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SANTRAUKA

Ataskaitoje „Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būklė 2013 metais“ pateikiami 
2013 m. statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Radviliškio rajone, gy-
ventojų sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Aptariamos Radviliškio rajone vykdomos 
prevencinės programos ir jų rezultatai. Daugelis miesto demografinių, gyventojų sveikatos 
ir jos priežiūros rodiklių lyginami su Lietuvos Respublikos atitinkamais rodikliais. Rengiant 
leidinį naudoti Lietuvos statistikos departamento, Higienos instituto Sveikatos informacijos 
centro, Užkrečiamų ligų ir AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės 
darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos duomenys.
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I. RADVILIŠKIO RAJONO GYVENTOJŲ 
DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ BŪKLĖ

1.1 Demografinė situacija

Lietuvoje jau daugiau nei dešimtmetis mažėja gyventojų skaičius, kuriam įtakos turi 
mažėjantis gimstamumas, didėjantis mirtingumas ir žmonių išvykimas iš šalies. Gyventojų 
skaičiaus spartų mažėjimą lemia pasauliniu mastu pasklidusi ekonominė krizė, kuri sąlygojo 
įvairius pokyčius, smarkiai pakeitė emigracijos procesus šalyje bei Radviliškio rajone.

2014 metų pradžioje šalyje gyveno 2 943 472 gyventojai, tai yra 28,4 tūkst. mažiau nei 
2013 m. pradžioje. Radviliškio rajone nuo 2010 m. iki 2014 m. pradžios gyventojų skaičius su-
mažėjo apie 5 tūkst. 2014 m. pradžioje rajone gyveno 39 689 gyventojai, tai yra 878 gyventojais 
mažiau nei 2013 m. pradžioje (žr. 1.1.1 pav.). 

1.1.1 pav. Gyventojų skaičius Radviliškio rajone 
2010-2014 m. pradžioje (abs. sk.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2014 m. pradžioje Radviliškio rajone gyveno 21 106 moterys ir 18 583 vyrai (žr. 1.1.2 
pav.). Moterys sudarė 53,2 proc. visų Radviliškio raj. gyventojų, 1 000-čiui vyrų teko 1 136 
moterys.

1.1.2 pav. Radviliškio rajono gyventojų skaičius pagal lytį 
2010-2014 m. pradžioje (abs. sk.) 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
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Radviliškio rajone, kaip ir visoje šalyje, daugiausiai yra darbingo amžiaus žmonių, 
jie sudaro 60,2 proc. visų gyventojų. 2014 m. pradžioje pensinio amžiaus žmonių buvo 9 400, 
tai yra 23,7 proc. visų Radviliškio rajono gyventojų. Vaikai (0-15 metų) sudarė 16,2 proc. (žr. 
1 lentelė).

1 lentelė
Radviliškio rajono gyventojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2014 m. pradžioje (proc.)

 Amžiaus grupės
Metai Vaikai (0-15 metų)        Darbingo amžiaus Pensinio amžiaus
2010           17,3                                   60,3              22,5
2011           17,1                                   59,1              23,4
2012           16,8                                   59,4               23,9
2013           16,4                                   59,8               23,8
2014           16,2                                   60,2               23,7

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Demografinės senatvės koeficientas - pagyvenusių (60 m. ir vyresnio amžiaus) žmonių 
skaičius, tenkantis šimtui vaikų iki 15 m. amžiaus. 2010–2014 m. laikotarpiu šis rodiklis augo. 
2013 m. pradžioje šalyje demografinės senatvės koeficientas siekė 124, 2014 m. pradžioje – 126. 
Radviliškio rajone 2014 m. pradžioje šis rodiklis siekė 134 ir viršijo Lietuvos koeficientą (žr. 
1.1.3 pav.).

1.1.3 pav. Demografinės senatvės koeficientas Radviliškio rajone ir 
Lietuvos Respublikoje 2010-2014 m. pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. iš šalies į užsienį išvyko 38 
818 gyventojai, atvyko – 22 011, tarptautinė neto migracija buvo -16 807. Iš Radviliškio rajono 
2013 m. į užsienį emigravo 647 gyventojai, atvyko – 360, migracijos neto - -287 (žr. 1.1.4 pav.). 
Iš šalies ir Radviliškio rajono daugiausia išvyko gyventojų 2010 m. atitinkamai – 83 157 ir 1 475.
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1.1.4 pav. Tarptautinė migracija Radviliškio rajone 2010–2013 m. (abs. sk.)
 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Nuo 2005 m. šalyje stabilizavosi gimstamumo rodiklis ir po truputį pradėjo didėti 
(nuo 8,9/1 000 gyv. 2005 m. iki 10,1/1 000 gyv. 2013 m.). Radviliškio rajono gimstamumo 
rodiklis padidėjo ir 2013 m. siekė 10 atvejų 1 000 gyv. (žr. 1.1.5 pav.).

1.1.5 pav. Gimstamumo dinamika Lietuvos Respublikoje ir 
Radviliškio rajone 2005–2013 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

Pastaraisiais dešimtmečiais įvykę Lietuvoje gimstamumo ir mirtingumo pokyčiai 
buvo susiję su šalies politine, ekonomine ir socialine raida. Radviliškio rajone nuo 2005 m. mir-
tingumas kito netolygiai, padidėjimai buvo 2006 m. – 15,8/1 000 gyv., 2010 – 15,9/1 000 gyv., 
didžiausias mirtingumas užfiksuotas 2013 m. – 17,5 atvejo 1 000 gyv. Gimstamumas nuo 2005 
m. taip pat kito netolygiai, didžiausias buvo 2011 m. – 10,3/1 000 gyv. 2012 m. sumažėjęs gims-
tamumas (8,6 atvejo 1 000 gyv.) ėmė didėti ir 2013 m. siekė 10 atvejo 1 000 gyv. (žr. 1.1.6 pav.).
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1.1.6 pav. Gimstamumo ir mirtingumo dinamika Radviliškio rajone 
2005-2013 m. (1 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

Natūralus gyventojų prieaugis – skirtumas tarp gimstamumo ir mirtingumo rodi-
klių. Šalyje 2013 m. gimė 29 885 vaikai (siekė 10,1 atvejo 1 000 gyv.), o mirė – 41 511 gyvento-
jai, natūralus prieaugis - -3,9. Radviliškio rajone 2013 m. natūralus prieaugis siekė – - 7,5, gimė 
400 vaikai ir mirė 701 gyventojas (žr. 1.1.7 pav.)

1.1.7 pav. Natūralus gyventojų prieaugis Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2013 m. (1 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

Nuo 2010 m. mirtinumas šalyje ir Radviliškio rajone didėja. 2010 metais šalyje mir-
tingumo rodiklis siekė 12,8 atvėjo 1 000 gyv. ir per tris metus padidėjo iki 14 atvejų 1 000 gyv. 
Radviliškio rajone mirtingumo rodiklis viršijo Lietuvos rodiklį ir 2013 m. siekė 17,5 atvejo 1 
000 gyv. (žr. 1.1.8 pav.)
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1.1.8 pav. Mirtingumo dinamika Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2010-2013 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2011-2012 m. Radvi-
liškio rajone daugiau mirė moterų nei vyrų. 2013 metais stebimas vyrų mirtingumo padidė-
jimas, nuo 340 atvejų 2012 m. iki 374 atvejų. 2013 m. mirė 39 moterimis mažiau nei 2012 m. 
(žr. 1.1.9 pav.).

1.1.9 pav. Radviliškio rajono vyrų ir moterų mirtingumo dinamika 
2010–2013 m. (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos institutas Sveikatos informacijos centras

Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra kūdikių iki 1 metų mirtin-
gumas, kuris realiai atspindi šalies socialinę – ekonominę situaciją bei sveikatos priežiūros 
kokybę. Vaiko mirties tikimybė pirmaisiais jo gyvenimo metais nėra vienoda. Ji ypač didelė 
pirmosiomis gyvenimo dienomis ir pirmą mėnesį. Lietuvos statistikos departamento duome-
nimis, Radviliškio rajone kūdikių iki 1 metų mirtingumas 2010 m. siekė 19,3 atvejo 1 000 gim., 
2011 m. nebuvo užregistruota nei viena kūdikio iki 1 m. mirtis, o 2013 m. mirė 3 kūdikiai ir 
sudarė  7,5 atvejo 1 000 gimusiųjų. Šalyje kūdikių mirtingumas žymiai nekito, 2013 m. šalyje 
mirė 110 kūdikių (3,7 atvejo 1 000 gimusiųjų) (1.1.10 pav.).
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1.1.10 pav. Kūdikių iki 1 m. mirtingumas Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone 
2010-2013 m. (1 000 gim.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro mirtingumo, o mirtingumo 
nuo pagrindinių priežasčių vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomenėje vy-
rauja ir kaip jos kinta. Pagrindinės išsivysčiusių šalių gyventojų mirties priežastys yra širdies ir 
kraujagyslių sistemos ligos ir onkologiniai susirgimai.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Radviliškio rajone 
mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų padidėjo ir siekė 1066,6 atvejo 100 000 gyv. Mir-
tingumas nuo piktybinių navikų sumažėjo ir 2013 m. siekė 261,7 atvejo 100 000 gyv. (2012 m. 
buvo 275,4 atvejo 100 000 gyv.). 2013 m. padidėjo mirtingumas dėl išorinių mirties priežasčių 
(152 atvejai 100 000 gyv.), kvėpavimo organų ligų (64,8 atvejo 100 000 gyv.) ir infekcinių ligų 
(49,8 atvejo 100 000 gyv.) (žr. 1.1.11 pav.).

1.1.11 pav. Gyventojų mirtingumo dinamika pagal mirties priežastis 2010-2013 m.  
Radviliškio rajone (100 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Lyginant vyrų ir moterų mirtingumą pagal pagrindines mirties priežastis, matome, 
kad Radviliškio rajone daugiau vyrų, nei moterų, mirė nuo piktybinių navikų (vyrų mirtingu-
mas – 377,9/100 000 gyv., moterų – 159,3/100 000 gyv.), dėl išorinių mirties priežasčių (vyrų – 
266,1/100 000 gyv., moterų – 51,5/100 000 gyv.) ir kvėpavimo sistemos ligų (atitinkamai 101,1 
atvejo 100 000 gyv. ir 32,8 atvejo 100 000 gyv.). Taip pat daugiau vyrų mirė nuo virškinimo 
sistemos (117,1/100 000 gyv.) ir infekcinių ligų (69,2 atvejo 100 000 gyv.). Daugiau moterų 
mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (moterys – 1119,9/100 000 gyv., vyrų – 1006/100 000 gyv.) 
(žr. 1.1.12 pav.).

1.1.12 pav. Vyrų ir moterų mirties priežasčių struktūra Radviliškio rajone 
2013 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai (savižudybės) 
ir pasikėsinimai priskiriami išorinėms mirties priežastims. Higienos instituto Sveikatos in-
formacijos centro duomenimis, 2013 m. Lietuvoje  (36,7/100 000 gyv.) ir Radviliškio rajone 
(62,3/100 000 gyv.) daugiausiai mirties atvejų išorinių mirties priežasčių struktūroje buvo dėl 
tyčinių susižalojimų. Transporto įvykių metų žuvo 316 šalies gyventojų, Radviliškio rajone 
žuvo 6 gyventojai (15 atvejai 100 000 gyv.) (žr. 1.1.13 pav.).  
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1.1.13 pav. Išorinių mirties priežasčių struktūra Lietuvos Respublikoje ir  
Radviliškio rajone 2013 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Lyginant išorines mirties priežastis pagal lytį, matome, kad daugiau vyrų mirė trans-
porto įvykių metu (vyrai 26,6 atvejo 100 000 gyv., moterys 4,7 atvejo 100 000 gyv.). Duomenys 
rodo, kad 7 kartus daugiau vyrų, nei moterų, mirė tyčiai susižalojus (atitinkamai 117,1 atvejo 
100 000 gyv. ir 14,1 atvejo 100 000 gyv.). 1 vyras (5,3 atvejo 100 000 gyv.) mirė apsinuodijes 
alkoholiu (žr. 1.1.14 pav.)

1.1.14 pav. Vyrų ir moterų išorinių mirties priežasčių struktūra 
Radviliškio rajone 2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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1.2 Motinos ir vaiko sveikata

2013 m. Radviliškio rajone priimti 264 gimdymai, iš jų: 261 stacionare, 3 ne stacio-
nare. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2013 m. Radviliškio rajone daugiausia 
gimdė 25-29 m. ir 20-24 m. amžiaus moterys, atitinkamai 122 ir 116 (žr. 1.2.1 pav.).

1.2.1 pav. Gimusiųjų skaičius pagal moters amžių Radviliškio rajone 
2013 m. (abs. sk.)  

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Abortai, kurie dažnai sutrikdo kitų nėštumų ir gimdymų fiziologinę eigą, žaloja fizinę 
moters sveikatą, yra per daug išplitęs šalyje reiškinys. Nors bendras abortų skaičius kasmet 
mažėja, tačiau jaunų moterų nėštumo nutraukimų skaičiai ir toliau kelia susirūpinimą. Ra-
dviliškio rajone, per analizuojamą laikotarpį, didžiausias abortų skaičius buvo užregistruotas 
2011 m. – 2,87/1 000 vaisingo amžiaus moterų, 2013 m. šis skaičius sumažėjo iki 1,04 atvejo 1 
000 vaisingo amžiaus moterų (žr. 1.2.2 pav.).

1.2.2 pav. Dirbtinių abortų skaičius Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2010-2013 m. (1 000 vaisingo amžiaus moterų)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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2013 m. Lietuvoje  daugiau nei pusė (57 proc.) abortų buvo atlikta moterims prašant, 
savaiminiai persileidimai sudarė 24 proc., ektopiniai nėštumai - 4,7 proc. ir 1,5 proc. moterims 
abortas buvo atliktas pagal medicinines indikacijas. Radviliškio rajono abortų struktūroje, 
pagal jų tipus, pirmoje vietoje buvo savaiminiai persileidimai (82,9 proc.), 12,9 proc. sudarė 
abortai pagal moters norą. (žr. 1.2.3 pav.). 

1.2.3 pav. Abortai pagal rūšis Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2013 m. (proc.)  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

II. SVARBIAUSI SVEIKATOS BŪKLĖS RODIKLIAI

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 daž-
niausiai trunka ilgai. Mirtingumas neatspindi paplitimo tų ligų, kurios retai baigiasi mirtimi, 
bet dažnai riboja žmonių darbingumą, sukeldamos didelius socialinius-ekonominius nuosto-
lius. Todėl duomenys apie sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyven-
tojų sveikatą, nustatant prioritetines sveikatos problemas. Nuolat analizuojami sergamumo 
duomenys leidžia prognozuoti pokyčius, skatina visuomenės sveikatos mokslo plėtotę.

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. 46 724 Radvi-
liškio rajono gyventojams buvo užregistruotas bent vienas sutrikimas. 13 910 gyventojai sirgo 
kvėpavimo sistemos ligomis, tai sudarė 346,6 atvejo 1 000 gyv. Antroje vietoje pagal sergamu-
mą yra traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai, kurie sudarė 130 atvejų 
1 000 gyv. Virškinimo sistemos ligos sudarė 122,2 atvejo 1 000 gyv., jungiamojo audinio ir 
skeleto raumenų sistemos ligos sudarė 75,2/1 000 gyv., nervų sistemos ligos – 69,1/1 000 gyv. 
(žr. 2.1 pav.). 
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2.1 pav. Radviliškio rajono gyventojų sergamumas 2010-2013 m. (1 000 gyv.).
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. Radviliškio 
rajono ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose užregistruoti 46 724 sergamumo atvejai. 
Radviliškio rajone ir visoje šalyje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų: Radviliš-
kio rajone 1 000 vaikų teko 1802 naujai registruoti susirgimo atvejai, o suaugusiųjų – 1013,01/1 
000 suaugusiųjų (žr. 2.2 pav.).
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2.2 pav. Suaugusiųjų ir vaikų sergamumas Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2013 m. (naujai užregistruoti susirgimai ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 

1 000 vaikų ir 1 000 suaugusiųjų)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2.1 Sergamumas širdies ir kraujagyslių ligomis

Širdies ir kraujagyslių ligos yra viena 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.

2013 m. Radviliškio rajone užregistruoti 2 085 nauji sergamumo kraujotakos siste-
mos ligomis atvejai, tai sudarė 52 atvejo 1 000 gyventojų. Kraujotakos sistemos ligomis sirgo 
1 239 moterys ir 846 vyrai. Daugiausia jų sirgo hipertenzine liga (13,5/1 000 gyv.), 7,4 atvejo 1 
000 gyv. teko išeminei širdies ligai, kitoms širdies ligų formoms teko 9 atvejo 1 000 gyv. 12,2/1 
000 gyv. sirgo cerebrovaskulinėmis ligomis, 7,3/1 000 gyv. – kitomis smegenų kraujagyslių 
ligomis, 2,7/1 000 gyv. – arterijų, arteriolių ir kapiliarų ligomis (žr. 2.1.1 pav.).

2.1.1 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Radviliškio 
rajone 2013 m. (1 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

2013 m. hipertenzine liga sirgo 543 (13,5 atvejo 1000 gyv.) Radviliškio rajono gy-
ventojai. Lyginant 2012 ir 2013 m. matome, kad padidėjo sergamumas išemine širdies liga 
(nuo 6,7/1 000 gyv. iki 7,4/1 000 gyv.), cerebrovaskulinėmis ligomis (nuo 8,2 iki 12,2 atvejo 1 
000 gyv.), kitomis širdies ligų formomis (nuo 7,4 iki 9 atvejų 1 000 gyv .) bei kitomis smegenų 
kraujagyslių ligomis (nuo 5,7 iki 7,3 atvejų 1 000 gyv.) (žr. 2.1.2 pav.).
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2.1.2 pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Radviliškio rajone 
2012-2013 m. (1 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

Išemine širdies liga sirgo 298 Radviliškio rajono gyventojų. Krūtinės angina (steno-
kardija) sudarė 81,9 proc., ūminis ir pakartotinis miokardo infarktas – 8,7 proc., kitos ūminės 
išeminės (koronarinės) širdies ligų formos – 9,4 proc. (žr. 2.1.3 pav.) 

2.1.3 pav. Sergamumas išeminėmis širdies ligomis Radviliškio rajone 2013 m. (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

361 gyventojui buvo nustatytos kitos širdies ligų formos. Iš jų: 73,1 proc. sirgo laidu-
mo sutrikimais ir širdies aritmijomis (264 abs. sk.), 15,5 proc. (56 abs. sk.) sirgo širdies nepa-
kankamumu, 8,3 proc. nustatyta nereumatinės vožtuvų ydos ir 1,7 proc. -  kardiomiopatija (žr. 
2.1.4 pav.).
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2.1.4 pav. Sergamumas kitomis širdies ligų formomis Radviliškio rajone 
2013 m. (proc.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

2.2 Sergamumas užkrečiamomis ligomis 

Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje sergamumas užkrečiamomis ligomis su-
daro apie 20 proc. visų šalies užregistruotų ligų. 2013 m. Radviliškio rajone buvo užregis-
truotos 10 887 užkrečiamos ligos, kurių sergamumo struktūroje didžiausią dalį, t. y. 94 proc. 
sudarė sergamumo oro lašeliniu keliu plintančios infekcijos, iš kurių 85,6 proc. - sergamumas 
ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (9 324 atv.) ir gripu (912 atv.) (žr. 2.2.1 pav.).

2.2.1 pav. Sergamumas ūmiomis užkrečiamomis ligomis Radviliškio rajone 
2013 m. (proc.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Palyginus 2013 su 2012 m., bendras užregistruotų užkrečiamųjų ligų (gripas ir ŪVK-
TI) atvejų skaičius 2013 m. yra didesnis 898 atvejais, taip pat didesnis sergamumas kitomis 
epidemiologiškai valdomomis užkrečiamomis ligomis. Sergamumas gripu padidėjo nuo 0,1 
atvejo 1 000 gyv. 2012 m. iki 22,7 atvejo 1 000 gyv. 2013 m. Didžiausias sergamumas ŪVKTI 
(240,3 atvejo 1 000 gyv.) buvo užregistruotas 2011 m. Didžiausias sergamumas kitomis epi-
demiologiškai valdomomis ligomis ir gripu užregistruotas 2013 m. (atitinkamai 16,2 ir 22,7 
atvejo 1 000 gyv.) (žr. 2.2.2 pav.). 
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2.2.2 pav. Sergamumas ūmiomis užkrečiamomis ligomis Radviliškio rajone
 2010-2013 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 sezo-
nu. 2013 m. šalyje buvo užregistruoti 50 015 asmenys, kurie sirgo gripu, tai sudaro 16,9 atvejų 
1 000 gyv., Radviliškio rajone gripu sirgo 912 asmenys (22,7/1 000 gyv.) (žr. 2.2.3 pav.).

2.2.3 pav. Gripo atvejų skaičius Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone
 2010-2013 m.  (1 000 gyv.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

2013 m. Radviliškio rajone buvo užregisruoti 232,4/1 000 gyv. (9 324 abs. sk.) susir-
gimo ŪVKTI atvejai, šalyje - 253,7 atvejai 1 000 gyv. (žr. 2.2.4 pav.). Radviliškio rajone (7 037) 
ir šalyje (525 706) daugiausiai sirgo 0-17 metų vaikai. 
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2.2.4 pav. ŪVKTI atvejų skaičius Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2010-2013 m.  (1 000 gyv.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Epidemiologiškai valdomos užkrečiamos ligos, išskyrus gripą ir ŪVKTI, bendroje 
sergamumo struktūroje sudaro apie 6 proc. visų užkrečiamųjų ligų. Minėtų užkrečiamųjų ligų 
struktūroje dominuoja oro lašelinės infekcijos, kurios sudaro 32,3 proc. visos užkrečiamųjų 
ligų struktūros, ūmios žarnyno infekcijos sudaro 28,1 proc., odos infekcijos – 24,7 proc., erkių 
platinamos ligos – 5,2 proc., parazitozės – 4,1 proc., LPL (lytiškai plintančios ligos) ir ŽIV 
(žmogaus imunodeficito virusas) – 0,8 proc., tuberkuliozė – 4,3 proc. (žr. 2.2.5 pav.).

2.2.5 pav. Sergamumas epidemiologiškai valdomomis užkrečiamomis ligomis
 Radviliškio rajone 2013 m. (proc.) (išskyrus gripą ir ŪVKTI)
Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Ūmių žarnyno infekcijų per 2013 m. užregistruota 182 atvejai, t. y. 6 atvejais mažiau 
nei 2012 m. (189 atvejai). Iš jų 2013 m. daugiausia užregistruota nepatikslintos bakterinės žar-
nyno infekcijos (209,3/100 000 gyv.) ir virusinės žarnyno infekcijos (patikslintos) – 132,1/100 
000 gyv. (žr. 2.2.6 pav.).
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2.2.6 pav. Sergamumas ūmiomis žarnyno infekcijomis Radviliškio rajone 
2010-2013 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 avejo 100  000 gyv., 2013 
m. sergamumas sumažėjo iki 67,3 atvejo 100  000 gyv. Sergamumas erkiniu encefalitu per 
2011-2013 m. žymiai nekito (žr. 2.2.7 pav.). 2013 m. parazitinėmis ir pirmuonių sukeliamo-
mis ligomis sirgo 27 Radviliškio rajono gyventojai, vienas gyventojas sirgo askaridoze ir 26 
enterobioze. 

2.2.7 pav. Sergamumas erkių platinamomis ligomis Radviliškio rajone 
2010-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Bendras užregistruotų odos infekcijų (pedikuliozės, niežų, dermatofilijų) skaičius 
nuo 2010 m. padidėjo beveik trigubai – užregistruota 161 atvejis (2010 m. – 58), iš jų daugiau 
užregistruota niežų atvejų (271,6 atvejai 100 000 gyv.). 21 Radviliškio gyventojas sirgo pediku-
lioze (52,3/100 000 gyv.) ir 31 deramatofitijomis (77,3/100 000 gyv.) (žr. 2.2.8 pav.).
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2.3.8 pav. Sergamumas odos infekcijomis Radviliškio rajone 
2010-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Tuberkuliozė (TB) - labiausiai išplitusi visame pasaulyje užkrečiamoji liga. Jos pliti-
mui svarbiausią reikšmę turi medicininiai, socialiniai ir ekonominiai faktoriai. Nuo 2011 m. 
Radviliškio rajone sergamumas tuberkuliozės didėja ir viršija šalies vidutinio sergamumo ro-
diklį. 2013 m. Radviliškio rajone užregistruota 28 tuberkuliozės atvejai, tai sudaro 69,8 atvejo 
100 000 Radviliškio rajono gyventojų, šalyje teko 35 atvejai 100 000 gyv. (žr. 2.3.9 pav.). 

2.3.9 pav. Sergamumo plaučių tuberkulioze dinamika Radviliškio rajone ir 
Lietuvos Respublikoje 2010-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

Tuberkuliozės sergamumo dinamika 2010-2013 m. rodo, kad plaučių tuberkulioze 
dažniau serga vyrai nei moterys. 2013 m. tuberkulioze sirgo 9 moterys ir 19 vyrų (žr. 2.3.10 
pav.). Taip pat plaučių tuberkuliože daugiausia sirgo 35-44 metų amžiaus Radviliškio rajono 
gyventojai (žr. 2.3.11 pav.).

2.3.10 pav. Sergamumas plaučių tuberkulioze Radviliškio rajone 2010-2013 m., 
lyginant pagal lytį (abs. sk.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius
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2.3.11 pav. Sergamumas plaučių tuberkulioze Radviliškio rajone 2013 m., 
atsižvelgiant į amžių (abs. sk.)

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centro Radviliškio skyrius

2.3 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, gono-
rėja – 62 mln. ir chlamidijoze – 89 mln. Dažniausiai šiomis ligomis užsikrečiama nesaugių 
lytinių santykių metu su mažai pažįstamu ar atsitiktiniu asmeniu, nenaudojant prezervatyvų. 

2013 m. Lietuvoje užregistruoti 269 susirgimai sifiliu. Sergamumo sifiliu rodiklis 100 
tūkst. gyventojų padidėjo: nuo 7,6 atvejų 100 000 gyv. 2012 m.  iki 9,1 atvejo 100 000 gyv. 2013 
m. Radviliškio rajone, sergamumas sifiliu sumažėjo nuo 9,7 atvejo 100 000 gyv. 2012 m. iki 7,5 
atvejo 100 000 gyv. 2013 m. ir buvo mažesnis už šalies rodiklį. Didžiausias sergamumas sifilių 
užregistruotas 2011 m. (16,6/100 000 gv.) (žr. 2.3.1 pav.). 

2.3.1 pav. Sergamumas sifiliu Lietuvos Respublikoje ir Radviliškio rajone
2010-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Užkrečiamų ligų ir AIDS centras

2013 m. Radviliškio rajone užregistruotos 2 gonokokinės infekcijos atvejai, tai sudaro 
5 atvejus 100 000 gyv. Lietuvoje ataskaitiniais metais šią infekcija  sirgo 190 gyventojų ir sudarė 
6,4 atejo 100 000 gyv. (žr. 2.3.2 pav.). 



24

2.3.2 pav. Sergamumas gonokokine infekcija Lietuvos Respublikoje ir 
Radviliškio rajone 2010-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Užkrečiamų ligų ir AIDS centras

2013 m. Lietuvoje užregistruoti 177 nauji užsikrėtimo ŽIV atvejai (2012 m. – 160). 
Sergamumo ŽIV rodiklis padidėjo nuo 5,36 atvejų 2012 m. iki 5,98 atvejų 100 000 gyv. 2013 m. 
Per visą ŽIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį (1988-2013 m.) užregistruota 2 237 
ŽIV infekcijos atvejų. Analizuojant duomenis pagal lytį, 70,6 proc. (125) naujų užsikrėtusiųjų 
ŽIV – vyrai, 29,4 proc. (52) – moterys. Radviliškio rajone 2013 m. užregistruotas vienas asmuo 
užsikrėtęs ŽIV infekcija, sergamumo rodiklis sudaro 2,49 atvejo 10 000 gyv.

2.4 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, 2013 m. Radviliškio 
rajone segamumo psichikos ligomis rodiklis sumažėjo, nuo 121,9 atvejo 100 000 gyv. 2012 m. 
iki 69,8 atvejo 100 000 gyv. 2013 m. Sergamumo psichikos ligomis rodiklis yra beveik dvigubai 
mažesnis už šalies rodiklį (2.4.1 pav.).

2.4.1 pav. Sergamumas psichikos ligomis Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2010-2013 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. 

Lietuvoje 2013 m., lyginant su 2012 m. sumažėjo sergamumo priklausomybės ligo-
mis atvejai, atitinkamai nuo 92,4 iki 77,9 atvejo 100 000 gyv. Radviliškio rajone nuo 2010 m. 
(32,1/100 000 gyv.) mažėja sergamumas priklausomybės ligomis ir 2013 m. siekė 17,4 atvejo 
100 000 gyv. (žr. 2.4.2 pav.).
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2.4.2 pav. Sergamumas priklausomybės ligomis Radviliškio rajone ir 
Lietuvos Respublikoje 2010-2013 m. (100 000 gyv.).

Šaltinis: Higienos institutas sveikatos informacijos centras

2013 m. Radviliškio rajono ambulatorines paslaugas teikiančiose asmens priežiūros 
įstaigose užregistruoti 1 393 (3 471,4/100 000 gyv.) gyventojai, kuriems nustatyti psichikos ir 
elgesio sutrikimai. Dažniausiai Radviliškio rajono gyventojams buvo nustatyti nuotaikos sutri-
kimai 105 (14 vyrams ir 91 moterims), protinis atsilikimas ir psichologinės raidos sutrikimai 
203 (119 vyrai, 84 moterys). 84 gyventojų sirgo demencija, 72 - elgesio ir emocijų sutrikimais, 
prasidedančiais vaikystėje ir paauglystėje. 154 Radviliškio gyventojų sirgo psichikos ir elgesio 
sutrikimais vartojant alkoholį ir 16 nustatyti shizofrenija, schizotipinis ir kliedesiniai sutri-
kimai. 167 gyventojams nustatyti psichikos raidos sutrikimai, 100 – tui vyrų ir 67 moterims, 
104 gyventojai sirgo depresija. Psichikos ir elgesio sutrikimais daugiau serga Radviliškio ra-
jono moterų (868) nei vyrų (525). Daugiau vyrams (22,7 proc.) buvo nustatytas protinis atsi-
likimas, psichologinės raidos sutrikimai ir prichikos bei elgesio sutrikimai vartojant alkoholį 
(22,1 proc.) (2.4.3 pav.).

2.4.3 pav. Vyrų ir moterų sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais
 Radviliškio rajone 2013 m. (proc.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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2.5 Traumos ir nelaimingi atsitikimai

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Radviliškio rajone 
2013 m. 122,3/1 000 gyv. vaikams (0-17 m.) ir 120,8/1 000 gyv. suaugusiesiems (nuo 18 m.) 
ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trau-
ma (žr. 2.5.1 pav.)

2.5.1 pav. Asmenys, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros
 įstaigose užregistruota bent viena trauma, Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje      

2013 m.  (1 000 gyv.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2013 metai Radviliškio rajone buvo užregistruotos 5 218 traumos, apsinuodijimai 
ir kiti išorinių priežasčių padariniai. Daugiausia užregistruota buvo pečių lanko, rankos 
(3882,6/100 000 gyv.) ir klubų, kojų sužalojimų (3673,2/100 000 gyv.). Lyginant su 2012 m., 
traumų, sužalojimų ir kitų priežasčių padarinių skaičius padidėjo. Didžiausias padidėjimas 
stebimas dėl galvos sužalojimų, pečių lanko ir rankos sužalojimų, klubų ir kojų sužalojimų  bei 
lūžimų  (žr. 3.5.2 pav.).

2.5.2 pav. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai 
Radviliškio rajone 2012-2013 m. (100 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.
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1 107 Radviliškio rajono gyventojai patyrė galvos sužalojimus, iš jų galvos žaizda 
buvo 30,9 proc., 17 proc. kaukolės kaulų lūžimai. 11,6 proc. patyrė akies ir akiduobės sužalo-
jimus ir 14,7 proc. intrakranijinį sužalojimą (žr. 2.5.3 pav.). Kaklo krūtinės sužalojimą patyrė 
289 žmonės, iš jų 9 buvo kaklo ir krūtinės ląstos žaizdos. 2013 metais buvo užregistruoti 147 
liemens kaulo lūžimai, iš jų 117 stuburo kaklinės dalies šonkaulių, krūtinkaulio, stuburo krū-
tinės dalies lūžimas.

2.5.3 pav. Radviliškio rajono gyventojų patirti galvos sužalojimai 2012-2013 m. (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

928 Radviliškio rajono gyventojai patyrė tam tikrus lūžius, iš jų dilbinio kaulo lūži-
mus – 483,5 atvejo 100 000 gyv., šlaunikaulio lūžius – 62,3/100 000 gyv., blauzdos lūžimas, 
įskaitant čiurna – 441,1 atvejo 100 000 gyv. (žr. 2.5.4 pav.).

2.5.4 pav. Radviliškio rajono gyventojų patirti lūžimai 2012-2013 m. (100 000 gyv.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras.

Iš viso šalyje per 2013 m. užregistruoti 3 418 eismo įvykiai, kuriuose 258 žmonės 
žuvo  ir 4 040 buvo sužeisti. Lyginant su 2012 metai (3 392 eismo įvykių), eismo įvykių skai-
čius padidėjo 0,8 proc., juose sužeistų žmonių skaičius padidėjo 2,2 proc., žuvusiųjų skaičius 
sumažėjo nuo 302 iki 258, arba - 14,6 proc. 

Radviliškio rajone 2013 m. užregistruoti 56 eismo įvykis, tai yra - 8,2 proc. mažiau 
nei 2012 m. (61 eismo įvykiai). Šių eismo įvykių metu 58 žmonės buvo sužeisti, sužeistųjų skai-
čius, lyginant su 2012 m. sumažėjo - 14,7 proc. Taip pat 2013 m., lyginant su 2012 m. sumažėjo 
žuvusiųjų skaičius, atitinkamai 4 ir 8 (sumažėjo - 50 proc.) (žr. 2.5.5 pav.). Dėl neblaivių vai-
ruotojų kaltės įvyko 6 eismo įvykiai, 2012 m. – 10 (sumažėjo - 40 proc.).
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2.5.5 pav. Eismo įvykiai Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 
2013 m. (10 000 gyv.).

Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba

Eismo įvykiai ir juose sužalotų bei žuvusiųjų skaičius, Radviliškio rajone nuo 2012m. 
mažėja. Eismo įvykių skaičius sumažėjo nuo 14,9 atvejo 10 000 Radviliškio rajono gyventojų 
iki 14/10 000 gyv. Sužeistųjų skaičius sumažėjo nuo 16,6 iki 14,5 atvejo 10 000 gyv., taip pat 
žuvusiųjų skaičius sumažėjo nuo 2 iki 0,7 atvejų 10 000 gyv. (žr. 2.5.6 pav.).

2.5.6 pav. Eismo įvykiai Radviliškio rajone 2010-2013 m. (10 000 gyv.)
Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba

2012 metais įvyko 56 eismo įvykiai, kurių metu buvo sužaloti 58 žmonės, daugiausia 
sužalotų asmenų buvo lapkričio mėnesį (10), po 6 Radviliškio rajono gyventojus buvo sužaloti 
gegužės ir rugpjūčio mėnesiais (žr. 2.7.7 pav.). 

2.5.7 pav. Eismo įvykiai, kurių metu buvo sužaloti žmonės, pagal mėnesius, Radviliškio 
rajone 2013 metais (abs. sk.)

Šaltinis: Lietuvos kelių policijos tarnyba

Default
Highlight
pakeisti į 1 atvejo
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2013 metais Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Profesinių ligų registre 
iš viso šalyje užregistruoti 412 profesinių ligų atvejai (309 vyrai ir 103 moterys), 2012 metais 
užregistruota – 393 atvejai (295 vyrai ir 98 moterys). Profesinių ligų skaičiaus kitimą lemia 
daugelis faktorių, tai ir faktinė darbo sąlygų būklė, profesinių ligų tyrimo, nustatymo ir kom-
pensavimo procedūros, profesinės sveikatos tarybos veikla. Dabar stebimas nustatomų profe-
sinių 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 2013 metais užregistruoti 8 profesinių ligų atvejai, dvigubai dau-
giau nei užregistruota 2012 m. Profesine liga sirgo 7 vyrai ir 1 moteris. 

2013 metais Radviliškio rajone įvyko 21 nelaimingi atsitikimai, iš jų 18 lengvi ir 3 
sunkūs. Daugiausia lengvų nelaimingų atsitikimų įvyko žemės ūkyje (52,4 proc.), didmeni-
nėje, mažmeninėje prekyboje, variklių transporto priemonių ir motociklų remonte (19 proc.).  
(žr. 2.5.8 pav.). Sunkūs nelaimingi atsitikimai įvyko žemės ūkyje (1 abs. sk.) ir apdirbamojoje 
gamyboje (12 abs. sk.).

2.5.8 pav. Lengvi nelaimingi atsitikimai darbe Radviliškio rajone 
2012-2013 metais (proc.)

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija

12 lengvų nelaimingų atsitikimų 2013 metais įvyko vyrams, daugiausia jų įvyko 45-
54 metų ir 25-34 metų amžiaus. Taip pat lengvi nelaimingi atsitikimai įvyko ir 6 moterims, 
35-54 metų amžiaus (žr. 2.5.9 pav.). Analizuojant lengvų nelaimingų atsitikimų duomenis 
pagal mėnesius - daugiausia jų įvyko liepos (3) mėnesį, po 2 nelaimingus atsitikimus įvyko 
balandžio, gegužės, birželio ir spalio mėnesias. 4 lengvi nelaimingi atsitikimus įvyko antradie-
nį, po 3 pirmadienį, ketvirtadienį ir šeštadienį. 

2.5.3  pav. Lengvi nelaimingi atsitikimai darbe pagal lytį ir amžių 
Radviliškio rajone 2013 metais (abs. sk.).

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija
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2.6 Laikinas nedarbingumas ir neįgalumas

Žmonių neįgalumo nustatymą lemia ne tik gyventojų sveikatos sutrikimai, bet ir 
ekonominės, socialinės problemos: demografiniai rodikliai, užimtumas, valstybės vykdoma 
socialinių lengvatų politika. Demografiniai veiksniai, kurie gali daryti įtaką neįgalumo atvejų 
skaičiui  savivaldybėse, gali būti įvairūs: skirtinga gyventojų amžiaus struktūra ir gyventojų 
skaičius savivaldybėse, kasmet senėjanti gyventojų populiacija bei mažas gimstamumas ir di-
delis mirtingumas, gyventojų migracija šalies viduje arba emigracija už šalies ribų. Svarbus 
demografinis veiksnys – gyventojų skaičius šalies savivaldybėse. Savivaldybėse, kurios savo 
teritorijų atžvilgiu yra mažesnės, dažniausiai vyrauja senesnė gyventojų amžiaus struktūra, 
nes daug jaunų žmonių koncentruojasi šalies didmiesčiuose, kuriuose geresnės studijų, 
darbo ir verslo galimybės, geresnis socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumas, žemesnis 
nedarbo lygis. Socialiniai, ekonominiai netolygumai šalies regionuose ir dėl šių priežasčių 
vyraujanti gyventojų migracija šalies viduje neišvengiamai daro įtaką ir žmonių sveikatos bei 
negalios netolygumams. Gyventojų sergamumas šalies savivaldybėse daro tiesioginę įtaką 
negalios nustatymui. Tikėtina, kad daugeliu atvejų tose teritorijose, kur yra nustatomas didelis 
sergamumas tam tikromis ligomis, bus daugiau ir neįgalių asmenų. 

Darbingumo lygis - asmens pajėgumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompe-
tenciją ar įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesnės kompetencijos reikalaujan-
čius darbus. Nustatomas asmenims nuo 18 m. iki senatvės pensijos amžiaus, įvertinus asmens 
sveikatos būklę ir galimybes atlikti turimos kvalifikacijos darbus, nereikalaujančius profesinės 
kvalifikacijos po to, kai yra panaudotos visos galimos medicininės ir profesinės reabilitacijos 
bei specialiosios pagalbos priemonės. Darbingumo lygis nustatomas 5 procentinių punktų in-
tervalu.

•	 Asmenys, kurių darbingumo lygis 0 – 25 procentai, laikomi nedarbingais; 
•	 Asmenys, kurių darbingumo lygis 30–55 procentai, laikomi iš dalies darbingais;
•	 Asmenys, kurių darbingumo lygis 60 ir daugiau procentų, laikomi darbingais.
2013 metais 163 Radviliškio rajono gyventojai kreipėsi dėl darbingumo lygio nusta-

tymo, iš jų 11 gyventojai laikomi nedarbingais  (6 moterys, 5 vyrų) ir iš dalies darbingais 135 
(70 vyrai, 65 moterų). 10 moterų ir 7 vyrams nedarbingumas nebuvo nustatytas (žr. 2.6.1 pav.).

2.6.1 pav. Radviliškio rajono gyventojai, kuriems pirmą kartą nustatytas darbingumo 
lygis, atsižvelgiant į lytį 2013 m. (abs. sk.)

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos



31

Analizuojant duomenis pagal lytį, rezultatai rodo, kad didžiajai daliai vyrų (30,7 
proc.) ir moterų (22,5 proc.) 0-55 proc. darbingumo lygis nustatytas 55 ir iki pensiinio am-
žiaus. (žr. 2.6.2 pav.).

2.6.2 pav. Radviliškio rajono suaugusiųjų gyventojų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 
proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį 2013 m. (proc.)

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

2013 m. Radviliškio rajone daugiausia darbingo amžiaus asmenų buvo pripažinta 
nedarbingais dėl jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų (22,7 proc. vyrų, 23,9 
proc. moterų), dėl kraujotakos sistemos ligų (20 proc. vyrų, 8,5 proc. moterų). 8 proc. vyrų ir 
15,5 proc. moterų pripažinti nedarbingai dėl psichikos ir elgesio sutrikimų. Dėl navikų, nedar-
bingais pripažinti 10,7 proc. vyrų ir 18,3 proc. moterų (žr. 2.6.3 pav.). 

2.6.3 pav. Radviliškio rajono suaugusiųjų gyventojų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 
proc. darbingumo lygis, pasiskirstymas pagal ligas ir lytį 2013 m. (proc.)

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
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Neįgalumo lygis - tai kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būklės, sa-
varankiškumo kasdieninėje veikloje ir galimybių ugdytis netekimo mastas. Neįgalumo lygis 
nustatomas asmenims iki 18 m., išskyrus asmenis, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu 
socialiniu draudimu. 

Neįgalumas gali būti trijų lygių:
1. Sunkaus neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų 

arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio žymiai suma-
žėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir būtina nuolatinė kitų žmonių slauga, priežiūra, 
pagalba;

2. Vidutinio neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų 
arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio sumažėjusios 
galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti ir reikia nenuolatinės kitų žmonių priežiūros, pagalbos;

3. Lengvo neįgalumo lygis - asmens būklė, kai dėl ligos, traumos, sužalojimo, įgimtų 
arba vaikystėje įgytų sveikatos sutrikimų, aplinkos veiksnių neigiamo poveikio nežymiai su-
mažėjusios galimybės ugdytis, dalyvauti, veikti.

Neįgalumo ir darbingumo tarnybos duomenimis, 2013 m. Radviliškio rajone buvo 
17 vaikų (11 berniukai ir 6 mergaitės), kuriems pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas. Di-
džiausią dalį jų sudarė 0-4 m. amžiaus vaikai 10 (45,5 proc. berniukų ir 83,3 proc. mergaičių), 
mažiausia dalis buvo 15-17 m. amžiaus grupėje (1 mergaitė) (žr. 2.6.4 pav.). 

2.6.4 pav. Radviliškio rajono vaikai, kuriems 2013 m. pirmą kartą nustatytas 
neįgalumas, pasiskirstymas pagal amžių ir lytį (proc.) 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Iš 17 vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas, 47,1 proc. nustatytas lengvas neįgalumo 
lygis (50 proc. berniukai, 45,5 proc. mergaitės). 41,2 proc. nustatytas vidutinis neįgalumo lygis 
ir 2 mergaitėms 2013 m. buvo nustatytas sunkus neįgalumo lygis (2.6.5 pav.). Radviliškio rajone 
2013 m. didžiausia dalis vaikų pripažinta neįgaliais buvo dėl psichikos ir elgesio sutrikimų – 9.
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2.6.5 pav. Radviliškio rajono vaikai, kuriems 2013 m. pirmą kartą nustatytas 
neįgalumas, pasiskirstymas pagal neįgalumo lygius ir lytį (proc.)

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

III. VYKDOMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS 
RADVILIŠKIO RAJONE

Širdies ir kraujagyslių ligos Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, yra dažniausia mir-
tingumo priežastis. 2005 m. lapkričio 25 d. SAM įsakymu Nr. V-913 buvo patvirtinta Asmenų, 
priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijų priemonių 
finansavimo programa. Šia programa siekiama 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 ra-
jone prie sveikatos priežiūros įstaigų 2013 m. buvo prisirašę 9 643  vyrų (40-55 m. amžiaus) ir  
moterų (50-65 m. amžiaus) (495 gyventoju mažiau nei 2012 m.).

Viena pagrindinių programos priemonių yra informavimo apie didelę širdies ir krau-
jagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano su-
darymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga. 2013 m. 
Radviliškio rajone tokių paslaugų suteikta 2 899 gyventojams, 390 gyventojais mažiau nei 2012 
m., įvykdymo procentas siekė 30,1 proc. (2012 m. – 32,4 proc.) (žr. 3.1 pav.). 

3.1 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 2010-2013 metais (abs. sk.)

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa.
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa skirta vy-
rams 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. 

2013 metais prie Radviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisira-
šę 5 725 50-75 metų vyrai, 2012 metais – 5 771. 2013 metais Radviliškio rajone 1 400 vyrams 
(24,5 proc.) buvo suteikta informacija apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 
PSA nustatymo paslaugas, o tai 86 paslaugomis mažiau nei 2012 metais. Per analizuojamą 
laikotarpį daugiausia įvykdytą paslaugų buvo 2008 m. – 1985, tai yra 36,1 proc., mažiausiai – 
2010 m. 1 263 (22,1 proc.) (žr. 3.2 pav.). 

3.2 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 2010-2013 metų (abs. sk).
Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa.

2004 metų birželio 30 dieną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymu Nr. V-485 buvo patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių 
programa. Valstybinės ligonių kasos duomenimis, daugelyje šalių skiriasi pagal gimdos kakle-
lio 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. 2013 metais prie Ra-
dviliškio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašiusios 9 624 moterys. 1 881 
(19,5 proc.) moterims buvo suteiktas informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų pro-
filaktikos paslaugų skaičius ir iš jų 1 126 buvo atliktas citologinis tepinėlis dėl gimdos kaklelio 
piktybinių navikų (žr. 3.3 pav.).
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3.3 pav. Suteiktų informavimo paslaugų ir atliktų citologinio tepinėlio paslaugų 
skaičius Radviliškio rajone 2010-2013 metais (abs. sk.).

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa.

Nepaisant tobulėjančių diagnostikos metodų ir gydymo būdų, Lietuvoje, kaip ir vi-
same 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 rug-
sėjo 23 dieną Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-729 „Dėl atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties 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, 2013 metais prie asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų buvo prisirašiusios 5 715 50-69 metų moterų. Šios programos priemonės yra taiko-
mos 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 2012 m. 879 
moterys (15,4 proc.) buvo informuotos ir siunčiamos atlikti mamogramą, 2013 m. šis kaičius 
sumažėjo iki 567 (9,9proc.) (žr. 3.4 pav.).

3.4 pav. Suteiktų informavimo dėk krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo 
atlikti mamografiją paslaugų skaičius Radviliškio rajone 2010-2013 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.
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2004 m. pradėta Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Progra-
ma 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 odontolo-
gai ar burnos higienistai.

2013 m. vaikų, dengusių savo dantis silantinėmis medžiagomis buvo 1 526 (43,9 
proc.). Daugiausiai vaikų, kurie dalyvavo krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 
programoje, buvo 2010 m. – 2 522 (53 proc.) (žr. 3.5 pav.). Dera pabrėžti, kad vaikų dantų den-
gimo silantinėmis medžiagomis prevencinės programos sėkmė priklauso nuo tėvelių, bendro-
sios praktikos gydytojų, odontologų, savivaldybių darbuotojų rūpestingumo bei aktyvumo. 

3.5 pav. Vaikų, dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 
Radviliškio rajone skaičius 2010-2013 metais. (abs. sk.)

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa

Pagal visas šias programas teikiamų paslaugų išlaidos apmokamos iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto, tad nustatyto amžiaus žmonėms, apdraustiems privalo-
muoju sveikatos draudimu, jos yra nemokamos. Daugiausia skiriama lėšų programai, skirtai 
širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai, kurios finansavimas 2013 metais sumažėjo. Taip pat 
sumažėjo ir kitų prevencinių programų privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų dalis 
(žr. 3.6 pav.).
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3.6. pav. Privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidų dalis, tenkantis Radviliškio 
rajone gyventojų profilaktinėmis programomis (kiekvienai iš jų) 2008-2013 m.

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa.
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IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
ĮSTAIGŲ VEIKLA

2013 m. Radviliškio rajono ligoninių (2), medicinos punktų (26) esančių SAM siste-
moje, skaičius nekito. Ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų skaičius kito nežymiai. Pri-
vačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius  nuo 2010 m. didėjo ir 2013 m. buvo 13. Taip 
pat didėjo ir privačių odontologų priežiūros įstaigų skaičius (2013 m. – 11) (žr. 4.1 pav.).

4.1 pav. Sveikatos priežiūros įstaigų skaičiaus Radviliškio rajone  
2010-2013 m. (abs. sk.)

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

4.1 Sveikatos personalo ištekliai

Radviliškio rajone didžiausią dalį sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių specialistų 
sudarė specialistai su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) (75,3/10 
000 gyd., Lietuvoje – 104,1/10 000 gyv.), mažiausią – odontologai (5,3/10 000 gyv., šalyje – 
9,4/10 000 gyv.). 2013 m. aktyvių gydytojų skaičius siekė 16,1/10 000 gyv. (Lietuvoje – 46,1 
atvejo 10 000 gyv.), aktyvių slaugytojų skaičius – 57,7/10 000 gyv. (Lietuvoje – 79,3/10 000) (žr. 
4.1.1 pav.).
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4.1.1 pav. Gyventojų aprūpinimas aktyviu sveikatos personalu 
Radviliškio rajone 2010-2013 m. (10 000 gyv.)  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2013 m. privačiai dirbančių odontologų (2013 m. – 14) ir specialistų su aukštuoju 
ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) (2013 m. – 5) skaičius didėjo. Tačiau 
gydytojų skaičius sumažėjo nuo trijų 2012 m. iki vieno 2013 m.  (žr. 4.1.2 pav.).

4.1.2 pav. Privačiai dirbantis medicinos personalas Radviliškio rajone  
2010–2013 m. (abs. sk.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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4.2 Greitosios medicinos pagalbos darbas

2013 m. Radviliškio raj. 10 570 kartus buvo suteiktos greitosios medicinos pagalbos 
paslaugos, tai yra 984 paslaugomis daugiau nei 2012 m. Iš jų didžiąją dalį (75,5 proc.) paslaugų 
sudaro ūmūs susirgimai ir būklės, 13,7 proc. nelaimingi atsitikimai, 10,4 proc. ligonių perveži-
mai ir 0,4 proc. sudaro nėštumo, pogimdyvinio laikotarpio patologija (žr. 4.2.1 pav.).

 
4.2.1 pav. Suteiktos greitosios medicinos pagalbos struktūra

 Radviliškio rajone 2013 m. (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Radviliškio rajone 
2013 m. 911 vaikams buvo suteikta medicinos pagalba, iš jų 736 (80,8 proc.) suteikta 0-14 
metų amžiaus vaikams ir 175 (19,2 proc.) 15-17 metų amžiaus vaikams. Tiek 0-14 metų, tiek 
15-17 metų vaikams skubi pagalba dažniausiai teikta dėl ūmių susirgimų ir būklių, atitinkamai 
65,2 proc. ir 62,9 proc.  Dėl nelaimingų atsitikimų dažniausiai pagalba suteikta 15-17 metų 
vaikams (24 proc.) (žr. 4.2.2 pav.).

4.2.2 pav. Vaikams suteiktos greitosios medicinos pagalbos struktūra 
Radviliškio rajone 2013 m. (proc.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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4.3 Ambulatorines paslaugas teikiančių įstaigų veikla

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. Radviliškio 
raj. užregistruoti 295 812 apsilankymai pas gydytojus, tai yra 1-am gyventojui teko 7,37 apsi-
lankymų pas gydytojus skaičius. Analizuojant apsilankymų pas gydytojus skaičių, duomenis 
rodo, kad 16,1 proc. apsilankymų buvo dėl profilaktinių pasitikrinimų, 3,3 proc. apsilankymų 
sudarė apsilankymai namuose ir 3,2 proc. sudarė mokami apsilankymai (žr. 4.3.1 pav.).

3.4.1 pav. Radviliškio rajono gyventojų apsilankymas pas gydytojus skaičius 
2010-2013 m. (proc.).

2013 m. Radviliškio rajone užregistruota 261 tūkst. apsilankymų pas gydytojus (pagal 
suteikimo vietą), tai sudarė 6,5 karto vienam gyventojui. 2013 m. apsilankymų pas II/III lygio 
paslaugas teikiančius gydytojus skaičius išliko stabilus ir siekė 1,1 apsilankymai 1-am gyven-
tojui (44 tūkst. apsilankymų). Daugiau kartų miesto gyventojai lankėsi pas pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus, kuris 2013 m. šiek tiek sumažėjo ir sieke 5,4 apsi-
lankymai 1-am gyventojui (217 tūkst. apsilankymų).(žr. 4.3.2 pav.).

4.3.2 pav. Radviliškio rajono gyventojų apsilankymų skaičius pas pirminės sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus ir pas gydytojus specialistus 

2010-2013 m. (1-am gyv.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2013 m. Radviliškio rajono gyventojai 45 414 kartus lankėsi pas odontologus, tai su-
darė 1,13 atvejo 1-am gyventojui. Lyginant 2010-2013 metus, matome, kad apsilankymų skai-
čius padidėjo nuo 0,69/1-am gyventojui iki 1,13/1-am gyventojui  (žr. 4.3.3 pav.). 
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4.3.3 pav. Apsilankymų pas odontologus skaičius Radviliškio rajone 
2010-2013 m. (1-am gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis nuo 2012 m. žymiai 
sumažėjo suaugusių (nuo 18 m.) ir vaikų (0-17 m.) esančių ilgalaikio stebėjimo įstaigose. Vai-
kų (0-17 m.), esančių ilgalaikio stebėjimo įstaigose, skaičius sumažėjo nuo 426,1 atvejo 1 000 
gyv. iki 157,1 atvejo 1 000 gyv. 2013 m. Suaugusiųjų – nuo 762,1/1 000 gyv. iki 495,3/1 000 gyv. 
(4.3.4 pav.).

4.3.4 Asmenų, esančių ilgalaikio stebėjimo įskaitoje, skaičius Radviliškio rajone 
2010-2013 m. (1 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

4.4 Stacionarines paslaugas teikiančių sveikatos 
priežiūros įstaigų veikla

2013 m. Radviliškio rajone 9 935 gyventojams (įskaitant sanatorijų stacionarinės 
reabilitacijos ligonius) buvo suteiktos stacionarinės paslaugos, tai sudarė 247,6 atvejo 1 000 
gyventojų. Stacionarių paslaugų skaičius nuo 2011 m. sistemingai mažėja, nuo 265,1 atvejo iki 
247,6 atvejo 1 000 gyv. (žr. 4.4.1 pav.). 2013 metais stacionaro dienos atvejų teko 23,6 atvejo 1 
000 gyv.
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4.4.1 pav. Radviliškio rajono gyventojai, kuriems suteiktos stacionarinės paslaugos 
(be stacionaro dienos atvejų) skaičius (1 000 gyv.) 2010-2013 m.

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. 813 Radviliš-
kio rajono gyventojų buvo gydyti stacionarė nuo traumų ir apsinuodijimų. Didžioji dalis (76,3 
proc.) gydyti stacionare dėl kitų atsitiktinių sužalojimų priežasčių, 6,4 proc. dėl transporto įvy-
kių, 2,7 proc. dėl pasikėsinimų, 1,7 proc. dėl tyčinių susižalojimų, 1,9 proc. dėl medicininių ir 
chirurginių pagalbos komplikacijų. Dėl traumų padalinių ir įvykių, kurio ketinimas nepatiks-
lintas, gulėjo stacionera atitinkamai 0,4 ir 0,3 proc. gyventojų. 8,4 proc. nenurodytos traumos 
priežastys ir 2,1 proc. nurodė kitą (žr. 4.4.2 pav.).

4.4.2 pav. Radviliškio rajono gyventojai, gydyti stacionare nuo traumų ir 
apsinuodijimų, pagal traukų priežastis 2013 m. (proc.)
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Šalyje bendras lovų skaičius nežymiai sumažėjo ir 2013 m. siekė 90,38 atvejo 10 000 
gyv., Radviliškio rajone lovų skaičius padidėjo ir siekė 46,36 atvejo 10 000 gyv. (žr. 4.4.3 pav.).
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4.4.3 pav. Stacionaro lovų skaičius (su slaugos ir palaikomojo gydymo lovomis) 
Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 2010–2013 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

Nuo 2011 metų šalyje mažėja gyventojų aprūpinimas lovomis stacionaruose. 2011 
metais 10 000 šalies gyventojams teko 75 lovos, 2013 metais šių lovų skaičius sumažėjo iki 
73,2/10 000 gyv. Radviliškio rajone 2013 metais 10 000 gyventojamt teko 28,2 lovos (žr. 4.4.4 
pav.).

4.4.4 pav. Gyventojų aprūpinimas lovomis stacionaruose (be slaugos ir palaikomojo
 gydymo lovų) Radviliškio rajone ir Lietuvos Respublikoje 2010-2013 m. (10 000 gyv.)

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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V. KUPRINIŲ SVĖRIMO AKCIJA

Vaikų sveikatos profilaktinių patikrinimų duomenys rodo, kad kasmet nustatoma vis 
daugiau moksleivių laikysenos sutrikimų. Netaisyklinga laikysena - vienas neigiamų veiksnių, 
lemiančių augančio vaiko sveikatą. Dažniausiai ydinga laikysena formuojasi dėl nepakanka-
mai gero raumenų ir raiščių sistemos vystymosi. 

Vaikų raumenys yra silpni, dėl to jie greitai pavargsta – ypač, kai ilgesnį laiką kūnui 
tenka būti vienoje padėtyje: ilgai žiūrint televizorių, sėdint mokykliniame suole. Netaisyklinga 
laikysena gali pradėti formuotis ir dėl to, kad vaikas pradeda labai greitai augti, mažai juda, 
yra nutukęs, per sunkią kuprinę nešiojasi ant vieno peties. Sunkios kuprinės – tai vienas iš 
rizikos veiksnių jauno žmogaus laikysenos sutrikimams vystytis. Pernelyg sunki ar netinkamai 
nešiojama kuprinė gali sukelti kaklo, pečių, nugaros skausmus, apsunkinti kvėpavimą, skatinti 
netaisyklingos laikysenos formavimąsi.

Viso buvo pasvertos  1 513 kuprinių, iš jų: 70 (4,6 proc.) 1 klasės, 371 (24,5 proc.) 2 
klasės, 256 (16,9 proc.) 3 klasės, 315 (20,8 proc.) 4 klasės, 169 (11,2 proc.) 5 klasės, 137 (9,1 
proc.) 6 klasės, 113 (7,5 proc.) 7 klasės, 50 (3,3 proc.) 8 klasės ir po 16 (1,1 proc.) 9 ir 10 klasės 
mokinių kuprinės (žr. 5.1 pav.).

5.1 pav. Dalyvių pasiskirstymas pagal klasę (proc.)

Ši svėrimo akcija parodė, kad daugiau nei pusės (61,2 proc.) mokinių kuprinės svoris 
sudarė ne daugiau kaip 10 proc. jų svorio, tai yra kuprinė buvo normalaus svorio. 34,3 proc. 
nešioja kuprines, kurių svoris sudarė 10-15 proc. kūno masės. Ir Labai sunkias kuprines akci-
jos dienomis turėjo 4,6 proc. vaikų (žr.  5.2 pav.).

 5.2 proc. Procentinis kuprinės svoris, atsižvelgiant į lytį (proc.)
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68,7 proc. mokinių (68,1 proc. berniukų ir 69,2 proc. mergaičių) prie kuprinės segi 
atšvaitus. 31,9 proc. berniukų ir 30,8 proc. mergaičių atšvaitų neturi (žr. 5.3 pav.).

 

5.3 pav. Berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal 
atšvaitų turėjimą ant kuprinės (proc.)

Lyginant berniukų ir mergaičių kuprinių tipus gautas statistinis reikšmingumas 
(p<0,05). Daugiau berniukų 207 (1 proc.) nei mergaičių 44 (0,5 proc.) nešioja kuprines tik 
su viena diržu. Mergaitės dažniau nešiojasi kuprinę su rankena (2 proc. mergaičių ir 0,3 proc. 
berniukų) (žr. 5.4 pav.).

5.4 pav. Berniukų ir mergaičių pasiskirstymas pagal kuprinės tipą (proc.)

VI. TRIUKŠMAS

2014 m. gruodžio 1-5 d. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje buvo atlikti 
aplinkos triukšmo tyrimai. 

Tyrimo tikslas: 2014 m. IV ketv. Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje atlikti 
aplinkos triukšmo tyrimus.

Tyrimo uždaviniai:
1. Nustatyti dienos triukšmo rodiklio Ldienos, vakaro triukšmo rodiklio Lvakaro, 

nakties triukšmo rodiklio Lnakties ir dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio Ldvn reikš-
mes (dB). Identifikuoti ekvivalentinį ir maksimalų aplinkos triukšmo lygį. 

2. Atlikti sukauptų duomenų analizę. 
5.1 pav. pateiktos aplinkos triukšmo stebėsenos vietos. 
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5.1 pav. Aplinkos triukšmo stebėsenos vietos Radviliškio mieste

Aplinkos triukšmo stebėsenos vietos:
1. Lizdeikos g. prie Lizdeikos gimnazijos;
2. Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos;
3. Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos;
4. Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo mokyklos;
5. A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“;
6. V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „žvaigždutė“;
7. Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“;
8. Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykštukas“;
9. Maironio g. prie bažnyčios;
10.  Šiaulių g. prie kapinių teritorijos;
11.  Gedimino g. prie technologijų ir verslo mokymo centro;
12. Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos;
13. Šaltinio g. Šeduvoje prie lopšelio-darželio;
14. Vilniaus g. Šeduvoje prie globos namų;
15. Mokyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos;
16. Maironio g. Baisogaloje prie slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės;
17. Grinkiškio g. Baisogaloje prie mokyklos-darželio;
18. Tilto g. Grinkiškyje prie mokyklos;
19. Pašušvio miestelyje prie mokyklos;
20. Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos;
21. Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos;
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22. Gomertos g. Šaukote prie mokyklos;
23. Algirdo g. Alksniupiuose prie mokyklos;
24. Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos;
25. Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos;
26. Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos;
27. Tyrulių kaime prie mokyklos;
28. Mokyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų;
29. Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės.

2014 m. IV ketv. atliktų triukšmo matavimų duomenimis, maksimalus triukšmo lygis 
matavimo vietose dienos metu (nuo 6 val. iki 18 val.) kito nuo 64,8 iki 84,6 dBA. Maksimalaus 
triukšmo ribinio dydžio (70 dBA) viršijimai gauti 20 matavimų vietų ir sudaro 48 proc. Di-
džiausi viršijimai gauti Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Dariaus ir Girėno 
g. prie Jaunimo mokyklos, Maironio g. prie bažnyčios, Gedimino g. prie technologijų ir verslo 
mokymo centro ir Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos. Mažiausias maksimalus triukšmo lygis 
išmatuotas Gražinos g. prie Gražinos pagrindinės mokyklos, Topolių g. prie lopšelio-darželio 
„Kregždutė“, Pilies g. prie Šeduvos gimnazijos, Ateities g. Pakalniškiuose prie mokyklos ir Mo-
kyklos g. 6, Polekėlėje prie globos namų (žr. 5.2 pav.).

Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 54,6 iki 72,0 dBA. Ribinio dy-
džio (65 dBA) viršijimai gauti 10 matavimo vietų ir sudaro 24 proc. Didžiausi viršijimai gauti 
Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo moky-
klos, Maironio g. prie bažnyčios, Šiaulių g. prie kapinių teritorijos, Mokyklos g. Baisogaloje 
prie gimnazijos. Mažiausias ekvivalentinis triukšmo lygis gautas Gražinos g. prie Gražinos 
pagrindinės mokyklos, V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „žvaigždutė“, Topolių g. prie lop-
šelio-darželio „Kregždutė“, Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos, Mokyklos g. 6, Polekėlėje 
prie globos namų. 

5.2 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose dienos metu
 (6-18val.). Ribinis dydis 70 dBA

Maksimalus triukšmo lygis vakaro metu (nuo 18 val. iki 22 val.) matavimo vietose 
kito nuo 59,5 iki 78,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 16 matavimo vietų ir su-
daro 38 proc. Didžiausias maksimalus triukšmas išmatuotas Dariaus ir Girėno g. prie Jaunimo 
mokyklos, V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio „žvaigždutė“, Mokyklos g. Baisogaloje prie 
gimnazijos, Pergalės g. Sidabrave prie mokyklos, Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės (žr. 
5.3 pav.).
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Ekvivalentinis triukšmo lygis vakaro metu kito nuo 43,5 iki 64,7 dBA. Vakaro ribinis 
dydis (60 dBA) viršytas 9 tyrimų vietose ir sudaro 21 proc.

5.3 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose vakaro metu 
(18-22val.). Ribinis dydis 65 dBA

Maksimalus triukšmo lygis nakties metu (nuo 22 iki 6 val.) kito nuo 52,8 iki 71,7 
dBA. Ribinio dydžio (60 dBA) viršytas 12 tyrimų vietų ir sudaro 29proc. Didžiausi viršiji-
mai  gauti A. Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“, V. Brazausko g. prie lopšelio-darželio 
„žvaigždutė“, Topolių g. prie lopšelio-darželio „Kregždutė“, Mokyklos g. Baisogaloje prie gim-
nazijos ir  Gedimino g. prie Radviliškio ligoninės (žr. 5.4 pav.).

Ekvivalentinis triukšmo lygis nakties metu kito nuo 39,9 iki 56,2 dBA. Ribinio dydžio 
(55 dBA) viršijimai gauti 3 matavimo vietose ir sudaro 7 proc.  Didžiausi viršijimai  gauti A. 
Povyliaus g. prie lopšelio-darželio „Eglutė“, Vasario 16-osios g. prie vaikų globos namų „Nykš-
tukas“, Šiaulių g. prie kapinių teritorijos.

5.4 pav. Maksimalaus triukšmo pasiskirstymas matavimo vietose nakties metu
 (22-6 val.). Ribinis dydis 60 dBA

Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (Ldvn) vertės tyrimo vietose kito nuo 56,7 
iki 70,0 dBA. Ribinio dydžio (65 dBA) viršijimai gauti 8 tyrimo vietose ir sudaro 19 proc. Di-
džiausios vertės gautos Radvilų g. prie V. Kudirkos pagrindinės mokyklos, Dariaus ir Girėno 
g. prie Jaunimo mokyklos, Maironio g. prie bažnyčios, Šiaulių g. prie kapinių teritorijos, Mo-
kyklos g. Baisogaloje prie gimnazijos. Mažiausias paros triukšmas, neviršijantis ribinio dydžio, 
gautas Dariaus ir Girėno g. Šiaulėnuose prie mokyklos, Taikos g. Aukštelkuose prie mokyklos, 
Pociūnėlių miestelyje prie mokyklos, Tyrulių kaime prie mokyklos, Mokyklos g. 6, Polekėlėje 
prie globos namų (žr. 5.5. pav.).
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5.5 pav. Dienos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (Ldvn)
 pasiskirstymas matavimo vietose. Ribinis dydis 65 dBA

Maksimalaus triukšmo neatitikimas ribiniam dydžiui kito nuo 29 proc. nakties metu, 
iki 48 proc. dieną. Ekvivalentinio triukšmo neatitikimų ribiniam dydžiui skaičius kito nuo 7 
proc. nakties metu, iki 24 proc. dieną. Dienos, vakaro, nakties triukšmo rodiklio neatitikimų 
ribiniam dydžiui skaičius  sudaro 19 proc. visų matavimo vietų (žr. 3 lentelė; 5.6 pav.).

              3 lentelė
Radviliškio rajono aplinkos triukšmo rodiklių neatitikimo ribiniams 

dydžiams skaičius procentais

Eil. 
Nr. Triukšmo rodiklis Paros laikas, val. Ribinis dydis, 

dBA
Neatitikimas rib-
iniam dydžiui, %

1. Lmax. 6-18 70 48
2. Lmax. 18-22 65 38
3. Lmax. 22-6 60 29
4. Lekv. 6-18 65 24
5. Lekv. 18-22 60 21
6. Lekv. 22-6 55 7
7. Ldvn 65 19

5.6 pav. Triukšmo matavimo vietų, kuriose viršijami ribiniai dydžiai (proc.)
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VII. APIBENDRINIMAS

Radviliškio rajonų gyventojų sveikatos būklės ataskaitoje pateikti duomenys ir jų 
analizė parodo Radviliškio rajono ir visos šalies sveikatos problemas. Radviliškio rajone, kaip 
ir visoje Lietuvoje būdinga gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencija. Radviliškio rajone nuo 
2010 m. iki 2014 m. pradžios gyventojų skaičius sumažėjo apie 5 tūkst. Mirtingumo rodiklis 
jau ilgą laiką yra aukštesnis nei gimstamumo, tai parodo natūralus gyventojų prieaugis, kuris 
Radviliškio rajone išlieka neigiamas - -7,5 atvejo 1 000 gyv.

Jau daugelį metų nesikeičia mirties priežasčių struktūra. Radviliškio rajone, kaip ir 
visoje šalyje daugiau nei pusės visų mirusiųjų mirties priežastis – kraujotakos sistemos ligos, 
kuris 2013 m. išaugo ir siekė 1066,6 atvejo 100 000 gyv., antroje vietoje buvo piktybiniai navi-
kai (261,7/100 000 gyv.). Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai 
(savižudybės) ir pasikėsinimai priskiriami išorinėms mirties priežastims (152/100 000 gyv.), 
kurios yra trečioje vietoje pagal mirties priežasčių struktūrą. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 2013 m. 46 724 Ra-
dviliškio rajono gyventojams buvo užregistruotas bent vienas sutrikimas.Radviliškio rajone ir 
visoje šalyje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų. 2013 m. daugiausia Radviliškio 
rajono gyventojų sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, antroje vietoje pagal sergamumą yra trau-
mos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių padariniai, kurie sudarė 130 atvejų 1 000 gyv. 
Kraujotakos sistemos ligomis teko 52 atvejo 1 000 gyv. sergamumo atvejai,  daugiausia jų sirgo 
hipertenzine, cerebrovalskuline bei kitomis širdies ligų formomis. 

Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje sergamumas užkrečiamomis ligomis su-
daro apie 20 proc. visų šalies užregistruotų ligų. 2013 m. Radviliškio rajone buvo užregis-
truotos 10 887 užkrečiamos ligos, kurių sergamumo struktūroje didžiausią dalį, t. y. 94 proc. 
sudarė sergamumo oro lašeliniu keliu plintančios infekcijos, iš kurių 85,6 proc. - sergamumas 
ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis.

Tuberkuliozė (TB) - labiausiai išplitusi visame pasaulyje užkrečiamoji liga. Jos pli-
timui svarbiausią reikšmę turi medicininiai, socialiniai ir ekonominiai faktoriai. Nuo 2011 
m. Radviliškio rajone sergamumas tuberkuliozės didėja ir viršija šalies vidutinio sergamumo 
rodiklį. 2013 m. Radviliškio rajone užregistruota 28 tuberkuliozės atvejai

Apibendrinus 2014 m. IV ketv. atliktus aplinkos triukšmo tyrimų duomenimis gali-
ma teigti, kad maksimalus triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo kito nuo 52,8 iki 84,6 dBA. 
Dienos metu ribinis dydis viršytas 20,  vakaro metu 16 ir nakties 12 tyrimo vietose. Didžiau-
sias triukšmo lygis išmatuotas, matavimo vietose, pravažiuojant krovininiams automobiliams, 
autobusams. Ekvivalentinis triukšmo lygis tyrimo vietose kito nuo 39,9 iki 72,0 dBA. Dienos  
metu ribinis dydis viršytas 10, vakaro metu 9, nakties metu 3 tyrimo vietų. Apskaičiuota die-
nos, vakaro ir nakties triukšmo rodiklio (Ldvn) vertė  tyrimo vietose kito nuo 56,7 iki 70,0 dBA. 
Ribinio dydžio viršijimai gauti 8 tyrimo vietose. Matavimo vietų, kuriose viršijami triukšmo 
rodiklių ribiniai dydžiai, skaičius miesto aplinkoje  kito nuo 7 proc.  iki 48 proc. Daugiausia 
maksimalaus ir ekvivalentinio triukšmo viršijimų gauta dienos metu.






