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SANTRAUKA 
 

Ataskaitoje “Radviliškio rajono gyventojų sveikatos būkl÷ 2009 metais“ pateikiami 2009 

metų statistiniai duomenys ir jų analiz÷ apie demografinę situaciją Radviliškio rajone, gyventojų 

sveikatą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą. Daugelis Radviliškio rajono demografinių, gyventojų 

sveikatos ir jos priežiūros rodiklių lyginami su Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos 

atitinkamais rodikliais. Nustatyti ir įvertinti svarbiausių rodiklių pokyčiai 2005-2009 metais. 

Rengiant ataskaitą naudoti Statistikos departamento prie LR Vyriausyb÷s, Lietuvos sveikatos 

informacijos centro, Valstybin÷s ligonių kasos, Šiaulių teritorin÷s ligonių kasos, Užkrečiamų ligų 

profilaktikos ir kontrol÷s centro, Lietuvos AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, 

Valstybin÷s darbo inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijos, Vilniaus universiteto onkologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Sveikatos 

vadybos katedros ir daugelio Šiaulių apskrities bei Radviliškio miesto institucijų duomenys, jų 

metin÷s statistin÷s ataskaitos, kompiuterizuotos duomenų baz÷s.  
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1.DEMOGRAFINö SITUACIJA 
Statistikos Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s duomenimis, jau daugelį 

metų gyventojų skaičius šalyje sistemingai maž÷ja. 2010 metų pradžioje Lietuvoje gyveno 3329,0 

tūkst. gyventojų, tai yra 20,8 tūkst. mažiau negu 2009 metų pradžioje. Miestuose gyveno 2229,5 

tūkst. (67 proc.) šalies gyventojų, kaime – 1099,5 tūkst. (33 proc.). 

2010 metų pradžioje Radviliškio rajone gyveno 47 626 žmon÷s: 22 625 (47,5 proc.) vyrai ir   

25 001 (52,5 proc.) moterys, Šiaulių apskrityje gyveno 341 687 tūkst. gyventojų. Nuo 2006 iki 2010 

metų pradžios tiek Lietuvoje, tiek Radviliškio rajone ir Šiaulių apskrityje gyventojų skaičius maž÷ja 

(1.1 pav.). Gyventojų skaičius maž÷ja d÷l neigiamo migracijos saldo ir labai mažo natūralaus 

gyventojų prieaugio. 

 

 

1.1 pav. Radviliškio rajono, Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos 
gyventojų skaičius 2006-2010 m. pradžioje 

Šaltinis: Statistikos Departamentas prie LR Vyriausyb÷s 

 
Pagal tarptautiniu mastu priimtus vertinimus, Lietuva priskiriama prie demografiškai 

sen÷jančių šalių grup÷s, tai yra did÷ja senyvo amžiaus (60 metų ir vyresnių) žmonių skaičius 

bendrame gyventojų skaičiuje. 2010 metų pradžioje Lietuvoje buvo 697,1 tūkst. pagyvenusių 

žmonių, jie sudar÷ 20,9 proc. bendro gyventojų skaičiaus. Radviliškio miesto savivaldyb÷je 

pagyvenusių žmonių buvo – 22 proc., o Šiaulių apskrityje 21,2 proc. Vaikai (0-14 metų amžiaus) 

šalyje sudar÷ 15 proc., Radviliškio rajone – 16 proc. ir apskrityje – 15 proc. 1.2 pav. pateiktas 

gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Radviliškio rajone, apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 

2010 metų pradžioje. Taigi šiuo metu t÷vų kartą keičia ženkliai mažesn÷ vaikų karta. Nors nuo 2003 

metų gimusiųjų skaičius šalyje did÷ja, gimstamumo lygis neužtikrina teigiamos kartų kaitos.  
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1.2 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Radviliškio rajone, 
Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2010 m. pradžioje 
  

Šaltinis: Statistikos Departamentas prie LR Vyriausyb÷s 

 

Radviliškio rajonui, kaip ir kitiems Lietuvos rajonams, bei visai šaliai, būdinga natūralaus 

gyventojų prieaugio maž÷jimo tendencija, sąlygojama did÷jančio mirtingumo ir maž÷jančio 

gimstamumo. 

Paskutiniuosius 15 metų gimstamumas maž÷jo tiek d÷l veiksnių, kuriuos sąlygojo ÷jimo į 

rinkos ekonomiką sąlygos ir patirtas ūkio nuosmukis, tiek d÷l Lietuvoje labai paprast÷jusios šeimos 

transformacijos, pasireiškiančios šeimos kūrimo ir vaikų gimdymo atid÷jimu v÷lesniam laikui. 

Gimstamumo rodiklis Radviliškio rajone 2009 metais buvo panašus kaip Šiaulių apskrityje 

ir visoje Lietuvoje. Lietuvoje gim÷ 36 682 naujagimiai, tai yra 11/1 000 gyv., Radviliškio rajone 

9,4/1 000 gyv. ir apskrityje 10,1/1 000 gyv. (1.3 pav.). Tiksliau natūralią gyventojų kaitą atspindi 

suminis gimstamumo rodiklis, kuris rodo, kiek vidutiniškai gyvų kūdikių pagimdytų viena moteris 

per visą savo gyvenimo reproduktyvų laikotarpį, jeigu ji sulauktų 50 metų amžiaus ir kiekvienoje 

amžiaus grup÷je išliktų atitinkamų metų gimstamumo rodikliai. 2009 metais suminis vaisingumo 

rodiklis Radviliškio rajone buvo 1,47, Šiaulių apskrityje ir visoje šalyje – 1,52. Tuo tarpu normalią 

kartų kaitą užtikrinantis rodiklis tūr÷tų būti didesnis nei 2. 

Didelį susirūpinimą kelia nuo 2000 metų v÷l did÷jantis Lietuvos gyventojų mirtingumas, 

Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklis nuo 1994 metų yra didesnis nei gimstamumo, tokia 

tendencija vyrauja ir Radviliškio rajone (1.4 pav.).  

Daugelį metų maž÷jantis natūralus gyventojų prieaugis 2009 metais Radviliškio rajone 

sudar÷   (-5,1), šalyje – (-1,6) ir Šiaulių apskrityje – (-2,8) 1 000 gyv. (1.3 pav.). 
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1.3 pav. Natūralios gyventojų kaitos rodikliai Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje 
ir Lietuvos Respublikoje 2009 m. ( 1 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 

 

1.4pav. Gimstamumo ir mirtingumo rodiklių kitimas Radviliškio rajone 1994-2009 
m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷ 

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro mirtingumo, o mirtingumo nuo 

pagrindinių priežasčių vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomen÷je yra 

aktualiausios ir kaip jos kinta. 

Mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų nekinta. 2000-2009 metais Lietuvoje, 

Radviliškio rajone ir apskrityje daugiausia žmonių mir÷ nuo kraujotakos sistemų ligų, piktybinių 
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navikų ir išorinių mirties priežasčių (transporto įvykių, apsinuodijimų alkoholiu, savižudybių, 

nužudymų ir kt.).  

2009 metų Radviliškio rajono nuo kraujotakos sistemos ligų mirtingumas 845,4 atvejai 100 

000 gyv. Šiaulių apskrities rodiklis (708,7/100 000 gyv.) šiek tiek didesnis už Lietuvos (697,5/100 

000 gyv.) (1.6 pav.). Kraujo apytakos sistemos ligos yra dažniausia vyresnio amžiaus žmonių 

mirties priežastis. 

Mirtys d÷l piktybinių navikų ir toliau išlieka svarbia sveikatos problema. Piktybiniams 

navikams tenka antroji vieta tarp mirties priežasčių. 2009 metais Radviliškio rajone mirtingumas 

nuo piktybinių navikų buvo 245,7 atvejai 100 000 gyv., (1.6 pav.) Lietuvos, Radviliškio rajono ir 

apskrities vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų yra didesnis negu moterų. 

Šalies socialinę ir ekonominę situaciją, teis÷tvarkos ir teis÷saugos būklę atspindi 

mirtingumas nuo išorinių priežasčių. Nelaimingus atsitikimus, apsinuodijimus ir traumas galima 

vadinti Lietuvos nacionaline nelaime. Tarp mirties priežasčių nelaimingi atsitikimai ir traumos 

užima 3–ąją vietą po širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. Radviliškio rajone 60 

(124,9/100 000 gyv.) žmonių mir÷ nuo išorinių mirties priežasčių (1.5 pav.) 

Iš 1.6 pav. matome, kad nuo 2005 iki 2009 metų mirtingumo rodikliai Radviliškio rajone 

mažai kito, 2009 metais mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų buvo 845,4 atvejai 100 000 

gyv., nuo piktybinių navikų – 245,7/100 000 gyv., išorinių mirčių – 124,9/100 000 gyv. ir 

mirtingumas nuo kv÷pavimo sistemos ligų – 68,7 atvejai 100 000 gyv.  

 

 

1.5 p
av. Mirtingumas pagal priežastis Radviliškio rajone, Šiaulių 
apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2009 m. (100 000 gyv.) 

 
Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 
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1.6 pav. Mirtingumas pagal priežastis Radviliškio rajone 2005-2009 m.          
(100 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 
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2. MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA 
Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra vaikų iki 1 metų mirtingumas arba 

kūdikių mirtingumas, kuris tarptautiniu mastu dažnai prilyginamas šalies socialinio – ekonominio 

išsivystymo ekvivalentui. 

Palyginus Radviliškio rajono, Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos kūdikių 

mirtingumą, paaišk÷jo, kad Radviliškio rajono  situacija yra patenkinama, t.y. nuo 2006 metų iki 

2009 metų vidurkis buvo 9,4 mirties atvejai 1 000 gyvų gimusiųjų vaikų. Ypač situacija bloga 

buvusi 2007 m. (2.1 pav.).  

 

2.1 pav. Kūdikių iki 1 m. mirtingumas Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 
Lietuvos Respublikoje 2006-2009 m. (1 000 gyvų gimusiųjų) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 

 

Vaiko mirties tikimyb÷ pirmaisiais jo gyvenimo metais n÷ra vienoda. Ji ypač didel÷ 

pirmosiomis gyvenimo dienomis ir pirmą m÷nesį. Dažnai perinatalinis (perinatalinis laikotarpis – 

tai laikotarpis prasidedantis nuo 22 vaisiaus gyvenimo savait÷s ir baigiasi 6 diena po gimdymo) ir 

ankstyvasis neonatalinis (tai mirusių naujagimių per pirmąsias 6 gyvenimo paras skaičius 1 000-ui 

gyventojų) mirtingumas laikomas akušerijos ir naujagimių sveikatos priežiūros įstaigų darbo 

kokyb÷s rodikliu. Kartais perinatalinio mirtingumo rodikliu vertinamas ir bendras sveikatos 

priežiūros sistemos lygis. 

Išanalizavus Lietuvos Respublikos, Radviliškio rajono ir Šiaulių apskrities perinatalinį 

mirtingumą 2009 metais, paaišk÷jo, kad Radviliškio rajone nebuvo nei vieno atvejo. (2.2 pav.). 



 

10 

Radviliškio rajone akušerijos stacionaruose 2005 metais buvo užregistruota daugiausia 

gimusių negyvų kūdikių (2,6/1 000-ui gimusiųjų), perinatalinio ir ankstyvojo neonatalinio 

mirtingumo rodiklis 2007 metais (2,7/1 000-ui gimusiųjų). (2.3 pav.).  

 

2.2 pav. Perinatalinis mirtingumas akušerijos stacionaruose Radviliškio rajone, 
Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2009 m. (1 000-ui gimusiųjų) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

2.3 pav. Perinatalinis mirtingumas akušerijos stacionaruose Radviliškio 
rajone  2005-2009 m. (1 000-ui gimusiųjų). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Apie 52,5 proc. (25 001)  Radviliškio rajono gyventojų sudaro moterys, tarp kurių 46 proc. 

yra vaisingo amžiaus (15-49 m.). Nediskutuojame, jog būsimų kartų sveikata labai priklauso nuo 

motinų sveikatos būkl÷s. Deja, mūsų visuomen÷je paplitę įvairūs moters sveikatą žalojantys 

socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Lietuvoje n÷ščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikata – 

prioritetin÷ sveikatos priežiūros sritis, o perinatalinis ir kūdikių mirtingumas yra svarbūs sveikatos 
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priežiūros kokyb÷s rodikliai. Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų 

sveikatos būkl÷s. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis daugiausia gimd÷ 20-24 metų 

amžiaus moterys (2.4 pav.) 

 

2.4 pav. Gimusiųjų skaičius pagal moters amžių Radviliškio rajone 2009 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausyb÷s 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis per paskutiniuosius tris metus dirbtinių 

abortų skaičius Radviliškio rajone yra vidutiniškai 3,1 abortų atvejai 1 000-ui vaisingo amžiaus 

moterų. Lietuvos mastu dirbtinių abortų skaičius nuo 2006 metų nežymiai maž÷ja (2.5 pav.).  

 

2.5 pav. Dirbtinių abortų skaičius 1 000-ui vaisingo amžiaus moterų 
Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2006-2009 
m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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2009 metais Lietuvos Respublikoje daugiau nei pus÷ abortų buvo atlikta pagal moterų norą 

(61,7 proc.). Radviliškio rajono ir apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje yra 

savaiminiai persileidimai (rajone – 68 proc., apskrityje – 68,5 proc.) (2.6 pav.). 

 

2.6 pav. Abortai pagal rūšis Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos 
Respublikoje 2009 m. (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Lietuvoje aborto problema n÷ra plačiai ir nuodugniai ištirta. Tačiau moksliniai tyrimai 

atlikti išsivysčiusiuose pasaulio ir Europos šalyse patvirtina, jog tarp aborto ir patiriamojo smurto 

šeimoje yra labai tamprus ryšys. Moters sprendimą pasirinkti abortą dažnai lemia ne tiek išoriniai, 

kiek vidiniai veiksniai: iš anksto susiformuota neigiama nuostata n÷štumo atžvilgiu. 

Nepageidaujamas n÷štumas yra tam tikra kriz÷ moteriai ir ji gali būti nepaj÷gi priimti sau palankių 

sprendimų ir lengviau pasiduoda artimųjų spaudimui. Moteriai tokioje būkl÷je būtina pagalba, 

kurios trūkumas taip pat gali būti vertinamas kaip viena iš aborto paplitimo priežasčių. Šiandien itin 

aktualu ne tik suteikti moteriai informaciją apie aborto žalą jos sveikatai, bet ir kurti bei pl÷toti 

konsultacinę (socialinę, psichologinę, teisinę) pagalbą moterims nepageidaujamo n÷štumo atveju 

siekiančioms jį nutraukti. 
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3. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLöS RODIKLIAI 

3.1. Gyventoju sergamumas 
Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių, tai naujai 

nustatytų ligos 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. Tod÷l 

duomenys apie sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą, 

nustatant prioritetines sveikatos problemas. Nuolat sekami ir analizuojami sergamumo duomenys 

leidžia prognozuoti jo pokyčius, skatina visuomen÷s sveikatos mokslo pl÷totę. 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis 2009 metais Radviliškio rajone, 

apskrityje ir visoje šalyje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų, Radviliškio rajone         

1 000-ui vaikų teko  1506,9 sergamumo atvejai, o suaugusiųjų 891,6/1 000-ui suaugusiųjų (3.1.1. 

pav.). 

 

 

3.1.1. pav. Suaugusių ir vaikų sergamumas Radviliškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2009 m. ( naujai užregistruoti susirgimai 

ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose 1 000-ui vaikų ir 1 000-ui 

suaugusiųjų). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

2009 metais Radviliškio rajone ambulatorin÷se sveikatos priežiūros įstaigose apsilank÷        

8 537 vaikai. Iš visų apsilankiusiųjų vaikų, 9 proc. buvo nustatyti reg÷jimo sutrikimai. Išanalizavus 

vaikų sergamumą reg÷jimo sutrikimus pagal amžių, paaišk÷jo, kad šie sutrikimai nustatyti 6,7 proc. 

0-6 metų vaikams, 9,9 proc. – 7-14 metų vaikams ir 10 proc. – 15-17 metų vaikams. Taip pat 
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paplitusios nenormalios laikysenos – 1,2 proc. ir deformuojančios dorsopatijos – 0,9 proc. (3.1.2. 

pav.). 

 

3.1.2. pav. Radviliškio rajono 0-17 m. vaikų sergamumas kai kuriomis ligomis 
ir sutrikimais (proc. nuo apsilankiusiųjų) 2009 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

Gyventojų sergamumo struktūra pagal pagrindines ligų klases skiriasi nuo mirtingumo 

struktūros. Kreipimosi į sveikatos priežiūros įstaigas duomenimis, 2009 metais daugiausia 

Radviliškio rajono gyventojų sirgo kv÷pavimo sistemos ligomis (332 /1 000 gyv.) ir kraujotakos 

sistemos ligomis (208,6/1 000 gyv.). 2009 metais virškinimo sistemos ligomis sirgo (91,6/1 000 

gyv.) gyventojai. Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje šios ligos užima trečiąją vietą (3.1.3. 

pav.).  

 

3.1.3. pav. Gyventojų sergamumas kai kuriomis ligomis Radviliškio 

rajone 2009 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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Kaip jau buvo min÷ta, dažniausiai gyventojai serga kv÷pavimo sistemos ligomis. 

Didžiausias sergamumas šiomis ligomis 15-19 metų amžiaus grup÷je. Kraujotakos sistemos ligos 

vyrauja tarp vyresnio amžiaus gyventojų. (3.1.4. pav.). 

 

3.1.4. pav. Naujai užregistruotų ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose ligų 
skaičius pagal amžiaus grupes Radviliškio rajone 2009 metais 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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3.1.5. pav. Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis Radviliškio rajone 2009 m.           

(1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

Mažas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, neracionali mityba, rūkymas bei nesaikingas 

alkoholio vartojimas skatina kraujotakos sistemos ir kitų l÷tinių neinfekcinių ligų plitimą. 200 

metais Radviliškio rajone kraujotakos sistemos ligomis sirgo 11 204 gyventojai. Didžiausią dalį tarp 

sirgusių kraujotakos sistemos ligomis sudar÷ asmenys sirgę hipertenzine liga (126,5/1 000 gyv.), 

išemin÷ širdies liga – 35,5 atvejai 1000 Radviliškio rajono gyventojų (3.1.5. pav.). Kreipimosi į 

sveikatos priežiūros įstaigos duomenimis kraujotakos sistemos ligomis dažniau serga moterys nei 

vyrai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126,5
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0,9

23,5

3,7

Hipertenzinė liga Išeminė širdies 

liga

Miokardo 

infarktas

Cerebrovaskulinės 

ligos

Širdies veiklos 
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3.2. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 
Psichikos sveikata yra neatsiejama bendrosios sveikatos priežiūros dalis. Visuomen÷s 

psichikos sveikatai didelę įtaką turi biologiniai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Remiantis 

Valstybinio psichikos sveikatos centro metinių ataskaitų duomenimis, per pastaruosius šešerius 

metus pacientų, besigydančių pas psichikos sveikatos priežiūros specialistus, skaičius padid÷jo 2 

proc. Tačiau šie duomenys atspindi tik tuos atvejus, kai asmuo jau kreip÷si į psichiatrijos įstaigą ir 

buvo gydomas, o ne tikrąjį psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą. 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, nuo 2005 iki 2009 metų sergamumas  

psichikos ligomis Šiaulių apskrityje ir šalyje kinta, o Radviliškio rajone gana ženklus kitimas. Iš 

visų Radviliškio rajono 2009 metais pirmą kartą susirgusių psichikos ligomis gyventojų 6,3/100 000 

gyv. buvo diagnozuota šizofrenija. Didžiausias sergamumas psichikos ligomis buvo 2007 metais 

Radviliškio rajone, net 109,1 atvejai 100 000 gyv. (3.2.1. pav.). 

 

3.2.1. pav. Sergamumas psichikos ligomis Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 
Lietuvos Respublikoje 2005-2009 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Lietuvoje toliau plinta narkomanija. Bet 2006 ir 2009 metais Radviliškio rajone nebuvo 

užregistruoto nei vieno atvejo, kad asmuo kreiptųsi į sveikatos priežiūros įstaigą d÷l psichikos ir 

elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas. 2005 metais sergančių 

narkomanija ir toksikomanija Radviliškio rajone užregistruota 2 atvejai 100 000 gyv. (3.2.2. pav.). 

Ligotumas psichikos ligomis Radviliškio rajone 2009 metais siek÷ 23,1/100 000 gyv. 
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. 

3.2.2. pav. Sergamumas narkomanija, toksikomanija Radviliškio rajone 
2005-2009 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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3.3. Sergamumas užkrečiamomis ligos 
Prioritetin÷ visuomen÷s sveikatos problema Lietuvoje yra užkrečiamos ligos. Užkrečiamųjų 

ligų plitimą lemia ekonominiai, ekologiniai veiksniai, gyventojų demografiniai ir elgesio pokyčiai, 

tarptautin÷s kelion÷s ir komercija, technologijų ir pramon÷s pl÷tra. Didelę įtaką užkrečiamųjų ligų 

plitimui turi mikroorganizmų prisitaikymas ir kintamumas, jų platintojų populiacijos išplitimas, 

infekcinių ligų kontrol÷s priemonių nepaisymas ir kiti veiksniai. 
Užkrečiamosios ligos kasmet vidutiniškai sudaro ne mažiau 20 proc. bendrojo šalies 

gyventojų sergamumo ir yra prioritetin÷ visuomen÷s sveikatos problema. Manoma, kad tikrasis sergančiųjų 

ir užsikr÷tusiųjų skaičius kelis kartus didesnis, nes lengviau sergantieji gydosi patys ir į medikus nesikreipia. 

Apie 92 proc. visų užkrečiamųjų ligų sudaro oro lašelin÷s infekcijos. 

Viena iš gr÷smingų užkrečiamų ligų yra tuberkulioz÷. Sergamumas tuberkulioze nuo 1990 

iki 1998 metų did÷jo. Tuberkulioz÷s gydymo strategijos įgyvendinimas asmens sveikatos priežiūros 

įstaigose pad÷jo stabilizuoti sergamumą tuberkulioze. Pager÷jus tuberkulioz÷s bakteriologinei 

diagnostikai, daugiau išaiškinama ligonių sergančių atvira plaučių tuberkulioze su dideliais 

pakitimais ir daugybin÷mis irimo ertm÷mis juose. 2009 metai aktyvia kv÷pavimo organų 

tuberkulioze sirgo 1 662 asmenys, tai sudar÷ 49,8 atvejo 100 000 gyv. ir atvira kv÷pavimo organų 

tuberkulioze – 1 251 (37,5/100 000 gyv.).  

Per paskutiniuosius keturis metus Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje sergamumas 

tuberkulioze maž÷ja, Radviliškio rajone nuo 2006 metų (58,1 /100 000 gyv.) iki 2008 metų 

(92,1/100 000 gyv.) sergamumas tuberkulioze did÷jo, o 2009 metais prad÷jo maž÷ti. (3.3.1. pav.). 

 

3.3.1. pav. Sergamumas aktyvia tuberkulioze Radviliškio rajone, 

Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2006-2009 m. (100 000 gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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Sergamumas, šia infekcine liga maž÷ja t.y., 2008 metais naujai susirgo 43, o 2009 metais – 

33  Radviliškio rajono gyventojai, iš kurių 100 proc. buvo hospitalizuota. Daugiausia sergančių 

tuberkulioze užregistruota 35-44 m. amžiaus grup÷je (3.3.2. pav.). 

 

3.3.2. pav. Registruotų ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose            
tuberkulioz÷s atvejų skaičius pagal amžiaus grupes Radviliškio rajone 
2009 m. 

Šaltinis: Šiaulių visuomen÷s sveikatos centras  Radviliškio skyrius 

 

Gripas tarp ūmių kv÷pavimo takų ligų yra viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių 

ligų. Kasmet 20 proc. vaikų ir 5 proc. suaugusiųjų perserga gripu. Didelių epidemijų metu šia liga 

suserga nuo 2 iki 30 proc. gyventojų. Gripo epidemijų metu visada yra stebimas gyventojų 

mirtingumo padid÷jimas. Šį mirtingumo padid÷jimą sąlygoja ne tik gripas ir pneumonijos, bet taip 

pat širdies ir kraujagyslių bei kitos l÷tin÷s ligos, kurių paūm÷jimus sukelia gripo infekcija. 

Radviliškio rajone 2009 gripu sirgo 1181 gyventojai, iš jų 565 vyrai ir 616 moterys. Vaikų 

iki 17 metų amžiaus sergamumas gripu, kaip ir 2008 metais, sudar÷ didžiausią dalį (56,6 proc.) visų 

susirgusių gripu (3.3.3 pav.). Iš visų susirgusių gripu Radviliškio rajono gyventojų hospitalizuoti 

buvo 63 žmon÷s. Šiaulių visuomen÷s sveikatos centro Radviliškio skyriaus duomenimis, 

Radviliškio rajone apart gripo, oro lašelinių infekcijų struktūroje vyravo sergamumas v÷jaraupiais, 

jais sirgo 106 gyventojai. 



 

21 

 

3.3.3. pav. Registruotų ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose gripo atvejų 
skaičius pagal amžiaus grupes Radviliškio rajone 2009 m. 

Šaltinis: Šiaulių visuomen÷s sveikatos centras  Radviliškio skyrius  

 

Lietuvoje maž÷ja sergamumas skiepijimu valdomomis užkrečiamomis ligomis. Vakcinacija 

– būtina asmens sveikatos priežiūros sudedamoji dalis, įgalinanti apsaugoti vaikus nuo susirgimų, jų 

komplikacijų bei mirčių. Pagrindinis praktinį skiepijimo darbą koordinuojantis dokumentas yra 

skiepijimo kalendorius. Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktikos skiepijimų 

kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugs÷jo 16 d. 

įsakymų Nr. V-646 (Žin., 2004, Nr. 142-5210), skiepijama nuo tuberkulioz÷s, hepatito B, kokliušo, 

difterijos, stablig÷s, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonuk÷s, Haemophilus influenzae 

B tipo infekcijos. 1 lentel÷je. matome 2009 metais paskiepytų asmenų skaičių Radviliškio rajone. 

1 lentel÷. Paskiepytų asmenų skaičius Radviliškio rajone 2009 m. (abs.sk) 

 Naujagimiai, kūdikiai 12 metų vaikai Kiti (0-17 metų) 18 metų ir vyresni 

Tuberkulioz÷ 355 0 0 0 

Difterija, 
stablig÷, 
kokliušas 

0 0 378 623 

Tymai 0 0 349 0 

Raudonuk÷ 0 0 349 0 

Hepatitas B 355 536 359 0 

Epideminis 
parotitas 

0 0 349 0 

Šaltinis: Šiaulių visuomen÷s sveikatos centras  Radviliškio skyrius  
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3.4. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 
Pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis (LPL) kasmet užsikrečia apie 250 mln. žmonių. 

Rytų Europoje, įskaitant ir Lietuvą, šie susirgimai yra labai paplitę. Dažniausiai šiomis ligomis 

užsikrečiama nesaugių lytiniu santykiu metu su mažai pažįstamu ar net atsitiktiniu asmeniu, 

nenaudojant prezervatyvų. 

LPL priklauso tų ligų grupei, apie kurias mes mieliau nutylime arba kalbame pašnibždomis. 

Iškreipti vaizdai ir žinių apie šias ligas stoka sukelia bereikalingą įtampą, nerimą ar baimę. 

Radviliškio rajone 2009 metais sergamumas sifiliu buvo 6,3 atvejai 100 000 gyv., o 

gonor÷ja 11,7 atvejai 100 000gyv. (3.4.1. pav.). 

 

3.4.1. pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2009 m.                
(100  000 gyv.). (Radviliškio rajone, Šiaulių, apskrityje ir Lietuvoje 
palyginimas)  

Šaltinis: Lietuvos AIDS centras 

 

Lietuvos AIDS centro duomenimis, 2009 metais Lietuvoje užregistruoti 330 susirgimo 

sifiliu atvejai (9,9/100 000 gyv.). Radviliškio rajone 6,3 atvejai 100 000 gyv. (3.4.2. pav.). 

Sergamumo sifiliu pokyčius ir skirtumus gali lemti netiksli registracija. 
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3.4.2. pav. Sergamumas sifiliu Radviliškio rajone, apskrityje ir šalyje 
2005-2009 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos AIDS centras 

 

Nuo 2005 iki 2009 metų gonor÷jos atvejų užregistruojama daugiau nei sifilio. Susirgusiųjų 

gonor÷ja asmenų skaičius Radviliškio rajone 2009 metais, palyginus su 2008 metais padid÷jo – nuo 

0 iki 5 atvejų. Lietuvos mastu 2009 metais, palyginus su 2008 metais sumaž÷jo atitinkamai nuo 533 

iki 391 atvejo, tuo tarpu sergamumo gonor÷ja rodiklis 100 000 gyv. gerokai sumaž÷jo lyginant su 

2008 metais – atitinkamai nuo 15,9 atvejo iki 11,7 atvejo. Šiaulių apskrityje sergamumas gonor÷ja 

nuo 2008 metų iki 2009 metų padid÷jo. (3.4.3. pav.). 

 

3.4.3. pav. Sergamumas gonor÷ja Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje 
ir šalyje 2005 – 2009 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos AIDS centras 
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2009 metais Lietuvoje užregistruoti 180 nauji  ŽIV infekcijos atvejai  (5,39/100 000 gyv.). 

Per visą ŽIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį (1988-2009 m.) užregistruoti 1581 ŽIV 

užsikr÷tę asmenys, kurių amžiaus vidurkis 34 metai.  

Per pastaruosius ketverius metus (2005-2009) pastebimai kito ŽIV plitimo būdai – sąlyginai 

maž÷jo kasmet naujai užsikr÷tusiųjų per narkotikus, daug÷jo per lytinius santykius, ypač moterų. 

Ger÷jo ŽIV išaiškinamumas sveikatos priežiūros įstaigose, maž÷jo ŽIV užsikr÷tusių asmenų 

skaičius, kuriems diagnoz÷ nustatoma kardomojo kalinimo ir laisves at÷mimo vietose. 

Radviliškio rajone sergamumas nuo 2005 (1,98/100 000 gyv.)  iki 2009 metų (0/100 000 

gyv.) sumaž÷jo iki 0 (3.4.4. pav.).  

 

3.4.4. pav. Sergamumas ŽIV Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 
Lietuvos Respublikoje 2005-2009 (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos AIDS centras 
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4. TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI 
Kelių eismo įvykių ir juose nukent÷jusių žmonių skaičius 2009 metais šalyje maž÷ja, lyginat 

su 2008m. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos duomenimis, per 2009 metus įvyko 11,4 

eismo įvykių atvejai 10 000 gyv., tai yra 3 827 eismo įvykiai, kuriuose 370 (1,1/10 000 gyv.) 

žmon÷s žuvo ir 4 459 (13,3/10 000 gyv.) buvo sužeisti. Lyginant su 2008 metais,  kelių eismo  

įvykiai sumaž÷jo 20,2 proc., žuvusiųjų skaičius sumaž÷jo 25,9 proc. sužeistų žmonių skaičius 

sumaž÷jo 23,4 proc.  

Radviliškio rajono policijos komisariato duomenimis, 2009 metai rajone užregistruota 11,4 

eismo įvykių atvejai 10 000 gyv. Eismo įvykiu metu 12 (1/10 000 gyv.) žmonių žuvo ir 70 (14,5/10 

000 gyv.) buvo sužeisti (4.1 pav.). D÷l neblaivių vairuotojų kalt÷s Radviliškio rajone įvyko 7, o 

šalyje – 299 eismo įvykiai.   

Radviliškio rajone nuo 2006 iki 2007 metų eismo įvykių skaičius , ir sužeistų eismo įvykių 

metu skaičius yra stabilus tik nuo 2008 metų eismo įvykių skaičius ženkliai  maž÷je, tame tarpe ir 

žuvusiųjų skaičius 2009 metais 1 atvejis 10 000 gyv. (4.2. pav.). 

 

4.1. pav. Eismo įvykiai ir jų pasekm÷s Radviliškio rajone ir šalyje 2009 
m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Radviliškio rajono  policijos komisariatas 
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4.2. pav. Eismo įvykių dinamika Radviliškio rajone 2006-2009 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis Radviliškio rajono  policijos komisariatas 

 

Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susižalojimai (savižudyb÷s) ir 

pasik÷sinimai priskiriami išorinių mirties priežasčių klasei. Jie mirties priežasčių struktūroje užima 

trečiąją vietą. 2009 metais Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 

daugiausia mirčių buvo d÷l tyčinių susižalojimų (savižudybių), kurie Radviliškio rajone sudar÷   

43,7 atvejai 100 000 gyv. (4.3. pav.) iš kurių 71,4 proc. vyrai. 

 

4.3. pav. Mirtingumas pagal traumų ir nelaimingų atsitikimų priežastis 2009 m. 
(100 000 gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras      
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D÷l traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių priežasčių padarinių 2009 metais Radviliškio 

rajono stacionaruose ir ambulatorin÷se įstaigose gydyta 3 004 (79,1/1 000 gyv.) suaugusių ligonių ir 

894 (89,1/1 000 gyv.) vaikų (4.4. pav.).  

 

4.4. pav. Asmenų, kuriems ambulatorin÷se ar stacionarin÷se sveikatos 
priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma skaičius pagal 
didžiuosiuos Lietuvos miestus 2009 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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5. NEĮGALUMAS 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, 2009 metais šalyje buvo 22 832 

neįgalūs asmenys, kuriems pirmą kartą  nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, tai yra asmenys, 

kuriems pripažintas neįgalumo lygis ir nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikšm÷. 

Neįgalumas – d÷l asmens kūno sandaros ir funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos 

veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būkl÷s pablog÷jimas, dalyvavimo visuomen÷s 

gyvenime ir veiklos galimybių sumaž÷jimas. 

Neįgalumo lygis – tai kompleksiškai įvertinus nustatytas asmens sveikatos būkl÷s, 

savarankiškumo kasdien÷je veikloje ir galimybių ugdyti netekimo mastas, nustatomas tik asmenims 

iki 18 metų. 2009 metais 39 Radviliškio rajono vaikams, buvo pirmą kartą nustatytas neįgalumo 

lygis. 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 

duomenimis, 2009 metais Radviliškio rajone iš viso neįgaliųjų buvo 22 vaikai, kuriems neįgalumo 

lygis nustatytas 0-4 metų amžiuje. Neįgalumo lygiai yra skirstomi į sunkius, vidutinius ir lengvus 

(5.1 pav.). Dažniausiai vaikai pripažįstami neįgaliais d÷l psichikos ir elgesio sutrikimų (12 atvejų) ir 

įgimtų formavimosi ydų, deformacijos ir chromosomų anomalijų (8 atvejai). 

 

5.1 pav. Radviliškio rajono vaikų, kuriems pirmą kartą nustatytas 

neįgalumo lygis 2009 m. (abs.sk.). 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. 
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Darbingumo lygis – asmens paj÷gumas įgyvendinti anksčiau įgytą profesinę kompetenciją ar 

įgyti naują profesinę kompetenciją arba atlikti mažesn÷s profesin÷s kompetencijos reikalaujančius 

darbus. Darbingumo lygis nustatomas asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami 

valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims nuo 18 metų amžiaus iki senatv÷s pensijos amžiaus. 

Darbingumas įvertinamas procentais ir jo lygis nustatomas 5 punktų intervalais.  

Moterų ir vyrų, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis, 2009 

metais Radviliškio rajone buvo 370 atvejų. Didžiajai daliai vyrų ir moterų pirmą kartą darbingumo 

lydis buvo nustatytas 45-54 metų amžiuje (5.2. pav.). Dažniausiai 0-55 proc. darbingumo lygis 

nustatytas d÷l jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos (97 atvejai).  

 

5.2. pav. Vyrai ir moterys, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas 0-55 proc. 
darbingumo lygis Radviliškio rajone 2009 m. (abs.sk.). 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo tarnyba prie socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos. 
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6. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA 
2009 metais Radviliškio rajone daugiausia sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių 

specialistų sudar÷ specialistai su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) – 

71,4/10 000 gyv., slaugytojų skaičius antras pagal dydį – 56,9/10 000 gyv. Gydytojų skaičius sudar÷ 

14,3/10 000 gyv., tai yra skaičius  apie 4 karto mažiau nei slaugytojų ir 5 karto mažiau nei 

specialistų su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai). Mažiausias skaičius 

Radviliškio rajone yra odontologų, 3,6/10 000 gyv. Visų specialistų skaičius nuo 2006 iki 2009 

metų nekito arba kito neženkliai (6.1. pav.). 

 

6.1. pav. Gyventojų aprūpinimas medicinos personalu Radviliškio rajone 
2006-2009 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Lietuvoje nuo 2006 iki 2009 metų vienam gyventojui per metus teko 6,5-7 apsilankymų pas 

gydytojus, Radviliškio rajone – 5,2-6,4, apskrityje – 5,4-6 apsilankymai vienam gyventojui. 

Radviliškio rajone nuo 2006 iki 2009 metų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam gyventojui yra 

mažesnis  už Lietuvos vidurkį (6.2. pav.). Daugiausia Radviliškio rajono gyventojai lank÷si pas 

pirmo lygio paslaugas teikiančius gydytojus. Iš viso 2009 metais užregistruota 231,2tūkst. 

apsilankymų, tai sudar÷ 4,8 atvejai vienam gyventojui. Nuo 2006 iki 2009 metų vidutiniškai pas I 
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lygio gydytojus teko 4,6 apsilankymų vienam gyventojui ir pas II ir III lygio paslaugas teikiančius 

gydytojus – 0,9. (6.3. pav.). 

 

6.2. pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius Radviliškio rajone, apskrityje ir 
Lietuvos Respublikoje  2006-2009 m (1-am gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

 

6.3. pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius Radviliškio rajone, pagal 
gydytojų teikiamų paslaugų lygius 2006-2009 m (1-am gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Nuo 2005 iki 2009 metų bendras lovų skaičius tiek Radviliškio rajono, apskrities, ir šalies 

sveikatos priežiūros įstaigose kito nežymiai (6.4. pav.). 
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6.4. pav. Bendras lovų skaičius ligoninių stacionare Radviliškio rajone, 
Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2005-2009 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

2005-2009 metais Radviliškio rajone, apskrityje ir Lietuvos Respublikoje vidutinis gul÷jimo 

laikas stacionare trump÷ja. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2009 metais 

vidutin÷ gul÷jimo trukm÷ Radviliškio rajono ligonin÷se buvo ilgiausia vidaus ligų, skyriuose (6.5. 

pav.). 

 

6.5. pav. Vidutinis gul÷jimo laikas pagal lovų profilius Radviliškio 

rajono  ligonin÷je 2009 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Nuo 2006 iki 2009 metų lovos apyvartos rodiklis Radviliškio rajone, Šiaulių apskrityje tiek 

visoje Lietuvoje kito nežymiai (6.6. pav.). 
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 Didžiausia lovos apyvarta 2009 metais pagal lovų profilius buvo akušerijos-ginekologijos 

skyriuje (6.7. pav.). 

 

6.6. pav. Lovos apyvarta Radviliškio rajono, Šiaulių apskrities ir Lietuvos 
Respublikos stacionarin÷se sveikatos priežiūros įstaigose 2006-2009 m. 
(kartai) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 

6.7. pav. Lovos apyvarta pagal lovų profilius Radviliškio rajone stacionarin÷se 
sveikatos priežiūros įstaigose 2009 m. (kartai) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, nuo 2006 metų Radviliškio rajone 

maž÷ja greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius (6.8.pav.) 2008 metais Radviliškio 

rajone iš viso buvo suteiktos 9 009 greitosios medicinos paslaugos, iš kurių 77 proc. d÷l ūmių 

susirgimų ir būklių (6.9. pav.).  
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6.8 pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius 
Radviliškio rajone, apskrityje ir Lietuvos Respublikoje2006-2009 m.       
(1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

 

 

6.9. pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų struktūra pagal 
priežastis Radviliškio rajone 2006-2009 m. (proc.). 

 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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7. VYKDOMOS PREVENCINöS PROGRAMOS RADVILIŠKIO RAJONE 
Aktyviausiai buvo įgyvendinama v÷liausiai prad÷ta vykdyti programa (2005 m. rugs÷jo 30 

d. PSDF pos÷dyje buvo pritarta priešinių liaukos v÷žio ankstyvosios diagnostikos programai). Pagal 

šią programą visi 50-75 metų vyrai bei vyrai nuo 45 metų, kurių t÷vai ir broliai yra sirgę priešin÷s 

liaukos v÷žiu, nemokamai tikrinami d÷l šios ligos. Sergant šią liga ilgai nejaučiama jokių prostatos 

v÷žio simptomų. 

Šiaulių Teritorin÷s ligonių kasos (TLK) duomenimis 2007 metais prie Radviliškio rajono 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 5498 50-75 metų amžiaus vyrai, 2009 metais -  

5623. Palyginti didelis vyrų aktyvumas tikrintis pagal šią prevencinę programą teikia vilties, kad vis 

dažniau bus nustatomas ankstyvųjų stadijų v÷žys. 2009 metais Radviliškio rajone buvo suteiktos 

1853 informavimo ir PSA nustatymo paslaugos, 132 paslaugomis mažiau nei 2008 metais (2008 

metais -1985 ). (7.1. pav.).  

 

 

7.1. pav. Suteiktų informavimo apie priešin÷s liaukos v÷žio ankstyvąją 

diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų skaičius 2006-2009m (abs.sk.)  

Šaltinis: Šiaulių TLK 
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Šiaulių TLK duomenimis Radviliškio rajone 2009m. buvo išaiškinti ankstyvosios piktybinių 

navikų 452 atvejai. Lyginant su 2007m. diagnostika pager÷jo beveik 5 kartus 7.2. pav. 

 

7.2. pav. Ankstybosios piktybinių navikų diagnostikos išaiškinti nauji 

atvejai  Radviliškio rajone 2006-2009m (abs.sk.)  

Šaltinis: Šiaulių TLK 

2004 metais prad÷ta Vaikų dantų dengimo silantin÷mis medžiagomis programa. Šiaulių 

TLK duomenimis, silantais 2006-2007 metais buvo dengiami 5-13 metų vaikų krūminiai dantys, 

2005 metais 6-8 metų vaikams. 2008-2009 metais 6-14 metų vaikams. Šios paslaugos vaikams 

teikiamos nemokamai. Nuolatinių pirmųjų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą 

organizuoja savivaldyb÷s gydytojas, o vykdo asmens sveikatos priežiūrios įstaigos, sudariusios 

sutartis su TLK d÷l pirmin÷s odontologin÷s pagalbos paslaugų teikimo ir apmok÷jimo. Vaikų dantis 

silantin÷mis medžiagomis dengia bendrosios praktikos odontologai ar burnos higienistai. 

Uždengus dantų vageles silantais krūminiai dantys apsaugomi nuo gedimo. Padengti dantis 

silantais kur kas pigiau nei juos plombuoti. Gaila, kad mūsų šalyje „Vaikų dengimo silantin÷mis 

medžiagomis prevencin÷ programa“ vykdoma vis dar vangokai, tai iliustruota 7.3. pav. 



 

37 

 

7.3. pav. Vaikų dalyvavusių dantų dengimo silantin÷mis medžiagomis 
Radviliškio rajone skaičius 2006-2009 m. (abs.sk). 

Šaltinis: Šiaulių TLK 
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8. APLINKA 
Geriamo vandens kokyb÷ yra griežtai reglamentuojama, tačiau, deja, ne visi geriame 

reikiamos ar pageidaujamos kokyb÷s vandenį. 

Šalyje beveik 1 mln. gyventojų maistui vartoja vandenį iš šulinių. 

Pagal Lietuvos higienos normos HN 48:2001 „Žmogaus vartojamo žalio vandens kokyb÷s 

higieninius reikalavimus“, vandenyje  leidžiama nitratų koncentracija, ne daugiau 50 mg/l, nitritų – 

0,5 mg/l. Radviliškio rajono visuomen÷s sveikatos centro Šiaulių filijalo duomenimis 2009 metais 

Radviliškio rajone buvo ištirti 162 šachtiniai šuliniai, iš kurių  58,6 proc. viršijo nitratų 

koncentraciją, o  nitritų tik 1,9 proc. šulinių. (8.1 pav.). 

 

8.1. pav. Nitratų ir nitritų kiekis Radviliškio rajono šuliniuose 2009 m.(proc.). 

Šaltinis: Šiaulių visuomen÷s sveikatos centras  Radviliškio skyrius 

 

Pagal Lietuvos higienos normos HN 92:1999 “Paplūdimiai ir jų maudyklos“ higieninius 

reikalavimus, prieš dvi savaites iki maudymosi sezono pradžios, ne mažiau kaip dviejose vietose ir 

reguliariai kas dvi savaites iki sezono pabaigos buvo atliekami maudyklų vandens mikrobiologiniai, 

fiziniai ir cheminiai tyrimai. Yra stebimi E.coli skaičius, kuris neturi viršyti 2 000, fekalijų 

streptokokų skaičius – 100, pH – 6,0-9,0 ir deguonies sotis % neturi viršyti 80-120. 

Radviliškio rajone sezono metu 2010 metais buvo tiriamos 22 maudyklų. 2 lenteleje matote 

2009 metų maudyklų vandens kokyb÷s analizę. 
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2. lentel÷  

Savivaldyb÷ Maudyklos pavadinimas  
Bandinio ÷mimo 

data 
Mikrobiologiniai 

parametrai  
Radviliškio r. Eibariškių tvenkinys 2010-05-24 atitiko 

    2010-06-08 atitiko 

    2010-06-22 atitiko 

    2010-07-14 atitiko 

    2010-07-29 atitiko 

    2010-08-11 atitiko 

    2010-08-25 atitiko 

   2010-09-07 atitiko 

  Arimaičių ežeras 2010-05-24 atitiko 

    2010-06-08 atitiko 

    2010-06-22 atitiko 

    2010-07-14 atitiko 

    2010-07-29 atitiko 

    2010-08-11 atitiko 

    2010-08-25 atitiko 

    2010-09-07 atitiko 

  Aukštelkų tvenkinys  2010-05-24 atitinka 

  Alksnupių tvenkinys 2010-05-24            atitinka atitink 

  Baisogalos užtvanka 2010-05-24 atitinka 

        

  Dauburaičių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

  Gomertos ežeras 2010-05-24 atitinka 

        

  Grinkiškio tvenkinys 2010-05-24 neatitiko 
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  Kalnelio tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Kutiškių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Pakalniškių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Pakiršinių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Papušinio tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Pašušvio tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Pociūnėlių užtvanka 2010-05-24 atitinka 

       

 Prastavonių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Raudondvario tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Šašėnų tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Šaukoto tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

 Šiaulėnų tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

       

 Tyrulių tvenkinys 2010-05-24 atitinka 

 Vaitiekūnų užtvanka 2010-05-24 atitinka 
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9. TYRIMAS „MOKSLEIVIŲ APKLAUSA DöL PSICHOAKTYVIŲJŲ 
MEDŽIAGŲ VARTOJIMO“ 

Tyrimo pagrindimas:  

 

 Vienas iš 2009 metų Radviliškio rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos biuro veiklos 

programos uždavinių yra atlikti moksleivių apklausą d÷l psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo. Šios 

apklausos d÷ka tikimasi sužinoti apie Radviliškio rajono mokyklose vykdomą alkoholio, tabako ir 

narkotikų vartojimo prevenciją. Remiantis šio tyrimo rezultatais bus siūloma keisti ar įvesti naujas 

prevencijos priemones.  

 

 

Tyrimo tikslas: 

 Ištirti ir įvertinti moksleivių požiūrį į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą Radviliškio rajono 

aštuntų klasių mokinių tarpe priežastis, formas, paplitimo mastą. 

 

 

Tyrimo metodika: 

 

 Norint atlikti moksleivių apklausą d÷l psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, buvo sukurta 

anketa. Anketą visuomen÷s sveikatos biuro specialist÷s padalino mokyklų visuomen÷s sveikatos 

priežiūros specialist÷ms. Pastarosios anketas išdalino 8 klasių mokiniams. Užpildytas anketas 

mokiniai grąžino mokyklos visuomen÷s sveikatos priežiūros specialist÷ms, kurios anketas perdav÷ 

visuomen÷s sveikatos biurui. Iš viso buvo išplatinta 570 anketų, iš jų 563 buvo užpildytos ir 

grąžintos. Anketų grįžtamumas – 99 proc. Tyrime buvo apklausti 346 (61,5%) miesto ir 217 

(38,5%) kaimo Radviliškio rajono 8-ų klasių moksleiviai. Tai yra 287 (51%) berniukai ir 276 (49%) 

mergait÷s. Tyrimas atliktas 2010 metų vasario m÷nesį.  

 

 



 

42 

Duomenų analiz÷s metodai: 

Surinkti anketin÷s apklausos duomenys buvo analizuojami „SPSS 17,0 for Windows“ 

programa bei „MS Exel“ lentel÷mis. Kiekybinių požymių priklausomumo, homogeniškumo bei 

proporcijų lygybių vertinimui naudotas χ2 kriterijus ir z-kriterijus. Rezultatų skirtumas laikytas 

statistiškai reikšmingu, kai gauta p reikšm÷ buvo mažiau nei 0,05. 

 

Tyrimo rezultatai 

9.1. Klausimai apie rūkymą 

 Tyrimo duomenimis į klausimą „ Ar kada nors rūkei savo gyvenime?“ dauguma, lyginant 

pagal lytį, atsak÷, kad esu bandęs (39,4%) berniukų ir (44,2%) mergaičių. Didesnis procentas 

berniukų (37,6 proc.) nei mergaičių (25,4proc.) atsak÷ „Taip“. (9.1.1 pav.). 

 

. 

 9.1.1 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „ Ar kada nors rūkei 
savo gyvenime?“  , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=10,406 df=2 p>0,05 

 

 

 

Lyginant tą patį klausimą pagal gyvenamą vietą atsakymai nedaug skyr÷si. Mieste „Esu 

bandęs“ (41%),  kaime (42,9%), atsakymai „Taip“ „Ne“ atitinkamai žr. (9.1.2 pav.)  
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. 

 9.1.2 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „ Ar kada nors rūkei 
savo gyvenime?“  , atsižvelgiant į gyvenamąją vietą (proc.). 

x²=0,561 df=2 p>0,05 

 

 

Lyginant pagal lytį sekantį klausimą „Kiek kartų per savo gyvenimą esi rūkęs?“, daugiausia 

atsakymų buvo 1-2 kartus, t.y. (30,1%) mergaičių ir (31,7%) berniukų. Į kitus variantus 

respondentai atsak÷ panašiai vienodai, išskyrus 6-9 kartus (8%) mergaičių, (5,2%) berniukų, o 40 ir 

daugiau kartų (19,9%) berniukų ir (11,2%) mergaičių. (9.1.3 pav.)   
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 9.1.3 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kiek kartų per savo 
gyvenimą esi rūkęs ?“  , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=11,944 df=6 p>0,05 

  
 Į klausimą „Kaip dažnai rūkai?“ respondentai atsak÷, kad mažiau negu 1 cigaretę per savaitę 

mergait÷s surūko žymiai daugiau (33%) nei berniukai (23,3%). Į kitus atsakymus, pateiktus 

klausime, berniukai dažniau atsak÷ teigiamai. (9.1.4 pav.)   
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 9.1.4 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai rūkai?“, 
atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=34,568 df=6 p<0,05 
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9.2. Klausimai apie alkoholį 
 

Kitas klausimų blokas buvo apie alkoholinius g÷rimus. Į klausimą „Ar kada nors 

vartojai alkoholinius g÷rimus?“ respondentai atsak÷ sekančiai: niekada nebandžiusių alkoholinių 

g÷rimų tiek mergaičių, tiek berniukų procentas vienodas (~ 11%). Alkoholinius g÷rimus yra ragavę 

ar bandę gerti mergaičių (44,2%), berniukų (38,3%). Atsakymą  taip pasirinko berniukų daugiau  

(50,5%), negu mergaičių (44,6%) (9.2.1 pav.)   

 

. 

 

 9.2.1 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Ar kada nors vartojai 
alkoholinius g÷rimus?“  , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=2,228 df=2 p>0,05 

 

Lyginant tą patį klausimą pagal gyvenamą vietą ir lytį, respondentų atsakymai buvo panašūs 

(9.2.2 pav.)    

 



 

47 

. 

 9.2.2 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Ar kada nors vartojai 
alkoholinius g÷rimus?“  , atsižvelgiant į gyvenamąją vietą (proc.). 

x²=3,207 df=2 p>0,05 

 

 

Į klausimus „Kaip dažnai vartoji alkoholinius g÷rimus per savo gyvenimą, per metus, per 

m÷nesį, per savaitę?“, respondentai atsak÷ žr. (9.2.3 pav., 9.2.4 pav., 9.2.5 pav., 9.2.6 pav.).   

 

 

 

 9.2.3 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
alkoholinius g÷rimus per savo gyvenimą?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=9,670 df=6 p>0,05 
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 9.2.4 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
alkoholinius g÷rimus per metus?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=13,513 df=6 p>0,05 

 

 9.2.5 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
alkoholinius g÷rimus per m÷nesį?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=8,005 df=5 p>0,05 
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 9.2.6 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
alkoholinius g÷rimus per savaitę?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=4,063 df=5 p>0,05 

 

Paklausus „Kokius alkoholinius g÷rimus vartoji?“ paaišk÷jo, kad alkoholinius kokteilius bei 

vyną (šampaną) mergait÷s geria daugiau negu berniukai, o alų ir stipriuosius alkoholinius g÷rimus 

dažniau renkasi berniukai. (9.2.7 pav.)   

 

 

 9.2.7 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kokius alkoholinius 
g÷rimus vartoji?“    , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=26,162 df=1 p<0,05 
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Klausime  „D÷l kokios priežasties tu vartoji alkoholį?“  dažniausias priežastis nurod÷ 

smalsumą, nor÷jimą atsipalaiduoti tiek berniukai, tiek mergait÷s. (9.2.8 pav.)   

 

 

 9.2.8  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „D÷l kokios 
priežasties tu vartoji alkoholį?“, atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=2,355 df=1 p>0,05 
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9.3 Klausimai apie narkotikus 
 

 Klausimų bloke apie narkotines medžiagas, į klausimą „Ar kada nors vartojai 

narkotines medžiagas?“ didžioji dauguma berniukų (89,5%) ir mergaičių (95,7%) atsak÷ neigiamai. 

Berniukai yra bandę ir reguliariai vartoja narkotines medžiagas daugiau negu mergait÷s (9.3.1 pav.)   

 

. 

 

9.3.1 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Ar kada nors vartojai 
narkotines medžiagas?“  , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=7,604 df=2 p>0,05 

 

 

Lyginant tą patį klausimą pagal gyvenamą vietą ir lytį, respondentų atsakymai buvo panašūs 

(9.3.2. pav.)    
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. 

 

9.3.2 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Ar kada nors vartojai 
narkotines medžiagas?“  , atsižvelgiant į gyvenamąją vietą (proc.). 

x²=0,706 df=2 p>0,05 

Norint išsiaiškinti  „Kaip dažnai vartoja narkotines medžiagas per savo gyvenimą, per 

metus, per m÷nesį, per savaitę, savaitgaliais?“ respondentų  atsakymus žr. (9.3.3  pav., 9.3.4 pav., 

9.3.5 pav., 9.3.6 pav ., 9.3.7 pav.).   

 

 

 

9.3.3  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
narkotines medžiagas  per savo gyvenimą?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=8,658 df=4 p>0,05 



 

53 

 

 

9.3.4  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
narkotines medžiagas per metus?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=6,150 df=4 p>0,05 

 

 

9.3.5  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
narkotines medžiagas per m÷nesį?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=6,150 df=5 p>0,05 
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9.3.6  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
narkotines medžiagas per savaitę?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=5,832 df=5 p>0,05 

 

 

 

9.3.7  pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip dažnai vartoji 
narkotines medžiagas savaitgaliais?“   , atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=8,796 df=4 p>0,05 
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Į klausimą „Kaip gavai šių narkotinių medžiagų?“ respondentai nurod÷, kad daugiausiai 

narkotinių medžiagų gavo iš vyresnių draugų (-ių), ar pasidalijo su bendraamžiais draugais (-÷mis). 

(9.3.8 pav.) 

 

9.3.8 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip gavai šių 
narkotinių medžiagų?“, atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=2,308 df=1 p>0,05 

 

 

Paklausus „D÷l kokios priežasties Tu pam÷ginai šį narkotiką (-us)?“, moksleiviai smalsumą, 

malonumo siekį ir netur÷jimą ką veikti nurod÷ daugiausiai (9.3.9 pav.) 

 

 



 

56 

 

9.3.9 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „D÷l kokios priežasties Tu 
pam÷ginai šį narkotiką (-us)?“, atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=1,222 df=1 p>0,05 

 

Į klausimą „Kaip manai, kurioje iš išvardintų vietų Tu gal÷tum lengvai nusipirkti nelegalių 

narkotikų, jeigu to nor÷tum?“ dauguma berniukų nurod÷ gatv÷je, parke (2,1%), o mergait÷s 

diskotekoje (1,4%) žr. (9.3.10 pav.) 

 

9.3.10 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kaip manai, kurioje iš 
išvardintų vietų Tu gal÷tum lengvai nusipirkti nelegalių narkotikų, jeigu to nor÷tum?“, 

atsižvelgiant į lytį (proc.). 
x²=1,539 df=1 p>0,05 
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Vietą  „Kur vartojai narkotikus?“ apklaustieji nurodo daugiausiai gatvę, kiemą, parką. Vieną 

iš vietų, kurioje gali vartoti narkotines medžiagas, mergait÷s nurod÷ mokyklos diskoteką (0,7%), o 

berniukai nurod÷ „kitas vietas“ (3,5%). (9.3.11 pav.) 

 

 

 

9.3.11 pav. Respondentų pasiskirstymas, pagal atsakymą į klausimą, „Kur vartojai 
narkotikus?“, atsižvelgiant į lytį (proc.). 

x²=1,149 df=1 p>0,05 
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10. APIBENDRINIMAS 
Leidinyje pateikti duomenys ir jų analiz÷ aiškiai parodo pagrindines Radviliškio rajono, taip 

pat ir Šiaulių apskrities bei mūsų šalies sveikatos problemas. Nepaisant neigiamų rezultatų, leidinyje 

galima įžvelgti ir teigiamų pokyčių. Džiugina tai, kad ataskaitiniais metais Radviliškio rajone buvo 

mažesnis apsilankymų ambulatorin÷se sveikatos priežiūros įstaigose skaičius, tenkantis vienam 

gyventojui bei mažesnis negu Lietuvoje šiose įstaigose registruojamų susirgimų skaičius leidžia 

manyti, kad Radviliškio rajono gyventojai labiau rūpinasi savo sveikata. Kalbant apie sergamumą 

konkrečiomis ligomis pirmoje vietoje vyrauja kv÷pavimo sistemos ligos, antroje vietoje kraujotakos 

sistemos ligos, tai įtakoti gali mažas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, neracionali mityba, 

rūkymas bei nesaikingas alkoholio vartojimas. Taip pat gana aukštas yra tuberkulioz÷s sergamumas 

Radviliškio rajone, lyginant su Lietuva  ir Šiaulių apskritimi. Teigiamai kito eismo įvykių dinamika, 

aktyviai vykdomos prevencin÷s programos. 

Kita vertus, išryšk÷ja spręstini sveikatos rodikliai, tokie kaip sparčiai did÷jantis nedarbas ir 

su tuo susijusi neigiama įtaka gyventojų sveikatai, nuolat maž÷jantis gyventojų skaičius ne tik 

Radviliškio rajone, bet ir visoje šalyje. Kasmet auga abortų skaičius Radviliškio rajone, kurių 

pagrindin÷ priežastis - savaiminiai persileidimai. Vis dar neefektyviai vykdoma kai kurių sveikatos 

rodiklių (narkomanija ir kt.) registracija ir valdymas. Taip pat reikia nepamiršti gyvenamosios 

aplinkos kokyb÷s įtakos žmogaus sveikatai bei sergamumo lygiui. 

Atliktame tyrime matyti, kad rūkymo ir alkoholio paplitimas tarp  Radviliškio rajono aštuntų 

klasių moksleivių berniukų ir mergaičių tarpe tiek mieste, tiek kaime yra gana didelis, kas 

atskleidžia mokinių teigiamą požiūrį į rūkymą ir alkoholio vartojimą. Narkotines  medžiagas 

vartojančių rajono moksleivių n÷ra daug.  

            Teigiami ar neigiami pokyčiai sveikatos statistikoje – tai skaičiai, nurodantys tendencijas ir 

verčiantys ieškoti sprendimų žingsniuojant sveikatos išsaugojimo link. 


