
ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ SVEIKATA 2015 

M. 

Demografija. 

1. Švenčionių raj. sav. gyventojų skaičius mažėja.  Lietuvos statistikos departamento duomenimis 

2015 m. pradžioje Švenčionių r. sav. nuolatinių gyventojų skaičius buvo 25 719. Iš jų 13 609 

(53 proc.) sudarė moterys,  12 110 (47 proc.)  sudarė vyrai. 2016 m. pradžioje Švenčionių r. sav. 

gyveno 25 180 gyventojų, t. y. 539 gyventojais mažiau nei 2015 m. pradžioje.  

2. Švenčionių rajone 2015 m. mirė 526 žmonės, 2014 m. mirė 523 žmonės, mirtingumas padidėjo 

0,6 proc. 

3. 2015 m. Švenčionių raj. sav. gimė 225 vaikai – 10 vaikų daugiau nei 2014 m. Natūralus 

gyventojų prieaugis neigiamas. 

4. Vaikai iki 18 m. amžiaus sudarė 17,2 proc. visų Švenčionių rajono gyventojų. 19–64 m. 

amžiaus asmenys – 60,9 proc. gyventojų, 65 m. ir vyresnio amžiaus asmenys – 21,8 proc. 

Švenčionių rajono gyventojų. 

Mirtingumas. 

1. Švenčionių raj., kaip ir visoje Lietuvoje  gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų 

išlieka nepakitusi. Vyrauja trys pagrindinės mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos, 

piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys. 

2. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė, t.y. 61,2 proc., nuo piktybinių navikų – 

15,0 proc., o nuo išorinių mirties priežasčių – 8,4 proc. visų mirusiųjų. 

3. 2015 m. Švenčionių raj. moterų mirė daugiau nei vyrų. 

4. 2015 m. vyrų mirė 233. Daugiausia (48,5 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų, iš 

kurių 60,1 proc. mirė nuo išeminės širdies ligos, 20,4 proc. – smegenų kraujagyslių 

(cerebrovaskulinių) ligų. 

5. Nuo piktybinių navikų Švenčionių raj. mirė 20,6 proc. visų mirusių vyrų. Daugiausiai vyrų mirė 

nuo trachėjos, bronchų ir plaučių, priešinės liaukos, kepenų ir skrandžio piktybinių navikų. 

6. 14,2 proc. visų 2015 m. mirusių vyrų žuvo dėl išorinių mirties priežasčių. Iš 233 vyrų, 27,3 

proc. mirė nuo nelaimingų atsitikimų (apima transporto įvykius, nukritimus, paskendimus, 

atsitiktinius apsinuodijimus), 21,2 proc. nuo savižudybių. 

7. 2015 m. rajone mirė 293 moterys. Daugiausia moterų (71,3 proc.) mirė nuo kraujotakos 

sistemos ligų, iš kurių 60,8 proc. mirė nuo išeminės širdies ligos, 25 proc. – smegenų 

kraujagyslių (cerebrovaskulinių) ligų ir 18,2 proc. nuo insultų. 

8. Nuo piktybinių navikų 2015 m. mirė 10,24 proc. visų mirusių moterų. Iš jų daugiausia mirė nuo 

krūties, gimdos ir skrandžio piktybinių navikų. 

9. Nuo išorinių mirties priežasčių 2015 m. mirė 11 moterų ir sudarė 3,8 proc. visų mirusių moterų. 

Sergamumas. 

1. Suaugusiųjų (nuo 18 m.) ir vaikų (0-17 m.) bendras sergamumas Švenčionių raj. šiek tiek 

mažėjo, šalyje didėjo. 

2. 2015 m. Švenčionių rajono gyventojų sergamumo rodikliai psichikos ir elgesio sutrikimais, 

lytiškai plintančiomis, kraujo ir kraujodaros, nervų, kraujotakos, kvėpavimo bei virškinimo 



sistemos ligomis didėjo, bet dauguma neperkopė šalies rodiklių (sergamumas nervų sistemos 

ligomis nežymiai viršijo šalies rodiklį). 

3. Sergamumas endokrininės, urogenitalinės sistemų bei akių ligomis Švenčionių rajone mažėjo. 

4. 2015 m. sumažėjo naujai susirgusių asmenų skaičius. 

5. Švenčionių rajone daugėjo vaikų turinčių kraujotakos, kvėpavimo ir virškinimo sistemų 

sutrikimų. Taip pat, vaikų tarpe, padaugėjo apsinuodijimo atvejų. 

6. 2015 m. sergamumas tuberkulioze  Švenčionių rajone padidėjo, tačiau neperkopė šalies rodiklio. 

Prevencinės programos. 

1. Švenčionių rajono savivaldybėje 2015 m. buvo vykdomos 4 onkologinių ligų prevencinės 

programos: atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa, gimdos 

kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa, priešinės liaukos 

vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programa. 

2. Švenčionių rajone onkologinių ligų prevencijos programų vykdymo aktyvumas išlieka žemas, 

nors 2015 m. programose dalyvavo daugiau gyventojų nei 2014 m. 

3. Geriausiai rajone yra įgyvendinama gimdos kaklelio piktybinių navikų ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programa. 

4. Nors mirtys nuo širdies ir kraujagyslių ligų 2015 m. Švenčionių rajone sudarė net 61,2 proc. 

visų mirčių skaičiaus, tačiau asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje sudalyvavo vos 10,01 proc. 

tikslinės amžiaus grupės rajono gyventojų. 

Aplinka 

1. 2015 m. Švenčionių rajono maudyklų stebėsenos rodikliai atitiko mikrobiologinius parametrus. 


