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ĮVADAS 
 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, analizuoti, 

interpretuoti visuomenės sveikatą atspindinčius rodiklius bei tinkamai informuoti savivaldybės 

politikus, kad savivaldybės teritorijoje valstybinės (valstybės perduotų savivaldybėms) bei 

savarankiškosios visuomenės sveikatos priežiūros funkcijos būtų įgyvendintos efektyviai. 

Jonavos rajono savivaldybės gyventojų visuomenės sveikatos stebėsena vykdoma 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003m. rugpjūčio 11 d. įsakymu 

Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybiųvisuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“ ir 

jo pakeitimais. 

Pagrindinis visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje dokumentas – Lietuvos 

sveikatos 2014 – 2025 metų programa (toliau – LSP). LSP nustato nacionalinius sveikatinimo 

veiklos tikslus ir uždavinius, siektinus sveikatos lygio rodiklius, kurie būtini norint įgyvendinti 

Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo 

savivaldybėse stebėsenai, parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas (toliau–PRS), kurį sudaro 

51 unifikuotas rodiklis, geriausiai apibūdinantis LSP siekinius. Rodiklio reikšmė kasmet leidžia 

vertinti rodiklio pokyčių kryptį ir aprėptį savivaldybėje, palyginti savivaldybės rodiklio reikšmę su 

Lietuvos ir kitų savivaldybių vidurkiu. Statistinai duomenys rinkti iš Higienos instituto Sveikatos 

informacijos centro, Lietuvos statistikos departamento, Kauno teritorinės ligonių kasos, Neįgalumo 

ir darbingumo nustatymo tarnybos, UAB „Jonavos vandenys“, Aplinkos apsaugos agentūros, 

Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos viešai skelbiamų duomenų ir statistinių 

ataskaitų, kompiuterizuotų duomenų bazių ir registrų. Vadovaujantis ataskaitoje pateiktų PRS ir 

savivaldybės teminių rodiklių sąrašo duomenimis bei išsamesnės analizės ir vertinimų rezultatais 

yra nustatomi trumpojo laikotarpio savivaldybės visuomenės sveikatos prioritetai ir teikiamos 

rekomendacijos. 

BENDROJI DALIS 
 

1. Pagrindiniai stebėsenos rodikliai, jų reikšmės ir vertinimas 
 

Jonavos rajono savivaldybės pagrindinių rodiklių reikšmės vaizduojamos PRS profilyje, 

taikant ,,šviesoforo” principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie blogiausiojo raudono) (žiūr. 1 

lentelė). 
1 lentelė. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos PRS profilis 
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Strateginistikslas-pasiekti,kad2025metaisšaliesgyventojaibūtųsveikesniirgyventųilgiau,pagerėtųgyventojųsveikatairsumažėtųsveikatosnetolygumai 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 73,4 75,9 69,9 78,6 0,97 

Išvengiamas mirtingumas (proc.) 33,2 30,5 24,6 41,0 1.09 

1TIKSLAS.Sukurtisaugesnęsocialinęaplinką,mažintisveikatosnetolygumusirsocialinęatskirtį 

1.UŽDAVINYS. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100000gyv. 23,9 24,4 0,0 58,2 0,98 

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

000 gyv. 
23,9 42,1 19,2 81,1 0,57 

Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, 

skaičius 1000 vaikų 
75,5 69,1 35,2 220,2 1,09 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. 5,1 3,3 0,3 8,7 1,54 

Ilgalaikio nedarbo lygis % 3,3 2,2 0,3 8,2 1,49 
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Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv. -10 5,3 -23,7 8,4 1,91 

2.UŽDAVINYS. Sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferianciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 

100000 gyv. 
88,4 93,4 29,9 203,1 0,95 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, 

skaičius 1000 vaikų 
170,0 148,9 57,4 339,9 1,14 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius1000 gyv. 43,9 25,4 3,2 91,0 1,73 

Užregistruoti nauji TB atvejai (A15–A19) 100 000 

gyv. 
66,9 32,9 0,00 88,4 2,03 

Sergamumas (nauji atvejai ir recidyvai) tuberkulioze 

(A15–A19) 100 000 gyv. 
78,9 37,9 0,00 88,4 2,08 

2 TIKSLAS.Sukurtisveikataipalankiąfizinędarboirgyvenamąjąaplinką 

1.UŽDAVINYS. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 

Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe, skaičius 10 000 darbingo amžiaus 

gyv. 

0,0 0,9 0 3,9 0,00 

Susižalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-

W19) 65+m. amžiaus grupėje 10000 gyv. 
113,7 150,7 104,9 212,0 0,75 

Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų 

neįgaliais, skaičius 10000 gyv. 
53,5 67,1 45,3 125,9 0,8 

Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 

10000 gyv. 
76,7 74,9 0,0 140,9 1,02 

2.UŽDAVINYS. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumas dėl atsitiktinių paskendimų (W65–W74) 

100 000 gyv. 
2,4 5,5 0 29,9 0,43 

Mirtingumas dėl nukritimų (W00–W19) 100 000 gyv. 11,9 16,1 0 38,1 0,74 

3.UŽDAVINYS. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumas dėl transporto įvykių (V00–V99) 100 000 

gyv. 
9,6 8 0 25,4 1,20 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 

100 000 gyventojų 
2,4 3,0 0 19,2 0,79 

Transporto įvykiuose patirtos traumos (V00–V99) 100 

000 gyv. 
59,7 58,9 29,3 136,3 1,01 

4.UŽDAVINYS. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui  
3378 1010 63 34382 3,34 

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas 

vartotojams, proc. 
94     

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 

vartotojams, proc. 
87     

3TIKSLAS.Formuotisveikągyvensenąirjoskultūrą 

1.UŽDAVINYS. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų 

vartojimu,  100 000 gyv 
2,4 3,0 0 13 0,81 

Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio 

vartojimu, 100 000 gyv. 
26,3 18,1 0 46,5 1,45 

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu 

narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai), 100 000 gyv. 

98 85,8 3,9 442,1 1,14 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis 

mažmenine prekyba tabako gaminiais 
324,4 189,9 49,8 415,9 1,71 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis 

mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 
286,6 166,8 32,5 359,2 1,72 

2.UŽDAVINYS. Skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių,išimtinai žindytų iki 6mėn. amžiaus, dalis 

(proc.) 
32,6 36,7 11,7 73,5 0,89 
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4TIKSLAS.Užtikrintikokybiškąirefektyviąsveikatospriežiūrą,orientuotąįgyventojųporeikius 

1.UŽDAVINYS. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas 

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyventojų 40 32,5 20,0 64,9 1,23 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo 

komplikacijų skaičius 1000 gyventojų 
5,7 6,9 4,1 10,0 0,83 

2.UŽDAVINYS. Plėtoti sveikos gyvensenos sistemos tvarumą ir kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą 

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 2,5 2,0 1,2 6,2 1,22 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų 

skaičius 10 000 gyv. 
10 7,2 2,6 13,6 1,38 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam 

gyventojui 
10,1 9,1 6,5 11,3 1,11 

Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios 

tuberkuliozės atvejai (A15–A19) 100 000 gyv. 
7,2 3,1 0 13,9 2,32 

Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės 

atvejai (visos TB atvejų registracijos kategorijos) 

(A15–A19) 100 000 gyv. 

9,6 6,1 0 17,2 1,6 

Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis, 10000 

gyventojų 
0,7 2,2 0 5,1 0,32 

3.UŽDAVINYS.  Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1000 

gyvų gimusių kūdikių 
5,2 3,4 0 16,5 1,53 

2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, 

epideminioparotito, raudonukės vakcina 1 dozė) 

skiepijimo apimtys, proc. 

84,2 92,1 83,0 99,5 0,91 

1 metų amžiaus vaikų DTP (difterijos, stabligės, 

kokliušo vakcina), poliomielito ir B tipo Haemophilus 

influenzae infekcijos skiepijimo apimtys (3 dozės), 

proc. 

91,8 92,3 70,0 97,7 0,99 

Tikslinės populiacijos (6–14 m.) dalis, dalyvavusi 

vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje, proc. 

44,5 14,5 5,7 52,7 2,29 

Vaikų, neturinčių ėduonies pažeistų, plombuotų ir 

išrautų dantų, dalis (proc.) 
28,3 18,9 7,5 28,3 1,49 

4.UŽDAVINYS. Stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Paauglių (15–17m.) gimdymų skaičius1000 gyventojų 8,5 4,4 0 15,8 1,93 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99), 

rodiklis 100 000 gyventojų 
831,7 782,5 269,5 1349,5 1,06 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C96), 

rodiklis100 000 gyventojų 
315,5 286,6 89,8 436,6 1,10 

Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69), 

rodiklis 100 000 gyventojų 
150,6 191 59,9 610,5 0,79 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), rodiklis 

10000 gyventojų 
62,1 56,6 26,9 112,0 1,1 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi 

atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 

finansavimo programoje 2017–2018 m. 

55,8 50,2 13,8 71,7 1,11 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, 

apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto 

lėšų, finansavimo programoje 2016–2018 m 

52,1 52,7 28,9 72,0 0,99 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi 

storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

finansavimo programoje 2017–2018 m. 

53,3 53,1 28,6 66,0 1,0 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, 

priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo 

programoje 2018 m. 

35,4 42,9 26,2 61,4 0,83 
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2018 m. vidutinis metinis Jonavos r. gyventojų skaičius buvo 41842 asmenys. Jonavos r. sav. 

vyrai sudarė 46,32 proc., o moterys - 53,68 proc. visų gyventojų. Lyginant su 2017 metų vidutiniu 

gyventojų skaičiumi Jonavos r., 2018 m. gyventojų skaičius sumažėjo 465 gyventojais. Pagal 

gyvenamąją vietovę, 64,25 proc. gyventojų gyveno mieste ir 35,75 proc. – kaime. Pagal amžių vaikai 

iki 17 metų sudarė 18,92 proc. visų  Jonavos r.  sav.  gyventojų, 18-44 m. – 32 proc., 45-64 m. – 29,32 

proc., 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys – 19,76 proc. Jonavos r. sav. gyventojų. 

Iš 1 lentelėje  „Jonavos rajono saviavldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių 

profilis” pateiktų PRS reikšmių, Jonavos rajono savivaldybės rodikliai, kurių reikšmė, atspindi 

geriausią situaciją Lietuvos savivaldybių kontekste (žalia zona): 

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

amžiaus gyv.; 

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

 Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, skaičius 10 000 gyv.; 

 Mirtingumas dėl atsitiktinių paskendimų (W65–W74) 100 000 gyv.; 

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

 Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais 

gėrimais; 

 Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyv.; 

 Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui; 

 Tikslinės populiacijos (6–14 m.) dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje, proc.; 

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

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

vėžio finansavimo programoje 2017–2018 m. 

Jonavos rajono savivaldybės rodikliai, kurių reikšmė, atspindi prasčiausią situaciją Lietuvos 

savivaldybių kontekste(raudonoji zona): 

 Užregistruoti nauji TB atvejai (A15–A19) 100 000 gyv.; 

 Sergamumas (nauji atvejai ir recidyvai) tuberkulioze (A15–A19) 100 000 gyv.; 

 Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyv.; 

 Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam 

kilometrui; 

 Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai), 100 000 gyv.; 

 Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15–A19) 100 000 gyv. 

 Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) 100 000 gyv.; 

 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina 1 dozė) 

skiepijimo apimtys, proc. 

Kiti analizuojami rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltonoji 

zona). 

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu 

Nr. V-1387 patvirtintų „Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų” 8.2. 

punktu, tolimesnei analizei pasirinktos 3 prioritetinės Jonavos rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos problemos:  

 Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai), 100 000 gyv.; 

 Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15–A19) 100 000 gyv.; 

 Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) 100 000 gyv. 
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SPECIALIOJI DALIS 

2. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir 

jų kontrabanda (nusikaltimai) 

 

2018 m. Lietuvoje užregistruota 2403 nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu 

narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (85,8/100 000 gyv.). Šios rūšies nusikalstamos veiklos 

užfiksuotos visose Lietuvos savivaldybėse. Be to, Lietuvos vidurkis, lyginant su 2017 m., gerokai 

padidėjo – net 60 proc. (nuo 53,6 iki 85,8/100 000 gyv.). 

Lygindami nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir 

jų kontrabanda rodiklio santykį su šalies vidurkiu matome, kad Jonavos r. rodiklis 2018 m. buvo 

1,14 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (raudona zona) (1 pav.). 

 
1 pav. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai), 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos statistikos leidiniai 

2018 metais Jonavos rajono savivaldybėje buvo užregistruota 61 nusikalstama veika, 

susijusi su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda t. y. 42 

atvejais daugiau nei 2017 m. (19 atvejų). 2018 m. užregistruotų minėtų nusikalstamų veikų skaičius 

didžiausias per pastaruosius penkis metus: 2016 m. užregistruota 12 atvejų, 2015 – 18 ir 2014 m. – 

35 atvejai.
1
 Lygindami Jonavos rajono nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis 

medžiagomis ir jų kontrabanda rodiklius su Lietuvos vidurkiu, matome, kad 2014 – 2017 m. 

Jonavos rajono rodikliai buvo mažesni nei Lietuvos vidurkis, tačiau 2018 m. Jonavos rajono 

rodiklis (98/100 000 gyv.) viršijo Lietuvos vidurkį (85,8/100 000 gyv.) (2 pav.). 

 

 
2 pav. Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai), 100 000 gyv. Jonavos rajone ir Lietuvoje 2014-2018 m. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

                                                           
1
 Nusikalstamų veikų žinybinio registro duomenys. 

 

61,12 

34,45 

18,7 

35,5 

98 

0

20

40

60

80

100

120

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

Jonavos r.

Lietuva

https://www.ird.lt/lt/paslaugos/tvarkomu-valdomu-registru-ir-informaciniu-sistemu-paslaugos/nusikalstamu-veiku-zinybinio-registro-nvzr-atviri-duomenys-paslaugos
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3. Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai 

 

Tuberkuliozė (TB) – tai visuomenei pavojinga infekcinė liga. Ypač nerimą kelia atsparių 

vaistams tuberkuliozės mikobakterijų atvejų gausėjimas. Sergamumas vaistams atsparia 

tuberkulioze – asmenų, kuriems metų bėgyje naujai užregistruota vaistams atspari tuberkuliozė 

(A15-A19) ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. Dėl neteisingo ir netvarkingo 

gydymosi tuberkuliozės bakterijos gali tapti atsparios vaistams, kuriais gydomas tuberkulioze 

sergantis pacientas. Tai reiškia, kad vaistai nebegali naikinti bakterijų. Daugeliui vaistų atsparią 

tuberkuliozę sukelia bakterijos, kurios yra atsparios dviem pagrindiniams vaistams nuo 

tuberkuliozės. Dar pavojingesnė yra daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės forma vadinama itin 

vaistams atspari tuberkuliozė. Tai tokia tuberkuliozė, kurios sukėlėjai yra atsparūs beveik visiems 

tuberkuliozei gydyti naudojamiems vaistams. Atsparios tuberkuliozės sukėlėjais gali užsikrėsti ir 

žmonės, kurie artimai bendravo su sergančiuoju daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze. 

Atsparumas vaistams dažniau pasireiškia žmonėms, kurie: 

 užsikrėtė nuo žmogaus, sergančio daugeliui vaistų atsparia tuberkuliozės forma, 

 ne visada vaistus vartojo taip, kaip nurodė gydytojas, 

 susirgo tuberkulioze pakartotinai,  

 atvyko iš regiono, kuriame vaistams atspari tuberkuliozė yra paplitusi.
2
 

Jonavos rajono savivaldybės gyventojai 2018 m. patenka tarp savivaldybių gyventojų, 

kurių daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė paplitusi labiausiai, rodiklis 2,32 karto didesnis už 

Lietuvos vidurkį (3, 4 pav.). 

 
 

3 pav. Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15–A19) Lietuvoje 2018 m., 

100 000 gyv. 

Šaltinis: Tuberkuliozės valstybės informacinė sistema. 

 

                                                           
2
„Dažniausiai užduodami klausimai apie tuberkuliozę” 

http://www.ulac.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-tuberkulioze 

http://www.ulac.lt/lt/dazniausiai-uzduodami-klausimai-apie-tuberkulioze
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4 pav. Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (A15–A19) 2018 m., 100 000 

gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos statistikos leidiniai. 

 

Sergamumo Lietuvoje situacija gerėja – vis mažiau užregistruojama naujų tuberkuliozės 

atvejų, tuo tarpu Jonavos r. sav. sergamumo tuberkulioze (naujų atvejų) rodiklis kinta netolygiai ir 

išlieka ženkliai didesnis nei Lietuvos vidurkis – 2017 m. šalies vidurkį viršijo 1,7 karto, 2018 m. – 

2,03 karto (5 pav.). 

 

 
5 pav. Sergamumas (nauji atvejai) tuberkulioze (A15–A19)Jonavos rajone ir Lietuvoje 2014-2018 m.,  

100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

Ženkliai padidėjo Jonavos r. sergamumo (naujų atvejų) vaistams atsparia tuberkulioze 

rodiklis, kuris 2018 m. (7,2/100 000 gyv.), lyginant su 2017 m. rodikliu (2,4/100 000 gyv.), 

padidėjo 3 kartus. Lyginant su šalies vidurkiu, nustatyta, kad 2018 m. Jonavos r. rodiklis (7,2/100 

000 gyv.) 2,32 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (3,1/100 000 gyv.) (6 pav.). 
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6 pav. Sergamumas (nauji atvejai) vaistams atsparia tuberkulioze (A15–A19) Jonavos rajone ir Lietuvoje 

2014-2018 m., 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

TB plitimą Lietuvoje lemia šios pagrindinės priežastys: socialinės (nedarbas, skurdas, 

alkoholio, narkotikų vartojimas ir kt.); psichologinės (dalies sergančiųjų TB nesuvokimas šios ligos 

sukeliamų sveikatos sutrikimų sunkumo, nenoras gydytis ir baigti gydymo kursą, gydymo režimo 

pažeidimai), organizacinės (nėra nemokamai duodamų vaistų, pacientai neturi lėšų pasiekti gydymo 

įstaigas ir pan.).
3
 Bedarbiai arba neturintys nuolatinio darbo, piktnaudžiaujantys alkoholiu, 

reguliariai pažeidinėja gydymo režimą. Šie pacientai yra svarbus ir nuolatinis infekcijos ir vaistams 

atsparios TB vystymosi TB šaltinis.
4
 Nesant geros ambulatorinės gydymo kontrolės, TB sergantys 

asmenys dažnai neužbaigia gydymo, todėl atsiranda atsparios TB mikobakterijų padermės. Tokių 

pacientų gydymas kainuoja 100–1000 kartų brangiau, todėl reikia dėti visas pastangas, kad 

pacientai nenutrauktų pradėto gydymo. Tikslinga iš esmės stiprinti ir palaikyti DOTS strategiją.
5
 

DOTS–STOP/TB – PSO (Pasaulio sveikatos organizacijos) strategija, skirta tuberkuliozei 

sustabdyti (angl. STOP TB), kurio  pagrindą sudaro tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kursas (angl. 

DOTS). 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 1TS-327 nuo 

2017 m. sausio 2 d. įsteigtas Jonavos rajono savivaldybės tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso 

paslaugų kabinetas (DOTS), kurio tikslas – užtikrinti, kad pacientas laiku išgertų nemokamai 

gaunamus vaistus nuo TB, nenutrauktų paskirto gydymo ir būtų sėkmingai išgydytas (tuberkulioze 

sergantis pacientas antituberkuliozinius vaistus privalo išgerti DOTS kabinete stebint asmens 

sveikatos priežiūros specialistui). 

 

4. Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos tb atvejų 

registracijos kategorijos) 

 

Sergančiųjų daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze rodiklis, kuris nuo prieš tai aprašyto 

rodiklio skiriasi skaičiavimo metodika, vadinamas paplitimu. Skaičiuojant šį rodiklį, įtraukiami ne 

tik nauji užregistruoti TB atvejai, bet ir recidyvai, ligoniai, grįžę gydytis po nutraukto gydymo, po 

                                                           
3
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. patvirtinto Tuberkuliozės profilaktikos, 

diagnostikos ir gydymo efektyvumo didinimo krypties aprašo 5 p. https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/40be0b700df611e48595a3375cdcc8a3/asr 
4
Ibid, 6 p. 

5
Ibid, 7.7 p. 
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https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/40be0b700df611e48595a3375cdcc8a3/asr
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nesėkmingo gydymo ir atvykę iš kitos šalies. Daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejų (naujų, 

recidyvų, grįžusiųjų po nutraukto gydymo, po nesėkmingo gydymo ir atvykusiųjų iš užsienio) 

pasiskirstymas pateiktas 7 pav. 

 

 
7 pav. Užregistruoti daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) Lietuvoje 2018 m., 100 000 gyv. 

Šaltinis: Tuberkuliozės valstybės informacinė sistema. 

 

Lyginant sergančiųjų daugeliui vaistų atsparia tuberkulioze (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) rodiklio santykį su šalies vidurkiu nustatyta, kad Jonavos r. rodiklis 2018 m. buvo 1,6 

karto didesnis nei  Lietuvos vidurkis (raudona zona) (8 pav.). 

 

 
8 pav. Užregistruoti nauji daugeliui vaistų atsparios tuberkuliozės atvejai (visos TB atvejų registracijos 

kategorijos) (A15–A19) 2018 m., 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos statistikos leidiniai. 

 

Sergamumo vaistams atsparia tuberkulioze (visos TB atvejų registracijos kategorijos) 

(A15–A19) Jonavos r. rodikliai 2017 ir 2018 m. panašūs, tačiau Jonavos r. 2018 m. rodiklis 

(9,6/100 000 gyv.), lyginant su šalies vidurkiu (6,1/100 000 gyv.), ženkliai didesnis.  
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9 pav. Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze (visos TB atvejų registracijos kategorijos)(A15–A19) 

Jonavos rajone ir Lietuvoje 2017-2018 m., 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 

 

Ligotumas - asmenų, kuriems metų bėgyje ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose naujai arba pakartotinai užregistruota tam tikra liga arba trauma, ir vidutinio 

metinio gyventojų skaičiaus santykis. Kai asmeniui ta pati liga (arba kelios skirtingos ligos iš 

nurodyto TLK-10 kodų intervalo) yra užregistruota kelis kartus, asmuo skaičiuojamas tik vieną 

kartą. Ligotumo tuberkulioze (A15–A19) rodikliai Jonavos r. mažėja, tačiau, lyginant su šalies 

vidurkiu, 2018 m. Jonavos r. ligotumas tuberkulioze buvo 1,4 karto didesnis (10 pav.). 

 

 
 

10 pav. Ligotumas tuberkulioze (A15–A19) Jonavos rajone ir Lietuvoje 2014-2018 m., 100 000 gyv.  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras. 
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SAVIVALDYBEI BŪDINGA DALIS 
 

5. Suaugusiųjų gyventojų gyvensenos tyrimas 
 

Vykdant 2003 m. rugpjūčio 11 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymą Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų 

patvirtinimo“, nurodantį periodiškai savivaldybėse atlikti suaugusiųjų gyvensenos tyrimus, taip pat 

vadovaujantis Higienos instituto parengta gyvensenos tyrimų organizavimo ir vykdymo metodika, 

2018 m. kovo – gegužės mėn. atliktas pirmasis savivaldybių Suaugusiųjų gyventojų gyvensenos 

tyrimas. Jį atliekant naudotas su Sveikatos apsaugos ministerija suderintas klausimynas. Apklausą 

atliko Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai. Jonavos rajone 

apklausta 419 gyventojų, iš jų 189 vyrai ir 230 moterų. 

Tyrimo rodikliai suskirstyti į tris grupes:  

1. gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika, bendravimas,  

2. sveikatos elgsena (fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai), 

3. rizikingas elgesys (tabako, elektroninių cigarečių rūkymas, alkoholio vartojimas, 

narkotinių medžiagų vartojimas). 

 
2 lentelė. Suaugusiųjų gyvensenos tyrimo rodikliai ir rezultatai Jonavos r. ir Lietuvos vidurkio. 

 

Eil. 

Nr. 

 

Suaugusiųjų gyvensenos rodikliai 
 

Jonavos r. 

         

Lietuva 

Santykis: 

savivaldybė

/Lietuva 

1. Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika, bendravimas 

 

1.1. Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika 

1.  Suaugusiųjų, kurie savo gyvenimo kokybę vertina 

kaip gerą ir labai gerą, dalis 

67,1 61,8 1,09 

2.  Suaugusiųjų, kurie vertina savo sveikatą kaip gerą ir 

labai gerą, dalis 

60,2 58,1 1,04 

3.  Suaugusiųjų, kurie jaučiasi laimingi ir labai laimingi, 

dalis 

55,8 58,1 0,96 

4.  Suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo 

apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir 

daug labiau nei anksčiau, dalis 

13,9 16,6 0,84 

1.2 Bendravimas su šeimos nariais, giminaičiais, draugais 

5.  Dalis suaugusiųjų, kurie bent kelis kartus per mėnesį 

bendrauja sušeimos nariais 

94,9 94,2 1,01 

6.  Dalis suaugusiųjų, kurie bent kelis kartus per mėnesį 

bendrauja su giminaičiais 

76,2 77,2 0,99 

7.  Dalis suaugusiųjų, kurie bent kelis kartus per mėnesį 

bendrauja su draugais 

85,6 83,5 1,03 

2. Sveikatos elgsena 

2.1. Fizinis aktyvumas ir mitybos įpročiai 

8.  Suaugusiųjų, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent 

po 30 min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis 

39,0 40,5 0,96 

9.  Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo 

daržoves (neįskaitant bulvių), dalis 

44,5 42,0 1,06 

10.  Suaugusiųjų, kurie bent kartą per dieną valgo vaisius, 

dalis 

39,2 34,7 1,13 

11.  Suaugusiųjų, kurie papildomai nededa druskos į 

paruoštą maistą, dalis 

46,7 43,8 1,07 
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3. Rizikingas elgesys 

3.1. Tabako gaminių, elektroninių cigarečių, alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių 

medžiagų vartojimas 

12.  Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien 

rūkė tabako gaminius, dalis 

19,7 17,3 1,14 

13.  Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien 

rūkė elektronines cigaretes, dalis 

0,8 1,1 0,73 

14.  Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien 

vartojo alkoholinius gėrimus, dalis 

1,0 1,5 0,67 

15.  Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų vartojo 

alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir dažniau, 

dalis 

25,3 22,0 1,15 

16.  Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių 

vartojo alkoholinius gėrimus kartą per savaitę ir 

dažniau, dalis 

14,2 15,7 0,9 

17.  Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų bent kartą 

vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų be 

gydytojo paskyrimo, dalis 

1,1 2,1 0,52 

18.  Suaugusiųjų, kurie per paskutinius 12 mėnesių bent 

kartą vartojo narkotinių ar psichotropinių medžiagų 

be gydytojo paskyrimo, dalis 

2,0 3,2 0,63 

 

Gyvenimo kokybės, sveikatos, laimingumo vertinimas, prislėgta nuotaika, gyvensenos 

pokyčiai. Gyvenimo kokybę ir savo sveikatą vertina kaip gerą ir labai gerą – šeši Jonavos r. 

gyventojai iš 10-ties apklaustųjų. Suaugusiųjų, kuriuos per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta 

nuotaika, nerimas šiek tiek labiau ir daug labiau nei anksčiau, dalis – 13,6 proc. Vertinant 

standartizuotus gyvenimo kokybės, sveikatos būklės ir laimingumo gyvensenos rodiklius esminių 

skirtumų tarp lyčių nepastebėta. 

Sveikatos elgsena. Suaugusiųjų jonaviečių, kurie užsiima aktyvia fizine veikla bent po 30 

min. 5 dienas per savaitę ar dažniau, dalis (39 proc.) artima Lietuvos vidurkiui (40,5 proc.). Keturi 

iš 10-ies suaugusiųjų jonaviečių bent kartą per dieną valgo daržoves (neįskaitant bulvių) ir vaisius. 

Moterys dažniau kasdien valgo vaisių ir daržovių nei vyrai. Mažiau nei pusė (46,7 proc.) 

respondentų papildomai nededa druskos į paruoštą maistą. Moterys rečiau deda druskos į jau 

paruoštą maistą nei vyrai. 

Rizikingas elgesys.Vienas suaugęs jonavietis iš penkių per paskutines 30 dienų kasdien 

rūkė tabako gaminius. Rūkymas paplitęs labiau tarp vyrų, nei tarp moterų. Elektroninių cigarečių 

rūkymo paplitimo skirtumai tarp lyčių Jonavos r. nežymūs. Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 

dienų kasdien rūkė elektronines cigaretes – 0,8 proc. apklaustųjų. 

Suaugusiųjų, kurie per paskutines 30 dienų kasdien vartojusių alkoholinius gėrimus dalis – 

1 proc. Analizuojant standartizuotus suaugusiųjų gyvensenos rodiklius,
6
 jonaviečių alkoholinių 

gėrimų vartojimas 2-3 kartus per savaitę taip pat kartą per savaitę per paskutines 30 dienų didesnis 

nei Lietuvos vidurkis. Stebimi alkoholinių gėrimų vartojimo skirtumai tarp vyrų ir moterų – vyrai 

dažniau vartojo alkoholinius gėrimus kasdien, 2–3 kartus per savaitę, kartą per savaitę, buvo 

apsvaigę nuo alkoholio. 

Suaugusiųjų, kurie narkotines ar psichotropines medžiagas vartojo bent kartą per 

paskutines 30 dienų, ar per paskutinius 12 mėnesių, dalis mažesnė nei Lietuvos vidurkis. 
 

 

 

                                                           
6
Higienos institutas. Suaugusiųjų gyvensenos tyrimas. Standartizuoti rodikliai, 2019 

m.http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/Gyvensenos_tyrimai_2018_m.=.pdf 

http://www.hi.lt/uploads/pdf/padaliniai/GYVENSENA/Gyvensenos_tyrimai_2018_m.=.pdf
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IŠVADOS 
 

1. 2018 metais Jonavos rajono savivaldybėje buvo užregistruota 61 nusikalstama veika, 

susijusi su disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda t. y. 42 

atvejais daugiau nei 2017 m. (19 atvejų). 2018 m. užregistruotų minėtų nusikalstamų veikų skaičius 

didžiausias per pastaruosius penkis metus: 2016 m. užregistruota 12 atvejų, 2015 – 18 ir 2014 m. – 

35 atvejai. Lygindami Jonavos rajono nusikalstamos veikos, susijusios su narkotinėmis 

medžiagomis ir jų kontrabanda rodiklius su Lietuvos vidurkiu, 2014 – 2017 m. Jonavos rajono 

rodikliai buvo mažesni nei Lietuvos vidurkis, tačiau 2018 m. Jonavos rajono rodiklis (98/100 000 

gyv.) viršijo Lietuvos vidurkį (85,8/100 000 gyv.). 

2. Ženkliai padidėjo Jonavos r. sergamumo (naujų atvejų) vaistams atsparia tuberkulioze 

rodiklis, kuris 2018 m. (7,2/100 000 gyv.), lyginant su 2017 m. rodikliu (2,4/100 000 gyv.), 

padidėjo 3 kartus. Lyginant su šalies vidurkiu, nustatyta, kad 2018 m. Jonavos r. rodiklis (7,2/100 

000 gyv.) 2,32 karto didesnis nei Lietuvos vidurkis (3,1/100 000 gyv.). 

3. Sergamumo vaistams atsparia tuberkulioze (visos TB atvejų registracijos kategorijos) 

(A15–A19) Jonavos r. rodikliai 2017 ir 2018 m. panašūs, tačiau Jonavos r. 2018 m. rodiklis 

(9,6/100 000 gyv.), lyginant su šalies vidurkiu (6,1/100 000 gyv.) didesnis 1,6 karto. 

REKOMENDACIJOS 
 

1. Siekiant stiprinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją, būtina aktyviai 

įgyvendinti Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro parengtą Priemonių, 

mažinančių narkotinių medžiagų patekimo į ugdymo įstaigas, veiksmų planą.  

2. Nemaža TB sergančių asmenų dalis yra asocialūs, nepakankamai supranta 

nepertraukiamo gydymo svarbą,  todėl neatvyksta į DOTS kabinetus suvartoti vaistų. Norint, kad 

būtų užtikrinamas nepertraukiamas gydymas ir sustabdytas užkrato plitimas bei tuberkuliozės 

mikobakterijos atsparumo vaistams vystymasis, būtina pas tokius ligonius nuvykti medicinos 

darbuotojui ar  kitam atsakingam  asmeniui ir sugirdyti vaistus nuo TB, siekiant kontroliuoti, kad 

vaistai būtų išgeriami.
7
 Užtikrinti gydymo tęstinumą DOTS kabinete. 

3. Vykdyti periodinį visuomenės informavimą apie TB epidemiologinę būklę ir 

apsisaugojimo nuo TB būdus. Ypač svarbu šią veiklą vykdyti skleidžiant įrodymais pagrįstą ir 

patikimą informaciją. 
8
 Didinti sergančiojo tuberkulioze ir jo šeimos narių sveikatos raštingumą. 

4. Į TB profilaktikos ir gydymo kontrolės priemonių įgyvendinimą įtraukti savivaldybių 

administracijas, seniūnijas, NVO ir kt., kurie padėtų lankyti ligonius, juos surastų, reikalui esant, 

kontroliuotų vaistų išgėrimą, įtikintų asmenis, turinčius kontaktą su TB sergančiais asmenimis, 

pasitikrinti sveikatą dėl galimos TB.
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