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ĮVADAS  

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos tikslas: nuolat rinkti, 

analizuoti, tvarkyti 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, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą.  

Visuomenės sveikatos stebėsena savivaldybėse vykdoma remiantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės 

sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.  

Ataskaitoje pateikiami 2016 m. duomenys apie visuomenės sveikatos būklę Trakų rajono 

savivaldybėje. Pateikiami rodikliai iš Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių 

sąrašo atspindi kaip įgyvendinami Lietuvos sveikatos programos (toliau LSP) tikslai bei jų 

uždaviniai. LSP išteklių tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas 

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

apibūdinantis LSP siekinius.  

Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaita parengta taip, 

kad galėtume įvertinti savivaldybės gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių būklę, 

Lietuvos sveikatos strategijos tikslų ir uždavinių bei Trakų rajono savivaldybės tarybos nustatytų 

visuomenės sveikatos prevencinių krypčių įgyvendinimo kontekste, nustatyti prioritetines 

problemines visuomenės sveikatos sritis ir kryptis, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą 

bei mažinti sveikatos netolygumus. Trakų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 

ataskaitoje pateikti 2016 m. gyventojų demografinės ir sveikatos būklės duomenys. Trakų rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 m. ataskaitos pagrindu turėtų būti koreguojami 

Trakų rajono plėtros strateginio plano siekiniai bei Trakų rajono strateginio veiklos plano priemonės.  

Rengiant ataskaitą naudoti Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 

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

ligonių kasos, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės 

darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Vilniaus universiteto onkologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Sveikatos vadybos katedros 

ir Trakų rajono savivaldybės institucijų duomenys, jų metinės statistinės ataskaitos, kompiuterizuotos 

duomenų bazės. Rengiant šią ataskaitą remtasi Higienos instituto Sveikatos informacijos centro (HI 

SIC) parengtu leidiniu „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2016 m.“.   
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1. Trakų rajono savivaldybės gyventojų demografinė būklė 

2016 m., palyginti su 2015 m., Lietuvoje gyventojų skaičius sumažėjo nuo 2904910 iki 

2868231 gyventojų (36679 gyventojais), atitinkamai Trakų rajono savivaldybėje gyventojų skaičius 

sumažėjo  nuo 33229 iki 32861 gyventojų (368 asmenimis).  

Trakų rajono savivaldybėje pastaraisiais metais gyventojų skaičius mažėjo, 2016 metais 

kaime gyveno 48,45 proc. savivaldybės gyventojų (2015 m. - 48,02 proc.), tuo pačiu metu, 

miestuose - 51,55 proc.(2015 m.- 51,98 proc.) Trakų rajono savivaldybės gyventojų. Tai rodo, 

kad miesto ir kaimo gyventojų santykis beveik nepakito.   

              Trakų rajono savivaldybės gyventojų 2016 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2016 

m.- 73,2, 2015 m. –71,38 metai (Lietuvoje 2016 m.- 74,9, 2015 m.- 74,5 metų) 

2016 m. vyrų dalis sudaro 47,13 proc. (2015 m.- 47,04 proc.) visų savivaldybės 

gyventojų, moterų dalis –52,87 proc. (2015 m. –52,96 proc.). Lygindami ankstesnių metų 

duomenis, matome, kad nežymiai sumažėjo moterų dalis (0,09 proc.) ir padidėjo vyrų dalis (0,09 

proc.).  

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metais Trakų rajono savivaldybėje 

padaugėjo vaikų 0–14 metų amžiaus grupėje (2016 m. –14,92 proc., 2015 m. –14,91proc.); 45- 

64 metų amžiaus gyventojų dalis (2016 m.- 28,75 proc.; 2015 m.- 28,41 proc.); 65 metų amžiaus 

gyventojų dalis (2016 m.- 17,82 proc.; 2015 m.- 17,6 proc.); 75 metų amžiaus ir vyresnių 

gyventojų dalis (2016 m.- 9,08 proc.; 2015 m.- 9 proc.). Sumažėjo gyventojų dalis 0- 17 metų 

amžiaus (2016 m.- 18,33 proc.; 2015 m.- 18,33 proc.); 18- 44 metų amžiaus (2016 m.- 35,1 proc.; 

2015 m.- 35,67 proc.); 15- 65 metų amžiaus gyventojų (2016 m.- 67,26 proc.; 2015 m.- 67,53 

proc.)(1 pav.) 

2016 metais Trakų rajono savivaldybėje 

padidėjo gimstamumas: 2016 m.- 10,5/ 

1000 gyv.; 20415 m.- 10,1/1000 

gyv.(Lietuvoje: 2016 m.-10,7/1000 

gyv.;2015 m.- 10,8/1000 gyv.), 

sumažėjo mirtingumas: 2016 m.- 

15,6/1000 gyv.; 2015 m.- 16,2/1000 gyv. 

(Lietuvoje: 2016 m.- 14,3/1000 gyv.; 

2015 m.- 14,4/1000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

18.33

35.1

28.75

17.82

9.08
0- 17 m. amžiaus

gyv. dalis

18- 44 metų gyv.

dalis

45- 64 metų gyv.

dalis

65 metų ir

vyresnių gyv.

dalis
75 metų gyv.

dalis

1 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų 

sudėtis pagal amžių (proc.) 2016 m. 
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 2016 m. vaisingo amžiaus (15–49 m.) moterų dalis sumažėjo 0,32 proc. (2016 m. 

sudarė 22,63 proc., 2015 m. –22,95 proc. Trakų rajono vaisingo amžiaus moterų)  

2016 m. padidėjo Trakų rajono savivaldybės vaikų, jaunimo ir pensinio amžiaus 1000  

gyventojų skaičius. ( 2 pav.) 

 2016 metais padidėjo Trakų rajono 

savivaldybės gyventojų gimstamumas: 

2016 m.- 10,5/1000 gyv., 2015 m.- 

10,1/1000gyv.(Lietuvoje: 2016 m.- 10,7; 

2015 m.- 10,8/1000 gyv.), sumažėjo 

mirtingumas: 2016 m.-15,6/1000 gyv., 

2015 m.- 16,2/1000 gyv. (Lietuvoje:2016 

m.- 14,3/1000 gyv., 2015 m.- 14,4/1000 

gyv.) (3 pav.) Sumažėjo santuokų (2016 

m.- 7,2, 2015 m.- 7,6/1000 gyv., padidėjo 

ištuokų skaičius (2016 m.- 3,8, 2015 m.- 

3,1/1000 gyv.)  (3 pav.) 

Šaltinis: Lietuvos socialinis žemėlapis.   

 

3 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų gimstamumas ir mirtingumas 

pagal metus (1 000 gyventojų) 

         

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.   
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2. 2016 m. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas. 

Mirtingumo statistika taip pat yra reikšminga, nes ji rodo bendrą gyventojų 

sveikatos  būklę, sveikatos priežiūros veiksmingumą ir kokybę, sveikatos netolygumus bei 

sveikatos priežiūros prieinamumą. 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Trakų 

rajono savivaldybės gyventojų mirtingumo rodiklis (100 000 gyv.) viršija Lietuvos gyventojų 

mirtingumą (1 lent.; 4 pav.) 

Trakų raj. savivaldybėje 2016 m. užaugo moterų mirtingumo rodiklis: 2016 m.- 

1536,91/100000 gyv.; 2015 m.- 1477,52/100 000 gyv.; sumažėjo vyrų mirtingumas: 2016 m- 

1581,87, 2015 m.- 1784,86/ 100 000 gyv. Lietuvoje sumažėjo moterų mirtingumas (2016 m.- 

1342,83, 2015 m.- 1355,42); nežymiai padidėjo vyrų mirtingumo rodiklis: 2016 m.-   1538,95, 

2015 m.- 1534,38 (5 pav.) 

 

1 lentelė. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų mirtingumas pagal metus ir lytį.   

 

  

  Viso Viso 

100 000 gyv. 

MOTERYS VYRAI 

Viso 100 000 gyv. Viso 100 000 gyv. 

2012 m. Trakų raj. 

savivaldybė 

503 1476,61 268 1479,4 235 1473,45 

Lietuva 40938 1370,18 20247 1256,95 20691 1503,49 

2013 m. Trakų raj. 

savivaldybė 

551 1633,68 276 1541,64 275 1737,81 

Lietuva 41511 1403,49 20722 1298,99 20789 1525,86 

2014 m. Trakų raj. 

savivaldybė 

519 1549,42 249 1409,07 270 1715,7 

Lietuva 40252 1372,68 20142 1273,81 20110 1488,39 

2015 m. Trakų raj. 

savivaldybė 

539 1622,1 260 1477,52 279 1784,86 

Lietuva 41776 1438,12 21247 1355,42 20529 1534,38 

2016 m Trakų raj. 

savivaldybė 

512 1558,1 267 1536,91 245 1581,87 

Lietuva 41106 1433,15 20778 1342,83 20328 1538,95 



7 

 

4 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų mirtingumas pagal metus 

(100 000 gyv.) 

 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.   

 

5 paveikslas. Trakų raj. savivaldybės  gyventojų mirtingumas pagal metus ir lytį (abs. sk.) 

 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 
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I. BENDROJI DALIS 

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

atliekamas palyginant 2016 m. Trakų rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. 

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

✓ 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos žalia 

spalva; 

✓ 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos 

raudona spalva; 

✓ likusių 27 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos geltona spalva. 

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

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

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

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

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

gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. 

Trakų rajono gyventojų sveikatos ar su sveikata susijusios stebėsenos ataskaitoje 

analizuojamų metų rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami lentelėje „Trakų rajono 

savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis“. Remiantis profilio rodikliais ir jų 

interpretavimo rezultatais, buvo pasirinktos rodiklių sąrašo reikšmės, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis 

prastesnis palyginti su šalies reikšmėmis. Sudarius Trakų rajono probleminių visuomenės sveikatos 

sričių (temų) sąrašą, buvo atlikta atrinktų rodiklių detalesnė analizė ir vertinimas. 

Analizuojant Trakų rajono savivaldybės 2016 m. sveikatos rodiklių duomenys, pastebėta, kad, 

liginant 2015 ir 2016 metų reikšmes, galime teigti, kad 25 rodiklių duomenų reikšmės pagerėjo, šių 

rodiklių mažėjimas rodo, kad buvo pasirinktos teisingos ir efektyvios priemonės, kurias įgyvendinant 

situacija Trakų rajono savivaldybėje gerėjo. Tolimesniuose skyriuose bus pateikiama situacija Trakų 

rajono savivaldybėje prioritetinių rodiklių atžvilgiu. Trakų rajono savivaldybė jau turi galimybę 

stebėti rodiklius nuo 2014 m. ir įvertinti vykdytų priemonių efektyvumą gerinant sveikatos rodiklius, 

pastariesiems didėjant ar mažėjant. Trejų metų tendencija jau gali atspindėti, ar tinkama kryptimi 

einama gerinant savivaldybės gyventojų sveikatą.  

Nemaža dalis Trakų rajono savivaldybės rodiklių patenka į prasčiausią savivaldybių grupę (raudoną 

zoną): rodiklio   „Sergamumas  tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų“ reikšmė užaugo 

dvigubai, todėl šitas rodiklis analizuojamas kaip prioritetinis. 
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Išsamiai analizei pasirinkti šie rodikliai: 

1. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų (detali 

analizė apims į geltonąją zoną patekusius rodiklius: mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų); 

2. Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų (detali analizė 

apims į geltonąją zoną patekusius rodiklius: mirtingumas/standartizuotas mirtingumas nuo 

piktybinių navikų) 

3. Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų (detali analizė apims į 

geltonąją zoną patekusius rodiklius); 

4. Sergamumas  tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų (detali analizė apims į raudonąją 

zoną patekusį rodiklį) 

 

2 lentelė. 2016 m. Trakų rajono savivaldybės sveikatos ir su sveikata susijusių rodiklių profilis.  

 
Rodiklis Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Minimali 

reikšmė 

Maksimal

i reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/ 

Lietuva 

2016 m. 

Santykis: 

savivaldybė/ 

Lietuva 

2015m. 

1 2 3 4 5 6 7 

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų 

gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai 

Vidutinė tikėtina gyvenimo 

trukmė  

73,2 74,9 70,0 77,2 0,98 0,96 

Išvengiamas mirtingumas  36,7 33,7 24,8 42,8 1,09 1,13 

1 tikslas. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirti 

1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių 

(X60-X84) 100 000 

gyventojų 

36,5 28,7 11,9 75,0 1,28 1,46 

Standartizuotas mirtingumas 

dėl savižudybių (X60-X84) 

100 000 gyventojų  

36,3 28,2 11,9 63,9 1,4 1,55 

Mokyklinio amžiaus vaikų, 

nesimokančių mokyklose, 

skaičius 1000 vaikų  

39,8 66,2 33,5 134,2 0,60 0,69 

Socialinės rizikos šeimų 

skaičius 1000 gyventojų 

3,8 3,4 1,2 7,9 1,13 1,24 

Ilgalaikio nedarbo lygis 1,5 2,2 0,6 8,1 0,68 0,54 

Gyventojų skaičiaus pokytis 

1000 gyv. 

-14 -14,2 -24,5 -4,2 0,99 1,02 

1.2. Sumažinti socialinę- ekonominę gyventojų diferenciaciją šalyje ir bendruomenėse 

Mirtingumas dėl išorinių 

priežasčių (V01-Y98) 

100 000 gyventojų 

146,1 106,8 68,8 189,6 1,37 1,5 

Standartizuotas mirtingumo 

dėl išorinių priežasčių (V01-

Y98) 100 000 gyventojų  

147,8 105,5 68,8 189,6 1,4 1,7 
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Mokinių, gaunančių 

nemokamą maitinimą 

mokyklose, skaičius 1000 

vaikų 

186,6 188,6 87,2 426,3 0,99 1,01 

Socialinės pašalpos gavėjų 

skaičius 1000 gyventojų 

31,6 30,6 10,4 81,4 1,03 0,94 

Sergamumas  tuberkulioze 

(A15-A19) 100 000 

gyventojų 

82,2 40,1 17,8 114,5 2,05 1,01 

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 sunkai 

sužalotų dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe, skaičius 

1000 darbingo amžiaus 

gyventojų 

0,5 0,9 0,0 2,6 0,54 1,38  

Susižalojimo dėl nukritimo 

atvejų skaičius (W00-W19) 

65+ m. amžiaus grupėje 

10 000 gyventojų 

162,2 146,9 85,2 222,8 1,1 1,05  

Darbingo amžiaus asmenų, 

pirmą kartą pripažintų 

neįgaliais, skaičius 10 000 

gyventojų 

73,8 65,8 46,3 108,4 1,12 1,14  

Sergamumas žarnyno 

infekcinėmis ligomis (A00-

A08) 10 000 gyventojų 

70,3 77,6 10,0 126,2 0,91 0,87  

2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinio 

paskendimo rodiklis (W65-

W74) 100 000 gyventojų 

3 6,6 0,0 26,7 0,46 2,34  

Standartizuotas mirtingumo 

dėl atsitiktinio paskendimo 

rodiklis (W65-W74) 100 000 

gyventojų  

3,4 6,5 0,0 26,7 0,52 2,6  

Mirtingumas dėl nukritimo 

rodiklis (W00-W19) 100 000 

gyventojų  

9,1 14 0,0 33,9 0,65 0,89  

Standartizuotas mirtingumo 

dėl nukritimo rodiklis (W00-

W19) 100 000 gyventojų 

9,2 13,9 0,0 24,8 0.66 1,0  

2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumas dėl transporto 

įvykių rodiklis (V00-V99) 

100 000 gyventojų 

6,1 8,6 0,0 28,6 0,72 1,42  

Standartizuotas mirtingumo 

dėl transporto įvykių rodiklis 

(V00-V99) 100 000 

gyventojų 

5,8 8,5 0,0 28,6 0,68 1,6  

Pėsčiųjų mirtingumas dėl 

transporto įvykių (V00-V09) 

100 000 gyventojų 

3 3,4 0,0 11,8 0,90 0,78  

Transporto įvykiuose patirtų 

traumų (V00-V99) skaičius 

100 000 gyventojų 

76,1 65,4 19,3 133,5 1,16 1,05  

2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą. 
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Į atmosferą iš stacionarių 

taršos šaltinių išmestų taršalų 

kiekis, tenkantis 1 kv. km. 

- 1010 65 33395 0,1 0,13 

Viešai teikiamo geriamojo 

vandens prieinamumas 

vartotojams, proc. 

      

Nuotekų tvarkymo paslaugų 

prieinamumas vartotojams, 

proc. 

      

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 

3 4,5 0,0 10,5 0,68 0  

Standartizuotas mirtingumo 

dėl priežasčių, susijusių su 

narkotikų vartojimų, rodiklis 

100 000 gyventojų 

2,9 4,6 0,0 10,5 0,63 0  

Mirtingumas dėl priežasčių, 

susijusių su alkoholio 

vartojimu, rodiklis 100 000 

gyventojų 

54,8 23,4 7,8 64,7      2,34 2,03 

Standartizuotas mirtingumo 

dėl priežasčių, susijusių su 

alkoholio vartojimu, rodiklis 

100 000 gyventojų 

54 23 7,9 64,7 2,31 2,46 

Nusikalstomos veikos, 

susijusios su disponavimu 

narkotinėmis medžiagomis ir 

jų kontrabanda 

(nusikaltimai) 

24,3 54,2 0,0 247,3 0,45 0,32 

Gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai licencijai 

verstis mažmeninė prekyba 

tabako gaminiais   

115,7 172,4 115,7 274,8 0,67 0,69 

Gyventojų skaičius, 

tenkantis vienai licencijai 

verstis mažmenine prekyba 

alkoholiniais gėrimais 

134,7 150,2 78,7 285,0 0,9 0,95 

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius. 

Kūdikių, išimtinai žindytų iki 

6 mėn., amžiaus, dalis 

(proc.)   

35,1 35,4 13,6 73,5 0,99 0,0 

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 

37,9 33,8 21,3 57,6 1,12 1,14 

Išvengiamų hospitalizacijų 

dėl diabeto ir jo komplikacijų 

skaičius 1000 gyventojų 

9,1 6,6 3,9 10,1 1,38 1,24 

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

pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 
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Slaugytojų, tenkančių 

vienam gydytojui, skaičius 

2,1 2,1 1,3 4,3 1,03 0,96 

Šeimos gydytojų skaičius 

10 000 gyventojų 

5,5 7,3 2,3 11,8 0,75 0,72 

Apsilankymų pas gydytojus 

skaičius, tenkantis vienam 

gyventojui 

8 8,5 6,3 11,1 0,94 0,94 

Savivaldybei pavaldžių 

stacionarines asmens 

sveikatos priežiūras 

paslaugas teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų 

pacientų pasitenkinimo lygis 

18,4 18,8 16,3 19,8 0,98 0,97 

Sergamumas vaistams 

atsparia tuberkulioze (A15-

A19) 100 000 gyv. 

3 4,1 0,0 19,7 0,74 0,82 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai 

plintančiomis ligomis B20-

B22, B-23 (B23.0- B23.2, 

B23.8), B24, Z21, 

A50,(A50.0-A54.6, A54.8, 

A54.9), A56 (A56.0- A56.4, 

A56.8)  10 000 gyventojų 

4,6 2,9 0,0 6,4 1,57 1,26 

4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. 

amžiaus) mirtingumas 1000 

gyvų gimusių kūdikių 

2,9 4,5 0,0 19,5 0,64 0,0 

2 metų amžiaus vaikų 

MMR1(tymų, epideminio 

parotito, raudonukės 

vakcina, 1 dozė) skiepijimo 

apimtys 

90,4 93,7 88,7 99,5 0,96 1,0 

1 metų amžiaus vaikų DTP 

(difterijos, stabligės, 

kokliušo vakcina, 3 dozės) 

skiepijimo apimtys 

95,7 94,1 88,7 100,0 1,02 0,97 

Tikslinės populiacijos (6- 14 

m.) dalis, dalyvavusi vaikų 

krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis 

programoje, proc. 

18,4 17 5,7 54,0 1,08 1,14 

Mokinių dantų ėduonies 

intensyvumo indeksas 

4,2 4,2 2,5 5,8 1,00 1,18 

Paauglių (15-17 m.) 

gimdymų skaičius 1 000 

gyventojų 

19 6,2 0,0 25,1 3,05 0,31 

4.4. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos 

ligų  rodiklis (I00-I99) 

100 000 gyventojų  

855,1 805,5 651,6 1112,4 1,06 1,05  

Standartizuotas mirtingumo 

nuo kraujotakos sistemos 

ligų rodiklis (I00-I99) 

100 000 gyventojų 

918,6 804,4 651,6 1112,4 1,14 2,13  
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Mirtingumas nuo piktybinių 

navikų rodiklis (C00-C97) 

100 000 gyventojų  

276,9 285,8 232,1 359,1 0,97 1,02  

Standartizuotas mirtingumo 

nuo piktybinių navikų 

rodiklis (C00-C97) 100 000 

gyventojų 

290,7 282,1 232,1 359,1 1,03 1,64  

 Mirtingumas nuo 

cerebrovaskulinių 

ligų  rodiklis (I60-I69) 

100 000 gyventojų 

231,3 195,2 113,0 518,7 1,18 1,17  

Standartizuotas mirtingumo 

nuo cerebrovaskulinių ligų 

rodiklis (I60-I69) 100 000 

gyventojų  

246,2 194,5 113,0 518,7 1,27 2,47  

Sergamumas II tipo cukriniu 

diabetu (E11) 100 000 

gyventojų 

42,9 45,6 24,2 71,1 0,94 0,97  

Tikslinės populiacijos dalis 

(proc.), 2 metų bėgyje 

dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl 

krūties vėžio finansavimo 

programoje  

36,6 46,5 17,3 64,8 0,79 0,84  

Tikslinės populiacijos dalis 

(proc.), 3 metų bėgyje 

dalyvavusi gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinių, apmokamų iš 

Privalomojo sveikatos 

draudimo biudžeto lėšų, 

finansavimo programoje 

44,1 52,5 34,8 67,9 0,84 0,86  

Tikslinės populiacijos dalis 

(proc.), 2 metų bėgyje 

dalyvavusi storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo 

programoje 

44,9 49,9 18,6 65,6 0,90 0,9  

Tikslinės populiacijos dalis 

(proc.), dalyvavusi asmenų, 

priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės 

rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių 

finansavimo programoje 

40,3 39,0 14,7 54,3 1,03 1,0  
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II. SPECIALIOJI DALIS 

Atrinktų rodiklių detali analizė ir interpretavimas 

 

3. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 

Aukšto mirtingumo rodiklio dėl išorinių priežasčių analizė savivaldybėje yra būtina 

įgyvendinant LSP tikslo „Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir 

socialinę atskirtį“ uždavinį „Sumažinti socialinę- ekonominę gyventojų diferenciaciją šalyje ir 

bendruomenėse“ bei ieškant šios problemos priežasčių ir sprendimo būdų.   

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

Suaugusiųjų mirties priežasčių struktūroje nelaimingi atsitikimai, traumos ir kitos išorinės mirties 

priežastys užima trečiąją vietą po širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. Dažniausiai dėl 

išorinių mirties priežasčių žūsta jauni ir darbingo amžiaus gyventojai. 2016 metais Trakų rajono 

savivaldybėje  mirė 512 gyventojų, iš kurių 48 (2015 m.-55 gyventojai) – dėl išorinių mirties 

priežasčių, tai sudarė 9,4 proc. (2015 m.-10,2 proc.) visų mirusiųjų. Kaip galima matyti iš žemiau 

pateikto 6 paveikslo, mirtingumas dėl išorinių priežasčių Trakų rajono savivaldybėje kasmet kinta. 

Trakų rajono dėl mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklio reikšme 2016 m. patenka į savivaldybių 

geltonąją zoną.  

2015 metais šitas rodiklis buvo tarp prasčiausių (raudonos zonos) rodiklių.  Kasmet 

mirtingumo rodiklis dėl išorinių priežasčių  Trakų rajone  žymiai aukštesnis už Lietuvos vidurkį: 2015 

m. mirtingumo rodiklis dėl  išorinių priežasčių  Trakų rajone buvo vienas iš didžiausių ir 1,5 karto 

viršijo Lietuvos vidurkį, 2016 m.- 1,37 karto (3 lent.).  

(Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų 

rodiklis- 2015 m.- 1,7; 2016 m.- 1,4 karto didesnis nei Lietuvoje) 

 

3 lentelė. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių pagal 

metus ir lytį (abs. sk. / 100 000 gyv.) 

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

Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. 

Trak. raj. 

savivaldybė 

17/ 

93,84 

40/ 

250,8 

17/ 

94,96 

45/ 

284,37 

11/ 

61,94 

49/ 

311,37 

10/ 

56,83 

45/ 

287,88 

15/ 

86,34 

33/ 

213,07 

Iš viso 57 / 167,33 62 / 183,83 60 / 179,12 55 / 165,52 48 / 146,07 

Lietuva 869/ 

53,92 

2790/ 

202,73 

826/ 

51,78 

2789/ 

204,71 

767/ 

48,51 

2571/ 

190,29 

806/ 

51,44 

2401/ 

179,53 

744/ 

48,08 

2318/ 

175,49 

Iš viso 3659 / 122,47 3615 / 122,22 3338 / 113,83 3208 / 110,43 3062 / 106,76 

Šaltinis: stat.hi.lt 
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Moterų mirtingumas dėl išorinių priežasčių žymiai mažesnis nei vyrų Trakų rajono 

savivaldybėje ir Lietuvoje. Lyginant duomenų rodiklio reikšmę pagal gyvenamąją vietovę, matome, 

kad mieste gyventojų mirtingumas dėl išorinių priežasčių didesnis nei kaime (7 pav.) 

6 paveikslas. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 

pagal metus  (abs. sk. / 100 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių  turi 

tendenciją mažėti. Kaime mirtingumas didesnis moterų nei vyrų, o mieste – vyrų nei moterų.(7 pav.) 

7 paveikslas. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 

pagal metus,  lytį ir gyvenamąją vietą (abs. sk. / 100 000 gyv.) 
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Šaltinis: stat.hi.lt 

 Nagrinėjant Trakų rajono savivaldybės mirtingumą dėl išorinių priežasčių, stebime 

nemažą tyčinių susižalojimų (savižudybių) atvejų skaičių (8 pav.) 

8 paveikslas. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 

pagal priežastys (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

4. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  rodiklis 

(I00-I99) 100 000 gyventojų. 

Ir sergamumas, ir mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvoje yra jau daug 

metų aktuali problema. 2016 m. dėl kraujotakos sistemos ligų mirė 23 103 gyventojai (mirtingumo 

rodiklis – 805,4/100 000 gyv., t.y. 6,6 mirtimis 100 000 gyv. mažiau, nei 2015 m. ) 

Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  

rodiklio reikšmė išlieka didelė. Liginant 2015 metų rezultatus , matome, kad Trakų rajono 

savivaldybėje nuo kraujotakos sistemos ligų  mirė 2016 m.- 281 gyventojas , iš jų 169- moterys ir 
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112- vyrai, atitinkamai  2015 metais mirė 281 asm., iš jų 168- moterys, 114- vyrai. Lietuvoje stebime 

panašią situaciją, bet Trakų rajono savivaldybės rodiklių reikšmė 2016 m. yra didesnė nei Lietuvoje 

(4 lent., 9 pav.). 

4 lentelė. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  pagal 

metus ir lytį (abs. sk. / 100 000 gyv.) 
 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. 

Trak. raj. 

savivaldybė 

168/ 

927,38 

106/ 

664,62 

191/ 

1066,86 

117/ 

739,36 

163/ 

917,82 

117/ 

743,47 

168/ 

954,71 

114/ 

729,3 

169/ 

972,8 

112/ 

723,14 

Iš viso 274 / 804,36 308 / 913,2 280 / 835,91 282 / 848,67 281 / 855,13 

Lietuva 13286/ 

824,41 

9884/ 

718,21 

13462/ 

843,88 

9899/ 

726,56 

13073/ 

826,76 

9451/ 

699,49 

13835/ 

882,91 

9752/ 

728,89 

13386/ 

865,1 

9717/ 

735.64 

Iš viso 23170 / 775,49 23361 / 789,84 22524 / 768,12 23587 / 811,97 23103 / 805,48 

 

9 paveikslas. Trakų rajono ir Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  

pagal metus 100 000 gyv. 

 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Nagrinėjant gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, pastebėta, kad 

moterų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų didesnis nei vyrų ir Trakų rajono savivaldybėje, 

ir Lietuvoje, o mieste mirtingumas nežymiai didesnis nei kaime (10 pav.)  
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10 paveikslas. Trakų rajono gyventojų mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų  pagal metus,  

lytį  ir gyvenamąją vietą (abs. sk.) 

     

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

Išeminės širdies ligų rodiklis turi tendenciją mažėti, hipertenzinės ir cerebrovaskulinių 

ligų rodikliai- didėja (11 pav.) 

   

11 paveikslas. Trakų rajono gyventojų mirtingumas nuo pagrindinių kraujotakos sistemos ligų  

pagal metus ir diagnozę (abs. sk.) 

 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

5. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų                            

(C00-C97) (100 000 gyv.) 

Trakų rajono  savivaldybės gyventojų didelio mirtingumo dėl piktybinių navikų rodiklio 

analizė yra būtina įgyvendinant LSP tikslo „Užtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, 

orientuotą į gyventojų poreikius“ uždavinį „Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę“ 

bei ieškant šios problemos priežasčių ir jos sprendimo būdų. 

Remiantis Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Trakų raj. 

savivaldybėje 2016 metais nuo piktybinių navikų mirė 91gyventojas (276,93/100 000 gyv.), 2015 

metais- 97 asm. (291,92/100 000 gyv.), iš jų 2016 m.: 41 asm. - moterys, 50- vyrai; 2015 m.: 42 

moterys, 55 vyrai (13 pav.) Mieste vyrų mirtingumas ženkliai didesnis nei moterų (išskyrus 2012 m. 

, kai moterų mirė daugiau: 24- moterys, 19- vyrų), kaime 2016 metais moterų mirtingumas didesnis 

nei vyrų, mieste- mažesnis. (14 pav.) 
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5. lentelė. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų 

(C00-C97) (100 000 gyv.) pagal metus ir lytį. 

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

Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. Mot. Vyr. 

Trak. raj. 

savivaldybė 

51/ 

281,53 

47/ 

294,69 

33/ 

184,33 

64/ 

404,44 

46/ 

259,03 

59/ 

374,91 

42/ 

238,68 

55/ 

351,85 

41/ 

236,01 

50/ 

322,83 

Iš viso 98 / 287,69 97 / 287,6 105 / 313,47 97 / 291,92 91 / 276,93 

Lietuva 3530/ 

219,04 

4468/ 

324,66 

3540/ 

221,91 

4332/ 

317,96 

3503/ 

221,53 

4525/ 

334,91 

3708/ 

236,63 

4640/ 

346,8 

3672/ 

237,31 

4525/ 

342,56 

Iš viso 7998 / 267,69 7872 / 266,15 8028 / 273,77 8348 / 287,38 8197 / 285,79 

Šaltinis: stat.hi.lt 

 Nuo 2015 metų Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumo nuo piktybinių 

navikų (100 000 gyv.) mažesnis nei Lietuvoje (12  pav.) 

12 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų mirtingumas nuo piktybinių 

navikų (C00-C97) (100 000 gyv.) pagal metus. 

 

 
Šaltinis:  

13 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų  

 (C00-C97) (100 000 gyv.) pagal metus ir lyti. 

 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 
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14 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal 

metus, lytį ir gyvenamąją vietą (abs. sk.) 

       

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

2016 metais daugiausia Trakų raj. savivaldybės gyventojų mirė nuo trachėjos, bronchų 

ir plaučių piktybinių navikų. (15 pav.) 

 15  paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo piktybinių navikų pagal 

diagnozę (abs. sk.) 

 
Šaltinis: stat.hi.lt 

Apibendrinant analizę, galima teigti, kad bendras mirtingumas nuo piktybinių navikų 

2016 metais sumažėjo bei neviršija Lietuvos vidurkį. Fiksuojamas didesnis 2016 metais Trakų rajono 

savivaldybės gyventojų mirtingumas nuo priešinės liaukos, skrandžio, storosios žarnos piktybinių 

navikų; mažesnis mirtingumas nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, krūties, gimdos kaklelio  piktybinių 

navikų.  Vertinant kitimo tendenciją reikia ir toliau stebėti esamą situaciją, siekiant išvengti situacijos 

prastėjimo. 
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6. Trakų rajono savivaldybės gyventojų  sergamumas  tuberkulioze (A15-A19)  

100 000 gyventojų. 

Trakų rajono  savivaldybės gyventojų didelio sergamumo tuberkulioze (A15-A19) rodiklio 

analizė yra būtina įgyvendinant LSP tikslo „Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos 

netolygumus ir socialinę atskirtį“ uždavinį „Sumažinti socialinę- ekonominę gyventojų diferenciaciją 

šalyje ir bendruomenėse“ bei ieškant šios problemos priežasčių ir sprendimo būdų.  

Remiantys Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikų duomenimis, galime teigti, kad 

Trakų rajono savivaldybės gyventojų sergamumas tuberkulioze viršija Lietuvos gyventojų 

sergamumą ir 2016 metais dar ženkliai padidėjo: 2016 m.- 82,2/100 000 gyv., 2015 m.- 54,1/100 000 

gyv. (16 pav.)  

16 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės ir Lietuvos gyventojų  sergamumas  tuberkulioze 

(A15-A19) 100 000 gyventojų pagal metus 100 000 gyv. 

 

Šaltinis: Vilniaus Universiteto ligoninės Santaros klinikos. 

Vyrų sergamumas tuberkulioze žymiai didesnis nei moterų (17 pav.) 

17 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų sergamumas tuberkulioze (A15-A19) pagal 

metus ir lytį (100 000 gyv.) 

  

Šaltinis: stat.hi.lt 
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Analizuojant Trakų rajono savivaldybės gyventojų sergamumas tuberkulioze pagal 

gyvenamąją vietą, galime teigti, kad kaime sergamumas ir moterų, ir vyrų žymiai didesnis nei mieste 

(18 pav.) 

18 paveikslas. Trakų rajono savivaldybės gyventojų  sergamumas  tuberkulioze (A15-A19) 

pagal metus ir gyvenamąją vietą (100 000 gyv.) 

    

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 
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III. APIBENDRINIMAS 

▪ 2016 metais gyventojų skaičius Trakų rajono savivaldybėje sumažėjo  nuo 33229 iki 32861 

gyventojų (368 asmenimis); 

▪ 2016 metais Trakų rajono savivaldybėje padidėjo gimstamumas, sumažėjo gyventojų bendras 

mirtingumas, bet Trakų rajono savivaldybės gyventojų mirtingumo rodiklis (100 000 gyv.) 

viršija Lietuvos gyventojų mirtingumą; 

▪ Trakų rajono savivaldybės gyventojų 2016 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2016 m.- 

73,2, 2015 m. –71,38 metai; 

▪ Ruošiant atrinktų rodiklių detalesnę analizę Trakų rajono savivaldybėje, nuo 2015 m., buvo 

atrinkti prioritetiniai rodikliai, kurie turėjo didžiausią santykį su Lietuvos rodikliais: 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyventojų; Mirtingumas nuo 

kraujotakos sistemos ligų rodiklis (100-199) 100 000 gyventojų; Mirtingumas nuo piktybinių 

navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų; Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 

gyventojų; 

▪ Rodiklis Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyventojų buvo atrinktas kaip 

prioritetinis dėl pablogėjusios sergamumo tuberkulioze situacijos Trakų rajono savivaldybėje;  

▪ 2016 metais Trakų rajono savivaldybėje  mirė 512 gyventojų, iš kurių 48 (2015 m.-55 

gyventojai) – dėl išorinių mirties priežasčių, tai sudarė 9,4 proc. (2015 m.-10,2 proc.) visų 

mirusiųjų. Trakų rajono savivaldybės mirtingumo dėl išorinių priežasčių rodiklio reikšme 

2016 m. patenka į savivaldybių geltonąją zoną. 2015 metais šitas rodiklis buvo tarp 

prasčiausių (raudonos zonos) rodiklių; 

▪ Nagrinėjant gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, pastebėta, kad moterų 

mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų didesnis nei vyrų ir Trakų rajono savivaldybėje, 

ir Lietuvoje, o mieste mirtingumas nežymiai didesnis nei kaime; Trakų rajono savivaldybės 

gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis didesnis nei Lietuvoje;  

▪ Trakų raj. savivaldybėje 2016 metais nuo piktybinių navikų mirė 91gyventojas, 2015 metais- 

97 asm., iš jų 2016 m.: 41 asm. - moterys, 50- vyrai; 2015 m.: 42 moterys, 55 vyrai Mieste 

vyrų mirtingumas ženkliai didesnis nei moterų (išskyrus 2012 m. , kai moterų mirė daugiau: 

24- moterys, 19- vyrų), kaime 2016 metais moterų mirtingumas didesnis nei vyrų, mieste- 

mažesnis;  

▪ Trakų rajono savivaldybės gyventojų sergamumas tuberkulioze viršija Lietuvos gyventojų 

sergamumą ir 2016 metais dar ženkliai padidėjo: 2016 m.- 82,2/100 000 gyv., 2015 m.- 
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54,1/100 000 gyv., kaime sergamumas tuberkulioze ir moterų, ir vyrų žymiai didesnis nei 

mieste;  

▪ Vykdyti intensyvią sveikos gyvensenos prevenciją bendruomenėse ir ugdymo įstaigose, 

bendradarbiaujant  visuomenės  sveikatos priežiūros, švietimo, policijos, nevyriausybinių 

organizacijų sektoriams;  

▪ Propaguoti ligų profilaktikos priemones: sveiką gyvenseną, saikingą mitybą, fizinį aktyvumą;  

▪ Skatinti sveikatos pasitikrinimą, ypač jei vargina tuberkuliozei būdingi simptomai.   

▪ Organizuoti akciją „Aš stabdau tuberkuliozę!“. Šis šūkis teigia, kad kiekvienas iš mūsų galime 

padėti sustabdyti tuberkuliozę; 

▪ 49 proc. sveikatos rodiklių reikšmių pagerėjo. 
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REKOMENDACIJOS 

1. Siekiant geresnės Trakų rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės, mažinant sveikatos 

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

bendradarbiavimą, kompleksiškai spręsti rajono gyventojų sveikatos problemas,  plėtoti sveikatinimo 

veiklas visose amžiaus grupėse 

2. Būtina sistemiškai kelti visų sektorių specialistų kvalifikaciją sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos 

ir sveikatos netolygumų mažinimo klausimais.  

3. Planuojant, rengiant ir vykdant priemones svarbu atsižvelgti į Trakų rajono savivaldybės tarybos 

nustatytus visuomenės sveikatos prioritetus bei gyventojų sveikatos būklės rodiklius.  

4. Teikiant gyventojams informaciją, atkreipti dėmesį į gyventojų, kuriems ši informacija teikiama, 

amžių, išsilavinimą, užimtumą bei sveikatos būklę.  

5. Plėtoti galimybes gyventojams stiprinti savo sveikatą (dalyvauti seminaruose, konsultuotis su 

sveikatos specialistais aktualiais su sveikata susijusiais klausimais).   

6. Skatinti fiziniam aktyvumui palankios infrastruktūros vystymą (dviračių takų plėtra, laisvalaikio ir 

sveikatingumo vietų įrengimas) 

7.  Siekiant mažinti Trakų rajono  savivaldybės gyventojų mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, 

piktybinių navikų, sergamumo tuberkulioze rodiklius: 

▪ rengti ir platinti tikslinės grupės poreikius atitinkančią švietėjišką informacinę medžiagą apie 

kraujotakos sistemos ligų ir piktybinių navikų ankstyvą diagnostiką, profilaktikos priemones, 

inicijuoti ir organizuoti švietėjiškas akcijas: padalomąją  medžiagą (bukletai, lankstinukai), 

pranešimai spaudai, metodinės priemonės ir t. t.; 

▪ užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, plėtoti jaunimui palankių sveikatos 

priežiūros paslaugų tinklą,  

▪ ieškoti bendradarbiavimo būdų tarp asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros sektorių, kaip 

pasiekti aukštesnius Valstybinių profilaktinių programų įgyvendinimo rodiklius; 

▪ asmens sveikatos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms raginti gyventojus reguliariai 

lankytis pas šeimos gydytoją ir profilaktiškai tikrintis savo sveikatą; 

▪ asmens sveikatos, visuomenės sveikatos priežiūros įstaigoms nuolat konsultuoti gyventojus, 

turinčius sveikatos rizikos veiksnių (mažas fizinis aktyvumas, tabako ir alkoholio gaminių 

vartojimas, nutukimas), dėl galimybių ir būdų šiems veiksniams mažinti. 


