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ĮVADAS
Vilniaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2021 m. ataskaita (toliau – Ataskaita) – pagrindinis informacijos šaltinis, kuriame
pateikiami atsakymai ne tik į tai, kokia buvo rajono gyventojų sveikatos būklė praėjusiais 2020 m.,
kokias visuomenės sveikatos prioritetines kryptis
numatyti ateinantiems metams, bet ir kaip Vilniaus
rajonui sekasi įgyvendinti tam tikrus Lietuvos sveikatos strategijoje (toliau – LSS) numatytus tikslus.1,2 Šiemet 2020 m. sveikatos rodiklių laukėme su
dideliu nekantrumu, nes praėję metai buvo neeiliniai – šalia kasmetinių su visuomenės sveikata susijusių iššūkių susidūrėme su įprastą viso pasaulio
ritmą pakeitusia COVID-19 pandemija.

grįžtų į ankstesnes vertes. Kiekvienos analizuotos temos
pabaigoje taip pat pateikiamos išvados arba apibendrinimai, rekomendacijos arba įžvalgos, kas galėjo prisidėti prie
esamos tendencijos.
Nepaisant to, kad 2020 m. visuomenėje vyravo COVID-19
pandemijos temos, aktualūs išliko ir kiti visuomenės sveikatos aspektai, todėl siekiant atskleisti dar platesnį rajono
gyventojų sveikatos paveikslą, šių metų Ataskaitą papildėme „Vilnius sveikiau“ 2020 m. atlikto mokyklinio amžiaus
vaikų gyvensenos tyrimo informacija, atskleidžiančia mokinių mitybos, fizinio aktyvumo, laisvalaikio leidimo ypatumus (plačiau – 17 psl.).

Taigi, kokia buvo Vilniaus rajono gyventojų sveikatos
būklė 2020 m.? Matome, kad COVID-19 pandemija gana
neigiamai paveikė daugelį sveikatos aspektų. Vertinant visus 50 analizuotų rajono gyventojų sveikatos rodiklių, palyginus su 2019 m., 2020 m. Vilniaus rajone prastėjo dalis
sociodemografinių rodiklių, daugėjo mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu, paskendimų skaičius, itin sumažėjo gyAtaskaitoje pateikiama informacija renkama pagal LSS išventojų, dalyvavusių prevencinėse patikros, ankstyvosios
keltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stediagnostikos programose, skaičiai. Tačiau Vilniaus rajone
bėsenai parengtą 50 unifikuotų rodiklių, apibūdinančių LSS
2020 m. mažėjo sergamumas tuberkulioze, mirtingumo,
siekius, sąrašą. Šių rodiklių reikšmės vaizduojamos taikant
susijusio su transporto įvykiais, rodikliai, paaugo vaikų
šviesoforo principą – su šiuo principu ir rodiklių sąrašu išskiepijimo (tymais, epideminiu parotitu, raudonuke) apimsamiau kviečiame susipažinti Ataskaitos priede.
tys. Lyginant su Lietuva, 10 iš 50
Ataskaitoje aprašomi rodikliai
analizuojamų rajono gyventojų
iliustruoja Vilniaus rajono gysveikatos rodiklių (2019 m. – 7 iš
ventojų sociodemografinę situ50) buvo žemesni už šalies viaciją, sveikatą ir ją lemiančius
COVID-19 pandemija
durkį ir pateko į raudonąją zoną,
veiksnius, strateginius LSS ro14 iš 50 analizuojamų rodiklių
gana neigiamai paveikė
diklius bei Vilniaus rajono savi(2019 m. – 12 iš 50) viršijo Lievaldybės nustatytų visuomenės
daugelį analizuotų 2020 m.
tuvos vidurkį ir pateko į žaliąją
sveikatos prevencinių krypčių
sveikatos
rodiklių.
zoną, likę rodikliai prilygo šalies
įgyvendinimo rezultatus. Taip
vidurkiui (plačiau – priede).
pat papildomai analizuojami ir
rajono gyventojams aktualūs
COVID-19 rodikliai – pateikiama informacija apie susirgimų ir mirties atvejus, aptariami
skiepijimo rajone mastai. Kai kur minimas Vilniaus miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro „Vilnius sveikiau“
(toliau – „Vilnius sveikiau“), kaip pagrindinės visuomenės
sveikatos priežiūrą savivaldybėje vykdančios įstaigos, indėlis bei pagal galimybes surinkta informacija apie kitų įstaigų
Vilniaus rajone teiktas paslaugas, vykdytas programas.

Šiais metais, kaip ir pernai, analizuodami Vilniaus rajono
gyventojų sveikatą, norime pakviesti giliau pažvelgti ne tik
į 3 prioritetines gyventojų sveikatos problemas, bet ir paanalizuoti teigiamus pokyčius, todėl antrąkart Ataskaitoje
pateikiame ir 3 teigiamų Vilniaus rajono gyventojų sveikatos rodiklių apžvalgas. Šiai analizei atsirinkdami rodiklius iš
50 rodiklių sąrašo, vadovavomės keletu kriterijų – išskirtinai
neigiama / teigiama rodiklio tendencija per pastaruosius 3
metus, rodiklio pokyčio mastu lyginant su 2019 m., rodiklio
kontekstu – įtaka kitiems rodikliams, temos socialiniu jautrumu ir pan. 2020 m. buvo išskirtiniai metai, kada bandant
suvaldyti COVID-19 pandemiją buvo įvesti ribojimai, laikinai
pakeitę žmonių elgseną – judėjimą, darbo organizavimą,
laisvalaikio leidimo įpročius. Dėl šios priežasties Ataskaitoje
pateikiami teigiami pokyčiai yra vertinami COVID-19 pandemijos kontekste – aprašomam pagerėjimui itin didelės
įtakos turėjo įvesti ribojimai, todėl išlieka rizika, kad, gyvenimui grįžtant į įprastą ritmą, rodiklių reikšmės taip pat

Deja, pastaruoju metu ilgėjusi
Vilniaus rajono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2020 m. sutrumpėjo iki 74,2
m. (2019 m. – 76 m.) ir gerokai atsilieka nuo LSS Lietuvai
2025 m. numatytų 77,5 m. Vidutinės tikėtinos gyvenimo
trukmės mažėjimas stebimas visoje Europoje, manoma,
kad tam didelės įtakos galėjo turėti COVID-19 pandemija ir
jos sukeltos pasekmės – mirtys nuo COVID-19 Vilniaus rajone užėmė net 5 vietą lyginant su kitomis mirties priežastimis, rodiklio mažėjimui įtakos taip pat galėjo turėti ir tai,
kad karantino metu mažėjo sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumas.
Analizuodami 2020 m. duomenis turime pripažinti –
COVID-19 pandemijos sukelta epidemiologinė situacija šalyje nulėmė neigiamas sveikatos rodiklių tendencijas, atnešė nemažai iššūkių, kurie turėjo poveikį ne tik sveikatos
sistemai, bet ir gyventojų socialinei ir psichologinei būklei.
Kita vertus, šie iššūkiai sudarė sąlygas atsirasti naujiems
įpročiams ir elgesio modeliams, kurie prisideda prie teigiamų visuomenės sveikatos pokyčių. Nors didžiausias dėmesys dar ir šiandien tenka COVID-19 pandemijos temai, šioje
Ataskaitoje pateikiami duomenys atskleidžia, kad dauguma kitų gyventojų sveikatos problemų išliko itin aktualios.
Todėl labai svarbu atkreipti dėmesį į Ataskaitoje minimus
Vilniaus rajono gyventojų sveikatos iššūkius, sudaryti kuo
palankesnes sąlygas jiems rūpintis savo sveikata, siekiant
stiprinti ne tik fizinę, bet ir emocinę gyventojų gerovę.

1
Čia ir toliau tekste minima Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964. 2 Vilniaus
rajono savivaldybės tarybos 2014 m. liepos 25 d. sprendimu Nr. T3-263 patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginis veiklos planas atliepia
esminius Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijoje įvardijamus ilgalaikius šalies sveikatinimo veiklos siekius.

2.

VILNIAUS RAJONO GYVENTOJŲ
PAGRINDINIAI DEMOGRAFINIAI
RODIKLIAI 2020 M.
2020 m. trumpėjo Vilniaus rajono gyventojų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – jos reikšmė siekė 74,6 m. ir buvo
žemesnė už Lietuvos vidurkį – 75,1 m. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – pagrindinis gyventojų sveikatos rodiklis,
numatytas ir LSS, stebimas valstybės bei savivaldybės
lygmenimis, taip pat vertinamas ir Europos Sąjungos mastu. Vidutinės gyvenimo trukmės trumpėjimui didelę įtaką
galėjo turėti 2020 m. prasidėjusi COVID-19 pandemija – tiek
dideliu mirčių nuo COVID-19 skaičiumi įvairiose amžiaus
grupėse, tiek asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo mažėjimu, gyventojų psichikos sveikatos rodiklių
prastėjimu ir su tuo susijusiomis pasekmėmis.1

Išlieka dideli skirtumai tarp Vilniaus rajono vyrų ir moterų vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės. 2020 m. moterų vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė buvo 9 metais ilgesnė nei vyrų (2 pav.). Šis
skirtumas 2020 m. sumažėjo ir buvo 1 metais mažesnis už šalies
vidurkį – 10 metų.
2 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (metais) skirtumo
tarp vyrų ir moterų kaita Vilniaus rajone.

2018–2019 m. laikotarpiu Vilniaus rajone ilgėjusi vidutinė gyvenimo trukmė 2020 m. sutrumpėjo 1,4 metų. (1 pav.). Tokia
pati tendencija stebima ir Lietuvoje.
1 pav. Vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės (metais) kaita Vilniaus
rajone ir Lietuvoje.

Lyginant su 2019 m., 2020 m. Vilniaus rajone didėjo vidutinis metinis gyventojų skaičius, didėjo mirtingumas, nedarbo lygis. Šių ir
kitų demografinių rodiklių tendencijos pateikiamos 1 lentelėje. Pagrindiniai 2020 m. Vilniaus rajono gyventojų skaičiaus pokyčiai ir
socialinių bei ekonominių rodiklių situacija ir palyginimas su šalies
vidurkiu pateikiamas žemiau.

VILNIAUS RAJONO GYVENTOJŲ SKAIČIAUS
POKYČIAI 2020 M.
2020 m. Vilniaus rajono vyrų ir moterų skaičiaus struktūra buvo
gana tolygi – vyrai sudarė 49,6 proc., moterys – 50,4 proc. rajono
gyventojų. Vertinant pagal amžiaus grupes, vyrų dalis (proc.) Vilniaus rajone ima mažėti nuo 45–49 metų (3 pav.), moterų – 65–
69 metų amžiaus grupėse. Daugiausia moterų 2020 m. Vilniaus
rajone buvo 55–59 metų amžiaus grupėje, o daugiausia vyrų –
40–44 metų amžiaus grupėje (3 pav.).
3 pav. Vilniaus rajono gyventojų struktūra (proc.) pagal amžiaus
grupes ir lytį 2020 m.

• Vilniaus rajono gyventojai sudarė 3,6 proc. Lietuvos populiacijos – vidutinis metinis gyventojų skaičius siekė 101 089.
· Didėjo gyventojų skaičius – per 2020 m. Vilniaus rajonas pagausėjo 1 788 gyventojais, tai lėmė teigiama neto migracija (+2
212 asmenys) – į rajoną atvyko daugiau žmonių nei iš jo išvyko,
tačiau natūralus gyventojų prieaugis (gimstamumo ir mirtingumo skirtumas) buvo neigiamas.
· Vilniaus rajone gimstamumas buvo didesnis nei Lietuvoje
(Vilniaus rajone – 9,2 gimusių 1 000 gyventojų, Lietuvoje – 9).
· Mirtingumas – vienas mažiausių Lietuvoje (Vilniaus rajone –
12,4 atvejų 1 000 gyventojų, Lietuvoje – 15,6). Mažesnis mirtingumas buvo tik Neringos, Kauno ir Klaipėdos rajonų bei Vilniaus
miesto savivaldybėse.

VILNIAUS RAJONO GYVENTOJŲ
SOCIOEKONOMINĖ SITUACIJA 2020 M
• Darbingo amžiaus (15–64 m.) gyventojai sudarė 68,4 proc.
visų Vilniaus rajono gyventojų (Lietuvoje – 65 proc.).
· Registruotas nedarbo lygis – padidėjo, bet buvo mažesnis nei
Lietuvoje (Vilniaus rajone – 12 proc., Lietuvoje – 12,6 proc.).
· Socialinės paramos gavėjų skaičius – toks pats, kaip ir Lietuvoje – 20,1 atvejo 1 000 gyventojų.
· Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius – mažesnis nei Lietuvoje (Vilniaus rajone – 159,6 atvejai 1 000 moksleivių, Lietuvoje – 216,1).

1

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto, Lietuvos statistikos departamento duomenys.

3.

1 lentelė. Pagrindinių demografinių rodiklių kaita Vilniaus rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2016–2020 m.
Rodiklis
Vidutinis metinis gyventojų skaičius

Vietovė

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Vilniaus r.

95 565

96 257

97 516

99 301

101 089

Lietuva

2 868 231

2 828 403

2 801 543

2 794 137

2 794 885

Vilniaus r.

48,2

48,4

48,8

49,3

49,6

Lietuva

46,1

46,1

46,3

46,5

46,8

Vilniaus r.

51,8

51,6

51,2

50,7

50,4

Lietuva

53,9

53,9

53,7

53,5

53,2

Vilniaus r.

1 073,0

1 059,0

1 037,0

1 024,0

1 012,0

Lietuva

1 170,0

1 165,0

1 157,0

1 142,0

1 128,0

Vilniaus r.

20,1

20,0

19,8

19,6

19,4

Lietuva

17,9

17,9

17,9

17,9

17,8

Vilniaus r.

37,2

36,7

36,4

36,3

36,3

Gyventojai pagal lytį (proc.)
Vyrai
Moterys
Moterų, tenkančių 1 000-iui vyrų
Gyventojai pagal amžiaus grupes (proc.)
0–17 m.
18–44 m.
45–64 m.
65 m. ir vyresni

Lietuva

34,5

33,9

33,4

33,3

33,3

Vilniaus r.

28,0

28,4

28,7

28,8

28,9

Lietuva

28,4

28,7

29,0

29,0

29,0

Vilniaus r.

14,7

14,9

15,2

15,3

15,4

Lietuva

19,2

19,5

19,7

19,8

19,9

Vilniaus r.

11,2

10,6

10,2

9,2

9,2

Lietuva

10,7

10,1

10,0

9,8

9,0
12,4

Kiti demografiniai rodikliai
Gimstamumas 1 000 gyventojų
Mirtingumas 1 000 gyventojų
Natūralus prieaugis 1 000 gyventojų

Vilniaus r.

12,1

11,5

11,6

11,3

Lietuva

14,3

14,2

14,1

13,7

15,6

Vilniaus r.

-0,8

-0,9

-1,4

-2,1

-3,2

Lietuva

-3,6

-4,0

-4,1

-3,9

-6,6

Vilniaus r.

-508

719

2 014

1 899

2 212

Lietuva

-30 171

-27 557

-3 292

10 794

19 993

Vilniaus r.

6,6

6,7

6,4

5,8

4,8

Lietuva

7,4

7,5

7,0

7,0

5,5

Vilniaus r.

2,6

2,6

3,0

3,0

2,3

Lietuva

3,1

3,0

3,1

3,1

2,7

Darbingo amžiaus (15-64 m.) žmonių
dalis, proc.

Vilniaus r.

68,7

68,5

68,3

68,3

68,4

Lietuva

66,1

65,6

65,2

65,1

65,0

Registruotas nedarbo lygis (15-64 m.),
proc.

Vilniaus r.

8,9

8,2

8,7

8,6

12,0

Lietuva

8,1

7,9

8,5

8,4

12,6

Neto migracija (asmenys)
Santuokų skaičius 1 000 gyventojų
Ištuokų skaičius 1 000 gyventojų

4.

PAGRINDINIAI VILNIAUS
RAJONO GYVENTOJŲ
MIRTINGUMO RODIKLIAI 2020 M.
2020 m. mirtingumas Vilniaus rajone buvo vienas
mažiausių Lietuvoje – 2020 m. mirtingumo rodiklis siekė
12,4 atvejo 1 000 gyventojų ir buvo mažesnis už Lietuvos
vidurkį (4 pav.). Mirtingumo rodiklis 2020 m. mažesnis
buvo tik Neringos, Kauno ir Klaipėdos rajonų bei Vilniaus
miesto savivaldybėse (5 pav.). 2018–2019 m. laikotarpiu
Vilniaus rajone mažėjęs mirčių skaičius 2020 m. išaugo (4
pav.) – 2020 m. mirė 1 253 gyventojai (2019 m. – 1 119).1

Dažniausia Vilniaus rajono gyventojų mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos, nuo jų 2020 m. mirė daugiau nei pusė
gyventojų (6 pav.). Pagrindinės 3 Vilniaus rajono savivaldybės
gyventojų mirties priežastys 2020 m. išliko tokios pačios, kaip ir
2019 m., – kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės
mirties priežastys. Dėl šių 3 pagrindinių priežasčių 2020 m. mirė
78 proc. visų Vilniaus rajono gyventojų: pusės (51,5 proc.) mirusių
Vilniaus rajono gyventojų pagrindinė mirties priežastis buvo kraujotakos sistemos ligos, kas penkto (18,8 proc.) – piktybiniai navikai,
7,2 proc. mirė dėl išorinių mirties priežasčių. 3 pagrindinės mirties
priežastys Vilniaus rajone 2020 m. atspindėjo Lietuvoje vyraujančias tendencijas (6 pav.). 2020 m. pasaulį valdė COVID-19 pandemija, tai atsispindi ir mirtingumo priežasčių statistikoje: Lietuvoje
COVID-19 buvo 4-oji pagrindinė mirties priežastis, Vilniaus rajone
COVID-19 nulemtos mirtys pateko į 5-tą vietą (po virškinimo sistemos ligų).

4 pav. Mirtingumas Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2018–2020 m.
(atvejų sk. 1 000 gyventojų).

5 pav. Mirtingumas Lietuvos savivaldybėse 2020 m. (atvejų sk.
1 000 gyventojų).

7 pav. Vilniaus rajono ir Lietuvos gyventojų standartizuoto mirtingumo rodikliai 2020 m. pagal 5 pagrindines mirties priežasčių
grupes (atvejų sk. 100 000 gyventojų).

6 pav. Mirties priežasčių struktūra Vilniaus rajone ir Lietuvoje
2020 m.

8 pav. Vilniaus rajono gyventojų standartizuoto mirtingumo rodikliai 2020 m. pagal lytį ir 5 pagrindines mirties priežasčių grupes
(atvejų sk. 100 000 gyventojų).

.

Vilniaus rajono gyventojų mirtingumo rodikliai, vertinant pagal
2020 m. pagrindines 5 mirties priežastis, buvo artimi Lietuvos vidurkiui, o kraujotakos bei virškinimo sistemos ligų bei išorinių mirties priežasčių atvejais nežymiai jį lenkė (7 pav.). Vertinant pagal
5 pagrindines mirties priežastis, Vilniaus rajono vyrų mirtingumas
nuo visų pagrindinių mirties priežasčių 2020 m. buvo didesnis nei
moterų (8 pav.). Didžiausi skirtumai pagal lytį buvo mirčių nuo išorinių priežasčių grupėje, kur vyrų mirtingumo rodikliai buvo 4,5
karto didesni nei moterų.

9 pav. Vilniaus rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumo rodikliai
nuo COVID-19 (atvejų sk. 100 000 gyventojų) pagal amžiaus
grupes.

2020 m. Vilniaus rajone nuo COVID-19 mirė 53 asmenys (26 vyrai ir 27 moterys). Tai sudarė 2,3 proc. visų mirčių nuo COVID -19
Lietuvoje (2 266 mirtys).
Vilniaus rajono mirtingumo nuo COVID-19 rodikliai – žemesni nei
Lietuvos vidurkis. Didžiausias mirtingumas – vyriausių gyventojų
(65 m. ir vyresnių) amžiaus grupėje (9 pav.).

1

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys.

5.

PAGRINDINIAI VILNIAUS
RAJONO GYVENTOJŲ
LIGOTUMO RODIKLIAI 2020 M.
Ligotumo rodiklis parodo sergančių asmenų, kuriems tam
tikrą laikotarpį asmens sveikatos priežiūros įstaigose yra
užregistruota bent viena liga ar trauma, skaičių. 2020 m.
Vilniaus rajone ligotumas mažėjo. Tokia tendencija stebima
ir Lietuvos mastu. Tam didelės įtakos galėjo turėti COVID-19
pandemijos metu įvesti ribojimai – tai sumažino asmens
sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, todėl mažėjo apsilankymų pas gydytojus skaičiai, galėjo mažėti ir
diagnozuojamų ligų skaičiai. Mažesnį susirgimų tam tikromis ligomis skaičių galėjo lemti ir pagerėjusi gyventojų
asmens higiena – rankų dezinfekcija, veido kaukių dėvėjimas. 2020 m. Vilniaus rajono gyventojai dažniausiai
sirgo kraujotakos sistemos ligomis.1

10 pav. Standartizuotas ligotumas Lietuvos savivaldybėse (atvejų
sk. 100 000 gyventojų).

11 pav. Standartizuotas ligotumas Vilniaus rajone ir Lietuvoje
2018–2020 m. (atvejų sk. 100 000 gyventojų).

Vertinant ligotumą tarp savivaldybių, 2020 m. Vilniaus rajonas
buvo 5-toje vietoje tarp mažiausią ligotumą turinčių savivaldybių
(10 pav.). Ligotumas 2018–2020 m. laikotarpiu Vilniaus rajone išliko
mažesnis lyginant su Lietuvos vidurkiu (11 pav.).
Vilniaus rajono gyventojų ligotumo analizė pagal 5 pagrindines
ligų grupes (12 pav.) rodo, kad ligotumas 2020 m. sumažėjo visose ligų grupėse. 2020 m. kraujotakos sistemos ligos pakeitė
kvėpavimo sistemos ligas pagal didžiausią ligotumą Vilniaus
rajone.

12 pav. Vilniaus rajono gyventojų ligotumas pagal pagrindines
ligų grupes 2018–2020 m. (atvejų sk. 10 000 gyventojų).

2020 m. Vilniaus rajono moterų ligotumas pagal 3 pagrindines ligų grupes išlieka didesnis negu vyrų (13 pav.).
Analizuojant susirgimus pagal amžiaus grupes kvėpavimo
sistemos ligos išlieka dažniausios tarp jaunesnio amžiaus
asmenų, o jungiamojo audinio ir ypač kraujotakos sistemos
ligomis dažniausiai serga vyresnio amžiaus asmenys. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis didėja su didėjančiu amžiumi (14 pav.).

13 pav. Ligotumas 3 dažniausiomis ligomis pagal lytį Vilniaus
rajone 2020 m. (atvejų sk. 10 000 gyventojų).
14 pav. Ligotumas 3 dažniausiomis ligomis pagal amžiaus grupes Vilniaus rajone 2020 m. (atvejų sk. 10 000 gyventojų).

1

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys.

6.

VILNIAUS RAJONO GYVENTOJŲ SERGAMUMAS COVID-19
Sergamumo rodiklis parodo naujai per metus susirgusių asmenų skaičių, kuriems sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruotas bent
vienas ūminės ligos ar traumos atvejis arba pirmą kartą gyvenime užregistruota lėtinė liga. Nepaisant didelio COVID-19 paplitimo,
2020 m. Vilniaus rajono gyventojams buvo 4–6 kartus dažniau diagnozuotos kitos ligos, dažniausiai – kraujotakos sistemos
ligos (15 pav.). Lyginant pagal sergamumą dažniausiomis ligomis, 2020 m. Vilniaus rajone sergamumas COVID-19 atsidurtų 14-oje
vietoje.1

Analizuojant COVID-19 sergamumą pagal lytį ir amžiaus grupes,
2020 m. dažniausiai sirgo 45–64 m. amžiaus asmenys. Vilniaus
rajone visose amžiaus grupėse dažniau sirgo moterys negu vyrai. Didžiausias skirtumas tarp vyrų ir moterų nustatytas 45-64 m.
amžiaus grupėje (16 pav.).

16 pav. Sergamumas COVID-19 pagal lytį ir amžiaus grupes
2020 m. Vilniaus rajone (atvejų sk. 1 000 gyventojų).

15 pav. Sergamumas 5 dažniausiai diagnozuojamomis ligomis
ir COVID-19 2020 m. Vilniaus rajone (atvejų sk. 1 000 gyventojų).

COVID-19 SKIEPIJIMO APIMTYS
VILNIAUS RAJONE 2021 M.
Vakcinacija nuo COVID-19 Lietuvoje buvo pradėta vykdyti
2020 m. gruodžio 27 d. ir buvo skirta tik nustatytoms prioritetinėms grupėms. Masinis visų vyresnių nei 16 m. gyventojų
skiepijimas prasidėjo 2021 m. gegužės 10 d. 12–15 m. amžiaus
vaikai pradėti skiepyti 2021 m. birželio 14 d. Šiuo metu2 pasiektos skiepijimo apimtys dar nėra pakankamos nei Vilniaus
rajone, nei Lietuvoje.3,4,5

17 pav. Vilniaus rajone iš viso (dalinai, pilnai, pakartotinai) vakcinuotų gyventojų dalis pagal skirtingas amžiaus grupes 2021 m.
(proc.).

• Vilniaus rajone imunizacija (persirgusių COVID-19 liga bei
paskiepytų asmenų skaičius) siekia 68,8 proc. (Lietuvoje –
74,5 proc.).6
• Bent 1 vakcina paskiepytų gyventojų skaičius Vilniaus
rajone siekia 56,3 proc. (18 pav.). Tai yra vienas mažiausių
procentų visoje Lietuvoje (67,7 proc.).
• Vilniaus rajone pakartotinai (trečia vakcinos doze) paskiepytų gyventojų dalis yra 12 proc. Tai taip pat yra vienas
mažiausių procentų Lietuvoje (16,7 proc.).
• Daugiausiai Vilniaus rajone pasiskiepijusių asmenų –
45-54 m. amžiaus grupėje (17 pav.).
• Mažiausiai pasiskiepijusių – 80+ m. amžiaus grupėje
(vertinant tik suaugusius).
• Vėliausiai vakcinaciją pradėjusių – 12–15 m. gyventojų –
šiuo metu paskiepyta kiek mažiau nei trečdalis.2
• Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) teigimu tam, kad
pandemija būtų suvaldyta, reikia pilnai paskiepyti 70 proc.
visos populiacijos.4 Nei Vilniaus rajone, nei Lietuvoje bendras paskiepytų asmenų skaičius vis dar nėra pakankamas,
kad būtų užkirstas kelias COVID-19 ligai plisti.
18 pav. Vilniaus rajone ir Lietuvoje vakcinuotų gyventojų dalis pagal vakcinacijos apimtis – dalinai (bent 1 vakcinos doze), pilnai (1
ir/ar 2 vakcinos doze), pakartotinai (3-čia vakcinos doze), 2021 m.
(proc.).

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys. 2 Informacija iki 2021 m. gruodžio 15 d. 3 Naudotas informacijos šaltinis: Sveikatos apsaugos
ministerijos informacija. 4 Pasaulio sveikatos organizacija, „Strategija, kaip pasiekti visuotinę vakcinacija nuo COVID-19 iki 2022 m. vidurio“. 5 Naudotas informacijos
šaltinis: Statistikos departamentas. 6 Informacija iki 2021 m. gruodžio 1 d.
1

7.

TEIGIAMAS POKYTIS COVID-19
PANDEMIJOS KONTEKSTE:
SUMAŽĖJĘS MIRTINGUMAS
TRANSPORTO ĮVYKIŲ METU
Kiekvienais metais apie 1,3 milijono žmonių visame pasaulyje miršta eismo įvykių metu, 20–50 milijonų lieka suluošintų. Mirtys ir neįgalumas dėl transporto įvykių turi didelę
reikšmę ne tik sveikatai, bet ir ekonominei individo, šeimos ar
šalies situacijai, kadangi į transporto įvykius dažnai papuola
darbingo amžiaus žmonės. Mirtys dėl transporto įvykių yra
priskiriamos išvengiamam mirtingumui, jų galima išvengti
taikant efektyvias prevencijos priemones – avaringumo ir
traumų kelių įvykiuose skaičiaus mažinimas yra ir vienas
LSS numatomų tikslų. 2020 m. Vilniaus rajone mirtingumas, susijęs su transporto įvykiais, sumažėjo per pusę
ir tapo žemesnis už Lietuvos vidurkį. Didžiąja dalimi ši
tendencija galėjo būti nulemta taikytų karantino priemonių,
ypač judėjimo ribojimų, manome, kad svarbu paminėti šį
pokytį, atkreipiant dėmesį į pasikeitusių gyvenimo sąlygų
įtaką judėjimui ir saugumui keliuose.1,2

2020 m. Vilniaus rajono savivaldybė buvo tarp savivaldybių, kur
mirtingumas transporto įvykių metu buvo vienas mažiausių (19
pav.). Analizuojant 2018–2020 m. tendencijas, mirtingumas 2019
m. buvo labai išaugęs ir gerokai viršijo Lietuvos vidurkį, tačiau
2020 m. sumažėjo per pusę ir buvo mažesnis už šalies vidurkį
(20 pav.).
Analizuojant mirtingumą transporto įvykių metu pagal lytį,
2020 m. mirė 14 proc. didesnė vyrų dalis lyginant su moterimis
(21 pav.). Taip pat, analizuojant mirtis transporto įvykių metu
pagal amžiaus grupes, visos mirtys fiksuotos tik darbingo 4564 m. amžiaus grupėje.

19 pav. Standartizuotas mirtingumas transporto įvykių metu
2020 m. Lietuvos savivaldybėse (atvejų sk. 100 000 gyventojų).

20 pav. Standartizuotas mirtingumas transporto įvykių metu
2018–2020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje (atvejų sk. 100 000
gyventojų).

Vilniaus rajone 2019 m. buvo išaugęs transporto įvykiuose patirtų traumų skaičius, tačiau 2020 m. sumažėjo, ta pati tendencija
matoma ir Lietuvos mastu. 2018–2020 m. laikotarpiu transporto
įvykių metu patirtų traumų skaičius Vilniaus rajone buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį (23 pav.).
23 pav. Transporto įvykiuose patirtų traumų skaičius 20182020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje (atvejų sk. 10 000 gyventojų).

21 pav. Transporto įvykių metu mirusių pasiskirstymas pagal lytį
2020 m. Vilniaus rajone.

57%

43%

Vertinant pėsčiųjų mirtingumą nuo transporto įvykių, matoma
ta pati tendencija. 2019 m. Vilniaus rajone buvo labai išaugęs
pėsčiųjų mirtingumas ir viršijo Lietuvos vidurkį net 4 kartus,
tačiau 2020 m. sumažėjo 9 kartus ir buvo daugiau nei dvigubai
žemesnis už šalies vidurkį (22 pav.).
22 pav. Standartizuotas pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto
įvykių 2018-2020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje (atvejų sk. 100
000 gyventojų).

2020 m. visos mirtys eismo įvykių metu
Vilniaus rajone registruotos 45–64 m.
amžiaus grupėje.

APIBENDRINIMAS:
• 2020 m. Vilniaus rajonas buvo tarp mažiausią mirtingumą
transporto įvykių metu turinčių savivaldybių.
• 2020 m. mirtingumas transporto įvykių metu Vilniaus rajone
sumažėjo ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį.
• 2020 m. pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių Vilniaus
rajone sumažėjo ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį.
• Vilniaus rajone 2020 m. transporto įvykių metu mirė daugiau
vyrų negu moterų ir tik 45–64 m. amžiaus asmenys.
• 2020 m. Vilniaus rajone sumažėjo transporto įvykiuose patirtų
traumų skaičius ir buvo mažesnis už Lietuvos vidurkį.

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys, Pasaulio sveikatos organizacijos informacija. 2 Įvardijami atvejai – Vilniaus rajono gyventojų (kurių
registruota gyvenamoji vieta – Vilniaus rajono savivaldybė).
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TEIGIAMAS POKYTIS COVID-19
PANDEMIJOS KONTEKSTE:
SUMAŽĖJĘS SERGAMUMAS
ŽARNYNO INFEKCINĖMIS LIGOMIS
Lietuvoje kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 20 tūkst.
per maistą ir vandenį plintančių žarnyno infekcinių ligų atvejų. Dažniausiai šia liga suserga mažiausieji – vaikai iki 3 m.
amžiaus. Užsikrėtimų žarnyno infekcinėmis ligomis skaičių
galima ženkliai sumažinti ar jo išvengti, taikant įvairias prevencines priemones. Nors Vilniaus rajone 2020 m. sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodiklis viršijo Lietuvos vidurkį (24 pav.), tačiau palyginus su 2019 m. Vilniaus rajone
sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis sumažėjo
daugiau nei 8 kartus.

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis Vilniaus rajone 2020
m. sumažėjo daugiau nei 8 kartus, ta pati tendencija stebima ir
Lietuvoje, tačiau rajono rodikliai vis tiek išliko didesni už šalies
vidurkį (25 pav.). Ženkliam sergamumo žarnyno infekcinėmis
ligomis rodiklio sumažėjimui 2020 m. itin didelės įtakos galėjo
turėti taikytos COVID-19 pandemijos valdymo priemonės – įvestas karantinas apribojo gyventojų tiesioginį bendravimą, kas
sustabdė ligų perdavimą, gyventojai atsakingiau rūpinosi rankų
higiena, daugiau naudojo dezinfekcines priemones, privalomai
dėvėjo kaukes. Ugdymo įstaigose didžiulis dėmesys buvo skirtas
paviršių dezinfekcijai ir rankų higienai, ikimokyklinio ugdymo įstaigose pavasario laikotarpiu iš dalies buvo sustabdyta veikla – vaikai neturėjo kontakto vieni su kitais, todėl nebuvo jokios infekcijų
perdavimo rizikos.

24 pav. Naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis asmenų
skaičius (atvejų sk. 10 000 gyventojų) Lietuvos savivaldybėse
2020 m.1

25 pav. Sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis atvejų skaičius (atvejų sk. 10 000 gyventojų) Vilniaus rajone 2018-2020 m.1

26 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis pagal ligų grupes (atvejų sk. 10 000 gyventojų) Vilniaus rajone 2018-2020 m.2

Pastarųjų 3 m. laikotarpiu Vilniaus rajone itin sumažėjo sergamumas rotavirusine ir norovirusine infekcijomis, tačiau nežymiai padidėjo susirgimų kampilobakterioze skaičius (26 pav.). Vertinant
pagal amžiaus grupes, 2020 m. didžiausias žarnyno infekcinių
ligų paplitimas buvo 0–17 m. amžiaus grupėje, o dažniausiai sirgo – 0–3 m. amžiaus vaikai (27 pav.). 2020 m. matomas ženklus
sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodiklio sumažėjimas,
ypač vaikų iki 3 m. amžiaus grupėje (27 pav.).
27 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (atvejų sk.
10 000 gyventojų) Vilniaus rajone pagal amžiaus grupes 20192020 m.2

APIBENDRINIMAS:
• 2020 m. Vilniaus rajone sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis sumažėjo daugiau nei 8 kartus.
• Didžiausias paplitimas – tarp vaikų ir jaunimo – 0–17 m. amžiaus grupėje, o didžioji dauguma susirgimų – 0–3 m. amžiaus
vaikų grupėje.
• 2020 m. sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis 0–3 m.
amžiaus grupėje sumažėjo daugiau nei 2 kartus.
• 2020 m. Vilniaus rajono gyventojai dažniausiai sirgo kampilobakterioze – bakterine žarnyno infekcine liga, pasireiškiančia
viduriavimu, pilvo, galvos skausmais, vėmimu. Pagrindinis užsikrėtimo būdas – nepakankamai termiškai apdorota mėsa, sąlytis su šia liga užsikrėtusiu gyvūnu.
• 2020 m. Vilniaus rajone itin mažėjo sergamumas rotavirusine
ir norovirusine infekcija.

Naudoti Higienos instituto 2020 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis asmenų duomenys. 2 Naudoti
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 2020 m. sergamumo užkrečiamosiomis ligomis (Vilniaus rajono statistinė ataskaitos forma Nr. 4) duomenys.
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9.

TEIGIAMAS POKYTIS COVID-19
PANDEMIJOS KONTEKSTE:
SUMAŽĖJĘS SERGAMUMAS
TUBERKULIOZE
Tuberkuliozė (TB) – viena pagrindinių infekcinių ligų, nuo
kurios miršta daugiausia žmonių pasaulyje – maždaug 1,5
milijono kasmet. Kiekvienais metais apie 10 milijonų žmonių visame pasaulyje suserga TB, nepaisant to, kad tai yra
išgydoma liga, nuo kurios galima apsisaugoti taikant efektyvias prevencijos priemones. TB taip pat yra pagrindinė
žmonių, sergančių ŽIV, mirties priežastis. TB yra sukeliama bakterijos, kuri plinta oru, kai sergantis žmogus kosėja, čiaudi ar spjaudosi. Ši liga gali būti pasyvios ir atviros
formos, maždaug 5–10 proc. užsikrėtusiųjų suserga atvira
plaučių tuberkulioze.1 2020 m. sergamumas tuberkulioze Vilniaus rajone sparčiai sumažėjo, tačiau išliko
aukštesnis už Lietuvos vidurkį (28 pav.).

Spartus susirgimų TB sumažėjimas 2020 m. stebimas ir Lietuvos mastu (29 pav.). Taip pat 2020 m. sumažėjo ir atvejų, kai
gyventojai TB susirgo pakartotinai, skaičius (sergamumas atsinaujinančia TB) (plačiau – priede). Tai didžiąja dalimi galėjo lemti
karantino metu įvesti judėjimo ribojimai, privalomas kaukių dėvėjimas, pagerėjusi gyventojų asmens higiena.
30 pav. Sergamumas TB (nauji atvejai) pagal lytį 2020 m. Vilniaus rajone.

75%

25%

28 pav. Sergamumas TB (nauji atvejai) 2020 m. Vilniaus rajone
ir Lietuvoje (atvejų sk. 10 000 gyventojų).2

29 pav. Sergamumas TB (nauji atvejai) 2018–2020 m. Vilniaus
rajone ir Lietuvoje (atvejų sk. 10 000 gyventojų).

Svarbu paminėti ir sergamumą vaistams atsparia TB, nes ją gydyti
yra daug sudėtingiau. Sergant daugybinio atsparumo TB gydymo
alternatyvų gali ir visai nebūti, todėl jos plitimas visuomenėje yra
ypač pavojingas. Lietuvoje 2020 m. šis sergamumas šiek tiek sumažėjo, Vilniaus rajone išliko toks pat (32 pav.). 2020 m. Vilniaus
rajone nesumažėjo ir atvejų, kada gyventojai vaistams atsparia TB
susirgo pakartotinai, skaičius (sergamumas atsinaujinančia TB)
(plačiau – priede).
32 pav. Sergamumas vaistams atsparia TB (nauji atvejai) 20182020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje (atvejų sk. 10 000 gyventojų).

Vertinant sergamumą TB pagal lytį, Vilniaus rajone 2020 m. net
tris kartus dažniau TB buvo diagnozuota vyrams nei moterims
(30 pav.). Analizuojant sergamumą pagal amžių, daugiausia ši
liga buvo diagnozuota darbingo 18–64 m. amžiaus asmenims,
tačiau atvejų taip pat pasitaikė ir jauniausioje amžiaus grupėje
0–17 m. (31 pav.)
31 pav. Sergamumas TB (nauji atvejai) pagal amžiaus gupes
2020 m. Vilniaus rajone.

APIBENDRINIMAS:
• 2020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje sumažėjo sergamumas
naujais ir pakartotiniais TB atvejais. Tai galėjo lemti pandemijos
metu įvesti ribojimai.
• Vilniaus rajone 2020 m. TB diagnozuota 3 kartus dažniau vyrams negu moterims.
• 2020 m. Vilniaus rajone TB dažniausiai buvo diagnozuota 1864 m. asmenims.
• Vilniaus rajone ankstesniais metais mažėjęs sergamumas
naujais ir pakartotiniais vaistams atsparios TB atvejais 2020 m.
nepakito. Tai kelia susirūpinimą, kadangi ši tuberkuliozės forma
yra sunkiai gydoma.

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys, Pasaulio sveikatos organizacijos informacija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija. 2 Dėl duomenų
specifiškumo sergamumo TB rodiklis nenurodamas savivaldybių kontekste.
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NEIGIAMAS POKYTIS:
PADIDĖJĘS BANDYMŲ ŽUDYTIS
SKAIČIUS
PSO duomenimis, dėl savižudybės kasmet miršta daugiau žmonių nei nuo ŽIV, maliarijos ar krūties vėžio. Tai vis
dar itin aktuali visuomenės sveikatos problema. Savižudybė
turi ilgalaikį neigiamą poveikį šalia esantiems asmenims ir
visuomenei. Ne ką mažiau svarbu kalbėti ir apie bandymus
žudytis, nes ankstesni mėginimai nusižudyti, kaip ir artimųjų
savižudybė, padidina savižudybės riziką. Savižudybių galima
išvengti gerinant psichologinės pagalbos paslaugų prieinamumą, stiprinant socioekonominius (skurdo, nedarbo lygio ir
kt.) rodiklius, skatinant įvairių sektorių bendradarbiavimą bei
užtikrinant bendruomenės lygiu įgyvendinamas prevencijos
priemones. Ankstesniais metais mažėjęs 2020 m. bandymų
žudytis skaičius Vilniaus rajone didėjo ir viršijo šalies
vidurkį.1 Vilniaus rajono savivaldybė buvo tarp daugiausiai
bandymų žudytis turėjusių savivaldybių Lietuvoje (33 pav.).

2020 m. Vilniaus rajone bandymų žudytis skaičius didėjo ir buvo
beveik 1,5 karto didesnis už Lietuvos vidurkį (34 pav.), o savižudybių skaičius ketvirtadaliu sumažėjo (35 pav.). Bandymai žudytis yra gerokai dažnesni nei savižudybės – 2020 m. Vilniaus
rajone 1 savižudybei teko maždaug 3 bandymų žudytis, tačiau šis
skaičius, tyrimų duomenimis, galėtų būti ir 20–100 kartų didesnis. Pavyzdžiui, JAV2 1 savižudybei 2019 m. teko maždaug 252
bandymai nusižudyti – visų pirma, tai rodo efektyviai veikiančią
atvejų registracijos sistemą. Bandymų žudytis rodiklio didėjimas
gali reikšti geresnį atvejų registravimą. Svarbu paminėti ir tai, kad
šis rodiklis atspindi tik sveikatos priežiūros įstaigose gydytus asmenis – jei tyčia susižaloję asmenys į gydymo įstaigas nesikreipia (pvz., jų susižalojimai nėra tokie rimti), jie nepatenka į oficialią
statistiką. Be to, su savižudybėmis susijusios temos vis dar yra
stigma ir žmonės, patekę į gydymo įstaigą, dažnu atveju prašo
nerašyti šios diagnozės, bandydami apsisaugoti nuo gėdos ar
kitų galimų socialinių ar emocinių pasekmių.
Analizuojant Vilniaus rajono savižudybių skaičių pagal lytį matyti, kad 2020 m. vėl registruota moterų savižudybių atvejų,
tačiau vyrų savižudybių skaičius išlieka >6 kartus didesnis (36
pav.). 2020 m. daugėjo savižudybių atvejų tarp nepilnamečių ir
jauno darbingo amžiaus gyventojų (37 pav.).
36 pav. Savižudybių skaičius (atvejų sk. 100 000 gyventojų) Vilniaus rajone pagal lytį 2018-2020 m.

33 pav. Bandymų žudytis skaičius Lietuvos savivaldybėse
2020 m.

34 pav. Bandymų žudytis skaičius (atvejų sk. 100 000 gyventojų)
Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2018–2020 m.

35 pav. Savižudybių skaičius (atvejų sk. 100 000 gyventojų) Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2018-2020 m.

Prie didėjančio bandymų žudytis skaičiaus galėjo prisidėti ir
2020 m. visoje Lietuvoje prastėjusi socioekonominė situacija,
tai atsispindėjo ir Vilniaus rajone – smarkiai išaugo nedarbo
lygis (2019 m. – 1,4 proc., 2020 m. – 2,3 proc.), beveik padvigubėjo mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą, skaičius
(2019 m. – 85 atvejai 1 000 mokinių, 2020 m. – 159,6 atvejai).
COVID-19 pandemijos metu nemažai žmonių visai ar laikinai
neteko darbo, pajamų, buvo netikri dėl savo ateities, o tai turėjo didelės įtakos jų emocinei sveikatai.

37 pav. Savižudybių skaičius (atvejų sk. 100 000 gyventojų) Vilniaus rajone pagal amžiaus grupes 2018–2020 m.
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Tyrimų duomenimis,3 COVID-19 pandemijos metu prastėjo Lietuvos gyventojų psichologinė sveikata – padaugėjo asmenų,
turinčių prisitaikymo prie pokyčių sukeltų stresinių situacijų
(adaptacijos), asmenų, esančių savižudybės rizikoje (suicidiškumas), skaičius (38 pav.). Izoliacija, nežinomybė dėl ateities,
socializacijos, saviraiškos stoka, darbo netekimas, laisvių apribojimas, nuolatiniai pokyčiai – visa tai galėjo turėti įtakos ir analizuojamo rodiklio padidėjimui.
38 pav. Pandemijos eigoje Lietuvos gyventojų patiriami psichologiniai sunkumai 2020-2021 m.

IŠVADOS:
• Ankstesniais metais sumažėjęs 2020 m. Vilniaus rajone didėjo
bandymų žudytis skaičius ir išliko ženkliai didesnis nei Lietuvos
vidurkis.
• 2020 m. Vilniaus rajone ketvirtadaliu mažėjo savižudybių skaičius
ir buvo ženkliai mažesnis už šalies vidurkį.
• 2020 m. Vilniaus rajone vėl fiksuotas moterų savižudybių skaičius, tačiau vyrų savižudybių skaičius išlieka ženkliai didesnis nei
moterų.
• 2020 m. daugiausia savižudybių buvo tarp 45-64 m. amžiaus
žmonių.
• 2020 m. Vilniaus rajone blogėjo socioekonominiai rodikliai –
ilgalaikis nedarbas, mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą,
skaičius.
• Didelė Lietuvos gyventojų dalis 2020 m. patyrė psichologinių
sunkumų.

REKOMENDACIJOS:
• Atvejų registravimo sistemos stiprinimas. Stiprinti bandymų žudytis atvejų registravimo pagalbos sistemą Vilniaus rajone,
kartu su atsakingomis institucijomis identifikuojant dažniausiai
bandymų žudytis atvejų registravimo problemas ir pagal galimybes ieškant būdų tai pagerinti. Efektyvus bandymų nusižudyti
atvejų registravimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose leidžia identifikuoti asmenis, esančius savižudybės krizėje, ir juos
nusiųsti tikslingos pagalbos.
• Visuomenės švietimas bei įgalinimas atpažinti rizikas. Didinti visos visuomenės ir tikslinių grupių žinias apie psichikos
sveikatą, rizikos veiksnius, jų atpažinimą; prisidėti šviečiant žiniasklaidos atstovus apie tinkamus savižudybių komunikacijos
būdus ir visuomenės informavimo etikos kodeksą; bendradarbiaujant su kitomis suinteresuotomis institucijomis prisidėti kuriant savižudybių prevencijos ir intervencijos mokymų standartą
ir sudarant galimybes įgūdžius atnaujinti kas dvejus metus.
• Paslaugų prieinamumo didinimas. Pagal galimybes sudaryti
sąlygas paslaugų prieinamumo skirtinguose sektoriuose (sveikatos, socialiniame, švietimo ir pan.) didinimui ir tęstinumui, stengiantis užtikrinti paslaugų įvairovę.
• Tarpsektorinio bendradarbiavimo ir keitimosi informacija
plėtra. Tęsti bendradarbiavimą įgyvendinant kompleksines savižudybių prevencijos, intervencijos ir postvencijos priemones,
kurios apimtų skirtingus sektorius, stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą tarp institucijų, teikiančių pagalbą bei įgyvendinančių
prevencijos priemones, užtikrinant saugų keitimąsi informacija,
kuris užtikrintų savalaikės stebėsenos ir proaktyvios pagalbos
teikimo sistemą.

1
Naudoti informacijos šaltiniai: Higienos instituto duomenys, Vilniaus universiteto Suicidologijos tyrimų centro Vaikų ir suaugusiųjų savižudybių Vilniaus mieste
2020 m. analizė, Higienos instituto Savęs žalojimo ar bandymo nusižudyti duomenų pildymo kokybės gydymo įstaigose 2018 m. analizė. 2 Jungtinių Amerikos
Valstijų Ligų kontrolės ir prevencijos centro informacija. 3 Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Psichotraumatologijos centro 2020-2021 m. tyrimo
„Psichikos sveikata COVID-19 pandemijos eigoje“ duomenys.
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NEIGIAMAS POKYTIS:
PADIDĖJĘS MIRTINGUMAS,
SUSIJĘS SU ALKOHOLIO
VARTOJIMU
Alkoholis – vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių, darančių
įtaką visuomenės sveikatai, socialinei ir ekonominei gerovei.
Visuomenės sveikatos požiūriu, alkoholio vartojimas laikomas vienu pagrindinių veiksnių, lemiančių priešlaikines mirtis
ir daugiau nei 200 sveikatos būklių bei sutrikimų, įskaitant
sužalojimus, onkologinius susirgimus, širdies ir kraujagyslių
ligas, imuninius sutrikimus, psichikos ir elgesio bei virškinimo
sutrikimus, plaučių, raumenų ir skeleto, reprodukcinės sistemos ligas, taip pat žalą dar negimusiam vaisiui. Šalia sveikatos problemų susiduriama su socioekonominėmis alkoholio
vartojimo pasekmėmis: tokiomis kaip sumažėjęs produktyvumas ir pajamos, nedarbas, problemos šeimoje bei santykiuose su aplinkiniais. Verta atkreipti dėmesį, kad žala, kurią
vartojantis asmuo padaro kitiems, apima ir sveikatos, ir socioekonomines gyvenimo sritis.1 2020 m. mirčių, susijusių
su alkoholio vartojimu, rodiklis Vilniaus rajone buvo vienas didžiausių tarp šalies savivaldybių (39 pav.).

Vertinant pokyčius Lietuvoje, pastebimas nuoseklus mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu, augimas, tačiau pokyčiai Vilniaus
rajono savivaldybėje yra ryškesni, mirčių skaičius išlieka didesnis
už Lietuvos vidurkį (40 pav.). Alkoholio vartojimo pokyčiai gali būti
siejami su COVID-19 pandemijos laikotarpiu taikytais karantino ribojimais. Karantinas galėjo sustiprinti pandemijos keliamą stresą,
depresijos simptomus, nuobodulį, izoliacijos jausmą, šie veiksniai
galėjo paskatinti vartoti alkoholį.1 Tyrimų duomenimis, reikšmingas
alkoholio vartojimo padidėjimas pandemijos metu nustatytas tarp
asmenų, turėjusių psichologinių sunkumų, tokių kaip nerimas ir
depresija3; suprastėjusi psichologinė sveikata karantino metu nustatyta ir Lietuvoje4 (plačiau – 12 psl.). Didžiausias alkoholio vartojimo padidėjimas pandemijos metu taip pat buvo nustatytas tarp
asmenų, vartojančių alkoholį dideliais kiekiais,4 kas iš dalies galėjo
prisidėti prie mirtingumo dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, rodiklio didėjimo.
Vertinant pagal lytį, 2020 m. tiek Vilniaus rajone, tiek visoje Lietuvoje nuo priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, vyrų mirė
3 kartus daugiau nei moterų (41 ir 42 pav.). 2018–2019 m. mirtingumas tarp moterų Vilniaus rajone padvigubėjo, tačiau 2020 m.
mažėjo maždaug 1,5 karto (41 pav.). Tuo tarpu tarp Vilniaus rajono
vyrų matoma kitokia tendencija, 2018–2019 m. mirtingumas dėl
priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, beveik nesikeitė, tačiau
2020 m. ženkliai išaugo (42 pav.). Ši tendencija daugiausia ir lėmė
bendrą analizuojamo rodiklio augimą Vilniaus rajone 2020 m.

39 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su
alkoholio vartojimu, Lietuvos savivaldybėse 2020 m.

40 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių
su alkoholio vartojimu Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2018–2020 m.
(atvejų sk. 100 000 gyventojų).

41 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su
alkoholio vartojimu, tarp moterų Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2017–
2020 m. (atvejų sk. 100 000 gyventojų).

42 pav. Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su
alkoholio vartojimu, tarp vyrų Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2017–
2020 m. (atvejų sk. 100 000 gyventojų).

43 pav. Mirčių dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu,
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2020 m. Vilniaus rajone ir
Lietuvoje (atvejų sk. 100 000 gyventojų).
Vilniaus rajono savivaldybėje dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, dažniausiai miršta darbingo amžiaus asmenys.
Daugiausia mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu, Vilniaus rajone registruota 45–64 metų amžiaus grupėje. Mirčių 18–44 m.
amžiaus grupėje 2020 m. buvo beveik tris kartus daugiau nei
Lietuvoje (43 pav.).
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Alkoholio prieinamumas yra vienas iš veiksnių galinčių prisidėti prie alkoholio vartojimo paplitimo, bei mirčių, susijusių su alkoholio vartojimu. Alkoholio prieinamumą rodo
vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gėrimais tenkančių gyventojų skaičius. 2020 m. Vilniaus
rajone sumažėjo gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai ir siekė - 191,8, lyginant su 2019 m. - 223,1 (plačiau –
priede), tai rodo padidėjusį alkoholinių gerimų prieinamumą
Vilniaus rajono gyventojams.

Statistikos departamento duomenimis, 2016-2019 m. vienam vyresniam nei 15 m. Lietuvos gyventojui tenkantis gryno alkoholio
kiekis litrais sumažėjo, tačiau 2020 m. vėl šiek tiek padidėjo (44
pav.) ir vis dar viršija Europos vidurkį (9,5l vienam gyventojui5). Tikėtina, kad nacionaliniai alkoholio vartojimo politikos pokyčiai padarė įtaką ankstesniam mažėjimui. Tai taip pat liudija, kad alkoholio
vartojimo ir su juo susijusių problemų sprendimas reikalauja nuoseklių, mokslo įrodymais pagrįstų priemonių taikymo.

IŠVADOS:
• 2018–2020 m. laikotarpiu mirtingumas dėl priežasčių, susijusių
su alkoholio vartojimu, Vilniaus rajone didėjo ir išliko didesnis už
Lietuvos vidurkį.
• Vilniaus rajone dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu,
dažniausiai miršta darbingo amžiaus vyrai.
• 2020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje mirtingumas dėl priežasčių,
susijusių su alkoholio vartojimu, tarp vyrų buvo 3 kartus didesnis
nei tarp moterų.
• 2020 m. Vilniaus rajone mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su
alkoholio vartojimu, tarp moterų sumažėjo, tačiau tarp vyrų išaugo.
• 2020 m. Vilniaus rajone tiek moterų, tiek ir vyrų, nuo priežasčių
susijusių su alkoholio vartojimu, mirė beveik 1,5 karto daugiau nei
visoje Lietuvoje.
• 2020 m. Vilniaus rajono gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, sumažėjo, tai reiškia didesnį alkoholio prieinamumą Vilniaus rajone.

44 pav. Vienam vyresniam nei 15 m. Lietuvos gyventojui tenkantis gryno alkoholio kiekis litrais Lietuvoje 2016–2020 m.š

REKOMENDACIJOS:
• Didinti informacijos sklaidą apie Vilniaus rajone ir netoli jo veikiančias įstaigas ir specialistus, galinčius padėti motyvavimo, palaikymo ir priklausomybės gydymo klausimais.
• Gerinti savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą siekiant vykdyti prevencines priemones Vilniaus rajone.
• Vilniaus rajone organizuoti ir vykdyti psichikos sveikatos stiprinimo programas.
• Diegti alkoholio vartojimo prevencijos ir su vartojimu susijusios
žalos mažinimo priemones skirtingoms amžiaus grupėms, didinti
jų aprėptį.
• Psichikos sveikatos stiprinimą bei žalos, susijusios su alkoholio
vartojimu, mažinimą skelbti prioritetinėmis Visuomenės sveikatos
rėmimo programos sritimis 2021 m.
• Didinti specialistų, teikiančių pagalbą alkoholį vartojantiems asmenims, kompetenciją psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo klausimais.
• Didinti rajone gyvenančių vyrų užimtumą organizuojant fizinio
aktyvumo ir kitas veiklas.

Naudotas informacijos šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos informacija, Higienos instituto, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento duomenys.
Sallie S.N., Ritou., Bowden-Jones H., Voon V.,Tarptautinių alkoholio vartojimo modelių vertinimas izoliacijos dėl COVID-19 pandemijos metu, naudojant internetinę
apklausą: neigiamų emocinių mechanizmų išryškinimas. BMJ Open. 2020; 10:e044276. 3 Vilniaus universiteto Psichologijos instituto Psichotraumatologijos centro
2020-2021 m. tyrimo „Psichikos sveikata COVID-19 pandemijos eigoje“ duomenys. 4 Rossow, I., Bye K.E., Moan I.S., Kilian C., Bramnes J.G., Alkoholio vartojimo
pokyčiai COVID-19 pandemijos metu – nedidelis bendro vartojimo pokytis, tačiau padidėjęs daug alkoholio vartojančių asmenų, skaičius. Int. J. Environ. Res. Public
Health. 2021. 18(8): 4231. 5 Naudotas informacijos šaltinis: Pasaulio sveikatos organizacijos duomenys (vėliausi prieinami duomenys 2019 m.). 6 Naudotas
informacijos šaltinis: Statistikos departamento 2019–2020 m. duomenys apie vienam vyresniam nei 15 m. Lietuvos gyventojui tenkantį gryno alkoholio kiekį litrais
Lietuvoje yra išankstiniai.
1
2
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NEIGIAMAS POKYTIS:
SUMAŽĖJĘS DALYVAVIMAS
GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ
NAVIKŲ PREVENCINĖJE
PROGRAMOJE
Gimdos kaklelio vėžys yra 4-ta labiausiai paplitusi vėžio
forma pasaulyje, nuo kurios kasmet miršta apie 311 000
moterų. Žmogaus papilomos virusas (ŽPV) yra pagrindinis
gimdos kaklelio vėžio sukėlėjas (99 proc.), kuris dažniausiai plinta lytinių santykių metu, o šį virusą platinti gali tiek
moterys, tiek ir vyrai. Taip pat ŽPV gali būti perduodamas
motinos vaikui gimdymo metu ar kontaktiniu būdu per odos
pažeidimus. Laiku diagnozuotas ir tinkamai gydomas gimdos kaklelio vėžys yra viena sėkmingiausiai pagydomų vėžio
formų. Prevencinės priemonės, tokios kaip skiepai, profilaktinis tikrinimasis ir ikivėžinių pakitimų gydymas, gali apsaugoti nuo gimdos kaklelio vėžio atsiradimo. Gimdos kaklelio
vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – tai prevencinė
programa, vykdoma Lietuvoje, skirta moterims nuo 25 iki
60 m., kurios gali kartą per 3 metus nemokamai pasitikrinti
dėl gimdos kaklelio vėžio.1 2020 m. Vilniaus rajonas buvo
tarp savivaldybių, kuriose moterų, dalyvavusių gimdos
kaklelio piktybinių navikų prevencinėje programoje,
dalis buvo viena mažiausių (45 pav.).

45 pav. Tikslinės populiacijos dalies, dalyvavusios gimdos kaklelio
vėžio prevencinėje programoje 2020 m., pasiskirstymas Lietuvos
savivaldybėse (proc.).

46 pav. Tikslinė populiacijos dalis, dalyvavusi gimdos kaklelio
vėžio prevencinėje programoje 2018–2020 m. Vilniaus rajone ir
Lietuvoje (proc.).

47 pav. Sergamumas gimdos kaklelio vėžiu Vilniaus rajone ir
Lietuvoje 2018–2020 m. (atvejų sk. 1 000 moterų).
Analizuojant dalyvavimo programoje 2018–2020 m. duomenis
matyti, kad nuo 2018 m. Vilniaus rajone dalyvaujančiųjų asmenų dalis buvo mažesnė negu Lietuvos vidurkis ir 2020 m. sumažėjo – tokia tendencija stebima ir šalies mastu (46 pav.). Tam
įtakos galėjo turėti karantino metu įvesti ribojimai lankytis sveikatos priežiūros įstaigose, tai parodo ir sumažėjęs apsilankymų
pas gydytojus skaičius Vilniaus rajone (50 pav.).
Vilniaus rajone 2018–2020 m. buvo nustatytas beveik 1,5 karto
mažesnis sergamumas2 gimdos kaklelio vėžiu lyginant su Lietuvos vidurkiu (47 pav.), taip pat Vilniaus rajonas buvo 4-toje
vietoje pagal mažiausią sergamumą tarp Lietuvos savivaldybių.
Tuo tarpu mirtingumas dėl gimdos kaklelio vėžio 2020 m. sumažėjo, tačiau 2018–2020 m. laikotarpiu išliko didesnis už Lietuvos
vidurkį (48 pav.) ir Vilniaus rajonas buvo tarp didžiausią mirtingumą turinčių savivaldybių. Žemas sergamumas ir aukštas mirtingumas rodo, kad liga yra diagnozuojama vėlyvose stadijose,
pažengusi ir gydymas yra sudėtingas arba neefektyvus. Dėl to
itin svarbu yra tikslinių grupių dalyvavimas prevencinėse programose ir ligų, ypač tų, kurių gydymas gali būti nesudėtingas ir
efektyvus, nustatymas ankstyvose stadijose.

2020 m. Vilniaus rajone taip pat sumažėjo tikslinės grupės asmenų dalis, dalyvavusios krūties vėžio prevencinėje programoje – sumažėjimas matomas ir Lietuvos mastu (49 pav.). Krūties
vėžys yra labiausiai pasaulyje paplitusi vėžio forma, tačiau ir
viena lengviausiai gydomų, jeigu nustatoma ankstyvose stadijose. Krūties vėžio išsivystymui įtakos gali turėti genetika,
gyvensena ir žalingi įpročiai. Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – tai prevencinė programa, vykdoma visoje
Lietuvoje, skirta moterims nuo 50 iki 69 m. įskaitytinai. Šio amžiaus moterims kartą per 2 metus nemokamai gali būti atliekamas mamografinis tyrimas.1

48 pav. Standartizuotas mirtingumas nuo gimdos kaklelio vėžio Vilniaus rajone ir Lietuvoje 2018–2020 m. (atvejų sk. 100 000
moterų).

49 pav. Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi krūties vėžio prevencinėje programoje 2018–2020 m. Vilniaus rajone ir Lietuvoje
(proc.).
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2020 m. Vilniaus rajone taip pat sumažėjo dalyvavimas ir kitose,
ne tik moterims skirtose prevencinėse programose – širdies ir
kraujagyslių ligų, storosios žarnos vėžio (plačiau – priede). Sumažėjusį dalyvavimą prevencijos programose iš dalies galėjo lemti karantino metu įvesti ribojimai ir sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo sumažėjimas - tai patvirtina 2020 m. sumažėjęs
apsilankymų pas gydytojus skaičius (50 pav.). Gyventojai galėjo
vengti lankytis gydymo įstaigose dėl rizikos užsikrėsti COVID-19.
Tačiau mažas dalyvavimas prevencinėse programose stebimas 3
pastarųjų metų laikotarpiu, kas rodo, kad tam įtakos galėjo turėti
ir informacijos apie galimybę pasitikrinti nemokamai ar tikrinimosi
svarbą trūkumas. Kita vertus, atokiose vietose gyvenantiems Vilniaus rajono gyventojams, ypač vyresnio amžiaus, yra sudėtingiau
atvykti iki gydymo įstaigos pasitikrinimui.

IŠVADOS:
• 2020 m. Vilniaus rajonas buvo viena iš savivaldybių, kurioje
gimdos kaklelio ankstyvosios diagnostikos programoje dalyvavo
mažiausiai moterų.
• 2018–2020 m. Vilniaus rajone gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje dalyvavusių moterų skaičius buvo
mažesnis nei Lietuvos vidurkis.
• 2018–2020 m. sergamumas gimdos kaklelio vėžiu buvo vienas
mažiausių tarp savivaldybių, tačiau mirtingumas buvo vienas didžiausių. Tai rodo, kad liga buvo nenustatoma arba nustatoma
per vėlai.
• 2020 m. Vilniaus rajone sumažėjo dalyvavimas ir kitose ankstyvosios diagnostikos programose: krūties vėžio, širdies kraujagyslių ligų, storosios žarnos vėžio.
• 2018–2020 m. laikotarpiu Vilniaus rajone asmenų, dalyvaujančių krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių
ligų ankstyvosios diagnostikos programose, dalis buvo mažesnė
negu Lietuvos vidurkis.

50 pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 1 gyventojui Vilniaus rajone 2018–2020 m.

REKOMENDACIJOS:
• Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas.
Bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigomis suteikti galimybę gyventojams pasitikrinti sveikatą saugiai ir greitai.
Taip pat skatinti žmones esant poreikiui atvykti į gydymo įstaigą
ir sudaryti galimybę suderinti keleto procedūrų, tyrimų atlikimą
vieno vizito metu.
• Geresnis prevencinių programų viešinimas. Bendradarbiaujant su Vilniaus rajono seniūnijomis įvertinti tinkamiausias priemones informacijos apie vykdomas ankstyvosios diagnostikos programas viešinimui tikslinėms grupėms. Nuolat priminti tikslinėms
grupėms apie būtinybę pasitikrinti, didinti supratimą apie profilaktinio tikrinimosi svarbą ir naudą. Stengtis pasiekti šiuos asmenis
įvairiais būdais – trumposiomis žinutėmis, elektroniniais laiškais,
paštu.
• Suteikti galimybes atvykti pasitikrinti atokiai gyvenantiems asmenims. Bendradarbiaujant su Vilniaus rajono autobusų parku, toli nuo gydymo įstaigų gyvenantiems ir turintiems
sunkumų atvykti pasitikrinti sveikatą bent kartą per metus suteikti galimybę nemokamai atvykti į gydymo įstaigą pasidaryti
visų reikalingų tyrimų.

Naudotas informacijos šaltinis: Higienos instituto duomenys, Pasaulio sveikatos organizacijos informacija, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija. 2 Sergamumas –
parodo naujai per metus susirgusių asmenų skaičių, kuriems sveikatos priežiūros įstaigose yra užregistruotas bent vienas ūminės ligos ar traumos atvejis arba pirmą kartą
gyvenime užregistruota lėtinė liga.

1

16.

VILNIAUS RAJONO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ 2020 M.
GYVENSENOS TYRIMAS
2020 m. pabaigoje kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje jau antrą
kartą vyko mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimas. Pirmasis toks tyrimas atliktas 2016 m.

51 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų dalis, kurie kasdien ne pamokų
metu mankštinasi ar sportuoja bent 60 minučių 2016 m. ir 2020 m.

Mokinių gyvensenos tyrimai yra svarbus informacijos šaltinis, leidžiantis ugdymo įstaigų atstovams, švietimo ir sveikatos srityse
dirbantiems specialistams, politikams tiksliau identifikuoti mokinių sveikatos problemas, gyvensenos ypatybes, elgseną, nustatyti įvairius su sveikata susijusius ypatumus, stebėti tendencijas, efektyviau numatyti sveikatos politikos prioritetus ir planuoti
tikslines atsako priemones.
2020 m. Vilniaus rajone iš viso apklausta 941 5, 7, 9-tos klasės
mokinys. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per pastaruosius 4 metus Vilniaus rajone padaugėjo mokinių, aktyviai leidžiančių laisvalaikį (51 pav.), besirūpinančių savo burnos higiena. Sumažėjo
patyčias patiriančių bei besityčiojančių mokinių skaičius, mažėjo
elektronines cigaretes ir tabako gaminius per pastarąjį mėnesį
vartojusių mokinių dalis. Šiek tiek neramu, kad taip pat mažėjo
ir laimingais besijaučiančių (52 pav.), gerai savo sveikatą vertinančių moksleivių, daugiau mokinių nurodė bent kartą gyvenime vartoję kanapes. Negalima atmesti, kad prie tokių tendencijų
galbūt prisidėjo ir tai, jog šis tyrimas buvo atliekamas COVID-19
pandemijos metu, kai netrūko pokyčių ir emocinių iššūkių, o jaunuoliams taip pat būdinga ir didesnė rizikinga elgsena, tačiau į
minėtus aspektus itin svarbu atkreipti dėmesį planuojant prevencines priemones, ugdant mokinių sveikatos įgūdžius. Vilniaus
rajono mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos 2020 m. tyrimo
ataskaita bus skelbiama 2022 m. sausio mėnesį.

52 pav. Mokyklinio amžiaus vaikų pasiskirstymas pagal tai, kaip jie
jaučiasi galvodami apie savo dabartinį gyvenimą 2020 m.

17.

Priedas

ŠVIESOFORAS – VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS
STEBĖSENOS RODIKLIŲ ANALIZĖ 2020 M.

Šioje ataskaitoje pateikiama informacija renkama pagal LSS iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtą
rodiklių sąrašą, kurį sudaro 50 unifikuotų rodiklių, apibūdinančių LSS siekius. Šių rodiklių reikšmės vaizduojamos taikant šviesoforo principą – rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas atliekami lyginant praėjusių metų savivaldybių rodiklius su praėjusių metų Lietuvos vidurkiu.
Vadovaujantis šviesoforo principu, 60 Lietuvos savivaldybių pagal rodiklių reikšmes suskirstomos į 3 grupes:
· 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją šalyje, priskiriamos savivaldybių su geriausiais rodikliais grupei ir
žymimos žalia spalva;
· 12 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją šalyje, priskiriamos savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei ir
žymimos raudona spalva;
· likusių 36 savivaldybių rodiklių reikšmės žymimos geltona spalva – šių savivaldybių rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos
vidurkį.
Atkreipiame dėmesį, kad 18 savivaldybių, turinčių mažiau negu 20 000 gyventojų, priskiriamos mažosioms savivaldybėms. Šių savivaldybių rodikliai yra labai jautrūs dėl mažo gyventojų skaičiaus, todėl kiekvienu atveju šiems rodikliams skaičiuojamas 3 metų vidurkis. Žemiau
lentelėje pateikiama Vilniaus rajono savivaldybės rodiklių analizė šviesoforo principu – rodiklių pokytis lyginant su ankstesniais metais bei
santykis su Lietuvos vidurkiu.

Eil. nr.

Rodiklis

Vilniaus r.
savivaldybės
rodiklis 2020 m.,
(lyginant su
2019 m.)

Lietuvos rodiklis
2020 m.

Minimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

1

2

3

4

Rodyklės atspindi 2 stulpelyje pristatomų Vilniaus r. 2019–2020 m. rodiklių pokytį, priklausomai nuo rodiklio konteksto

Maksimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

Santykis:
Vilniaus r.
savivaldybė /
Lietuva 2020 m.

5

6

– teigiamas,

– neigiamas pokytis.

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai
1.

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (m.)

74,6 (76,0)

75,1

70,5

80,7

0,99

2.

Išvengiamas mirtingumas (proc.)

35,9 (36,0)

28,5

21,3

38,9

1,26

1 TIKSLAS. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį
1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą
1.1.1.

Mirtingumas dėl savižudybių (X60–X84) 100 000
gyventojų

1.1.2.

Standartizuotas mirtingumas dėl savižudybių
(X60–X84) 100 000 gyventojų

1.1.3.

Bandymų žudytis skaičius (X60–X64, X66–X84)
100 000 gyventojų

1.1.4.

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių
mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

1.1.5.

Ilgalaikio nedarbo lygis (proc.)

1.1.6.

Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyventojų

14,8 (19,1)

21,7

0,0

71,2

0,68

15,1 (20)

21,1

0,0

70,1

0,72

46,5 (43,3)

31,4

0,0

64,7

1,48

≈ 44,2 (44,2)

67,1

36,1

246,0

0,66

2,3 (1,4)

2,6

0,7

6,6

0,88

18,6 (17)

0,6

-26,8

41,1

31,00

1.2. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu
1.2.1.

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98)
100 000 gyventojų

89,0 (85,6)

89,7

24,7

259,1

0,99

1.2.2.

Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių
priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyventojų

90,7 (87,6)

87,0

23,5

210,6

1,04

1.2.3.

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą
mokyklose, skaičius 1 000 gyventojų

159,6 (85)

216,1

70,2

446,8

0,74

1.2.4.

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1 000
gyventojų

20,1 (22,3)

20,1

2,0

65,3

1,00

1.2.5.

Sergamumas (nauji atvejai + recidyvai)
tuberkulioze (A15–A19) 10 000 gyventojų

2,8 (4,2)

2,5

0,0

9,7

1,12

1.2.6.

Sergamumas (nauji atvejai) tuberkulioze (A15–
A19) 10 000 gyventojų

2,4 (3,8)

2,1

0,0

8,3

1,14

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
2.1.1.

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl
nelaimingų atsitikimų darbe, skaičius 10 000
darbingo amžiaus gyventojų

2.1.2.

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

0,8 (0,9)

1,0

0,0

3,5

0,80

111,9 (112,5)

123,1

41,1

167,4

0,91

18.

Eil. nr.

Rodiklis

Vilniaus r.
savivaldybės
rodiklis 2020 m.,
(lyginant su
2019 m.)

Lietuvos rodiklis
2020 m.

Minimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

Maksimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

Santykis:
Vilniaus r.
savivaldybė /
Lietuva 2020 m.

1

2

3

4

5

6

Rodyklės atspindi 2 stulpelyje pristatomų Vilniaus r. 2019–2020 m. rodiklių pokytį, priklausomai nuo rodiklio konteksto

– teigiamas,

– neigiamas pokytis.

2.1.3.

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

54,3 (61,0)

52,7

37,7

120,8

1,03

2.1.4.

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–
A08) 10 000 gyventojų

10,3 (87,4)

9,2

0,0

27,7

1,12

5,9 (5)

5,0

0,0

27,9

1,18

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį
2.2.1.

Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65–
W74) 100 000 gyventojų

2.2.2.

Standartizuotas mirtingumas dėl atsitiktinio
paskendimo (W65–W74) 100 000 gyventojų

5,8 (4,6)

4,9

0,0

23,5

1,18

2.2.3.

Mirtingumas dėl nukritimo (W00–W19) 100 000
gyventojų

11,9 (6,0)

17,7

0,0

84,0

0,67

2.2.4.

Standartizuotas mirtingumas dėl nukritimo
(W00–W19) 100 000 gyventojų

14,1 (7,5)

17,1

0,0

59,8

0,82

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių
2.3.1.

Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V99)
100 000 gyventojų

6,9 (13,1)

7,7

0,0

27,9

0,90

2.3.2.

Standartizuotas mirtingumas dėl transporto
įvykių (V00–V99) 100 000 gyventojų

6,3 (12,9)

7,6

0,0

29,4

0,83

2.3.3.

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–
V09) 100 000 gyventojų

1 ,0 (8,1)

2,2

0,0

11,5

0,45

2.3.4.

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00–V99)
skaičius 10 000 gyventojų

4,7 (4,9)

6,2

0,0

13,8

0,76

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą
2.4.1.

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų
teršalų kiekis (kg), tenkantis 1 km2

541,0 (426,8)

896,0

16,0

29 239,0

0,60

2.4.2.

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas
vartotojams (proc.)

35,3 (33,4)

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.*

2.4.3.

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas
vartotojams (proc.)

28,2 (28,5)

N.d.

N.d.

N.d.

N.d.*

3 TIKSLAS. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą
3.1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą
3.1.1.

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

0,0 (1,0)

2,2

0,0

11,0

0,00

3.1.2.

Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių,
susijusių su narkotikų vartojimu, 100 000
gyventojų

0,0 (0,9)

2,3

0,0

17,7

0,00

3.1.3.

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusiu su alkoholio
vartojimu, 100 000 gyventojų

34,6 (31,2)

21,8

0,0

69,5

1,59

3.1.4.

Standartizuotas mirtingumas dėl priežasčių,
susijusių su alkoholio vartojimu, 100 000
gyventojų

32,6 (30,2)

20,9

0,0

71,4

1,56

3.1.5.

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu
narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda
(nusikaltimai), 100 000 gyventojų

73,5 (71,9)

76,1

0,0

620,1

0,97

3.1.6.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai
verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

255,3 (264,1)

199,8

71,5

380,6

1,28

3.1.7.

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai
verstis mažmenine prekyba alkoholiniais
gaminiais

191,8 (223,1)

172,6

43,2

345,5

1,11

22,4 (34,1)

37,0

1,8

65,9

0,61

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius
3.2.1.

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis
(proc.)

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
4.1.1.

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000
gyventojų

14,2 (20,1)

21,1

7,8

38,1

0,67

* Nėra duomenų (N.d.) apie nurodytus rodiklius– viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo vartotojams (proc.), duomenis
teikia Savivaldybės įstaiga vandentvarkos bendrovė UAB „Vilniaus vandenys“, bendrovės UAB „Nemenčinės komunalininkas“, UAB „Nemėžio komunalininkas“,
Prūdiškių socialinės globos namai – ataskaitoje šie rodikliai šviesoforo principu neinterpretuojami (jų palyginti su kitų savivaldybių duomenimis nėra galimybės).
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Eil. nr.

Rodiklis

Vilniaus r.
savivaldybės
rodiklis 2020 m.,
(lyginant su
2019 m.)

Lietuvos rodiklis
2020 m.

Minimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

Maksimali rodiklio
reikšmė tarp 60
savivaldybių
2020 m.

Santykis:
Vilniaus r.
savivaldybė /
Lietuva 2020 m.

1

2

3

4

5

6

Rodyklės atspindi 2 stulpelyje pristatomų Vilniaus r. 2019–2020 m. rodiklių pokytį, priklausomai nuo rodiklio konteksto
4.1.2.

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo
komplikacijų skaičius 1 000 gyventojų.

4,7 (6,4)

5,2

1,7

– teigiamas,

– neigiamas pokytis.

8,6

0,90

4.2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą
4.2.1.

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius

1,11 (1,6)

2,1

1,1

6,67

0,53

4.2.2.

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų
skaičius 10 000 gyventojų

6,7 (6,3)

7,2

2,7

12,1

0,92

4.2.3.

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis
vienam gyventojui

6,9 (7,6)

8,0

5,8

10,1

0,86

4.2.4.

Sergamumas (nauji atvejai) vaistams atsparia
tuberkulioze 10 000 gyventojų

≈ 0,3 (0,3)

0,2

0,0

2,1

1,50

4.2.5.

Sergamumas (nauji atvejai, recidyvai, grįžę po
nutraukto gydymo ir pan.) vaistams atsparia
tuberkulioze (A15–A19) 10 000 gyventojų

≈ 0,4 (0,4)

0,4

0,0

2,4

1,00

4.2.6.

Sergamumas ŽIV (B20–B24) ir lytiškai
plintančiomis ligomis (A50–A64) 10 000 gyventojų

0,7 (1,0)

1,5

0,0

4,2

0,47

5,4 (3,3)

2,8

0,0

18,8

1,93

4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą
4.3.1.

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

4.3.2.

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio
parotito, raudonukės vakcina 1 dozė) skiepijimo
apimtys (proc.)

94,1 (93,6)

90,1

80,1

100,0

1,04

4.3.3.

1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės,
kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo apimtys (proc.)

94,4 (95,9)

91,3

49,2

100,0

1,03

4.3.4.

Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi
vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis programoje (proc.)

10,2 (14,6)

9,7

0,9

37,8

1,05

4.3.5.

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir
išrautų dantų, dalis (proc.)

15,9 (15,2)

21,1

7,4

33,5

0,75

4.3.6.

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 15-17
m. moterų

3,2 (4,0)

2,9

0,0

15,0

1,10

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę
4.4.1.

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

638,1 (607,2)

820,8

362,5

1 563,7

0,78

4.4.2.

Standartizuotas mirtingumas nuo kraujotakos
sistemos ligų rodiklis (I00–I99) 100 000 gyventojų

838,9 (817,9)

795,2

577,5

1 219,3

1,05

4.4.3.

Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00–C97)
100 000 gyventojų

233,5 (241,7)

293,7

200,4

470,9

0,80

4.4.4.

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų
rodiklis (C00–C96) 100 000 gyventojų

268,8 (279,1)

278,2

215,6

359,7

0,97

4.4.5.

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60–I69)
100 000 gyventojų

158,3 (153,1)

187,0

27,9

562,8

0,85

4.4.6.

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

205,8 (205,3)

179,2

49,4

446,1

1,15

4.4.7.

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000
gyventojų

29,1 (31,9)

50,4

22,1

99,6

0,58

4.4.8.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi
atrankinės mamografinės patikros dėl krūties
vėžio programoje, apmokamoje iš Privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto lėšų

39,3 (46,7)

45,7

15,2

57,4

0,86

4.4.9.

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

42,0 (46,3)

52,1

28,1

74,7

0,81

4.4.10.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi
storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
programoje, apmokamoje iš Privalomojo sveikatos
draudimo biudžeto lėšų

41,7 (47,3)

48,3

21,7

65,4

0,86

4.4.11.

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi
asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų
didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių programoje, apmokamoje iš Privalomojo
sveikatos draudimo biudžeto lėšų

32,5 (39,6)

35,6

15,1

58,8

0,91
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