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ĮVADAS 

 

Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų programos (toliau – Programa) strateginis tikslas – 

pasiekti, kad 2025 m. šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata 

ir sumaţėtų sveikatos netolygumai. Programoje nustatyti keturi tikslai: 

1. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, maţinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį; 

2. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką; 

3. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą; 

4. Uţtikrinti kokybišką ir efektyvią sveikatos prieţiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius. 

Visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje tikslas – nuolat rinkti, tvarkyti,analizuoti ir 

interpretuoti visuomenės sveikatą charakterizuojančius rodiklius, kad remiantis išsamiainformacija 

apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius, būtųgalima planuoti 

ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones,vykdyti visuomenės 

sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą bei tinkamai informuoti savivaldybėspolitikus, siekiant 

efektyvaus valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) bei savarankiškųjųvisuomenės sveikatos 

prieţiūros funkcijų įgyvendinimo savivaldybės teritorijoje. 

Ataskaitoje pateikiami ir aprašomi 2018 m. gyventojų demografinės būklės ir 2017 m. 

sveikatos būklėsduomenys Raseinių rajono savivaldybėje. Pateikiami rodikliai (iš Valstybės 

deleguotųsavivaldybėms visuomenės sveikatos stebėsenos pagrindinių rodiklių sąrašo projekto) 

atspindi, kaipįgyvendinami Lietuvos sveikatos programos (toliau – LSP) tikslai bei jų uţdaviniai. 

LSP iškeltųtikslų ir uţdavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis 

pagrindinių rodikliųsąrašas (toliau – PRS), kurį sudaro 51 unifikuotas rodiklis, geriausiai 

apibūdinantis LSP siekinius. 

Pagrindiniai ataskaitos rodikliai ir duomenys surinkti iš Statistikos departamento prie 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro ir kitų 

institucijų periodinių statistinių, mokslinių leidinių, duomenų bazių bei ataskaitų. Duomenys pagal 

galimybes buvo renkami ir lyginami su Lietuvos rodikliais, siekiant gauti išsamią informaciją apie 

visuomenės sveikatos būklę savivaldybės teritorijoje bei planuoti ir įgyvendinti vietines visuomenės 

sveikatos prevencijos priemones, sveikatos politiką, parodyti įgyvendinamų programų rezultatus. 

Pagrindinių rodiklių sąrašo analizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas 

palyginant praėjusių metų Raseinių rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. Pagrindinio 

rodiklių sąrašo analizės ir interpretavimo tikslas – įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir 

sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų 

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

savivaldybės gyventojų sveikatą ir maţinti sveikatos netolygumus. 
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1. RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ DEMOGRAFINĖ BŪKLĖ 

1.1. Gyventojai 

Remiantis paskutiniais Lietuvos statistikos departamento pateiktais duomenimis, gyventojų 

skaičius mūsų šalyje sistemingai maţėja. Raseinių rajone gyventojų skaičius taip pat maţėja (1 

pav.).2018 m. rajone gyveno 32510 gyventojai,957  gyventojais maţiau nei 2017 m. 

 

1 pav. Raseinių rajono gyventojų skaičiaus pokytis 2013–2018 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 Savivaldybės gyventojų pagal amţių struktūrą palyginimas su Lietuvos vidurkiu pateiktas 

2 pav.Pastebima, kad Raseinių rajono savivaldybėje, lyginant su Lietuvos vidurkiu, yra maţas vaikų 

skaičius iki 12 metų, o pagyvenusių ţmonių dalis viršija Lietuvos vidurkį. 

 

2 pav. Raseinių rajono gyventojų pagal amžių struktūrą palyginimas su Lietuvos vidurkiu. Lietuva=1, 

2018 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Vertinant vyrų ir moterų demografinę situaciją Raseinių rajone, matyti, jog didesnę dalį 

gyventojų sudaro moterys (3 pav.).2018 m. jų buvo 17272 (53 proc.) ir tai yra 2034 moterimis 

daugiau nei vyrų (47 proc.). 

 

3 pav. Raseinių rajono gyventojų skaičiaus pokytis 2013–2018 m. pradžioje pagal lytį 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Šalyje daugiau gyventojų gyvena miestuose nei kaimuose: 2018 m. pradţioje Lietuvos 

miestuose gyveno 1884722 (67 proc.), kaimuose– 924179 (33 proc.)šalies gyventojų. Tuo 

tarpuRaseinių rajono savivaldybėje tais pačiais metais daugiau gyventojų gyveno kaime (19819 

gyv.) nei mieste (12691 gyv.) (ţr. 4 pav.). 

 

4 pav. Raseinių rajono gyventojų skaičius pagal gyvenamąją vietą 2013–2018 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2017 metais 

į Raseinių rajoną atvyko 901ţmogus, išvyko 1559 asmenys. 2017 metais bendra neto migracija 

buvo neigiama ir sudarė 658asmenis, kurie deklaravo savo išvykimą iš Raseinių rajono, 147 

asmenimisdaugiau nei 2016metais(ţr. 5 pav.).   

 

5 pav. Vidinė ir tarptautinė Raseinių rajono gyventojų migracija 2013–2017 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Raseinių rajone per pastaruosius penkerius metus gimstamumas buvo ţenkliai maţesnis nei 

mirtingumas (ţr. 6 pav.). 2017 metais gimė 271 kūdikis (24 kūdikiais maţiau nei 2016 metais), tuo 

tarpu 556 asmenys mirė (55 asmenimis maţiau nei 2016 metais). 

 

6 pav. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika Raseinių rajone 2013–2017 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Raseinių rajone,kaip ir visoje Lietuvoje,yra neigiama natūralioji kaita, skaičiuojant 1000-

čiui gyventojų. 2017 metais natūralus gyventojų prieaugis Lietuvoje buvo -3,7/1000 gyv., Raseinių 

rajone – -9,/1000 gyv., vienam tūkstančiui rajono gyventojų teko 17,2 mirusiųjų, kai tuo tarpu 

gimusiųjų – 8,2 (ţr. 7 pav.).  

 

7 pav. Natūralios gyventojų kaitos rodikliai Raseinių rajone 2013–2017 metais (1000-čiui gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

1.2. Mirtingumas 

Lietuvoje per paskutinius metuskūdikių (iki 1 metų) mirtingumas sumaţėjo. 2017 metais 

1000-čiui gyvų gimusiųjų teko 2,9 kūdikių mirtys. 2017 m. Raseinių rajone nemirė nė vienas 

kūdikis (ţr. 8 pav.). Per paskutiniuosius penkerius metus Raseinių rajone didţiausias kūdikių 

mirtingumas buvo 2016 metais (3 kūdikiųmirtys). 

 

8 pav. Raseinių r. savivaldybės ir Lietuvos kūdikių (iki 1 m.) mirtingumas 2013–2017 metais (1000-čiui 

gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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2017 m. Raseinių rajone mirė 296 moterys (11 moterimis maţiau nei 2016 m.) ir 271 vyras 

(33 mirtimismaţiau nei 2016 m.).Lyginant trejų metų laikotarpį moterų mirtingumas Raseinių 

rajone maţėjo (ţr. 9 pav.). 

 

9 pav. Raseinių rajono gyventojų mirtingumas pagal lytį 2013–2017 metais (abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Analizuojant Raseinių rajono gyventojų mirtingumą pagal lytį ir amţių, pastebima, kad 
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analizuojant mirtingumą asmenų, patenkančių į 85 metų amţiaus ribas, kur mirė 57 vyrai ir 143 

moterys (ţr. 10 pav.) 

 

10 pav. Mirusiųjų skaičius Raseinių rajone pagal lytį ir amžių (5m. amžiaus grupės) 2017 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 Lyginant gyventojų mirtingumo rodiklius su Lietuvos vidurkiu, pastebime, kad Raseinių 

rajono savivaldybėje mirtingumo situacija yra blogesnė nei bendra šalies (11 pav.). 
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11 pav. Mirtingumo rodiklių savivaldybėje palyginimas su Lietuvos vidurkiu. Lietuva=1, 2017 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

2017m. bendrasis standartizuotas mirtingumas sumaţėjo 83,6 atvejais 100 tūkst. gyventojų 

lyginant su 2016 m., tačiau mirtingumas nuo kraujotakos ir kvėpavimo sistemos ligų padidėjo (12 

pav.). 2017 m. Raseinių rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, daugiausiai ţmonių mirė nuo 

kraujotakos sistemos ligų (1003,2/100 000 gyv.), antroji vieta tenka piktybiniams navikams 

(348,5/100 000 gyv.), trečioje vietoje – išorinės mirties prieţastys. 

12pav. Mirtingumas pagal priežastis 100 000 gyventojų Raseinių rajone 2013–2017 metais 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Per pastaruosius metus vyrų mirtingumas nuo išorinių prieţasčių ţenkliaisumaţėjo 103,7 
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2,4 karto didesnis nei moterų, uţregistruota7 vyrų saviţudybių atvejai (moterų – 0 atvejų), 3 vyrų 

mirtys transporto įvykiuose (moterų – 1 atvejis), 2 vyrų pasikėsinimai. 

 

13 pav. Mirtingumas nuo išorinių priežasčių pagal lytį 100 000 gyv. Raseinių rajone 2013–2017 metais 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktais 

duomenimis Lietuvoje ir Raseinių rajono savivaldybėje įregistruotų santuokų skaičius nuo 2014 iki 

2016 metų neţymiai sumaţėjo. 2017 metais Raseinių rajono savivaldybėje įregistruotų santuokų 

skaičius neţenkliai padidėjo iki 223 (2016 m. buvo 197), ištuokų sumaţėjo - 81 (2016 m. buvo 101) 

(14 pav.).  

 

14 pav. Santuokos ir ištuokos Raseinių rajono savivaldybėje 2013–2017 metais 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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2. BENDROJI DALIS 

2.1. Pagrindinių stebėsenos rodiklių savivaldybėje analizė ir interpretavimas 

(„Šviesoforas“) 

Pagrindinio rodiklių sąrašoanalizė ir interpretavimas („šviesoforo“ kūrimas) atliekamas 

palyginant praėjusių metų Raseinių rajono savivaldybės rodiklius su Lietuvos vidurkiu. 

Vadovaujantis „šviesoforo“ principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į 5 grupes (po 

12savivaldybių kiekvienoje grupėje): 

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

savivaldybių su geriausiais rodikliais grupei ir ţymimos žalia spalva; 

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

savivaldybių su prasčiausiais rodikliais grupei ir ţymimos raudona spalva; 

- likusių 36 savivaldybių rodiklio reikšmės ţymimos geltona spalva.Šių savivaldybių 

rodikliai interpretuojami kaip atitinkantys Lietuvos vidurkį. 

Raseinių rajono gyventojų sveikatos ar su sveikata susijusios stebėsenos ataskaitoje 

analizuojamų metų rodiklių duomenys ir jų interpretavimas pateikiami 1 lentelėje „Raseinių rajono 

savivaldybės sveikatos ar su sveikata susijusių rodiklių profilis“. 

Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais, buvo pasirinktos 3 pagrindinio 

rodiklių sąrašo reikšmės, kurių rodiklis ar pokyčio kryptisprastesnė palyginti su šalies 

reikšmėmis(raudonos spalvos pagrindinių rodiklių sąrašoreikšmės). Sudarius Raseinių rajono 

probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) sąrašą, buvo atliktaatrinktų rodiklių detalesnė 

analizė ir vertinimas (ţr. „Specialioji dalis“). 
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Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami pagrindinio sąrašo rodikliai suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti 

tikslus ir uţdavinius. Antrajame stulpelyje pateikiamas atvejų skaičius savivaldybėje,trečiajame-Raseinių rajonosavivaldybės rodiklio reikšmė, 

ketvirtajame-atitinkamo rodiklio Lietuvos vidurkio reikšmė, penktajame- maţiausiareikšmė tarp visų savivaldybių, šeštajame-didţiausia reikšmė tarp 

visų savivaldybių, septintajame- savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmėssavivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės 

rodiklio vietos tarp visų savivaldybių pavaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą). 

 Pastabos: dauguma duomenų yra išankstiniai:           - didėja absoliutusis skaičius,           - maţėja absoliutusis skaičius; ţalia rodyklė 

reiškia gerėjančią situaciją, raudona rodyklė - blogėjančią situaciją. 

1 lentelė. Raseinių rajono savivaldybės sveikatos ar su sveikata susijusių rodiklių profilis 

RODIKLIS 
Atvejų skaičius 

savivaldybėje 

Savivaldybės 

rodiklis 

Lietuvos 

rodiklis 

Mažiausia 

rodiklio 

reikšmė 

Didžiausia 

rodiklio 

reikšmė 

Santykis: 

savivaldybė/Lietuva 

1 2 3 4 5 6 7 

 2016 m. 2017 m. 2016 m. 2017 m.    2016 m. 2017 m. 

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

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė - - 72,3 75,1 75,7      (2 m.) 70,0 77,8 0,97 0,99 

Išvengiamas mirtingumas 220 167 36,0 29,5 31,3      (2 m.) 23,1 39,3 1,07 0,9 

1.   1. TIKSLAS. Sukurti saugesnę socialinę aplinką, mažinti sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį 

1,1 1.1. uždavinys – sumažinti skurdo lygį ir nedarbą 

Mirtingumas dėl saviţudybių (X60-X84) 100 000 gyv. 

22 7 

64,9 21,2 26,5      (3 m.) 10,5 63,4 2,26 0,8 

Standartizuotas mirtingumas dėl saviţudybių (X60-X84) 

100 000 gyv. 
63,9 22,8 25,9      (3 m.) 10,7 64,0 2,26 0,9 

Bandymų ţudytis skaičius (X60-X64, X66-X84) 100 000 

gyventojų 
17 13 50,2 39,4 44,4 7,6 100,1 - 0,9 

Mokyklinio amţiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, 

skaičius 1000 vaikų. 
98 114 33,5 41,2 76,3      (5 m.) 45,2 150,6 0,51 0,5 

Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv. 210 196 6,2 5,9    3,5     (1 m.) 1,3 8,2 1,84 1,7 
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Ilgalaikio nedarbo lygis 464 375 2,2 1,8 2.1       (4 m.) 0,3 5,3 1,00 0,9 

Gyventojų skaičiaus pokytis 1000 gyv. -280 -387 -17,6 -20,8 -13,8    (3 m.) -29,8 -1,8 1,24 1,5 

1.2. uždavinys - sumažinti socialinę ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu 

Mirtingumo dėl išorinių prieţasčių (V01-Y98) 100 000 

gyv. 
50 31 

147,6 94,0 99,3      (3 m.) 54,9 173,4 1,38 0,9 

Standartizuotas mirtingumo dėl išorinių prieţasčių (V01-

Y98) 100 000 gyv. 140,5 90,2 97,8      (3 m.) 53,7 166,0 1,33 0,9 

Mokinių, gaunančių nemokamą maitinimą mokyklose, 

skaičius 1000 vaikų 
1139 955 267,5 237,1 159,1    (3 m.)  69,0 360,9 1,42 1,5 

Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv. 1427 1299 42,1 39,4 26,4      (4 m.) 7,6 98,8 1,37 1,5 

Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 18 21 53,1 63,7 39,5      (4 m.) 14,9 86,0 1,33 1,6 

2 TIK  2. TIKSLAS. Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką 

2.1. uždavinys - kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą 

Asmenų, ţuvusių ar sunkiai suţalotų dėl nelaimingų 

atsitikimų darbe, skaičius 1000 darbingo amţiaus gyv. 
5 1 2,4 0,5 1,1        (1 m.) 0.0 2,4 2,74 0,5 

Susiţalojimo dėl nukritimo atvejų skaičius (W00-W19) 

65+ m. amţiaus grupėje 10 000 gyv. 
108 105 146,1 143,2 145,1    (1 m.) 70,7 190,0 0,99 1,0 

Darbingo amţiaus asmenų, pirmą kartą pripaţintų 

neįgaliais, skaičius 100 000 gyv.* 
155 126 78,6 65,8 68,3      (1 m.) 42,5 120,1 1,19 1,0 

Sergamumas ţarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 

100 000 gyv. 
99 123 29,2 37,3 70,7      (1 m.) 16,6 108,7 

0,38 
0,5 

2.2. uždavinys - kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį 

Mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo rodiklis (W65-

W74) 100 000 gyv. 
4 1 

11,8 3,0 5,0        (1 m.) 0,0 26,6 1,78 0,6 

Standartizuotas mirtingumo dėl atsitiktinio paskendimo 

rodiklis (W65-W74) 100 000 gyv. 
10,9 2,5 4,9        (1 m.) 0.0 25,5 1,67 0,5 

Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 

gyv. 
5 3 

14,8 9,1 15,0      (3 m.) 5,6 33,7 1,06 0,6 

Standartizuotas mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-

W19) 100 000 gyv. 
13,4 7,5 14,7      (3 m.) 5,1 32,9 0,96 0,5 

2.3. uždavinys – mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių 

Mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100 

000 gyventojų 10 4 
29,8 12,1 8,8       (1 m.) 0,0 30,4 3,44 1,4 

Standartizuotas mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis 27,6 12,1 8,7      (1 m.) 0.0 34,5 3,25 1,4 
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(V00-V99) 100 000 gyventojų 

Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 

100 000 gyventojų 
4 4 11,8 12,1 3,2      (3 m.) 0.0 12,1 3,49 3,8 

Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 

100 000 gyventojų 21 15 62,0 45,5 61,8      (5 m.) 22,9 133,0 0,95 0,7 

2.4. uždavinys - mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą 

Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų 

kiekis, tenkantis 1 kv. km - - 165,0 178 1079 56 40888 0,2 0,2 

Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas 

vartotojams, proc. 
- - 65,3 65,3 

nėra nėra nėra nėra nėra 

Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams, 

proc. 
- - 43,0 43,0 

nėra nėra nėra nėra nėra 

3. TIKSLAS. Formuoti sveiką gyvenseną ir jos kultūrą 

3.1. Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą 

Mirtingumas dėl prieţasčių, susijusių su narkotikų 

vartojimu, rodiklis 100 000 gyv. 
0 0 

0,0 0,0 3,9        (2 m.) 0.0 12,6 0,00 0,0 

Standartizuotas mirtingumo dėl prieţasčių, susijusių su 

narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyv. 
0,0 0,0 4,0        (2 m.) 0.0 13,2 0,00 0,0 

Mirtingumas dėl prieţasčių, susijusių su alkoholio 

vartojimu, rodiklis 100 000 gyv. 
8 8 

23,6 24,3 20,5      (3 m.) 3,3 57,8 1,01 1,2 

Standartizuotas mirtingumo dėl prieţasčių, susijusių su 

alkoholio vartojimu, rodiklis 100 000 gyv. 
24,3 22,6 20,2      (3 m.) 3,3 52,5 1,06 1,1 

Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu 

narkotinėmis medţiagomis ir jų kontrabanda 

(nusikaltimai) 

1 3 3,0 9,1 53,6      (2 m.) 0.0 281,5 0,05 0,2 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis 

maţmenine prekyba tabako gaminiais 
191 193 177,4 170,9 186,9    (1 m.) 113,2 376,9 1,03 0,9 

Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis 

maţmenine prekyba alkoholiniais gėrimais 
176 174 192,5 189,6 164,7    (2 m.)  109,4 325,3 1,28 1,2 

3.2. uždavinys - skatinti sveikos mitybos įpročius 

Kūdikių, išimtinai ţindytų iki 6 mėn. amţiaus, dalis 77 83 39,1 43,2 34,3      (1 m.) 10,6 56,2 1,11 1,3 

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

Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyv. 1687 1415 49,8 42,9 33.1      (1 m.) 20,9 56,7 1,47 1,3 

Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų 

skaičius 1000 gyv. 
213 181 7,6 6,6 6,5      (2 m.) 4,2 9,5 1,16 1,0 

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

Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius 200 198 2,6 2,6 2.0        (1 m.) 1.4 3,9 1,25 1,3 

Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 

10 000 gyv. 
23 22 6,8 6,7 7.7      (3 m.) 2.3 13,3 0,93 0,9 

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam 

gyventojui 
311472 320416 9,2 9,7 9,1       (3 m.) 6,8 11,6 1,08 1,1 

Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 100 000 gyv.  2 1 5,9 3,0 3,9      (1 m.) 0.0 14,8 1,43 0,8 

Sergamumas ŢIV (B20-B24), ir lytiškai plintančiomis 

ligomis (A50-64)rodiklis 100 000 gyv. 
6 4 1,8 1,2 3,1        (1 m.) 0.0 8,0 0,61 0,4 

4.3. uždavinys - pagerinti motinos ir vaiko sveikatą 

Kūdikių (vaikų iki 1 m. amţiaus) mirtingumas 1000 gyvų 

gimusių kūdikių 
3 0 10,2 0,0 3,0        (1 m.) 0.0 9,9 2,24 0,0 

2 metų amţiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, 

raudonukės vakcina 1 dozė) skiepijimo apimtys 
290 257 95,1 89,9 93,5      (2 m.) 86,6 99,4 1,01 1,0 

1 metų amţiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, 

kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo apimtys 
259 235 95,6 89,7 93,7      (1 m.) 87,0 99,3 1,02 1,0 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų 

krūminių dantų dengimo silantinėmis medţiagomis 

programoje 

489 417 17,6 15,6 16,4      (3 m.) 2,2 44,4 1,03 1,0 

Vaikų, neturinčių ėduonies paţeistų, plombuotų ir išrautų 

dantų, dalis (proc.) 
- 558 4,6 15,7 18,0         6,0 26,9  0,9 

Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 100 000 gyv. 6 5 9,7 8,5 5,4        (1 m.) 0.0 18,8 1,57 1,6 

4.4. uždavinys - stiprinti lėtinių neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę 

Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų (I00-I99), 

rodiklis 100 000 gyv. 
337 331 

994,7 1003,4 795,9    (2 m.) 525,3 1412,0 1,23 1,3 

Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų 

(I00-I99), rodiklis 100 000 gyv. 
847,4 827,9 773,3    (2 m.) 626,7 1063,6 1,05 1,1 

Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97), rodiklis 

100 000 gyv. 
137 115 

404,4 348,6 282,7    (2 m.) 175,1 406,5 1,41 1,2 

Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų (C00-

C97), rodiklis 100 000 gyv. 
358,3 301,0 274,7    (2 m.) 201,6 351,8 1,27 1,1 
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Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų (I60-I69), 

rodiklis 100 000 gyv. 
67 59 

197,8 178,8 189,8    (2 m.) 110 544,6 1,01 0,9 

Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų 

(I60-I69), rodiklis 100 000 gyv. 
166,3 146,4 183,9    (1 m.) 107,7 447,4 0,86 0,8 

Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), rodiklis 100 

000 gyv.  
158 294 46,6 89,1 62,3      (2 m.) 28,1 103,0 1,01 1,4 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėţio finansavimo 

programoje 

1158 1322 23,5 26,7 48,6      (1 m.) 17,9 65,1 0,51 0,6 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, 

apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudţeto 

lėšų, finansavimo programoje 

3903 4233 49,5 55,1 52,8      (4 m.) 35,7 69,3 0,94 1,0 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios 

ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programoje 

4518 5352 41,4 49,3 52,2      (1 m.) 21,9 66,1 0,83 0,9 

Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, 

priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo 

programoje 

2142 2637 26,6 33,4 40,8      (3 m.) 21,7 57,6 0,68 0,8 
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Iš 1 lentelėje „Raseinių rajono savivaldybės sveikatos ar su sveikata susijusių rodiklių 

profilis“pateiktų PRS rodiklių reikšmių Raseinių rajono savivaldybėje palyginimu su atitinkamu 

Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad: 

 9 rodikliai Raseinių rajono savivaldybėje yra geresni uţ Lietuvos vidurkį (ţalioji zona): 

 Mirtingumas dėl saviţudybių (X60-X84) 100 000 gyv.; 

 Mokyklinio amţiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 vaikų.; 

 Mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyv.; 

 Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų; 

 Mirtingumas dėl prieţasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyv.; 

 Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medţiagomis ir jų 

kontrabanda (nusikaltimai); 

 Kūdikių, išimtinai ţindytų iki 6 mėn. amţiaus, dalis; 

 Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui; 

 Kūdikių (vaikų iki 1 m. amţiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių. 

 9 rodiklių reikšmės patenka į prasčiausių savivaldybių kvintilių grupę (raudonoji zona): 

 Socialinės rizikos šeimų skaičius; 

 Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv.; 

 Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.; 

 Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1000 gyv.; 

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

skiepijimo apimtys; 

 1 metų amţiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina 3 dozės) skiepijimo 

apimtys; 

 Mirtingumas nuo piktybinių navikų (C00-C97), rodiklis 100 000 gyv.; 

 Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11), rodiklis 100 000 gyv.; 

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

krūties vėţio finansavimo programoje. 

 Kiti rodikliai patenka į Lietuvos vidurkį atitinkančią kvintilių grupę (geltonoji zona). 

 

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

 Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv.; 

 Socialinės rizikos šeimų skaičius; 

 Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 
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3. SPECIALIOJI DALIS 

3.1. Atrinktų rodiklių detali analizė ir interpretavimas 

3.1.1. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. 

 Aukšto traumatizmo rodiklio dėl transporto įvykiuose patirtų traumų analizė yra būtina 

įgyvendinant LSP tikslo „Sukurti sveikatai palankią fizinę darbo ir gyvenamąją aplinką“ uţdavinį 

„Maţinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių“ ieškant šios problemos prieţasčių bei 

jos sprendimo būdų. 

 Lietuvoje viena iš pagrindinių prioritetinių sričių, į kurią kreipiamas didelis dėmesys, yra 

avaringumo maţinimas keliuose. Didţiausias pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių 2017 m. 

buvo Raseinių r., Radviliškio r., Varėnos r., Švenčionių r. ir Vilkaviškio r. savivaldybėse, kur 

savivaldybių rodikliai viršijo apie 2 kartus ir daugiau Lietuvos vidurkį (15 pav.) . 

 

15 pav. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. 2017 metais 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

Lietuvoje 2017 m. transporto įvykių metu ţuvo 91 pėstysis, Raseinių rajone – 4 (3 vyrai ir 

1 moteris; visi kaimo gyventojai). Raseinių rajone 2017 m. pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto 

įvykiųbuvo 12,1/100 000 gyv. Šis rodiklis 3,8 karto didesnisuţšalies rodiklį, o lyginant su kitomis 

savivaldybėmis šis rodiklis vienas didţiausių. 16 pav. matyti, kad 2017 m. pėsčiųjų mirtingumas 

Raseinių rajone buvo didţiausias nuo 2014 metų, per šį laikotarpį ţuvo 12 pėsčiųjų. 

Didžiausias rodiklis 

Savivaldybė 
Mirtingumas 

100 000 gyv. 

Raseinių r. sav. 12,1 

Radviliškio r. sav. 10,9 

Varėnos r. sav. 9,1 

Švenčionių r. sav. 8,3 

Vilkaviškio r. sav. 8,2 

Lietuvos rodiklis 3,2/100 000 gyv. 

Viršutinė 

4-ta 

3-ia 

2-ra 

Apatin

ė Nėra 

duomenų Min = 

0 

 

 

  

Raseinių r.   
12,1 
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16 pav. Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100 000 gyv. Raseinių rajone ir 

Lietuvoje 2014–2017 metais 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 2017 m. Raseinių rajono savivaldybėje iš viso buvo uţregistruotos 4 pėsčiųjų mirtys dėl 

transporto įvykių (V00-V09), kai pėsčiasis buvo suţeistas susidūręs su lengvuoju automobiliu, 

pikapu ar dengtu sunkveţimiu (V03). Didţioji dalis ţuvusiųjų pėsčiųjų – vyresni nei 65 metų 

amţiaus (2 lentelė). 

2 lentelė. Pėsčiųjų mirtys dėl transporto įvykių pagal lytį, gyvenamąją vietą, amžiaus grupes 

Raseinių rajone 2014–2017 metais 

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

Iš viso 3 1 4 4 

Pagal lytį 

Vyrai 2 0 3 3 

Moterys 1 1 1 1 

Pagal gyvenamąją vietą 

Miestas 3 0 2 0 

Kaimas 0 1 2 4 

Pagal amžiaus grupes 

0-17 m. 0 0 0 0 

18-44 m. 1 1 1 1 

45-64 m. 1 0 1 0 

65+ m. 1 0 2 3 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų prieţasčių valstybės registras 

3.1.2. Socialinės rizikos šeimų skaičius. 

 Socialinės rizikos šeimų analizė Raseinių rajono savivaldybėje yra reikalinga įgyvendinant 

Lietuvos sveikatos 2014 – 2023 metų programos tikslo „Sukurti saugesnę socialinę aplinką, maţinti 

8,51

2,9

11,8
12,1

4,3

3,86
3,4

3,2

0

5

10

15

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

Raseinių r. sav.

Lietuva
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sveikatos netolygumus ir socialinę atskirtį“ uţdavinį „Sumaţinti skurdo lygį ir nedarbą“ bei ieškant 

šios problemos prieţasčių bei jos sprendimo būdų. 

 Per 2014 - 2016 m. laikotarpį socialinės rizikos šeimų rodiklis šalyje išliko nepakitęs, 2017 

m. neţenkliai padidėjo.Raseinių rajone socialinės rizikos šeimų skaičius kasmet maţėja (17 pav.). 

  

 

17 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius Raseinių rajono savivaldybėje ir Lietuvoje 2014–2017 metais  

(1000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 Remiantis Statistikos departamento duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 

2013-2017 m. laikotarpį Raseinių rajono savivaldybėje tolygiai maţėjo. Per pastaruosius penkerius 

metus Raseinių rajono savivaldybėje sumaţėjo socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius: 

2013 m. socialinės rizikos šeimose augo 515 vaikai, 2017 m. - 375 vaikai, t. y. 27 proc. maţiau (18 

pav.). 

 

18 pav. Socialinės rizikos šeimų skaičius ir vaikų skaičius socialinėse rizikos šeimose Raseinių rajono 

savivaldybėje 2013–2017 metais (abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 Pagrindinės šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą 

prieţastys yra: girtavimas (54,6 proc.), socialinių įgūdţių stoka (43,4 proc.), laikinosios globos 

vaikui nustatymas (0,5 proc.) ir kitos prieţastys (1,5 proc.) (19 pav.). 
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3,4
3,4

3,4
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0
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19 pav. Šeimų įrašymo į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą priežastys 2017 metais 

(abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

3.1.3. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 

 Tuberkuliozė – visuomenei pavojingainfekcija, kadangi tuberkuliozės bakterijos nuo 

sergančio asmens plinta gana lengvai, be to, valstybei brangiai kainuoja tuberkuliozės gydymas, nes 

ligoniai ilgai (apie 80 dienų) gydomi specializuotuose tuberkuliozės stacionaruose, ligonių gydymas 

ir prieţiūra uţtrunka ilgai (6-24 mėn., o kartais ir ilgiau). 

 Lietuvoje sergamumas tuberkulioze yra aktuali problema, kadangi visose savivaldybėse 

(išskyrus Birštono ir Neringos sav.) 2017 m. buvo registruojami nauji šios ligos atvejai. Iš viso 

Lietuvoje 2017 m. uţregistruota 1116 naujų tuberkuliozės atvejų (39,5/100 000 gyv., Raseinių 

rajone –63,7/100 000 gyv.) (ţr. 20 pav.). 

 

20 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatosinformacijos centras 
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 Analizuojant Raseinių rajono gyventojų sergamumo tuberkulioze rodiklį, 21 pav. matyti, 

kad šis rodiklis 2017 metais išaugo ir yra didţiausias per penkerius metus. Lietuvoje šis rodiklis per 

5 metų laikotarpį tolygiai maţėja. Savivaldybės rodiklis (63,7/100 000 gyv.) 1,6 karto viršijo 

Lietuvos vidurkį (39,5/100 000 gyv.). 

 

21 pav. Sergamumas tuberkulioze (A15-A19) 100 000 gyv. Raseinių r. savivaldybėje ir Lietuvoje 2013–

2017 metais 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 Raseinių rajono savivaldybėje 2017 m. uţregistruotas 21 naujas tuberkuliozės atvejis, 3 

atvejais daugiau nei 2016 m. Raseinių rajone 2017 m. dėl tuberkuliozės mirė 3 gyventojai (visi 3 

vyrai; visi kaimo gyventojai). Didţioji dalis mirusiųjų – vyresni nei 75 metų amţiaus, 1- darbingo 

amţiaus (30-34 metų amţiaus) (ţr. 22 pav.). 

 

22 pav. Raseinių rajono gyventojų sergamumas, mirtingumas tuberkulioze (A15-A19) 2013–2017 

metais (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos instituto Mirties atvejų ir jų prieţasčių valstybėsregistras 
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4. IŠVADOS 

1. Raseinių rajone, kaip ir visoje šalyje, gyventojų skaičius kito neigiama linkme. 2018 

m. pradţioje, lyginant su 2017 m., Raseinių rajono savivaldybėje gyventojų skaičius sumaţėjo 957 

gyventojais. Vertinant vyrų ir moterų demografinę situaciją Raseinių rajone, didesnę dalį gyventojų 

sudarė moterys.Raseinių rajono savivaldybėje tais pačiais metais daugiau gyventojų gyveno kaime 

(19819 gyv.) nei mieste (12691 gyv.). Pastebima gyventojų senėjimo tendencija: maţėja vaikų ir 

darbingo amţiaus gyventojų procentinė dalis, daugėja pagyvenusių ţmonių.  

2. Analizuojant mirtingumo situaciją, Raseinių rajone 2017 m., lyginant su 2016 m., 

gimusiųjų ir mirusiųjų skaičius sumaţėjo. 2017 m. Raseinių rajone buvo stebimas neigiamas 

natūralus gyventojų prieaugis. 2017 m., kaip ir 2016 m., Raseinių rajone moterų mirčių skaičius 

buvo didesnis nei vyrų. 2017 m. Raseinių rajono savivaldybėje, kaip ir Lietuvoje, daugiausiai mirė 

nuo kraujotakos sistemos ligų (1003,2/100 000 gyv.), antroje vietoje - nuo piktybinių navikų 

(348,5/100 000 gyv.), trečioje vietoje - nuo išorinių mirties prieţasčių (94/100 000 gyv.). 

3. Geriausia situacija Raseinių rajono savivaldybėje lyginant su Lietuvos vidurkiu 2017 

m. buvo šių rodiklių: mirtingumas dėl saviţudybių (X60-X84) 100 000 gyv.; mokyklinio amţiaus 

vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 vaikų; mirtingumo dėl nukritimo rodiklis (W00-

W19) 100 000 gyv.; transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) skaičius 100 000 gyventojų; 

mirtingumas dėl prieţasčių, susijusių su narkotikų vartojimu, rodiklis 100 000 gyv.; nusikalstamos 

veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medţiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai); 

kūdikių, išimtinai ţindytų iki 6 mėn. amţiaus, dalis; apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis 

vienam gyventojui; kūdikių (vaikų iki 1 m. amţiaus) mirtingumas 1000 gyvų gimusių kūdikių. 

4. Ruošiant rodiklių detalesnę analizę Raseinių rajone, buvo atrinkti rodikliai, kurie 

patenka į raudoną zoną ir turėjo didţiausią santykį su Lietuva. Platesnei analizei pasirinkti šie 

rodikliai: pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių, socialinės rizikos šeimų skaičius, 

sergamumas tuberkulioze. 

5. 2017 m. pėsčiųjų mirtingumo dėl transporto įvykių rodiklis ţenkliai išaugo ir buvo net 

3,8 karto didesnis uţ šalies vidurkį, o lyginant su kitomis savivaldybėmis šis rodiklis vienas 

didţiausių. Raseinių rajone 2017 m. transporto įvykių metu ţuvo 4 pėstieji(3 vyrai ir 1 moteris; visi 

kaimo gyventojai). Didţioji dalis ţuvusiųjų pėsčiųjų – vyresni nei 65 metų amţiaus. 

6. Remiantis Statistikos departamento duomenimis, socialinės rizikos šeimų skaičius per 

2013-2017 m. laikotarpį Raseinių rajono savivaldybėje tolygiai maţėjo. Per pastaruosius penkerius 

metus Raseinių rajono savivaldybėje sumaţėjo socialinės rizikos šeimose augančių vaikų skaičius: 

2013 m. socialinės rizikos šeimose augo 515 vaikai, 2017 m. - 375 vaikai, t. y. 27 proc. 
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maţiau.Nors rajone socialinės rizikos šeimų skaičius maţėja, tačiau šis rodiklis 1,7 karto didesnis 

uţ Lietuvos vidurkį. 

7. Raseinių rajono gyventojų sergamumo tuberkulioze rodiklis 2017 metais išaugo ir yra 

didţiausias per penkerius metus. Lietuvoje šis rodiklis 5 metų laikotarpyje - tolygiai maţėja. 

Savivaldybės rodiklis (63,7/100 000 gyv.) 1,6 karto viršijo Lietuvos vidurkį (39,5/100 000 gyv.). 
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5. REKOMENDACIJOS 

1. Siekiant sumažinti pėsčiųjų mirtingumą Raseinių rajone svarbu: 

 didinti gyventojų informuotumą saugaus eismo klausimais, kartu su policijos 

darbuotojais organizuoti prevencines akcijas, skirtas saugiam eismui uţtikrinti (atšvaitų dalinimas, 

bendravimas su gyventojais); 

 ugdymo įstaigose mokyti vaikus saugaus eismo ir kultūros kelyje; 

 bendruomenėse įvairaus amţiaus ţmonių grupėms organizuoti pirmosios pagalbos 

teikimo mokymus; 

 grieţčiau kontroliuoti gyventojus, paţeidţiančius kelių eismo taisykles. 

 

2. Siekiant mažinti socialinės rizikos šeimų skaičių Raseinių rajonesvarbu: 

 skatinti socialinės rizikos šeimų narius aktyviai dalyvauti sprendţiant iškilusias 

problemas, socialiniams darbuotojams socialinių paslaugų teikimą nukreipiant į socialinės rizikos 

šeimų konsultavimą ir mokymą spręsti iškilusias problemas, o ne į greitą problemos sprendimą;  

 teikti psichologinę ar kitą pagalbą socialinės rizikos šeimoms, ypač jose 

augantiemsvaikams;   

 skatinti socialinės rizikos šeimų motyvavimą siekiant integruotis į darbo rinką; 

 ieškoti bendradarbiavimo būdų, kaip pagerinti socialinių darbuotojų bendradarbiavimo 

galimybes su įvairiomis institucijomis;  

 uţtikrinti socialinių darbuotojų saugumą, vykstant į socialinės rizikos šeimas 

sprendţiant priklausomybių, smurto artimoje aplinkoje ir pan. problemas;  

 ugdyti socialinių darbuotojų savisaugos įgūdţius, teikti psichologinę pagalbą nuo daţnai 

patiriamo streso ar profesinio perdegimo, rengti specialius mokymus. 

 

3. Siekiant sumažinti sergamumą ir ankstyvąjį mirtingumą nuo tuberkuliozės 

svarbu: 

 gerinti tuberkuliozės prevenciją, efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimą; 

 didinti visuomenės informuotumą apie tuberkuliozės epidemiologinę būklę; 

 didinti rizikos grupių asmenų motyvaciją tirtis ir gydytis; 

 organizuoti renginius, paskaitas ir uţsiėmimus, susijusius su tuberkuliozės prevencija ir 

profilaktika, viešinti informaciją apie socialinės aplinkos ir gerovės, bei higienos svarbą, sergant 

tuberkulioze arba norint jos išvengti (pranešimai, paskaitos, lankstinukai, informacijos viešinimas 

internetinėje erdvėje). 


