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1. ĮVADAS 
 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, tvarkyti, 

analizuoti ir interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamia 

informacija apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtų 

galima planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones; taip pat 

vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą bei tinkamai informuoti savivaldybės 

politikus, siekiant efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjų 

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. 

Leidinyje pateikiami ir aprašomi 2014 m. visuomenės sveikatos būklę atspindintys 

duomenys Šalčininkų rajono savivaldybėje. Pateikiami rodikliai iš Valstybės deleguotų 

savivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo, patvirtinto 2014 m. 

gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1387, atspindinčio kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos 

(toliau – LSP) tikslai. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai, 

parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas (toliau – PRS), kurį sudaro 51 unifikuotas rodiklis. 

Akcentuojame, kad kai kurių PRS numatytų rodiklių šiame leidinyje nepateiksime, nes jie bus 

pradėti rinkti vėlesniais metais. 

Leidinys parengtas naudojant oficialius statistikos šaltinius. Rengiant šį leidinį 

vadovavomės ir Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (toliau – HISIC) parengtu 

spaudiniu „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2014 m.“. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

2. BENDROJI DALIS 
 

2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR 
INTERPRETAVIMAS („ŠVIESOFORAS“) 

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

kūrimas) atliekamas palyginant praėjusių metų Šalčininkų rajono savivaldybės rodiklius su 

Lietuvos vidurkiu. Vadovaujantis „šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių 

suskirstytos į grupes (atkreipiame dėmesį, jog 13 mažųjų savivaldybių, turinčių mažiau negu 20 000 

gyventojų, nėra lyginamos su kitomis savivaldybėmis dėl rodiklių „jautrumo“): 

- 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, priskiriamos 

savivaldybių su geriausiais rodikliais grupei ir žymimos žalia spalva; 

- 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, priskiriamos 

savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei ir žymimos raudona spalva; 

- likusių 27 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. Šių 

savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį. 

PRS analizės ir interpretavimo tikslas -įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir 

sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų 

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

savivaldybės gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. 

Šalčininkų rajono gyventojų visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje 

analizuojamų rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje „Šalčininkų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis“. 

Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais („šviesoforas“ ir santykis) 

pasirinkome 3 pagrindinio rodiklių sąrašo reikšmes, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis yra 

prasčiausia palyginti su kitomis savivaldybės profilio reikšmėmis (raudonos spalvos pagrindinių 

rodiklių sąrašo reikšmės). Sudarėme Šalčininkų rajono probleminių visuomenės sveikatos sričių 

(temų) sąrašą. Šiose srityse atlikta atrinktų rodiklių detali analizė ir vertinimas. Parengėme 

rekomendacijas. 

Žymėjimai: 
 - žalia spalva 

 - geltona spalva 

 - raudona spalva 

 
 
 
 
 



Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami PRS suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. 
Antrajame stulpelyje pateikiama Šalčininkų rajono savivaldybės rodiklio reikšmė, trečiajame–atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, ketvirtajame – 
mažiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, penktajame–didžiausia reikšmė tarp visų savivaldybių, šeštajame – savivaldybės rodiklio interpretavimas 
(reikšmės savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės vietos tarpe visų savivaldybių pavaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą). 
 
1 lentelė. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis 

RODIKLIS 
Savivaldybė

s rodiklis 
Lietuvos 
rodiklis 

Minimal
i 

reikšmė 

Maksimali 
reikšmė 

Santykis: 
savivaldybė/Li

etuva 
1 2 3 4 5 6 

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

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 69,6 74,69 69,37 78,62 0,93 

Išvengiamas mirtingumas nėra nėra nėra nėra nėra 

1 TIKSLAS. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 
1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv. 42,5 31,71 9,79 92,67 1,34 

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv. 42,68 31,32 5,06 82,36 1,36 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 vaikų 35,43 56,24 20,69 144,27 0,63 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. 3,13 3,39 0,36 9,05 0,92 

Ilgalaikio nedarbo lygis 2,37 3,08 0,7 10,61 0,77 

Gyventojų skaičiaus pokytis -9,47 -7,57 -19,68 0,39 1,25 

1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyv. 185,19 113,83 78,08 276,89 1,63 

Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyv. 186,06 100,02 52,97 235,05 1,86 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius1000 vaikų 542,49 253,78 83,47 542,49 2,14 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv. 89,47 47,78 8,88 106,13 1,87 

Sergantys tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 66,79 44,37 0 10,44 1,51 

2 TIKSLAS. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 
2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 1000 darbingo amžiaus gyv. 0 0,95 0 3,46 0,00 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 100 000 gyv. 91 131,89 22,43 246,71 0,69 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 100 000 gyv. 104,07 72,53 54,9 123,77 1,43 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 100 000 gyv. 38,86 61,97 0 100,17 0,63 

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyventojų 9,11 7,81 0 35,52 1,17 
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Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-W74) 100 000 gyventojų 8,99 7,8 0 47,21 1,15 

Mirtingumas dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų 6,07 12 0 27,42 0,51 

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyventojų 5,68 12,32 0 43,91 0,46 

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 
Mirtingumas dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų 18,22 11,08 0 47,7 1,64 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 000 gyventojų 18,5 10,96 0 43,31 1,69 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyventojų 6,07 4,3 0 21,2 1,41 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų 45,54 72,43 45,59 177,59 0,63 

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kv. km 41,5270 56.513,72 41,52 3.790,54 0,0007 

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams, proc. 48,7 nėra nėra nėra nėra 

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, proc. 49,6 nėra nėra nėra nėra 

3 TIKSLAS. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 
3.1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų 6,07 3,65 0 16,53 1,66 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų 5,74 3,67 0 15,63 1,56 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų 57,68 25,85 7,99 85,02 2,23 

Standartizuotas mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyventojų 58,16 25,71 7,62 83,66 2,26 
Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 
(nusikaltimai) 

12,14 65,24 0 234,86 0,19 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais 133 174 34 319 0,76 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 124 150 16 283 0,83 

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis 13,37 31,27 9,17 62,5 0,43 

4 TIKSLAS. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius 
4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų 37,8 33,38 18,99 71,85 1,13 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1000 gyventojų 7,63 6,79 4,39 10,36 1,12 

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

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 2,98 2,14 1 6,6 1,39 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų 5,16 6,81 2,45 21,52 0,76 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui 6,66 8,03 6,53 10,14 0,83 
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Savivaldybei pavaldžių stacionarines ASP paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų 
pasitenkinimo lygis 

nėra nėra nėra nėra nėra 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 100 000 gyventojų  3,04 4,4 0 14,26 0,69 

Sergamumas ŽIV (B20-B24) 100 000 gyventojų 0 0,48 0 2,45 0,00 

Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (A50-A64) 100 000 gyventojų 20,95 15,39 0 59,7 1,36 

4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių 2,8 3,9 0 18,8 0,72 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina 1 dozė) skiepijimo apimtys  95,32 93,36 77,78 100 1,02 

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo apimtys  99,02 92,9 81,03 99,38 1,07 
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 
programoje 

26,55 20,94 4,39 76,39 1,27 

Vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis (K02), skaičius 1 000 gyventojų 7,51 3,41 0 8,14 2,20 

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 100 000 gyventojų 13,48 5,85 0 17,86 2,30 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų 871,32 768,12 572,28 1284,36 1,13 

Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų 1028,32 804,06 704,27 1179,02 1,28 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų 267,16 273,77 214,2 390,69 0,98 

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų 304,98 278,19 216,42 531,17 1,10 

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų 200,37 187,9 35,52 481,21 1,07 

Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų 233,52 196,05 89,79 430,53 1,19 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 100 000 gyventojų 40,07 43,69 13,8 107,36 0,92 
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programoje 

15,54 43,66 12,17 61,23 0,36 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, 
apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje 

40,34 49,56 27,07 58,61 0,81 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 
finansavimo programoje 

13,31 42,47 10,64 59,99 0,31 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje 

21,39 34,67 14,85 51,86 0,62 

 
 

 
 
 

 



Iš 1 lentelės „Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių 

profilis“ pateiktų PRS rodiklių reikšmių Šalčininkų rajono savivaldybėje palyginimo su atitinkamu 

Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad: 

o iš visų sveikatos rodiklių, asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe; susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius 65+ m. amžiaus grupėje; 

mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl nukritimo; transporto įvykiuose patirtų traumų 

skaičius; nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų 

kontrabanda; gyventojų sergamumas ŽIV  bei 1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, 

kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo apimtys yra geresni nei Lietuvos vidurkis; socialinis rodiklis, 

toks kaip mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius yra taip pat geresnis už 

Lietuvos vidurkį. 

o rodikliai, kurių reikšmės patenka į prasčiausių savivaldybių kvintilių grupę (raudonoji 

zona): vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis, atspindintis mirtingumą ir jo pokyčius, 

Šalčininkų rajono savivaldybėje yra mažesnis už Lietuvos vidurkį; mirtingumas/standartizuotas 

mirtingumas dėl išorinių priežasčių (atitinkamai 1,63 ir 1,86 karto didesni nei Lietuvos vidurkis); 

mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, skaičius (2,14 karto didesnis nei Lietuvos 

vidurkis); socialinių pašalpų gavėjų skaičius (1,87 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis); darbingo 

amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius (1,43 karto didesnis nei Lietuvos 

vidurkis); mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl transporto įvykių (atitinkamai 1,64 ir 

1,69 karto didesni nei Lietuvos vidurkis); mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl 

priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu (atitinkamai 1,66 ir 1,56 karto didesni nei Lietuvos 

vidurkis); mirtingumas/standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio 

vartojimu (atitinkamai 2,23 ir 2,26 karto didesni nei Lietuvos vidurkis); gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais / alkoholiniais gėrimais; 

kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis; apsilankymų pas gydytojus skaičius, 

tenkantis vienam gyventojui; sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (1,36 karto didesnis nei 

Lietuvos vidurkis); vaikų, kuriems nustatytas dantų ėduonis, skaičius (2,20 karto didesnis nei 

Lietuvos vidurkis); paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius (2,30 karto didesnis nei Lietuvos 

vidurkis); standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (1,28 karto didesnis 

nei Lietuvos vidurkis); standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (1,10 karto 

didesnis nei Lietuvos vidurkis); tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje; tikslinės populiacijos dalis 

(proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje; 

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

didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje. 
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o kiti rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltonoji zona). 

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

o Šalčininkų rajono gyventojų išorinės mirties priežastys (detali analizė apims 

mirtingumo/standartizuoto mirtingumo dėl išorinių priežasčių, iš jų, mirtingumo/standartizuoto 

mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklius taip pat mirtingumo/standartizuoto mirtingumo dėl 

priežasčių, susijusių su alkoholio ir narkotikų vartojimu rodiklius, gyventojų skaičių, tenkantį vienai 

licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais/alkoholiniais gėrimais); 

o Mirtingumas nuo lėtinių neinfekcinių ligų ir dalyvavimas prevencinėse programose 

(detali analizė apims standartizuoto mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ir cerebrovaskulinių ligų 

bei piktybinių navikų rodiklius bei tikslinės populiacijos dalį (proc.), dalyvavusią atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių 

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

priemonių finansavimo programose). 

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

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

Šalčininkų rajono savivaldybėje mirtingumas – vienas didžiausių, lyginant su kitomis šalies 

savivaldybėmis 2014 m. Šalčininkų rajonas yra 10 vietoje (358,06/100 000 gyv.) pagal 18-44 m. 

amžiaus gyventojų mirtingumą Lietuvoje, 2 vietoje (1505,33/100 000 gyv.) – pagal 45-64 m. 

asmenų mirtingumą ir 2 vietoje (6550,38/100 000 gyv.) pagal 65+ m. amžiaus gyventojų 

mirtingumą. 

Standartizuotas mirtingumo rodiklis Šalčininkų rajone yra pirmoje vietoje (1179,11/100 000 

gyv., Lietuvos vidurkis 1252,54/100 000 gyv.), lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis. 

Pateikiame standartizuoto mirtingumo rodiklių pagal pagrindines mirties priežastis analizę – 

palyginimą Šalčininkų rajono savivaldybėje ir Lietuvoje (pagal apskaičiuotą Šalčininkų rajono ir 

Lietuvos vidurkio santykį, „šviesoforo“ principu) (1 pav.). Tiksliausiai vyrų ir moterų mirtingumo 

skirtumus rodo standartizuoti mirtingumo rodikliai (mirusiųjų skaičius 100 000 gyventojų pagal 

Europos standartą, kai eliminuojamas amžiaus ir lyties veiksnys). 2014 m. Šalčininkų rajono vyrų 

(1722,47/100 000 gyv.) standartizuotas mirtingumo rodiklis buvo daugiau nei du kartus didesnis 

negu moterų (776,68/100 000 gyv.). 
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1 pav. Šalčininkų r. ir Lietuvos standartizuotų mirtingumo rodiklių (100 000 gyv.) santykis, lyginant 
su Lietuvos vidurkiu, 2014 m. 
 

3. SPECIALIOJI DALIS 
 

3.1. ŠALČININKŲ RAJONO GYVENTOJŲ IŠORINĖS MIRTIES PRIEŽASTYS 
 

Traumos ir sužalojimai yra sudėtinga socialinė, ekonominė bei demografinė problema. 

Išorinės mirties priežastys – jau daugelį metų išlieka viena iš pagrindinių mirties priežasčių 

Lietuvoje (daugiau šalies gyventojų miršta nuo kraujotakos sistemos ligų bei piktybinių navikų). 

2014 m. Lietuvoje išorinės mirties priežastys sudarė 8,3 proc. (2013 m. – 8,7 proc.), o Šalčininkų 

rajone – 11,3 proc. (2013 m. 11,5 proc.) visų mirties priežasčių. Visu 2001 – 2014 m. laikotarpiu 

mirusiųjų dėl išorinių priežasčių skaičius Šalčininkų rajone viršijo šalies vidurkį. Standartizuotas 

mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklis, 2014 m. Šalčininkų r. buvo 3-ioje vietoje 

(175,01/100000 gyv.) lyginant su kitomis Lietuvos savivaldybėmis ir išliko didesnis už Lietuvos 

vidurkį (100,02/100000 gyv.) (2 pav.). 
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2 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių 100 000 gyv. Lietuvoje ir Šalčininkų r. 
2004-2014 m. 
 

Lyginant standartizuotą Šalčininkų r. gyventojų mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklį 

pagal lytį Šalčininkų r., vyrų (284,99/100 000 gyv.) mirtingumas keturis kartus didesnis negu 

moterų (68,35/100 000 gyv.) (3 pav.). 

 
3 pav. Standartizuoto mirtingumo dėl išorinių priežasčių asmenų pasiskirstymas pagal lytį 100 000 
gyv. Lietuvoje ir Šalčininkų r. 2004-2014 m. 
 

Didžiausias mirtingumas dėl išorinių priežasčių šalyje išlieka darbingo amžiaus (45-64 m.) 

gyventojų grupėje (4 pav.).  

 

4 pav. Mirusiųjų dėl išorinių priežasčių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 100 000 gyv. 
Šalčininkų r. 2004-2014 m 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Šalčininkų r. 226,68 234,27 280,99 278,83 218,06 188,70 272,68 176,61 183,56 190,62 175,01

Lietuva 144,79 159,89 154,45 152,48 139,97 121,53 119,13 109,82 109,15 108,26 100,02
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vyrai (Lietuva) 250,58 276,67 264,31 264,31 240,51 214,32 207,99 189,83 189,27 189,35 175,67

Moterys (Lietuva) 54,87 60,87 62,13 57,2 54,96 43,47 44,72 42,62 41,7 39,78 36,11

Vyrai (Šalčininkų r.) 348,98 348,49 471,6 512,07 348,75 316,92 485,4 293,92 318,77 297,99 284,99

Moterys (Šalčininkų r.) 105,16 125,14 105,06 79,35 84,53 68,79 90,73 66,56 58,66 82,09 68,35
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0 - 17 m. 11,12 0 59,9 24,75 25,41 13,01 41,21 0 0 45,54 30,96

18 - 44 m. 241,9 317,39 316,71 291,1 205,91 194,13 271,8 221,95 275,24 218,87 183,2

45 - 64 m. 456,84 347,6 438,54 505,7 396,92 345,14 499,49 280,93 222 351,73 307,66

65 + m. 128,82 257,48 358,42 346,99 251,72 188,61 298,19 178,95 217,9 73,52 161,31
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Dažnai miršta ir jauni žmonės – Lietuva netenka itin daug 18-65 metų vyrų. 2004-2014 m. 

laikotarpiu Šalčininkų r. dėl išorinių priežasčių daugiausia mirė taip pat 45-64 m. amžiaus grupės 

asmenų. Pastaraisiais metais vyresnių negu 65 m. amžiaus asmenų mirtingumas sumažėjo, 18 – 44 

m. amžiaus grupės asmenų mirtingumas išlieka panašus (4 pav.). 

2014 m. Šalčininkų r. daugiausia mirčių dėl išorinių priežasčių sudarė nelaimingi atsitikimai 

– 60,7 proc. (2013 m. 65,2 proc.), iš kurių dažniausiai pasitaikančios mirtys nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių (57,68/100 000 gyv.), antroje vietoje – mirtys dėl savižudybių (42,5/100 000 gyv.). Vyrų 

standartizuotas mirtingumas dėl nukritimų, atsitiktinių paskendimų, šalčio poveikio bei nuo 

narkotikų sąlygotų priežasčių du kartus didesnis negu moterų, dėl apsinuodijimo alkoholiu, 

savižudybių bei nuo alkoholio sąlygotų priežasčių – 1,7 karto, dėl transporto įvykiu – 1,3 karto (5 

pav.) 

 
5. pav. Išorinių mirties priežasčių pasiskirstymas pagal priežastis vyrų ir moterų tarpe 100 000 gyv. 
Šalčininkų r. 2014 m. 
 

2014 m. Šalčininkų r. gyventojų standartizuotas mirtingumas transporto įvykiuose, dėl 

atsitiktinių paskendimų, dėl apsinuodijimo alkoholiu (2-oje vietoje lyginant su kitomis 

savivaldybėmis) natūralaus šalčio poveikio, savižudybių, nuo alkoholio ir narkotikų sąlygotų 

priežasčių buvo didesnis lyginant su šalies vidurkiu.  

3.1.1. MIRTINGUMAS TRANSPORTO ĮVYKIUOSE 
 

Mirtingumas transporto įvykiuose – penkta pagal dažnumą išorinė mirties priežastis 

Lietuvoje 2014 m. (Šalčininkų r. ši priežastis buvo 4-oje vietoje). Vaikų (1 – 14 m. amžiaus) ir 

jaunuolių (15 – 24 m. amžiaus) mirtingumas dėl keliuose patirtų traumų yra labai didelis. Vaikų ir 
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jaunimo viena pagrindinių išorinės mirties priežasčių yra transporto įvykiai, kurie 2014 m. sudarė 

atitinkamai 41,3 proc. ir 20,9 proc. visų mirčių. 

Standartizuotas mirtingumas transporto įvykiuose Šalčininkų r. nuo 2010 m. mažėjo, 

tačiau išliko didesnis nei Lietuvoje. Lyginant 2014 m. su 2013 m. mirtingumas transporto įvykiuose 

vėl išaugo Šalčininkų r. ir visoje Lietuvoje (6 pav.). 

 
6 pav. Standartizuotas mirtingumo transporto įvykiuose rodiklis 100 000 gyv. Lietuvoje ir 
Šalčininkų r. 2004-2014 m. 
 

2014 m. Šalčininkų r. vyrų standartizuotas mirtingumas transporto įvykiuose buvo beveik 2 

kartus didesnis negu moterų ir viršijo šalies vidurkį. 2014 m. lyginant su 2013 m. tiek vyrų, tiek 

moterų mirtingumas transporto įvykiuose padidėjo. Ypač padidėjo Šalčininkų r. moterų 

mirtingumas (du kartus) (7 pav.). 

 
7 pav. Mirusiųjų transporto įvykiuose asmenų pasiskirstymas pagal lytį 100 000 gyv. Lietuvoje ir 
Šalčininkų r. 2004-2014 m. 
 

2014 m. lyginant su 2013 m. sumažėjo mirtingumas transporto įvykiuose 0 – 17 m. amžiaus 

grupėje (2013 m. – 30,36/100 000 gyv., 2014 m. – 15,48/100 000 gyv.). 18 – 44 m. amžiaus grupėje 

mirtingumas išliko panašus (2013 m. – 16,21/100 000 gyv., 2014 m. – 16,65/100 000 gyv.). Tačiau 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Šalčininkų r. 31,75 17,3 75,94 35,56 27,19 11,91 38,33 27,41 21,17 16,34 18,82

Lietuva 24,45 25,61 26,48 25,82 17,76 13,54 11,06 11 12,2 9,87 10,45
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vyrai (Lietuva) 42,78 42,51 43,36 44,42 29,32 24,35 19,6 19,28 21,15 17,62 17,84

Moterys (Lietuva) 10,53 12,83 13,75 12,22 9,66 5,94 5,51 5,7 6,27 4,76 5,31

Vyrai (Šalčininkų r.) 49,66 22,49 114,53 69,71 47,01 23,74 60,21 48,96 49,64 25,17 25,49

Moterys (Šalčininkų r.) 10,08 15,32 41,39 10,45 10,55 0 21,73 11,06 0 5,7 11,6
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smarkiai išaugo mirtingumas transporto įvykiuose 45 – 64 m. (2013 m. – 10,99/100 000 gyv., 2014 

m. – 21,98/100 000 gyv.) ir virš 65 m. (2013 m. – 0 gyv., 2014 m. – 18,56/100 000 gyv.) amžiaus 

grupėse. 

3.1.2. MIRTINGUMAS DĖL PRIEŽASČIŲ, SUSIJUSIŲ SU ALKOHOLIO IR 

NARKOTIKŲ VARTOJIMU 

 
Šalčininkų r. savivaldybėje eilę metų stebimi aukšti mirtingumo susijusio su 

psichoaktyvių medžiagų (narkotikų ir alkoholio) vartojimu rodikliai. Šalčininkų r. didžiausia 

problema išlieka alkoholio vartojimas ir mirtys nuo jo sąlygotų priežasčių bei juo apsinuodijus. 

2014 m. Šalčininkų r. gyventojų standartizuotas mirtingumo nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių rodiklis (54,01/100 000 gyv.) daugiau nei 2 kartus viršijo Lietuvos rodiklį (22,82/100 

000 gyv.) ir buvo 4-oje vietoje lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis. Vyrų standartizuotas 

mirtingumas buvo 4 kartus didesnis nei moterų (8 pav.). Nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 

daugiausia mirė 45 – 64 m. amžiaus Šalčininkų r. gyventojų – 98,89/100 000 gyv. (18 – 44 m. – 

66,62/100 000 gyv., virš 65 m. – 37,11/100 000 gyv.). Mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų 

priežasčių 18 – 44 m. amžiaus grupėje buvo 2-oje vietoje lyginant su kitomis šalies savivaldybėmis. 

 
8 pav. Standartizuotas mirtingumas (pasiskirstymas pagal lytį) nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 
100 000 gyv. Šalčininkų r. 2004 – 2014 m.  
 

Šalčininkų r. standartizuotas mirtingumo dėl alkoholinės kepenų ligos (nuo 42,29/100 

000 gyv. 2011 m. iki 11,38/100 000 gyv. 2014 m.) bei dėl apsinuodijimo alkoholiu rodiklis (nuo 

35,35/100 000 gyv. 2013 m. iki 34,2/100 000 gyv. 2014 m.) sumažėjo (9 pav.), bet išliko didesni 

nei Lietuvoje (2014 m. Lietuvos vidurkis buvo atitinkamai 10,44/100 000 gyv. ir 7,68/100 

000gyv.), ypač standartizuotas mirtingumo dėl apsinuodijimo alkoholiu rodiklis, kuris viršijo 

Lietuvos vidurkį beveik 5 kartus ir buvo 2-oje vietoje lyginant su kitomis savivaldybėmis. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vyrai 76,63 178,48 158,8 215,79 168,72 79,66 133,61 101,03 80,92 109,51 91,55

Moterys 60,24 51,95 45,48 65,32 41,77 70,13 23,01 50,27 36,35 5,4 21,47

Iš viso 69,64 115,16 103,01 138,6 102,9 75,91 78,1 73,95 58,42 53,89 54,01

0

50

100

150

200

250

R
od

ik
li

s 
10

0 
00

0 
gy

v.



15 
 

 

9 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl apsinuodijimo alkoholiu ir alkoholinės kepenų ligos 100000 
gyv. Šalčininkų r. 
 

2014 m. Šalčininkų r. nuo kepenų cirozės didžiausias mirtingumas buvo 18 – 44 m. 

amžiaus asmenų grupėje – 24,98/100 000 gyv. (45 – 64 m. 10,99/100 000 gyv., virš 65 m. mirčių 

nebuvo) ir daugiau nei 3 kartus viršijo Lietuvos vidurkį (7,5/100 000 gyv.). Nuo šios ligos vyrų 

mirtingumas buvo beveik 3 kartus didesnis nei moterų. 

Dėl apsinuodijimo alkoholiu didžiausias mirtingumas buvo 45 – 64 m. amžiaus 

grupėje – 76,91/100 000 gyv. (18 – 44 m. 33,31/100 000 gyv., virš 65 m. 18,56/100 000 gyv., šiose 

grupėse rodikliai daugiau nei 5 kartus viršijo Lietuvos vidurkį) ir maždaug 4 kartus viršijo Lietuvos 

vidurkį (19,06/100 000 gyv.). Vyrų standartizuotas mirtingumo dėl apsinuodijimo alkoholiu rodiklis 

(60,58/100 000 gyv.) 6 kartus viršijo moterų rodiklį (10,67/100 000 gyv.) ir abu rodikliai viršijo 

Lietuvos vidurkį (atitinkamai 13,25/100 000gyv. ir 2,79/100 000 gyv.). Vyrų standartizuotas 

mirtingumo dėl apsinuodijimo alkoholiu rodiklis buvo 2-oje vietoje, o moterų 4-oje vietoje lyginant 

su kitomis savivaldybėmis. 

Standartizuoto mirtingumo nuo narkotikų sąlygotų priežasčių rodiklis Šalčininkų r. po 

kelerių metų pertraukos nuo 2013 m. staiga padidėjo iki 3,57/100 000 gyv., o 2014 m. padidėjo 

beveik du kartus ir viršijo Lietuvos vidurkį (10 pav.). 

 
10 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 100000 gyv. Šalčininkų r. 
savivaldybėje ir Lietuvoje 2004-2014 m. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nuo alkoholinės kepenų ligos 29,95 43,48 33,86 46,23 46,43 25,6 40,12 42,29 21,03 13,12 11,38

Dėl apsinuodijimo alkoholiu 31,95 59,31 51,77 70,8 41,52 35,1 34,88 31,66 31,93 35,35 34,2
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Šalčininkų r. 0 0 2,72 0 2,5 8,53 0 0 0 3,57 6,14

Lietuva 1,08 0,96 2 2,4 1,93 2,22 1,75 1,59 2,56 2,14 3,28
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Mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių buvo fiksuotas tik tarp vyrų. 2014 m. 

standartizuotas vyrų mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių Šalčininkų r. savivaldybėje 

buvo 11,89/100 000 gyv. (Lietuvos vidurkis 5,75/100 000 gyv.). 

2014 m. Šalčininkų rajone mirtingumas nuo narkotikų sąlygotų priežasčių buvo fiksuotas tik 

18 – 44 m. amžiaus grupėje (16,65/100 000 gyv.) ir daugiau nei 2 kartus viršijo Lietuvos vidurkį 

(7,79/100 000 gyv.). Taigi, galima teigti, kad Šalčininkų rajone nuo narkotikų sąlygotų priežasčių 

miršta darbingo amžiaus (18 – 44 m.) vyrai. 

 

3.2. MIRTINGUMAS NUO LĖTINIŲ NEINFEKCINIŲ LIGŲ IR DALYVAVIMAS 

PREVENCINĖSE PROGRAMOSE 

 

Lėtinės neinfekcinės ligos yra aktuali visuomenės sveikatos problema, o jų prevencija – 

vienas svarbiausių sveikatos apsaugos prioritetų. Lietuvos ir Šalčininkų r. gyventojų mirties 

priežasčių struktūra jau daug metų išlieka nepakitusi. Pagrindinės mirčių priežastys yra kraujotakos 

sistemos bei onkologinės ligos. 

2014 m. duomenimis, Lietuvos bei Šalčininkų r. vyrų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos 

ir cerebrovaskulinių ligų buvo didesnis negu moterų. Šalčininkų rajono vyrų mirtingumas nuo šių 

ligų viršijo Lietuvos vyrų mirtingumo rodiklį. Situacija su Šalčininkų moterimis buvo panaši, tik 

priešingai nei vyrų, nuo cerebrovaskuliunių ligų Šalčininkų moterų mirė mažiau lyginant su 

Lietuvos moterų mirtingumo vidurkiu (11 pav.). 

 

11 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos ir cerebrovaskulinių ligų pagal lytį 100 000 
gyv. Šalčininkų r. ir Lietuvoje 2014 m. 
 

2014 m. duomenimis, Šalčininkų r. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos (18 – 44 m. – 

49,96/100 000gyv., 45 – 64 m. – 549,39/100 000 gyv., virš 65 m. – 4286,51/100 000 gyv.) ir 

Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso

Šalčininkai Lietuva

Nuo kraujotakos sistemos ligų, iš jų nuo: 749,33 420,66 560,32 571,64 318,64 419,51

išeminės širdies ligos 502,17 258,96 357,61 375,85 198,38 267,14

miokardo infarkto 38,43 22,98 23,65 38,04 13,87 23,38

Nuo cerebrovaskulinių ligų, iš jų nuo: 169,78 98,2 132 86,43 117,13 99,36

insulto 165,21 89,64 124,13 78,37 55,39 65,07
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cerebrovaskulinių ligų (18 – 44 m. – 8,33/100 000gyv., 45 – 64 m. – 164,82/100 000 gyv., virš 65 

m. – 927,82 /100 000 gyv.) didėjo su amžiumi. 

Nuo piktybinių navikų mirė daugiau vyrų negu moterų ir daugiau jų mirė Šalčininkų r. 

lyginant su Lietuvos vidurkiu (12 pav.). 

 

12 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal lytį 100 000 gyv. Šalčininkų r. ir 
Lietuvoje 2014 m. 
 

Didžiausias mirtingumas nuo piktybinių navikų Šalčininkų rajone 2014 m. buvo virš 65 m. 

amžiaus asmenų grupėje – 1039,15/100 000 gyv. (45 – 64 m. – 318,65/100 000 gyv., 18 – 44 m. – 

16,65/100 000 gyv.), iš jų, nuo krūties piktybinių navikų 65 m. amžiaus grupėje moterų 

mirtingumas sudarė 135,46/100 000 gyv. (45 – 64 m. – 42,09/100 000 gyv., 18 – 44 m. mirusiųjų 

nebuvo), nuo gimdos kaklelio piktybinių navikų daugiausia mirusiųjų buvo 45 – 64 m. amžiaus 

grupėje – 42,09/100 000 gyv. (virš 65 m. – 27,09/100 000 gyv., 18 – 44 m. mirusiųjų nebuvo). 

Siekiant sumažinti gyventojų mirtingumo ir sergamumo mastą, Lietuvoje vykdomos 

keturios ankstyvosios vėžio diagnostikos programos bei asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijių priemonių finansavimo programos. 

 

13 pav. Tikslinė populiacijos dalis (proc.),dalyvavusi programose Šalčininkų r. ir Lietuvoje 2014 m. 

Vyrai Moterys Iš viso Vyrai Moterys Iš viso

Šalčininkai Lietuva

Nuo piktybinių navikų, iš jų nuo: 359,58 126,27 209,19 276,81 124,66 180,35

gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių 121,86 0 49,62 73,71 9,64 34,5

odos melanocitų 9,26 2,37 3,77 2,64 1,59 2

krūties 28,65 28,65 20,17 20,17

gimdos kaklelio 13,1 13,1 8,29 8,29

priešinės liaukos 31,89 31,89 29,72 29,72
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Vienas iš prevencinių programų įgyvendinimo efektyvumo rodiklių yra tikslinių grupių 

dalyvavimo jose apimtys. Iš 13 paveikslo matyti, kad Šalčininkų rajono gyventojų dalyvavimas 

prevencinėse programose 2014 m. buvo nepakankamas ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį. 

Šalčininkų rajono gyventojų dalyvavimo prevencinėse programose procentas yra vienas mažiausių 

lyginant su kitomis savivaldybėmis.  

4. REKOMENDACIJOS 
 

Siekiant geresnės Šalčininkų rajono gyventojų sveikatos būklės, būtina plėtoti sveikatinimo 

veiklas visose amžiaus grupėse. Ne mažiau svarbus ir tarpsektorinis bendradarbiavimas.  

o Būtina kelti visų sektorių specialistų, dalyvaujančių sveikatinimo veiklose, 

kvalifikaciją sveikatos stiprinimo klausimais. 

o Bendrauti ir bendradarbiauti sprendžiant gyventojų asmens ir visuomenės sveikatos 

problemas. 

o Skleisti visuomenėje gerosios sveikatinimo veiklos praktikos ir pasiekimų pavyzdžius 

(tiek Lietuvos, tiek ir kitų šalių). 

o Vykdyti pozityvios socialinės reklamos ir mokslu pagrįstos informacijos sklaidą per 

visuomenės informavimo priemones, mažinti neigiamos informacijos poveikį visuomenės sveikatai. 

o Siekiant pagerinti gyventojų informacijos efektyvumą, atkreipti dėmesį gyventojų, 

kuriems informacija skirta, amžių, išsilavinimą, užimtumą bei sveikatos būklę. 

o Suteikti daugiau galimybių gyventojams stiprinti savo sveikatos raštingumą (dalyvauti 

seminaruose, konsultuotis su sveikatos priežiūros specialistais sveikatos stiprinimo ir gerinimo 

klausimais). 

o Skatinti gyventojus aktyviau dalyvauti Visuomenės sveikatos biuro, švietimo ir sporto 

įstaigų organizuojamuose sveikatinimo veiklos renginiuose (akcijose, paskaitose, užsiėmimuose). 

o Skatinti gyventojus aktyviau patiems įsitraukti į sveikatą palaikančios aplinkos kūrimą 

bendruomenėse ir didinti nepakantumą sveikatą žalojantiems veiksniams. 

o Siekiant mažinti Šalčininkų rajono gyventojų išorinių mirties priežasčių, iš jų, 

mirtingumo transporto įvykiuose rodiklius: 

- organizuoti mokymus, seminarus apie saugų elgesį prie vandens telkinių ir 

vandenyje; 

- mokyti vaikus plaukti; 

- griežtinti kontrolę dėl netinkamo elgesio prie vandens (alkoholio vartojimas); 

- griežtinti kelių eismo taisyklių nesilaikymo kontrolę; 

- stiprinti saugumo priemones avaringiausiose rajono kelių ruožuose; 
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- skatinti ir mokyti gyventojus nešioti atšvaitus tamsiu paros metu; 

- mokyti vaikus saugaus eismo kelyje. 

o Siekiant gerinti Šalčininkų r. gyventojų psichikos sveikatą ir mažinti mirtingumą dėl 

priežasčių, susijusių su psichoaktyvių medžiagų vartojimu: 

- skatinti Šalčininkų rajono bendruomenes, gyventojus švęsti šventes be alkoholio; 

- didinti nerūkymo vietų skaičių; 

- didinti psichoaktyvių medžiagų prieinamumo ribojimą, siekiant nutolinti 

psichoaktyvių medžiagų pradėjimo vartoti laiką; 

- riboti tabako ir alkoholio prieinamumą, mažinant išduodamų licencijų skaičių; 

- gyventojus, turinčius sveikatos rizikos veiksnių (alkoholio, narkotikų vartojimas, 

rūkymas) konsultuoti dėl galimybių ir būdų šiems veiksniams mažinti; 

- vykdyti informacines socialines kampanijas, organizuoti masinius renginius, 

siekiant gerinti gyventojų informuotumą bei mažinti savižudybių paplitimą; 

- organizuoti diskusijas, individualias konsultacijas, mokymus psichologinei būsenai 

gerinti (ypatingai svarbus ir reikalingas darbingo amžiaus vyrų psichikos sveikatos stiprinimas). 

o Siekiant sumažinti Šalčininkų r. gyventojų mirtingumą nuo lėtinių neinfekcinių ligų: 

- didinti Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo mastą ir profilaktiniam 

pasitikrinimui pakviesti ne mažiau 80 proc. nustatytos amžiaus grupės gyventojų; 

- ieškoti bendradarbiavimo būdų, kaip pasiekti aukštesnių Valstybinių 

profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklių; 

- raginti gyventojus reguliariai lankytis pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai 

tikrintis savo sveikatą. 

o Kitos rekomendacijos: 

- išlaikyti esamas vakcinacijos apimtis tikslinėse gyventojų grupėse (PSO 

duomenimis, gerais vakcinacijos rodikliais laikoma, kai paskiepytųjų skaičius šalyje ir jos 

regionuose siekia nemažiau kaip 90–95 proc. tikslinės grupės asmenų). 

 


