
R A D V I L I Š K I O  R A J O N O  G Y V E N T O J Ų  S V E I K A T O S  

B Ū K L Ė   2 0 1 2 - 2 0 1 4  M E T A I S  

 

 

Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių. Tai naujai 

nustatytų ligų atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. Skirtingai 

nuo mirtingumo, kuris yra vienkartinis reiškinys, sergamumas pasikartoja ir dažniausiai trunka ilgai. 

Mirtingumas neatspindi paplitimo tų ligų, kurios retai baigiasi mirtimi, bet dažnai riboja žmonių 

darbingumą, sukeldamos didelius socialinius-ekonominius nuostolius. Todėl duomenys apie 

sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą, nustatant 

prioritetines sveikatos problemas. Nuolat analizuojami sergamumo duomenys leidžia prognozuoti 

pokyčius, skatina visuomenės sveikatos mokslo plėtotę. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. Radviliškio rajone 

buvo užregistruoti 20 031 nauji sergamumo atvejai. 6 338 gyventojai sirgo kvėpavimo sistemos 

ligomis, tai sudarė 161 atvejo 1 000 gyv. Antroje vietoje pagal sergamumą yra traumos, 

apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai, kurie sudarė 109,8 atvejų 1 000 gyv. 

Virškinimo sistemos ligos sudarė 74,7 atvejo 1 000 gyv., jungiamojo audinio ir skeleto raumenų 

sistemos ligos sudarė 74,8/1 000 gyv., nervų sistemos ligos – 66,1/1 000 gyv. (žr. 1 pav.).  
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1 pav. Radviliškio rajono gyventojų sergamumas 2012-2014 m. (1 000 gyv.). 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 
Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. Radviliškio rajone ir 

visoje šalyje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų: Radviliškio rajone 1 000 vaikų teko 
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1464,1 naujai registruoti susirgimo atvejai, o suaugusiųjų – 982,2/1 000 suaugusiųjų. Lietuvoje 

atitinkamai sirgo 2630,4 ir 1325,3 (žr. 2  pav.). 

 

2 pav. Suaugusiųjų ir vaikų sergamumas Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 2014 m. 

(naujai užregistruoti susirgimai ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 1 000 vaikų ir      

1 000 suaugusiųjų) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Širdies ir kraujagyslių ligos yra vienos svarbiausių ne tik medicinos, bet ir socialinių 

problemų. Kraujotakos sistemos ligos nėra iš pagrindinių vyraujančių ligų Radviliškio rajone, tačiau 

mirtingumas nuo kraujotakos sistemų ligų tiek rajone, tiek šalyje išlieka didžiausias ir sudaro apie 

pusę visų mirčių. Taip pat minėtos ligos šalyje sudaro vieną trečdalį invalidumo priežasčių bei 

nulemia 15-20 proc. apsilankymų sveikatos priežiūros įstaigose. 

2014 m. Radviliškio rajone užregistruoti 1 844 nauji sergamumo kraujotakos sistemos 

ligomis atvejai, tai sudarė 46,8 atvejo 1 000 gyventojų. Kraujotakos sistemos ligomis sirgo 1 092 

moterys ir 752 vyrai. 2014 m. hipertenzine liga sirgo 530 (13,5 atvejo 1000 gyv.) Radviliškio rajono 

gyventojai. Lyginant pagal metus, sergamumas išemine širdies liga padidėjo nuo 6,3/1 000 gyv. iki 

7,6/1 000 gyv., cerebrovaskulinėmis ligomis nuo 8 iki 12,6 atvejo 1 000 gyv., kitomis širdies ligų 

formomis nuo 7,2 iki 9 atvejų 1 000 gyv. bei kitomis smegenų kraujagyslių ligomis nuo 5,7 iki 8,7 

atvejų 1 000 gyv. (žr. 3 pav.). 
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3 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Radviliškio rajone 2012-2014 m. (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Sergamumas užkrečiamomis ligomis. Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje 

sergamumas užkrečiamomis ligomis sudaro apie 20 proc. visų šalies užregistruotų ligų. 2014 m. 

Radviliškio rajone buvo užregistruotos 6 012 užkrečiamos ligos, kurių sergamumo struktūroje 

didžiausią dalį, t. y. 90 proc. sudarė sergamumo oro lašeliniu keliu plintančios infekcijos, iš kurių 

89,9 proc. - sergamumas ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (5 405 atv.) ir gripu (4 

atv.) (žr. 4 pav.).  

 

4 pav. Sergamumas ūmiomis užkrečiamomis ligomis Radviliškio rajone 2014 m. (proc.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Palyginus duomenis pagal metus, rezultatai rodo, kad bendras užregistruotų užkrečiamųjų 

ligų (gripas ir ŪVKTI) atvejų skaičius 2014 m. yra mažiausias ir siekė 5 409 atvejus. Sergamumas 

gripu sumažėjo nuo 22,7 atvejo 1 000 gyv. 2013 m. iki 0,1 atvejo 1 000 gyv. 2014 m. Didžiausias 

sergamumas ŪVKTI (232,4 atvejo 1 000 gyv.) buvo užregistruotas 2013 m. Sergamumas kitomis 

epidemiologiškai valdomomis ligomis per 2012-2014 m. žymiai nesikeitė (žr. 5 pav.).  
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5 pav. Sergamumas ūmiomis užkrečiamomis ligomis Radviliškio rajone 2012-2014 m. 

(1 000 gyv.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, plintanti oro lašeliniu būdu. Skirtingai nuo kitų 

kvėpavimo takų infekcijų, gripas sukelia ūmią ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikacijų. 

Tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų. Kasmet gripu suserga 5-10 proc. 

gyventojų. Lietuvoje sergamumo gripu padidėjimas stebimas rudens – žiemos sezonu. 2014 m. 

šalyje buvo užregistruoti 3 728 asmenys, kurie sirgo gripu, tai sudaro 1,3 atvejo 1 000 gyv., 

Radviliškio rajone gripu sirgo 4 asmenys (0,1/1 000 gyv.) (žr. 6 pav.). 

 

6 pav. Gripo atvejų skaičius Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone 2012-2014 m.  

 (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

2014 m. Radviliškio rajone buvo užregistruoti 137,3/1 000 gyv. (5 405 abs. sk.) susirgimo 

ŪVKTI atvejai, šalyje - 239 atvejai 1 000 gyv. (žr. 7 pav.). Radviliškio rajone (3 895) ir šalyje (506 

383) daugiausiai sirgo 0-17 metų vaikai.  
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7 pav. ŪVKTI atvejų skaičius Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 2012-2014 m.        

(1 000 gyv.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Ūmių žarnyno infekcijų per 2014 m. užregistruota 156 atvejai, t. y. 26 atvejais mažiau nei 

2013 m. (182 atvejai). Iš jų 2014 m. daugiausia užregistruota nepatikslintos bakterinės žarnyno 

infekcijos (231,2/100 000 gyv.) ir virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos) – 86,4/100 000 gyv. 

(žr. 8 pav.). 

 
8 pav. Sergamumas ūmiomis žarnyno infekcijomis Radviliškio rajone 2012-2014 m.     

  (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyriaus duomenimis, didžiausias 

sergamumas laimo liga buvo užregistruotas 2012 m. ir siekė 87,7 atvejo 100 000 gyv., 2014 m. 

sergamumas sumažėjo iki 61 atvejo 100 000 gyv. Sergamumas erkiniu encefalitu per 2012-2014 m. 

žymiai nekito (žr. 9 pav.).  
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9 pav. Sergamumas erkių platinamomis ligomis Radviliškio rajone 2012-2014 m.                 

(100 000 gyv.) 
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Bendras užregistruotų odos infekcijų (pedikuliozės, niežų, dermatofilijų) skaičius nuo 2013 

m. padidėjo – užregistruota 168 atvejis, iš jų daugiau užregistruota niežų atvejų (223,5 atvejai 100 

000 gyv.). 27 Radviliškio gyventojas sirgo pedikulioze (68,6/100 000 gyv.) ir 53 deramatofilijomis 

(134,6/100 000 gyv.) (žr. 10 pav.). 

 
10 pav. Sergamumas odos infekcijomis Radviliškio rajone 2012-2014 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius 

 

Tuberkuliozė (TB) - labiausiai išplitusi visame pasaulyje užkrečiamoji liga. Jos plitimui 

svarbiausią reikšmę turi medicininiai, socialiniai ir ekonominiai faktoriai. Higienos instituto 

Sveikatos informacijos centro duomenimis, nuo 2013 m. Radviliškio rajone sergamumas 

tuberkuliozės mažėja, tačiau viršija šalies vidutinio sergamumo rodiklį. 2014 m. Radviliškio rajone 

užregistruota 24 tuberkuliozės atvejai, tai sudaro 61 atvejį 100 000 Radviliškio rajono gyventojų, 

šalyje teko 44,4 atvejai 100 000 gyv. (žr. 11 pav.).  
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11 pav. Sergamumo plaučių tuberkulioze dinamika Radviliškio rajone ir Lietuvos 

Respublikoje 2012-2014 m. (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centra. 

 

 

Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis. Lytiniu būdu plintančios ligos (LPL) yra 

vienos iš labiausiai paplitusių užkrečiamųjų ligų pasaulyje. PSO duomenimis, kasmet pasaulyje 

sifiliu suserga apie 12 mln. žmonių, gonorėja – 62 mln. ir chlamidijoze – 89 mln. Dažniausiai 

šiomis ligomis užsikrečiama nesaugių lytinių santykių metu su mažai pažįstamu ar atsitiktiniu 

asmeniu, nenaudojant prezervatyvų.  

2014 m. Lietuvoje užregistruoti 257 susirgimai sifiliu. Sergamumo sifiliu rodiklis 100 tūkst. 

gyventojų padidėjo: nuo 7,6 atvejų 100 000 gyv. 2012 m. iki 8,8 atvejo 100 000 gyv. 2014 m. 

Radviliškio rajone, sergamumas sifiliu sumažėjo nuo 9,7 atvejo 100 000 gyv. 2012 m. iki 5,1 atvejo 

100 000 gyv. (žr. 12 pav.).  

 

12 pav. Sergamumas sifiliu Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone 2012-2014 m. 

(100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

2014 m. Radviliškio rajone užregistruotos 2 gonokokinės infekcijos atvejai, tai sudaro 5,1 

atvejus 100 000 gyv. Lietuvoje ataskaitiniais metais šią infekcija sirgo 165 gyventojai ir sudarė 5,6 

atvejo 100 000 gyv. (žr. 13 pav.).  
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13 pav. Sergamumas gonokokine infekcija Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone 

2012-2014 m. (100 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

2014 m. Lietuvoje užregistruoti 141 nauji užsikrėtimo ŽIV atvejai (2013 m. – 177). 

Sergamumo ŽIV rodiklis sumažėjo nuo 5,98 atvejų 2013 m. iki 4,81 atvejų 100 000 gyv. 2014 m. 

Per visą ŽIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį (1988-2014 m.) užregistruota 2 378 ŽIV 

infekcijos atvejų. Radviliškio rajone 2014 m. užregistruotas vienas asmuo užsikrėtęs ŽIV infekcija, 

sergamumo rodiklis sudaro 2,50 atvejo 100 000 gyv. 

Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais. Psichikos sveikata yra neatsiejama 

bendrosios sveikatos priežiūros dalis. Visuomenės psichikos sveikatai didelės įtakos turi 

biologiniai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai.  

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2014 m. Radviliškio rajone 

segamumo psichikos ligomis rodiklis padidėjo, nuo 69,8 atvejo 100 000 gyv. 2013 m. iki 91,4 

atvejo 100 000 gyv. 2014 m. Sergamumo psichikos ligomis rodiklis yra dvigubai mažesnis už šalies 

rodiklį (14 pav.). 

 

14 pav. Sergamumas psichikos ligomis Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 

2012-2014 m. (100 000 gyv.). 
Šaltinis: Higienos institutas sveikatos informacijos centras 

 

Nuo 2008 m. Radviliškio rajone nebuvo užregistruoto nė vieno atvejo, kad asmuo kreiptųsi į 

sveikatos priežiūros įstaigą dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines 

medžiagas.  
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Lietuvoje 2014 m., sumažėjo sergamumo priklausomybės ligomis atvejai, atitinkamai nuo 

92,4 iki 75,1 atvejo 100 000 gyv. Radviliškio rajone 2014 m. (20,3/100 000 gyv.) padidėjo 

sergamumas priklausomybės ligomis (žr. 15 pav.). 

 

 

15 pav. Sergamumas priklausomybės ligomis Radviliškio rajone ir Lietuvos 

Respublikoje 2012-2014 m. (100 000 gyv.). 
Šaltinis: Higienos institutas sveikatos informacijos centras 

 

Traumos ir nelaimingi atsitikimai. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro 

duomenimis, Radviliškio rajone 2014 m. 133/1 000 gyv. vaikams (0-17 m.) ir 124/1 000 gyv. 

suaugusiesiems (nuo 18 m.) ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose 

užregistruota bent viena trauma (žr. 16 pav.) 

 

16 pav. Asmenys, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros 

įstaigose užregistruota bent viena trauma, Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje      

2014 m.  (1 000 gyv.) 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

 

Iš viso šalyje per 2014 m. užregistruoti 3 325 eismo įvykiai, kuriuose 265 žmonės žuvo  ir 3 

889 buvo sužeisti. Lyginant su 2013 metais (3 391 eismo įvykių), eismo įvykių skaičius sumažėjo 

1,9 proc., juose sužeistų žmonių skaičius sumažėjo 2,9 proc., tačiau padidėjo žuvusiųjų skaičius nuo 

256 iki 265, arba – 3,5 proc.  

Radviliškio rajone 2014 m. užregistruoti 44 eismo įvykis, tai yra – 21,4 proc. mažiau nei 

2013 m. (56 eismo įvykiai). Šių eismo įvykių metu 58 žmonės buvo sužeisti, sužeistųjų skaičius, 

lyginant su 2013 m. nekito. 2014 m., lyginant su 2013 m. padidėjo žuvusiųjų skaičius, atitinkamai 4 
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ir 7 (padidėjo - 75 proc.) (žr. 17 pav.). Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 11 eismo įvykių, 2013 

m. – 6. 

 

17 pav. Eismo įvykiai Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 2014 m. (10 000 gyv.) 
Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba 

 

Eismo įvykiai ir juose sužalotų bei žuvusiųjų skaičius, Radviliškio rajone nuo 2012 m. 

mažėja. Eismo įvykių skaičius sumažėjo nuo 14,9 atvejo 10 000 Radviliškio rajono gyventojų iki 

11,2/10 000 gyv. Sužeistųjų skaičius sumažėjo nuo 16,6 iki 14,7 atvejo 10 000 gyv. (žr. 18 pav.). 

 

18 pav. Eismo įvykiai Radviliškio rajone 2012-2014 m. (10 000 gyv.) 
Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba 

 

 

2014 metais Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Profesinių ligų registre iš viso 

užregistruoti 356 profesinių ligų atvejai (474 vyrai ir 118 moterys). Profesinių ligų skaičiaus kitimą 

lemia daugelis faktorių, tai ir faktinė darbo sąlygų būklė, profesinių ligų tyrimo, nustatymo ir 

kompensavimo procedūros, profesinės sveikatos tarybos veikla. Dabar stebimas nustatomų 

profesinių ligų mažėjimas gali būti pastarosios ekonominės krizės ir žmonių baimės prarasti darbą 

išraiška, nes ne visais atvejais susirgus profesine liga yra mokama draudimo išmoka. 

Radviliškio rajone 2014 metais užregistruoti 6 profesinių ligų atvejai, 2 atvejais mažiau nei 

2013 m. Profesine liga sirgo 6 vyrai.  

2014 metais Radviliškio rajone įvyko 23 nelaimingi atsitikimai, iš jų 16 lengvi ir 3 sunkūs ir 

4 mirtini. Daugiausia lengvų nelaimingų atsitikimų įvyko žemės ūkyje (25 proc.), transporte ir 

saugojime (25 proc.), apdirbamojoje gamyboje (19 proc.) (žr. 19 pav.). Sunkūs nelaimingi 

11,3 

0,9 

13,3 
11,2 

1,8 

14,7 

0 

5 

10 

15 

20 

Eismo įvykiai Žuvo Sužeisti 

Lietuvos Respublika 

Radviliškio rajonas 

14,9 
14 

11,2 

16,6 
14,5 14,7 

2 
1 1,8 

0 

5 

10 

15 

20 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 

Eismo įvykiai 

Sužeista 

Žuvo 



12 
 

atsitikimai įvyko žemės ūkyje (1 abs. sk.) ir miškininkystėje (2 abs. sk.), mirtini: žėmės ūkyje, 

transporte ir saugojime, apdirbamojoje gamyboje ir miškininkystėje. 

 

19 pav. Lengvi nelaimingi atsitikimai darbe Radviliškio rajone 2012-2014 metais (proc.) 
Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija 

 

11 lengvų nelaimingų atsitikimų 2014 metais įvyko vyrams, daugiausia jų įvyko 45-54 metų 

ir 25-34 metų amžiaus. Taip pat lengvi nelaimingi atsitikimai įvyko ir 5 moterims, 25-54 metų 

amžiaus (žr. 20 pav.). Analizuojant lengvų nelaimingų atsitikimų duomenis pagal mėnesius - 

daugiausia jų įvyko spalio (4) ir liepos (3) mėnesiais, po 2 nelaimingus atsitikimus įvyko birželio ir 

sausio mėnesiais. 4 lengvi nelaimingi atsitikimus įvyko antradienį, trečiadienį ir penktadienį, po 2 

pirmadienį ir ketvirtadienį.  

 

20  pav. Lengvi nelaimingi atsitikimai darbe pagal lytį ir amžių Radviliškio rajone 

2014 metais (abs. sk.) 
Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija 

 

Vykdomos prevencinės programos Radviliškio rajone. Širdies ir kraujagyslių ligos 

Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra dažniausia mirtingumo priežastis. 2005 m. lapkričio 25 d. 

SAM įsakymu Nr. V-913 buvo patvirtinta Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 

rizikos grupei, atrankos ir prevencinių priemonių finansavimo programa. Šia programa siekiama 
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sumažinti sergamumą širdies ir kraujagyslių ligomis (krūtinės angina, miokardo infarktu, smegenų 

išemija, insultu, periferinių arterijų tromboze), atrinkti sergančiuosius ateroskleroze ar cukriniu 

diabetu, kurie dar nejaučia sveikatos sutrikimų, užkirsti kelią šių ligų raidai. Programos priemonės 

taikomos vieną kartą per metus 40-55 m. vyrams bei 50-65 m. moterims. Šiaulių TLK duomenimis 

Radviliškio rajone prie sveikatos priežiūros įstaigų 2014 m. buvo prisirašę 9 554  vyrų (40-55 m. 

amžiaus) ir  moterų (50-65 m. amžiaus). 

Viena pagrindinių programos priemonių yra informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių 

ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar 

siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga. 2014 m. Radviliškio rajone 

tokių paslaugų suteikta 3 452 gyventojams, 553 gyventojais daugiau nei 2013 m., įvykdymo 

procentas siekė 36,1 proc. (žr. 21 pav.).  

 

21 pav. Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė, šios tikimybės 

įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti 

širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslaugų skaičius Radviliškio rajone 2012-2014 metais 

(abs. sk.) 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa skirta vyrams nuo 

50 iki 75 metų bei vyrams nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai yra sirgę prostatos vėžiu. Programoje 

numatytos paslaugos gali būti teikiamos vieną kartą per dvejus metus. Kol nebuvo įgyvendinama 

priešinės liaukos vėžio prevencijos programa, vykdoma nuo 2006 metų, mirtingumas nuo šios ligos 

didėjo tiek bendrojoje vyrų grupėje, tiek tikslinėje 50-74 metų vyrų grupėje. Ši mirtingumo 

didėjimo tendencija bendrojoje vyrų grupėje buvo matoma iki 2006 metų, o tikslinėje vyrų grupėje 

– iki 2007 metų.  

2014 metais prie Radviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 5 749 

50-75 metų vyrai, 2013 metais – 5 725. 2014 metais Radviliškio rajone 1 457 vyrams (25,3 proc.) 

buvo suteikta informacija apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo 

paslaugas (žr. 22 pav.).  
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22 pav. Prisirašiusių prie sveikatos priežiūros įstaigų 50-75 metų vyrų skaičius ir suteiktos 

informacijos apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugas 

skaičius 2012-2014 metų (abs. sk.) 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

2004 metų birželio 30 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 

V-485 buvo patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. 

Valstybinės ligonių kasos duomenimis, daugelyje šalių skiriasi pagal gimdos kaklelio vėžio 

prevencinę programą tikrinamų moterų amžius ir kvietimo pasitikrinti intervalai. Dažniausiai 

tikrinamos moterys nuo 25 iki 60-65 metų, o pasitikrinti dažniausia kviečiama kas trejus metus. 

Nuo 2008 metų profilaktiškai tikrinamų dėl gimdos kaklelio vėžio moterų amžiaus intervalas 

pakoreguotas – imta tikrinti 25-60 metų moteris.  

2014 metais prie Radviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašiusios 

9 519 moterys. Tik 1 852 (19,5 proc.) moterims buvo suteiktas informavimo dėl gimdos kaklelio 

piktybinių navikų profilaktikos paslaugų skaičius ir iš jų 1 280 buvo atliktas citologinis tepinėlis dėl 

gimdos kaklelio piktybinių navikų (žr. 23 pav.). 

 

23 pav. Suteiktų informavimo paslaugų ir atliktų citologinio tepinėlio paslaugų skaičius 

Radviliškio rajone 2012-2014 metais (abs. sk.) 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų, Lietuvoje, kaip ir visame 

pasaulyje, krūties vėžys išlieka viena dažniausių moterų ligų. Kiekvienais metais ši liga atima 

šimtus gyvybių. Laiku diagnozavus šią ligą, jai galima užkirsti kelią, nes daugiau kaip 95 proc. 

moterų, sergančių pirmos stadijos krūties vėžiu, visiškai išgydomos. 2005 metais rugsėjo 23 dieną 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-729 „Dėl atrankinės mamografinės patikros dėl krūties 
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vėžio finansavimo programos patvirtinimo“ buvo patvirtinta krūties vėžio prevencijos programa. Ši 

programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų susirgimų prevencijai. 

 Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2014 metais prie asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų buvo prisirašiusios 5 742 50-69 metų moterų. Šios programos priemonės yra taikomos vieną 

kartą per dvejus metus. Viena programos priemonių yra pokalbiai su moterimis apie krūties 

piktybinių navikų profilaktikos priemones bei patarimai, kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, bei 

moterų nukreipimas atlikti mamografinį tyrimą. Radviliškio rajone 2013 m. 567 moterys (9,9 proc.) 

buvo informuotos ir siunčiamos atlikti mamogramą, 2014 m. šis skaičius padidėjo iki 874 (15,2 

proc.) (žr. 24 pav.). 

 

24 pav. Suteiktų informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugų skaičius Radviliškio rajone 2012-2014 metais (abs. sk.) 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa. 

 

Dantų ėduonis – dažniausia dantų liga. Vaikui augant vis daugiau dantų pažeidžiami ėduonies. 

Nors dantų ėduonies profilaktika galima įvairiomis priemonėmis, tačiau įrodymais pagrįsti 

medicinos duomenys patvirtina silantavimo efektyvumą. Kita vertus, tai daug pigiau nei jau 

sugedusių dantų gydymas bei plombavimas. 

2004 m. pradėta Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Programa skirta 

vaikų nuo 6 iki 14 m. nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai.  

Šiaulių TLK duomenimis, silantais 2005 m. buvo dengiami 6-8 m. vaikų krūminiai dantys, 

2006–2007 m. – 5-13 m. vaikų, o nuo 2008 m. – 6–14 m. vaikų krūminiai dantys. Šios paslaugos 

vaikams teikiamos nemokamai. Nuolatinių pirmųjų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą 

organizuoja savivaldybės gydytojas, o vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios 

sutartis su TLK dėl pirminės odontologinės pagalbos paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Vaikų dantis 

silantinėmis medžiagomis dengia bendrosios praktikos odontologai ar burnos higienistai. 

2014 m. vaikų, dengusių savo dantis silantinėmis medžiagomis buvo 1 799 (54,3 proc.). (žr. 25 

pav.). Dera pabrėžti, kad vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinės programos 

0 

2000 

4000 

6000 

2012 m. 
2013 m. 

2014 m. 

879 
567 

874 

5714 5715 5742 

Informacijos suteikimas ir 

siuntimas atlikti 

mamogramą 

Aptarnaujamų 50-69 m. 

moterų skaičius 



16 
 

sėkmė priklauso nuo tėvelių, bendrosios praktikos gydytojų, odontologų, savivaldybių darbuotojų 

rūpestingumo bei aktyvumo.  

 

25 pav. Vaikų, dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis Radviliškio rajone 

skaičius 2012-2014 metais. (abs. sk.) 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa skirta  50-74  metų amžiaus 

asmenims, kuriems vieną kartą per 2 metus gali būti atliekamas slapto kraujavimo testas. Jei testo 

atsakymas neigiamas – pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos gydytojas išduos 

siuntimą pas gydytoją specialistą. Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai 

patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę. Nuo 2014 m. liepos 1 d. programa vykdoma visoje 

Lietuvoje. 

Šiaulių TLK duomenimis, 2014 m. prie Radviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų yra prisirašę 12 803 50-74 metų amžiaus gyventojai. Iš jų 2 525 gyventojai buvo informuoti 

apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir buvo atliktas iFOBT rezultatų įvertinimas, 

įvykdymo procentas siekė – 19,7 proc. (žr. 26 pav.). 

  

26 pav. Suteiktų informavimo dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos ir iFOBT 

rezultatų įvertinimas Radviliškio rajone 2012-2014 metais (abs. sk.). 
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa. 
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