 13,0 4,2 1,7 

Paukštiena (vištiena, kalakutiena 

ar kt.) 
1,6 4,8 17,2 58,3 15,1 3,0 

Kiti mėsos produktai (dešra, 

kumpis, kt.) 
4,4 7,6 14,4 44,4 21,1 8,1 

Žuvis 3,0 31,0 44,8 17,3 3,2 0,7 

Šviežios daržovės 0,4 6,9 8,6 26,2 31,7 26,1 

Kitokios (virtos, konservuotos) 

daržovės 
2,3 10,6 11,1 30,8 25,8 19,5 

Švieži vaisiai ar uogos 2,3 10,9 10,6 22,1 24,6 29,5 

Kitokie vaisiai ar uogos 6,7 19,6 17,4 22,3 20,8 13,1 

Konditeriniai gaminiai 

(sausainiai, pyragai, tortai) 
6,4 19,8 25,9 35,1 6,8 6,0 

Saldainiai ar šokoladas 6,4 21,6 30,1 27,5 7,3 7,0 

Kiaušiniai 4,1 13,7 26,9 37,0 13,6 4,6 

Limonadai, Coca-cola ir pan. 49,5 20,6 10,6 9,2 4,3 5,7 

Sultys 16,5 20,8 18,1 24,9 10,1 9,6 

 

Beveik trečdalis tyrimo dalyvių (32,9 proc.) nurodo, kad maisto etiketėse pateiktos 

informacijos niekada neskaito, Beveik tokia pati dalis (31,5 proc.) – tokią informaciją skaito kartais, 

beveik ketvirtadalis (24,0 proc.) tai daro dažnai, o šiek tiek daugiau nei dešimtadalis (11,5 proc.) – 

visada (51 pav.). 

 
51 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal kaip dažnai jie skaito maisto produktų etiketėse pateiktą 

informaciją, proc., N=1065 

 

 Kaip rodo tyrimo rezultatai, moterys dažniau skaito maisto produktų etiketėse pateiktą 

informaciją visada (16,3 proc.) bei dažnai (32,9 proc.), palyginus su vyrais (visada skaito – 6 proc., 

dažnai – 13,6 proc.). Vyrai (47,2 proc.) dažniau neskaito produkto etiketėse pateikiamos 

informacijos, nei moterys (20,8 proc.) (p<0,001). Plačiau žr. 52 paveikslą. 
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χ²=122,531; df=3; p<0,001 

52 pav. Respondentų maisto produktų etiketėse pateiktos informacijos skaitymo pasiskirstymas pagal lytį, 

proc., N=1065 

 

 Kaip rodo tyrimo rezultatai, tiek jaunesni, tiek vyresni Vilniaus miesto savivaldybėje 

gyvenantys asmenys vienodai dažnais kaito maisto produktų etiketėse pateikiamą informaciją 

(p>0,05).  

 

Absoliuti dauguma respondentų, skaitančių maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją 

atkreipia dėmesį į maisto produkto galiojimo terminą (97,2 proc.) ir kainą (92,7 proc.). Maždaug 

tris ketvirtadalius respondentų domina informacija apie maisto produkto svorį (75,9 proc.) ir maisto 

produktų priedus (74,3 proc.), daugiau nei pusę domina maisto produkto sudedamosios dalys (68,0 

proc.) bei paruošimo instrukcija (64,3 proc.). Mažiausia dalis respondentų domisi maisto 

medžiagomis (pvz. riebalais, angliavandeniais, baltymais) ir produktų energetine verte – atitinkamai 

37,9 proc. ir 35,6 proc. tiriamųjų domisi šia informacija). Plačiau žr. 53 paveikslą. 

 
53 pav. Respondentų, skaitančių maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją, atsakymų 

pasiskirstymas pagal tai, kokia informacija juos domina, proc., N=715 

 

Didžioji dauguma tyrimo dalyvių (80,7 proc.) nurodo, kad per pastaruosius 12 mėn. jiems 

niekas nėra pataręs dėl sveikatos keisti mitybos įpročius. Tyrimas rodo, kad pasiūlymų keisti mitybą 

dėl sveikatos dažniausiai sulaukiama iš šeimos narių ir šeimos gydytojo - 8,8 proc. respondentų yra 

sulaukę tokių pastabų iš šeimos narių, o 7,0 proc. – iš savo šeimos gydytojo. Dar 3,4 proc. tiriamųjų 

nurodė, kad tokių pasiūlymų yra sulaukę iš kitų asmenų (54 pav.). 
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54 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal tai, ar per paskutinius 12 mėn. kas nors jiems patarė 

pakeisti mitybą dėl sveikatos, proc., N=1064 

 

 Tyrimo duomenimis, nėra statistiškai reikšmingų skirtumų tarp to, kas patarė asmenims 

keisti mitybą dėl sveikatos ir lyties (p>0,05). Šeimos gydytojas dažniau pataria keisti mitybą dėl 

sveikatos vyresniems asmenims (20-34 m. – 3,1 proc., 35-49 m. – 5,0 proc., 50-64 m. – 14,2 proc.). 

Šeimos nariai dažniau pataria keisti mitybą jaunesniems, nei vyresniems asmenims (20-34 m. – 10,6 

proc., 35 – 49 m. – 7,7 proc., 50-64 m. – 7,8 proc.). Plačiau žr. 55 paveikslą. 
 

 
χ²=39,901; df=8; p<0,001 

55 pav. Respondentų, kuriems įvairūs asmenys, per paskutinius 12 mėn. patarė keisti mitybą dėl sveikatos , 

pasiskirstymas pagal amžiaus grupes, proc. , N=1064 
 

Beveik du trečdaliai tyrime dalyvavusių vilniečių (65,6 proc.) teigia, kad maistu niekada 

nepritrūksta pinigų. Maždaug ketvirtadaliui respondentų maistu pinigų pritrūksta retai (13,3 proc.) 

arba kartais (12,7 proc.). Dažnai arba nuolatos maistui pinigų trūksta 8,3 proc. tyrimo dalyvių      

(56 pav.). 

 
56 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas pagal tai, kaip dažnai jiems trūksta pinigų maistui, proc., 

N=1065 
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Kaip rodo tyrimo rezultatai, moterys dažniau nurodo, kad joms trūksta pinigų maistui, nei 

vyrai (χ²=13.876; df=4; p<0,05), tarp amžiaus grupių, ir pinigų trūkumo maistui nestebimi jokie 

statistiškai patikimi skirtumai (p>0,05). 

 

Rūkymas. Tyrimo duomenimis, cigaretes šiuo metu rūko 26,1 proc. respondentų, 0,7 proc. 

rūko cigarus ir 0,3 proc. rūko pypkę. Šiuo metu rūkančių cigaretes yra daugiau vyrų (35,9 proc.), 

nei moterų (17,8 proc.) (χ²=44,960; df=1; p<0,001). Dažniau rūko jaunesnio amžiau asmenys, 

palyginus su vyresniais (20-34 m. – 30,0 proc.; 35-49 m. – 26.2 proc.; 50-64 m. – 20.7 proc.) 

(χ²=8,013; df=2; p<0,05). 

Iš rūkančių cigaretes (N=278), 93,1 proc. jas rūko kasdien, 5,4 proc. mažiausiai kartą per 

savaitę, bet ne kasdien ir 1,5 proc. rūko rečiau nei kartą per savaitę. Atsižvelgiant į cigarečių 

rūkymo dažnį, statistiškai patikimi skirtumai nestebimi nei tarp skirtingos lyties respondentų nei 

skirtingose amžiaus grupėse (p>0,05). 

Didžiausias nurodytas vidutiniškai per dieną surūkomų cigarečių kiekis 40, vidurkis – 13,07 

cigarečių per dieną vienam rūkančiajam. Dažniausiai pasitaikantis atsakymas – vidutiniškai 20 

cigarečių per dieną. Mediana rodo, kad pusė cigaretes rūkančių respondentų per dieną vidutiniškai 

surūko ne daugiai kaip 12, o kita pusė – ne mažiau nei 12 cigarečių. 
 

Iš rūkančiųjų cigarus (N=7), 42,9 proc. juos rūko kasdien, 57,1 proc. – rečiau nei kartą per 

savaitę. Didžiausias nurodytas vidutiniškai per dieną surūkomų cigarų kiekis 5, vidurkis – 1,29 

cigarų per dieną vienam rūkančiajam. Dažniausiai pasitaikantis atsakymas – vidutiniškai 0 cigarų 

per dieną. Mediana rodo, kad ne mažai kaip pusė cigarus rūkančių respondentų per vidutiniškai 

dieną nesurūko nei vieno cigaro. 

Rūkantieji pypkę (N=3) nurodė ją rūkantys rečiau nei kartą per savaitę. Didžiausias 

nurodytas vidutiniškai per dieną surūkomų pypkių kiekis 1, vidurkis – 0,33 pypkių per dieną 

vienam rūkančiajam. Dažniausiai pasitaikantis atsakymas – vidutiniškai 0 pypkių per dieną            

(8 lentelė). 

 

  8 lentelė. Respondentų surūkomų cigarečių, cigarų, pypkių kiekių pasiskirstymas 

 Cigaretės Cigarai Pypkės 

Minimumas 0 0 0 

Maksimumas 40 5 1 

Vidurkis 13,07 1,29 0,33 

Standartinis 

nuokrypis 
6,980 1,890 0,577 

Mediana 12 0 0 

Moda 20 0 0 

 

43,1 proc. apklausos dalyvių per savo visą gyvenimą yra surūkę apie penkis cigarečių 

pakelius. 0,4 proc. respondentų yra surūkę apie 50 cigarų, o 50 pypkių nėra surūkęs nei vienas 

apklausoje dalyvavęs asmuo.  

81,3 proc. respondentų yra rūkę kasdien (beveik kiekvieną dieną mažiausiai metus).  

Respondentai rūkę/rūkantys kasdien (beveik kiekvieną dieną mažiausiai metus) vidutiniškai 

taip rūko 13 metų (vidurkis 12,86; standartinis nuokrypis=9,942; mediana=10; moda=10; min=1; 

max=50). 

Daugiau nei pusė (57,4 proc.) respondentų, kurie per savo visą gyvenimą yra surūkę apie 

penkis cigarečių pakelius arba apie 50 cigarų, nurodė, kad paskutinį kartą rūkė ne seniau nei prieš 

vieną dieną, maždaug dešimtadalis – ne seniau kaip prieš metus, panaši dalis (11,6 proc.) – prieš 1 – 

5 metus, daugiau kaip penktadalis (20,7 proc.) – seniau kaip prieš 5 metus (57 pav.). 
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57 pav. Respondentų, per visą gyvenimą surūkiusių apie 5 cigarečių pakelius arba 

apie 50 cigarų, pasiskirstymas pagal tai, kada jie rūkė paskutinį kartą, proc., 

N=458 

 

Rūkančiųjų taip pat buvo prašoma nurodyti kokiose vietose jie rūko. Tyrimo duomenys 

rodo, kad didžioji dauguma rūkančiųjų tai daro savo namo ar buto balkone (83,8 proc.), daugiau 

kaip pusė rūko automobiliuose (kai važiuoja tik suaugusieji), prie įėjimų į pastatus bei oficialiuose 

paplūdimiuose. Mažiausia dalis rūkančiųjų – maždaug dešimtadalis – nurodė, kad rūko 

automobilyje, kai jame važiuoja nepilnamečiai vaikai, beveik ketvirtadalis rūko daugiabučių 

laiptinėse. Plačiau žr. 58 paveikslą. 

 
58 pav. Šiuo metu rūkančių respondentų atsakymų pasiskirstymas apie rūkymą tam tikrose 

vietose, proc., N=280 

 

Pasyvaus rūkymo problema dažniausiai iškyla prie įėjimų į pastatus ir viešojo transporto 

stotelių paviljonuose – bent kartais su pasyviu rūkymu šiose vietose susiduriantys nurodo 

atitinkamai 83,9 proc. ir 77,3 proc. respondentų. Dauguma respondentų nurodė, kad su pasyviu 

rūkymu niekada nesusiduria automobilyje, kai kartu važiuoja nepilnamečiai asmenys (81,8 proc.), 

savo bute/ name (77,7 proc.), savo balkone (60,8 proc.) bei automobilyje, kai važiuoja tik 

suaugusieji (52,1 proc.) (9 lentelė). 

  

9 lentelė. Respondentų atsakymų apie susidūrimą su pasyviu rūkymu tam tikrose vietose 

pasiskirstymas, proc., N=1065 

Vietos, kur susiduriama su pasyviu rūkymu Visada Dažnai Kartais Niekada 
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Vietos, kur susiduriama su pasyviu rūkymu Visada Dažnai Kartais Niekada 

Kai rūkalų dūmai „eina“ iš kito balkono ar 

lauko į Jūsų gyvenamąsias patalpas 
2,4 15,2 36,0 46,5 

Savo buto/namo balkone (jei asmuo rūko Jūsų 

balkone) 
3,1 11,3 24,8 60,8 

Savo bute/name (kambaryje ar virtuvėje) 1,9 6,7 13,8 77,7 

Daugiabučio laiptinėje/lifte 1,8 14,1 39,3 44,8 

Prie įėjimo į pastatą 2,3 21,5 60,1 16,1 

Stotelės paviljone (po stogeliu ir maždaug 1-2 

metrų atstumu aplink) 
2,3 25,1 49,8 22,7 

Automobilyje (kai kartu važiuoja tik 

suaugusieji) 
0,9 8,0 39,0 52,1 

Automobilyje (kai kartu važiuoja nepilnamečiai 

asmenys) 
0,2 2,8 15,2 81,8 

Oficialiuose paplūdimiuose (pvz., Žalieji ežerai, 

Neries upės Valakupių I ir II bei Žirmūnų 

paplūdimys, Salotės, Tapelių, Baldžio (Šilo) ež.) 

2,1 13,7 38,9 45,4 

 

Respondentų buvo prašoma išreikšti savo nuomonę apie draudimą rūkyti tam tikrose vietose 

– viešojo transporto stotelių paviljonuose, oficialiuose paplūdimiuose bei automobiliuose (kai 

važiuojama su nepilnamečiais). Tyrimo rezultatai rodo, kad dauguma respondentų pritartų 

draudimui rūkyti visose išvardintose vietose – didžioji dauguma (86,0 proc.) pritartų draudimui 

rūkyti automobilyje, važiuojant su vaiku, stotelių paviljonuose - 68,5 proc., o oficialiuose 

paplūdimiuose – 63,9 proc. (59 pav.). 

 
59 pav. Respondentų pritarimas/nepritarimas draudimui rūkyti tam tikrose Vilniaus miesto vietose, 

proc., N=1065 

 

Alkoholio vartojimas. Kaip rodo tyrimo rezultatai, alkoholį vartoja 77,1 proc. Vilniaus 

miesto savivaldybės gyventojų. Vilniaus miesto savivaldybėje alkoholinius gėrimus labiau vartoja 

vyrai (84,4 proc.) nei moterys (71,2 proc.) (χ²=25,872; df=1; p<0,001). Daugiausiai vartojančių 

alkoholio yra 35-49 m. amžiaus grupėje (81,5 proc.), šiek tiek mažiau 20-34 m. amžiaus asmenų 

tarpe (77,8 proc.) ir mažiausiai alkoholinius gėrimus vartojančiųjų yra 50-64 m. Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojų tarpe (71,8 proc.) (χ²=8,817; df=2; p<0,05).   

35,2 proc. alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų kokį nors alkoholį išgeria bent 

kartą per savaitę, trečdalis išgeria 2-3 kartus per mėnesį (33,3 proc.). Didžiausia dalis alkoholį 

vartojančių respondentų bent retkarčiais geria stiprius alkoholinius gėrimus (visiškai nevartojantys 
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nurodo 16,1 proc.). Tuo tarpu beveik trečdalis alkoholį vartojančių respondentų niekada negeria 

alaus, beveik tokia pati dalis niekada negeria vyno. Sidrą ar alkoholinis kokteilius nevartojantys 

nurodo 66,4 proc. o alkoholį su energiniu gėrimu – 88,4 proc. alkoholį vartojančių respondentų. 

Įvertinus tyrimo rezultatus pagal skirtingų gėrimų vartojimo dažnumą, galima teigti, kad dažniausia 

yra geriamas alus – ne rečiau kaip kartą per savaitę šį alkoholinį gėrimą vartoja 30,7 proc. alkoholį 

vartojančių respondentų. Nors didžiausia dalis alkoholį vartojančių respondentų bent retkarčiais 

geria stiprius alkoholinius gėrimus, bet įvertinus vartojimo dažnumą galima teigti, kad beveik pusė 

(49,6 proc.) alkoholį vartojančių respondentų stipriuosius gėrimus vartoja ne dažniau kaip kelis 

kartus per metus (10 lentelė). 

 

10 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal alkoholio ir įvairių alkoholinių gėrimų vartojimo 

dažnį, proc., N=821 

 
Kasdie

n 

2-3 kartus 

per 

savaitę 

Kartą 

per 

savaitę 

2-3 kartus 

per 

mėnesį 

Kelis kartus 

per metus ar 

rečiau 

Nevartoju 

Alkoholinius gėrimus, iš 

jų: 
3,9 13,9 17,4 33,3 31,5 - 

Stiprius alkoholinius 

gėrimus (pvz., degtinę, 

brendį, viskį) 

0,4 2,3 7,4 24,2 49,6 16,1 

Alų 3,5 12,5 14,7 21,9 14,1 33,1 

Vyną 0,5 3,5 9,6 29,1 26,2 31,1 

Sidrą ar alkoholinius 

kokteilius 
- 1,5 4,3 13,3 14,6 66,4 

Alkoholį su energiniu 

gėrimu 
0,4 0,4 0,9 3,7 6,3 88,4 

 

60,5 proc. iš alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų (N=821) yra išgėrę tokį 

alkoholio kiekį, kuris prilygtų šešioms standartinėms porcijoms (vieną porciją sudaro 0,33 l alaus 

arba 1 taurė (100 g) vyno, arba 1 taurelė (40 g) degtinės). Iš jų tokį alkoholio kiekį didžiausia 

dalis (43,7 proc.) išgeria kelis kartus per metus, o bent kartą per savaitę ar dažniau tokį kiekį 

alkoholio išgeriantys nurodė 15,5 proc. (60 pav.). 

 
60 pav. Respondentų atsakymų pasiskirstymas, pagal alkoholio, prilygstančio šešioms 

standartinėms porcijoms išgėrimą, proc. N=497 

 

Daugiau tarp išgėrusių alkoholio, kuris prilygtų šešioms standartinėms porcijoms (vieną 

porciją sudaro 0,33 l alaus arba 1 taurė (100 g) vyno, arba 1 taurelė (40 g) degtinės yra vyrų tarpe 

(72,9 proc.), nei tarp moterų (48,7 proc.) (χ²=50,336; df=1; p<0,001). Dažniau tokį kiekį išgėrę 

nurodo jaunesni 20-34 m. asmenys (68,1 proc.), palyginti su vyresniais (35-49 m. – 57,8 proc., 50-

64 m.  – 53,6 proc.) (χ²=13,045; df=2; p<0,001).  

15,8 proc. alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų nurodė, kad per pastaruosius 12 

mėn. šeimos nariai jiems yra patarę mažiau vartoti alkoholio, tuo tarpu absoliuti dauguma teigia, 

kad sveikatos priežiūros specialistai nėra patarę vartoti mažiau alkoholinių gėrimų (61 pav.). 
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61 pav. Respondentų, vartojančių alkoholinius gėrimus, atsakymų apie tai, ar per pastaruosius 12 

mėn. kas nors jiems patarė mažiau vartoti alkoholinių gėrimų, proc., N=817 

 

Daugiau nei penktadalis (22,2 proc.) tyrime dalyvavusių vilniečių nurodė, kad pažįsta bent 

vieną asmenį, kuris per paskutinius 12 mėnesių yra vartojęs narkotikus (hašišą, marihuaną, 

amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.). Maždaug dešimtadalis pažįsta vieną tokį asmenį, beveik tokia 

pat dalis pažįsta 2 – 5 narkotines medžiagas vartojančius asmenis. 42,5 proc. respondentų nurodo, 

kad tokių asmenų nepažįsta, daugiau kaip trečdalis (35,3 proc.) nėra visiškai tikri, ar jų pažįstami 

vartoja ar ne narkotines medžiagas ir todėl pasirinko atsakymo variantą „Nežinau“ (62 pav.).  

 
62 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal asmenų, per paskutinius 12 mėnesių vartojusių 

narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) pažinojimą, proc., N=1065 

 

Per paskutinius 12 mėnesių narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir 

kt.) vartoję nurodė 4,4 proc. respondentų.  

Panašiai tiek pat vyrų (5,1 proc.) ir moterų (3,8 proc.) per paskutinius 12 mėn. vartojo 

narkotikus (hašišą, marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) (p>0,05). Kaip rodo tyrimo 

rezultatai, dažniau per paskutinius 12 mėn. narkotikus vartojo jaunesni 20-34 m. asmenys (6,2 

proc.), nei 35-49 m. (2,4 proc.) ar 50-64 m.(4,2 proc.) apklausos dalyviai (χ²= 6,779; df=2; p<0,05). 

 

Svoris, ūgis ir fizinis aktyvumas. Savo ūgį nurodė 1063 tyrimo dalyviai, svorį – 842, o 

juosmens apimtį leido pamatuoti 851 respondentas. Apklausos dalyvių ūgis svyravo nuo 148 cm. iki 

198 cm (vidurkis – 172,66 cm), svoris – nuo 42 iki 140 kilogramų (vidurkis – 76,56 kg), liemens 

apimtis – nuo 56 iki 150 cm (vidurkis – 85,36 cm).  
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Kuomet vyrų juosmens apimtis viršija 102 cm, o moterų – 88 cm, tokie asmenys turi didesnę 

riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Kaip rodo tyrimo rezultatai, tokią riziką, turi 18 proc. 

vyrų (N=351) ir 28,4 proc. moterų (N=500). 

Tyrimo duomenimis, respondentų kūno masės indeksas (KMI) svyruoja nuo 14,2 iki 45,7 

(vidurkis – 25,832, standartinis nuokrypis – 4,514). Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 

rekomenduojami indeksai: mažiau kaip 18,5 – nepakankamas svoris; 18,5-24,99 – normalus svoris; 

25-29,99 – antsvoris; 30 ir daugiau – nutukimas.  

Didžiausia dalis respondentų (43 proc.) pagal KMI vertę turi normalų svorį. Daugiau nei 

pusės tiriamųjų (54,6 proc.) svoris yra didesnis nei normalus - beveik du penktadaliai (38,8 proc.) 

turi antsvorio, 15,8 proc. – yra nutukę. 2,4 proc. respondentų svoris pagal KMI vertę yra per mažas 

(63 pav.).  

 
63 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal KMI vertę, remiantis PSO rekomendacijomis, proc., 

N=842 

 

Daugiau nepakankamą svorį turinčių yra moterų tarpe (4,1 proc.), kai tuo tarpu 

nepakankamo svorio neturi nei vienas vyras. Normalų svorį turi daugiau moterų (46,3 proc.) nei 

vyrų (38,6 proc.), tačiau taip pat daugiau moterų yra nutukę (18,7 proc.) palyginti su vyrais (11,9 

proc.). Visgi, turinčių antsvorio yra daugiau vyrų (49,4 proc.) nei moterų (30,9 proc.) tarpe           

(64 pav.). 

 
χ²=41,875; df=3; p<0,001 

64 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį, atsižvelgiant į KMI indeksą, proc., N=842 

 

Kaip rodo tyrimo rezultatai, turinčių nepakankamą svorį ir normalų svorį daugiau yra 

jaunesnių (20-34 m.) Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų tarpe, palyginus su vyresniais 

(daugiau nei 34 m.). Turinčių ansvorį daugiausiai 35 – 49 m. amžiaus grupėje ir nutukusių 

daugiausiai tarp vyriausiųjų (50 – 64 m.) amžiaus asmenų (65 pav.).  
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χ²=183,842; df=6; p<0,001 

65 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių, atsižvelgiant į KMI indeksą, proc., N=842 

 

Tyrime dalyvavusių Vilniaus gyventojų buvo prašoma nurodyti kokiomis transporto 

priemonėmis jie vyksta į darbą, studijas ar kitą veiklą (galima buvo nurodyti daugiau nei vieną 

transporto priemonę / vykimo būdą). Kaip galime matyti iš 66 paveikslo, kad visuomeniniu 

transportu naudojasi beveik pusė respondentų (49,2 proc.), automobiliu važiuoja daugiau nei du 

penktadaliai (42,2 proc.), pėsčiomis vyksta beveik trečdalis (31,7 proc.), dviračiu važiuoja 6,1 proc. 

respondentų. 13,7 proc. tyrimo dalyvių nurodė, kad dirba namuose. 

 
66 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal keliavimo į darbą, studijas ar kitą veiklą ir atgal 

(į abi puses) būdą, proc., N=1065 

 

Daugiau nedirbančių ar dirbančių namuose yra tarp moterų (15,7 proc.), nei vyrų (11,3 

proc.) (χ²=4,425; df=1; p<0,05). Į darbą (kitą veiklą) vykstančių automobiliu yra daugiau vyrų (57,9 

proc.), nei moterų (28,9 proc.) (χ²=91,234; df=1; p<0,001). Tuo tarpu į darbą (ar kitą veiklą) 

vykstančių visuomeniniu transportu yra daugiau moterų (58,7 proc.) nei vyrų tarpe (38 proc.) 

(χ²=45,150; df=1; p<0,001). Keliaujančių į darbą ar kitą veiklą pėsčiomis yra daugiau tarp moterų 

(35,6 proc.) nei vyrų (27,1 proc.) (χ²=8,888; df=1; p<0,05). Panašiai tiek pat vyrų (7,4 proc.) ir 

moterų (5 proc.) į darbą vyksta dviračiu (p>0,05). Plačiau žr. 67 paveikslą. 
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67 pav. Respondentų keliaujančių į darbą, studijas ar kitą veiklą pasiskirstymas pagal lytį, proc., N= 1065 
 

Nedirbančių arba dirbančių namuose daugiausia yra vyriausiųjų 50-64 m. tarpe (24,6 

proc.), palyginti su jaunesniais (20-34 m. – 12,7 proc., 35-49 m. – 5 proc.) (χ²=50,087; df=2, 

p<0,001). Darbuotojų vykstančių automobiliu daugiausiai yra tarp 35-49 m. asmenų (52,9 proc.), 

kai tuo tarpu mažiau jaunesnių 20-34 m. asmenų (44,7 proc.) ir dar mažiau 20-34 m. amžiaus 

asmenų (26,9 proc.) į darbą ar kitą veiklą vyksta automobiliu (χ²=46,977; df=2, p<0,001). Tarp 

skirtingų amžiaus grupių asmenų vykstančių į darbą viešuoju transportu ir keliaujančių pėsčiomis 

statistiškai reikšmingų skirtumų nėra (p>0,05). Į darbą ar kitą veiklą vykstančių dviračiu, daugiau 

tarp jaunesnio amžiaus (20-34 m.) apklauso dalyvių (9,1 proc.), nei tarp vyresnių (35-49 m. – 4,1 

proc., 50-64 m. – 4,2 proc.) (χ²=10,948; df=2, p<0,05) (68 pav.). 

 
68 pav. Respondentų keliaujančių į darbą, studijas ar kitą veiklą pasiskirstymas pagal amžių, proc., N= 

1065 
 

Nors absoliuti dauguma (94,7 proc.) respondentų nurodo, kad pagal sveikatos būklę jie gali 

mankštintis mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų (dėl ligos 

mankštintis negalintys teigia 4,2 proc., dėl neįgalumo – 1,0 proc. tiriamųjų), daugiau nei 

ketvirtadalis (28,8 proc.) visai nesimankština. Kad mankštinasi ne rečiau kaip 4 kartus per savaitę 

teigia 13,7 proc., vieną – tris kartus per savaitę – 47,1 proc., kelis kartus per mėnesį ar rečiau – 20,4 

proc. respondentų (69 ir 70 pav.). 
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69 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal galėjimą mankštintis mažiausiai 30 min. taip, kad 

pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų, atsižvelgiant į sveikatos būklę, proc., N=1065 

 

 
70 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal sportavimą mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų 

kvėpavimas ir suprakaituotų, proc., N=1009 

 

Panašus skaičius vyrų (95,1 proc.) ir moterų (94, 5 proc.) gali mankštintis (sportuoti, 

bėgioti, važiuoti dviračiu, dirbti sode ir pan.) mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir 

suprakaituotų (p>0,05). Visgi, šis rodiklis labai susijęs su amžiumi. Daugiau jaunesnio amžiaus (20-

34 m.) apklausoje dalyvavusiųjų (97,6 proc.), nei vyresnių (35-49 m. – 96,2 proc. bei 50-64 m. – 

89,3 proc.) gali taip mankštintis (χ²=30,962; df=4; p<0,001).  

 Daugiau besimankštinančių kasdien yra tarp vyrų (6,5 proc.) nei tarp moterų (2,4 proc.), o 

daugiausiai besimankštinančių kelis kartus į metus ar rečiau yra moterų (9,7 proc.) nei vyrų (5,2 

proc.) tarpe (p<0,05). Plačiau žr. 71 paveikslą. 

 
χ²=18,032; df=6, p<0,05 

71 pav. Respondentų mankštinimosi mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų 

dažnis pagal lytį, proc., N=1010 
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Tyrimo rezultatai rodo, kad dažniau mankštinasi jaunesnio amžiaus Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojai, nei vyresnieji (p<0,001). Plačiau žr. 72 paveikslą. 

 

 
χ²=78,731; df=12; p<0,001 

72 pav. Respondentų mankštinimosi mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų 

dažnis pagal amžių, proc., N=1010 

 

Dauguma respondentų dirba daug fizinio aktyvumo nereikalaujantį darbą / užsiima daug 

fizinio aktyvumo nereikalaujančia veikla. 37,7 proc. paprastai užsiima tokia veikla, kur reikia sėdėti 

ir / arba stovėti ir šiek tiek vaikščioti, kilnoti, nešioto, maždaug trečdalio (33,8 proc.) – daugiausia 

sėdimas darbas (veikla). Daug fizinio aktyvumo reikalaujančia veikla užsiima ir sunkų fizinį darbą 

dirba viso 28,3 proc. respondentų (žr. 73 paveikslą). 

 
73 pav. Respondentų pasiskirstymas pagal darbinę veiklą, proc., N=1062 

 

Tyrimo duomenimis, moterys daugiau dirba sėdimą darbą, ar darbą kur mažiau judama, 

vaikštoma, kilnojama nei vyrai, o vyrai dažniau dirba judamą darbą kur daug vaikštoma, kilnojama, 

nešiojamą ar sunkų fizinį darbą (žemės ūkyje, statybose, kelio darbai). Plačiau žr. 74 paveikslą. 
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χ²=59,579; df=3; p<0,001 

74 pav. Respondentų pasiskirstymas darbinės veiklos fizinio aktyvumo atžvilgiu pagal lytį, proc., N=1062 
 

Tyrimo duomenimis, dažniau sėdimą darbą dirba jaunesnio amžiaus 20-34 m. asmenys   

(38,6 proc.) palyginus su 35-49 m. (27,6 proc.) bei 50-64 m. (34,1 proc.) tyrimo dalyviais. Kaip 

galime matyti iš 75 paveikslo, judamą darbą, ar sunkų fizinį darbą daugiau dirba vyresni asmenys, 

palyginti su jaunesniais (χ²=19,194; df=6; p<0,05).  

 

 
χ²=19,194; df=6; p<0,05 

75 pav. Respondentų pasiskirstymas darbinės veiklos fizinio aktyvumo atžvilgiu pagal amžių, proc., 

N=1062 
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IŠVADOS 
 

Demografinė situacija 

1. Vilniuje gyventojų skaičius nuo 2004 m. augo, tik nuo 2009 m. jis staiga pradėjo mažėti. 

2. Vilniuje yra mažiau vaikų, ir pagyvenusių žmonių, bet daugiau darbingo amžiaus žmonių 

negu Lietuvoje. 

3. Vilniaus mieste gimstamumas didesnis negu Lietuvoje, o mirtingumas – mažesnis negu 

Lietuvoje. 

4. Natūralus gyventojų prieaugis Vilniuje jau nuo 2008 m. yra teigiamas. 

5. Daugiausia gimusiųjų pagal motinos amžių kūdikių 2012 m. Vilniaus mieste buvo 25 – 29 

metų amžiaus grupėje. 

6. Iki 1 m. amžiaus mirtingumas iki 2011 m. buvęs mažesnis negu Lietuvoje, o 2012 m. 

Vilniuje išaugo vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas. 

7. 2012 m. mirtingumas Vilniaus mieste ketvirtadaliu – mažesnis negu Lietuvoje. 

8. Daugiausia Vilniaus miesto gyventojų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (53,8 proc.). 

9. Vilniaus miesto vyrų standartizuotas mirtingumas buvo du kartus didesnis negu moterų. 

10. Vilniaus mieste, kaip ir visoje šalyje, daugiausiai vyrų mirė nuo gerklų, trachėjos, bronchų ir 

plaučių piktybinių navikų, moterų – nuo krūties piktybinių navikų. 

11. Daugiausiai mirčių sostinėje užregistruota įvykus nelaimingiems atsitikimams bei 

savižudybėms. 

12. Vilniaus mieste, lyginant su Lietuvos vidurkiu, užregistruota daugiau mirčių dėl šalčio 

poveikio, dėl apsinuodijimo alkoholiu bei nuo alkoholio ir narkotikų sąlygotų priežasčių. 

13. Standartizuotas vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių buvo beveik 4 kartus didesnis negu 

moterų. 

14. Vyrų mirtingumas dėl išorinių priežasčių sudarė 14,1 proc. visų mirčių, tuo tarpu moterų –

5,0 proc. 

 

Sveikatos būklė 

1. Dažniausiai 2012 m. Vilniaus miesto gyventojai sirgo (nauji ir kartotiniai ligų atvejai) 

kvėpavimo, kraujotakos, akių, jungiamojo audinio ir skeleto raumenų bei urogenitalinės 

sistemos ligomis. 

2. Iš visų 2012 metų registruotų naujų onkologinių susirgimų – 89,1 proc. – piktybiniai 

navikai. 

3. Vyrai Vilniaus mieste 2012 m. dažniausiai susirgo priešinės liaukos (prostatos) (29,26 proc. 

naujų atvejų), odos melanoma ir kitais odos piktybiniais navikais (15,12 proc.), plaučių, 

trachėjos ir bronchų (8,71 proc.), gaubtinės žarnos (6,06 proc.), inkstų (5,54 proc.) bei 

tiesiosios žarnos ir išangės (3,87 proc.) piktybiniais navikais. 

4. 2012 m., lyginant su 2011 m., pastebėtas žymus naujų priešinės liaukos piktybinių navikų 

atvejų sumažėjimas, odos melanomos ir kitų odos piktybinių navikų padidėjimas Vilniaus 

miesto vyrų tarpe. 

5. Moterys Vilniaus mieste 2012 m. dažniausiai susirgo odos melanoma ir kitais odos 

piktybiniais navikais (24,76 proc. visų naujų atvejų moterų tarpe), krūties (16,77 proc.), 

gimdos kūno (7,88 proc.), gaubtinės žarnos (5,89 proc.) bei skrandžio (4,36 proc.) 

piktybiniais navikais. 

6. Didžiausias sergamumas piktybiniais navikais stebimas 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenų 

grupėje, jis du su puse karto viršija 45-64 m. amžiaus asmenų sergamumą. 

7. 2001 – 2012 m. asmenų, sergančių kraujotakos sistemos ligomis, skaičius nuolat didėjo. 

8. Nuo 2001 m. asmenų, sergančių endokrininės sistemos ligomis, skaičius padidėjo tris kartus. 

Ypač registruotas spartus sergančiųjų šiomis ligomis skaičiaus didėjimas nuo 2010 m. 
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9. 2012 m. daugiausia sostinės gyventojų sirgo virškinimo sistemos ligomis tokiomis kaip 

dantų ligos (taip pat ir dantų ėduonis), stemplės, skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos (iš 

jų, gastritas ir duodenitas) ir stemplės ligos. 

10. Kaip ir visoje Lietuvoje, taip ir Vilniaus mieste sergamumas infekcinėmis ir parazitinėmis 

ligomis didėja ir sergamumo rodiklis 2012 m. 1000-ui gyventojų siekė 58,4, 2011 m. – 

54,77. 

11. Daugiausiai sergančių, asmenų infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, Vilniaus mieste     

2012 m. buvo 0-17 metų amžiaus grupėje (144,1/1000 gyv.). 

12. Vilniaus mieste 2012 m. užregistruota 12 proc. daugiau atvira plaučių tuberkuliozės forma 

susirgusių asmenų nei 2011 m. 

13. Sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis 2012 m. Vilniuje padidėjo 

15,84 proc. lyginant su 2011 m., o sergamumas gripu sumažėjo 5 kartus. 

14. Tiek Lietuvoje, tiek ir Vilniuje vaikams (0-17 m.) užregistruojama apie 2 kartus daugiau 

kvėpavimo sistemos ligų negu suaugusiems. 

15. Vilniuje, astma diagnozuota 4,4 karto dažniau 0-17 m. amžiaus grupėje, nei suaugusiųjų 
(18-64 m. ) grupėje. 

16. 2012 m. Vilniaus mieste staigiai padidėjo sergamumas hepatitu A – susirgo 89 asmenys 

(2011 m. – 6 atv.). Tai net 15 kartų daugiau negu ankstesnius dešimt metų. 

17. Asmenų, kuriems buvo užregistruota trauma ar kita išorinė priežastis (apsinuodijimas, 

nudegimas ar kt.) 2012 m. stebimas mažėjimas ir tenka 12743,8 atv./100 000 gyv. Lietuvoje 

traumų ar kitų išorinių priežasčių (apsinuodijimų, nudegimų ar kt.) nuo 2008 m. didėja. 

18. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių asmenų skaičius paskutiniais metais augo, Lietuvoje 

2012 m. buvo 3481,1/100 000 gyv., Vilniuje – 2830,7/100 000 gyv. 

19. Nuo 2008 m. iki 2012 m. sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį 

Vilniuje sparčiai augo ir 2012 m. pasiekė 201,23 atvejo 100 000 gyventojų. Lietuvoje 

sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant alkoholį taip pat didėja. 

20. Naujų narkomanijos ir toksikomanijos atvejų skaičius Vilniuje 2012 m. buvo 24,3/100 000 

gyv., Lietuvoje tuo tarpu – 3 kartus mažesnis (7,2/100 000 gyv.). Vilniuje jau daugelį metų 

sergamumas priklausomybe nuo psichotropinių medžiagų yra vienas didžiausių Lietuvoje. 

21. Vilniaus miesto vaikų sergamumo struktūroje 2012 m. stebėti tokie neigiami pakitimai: 

2012 m. (lyginant su 2011 m.) Vilniaus m. vaikams (amžiaus grupėje iki 17 metų) 

registruota daugiau regėjimo sutrikimų (2011 m. – 20,0 proc., 2012 m. – 22,2 proc.), 

skoliozės (2011 m. - 1,6 proc., 2012 m. – 2,8 proc.), nenormalios laikysenos atvejų (2011 m. 

– 4,2 proc., 2012 m. – 4,3 proc.) bei klausos defektų (2011 m. – 0,2 proc., 2012 m. – 0,3 

proc.). Mažiau registruota deformuojančių dorsopatijų atvejų (2011 m. – 2,7 proc., 2012 m. 

– 2,6 proc.). 

 

Fizinės aplinkos veiksniai 

1. 2013 m. maudymosi sezono metu tirti mikrobiologiniai kokybiniai vandens rodikliai atitiko 

higienos normas visuose oficialiuose Vilniaus miesto paplūdimiuose, išskyrus Žirmūnų 

paplūdimį, kuriame 2013.06.14 tirti vandens kokybiniai rodikliai viršijo leidžiamą žarninių 

enterokokų ir žarninių lazdelių normą (2013.06.19 atlikus pakartotinį tyrimą, atitinkamų 

rodiklių skaičius nebuvo viršytas). 

2. 2012 m. Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Bukčių Vilniaus miesto vandenvietėse 

bendrosios geležies koncentracijos viršijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens 

saugos ir kokybės reikalavimai” nustatytas normas. 

3. 2012 m. Daniliškių, Trakų Vokės, Žemųjų Panerių, Vingio parko, Bukčių vandenvietėse 

mangano koncentracijos viršijo higienos normoje 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir 

kokybės reikalavimai” nustatytas normas. 

4. 2012 m. didesnis nei leidžiamas oro užterštumas kietosiomis dalelėmis nefiksuotas nei 

vienoje oro kokybės tyrimų stotyje. 
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5. 2012 m. Vilniaus mieste stebimos anglies monoksido, sieros dioksido, benzopireno 

koncentracijos neviršijo ribinių verčių. 

6. Lazdynuose 2012 m. užfiksuotos 6 dienos, kai 8 val. ozono koncentracijos vidurkis viršijo 

nustatytą vertę (120 μg/m3). 

 

Sveikatos priežiūros sistemos raida 

1. Vilniaus mieste dirbančių gydytojų, slaugytojų, kitų medicinos specialistų skaičius lenkia 

Lietuvos vidurkį. 

2. Apsilankymų pas gydytojus skaičius didesnis nei Lietuvos vidurkis, o greitosios medicinos 

pagalbos paslaugų apimtis mažesnė.  

3. Vakcinacija Vilniaus mieste mažėja. Nuo 2008 m. iki 2012 m. tuberkuliozės vakcina 

paskiepytų naujagimių sumažėjo 2,5 proc. Hepatito B vakcinacija (skiepijami vienerių metų 

amžiaus vaikai) sumažėjo 2,5 proc. Difterijos/stabligės, kokliušo, poliomielito, hemofilus 

vakcina skiepijami dviejų metų amžiaus vaikai. Tačiau ir šios vakcinacijos apimtys Vilniaus 

miesto savivaldybėje mažėja ir nuo 2008 metų sumažėjo 2,4 proc. Tymų, epideminio 

parotito, raudonukės vakcina taip pat skiepijama dviejų metų amžiaus vaikams, o nuo    

2008 m. iki 2012 m. tymų, epideminio parotito, raudonukės paskiepytų vaikų sumažėjo 4,6 

proc.  

 

Suaugusiųjų gyvensena 

1. Tyrimo duomenimis, daugiau nei du trečdaliai respondentų savo sveikatos būklę vertina 

kaip gerą (47,8 proc.) arba labai gerą (22,9 proc.). Vyrai savo sveikatą vertina geriau, nei 

moterys (p<0,05). 

2. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių nurodė, kad pusryčiauja, tačiau savaitės darbo dienomis 

pusryčiaujančiųjų dalis yra mažesnė nei savaitgaliais ir sudaro atitinkamai 78,9 proc. ir 84,9 

proc. 

3. Daugiau nei pusė respondentų nurodė valgantys 3 kartus per dieną (58,3 proc.). Šiek tiek 

daugiau nei ketvirtadalis teigė valgantys du kartus per dieną (21,6 proc.). Daugiau kartų per 

dieną valgo moterys, nei vyrai (p<0,05) bei vyresni asmenys, lyginant su jaunesniais 

(p<0,001). 

4. Tyrimo duomenimis, daržovių ir vaisių Vilniaus miesto gyventojai vartojo nepakankamai:  

6-7 d./sav. šviežių daržovių vartojo tik 26,1 proc. respondentų, kitokių (virtos, 

konservuotos) daržovių – 19,5 proc., šviežių vaisių ir uogų – 29,5 proc., kitokių (virti, 

konservuoti) vaisių ir uogų – 13,1 proc. 

5. Tyrimo duomenimis, grūdų košių visiškai nevartojo beveik penktadalis (24,7 proc.) 

respondentų, varškės sūrio – 24,5 proc., jautienos – 22,2 proc. 

6. Beveik trečdalis tyrimo dalyvių (32,9 proc.) nurodė, kad maisto etiketėse pateiktos 

informacijos niekada neskaito. Vyrai (47,2 proc.) dažniau neskaito produkto etiketėse 

pateikiamos informacijos, nei moterys (20,8 proc.). Absoliuti dauguma respondentų, 

skaitančių maisto produktų etiketėse pateiktą informaciją atkreipia dėmesį į maisto produkto 

galiojimo terminą (97,2 proc.) ir kainą (92,7 proc.). Mažiausia dalis respondentų domisi 

maisto medžiagomis (pvz. riebalais, angliavandeniais, baltymais) ir produktų energine verte 

– atitinkamai 37,9 proc. ir 35,6 proc. tiriamųjų domisi šia informacija. 

7. Dažnai arba nuolatos maistui pinigų trūksta 8,3 proc. tyrimo dalyvių. 

8. Tyrimo duomenimis, šiuo metu rūko 27,1 proc. respondentų. Šiuo metu rūkančių yra 

daugiau vyrų (35,9 proc.), nei moterų (17,8 proc.) (p<0,001). Dažniau rūko jaunesnio 

amžiau asmenys, palyginus su vyresniais (p<0,05). Dauguma rūkančiųjų (93,1 proc.) rūko 

kasdien. 81,3 proc. respondentų iš visų rūkančių yra rūkę kasdien (beveik kiekvieną dieną 

mažiausiai metus). Respondentai rūkę/rūkantys kasdien (beveik kiekvieną dieną mažiausiai 

metus) vidutiniškai taip rūkė 13 metų. 
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9. Dauguma rūkančiųjų tai daro savo namo ar buto balkone (83,8 proc.), daugiau kaip pusė 

rūko automobiliuose (kai važiuoja tik suaugusieji), prie įėjimų į pastatus bei oficialiuose 

paplūdimiuose. Beveik ketvirtadalis rūko daugiabučių laiptinėse. Mažiausia dalis rūkančiųjų 

– maždaug dešimtadalis – nurodė, kad rūko automobilyje, kai jame važiuoja nepilnamečiai 

vaikai. 

10. Pasyvaus rūkymo problema dažniausiai iškyla prie įėjimų į pastatus ir viešojo transporto 

stotelių paviljonuose – bent kartais su pasyviu rūkymu šiose vietose susiduriantys nurodo 

atitinkamai 83,9 proc. ir 77,3 proc. respondentų. 

11. Dauguma respondentų pritartų draudimui rūkyti visose išvardintose vietose – didžioji 

dauguma (86,0 proc.) pritartų draudimui rūkyti automobilyje, važiuojant su vaiku, stotelių 

paviljonuose – 68,5 proc., o oficialiuose paplūdimiuose – 63,9 proc. 

12. Alkoholį vartojo 77,1 proc. Vilniaus miesto savivaldybės gyventojai. Vilniaus miesto 

savivaldybėje alkoholinius gėrimus labiau vartojo vyrai (84,4 proc.) nei moterys (71,2 proc.) 

(p<0,001). Daugiausiai vartojančių alkoholio yra 35-49 m. amžiaus grupėje (81,5 proc.), 

šiek tiek mažiau 20-34 m. amžiaus asmenų tarpe (77,8 proc.) ir mažiausiai alkoholinius 

gėrimus vartojančiųjų yra 50-64 m. Vilniaus miesto gyventojų tarpe (71,8 proc.) (p<0,05). 

13. 35,2 proc. alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų kokį nors alkoholį išgeria bent 

kartą per savaitę, trečdalis išgeria 2-3 kartus per mėnesį (33,3 proc.). 

14. 60,5 proc. iš alkoholinius gėrimus vartojančių respondentų (N=821) yra išgėrę tokį 

alkoholio kiekį, kuris prilygtų šešioms standartinėms porcijoms (vieną porciją sudaro 0,33 

l alaus arba 1 taurė (100 g) vyno, arba 1 taurelė (40 g) degtinės). 

15. Daugiau nei penktadalis (22,2 proc.) tyrime dalyvavusių vilniečių nurodė, kad pažįsta bent 

vieną asmenį, kuris per paskutinius 12 mėnesių yra vartojęs narkotikus (hašišą, marihuaną, 

amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.). Per paskutinius 12 mėnesių narkotikus (hašišą, 

marihuaną, amfetaminą, heroiną, opiumą ir kt.) vartoję nurodė 4,4 proc. respondentų.  

16. Kuomet vyrų juosmens apimtis viršija 102 cm, o moterų – 88 cm, tokie asmenys turi 

didesnę riziką susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis. Kaip rodo tyrimo rezultatai, tokią 

riziką, turi 18 proc. vyrų (N=351) ir 28,4 proc. moterų (N=500). 

17. Tyrimo duomenimis, respondentų kūno masės indeksas (KMI) svyruoja nuo 14,2 iki 45,7 

(vidurkis – 25,832). Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojami indeksai: 

mažiau kaip 18,5 – nepakankamas svoris; 18,5-24,99 – normalus svoris; 25-29,99 – 

antsvoris; 30 ir daugiau – nutukimas. 

18. Nors absoliuti dauguma (94,7 proc.) respondentų nurodo, kad pagal sveikatos būklę jie gali 

mankštintis mažiausiai 30 min. taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir suprakaituotų (dėl ligos 

mankštintis negalintys teigia 4,2 proc., dėl neįgalumo – 1,0 proc. tiriamųjų), daugiau nei 

ketvirtadalis (28,8 proc.) visai nesimankština. Kad mankštinasi ne rečiau kaip 4 kartus per 

savaitę teigia 13,7 proc., vieną – tris kartus per savaitę – 47,1 proc., kelis kartus per mėnesį 

ar rečiau – 20,4 proc. respondentų. Daugiau besimankštinančių kasdien yra tarp vyrų (6,5 

proc.) nei tarp moterų (2,4 proc.). 

 
 

REKOMENDACIJOS 
 

Kraujotakos sistemos ligos 

 Rengti nuolatines asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos programas Vilniaus miesto savivaldybėje; 

 Didinti Vilniaus miesto vyrų ir moterų informuotumą apie nemokamą „Asmenų, priskirtų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programą“. Iš 

galinčių dalyvauti programoje 115445 Vilniaus m. sav. gyventojų, apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę ir jos įvertinimą informuoti buvo tik 36510 (31,63 proc.) 

gyventojų; 
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 Didinti Vilniaus miesto gyventojų informuotumą apie kraujotakos sistemos ligas, jų rizikos 

veiksnius bei profilaktikos priemones; 

 Skatinti Vilniaus m. gyventojus reguliariai tikrinti kraujo spaudimą, cholesterolio kiekį 

kraujyje ir nustatyti kūno masės indeksą bei riebalų kaupimosi organizme pobūdį 

(pavojingas pilvinis nutukimas); 

 Vykdyti kraujotakos sistemos ligų prevencines akcijas, kurių metu būtu atliekami tyrimai 

šių ligų diagnostikai bei žmonių sveikos gyvensenos ugdymas; 

 Nuolat organizuoti, vykdyti bei tęsti sveikatos stiprinimo veiklas, apimančias fizinį 

aktyvumą, sveikos mitybos temas bei informaciją apie žalingų įpročių poveikį sveikatai. 

 

Onkologiniai susirgimai. Vėžio profilaktika – esminis kovos su vėžiu būdas. Plačiai ir 

tinkamai taikant profilaktikos priemones piktybiniais navikais susirgtų apie 50 proc. žmonių 

mažiau, nei suserga dabar. Tai pasakytina apie tuos piktybinius navikus, kurių rizikos veiksniai 

(pvz., rūkymas) žinomi ir jų galima išvengti, bei tuos, kuriems užkertamas kelias vystytis nustatant 

ir išgydant ikinavikinius pokyčius (pvz., gimdos kaklelio). Glaudžiai su vėžio profilaktika susijusi ir 

ankstyvoji onkologinių ligų diagnostika. Ikiklinikinės ar ankstyvos stadijos navikų gydymas duoda 

ypač gerų rezultatų. 

Rekomendacijos: 

 Gerinti žmonių informuotumą apie valstybines patikrų programas, siekiant diagnozuoti 

piktybinius navikus ankstyvose stadijose; 

 Šviesti visuomenę apie lėtinių ligų rizikos veiksnius (didinti gyventojų žinių apie sveikatą 

lygį); 

 Mažinti vėžio rizikos veiksnius ugdant sveiką visuomenę, propaguojant sveiką gyvenseną, 

kalbant apie rūkymo, alkohlio žalą, taisyklingą mitybą, antsvorį ir nutukimą, kenksmingus 

profesinius rizikos veiksnius, nes gyvensena ir aplinkos veiksniai (žalingi įpročiai, 

profesiniai veiksniai, aplinkos tarša cheminėmis medžiagomis, jonizuojančioji spinduliuotė 

ir kita) taip pat skatina atsirasti navikus; 

 Skleisti onkologijos žinias ne tik medicinos darbuotojams, bet ir gyventojams; 

 Vykdyti pirminę profilaktiką – organizuoti renginius, bendradarbiaujant su visuomenės 

informavimo priemonėmis, rengti leidinius, radijo ir televizijos laidas. 

 

Traumatizmas 

Saugaus eismo prevencijos priemonės: 

 Užtikrinti eismo dalyvių švietimą saugaus eismo srityje: ikimokyklinio ir mokyklinio 

amžiaus vaikų mokymas, leidiniai, akcijos, socialinė reklama; 

 organizuoti eismo dalyvių kontrolę: greičio, apsvaigusių nuo alkoholio ir narkotinių 

medžiagų vairuotojų, saugos priemonių naudojimo automobilyje, atšvaitų dėvėjimas tamsiu 

paros metu. 

Alkoholio vartojimo mažinimas: 

 Švietimas alkoholio prevencine tema: leidiniai, akcijos, seminarai, mokymai, socialinė 

reklama alkoholio teikiamai žalai, informacijos platinimas internetinėse svetainėse; 

 Mažinti alkoholio pardavimo vietų skaičių (parduotuvės daugiabučiuose namuose, 

kioskeliai); 

 Pardavėjams kontroliuoti perkančių asmenų amžių;  

 

Endokrininės sistemos ligos 

Cukrinis diabetas 

 Didinti Vilniaus miesto gyventojų informuotumą apie I ir II tipo cukrinio diabeto, jo rizikos 

veiksnius, simptomus, profilaktikos priemones bei komplikacijas (priemonės – renginiai, 

akcijos, mokymai, dalomoji medžiaga); 
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 Skatinti Vilniaus miesto gyventojus reguliariai tikrinti gliukozės kiekį kraujyje, bei nustatyti 

kūno masės indeksą, priklausantiems cukrinio diabeto rizikos grupei – atlikti gliukozės 

tolerancijos mėginį; 

 Mokyti sergančiuosius cukriniu diabetu savikontrolės (tinkamo gydymo ir gyvensenos). 

 

Virškinimo sistemos ligos 

 Skatinti Vilniaus miesto gyventojus reguliariai lankytis pas odontologą; 

 Didinti gyventojų prieinamumą pas odontologą; 

 Didinti tėvų informuotumą apie vykdomą nemokamą „Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis” programą; 

 Mokyti vaikus ir suaugusiuosius higienos (taisyklingo dantų valymosi, rankų plovimo) bei 

sveikos gyvensenos (taisyklingai maitintis, būti fiziškai aktyviu, atsisakyti žalingų įpročių, 

mokyti streso įveikimo būdų) įgūdžių; 

 Kurti ir įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybėje psichoaktyvių medžiagų (alkoholio) 

vartojimo prevencijos programas. 

 

Kvėpavimo sistemos ligos 

 Švietimo priemonių organizavimas: leidiniai, akcijos, konferencijos, informacijos platinimas 

internetinėse svetainėse, mokymai, socialinė reklama; 

 Mokyti astmos pacientus, kaip atpažinti ir išvengti astmos dirgiklių ir kaip elgtis kritinėse 

situacijose naudojantis asmeniniu astmos gydymo planu; 

 Sveikos gyvensenos principų taikymas kasdieniniame gyvenime: mityba, fizinis aktyvumas. 

Kvėpavimo takų infekcijos: 

 Kadangi vaikų kvėpavimo takų infekcijos yra didelė problema tiek išsivysčiusiose, tiek 

besivystančciose šalyse, o galimybės nustatyti tikslią besikartojančių kvėpavimo takų 

infekcijų diagnozę ir skirti patogenezinį gydymą yra ribotas, reikia efektyvių profilaktikos 

priemonių (svarbiausios jų – tėvų švietimas bei aktyvi imunizacija). 

Gripas: 

 Efektyviausia gripo profilaktikos ir kontrolės priemonė – vakcinacija; 

 Žmonių švietimas apie vakcinacijos svarba, rankų higiena, masinių žmonių susibūrimų vietų 

vengimas ir kt. gripo profilaktinės priemonės. 

Tuberkuliozė: 

 Vykdyti TB profilaktika, informuoti gyventojus apie tuberkuliozės epidemiologinę buklę ir 

apsisaugojimo nuo jos būdus. 

 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 

Alkoholio vartojimo mažinimas: 

 Švietimas alkoholio prevencine tema: leidiniai, akcijos, seminarai, mokymai, socialinė 

reklama alkoholio teikiamai žalai, informacijos platinimas internetinėse svetainėse; 

 Mažinti alkoholio pardavimo vietų skaicių (parduotuvės daugiabučiuose namuose, 

kioskeliai); 

 Pardavėjams kontroliuoti perkančių asmenų amžių; 

 Drausti išsinešti alkoholį iš viešo maitinimo įstaigų „baru” po 22 h.; 

Psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija: 

 Didinti informacinę sklaidą apie psichoaktyvių medžiagų vartijimą: leidiniai, akcijos, 

seminarai, mokymai; 

 Šviesti, stabdyti ir mažinti neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir jų 

paklausą ugdant neigiama požiurį į narkotines ir psichotropines medžiagas tarp vaikų ir 

jaunimo, šeimose, bendruomenėse ir visuomenėje, diegiant žmogaus gyvenimo reikšmės ir 

vertybinių nuostatų bei sveikos gyvensenos sampratą. 
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Infekcinės ligos 

 Vykdyti gyventojų švietimą sveikatos išsaugojimo klausimais, didžiausią dėmesį skiriant 

prevencinių programų prieš lėtines neinfekcines ligas vykdymui, infekcinių ligų (TBC, 

lytiškai plintancių) profilaktikos priemonėms; 

 Raginti šeimos gydytojus suteikti būtiną informaciją apie vakcinaciją pacientams; 

 Skirti ypatingą dėmesį tuberkuliozės profilaktikai. Siekiant geresnių diagnostikos ir gydymo 

rezultatų, didinti budrumą diagnozuojant tuberkuliozę tarp bendrosios praktikos gydytojų ir 

kitų specialistų tam, kad įtarus tuberkuliozę, žmogus laiku būtų siunciamas gydymui į 

specializuotas sveikatos priežiuros įstaigas; 

 Didinti informacinę sklaidą apie efektyvias prevencijos priemones, kovojant su lytiškai 

plintanciomis ligomis (ŽIV/AIDS, sifilis ir kt.); 

 Atlikti mokyklose dirbancių visuomenės sveikatos specialistų darbo kokybės analizę, ją 

įvertinti ir kelti specialistų kvalifikaciją. 

 

Akių ligos 

Rekomendacijos: 

 Labai svarbu reguliariai tikrinti vaikų regėjimą bent kartą metuose; 

 Tėvų švietimas vaikų regos klausimais. Kad normaliai funkcionuotų vaikų regos organai, 

kiekvieną dieną reiktų laikytis pagrindinių taisyklių: 1) higienos normų; 2) pakankamo 

natūralaus ir dirbtinio apšvietimo; 3) pratinti vaiką laikytis vaikų įstaigos rekomenduojamo 

režimo; 4) maitinti vaiką kuo įvairesniu maistu (teigiamai regėjimą veikia A ir B vitaminų 

grupės, kurių yra šiuose maisto produktuose: morkose, žirniuose, kopūstuose, svogūnuose, 

pupose, pomidoruose, bulvėse); 5) stengtis, kad vaikas daug judėtų gryname ore; 6) vaiko 

kambarys turi būti labai gerai apšviestas. Be to, būtina laikytis bendrų higieninių 

reikalavimų. Labai kenkia kai vaikai neribotą laiką praleidžia prie televizoriaus. Ypač reikia 

reguliuoti vaikų, kurių rega jau yra sutrikusi, televizoriaus žiūrėjimo laiką. Regimasis 

suvokimas labai pablogėja, jei žmogaus sėdi labai arti ar per toli nuo ekrano. Kenksminga 

žiūrėti gulomis, nepaisant to, kaip bus pastatytas televizorius. Akių raumenys bus be reikalo 

įtempti, o tai neigiamai gali paveikti regą. Geriausia, kai šviesos šaltinis yra už nugaros ir 

šviesa nekrinta į akis, neatsispindi televizoriaus ekrane; 

 Norint išvengti apakimo nuo glaukomos, labai svarbu ją diagnozuoti pradinėse ligos 

stadijose, todėl gyventojai turėtų  profilaktiškai tikrintis akis (kiekvienam žmogui, turinčiam 

daugiau kaip 50 metų, akispūdis turi būti matuojamas vieną kartą per metus), informuoti 

apie tai gyventojus. 

 

Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos 

 Ugdyti vaikų taisyklingą laikyseną; 

 Šviesti suaugusiuosius apie stuburo skausmų prevenciją. 

Fizinės aplinkos veiksniai 

Maudyklos: 

 Prižiūrint tvarką ir švarą paplūdimiuose vadovautis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų 

maudyklų vandens kokybė”; 

 Nerūkymo zonų steigimas. Pastatyti ženklus matomoje vietoje, draudžiančius rūkyti 

paplūdimyje; 

 Organizuoti akcijas, prevencinius kontrolinius patikrinimus su viešosios tvarkos pareigūnais 

dėl alkoholio vartojimo, šunų maudymo. 

Centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo: 

 Centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens kokybę galimų būtų gerinti įdiegiant 

nugeležinimo įrenginius, rekonstruojant senus vandens tiekimo tinklus. 

Oro tarša: 
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 Esant padidėjusiai taršai, būtina pirmiausiai valyti drėkinti intensyvias gatves, šalia kurių 

išsidėsčiusios: ikimokyklinės įstaigos, mokyklos, bei gydymo įstaigos; 

 Vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 10 d. sprendimu Nr. A1-

299 „Tvarkymo ir švaros taisyklės“, sprendimo 18.4. punktu „šiltuoju metų laikotarpiu 

(balandžio – spalio mėnesiais) vyraujant sausiems orams, esant kietųjų dalelių nustatytų 

ribinių verčių viršijimui, pasikartojus taršai, kitą dieną pradėti pagrindinių gatvių laistymo ir 

(ar) drėkinimo darbus centrinėje miesto dalyje (Senamiesčio, Naujamiesčio, Žvėryno, 

Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijose). Šie darbai turi būti tęsiami, kol susidarys palankios 

teršalams išsisklaidyti meteorologinės sąlygos, o taršos rodikliai sumažės iki nustatytų 

leistinų verčių.”.  

 Informuoti ugdymo įstaigų vadovus, visuomenę, apie oro taršos pavojų sveikatai, bei 

taikytinas prevencijos priemones. 

 

Suaugusiųjų gyvensena:  

 Stiprinti šeimos vaidmenį ugdant sveikai gyventi, alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių 

medžiagų nevartojantį asmenį; 

 Formuoti sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, skatinti Vilniaus miesto gyventojus 

rūpintis savo sveikata; 

 Organizuoti, vykdyti bei tęsti sveikatos stiprinimo veiklas, apimančias fizinį aktyvumą, 

sveikos mitybos temas bei informaciją apie žalingų įpročių poveikį sveikatai; 

 Sugriežtinti psichoaktyvių medžiagų vartojimo kontrolę viešose vietose; 

 Steigti nerūkymo zonas (oficialiuose paplūdimiuose, stotelių paviljonuose, automobiliuose, 

kai vežami nepilnamečiai asmenys, prie įėjimo į pastatą) Vilniaus miesto savivaldybėje, 

pažymint jas draudžiamaisiais ženklais ir nurodant informaciją apie administracinę 

atsakomybę bei didinti administracinę atsakomybę rūkantiems nerūkymo zonose asmenims 

(pvz.: daugiabučių laiptinėse); 

 Skatinti fizinį aktyvumą, ypač vyresnio amžiaus asmenų, pasiūlant jiems priimtinas fizinio 

aktyvumo formas (šiaurietišką ėjimą, mankštas). 
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V. VYKDYTOS VALSTYBINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMOS IR STRATEGIJOS 

 

2013 metais valstybines visuomenės sveikatos programas vykdė Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, o prevencines 

programas, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, įgyvendino Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžios sveikatos priežiūros 

įstaigos. 

 

Eil 

nr. 

Programos pavadinimas Tikslas Priemonės Pasiekti rezultatai 

1. Nacionalinė narkotikų 

kontrolės ir narkomanijos 

2010-2016 metų programa 

Programos tikslas – stabdyti ir 

mažinti neteisėtą narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų bei jų 

pirmtakų (prekursorių) pasiūlą 

ir paklausą, narkomanijos 

plitimą, stiprinant asmens ir 

visuomenės sveikatą bei 

saugumą 

Vykdyti bendrąją, atrankinę ir 

tikslinę prevenciją ypač daug 

dėmesio skirti vaikų ir jaunimo 

gyvenimo įgūdžių ugdymui, 

formuojant neigiamą požiūrį 

tikslinių grupių asmenų amžių, 

kultūrą, tradicijas, kitus 

ypatumus 

Organizuotas seminaras „Psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo prevencijos 

aktualijos“, dalyvavo 56 dalyviai. 

Vilniaus miesto ugdymo įstaigose 

suorganizuoti 45 užsiėmimai, kuriuose 

dalyvavo 992 dalyviai 

2. Valstybinė tuberkuliozės 

profilaktikos ir kontrolės 

2011-2014 metų programa 

Programos tikslas – iki 2014 

m. sumažinti sergamumą 

tuberkulioze ir mirtingumą, 

sustabdyti vaistams atsparios 

tuberkuliozės plitimą, 

sumažinti jos padarinius 

asmeniui ir visuomenei 

Vykdyti tuberkuliozės 

profilaktiką, informuoti 

gyventojus apie tuberkuliozės 

epidemiologinę situaciją ir 

apsisaugojimo nuo jos būdus 

Išleista ir išplatinta informacinė medžiaga 

„Atsargiai- tuberkuliozė. Kaip atpažinti?“ 

3. Alkoholio, tabako ir kitų 

psichiką veikiančių medžiagų 

vartojimo prevencijos 

programa 

Programos tikslas – ugdyti 

asmenį, motyvuotą sveikai 

gyventi, nevartoti alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų 

Integruotos paskaitos į bendrąjį 

ugdymą 

Suorganizuoti 54 užsiėmimai alkoholio, 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos tema, 

dalyvavo 1437 dalyviai.  

Parengta metodinė medžiaga „Alkoholio 

tabako ir kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencijos tema“, 

kuria mokyklų sveikatos priežiūros 
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specialistės naudojosi vesdamos 

užsiėmimus 

4. Vaikų sveikatos stiprinimo 

2008-2012 metų programa 

Programos tikslas – didinti 

specialistų, dirbančių su 

vaikais, kompetenciją 

sveikatos stiprinimo klausimais 

Organizuoti visuomenės 

sveikatos priežiūros 

specialistams, vykdantiems 

sveikatos priežiūrą vaikų 

ugdymo įstaigose, 

kvalifikacijos tobulinimo 

seminarus vaikų sveikatos 

stiprinimo klausimais 

Organizuoti 8 kvalifikacijos tobulinimo 

seminarai, kuriuose dalyvavo 328 

specialistai šiomis temomis:  

„Ugdykime sveikus vaikus“; 

Užkrečiamųjų ligų prevencija bendrojo 

ugdymo mokyklose“; 

„Vilniaus miesto mokinių rūkymo ir kitų 

priklausomybę sukeliančių veiksnių 

įvertinimo tyrimo rezultatų pristatymas“; 

„Vakcinomis valdomų ir žarnyno 

užkrečiamųjų ligų aktualijos ugdymo 

įstaigose“ ; 

„Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo 

prevencijos aktualijos“; 

„Doros, harmonijos ir sveikos 

gyvensenos kultūros ugdymas savyje ir 

klasėje“; 

„Sveikatos ugdymo pedagoginių 

gebėjimų ugdymo praktinis seminaras“;  

„Sveikatos ugdymas mokykloje: teoriniai 

ir praktiniai aspektai“.  

5 Maudyklų vandens kokybės 

stebėsenos 2009-2011 metų 

programa 

Programos tikslas – užtikrinti 

informacijos visuomenei, 

valstybės valdžios ir valdymo 

institucijoms apie maudyklų 

vandens kokybę, trumpalaikės 

taršos arba išskirtinių situacijų 

atvejus pateikimą 

Periodiškai kas 2 sav. teikti 

informaciją valstybės valdžios 

ir valdymo institucijoms, 

visuomenei apie maudyklų 

vandens kokybę per 

maudymosi sezoną. Teikti 

informaciją visuomenei apie 

maudyklų vandens kokybę 

Visuomenė apie maudyklų vandens 

kokybę, periodiškai yra informuojama. 
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pagal higienos normos HN 

92:2007 „Paplūdimiai ir jų 

maudyklų vandens kokybė 

reikalavimus“ 

 

Eil 

nr. 

 

Programos 

pavadinimas 
Programos tikslas 

Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

pavadinimas 
Tikslinė grupė 

Pasiekti rezultatai 

Informuota 

asmenų 
Suteikta 

paslaugų 
Nustatyta 

patologija* 
Nenustatyta 

patologija 

1. Atrankinės 

mamografinės 

patikros dėl 

krūties vėžio 

finansavimo 

programa  

(Žin., 2005, Nr. 

117-4249, 2007, 

Nr. 50 1465)  

Sumažinti Lietuvos 

moterų mirtingumą 

nuo krūties 

piktybinių navikų  

 

 

VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės 

Antakalnio filialas 

Nuo 50-69 m 

amžiaus moterys  

  

440 440 120 320 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 
461 461 8 453 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 
3104 5480 3904 1576 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras  

333 333 4 329 

VšĮ Centro 

poliklinika 
5209 6432 1207 5209 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 
5040 4804 797 4016 

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 
529 529 50 479 

VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 
891 884 17 867 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 

1027 

 
1056 7 1020 
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2. Gimdos kaklelio 

piktybinių 

navikų 

prevencinių 

priemonių, 

apmokamų  

iš privalomojo 

sveikatos 

draudimo fondo 

biudžeto lėšų, 

finansavimo 

programa  

(Žin., 2004,    

Nr. 104-3856) 

 

Sumažinti Lietuvos 

moterų sergamumą 

gimdos kaklelio 

piktybiniais navikais 

bei mirtingumą nuo 

šios ligos.  

 

 

VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės 

Antakalnio filialas 
Nuo 25-60 m 

amžiaus moterys  

moterys  

446 445 55 390 

VšĮ Centro 

poliklinika 
13734 6427 381 6046 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 

  

999 928 5 923 

VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 

 

1530 

 

1036 4 1032 

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 
794 721 20 701 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 
9942 3939 256 3683 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras 

778 679 14 665 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 

3368 

 

6043 

 
69 2425 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 
5188 4010 64 3946 

3. Priešinės liaukos 

vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

finansavimo 

programa  

(Žin., 2005,    

Nr. 152-5617)  

Pagerinti ankstyvųjų 

priešinės liaukos 

vėžio stadijų 

diagnostiką, taikyti 

radikalius priešinės 

liaukos vėžio 

gydymo metodus, 

siekiant pailginti 

VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės 

Antakalnio filialas 

 

 

Nuo 50-75 m 

amžiaus vyrai  

 

 

537 

 

537 

 

62 

 

475 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 608 608 9 599 

VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 

 

1034 

 

 

1005 

 

60 

 

 

945 
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sergančiųjų 

išgyvenamumo 

trukmę bei sumažinti 

pacientų neįgalumą 

ir mirtingumą dėl 

šios ligos. 

 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 2106 2270 

 

295 

 

1866 

VšĮ Centro 

poliklinika 
4889 296 211 85 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 

Nuo 50-75 metų 

amžiaus vyrai ir 

nuo 45 metų 

amžiaus vyrai, 

kurių tėvai ar 

broliai yra susirgę 

prostatos vėžiu  

3165 3375 507 3375 

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 

 

Nuo 50-74 m. 

vyrai  

 

838 838 100 738 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 
3760 3760 414 3346 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras 

395 395 5 390 

4. Storosios žarnos 

vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa  

(Žin., 2009,   

Nr. 79-3321) 

Pagerinti ankstyvųjų 

storosios žarnos 

vėžio stadijų 

išaiškinamumą ir 

sumažinti 

mirtingumą dėl šios 

ligos 

VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės 

Antakalnio filialas 

 

 

 

 

Nuo 50-74 m 

asmenys  

  

715 715 26 689 

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 
1652 1652 30 1622 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 
7735 7735 334 7401 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 
1323 1360 24 1336 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 
6119 6334 387 5947 
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VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 

2570 

 

2543 

 

111 

 

2430 

 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras 

785 785 29 756 

VšĮ Centro 

poliklinika 
12076 445 41 404 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 

 

4236 
4364 111 4214 

5. Asmenų, 

priskirtinų 

širdies ir 

kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 

grupei, atrankos 

ir prevencijos 

priemonių 

finansavimo 

programa  

(Žin., 2005,  

Nr. 145-5288)  

Sumažinti 

sergamumą ūminiais 

kardiovaskuliniais 

sindromais, nustatyti 

naujus latentinių 

aterosklerozės būklių 

ir cukrinio diabeto 

atvejus, siekiant 

sumažinti pacientų 

neįgalumą ir 

mirtingumą dėl 

širdies ir 

kraujagyslių ligų  

VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinės ligoninės 

Antakalnio filialas 

 

 

Nuo 50-56 m 

amžiaus moterys 

Nuo 40-55 m. 

amžiaus vyrai 

 

26 26 - - 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 

 

3699 

 

3839 - - 

VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 
1165 1156   

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 
1831 1831 - - 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 

Nuo 40-55 metų 

vyrai ir nuo 50-65 

metų moterys 

6863 6864 - - 

VšĮ Centro 

poliklinika 
11248 11248 - - 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras 

970 970 - - 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 

Nuo 50-64 m. 

amžiaus moterys 

imtinai 

Nuo 40-54 

1383 1383 - - 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 
9582 9582 - - 
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* Nustatyta patologija - nustatyti piktybiniai navikai, priešvėžinės būklės, navikinį potencialą turinčios būklės arba šių būklių įtarimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 amžiaus vyrai 

imtinai  

6. Vaikų krūminių 

dantų dengimo 

silantinėmis 

medžiagomis 

programa     

(Žin., 2005,    

Nr. 114-4179)  

 

Sumažinti dantų 

ėduonies paplitimą 

tarp vaikų.  

VšĮ Naujosios 

Vilnios poliklinika 

Nuo 6-14 m 

amžiaus vaikai 

296 296 - - 

VšĮ Naujininkų 

poliklinika 
221 394 - - 

VšĮ Antakalnio 

poliklinika 
1271 1271 - - 

VšĮ Grigiškių 

sveikatos priežiūros 

centras 
164 164 - - 

VšĮ Lazdynų 

poliklinika 
89 89 - - 

VšĮ Centro 

poliklinika 
1957 1957 - - 

VšĮ Karoliniškių 

poliklinika 

4164 

 

618 

 
- - 

VšĮ Šeškinės 

poliklinika 

5-13 m. amžiaus 

vaikai imtinai  
1372 2631 - - 
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VI. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PROGRAMŲ IR STRATEGIJŲ, 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 
Eil. 

nr. Strategija, programa, 

projektas, tyrimas 

Tikslas 

 

Savivaldybės 

patvirtinti 

asignavimai 

Panaudoti 

asignavimai 
Pasiekti rezultatai 

1.  Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 

2010 m. gruodžio 22 d. 

sprendimu Nr. 1-1873 

patvirtinta Vilniaus 

miesto psichikos 

sveikatos 2011-2015 

metų strategija. 

Sukurti Vilniaus mieste psichikos 

sveikatos priežiūros paslaugų 

sistemą, kuri padėtų efektyviai ir 

racionaliai stiprinti visuomenės 

sveikatą ir teikti visapusišką 

pagalbą asmenims, turintiems 

psichikos ir elgesio sutrikimų, 

ypatingą dėmesį skiriant 

specifinėms spręstinoms Vilniaus 

miesto problemoms ir paslaugų 

vartotojams bei jų šeimoms 

(somatinės sveikatos priežiūros 

užtikrinimas psichikos sutrikimais 

sergantiems, psichologinės ir 

socialinės pagalbos tarnybų ir 

ankstyvosios pagalbos modelių, 

apimančių pirminę prevenciją, 

sukūrimas, savižudybių ir save 

žalojančio elgesio paplitimo 

mažinimas). 

 

66000 Lt 

 

 

66000 Lt 

 

Buvo įgyvendintos 5 programos, 

finansuojamos iš visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos lėšų. 

Programos buvo skirtos vaikų ir paauglių 

psichikos sveikatos stiprinimui, psichikos 

sveikatos problemų prevencijai, tėvystės 

įgūdžių formavimui ir šeimų konsultavimui. 

135,300 Lt 135,300 Lt Buvo pabaigtas VšĮ Vilniaus psichikos 

sveikatos centro reorganizavimas (Poūmės 

psichiatrijos ir Dienos stacionaro korpusų (5 

ir 6 korpusų) išorinių atitvarų remontavimas ir 

rekonstravimas, pastatų energetikos sistemos 

modernizavimas). 

2. Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos 

2010 m. kovo 31 d. 

sprendimu Nr. 1-1481 

Programos tikslas sukurti nuolat 

veikiančią Vilniaus miesto 

visuomenės sveikatos stebėsenos 

sistemą, kuria remiantis bus 

382,900 Lt 382,900 Lt Stebėsenai reikalingi duomenys buvo surinkti, 

sukaupti ir įvertinti (185 rodikliai). Atlikta 

visuomenės sveikatos rodiklių analizė, kuri 

pateikta savivaldybės administracijai (4), 
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patvirtinta Vilniaus 

miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

stebėsenos programa 

2010-2013 m. 

gaunama išsami informacija apie 

Savivaldybės gyventojų sveikatos 

būklę, ją lemiančius rizikos 

veiksnius, kitimo tendencijas. 

 

visuomenei (75), socialiniams partneriams 

(10). Parengti (3) pasiūlymai dėl gyventojų 

sveikatos būklės gerinimo. Parengta 

stebėsenos ataskaita. Atliktas tyrimas 

„Vilniaus miesto suaugusiųjų žmonių 

gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir 

jos priežiūrą“. 
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VII. BENDRUOMENĖS, NEVALSTYBINIŲ ORGANIZACIJŲ, ŪKIO SUBJEKTŲ, SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRINIŲ PADALINIŲ DALYVAVIMAS VYKDANT VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLĄ 

 

Visuomeninės organizacijos 

dalyvaujančios sveikatinimo 

veikloje ir priimančios su 

visuomenės sveikata susijusius 

sprendimus 

Bendruomenės sveikatos taryba yra savarankiška sveikatinimo veiklos koordinavimo institucija prie Vilniaus 

miesto savivaldybės tarybos. Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos taryba buvo patvirtinta 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 13 d. sprendimu Nr. 1-118, kurią sudaro 1/3 savivaldybės 

paskirtų asmenų, 1/3 savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų atstovų, 1/3 visuomeninių organizacijų, ginančių 

visuomenės sveikatos interesus, atstovų. Vilniaus miesto savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybą sudaro 16 

narių. Bendruomenės sveikatos taryba turi teisę koordinuoti savivaldybės teritorijoje sveikatos ugdymo, 

alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės, visuomenės sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos priemonių rengimą 

ir įgyvendinimą, dalyvauja svarstant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemones.  
 

Visuomeninės organizacijos (Asociacija „Gyvastis“, Asociacija „Balta siena“, ŽIV ir AIDS paveiktų moterų 

bei jų artimųjų asociacija, „Mai Ram International Yoga“ asociasija ir k.t) įgyvendino programas, finansuojamas 

iš Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų. Programos buvo 

skirtos: psichinės sveikatos gerinimo, užkrečiamųjų ligų prevencijos, fizinio aktyvumo skatinimo temomis. 

Programoms įgyvendinti, skirta 59000 Lt. 
 

Sveikatos komitetas kartu su visuomeninėmis organizacijomis (7) organizavo seminarus, šiomis temomis: 

„Visuomenės sveikatinimas per specialistų, mokytojų ir tėvų kompetencijų ugdymą, teikiant pagalbą elgesio ir 

emocinių sutrikimų turintiems vaikams bei vaikams su specialiaisiais poreikiais“, „Žmogaus gyvybė – pamatinis 

asmens gėris“, „Mes – vaikams“, skirtą Tarptautinei vaikų gynimo dienai paminėti“, „Visuomenės 

sveikatingumo skatinimo ir metabolinių kaulų ligų prevencijos infrastruktūros plėtra“, „Maitinkis teisingai! 

Valyk! Fluoras stiprina dantukus!“, „Būsimųjų tėvelių ir nėščiųjų sveikatos priežiūra“, „Pagyvenusių žmonių 

sužalojimų prevencija“. 
 

Aplinkos komitetas kartu su Sveikatos komitetu organizavo šiuos renginius/konferencijas/forumus: 

Visuomenės aplinkosauginio švietimo projekto „EKODRĄSA“ rašinių, nuotraukų ir plakatų konkursą, 

visuomenės aplinkosauginio švietimo forumą „Visuomenės gamtamokslinės kompetencijos ugdymo svarba 

darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimui“, visuomenės aplinkosauginio švietimo aktyvų pažintinės veiklos 

renginį „EKO laboratorija“, visuomenės aplinkosauginio švietimo konferenciją „Vilniaus miesto švietimo 

įstaigų aplinka – aplinkosauginio švietimo erdvė“. 
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Ūkio subjektų indėlis į 

visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje 

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras vykdydamas 2013 m. rugpjūčio 30 d. 

Sveikatinimo veiklos sutartį Nr. S-241 vykdė visuomenės sveikatos stiprinimo savivaldybės bendruomenėje 

veiklą. Buvo surengti 12 renginių, tikslinėms datoms paminėti: „Pasaulinė sveikatos diena“ (2 renginiai, 154 

dalyviai), „Tarptautinė kovos su narkomanija ir narkotikų kontrabanda diena“ (1 renginys, 50 dalyvių), 

Pasaulinė širdies diena (1 renginys, 540 dalyvių). Pasaulinė AIDS diena (1 renginys, 250 dalyvių), „Judėjimo 

sveikatos labui diena“ (1 renginys, 1000 dalyvių), „Tarptautinė nerūkymo diena“ (2 renginiai, 2794 dalyvių), 

„Kuprinių svėrimo akcija“ (52 renginiai, 14882 dalyviai) buvo vertinama ar kuprinės svoris atitinka PSO 

rekomendacijoje nurodytus standartus, ugdomas vaikų supratingumas sunkių nešulių klausimais. „Tarptautinė 

diena be automobilio“ (1 renginys, 1300 dalyvių), „Pasaulinė širdies diena“ (1 renginys, 540 dalyvių), 

„Pasaulinė psichikos sveikatos diena“ (3 renginiai, 2440 dalyvių), skirti skatinti moksleivius atkreipti dėmesį ir 

nebūti abejingam savo artimam ir jo problemoms. „Europos sveikos mitybos diena“ (5 renginiai, 1000 dalyvių), 

„Tarptautinė nerūkimo diena“ (2 renginiai, 2100 dalyvių), „Europos supratimo apie antibiotikus diena“ (9 

renginiai, 550 dalyvių), „Pasaulinė AIDS diena“ (1 renginys, 55 dalyviai). Organizuotas renginys „Kaip mūsų 

širdys plaka išvien“ (1 renginys, 150 dalyvių) tikslas skatinti vaikų, kuriems reikalinga globa bei pagalba, 

užimtumą, fizinį aktyvumą, gražius tarpusavio santykius. Dalyvavo sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros 

veikloje (65 renginiai, 25128 dalyvių).  

Visuomenės sveikatos biuras organizavo teorinius ir praktinius mokymus nėščiosioms ir pagimdžiusioms 

moterims (pravesta 100 užsiėmimų, dalyvavo 800 dalyvių). Buvo pravesti 90 sveikos mitybos užsiėmimų 

mokyklose, dalyvavo 760 mokinių. Fizinio aktyvumo tema mokyklose pravesta 100 užsiėmimų, 5223 mokiniai 

dalyvavo. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos tema buvo pravesta 54 

užsiėmimai mokyklose, kuriuose dalyvavo 1437 dalyviai. Pravestos 32 pamokos darželiuose asmens higienos 

įgūdžių tema, dalyvavo 862 mokiniai ir 389 pravestos pamokos mokyklose, dalyvavo 9639 mokiniai. Lytinio 

švietimo tema paskaitų 5-12 klasių mokiniams buvo pravesta 16, dalyvavo 218 mokiniai. 

Buvo atliktas tyrimas „Vilniaus miesto suaugusių žmonių gyvensenos ypatumai bei požiūris į sveikatą ir jos 

priežiūrą“, kuriame dalyvavo 20-67 metų amžiaus 1065 Vilniaus miesto gyventojai, parengta tyrimo ataskaita. 

Buvo platinama informacija (paskaitos, konsultacijos, lankstinukai) apie prevencines programas. Parengta 11 

lankstinukų apie užkrečiamąsias ligas, pirmos pagalbos teikimą, mankštas nėščiosioms. Išplatino informacinius 

pranešimus, straipsnius saugaus elgesio įgūdžių, patyčių ir traumų prevencijos, sveikos mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimo, higienos įgūdžių ugdymo temomis. 

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (9) įgyvendino visuomenės sveikatos programas, finansuojamas 

privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Programos skirtos neinfekcinių ligų profilaktikos, užkrečiamųjų 
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ligų profilaktikos, vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo temomis. Programoms įgyvendinti, skirta 

511000 Lt. 

Savivaldybės administracijos 

struktūrinių padalinių indėlis į 

visuomenės sveikatos priežiūros 

funkcijų įgyvendinimą 

savivaldybės teritorijoje 

Saugaus miesto departamento Administracinės veiklos skyrius siekdamas kurti saugią, sveiką, švarią ir 

tvarkingą gyvenamąją aplinką, 2013 metais vykdė įvairias akcijas ir priemones. Įgyvendinant saugaus eismo 

pažeidimų prevenciją, Vilniaus miesto savivaldybė kartu su akcijos partnere AB ,,Lietuvos draudimas“, taip pat 

su Vilniaus apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu organizavo saugaus eismo akciją ,,Apsaugok mane“.. 

Akcijos tikslas – paskatinti vairuotojus atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausius kelių eismo dalyvius – vaikus, ir 

stiprinti pačių vaikų kelių eismo taisyklių išmanymą, sąmoningumą, drausmingumą, atsakomybę keliuose. 

Akcijos metu nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykių metu apdrausti moksleiviai, specialiu akcijos ženklu 

paženklintos pėsčiųjų perėjos prie Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklų, mokiniams ir pedagogams 

išdalinta apie 2000 vnt. šviesą atspindinčių liemenių, organizuotas pradinių klasių moksleivių piešinių konkursas 

„Saugokime vieni kitus kelyje“. Akcija vykdyta be tikslinio finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės 

biudžeto, finansavo AB „Lietuvos draudimas“.   

Atsižvelgdami į tai, kad daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose ir kitose miesto bendrojo naudojimo 

teritorijose paliekamos nenaudojamos transporto priemonės, kurios ne tik užima vietą, bet ir teršia aplinką (teka 

tepalai, trukdo privažiuoti medicinos transportui, kyla nelaimingų atsitikimų grėsmė žaidžiant vaikams), 

Saugaus miesto departamento pareigūnai vykdo neeksploatuojamų, techniškai netvarkingų transporto 

priemonių, laikomų bendrojo naudojimo vietose, kontrolę. 2013 metais Viešosios tvarkos skyrius užfiksavo 665 

neeksploatuojamas transporto priemones. 2013 metais Saugaus miesto departamentas prisidėjo (informuodamas 

gyventojus) prie Lietuvos mastu vykdomos akcijos „Daugiau erdvės kiemuose“, kurios organizatoriai – 

Gamintojų ir importuotojų asociacija ir Eksploatuoti netinkamų transportų priemonių tvarkytojų asociacija. 

Akcijos tikslas – transporto priemonių savininkus pratinti nelaikyti neeksploatuojamų automobilių kiemuose, 

kur jie teršia aplinką ir kelia grėsmę aplinkiniams. Gyventojai raginti priduoti nenaudojamus automobilius 

tvarkytojams, kurie automobilio dalis perdirbs ar panaudos pakartotinai. Priemonės dėl neeksploatuojamų 

automobilių vykdomos be tikslinio finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.   

Saugaus miesto departamentas, siekdamas sumažinti gaisrų pavojų ir patraukti atsakomybėn už žolės (lapų, 

šakų, kitų atliekų) deginimą atsakingus asmenis, 2013 m. pavasarį paskelbė akciją „Elkis atsakingai – nekelk 

pavojaus gamtai“. Akcijos metu Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai daugiau 

dėmesio skyrė patruliavimui sodų bendrijose, kitose atvirose teritorijose, kuriose deginama pernykštė žolė, 

gyventojams suteikta informacija kaip elgtis pastebėjus degančią žolę. 2013 metais už žolės (lapų, šakų, kitų 

atliekų) deginimą Viešosios tvarkos skyrius surašė 18 administracinių teisės pažeidimų protokolų atsakingiems 
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asmenims. Akcija vykdyta be tikslinio finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.   

Saugaus miesto departamento pareigūnai, vykdydami savo funkcijas, taiko administracinę atsakomybę už 

gyvūnų laikymo reikalavimų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų Tvarkymo ir švaros, Triukšmo 

prevencijos taisyklių pažeidimus, kontroliuoja asmenų rūkymą neleistinose vietose, alkoholio vartojimą 

viešosiose vietose ir vykdo kitas funkcijas, susijusias su saugios, sveikos, švarios ir tvarkingos gyvenamosios 

aplinkos kūrimu. Vykdydami jaunimo susibūrimo vietų, alkoholinių gėrimų vartojimo viešosiose vietose 

kontrolę, Saugaus miesto departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai 2013 metais surašė 1519 

administracinių teisės pažeidimų protokolus. Vykdydami rūkymo neleistinose vietose kontrolę, Saugaus miesto 

departamento Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnai 2013 metais surašė 84 administracinių teisės pažeidimų 

protokolus. Priemonės vykdomos iš lėšų, skiriamų Saugaus miesto departamento funkcijų vykdymui. 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Sveikatos apsaugos skyrius kartu su asociacija „Gyvastis“ 

organizavo Kraujo donorystės akcijas, kuriose 62 asmenys tapo neatlygintinos donorystės dalyviais. Taip pat 

organizavo skiepijimus sezoninio gripo vakcina, buvo paskiepyti 32 asmenys. 

Buvo organizuotas visuomenės sveikatos programų paraiškų priėmimas 2013 m. finansavimui gauti, buvo 

finansuotos 65 programos, skirta 714000 Lt visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų. Iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų buvo finansuota 17 programų, skirta 527400 Lt. Daugiausia 

programų finansuota šiomis temomis: vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas (17), neinfekcinių 

ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė (13), psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija 

(10). Buvo sudaryta visuomenės sveikatos programų patikrinimo komisija, kuri tikrino programose numatytų 

veiklų įgyvendinimą, patikrintos 34 programos.  

Organizavo, asmenų sergančių tuberkulioze, būtinąjį hospitalizavimą, 2013 m. buvo patvirtinti 4 

savivaldybės gydytojos sprendimai dėl asmenų hospitalizavimo į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninę. 

 

Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Socialinės paramos centras bendradarbiaujant su visuomenine 

organizacija „Gelbėkit vaikus“ organizavo socialinės rizikos šeimų vasaros stovyklą, kurios tikslas stiprinti tėvų 

ir vaikų tarpusavio ryšį neformalioje aplinkoje, kurios metu daug dėmesio buvo skirta priklausomybių tematikai 

ir alkoholio vartojimo prevencijai, stovyklos organizavimui. Iš visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ 

buvo gauta 8,5 tūks. Lt. Buvo pravestos 3 prevencinės paskaitos priklausomybių tematika, kuriuose dalyvavo 69 

moksleiviai. 
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Švietimo, kultūros ir sporto departamento VšĮ „Sveikas miestas“ kartu su partneriais suorganizavo 

sveikatingumo projektus: begimo pamokėles, dviračių žygius, „Velo sostinė“, MTB kalnų dviračių turus. 

Organizavo sveikatingumo užsiėmimus: nemokamas šokių, bėgimo, kalnų dviračių treniruotes, šiaurietiškojo 

ėjimo užsiėmimus, sveikatingumo mankštas „Tai Či“, jogos užsiėmimus. Įgyvendino projektą „Sekmadienis – 

sporto diena“, kurio metu sekmadieniais vyko įvairūs sporto užsiėmimai. VšĮ „Sveikas miestas“ prisidėjo 

organizuojant didžiuosius miesto sporto renginius: Žaliasis dviračių paradas „CO2 Green Drive“, Masinis 

šiaurietiško ėjimo žygis, Bėgimo pusmaratonis „Nike aš bėgu Vilnius/DNB Pusmaratonis, Vilnius Challenge, 

Neįgaliųjų teniso turnyras „Vilnius open 2013“, Vilniaus miesto vaikų šventė Vingio parke, Tarptautinio sporto 

festivalio 2013 „Spausk ir bėk rungtis“, „Rūtos Meilutytės taurės“ šeimų plaukimo estafečių varžybos. 

 

Aplinkos ir energetikos departamento Aplinkos apsaugos skyrius rūpindamasis, kad mus supanti aplinka 

būtų švaresnė ir suteiktų komfortiškesnes sąlygas miesto gyventojams, įgyvendina tris Vilniaus miesto 

savivaldybės tarybos patvirtintas programas (Aplinkos oro kokybės valdymo 2012-2014 m. programa ir jos 

įgyvendinimo priemonių planas, Vilniaus miesto aplinkos stebėsenos ir jos informacinės sistemos 2013–2016 m. 

programa, Triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009-2013 m. programa).  

Programose numatytos ir įgyvendintos priemonės padeda sukurti sveikesnę gyvenamąją aplinką, švaresnį 

orą, pagerinti geriamo ir kitų vandens telkinių kokybę, sumažinti gyventojų skaičių patenkantį į viršnorminio 

triukšmo zonas ir kt. priemones. Nuolat vykdoma aplinkos stebėsenos programa pagal aplinkosauginius 

sektorius padeda operatyviau numatyti, įvertinti susidariusią situaciją, užkirsti kelią neigiamiems veiksniams, 

operatyviau parinkti ir įgyvendinti aplinką saugančias prevencines priemones.  

Siekiant kontroliuoti oro kokybę ir sukurti geresnę gyvenamąją aplinką buvo surinkti, atnaujinti, įvertinti 

duomenys įtakojantys oro kokybę mieste. Jų pagrindu buvo parengti oro taršos žemėlapiai, jie buvo talpinami 

aplinkosaugos internetiniame tinklalapyje. Didžiausia aplinkos oro tarša buvo stebima azoto dioksidu prie 

stambių miesto gatvių, jų žiedų arterijose, todėl buvo peržiūrimi ir koreguojami transporto srautai. Buvo vykdyti 

skaičiavimai, kokį efektą oro užterštumui gali duoti įvairūs dviračių sistemų diegimo variantai miesto centrinėje 

dalyje, įvertinat automobilių srautų sumažėjimo lygius, tobulinant viešojo transporto sistemą, pasirenkant 

ekologiškesnes kuro rūšis, optimizuojant srautus ir kt. Miesto gyventojai nuolat buvo informuojami apie oro 

teršalų prognozes, geriamo vandens, maudyklų būklę, padidėjusią taršą ir jos pavojingumą sveikatai.  

Vykdant Aplinkos oro kokybės valdymo 2012-2014 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą     

2013 m. panaudota iš Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos Aplinkos kokybės gerinimo ir 

apsaugos priemonėms – 348 tūkst. Lt.  

Triukšmo prevencija buvo vykdoma pagal patvirtintą Triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 
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2009-2013 m. programą. 2013 m. buvo patvirtinti Vilniaus aglomeracijos triukšmo strateginiai žemėlapiai. 

 

Aplinkos ir energetikos departamento būsto renovavimo skyrius vykdant neįgaliųjų socialinės integracijos 

2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2013-2015 metais priemonių planą, 2013 metais buvo pritaikyta 19 

būstų neįgaliesiems. Būsto pritaikymui buvo skirta 303371,51 Lt lėšų iš valstybės biudžeto ir 208072,16 Lt iš 

savivaldybės biudžeto. 
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VIII. VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮGYVENDINIMAS 

 

 
INFORMACIJA APIE MOKYKLAS IR MOKINIŲ SKAIČIŲ 

 

Savivaldybės 

sprendimas dėl 

etatų įvedimo 

Už sveikatos 

priežiūros mokyklose 

paslaugų teikimą 

atsakinga institucija  

Mokyklų skaičius Mokinių skaičius 

Data, Nr. 
Skirta 

etatų 

Steigėja – 

savivaldybė 

Kitų 

steigėjų 

Steigėja – 

savivaldybė 

Kitų 

steigėjų 

2013-01-02 

įsakymas 

Nr. P-1 

66,5 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

biuras 

100 28 58442 8008 

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ MOKYKLOSE VYKDANTYS SPECIALISTAI 

 
Specialistų 

etatų 

skaičius 

 

Specialistų 

skaičius 

Specialistų pasiskirstymas pagal 

užimamą etatą 

Specialistų išsilavinimas 

(specialybė) 

1 ir < 0,5–1 Iki 0,5 
Pagal 

priedą 

Visuomenė

s sveikatos 

Slaugyto-

jos 
Kita 

66,5 82 27 15,75 39,25 - 33 27 22 

 

 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE FINANSAVIMAS 

 

Skirta lėšų (Lt) 
Savival- 

dybės 

įsiparei- 

gota skirti 

lėšų (Lt) 

Panaudota lėšų 

(Lt) 
Panaudotų lėšų paskirstymas (Lt) 

PSD

F 

Savival-

dybės 

biudžetas 

PSDF 

Savival- 

dybės 

biudžetas 

Darbo 

užmo- 

kesčiui 

Mokes-

čiams 

Medika-

mentams 

tvarsliavai 

Kitai  

veiklai 

1
1
0
4
4
0
0
 

4
9
8
5
0
0
 

4
9
8
5
0
0
 

1
1
0
3
8
1
2
 

4
9
6
1
1
6
 

1
2
2
1
9
7
0
 

3
7
7
9
5
8
 

0
 

0
 

 

 

 

 

 



 82 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS MOKYKLOSE VEIKLOS RODIKLIAI 

 
Užregistruota 

mokinių 

apsilankymų pas  

sveikatos 

priežiūros 

specialistą 

mokykloje 

Mokinių apsilankymų 

pasiskirstymas pagal priežastį 
Sveikatinimo veikla 

Pirmoji 

pagalba 
Konsultacijos Kita 

Vykdyta 

programų  

Organizuota 

renginių 

Renginiuose 

dalyvavusių 

mokinių  

 

51965 

 

17802 

 

22921 

 

11242 

 

56 

 

3754 

 

97483 

 

 
IX. VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

VEIKLOS FINANSAVIMAS 

 
BĮ Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui iš valstybės biudžeto pagal 

Sveikatinimo veiklos sutartį 2013 m. gruodžio 2 d. Nr. S-440 pagal sąmatą buvo skirta – 530800 Lt. 

Iš Savivaldybės biudžeto Visuomenės sveikatos biurui 2013 metais buvo skirta pagal          

sąmatą – 122600 Lt. 

 

 

X. ARTIMIAUSIO LAIKOTARPIO VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VYKDOMOS 

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PRIORITETINĖS KRYPTYS 

 

2013 metams buvo pasirinktos 6 pagrindinės prioritetinės visuomenės sveikatos programų 

kryptys: 

1. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų atsparumo priklausomybėms ugdymas ir 

elgesio sutrikimų prevencija. 

2. Užkrečiamųjų ligų profilaktika: 

2.1.1. virusinių hepatitų profilaktika; 

2.1.2. žarnyno infekcijų profilaktika; 

2.1.3. tuberkuliozės profilaktika; 

2.1.4. ŽIV/AIDS profilaktika. 

3. Neinfekcinių ligų profilaktika: 

3.1.1. kraujotakos sistemos ligų; 

3.1.2. onkologinių susirgimų prevencija; 

3.1.3. psichikos ligų prevencija; 

3.1.4. cukrinio diabeto prevencija; 

3.1.5. osteoporozės prevencija. 

4. Sveikos gyvensenos ugdymas: 

4.1. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos ugdymas: 

4.1.1. asmens higienos įgūdžių ugdymas; 

4.1.2. sveikos mitybos ugdymas; 

4.1.3. fizinio aktyvumo skatinimas. 

4.2. Ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų saugaus elgesio mokymas: 

4.2.1. saugaus elgesio mokymas gyvenamojoje aplinkoje; 

4.2.2. saugus lytinis elgesys; 
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4.2.3. pirmos pagalbos mokymas; 

4.2.4. mokymas plaukti. 

4.3. Suaugusiųjų sveiko gyvenimo būdo ugdymas: 

4.3.1. sveikos mitybos ugdymas; 

4.3.2. fizinio aktyvumo skatinimas. 

5. Neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių globos ir slaugos užtikrinimas, socialinė, 

psichologinė ir dvasinė pagalba pacientams bei jų artimiesiems. 

6. Vilniaus miesto savivaldybės triukšmo kartografavimo, prevencijos ir mažinimo 2009-

2013 metų programa (koordinatorius Aplinkos apsaugos skyrius). 
 

 

 
XI. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

PROGRAMOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS 
 

 

1. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2013 

METŲ PROGRAMOS LĖŠOS 

 

Eil. 

nr. 

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos lėšų šaltiniai 
Skirta lėšų (Lt) 

1. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios 

programos lėšos 

714000 

2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos 527400 

 Lėšų likutis ataskaitinių biudžetinių metų pradžioje - 

 Iš viso  1241400 

 

 
2. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS            

2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTOS PRIEMONĖS 
 

 

Eil 

nr. 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų sritys 

Vykdytų 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos 

programų 

skaičius 
 

Vertinimo kriterijų 

skaičius 

Skirta lėšų 

(Lt) 
Panaudota 

lėšų (Lt) 
Planuota Įvykdyta 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktika ir 

kontrolė 

13 34 34 
231000 

 

231000 

 

2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir kontrolė 
9 11 11 

253400 

 

253400 

 

3. Alkoholio, tabako ir 

kitų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

3 16 16 45500 44093,67 

4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, savižudybių 
10 27 27 

132000 

 

132000 
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ir smurto prevencija 

5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos išsaugojimas 

ir stiprinimas 

17 223 223 
163000 

 

163000 

 

6. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

9 12 12 
94500 

 

94500 

 

7. Burnos ertmės organų 

ligų profilaktika 
3 8 8 

31000 

 

31000 

 

8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimas, 

sveikatos mokymas, 

šeimos planavimo 

konsultavimas, 

sveikatos žinių 

populiarinimas ir 

visuomenės sveikatos 

propagavimas 

8 83 83 
131000 

 

131000 

 

9. Gyvenamosios 

aplinkos sveikatinimas 
1 6 6 1000 1000 

10. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

stebėsena 

 - - - - 

11. Triukšmo prevencija 1 10 10 45000 45000 

12. Prevencinė medicina  - - - - 

13. Kita (neįgaliųjų 

socialinė integracija) 
8 17 17 114000 113820.62 

    Iš viso  1241400 1239814,29 

 

 
3. SAVIVALDYBĖS BENDRUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMAS VISUOMENĖS 

SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 

2013 METŲ PROGRAMOS LĖŠOMIS 

 
 

Eil. 

nr. 

Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

programų sritis 

Savivaldybės 

bendruomenės 

tikslinių grupių 

apibūdinimas 

Savivaldybės bendruomenės tikslinių grupių 

gautos naudos apibūdinimas 

1. Neinfekcinių ligų ir 

traumų profilaktika ir 

kontrolė 

Mokyklinio 

amžiaus vaikai 
 

Moterys ir vyrai 

nuo 50 m. 

sergantys 

onkologinėmis 

ligomis 
 

Suaugusieji pagal 

Vaikams buvo suteikta 560 fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojo 

konsultacijų, atlikta 5600 masažų ir 

mankštų. Atlikta 2200 kaulo mineralinio 

tankio tyrimų. Nustatyta normali kaulų 

masė – 858 pacientams, osteopenija – 708 

pacientams, osteoporozė – 634 pacientams. 

Suteikta 300 dietologo konsultacijų bei 

sudaryti individualūs mitybos planai. 
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rizikos veiksnius 

 

 

Paskaitytos 6 paskaitos apie odos vėžio 

prevenciją, dalyvavo 150 mokinių. 

Parengta 2000 vnt. lankstinukų apie 

onkologinių ligų prevenciją, žalingų 

įpročių žalą. 

2. Užkrečiamųjų ligų 

profilaktika ir kontrolė 

Mergaitės ir 

moterys nuo 9-26 

metų 
 

Nuo 1-3 m. iš 

socialiai remtinų 

šeimų vaikai 
 

Nuo 6 savaičių iki 

6 mėn. iš socialiai 

remtinų šeimų 

kūdikiai 
 

Rizikos grupės 

asmenys 

Buvo paskiepytos 9-26 m. amžiaus 30 

merginų iš rizikos grupės šeimų nuo 

žmogaus papilomos viruso. Paskiepyta 300 

vaikų nuo virusinio hepatito A. Paskiepyti 

169 kūdikiai nuo rotovirusinės infekcijos. 

Atlikta 889 tyrimų dėl LPI neapdraustiems 

asmenims, 210 asmenų buvo gydyta dėl 

odos infekcijų. Išleista 2000 vnt. 

informacinių skrajučių „Kodėl reikia atlikti 

ŽIV tyrimą“. Atlikta 100 greitųjų ŽIV 

testų, išdalinta 2000 vnt. vienkartinių 

švirkštų su adatomis. 

3. Alkoholio, tabako ir 

kitų psichoaktyvių 

medžiagų vartojimo 

prevencija 

Mokiniai nuo 14 m.  Paskaitytas 21 pranešimas apie 

priklausomybe nuo alkoholio, tabako, 

narkotikų, dalyvavo 513 mokinių, šia tema 

buvo išplatinta 1000 vnt. lankstinukų ir 10 

plakatų. Vyko 4 mokymai apie 

bendradarbiavimo tinklo kūrimą Vilniaus 

mieste, sprendžiant šeimų auginančių 

vaikus, kur yra piktnaudžiaujama alkoholiu 

ar narkotinėmis medžiagomis problemas, 

dalyvavo 121 dalyvis.  

4. Psichikos sveikatos 

stiprinimo, savižudybių 

ir smurto prevencija 

Iki 18 m. vaikai 
 

Mokytojai 
 

Suaugusieji 

Buvo pravesti pozityvios tėvystės 

užsiėmimai 3 tėvų grupėse, 38 dalyviai. 

Buvo pravesta 10 socialinių įgūdžių 

užsiėmimų, dalyvavo 20 mokinių. 

Pravestos 24 valandėlės 800 vaikams apie 

socialinių ir emocinių sunkumų įveikimą. 

40 pedagogams pravesti 27 užsiėmimai, 

kaip taikyti efektyvius vaikų elgesio 

sutrikimų ir priklausomybės prevencijos 

būdus. Siekiant stiprinti vaikų ir paauglių 

psichikos sveikatą buvo atsiliepta į 55.105 

skambučius ir atsakyta į 248 el. laiškų. 

Buvo atrinkta ir apmokyta 15 savanorių, 

kurie teikė pagalbą vaikams telefonu.  

5. Vaikų ir jaunimo 

sveikatos išsaugojimas 

ir stiprinimas 

Ikimokyklinio ir 

mokyklinio 

amžiaus vaikai jų 

šeimos nariai 

Paskaityta 11 pranešimų paaugliams apie 

lytinį brendimą, gimdos kaklelio vėžį, 

dalyvavo 425 mokiniai.  

Paskaitytos 6 paskaitos mokiniams apie 

odos vėžio prevenciją, dalyvavo 150 

mokinių. Buvo pravesta 30 praktinių 
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užsiėmimų mokyklose, skirtų liemens 

judesių koordinacijai gerinti, kaklo ir 

nugaros lankstumui didinti, dalyvavo 200 

mokinių. Mokyklose buvo pravesta pirmos 

pagalbos mokymai, dalyvavo 305 

mokiniai. 100 mokinių išklausė pamokas 

apie žmogaus saugą, saugų eismą. 40 

mokytojų bei tėvų išklausė paskaitų ciklą 

apie taisyklingos kūno laikysenos svarbą 

vaiko augimui ir vystymuisi. 

6. Gyventojų sveikos 

mitybos ir fizinio 

aktyvumo skatinimas 

Besidomintys 

sveika 

gyvensena miesto 

gyventojai 
 

Senjorai 

Įvyko 6 sveikatingumo mankštos, sporto 

pamokėlės, treniruotės, turnyrai, dalyvavo 

2000 miesto gyventojų. Pravesti 19 

šiaurietiško ėjimo žygių, 4 dviračių žygiai, 

dalyvavo 3000 gyventojų. Pravesta 7 

praktiniai užsiėmimai, skirti liemens 

judesių koordinacijai gerinti, kaklo ir 

nugaros lankstumui didinti, dalyvavo 163 

įmonių darbuotojai.  

7. Burnos ertmės organų 

ligų profilaktika 

Mokiniai nuo 10 m. Pravesti 24 teoriniai-praktiniai užsiėmimai 

apie sveiką gyvenseną, mitybos ypatumus, 

dantų priežiūrą, dalyvavo 343 mokiniai. 5 

darželiuose buvo pravestos paskaitos apie 

ikimokyklinio amžiaus vaikų burnos 

higienos ir dantukų priežiūros įgūdžių 

formavimą, dalyvavo 292 mokiniai. 

8. Bendruomenės 

sveikatos stiprinimas, 

sveikatos mokymas, 

šeimos planavimo 

konsultavimas, 

sveikatos žinių 

populiarinimas ir 

visuomenės sveikatos 

propagavimas 

Besilaukiančios 

vaikų ir mažus 

vaikus auginančios 

šeimos 

Pravestos 7 paskaitos apie žindymo naudą 

ir onkologinių ligų prevenciją. Buvo 

suteikta 30 fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojo konsultacijų, 150 

kineziterapeuto paslaugų. 30 nėščiųjų 

išklausė 8 paskaitų ciklą ir buvo suteiktos 

39 specialistų konsultacijas (ginekologo, 

teisininko, psichologo). 

9. Gyvenamosios aplinkos 

puoselėjimas 

Miesto 

bendruomenė 

Neries pakrantėje buvo parengta pėsčiųjų 

maršruto trasa, kuri buvo paženklinta. 

Parengta 200 lankstinukų su pėsčiųjų 

maršruto žemėlapiu ir maršruto aprašu. 

10. Savivaldybės 

visuomenės sveikatos 

stebėsena 
- - 
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11. Triukšmo prevencija - Įgyvendintos Vilniaus miesto savivaldybės 

triukšmo kartografavimo, prevencijos ir 

mažinimo 2009-2013 metų programos 

priemonės. Atliktas triukšmo 

kartografavimo vertinimas tyliųjų zonų 

teritorijoms, papildomai atlikta akustinė 

analizė, pateikti pasiūlymai dėl 

automobilių keliamo triukšmo mažinimo 

mieste, Vilniaus triukšmo valdymo 

sistemos įgyvendinimo. 

12. Prevencinė medicina - - 

13. Kita (neįgaliųjų ir 

senyvo amžiaus žmonių 

globos ir slaugos 

užtikrinimas, socialinė, 

psichologinė ir dvasinė 

pagalba pacientams bei 

jų artimiesiems) 

65 m. ligoniai ir 

slaugantys artimieji  

Paskaityta 20 paskaitų apie lėtines ligas jų  

profilaktiką, dalyvavo 425 dalyviai. 

Apmokyta 20 savanorių, kurie aplankė 40 

senyvo amžiaus žmonių namuose, 

suteikiant jiems pagalbą. Buvo suteiktos 

214 psichologo konsultacijos ligoniams ir 

132 pacientų artimiesiems. Pagalba ir 

slauga ligonių namuose suteikta 8 

asmenims, pacientų slauga hospiso 

stacionare suteikta 39 asmenims, gydytojų 

konsultacijos suteiktos 39 asmenims. 

 
 

4. INFORMACIJOS APIE SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO 

SPECIALIOSIOS 2013 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINTAS PRIEMONES SKLAIDA 

 

Eil. 

nr. 

Informavimo ir viešinimo priemonės 

pavadinimas 

Įgyvendintų 

informavimo ir 

viešinimo 

priemonių skaičius 

Paviešintų 

Savivaldybės 

visuomenės 

sveikatos programų 

skaičius 

1. Pranešimai spaudai, populiarinimas ir 

informavimas per televiziją, radiją, spaudoje, 

per naujienų agentūras, spaudos konferencijas  

15 2 

2. Informaciniai ir mokomieji renginiai, parodos, 

konferencijos, seminarai, konkursai ir 

supažindinimas su savivaldybės visuomenės 

sveikatos programomis šalyje ir užsienyje  

68 3 

3. Pranešimai, kiti dokumentai programų 

rengėjams ir vykdytojams (programų rengimo 

taisyklės, kiti savivaldybės tarybos, mero ir 

savivaldybės administracijos direktoriaus 

priimti teisės aktai, projektų paraiškos formos, 

programų vykdymo sutartys, kvietimai teikti 

programų rengimo paraiškas ir kita)  

82 5 
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4. Spausdinti ir elektroniniai leidiniai (plakatai, 

lankstinukai, informaciniai biuleteniai, 

brošiūros, skrajutės, garso, vaizdo ir reklaminė 

medžiaga, kitos priemonės)  

10 - 

5. Išorinės ženklinimo priemonės programos 

įvaizdžiui formuoti (lipdukai, kanceliarinės 

prekės su programos atributika ir kita)  
9 - 

6. Aiškinamieji ir informaciniai stendai 3 - 

7. Savivaldybės interneto tinklalapis 

(savivaldybės bendruomenės supažindinimas 

su visuomenės sveikatos programomis, 

savivaldybės visuomenės sveikatos programos 

tikslinių grupių informavimas, programų 

ataskaitų skelbimas ir kita)  

37 2 

8. Savivaldybės visuomenės sveikatos programų 

tyrimų (įvertinimo) medžiaga  1 1 

 

 

5. SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS 2013 

METŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TOBULINIMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

nr. 

Problemos, susijusios su Savivaldybės 

visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos administravimu 

Pasiūlymai, kaip patobulinti Savivaldybės 

visuomenės sveikatos programų rengimą, 

finansavimą ir įgyvendinimą 

1. Dėl nepakankamo visuomenės sveikatos 

programų finansavimo nėra užtikrinamas 

programų tęstinumas. 

Tikslinga finansuoti kelias didelės apimties 

programas, kurios turėtų būti patvirtintos 

keleriems metams, taip būtų užtikrinamas 

programų efektyvumas, racionaliau 

panaudojamos lėšos. 

2. Paraiškų teikėjams trūksta žinių ir įgūdžių, 

rengiant paraiškas, programų finansavimui 

gauti bei rengiant veiklos ataskaitas. 

Tikslinga organizuoti daugiau seminarų, 

mokymų projektų rengėjams. 
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XII. PRIEDAI 
 

    1 priedas 

 
Vyrai ir moterys, kuriems užregistruota trauma Vilniuje ir Lietuvoje 2001 – 2011 m., sk. 100000 

gyv. 

 
 

2 priedas 

 
Įvairių amžiaus grupių asmenų, kuriems užregistruota trauma, skaičius 100000 gyv. Vilniuje 2011 

m. 

 
 

 

3 priedas 
Nelaimingų atsitikimų skaičius Vilniaus miesto įmonėse 2009-2011 m.  
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4 priedas 
Sergamumas psichikos ligomis 100000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2002-2011 m. 

 
 

5 priedas 

 
Sergamumas narkomanija, toksikomanija 100 000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 2002-2011 m.  

 
 

 

6 priedas 

 
Sergantys kvėpavimo sistemos ligomis asm. (rodiklis 100000 gyv.) Vilniuje Lietuvoje 2001-2011 m. 
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7 priedas 

 

 
Sergantys kvėpavimo sistemos ligomis asmenys skirtingose amžiaus grupėse (0-17m. ir 18+ m.) 100000 gyv. 

Vilniuje ir Lietuvoje 2001-2011 m. 

 
 

 

8 priedas 

 
Sergantys astma asmenys pagal amžiaus grupes (0-17 m. ir 18+ m.) 100000 gyv. Vilniuje ir Lietuvoje 

2001-2011 m. 
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9 priedas 
Žarninių enterokokų kolonijas sudarančių vienetų skaičius  
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10 priedas 
Žarninių lazdelių kolonijas sudarančių vienetų skaičius 
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11 priedas 
Vilniaus maudyklų vandens kokybinių tyrimų rezultatų suvestinė 

Savivaldybė 
Maudyklos 

pavadinimas 

Bandinio 

ėmimo data 
Mikrobiologiniai parametrai 

   

Žarniniai 

enterokokai 

(ksv/100 ml) 

Paklaida 

Žarninės 

lazdelės 

(ksv/100 

ml) 

Paklaida 

Norma 
  

100 
 

1 000 
 

Vilniaus sav. 
Salotės ežero 

paplūdimys 
2012.05.18 0 ± 2 ± 4 

  
2012.06.01 5 ± 1 8 ± 8 

  
2012.06.15 47 ±  14 25 ± 14 

  
2012.07.03 6 ± 5 50 ± 20 

  
2012.07.16 18 ± 9 3 ± 5 

  
2012.08.02 20 ± 9 57 ± 22 

  
2012.09.03 13 ± 7 380 ± 170 

 

Žirmūnų 

paplūdimys 
2012.05.18 79 ± 18 340 ± 53 

  
2012.06.01 11 ± 9 59 ± 23 

  
2012.06.15 6 ± 5 41 ± 18 

  
2012.07.03 8 ± 6 240 ± 64 

  
2012.07.16 21 ± 9 71 ± 24 

  
2012.08.02 20 ± 9 78 ± 25 

  
2012.09.03 31 ± 11 60 ± 32 

 

1 Valakupių 

paplūdimys 
2012.05.18 92 ± 20 270 ± 47 

  
2012.06.01 14 ± 8 42 ± 26 

  
2012.06.15 7 ± 5 42 ± 18 

  
2012.07.03 20 ± 9 68 ± 24 

  
2012.07.16 14 ± 7 52 ± 20 

  
2012.08.02 26 ± 10 41 ± 18 

  
2012.09.03 37 ± 12 178 ± 54 

 

2 Valakupių 

paplūdimys 
2012.05.18 80 ± 18 140 ± 34 

  
2012.06.01 7 ± 8 56 ± 21 

  
2012.06.15 12 ± 7 75 ± 25 

  
2012.07.03 8 ± 6 71 ± 24 

  
2012.07.16 8 ± 6 69 ± 24 

  
2012.08.02 8 ± 6 17 ± 12 

  
2012.09.03 40 ± 13 138 ± 48 

 

Žaliųjų ežerų 

paplūdimys 
2012.05.18 6 ± 5 3 ± 5 
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2012.06.01 0 ± 0 ± 

  
2012.06.15 2 ± 3 1 ± 3 

  
2012.07.03 3 ± 3 45 ± 19 

  
2012.07.16 7 ± 5 3 ± 5 

  
2012.08.02 72 ± 18 42 ± 19 

  
2012.09.03 5 ± 4 2 ± 4 

 
Baldžio ež. 2012.05.18 1 ± 2 2 ± 4 

  
2012.06.01 13 ± 7 2 ± 4 

  
2012.06.15 5 ± 4 7 ± 7 

  
2012.07.03 1 ± 2 8 ± 8 

  
2012.07.16 258 ± 33 150 ± 110 

  
2012.07.24 1 ± 2 8 ± 8 

  
2012.08.02 6 ± 5 6 ± 7 

  
2012.08.16 8 ± 6 2 ± 4 

 
Tapelių ež. 2012.05.18 2 ± 3 3 ± 5 

  
2012.06.01 11 ± 7 1 ± 3 

  
2012.06.15 3 ± 3 0 ± 

  
2012.07.03 5 ± 4 52 ± 21 

  
2012.07.16 5 ± 4 11 ± 9 

  
2012.08.02 4 ± 4 3 ± 5 

  
2012.08.16 0 ± 2 ± 4 

  
2012.09.03 0 ± 1 ± 3 
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12 priedas 

 
Bendrosios geležies kiekiai centralizuotai tiekiamame geriamajame vandenyje, Vilniaus m., 2009-2011 m. 

laikotarpiu (norma – 200 µg/l) 
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13 priedas 

 
Mangano kiekiai centralizuotai tiekiamame geriamajame vandenyje, Vilniaus m., 2009-2011 m. laikotarpiu 

(norma – 50 µg/l) 
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14 priedas 

 
Drumstumas centralizuotai tiekiamame geriamajame vandenyje, Vilniaus m., 2009-2011 m. laikotarpiu 

(norma – 4 DV pagal formaziną) 

 
 

15 priedas 

 
Vidutinė metinė KD2,5 koncentracija Vilniaus mieste 2007-2011 m.  (leistina  ribinė vertė - 29 µg/m3) 

 
 

 

 

 

 

 



 99 

16 priedas  

 
Vidutinės NO2 metinės koncentracijos Vilniaus mieste 2005-2011 m. (leistina ribinė vertė 40 µg/m3) 

 
 

17 priedas 

 
Parų skaičius, kai buvo viršyta O3 8 val. siektina vertė (120 µg/m3), leistina ribinė vertė 25 paros, imant 

3 metų vidurkį 

 
 

18 priedas  

 

Maksimali paros SO2 koncentracija Vilniaus mieste 2005-2011 m. (leistina ribinė vertė 125 µg/m3) 

 
 

_________ 


