
 

Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų sveikatos būkl÷s

vaiko gimimas bei jo sveikatos išsaugojimas vaikyst÷je sukuria optimalias sąlygas gerai žmogaus 

sveikatai visą likusį jo gyvenimą, tod÷l mamos ir vaiko sveikata turi būti svarbus prioritetas visos 

šalies sveikatos politikai. 

Daugiau nei pusę (55,9

vaisingo amžiaus (15 - 49 m.)

moterys, iš kurių 1 183 (75,1 proc.) iki 12 n÷štumo savait÷s.

įrašytos 1 527 moterys iš jų 1 113 (72,9 proc.) iki 12 n÷štumo savait÷s.

N÷štumo eiga, jo s÷kminga baigtis nemaža dalimi priklauso nuo moters sveikatos būkl÷s, 

persirgtų ligų ar turimų l÷tinių susirgimų. Šiaulių mieste ekstragenitalin÷mis ligomis

583, o 2014 m. - 443 besilaukiančios moterys

n÷ščioji, kv÷pavimo sistemos ligomis

proc.), virškinimo sistemos ligomis 

besilaukiančios (žr. 1 pav.).

1 pav. N÷ščiųjų sergamumas ekstragenitalin÷mis ligomis Šiaulių 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų sveikatos būkl÷s

vaiko gimimas bei jo sveikatos išsaugojimas vaikyst÷je sukuria optimalias sąlygas gerai žmogaus 

sveikatai visą likusį jo gyvenimą, tod÷l mamos ir vaiko sveikata turi būti svarbus prioritetas visos 

Daugiau nei pusę (55,9 proc.) Šiaulių miesto gyventojų sudaro moterys, iš kurių 

49 m.). 2013 m. Šiaulių mieste į n÷ščiųjų įskaitą įrašytos buvo 1 576 

moterys, iš kurių 1 183 (75,1 proc.) iki 12 n÷štumo savait÷s. 2014 m. Šiauliuose į n÷ščiųjų

įrašytos 1 527 moterys iš jų 1 113 (72,9 proc.) iki 12 n÷štumo savait÷s. 

N÷štumo eiga, jo s÷kminga baigtis nemaža dalimi priklauso nuo moters sveikatos būkl÷s, 

persirgtų ligų ar turimų l÷tinių susirgimų. Šiaulių mieste ekstragenitalin÷mis ligomis

besilaukiančios moterys. Kraujotakos sistemos ligomis

sistemos ligomis – 109 (24,6 proc.), šlapimo takų ir inkstų ligomis 

.), virškinimo sistemos ligomis – 64 (14,4 proc.), buvo nutukusi

pav.). 

pav. N÷ščiųjų sergamumas ekstragenitalin÷mis ligomis Šiaulių 
 2014 m. (proc.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

m. gimusiųjų skaičius siek÷ 1 066. 2011 m. 

naujagimių skaičius mieste po truputį augo. 2013 m. Šiauliuose gimusiųjų s

siek÷ 1 062, o 2014 m. v÷l did÷jo ir siek÷ 1 124. 

Kūdikių sveikatai didelę reikšmę turi maitinimas krūtimi. Tai tinkamiausia mityba, 

stimuliuojanti imuninę sistemą, užtikrinanti papildomą apsaugą nuo infekcinių ligų bei alerginių 
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Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų sveikatos būkl÷s. Sveiko 

vaiko gimimas bei jo sveikatos išsaugojimas vaikyst÷je sukuria optimalias sąlygas gerai žmogaus 

sveikatai visą likusį jo gyvenimą, tod÷l mamos ir vaiko sveikata turi būti svarbus prioritetas visos 

proc.) Šiaulių miesto gyventojų sudaro moterys, iš kurių 23,5 proc. yra 

2013 m. Šiaulių mieste į n÷ščiųjų įskaitą įrašytos buvo 1 576 

2014 m. Šiauliuose į n÷ščiųjų įskaitą 

N÷štumo eiga, jo s÷kminga baigtis nemaža dalimi priklauso nuo moters sveikatos būkl÷s, 

persirgtų ligų ar turimų l÷tinių susirgimų. Šiaulių mieste ekstragenitalin÷mis ligomis 2013 m. sirgo 

sistemos ligomis sirgo 131 (29,6 proc.) 

proc.), šlapimo takų ir inkstų ligomis – 69 (15,6 

), buvo nutukusios - 66 (14,9 proc.) 

 

pav. N÷ščiųjų sergamumas ekstragenitalin÷mis ligomis Šiaulių miesto savivaldyb÷je 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 (1 094) ir 2012 m. (1 127) 

2013 m. Šiauliuose gimusiųjų skaičius sumaž÷jo ir 

maitinimas krūtimi. Tai tinkamiausia mityba, 

stimuliuojanti imuninę sistemą, užtikrinanti papildomą apsaugą nuo infekcinių ligų bei alerginių 

29,6

24,6

25 30 35



susirgimų vaikyst÷je. Žindomi vaikai rečiau serga kv÷pavimo, virškinimo sistemos ligomis, ausų 

uždegimais. Žindytiems vaikams mažesn÷ alergijos karv÷s pienui atsiradimo rizika. Žindyti iki 6 

m÷n. vaikai 2 kartus rečiau serga v÷žiu vaikyst÷je, rečiau suserga I tipo cukriniu diabetu, rečiau 

būna nutukę vyresniame amžiuje. 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, Šiaulių mieste 2013 m. vaikų, 

sulaukusių vienerių metų buvo 1 208, iš jų: iki 3 m÷n. maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) 

buvo 445 (36,8 proc.) kūdikiai, iki 6 m÷n. maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) buvo 240 

(19,9 proc.) kūdikių. Šiauliuose 2014 m. vaikų, sulaukusių 1 m. amžiaus skaičius siek÷ 1 215 iš jų: 

iki 3 m÷n. maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) buvo 433 (35,6 proc.) kūdikiai, iki 6 m÷n. 

maitinti krūtimi (išimtinai tik motinos pienu) buvo 325 (26,7 proc.) kūdikiai. 

Lietuvoje aborto problema n÷ra plačiai ir nuodugniai ištirta. Moters sprendimą pasirinkti abortą 

dažnai lemia asmenin÷s (nenoras gimdyti, auginti vaiką, prarasti asmeninę laisvę, priverstinai 

susieti gyvenimą su vaiko t÷vu) ar socialin÷s (n÷ra l÷šų išauginti dar vieną vaiką) indikacijos. 

Stokojama ir kokybiškų gydytojo konsultacijų d÷l šeimos planavimo, kontracepcijos priemon÷s yra 

brangios, ne visada prieinamos mažas pajamas gaunančioms šeimoms, moterims.  

Bendras abortų skaičius Šiaulių mieste kito netolygiai (2010 m. užregistruoti 652, 2011 m. – 

571, 2012 m. – 713, 2013 m. – 703, o 2014 m. buvo užregistruoti 829 abortai). 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, pastaraisiais metais dirbtinių 

abortų skaičius šalyje maž÷jo. Šiaulių mieste ir apskrityje šis rodiklis nuo 2010 m. prad÷jo augti. 

Šiauliuose 2010 m. dirbtinių abortų skaičius siek÷ 10,1/1 000 vaisingo amžiaus moterų, apskrityje - 

4,7/1 000 vaisingo amžiaus moterų. 2011 m. Šiaulių mieste šis rodiklis (10,9/1 000 vaisingo 

amžiaus moterų) padid÷jo ir buvo didesnis ir už šalies (8,5/1 000 vaisingo amžiaus moterų), ir už 

apskrities rodiklį (4,8/1 000 vaisingo amžiaus moterų). 2012 m. Šiaulių mieste ir apskrityje dirbtinų 

abortų skaičius dar labiau išaugo (mieste siek÷ 13,7/1 000 vaisingo amžiaus moterų, apskrityje – 

5,9/1 000 vaisingo amžiaus moterų). Lietuvoje šis rodiklis siek÷ 8,5/1 000 vaisingo amžiaus moterų. 

2013 m. šalyje (7,7/1 000 vaisingo amžiaus moterų) ir apskrityje (6,0/1 000 vaisingo amžiaus 

moterų) dirbtiniai n÷štumo nutraukimai sumaž÷jo, o mieste (14,4/1 000 vaisingo amžiaus moterų) jų 

skaičius toliau augo. 2014 m. Lietuvoje dirbtinių abortų skaičius (7,7/1 000 vaisingo amžiaus 

moterų) liko nepakitęs, o Šiaulių mieste (20,4/1 000 vaisingo amžiaus moterų) ir apskrityje (8,4/1 

000 vaisingo amžiaus moterų) jų skaičius augo (žr. 2 pav.). 

 

 



2 pav. Dirbtinių abortų skaičius Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrityje ir 
Lietuvos Respublikoje 2010

 

2012 m. Lietuvoje (56,1 proc.) daugiau nei pus÷, Šiaulių mieste (49,9 proc.) beveik pus÷ abortų 

buvo atlikta moterims prašant. Savaiminiai persileidimai mieste sudar÷ 43,9 proc., šalyje 

proc. Šiaulių apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje buvo savaiminiai 

persileidimai (53,1 proc.), antroje vietoje 

2013 m. tiek šalyje (57,0 proc.), tiek Šiauliuose (51,9 proc.) daugiau nei pus÷ abortų buvo 

atlikta moters pageidavimu. Savaiminiai persileidimai Lietuvoje sudar÷ 24,0 proc., mieste 

proc. Šiaulių apskrityje beveik pusę visų abortų sudar÷ savaiminiai persileidimai (48,2

abortai pagal moters norą – 

2014 m. Šiaulių mieste (60,4 

norą ir sumaž÷jo savaiminių persileidimų (mieste jie sudar÷ 33,2 proc., apskrityje 

Lietuvoje abortų moters pageidavimu (54,5 proc.) kiek sumaž÷jo, o savaiminių persileidimų (24,7 

proc.) dalis liko nepakitusi (žr. 

 

3 pav. Abortai pagal tipus Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrity

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras

2012 m. Lietuvoje (56,1 proc.) daugiau nei pus÷, Šiaulių mieste (49,9 proc.) beveik pus÷ abortų 

buvo atlikta moterims prašant. Savaiminiai persileidimai mieste sudar÷ 43,9 proc., šalyje 

ų apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje buvo savaiminiai 

persileidimai (53,1 proc.), antroje vietoje – pagal moters norą (38,7 proc.)

2013 m. tiek šalyje (57,0 proc.), tiek Šiauliuose (51,9 proc.) daugiau nei pus÷ abortų buvo 

a moters pageidavimu. Savaiminiai persileidimai Lietuvoje sudar÷ 24,0 proc., mieste 

proc. Šiaulių apskrityje beveik pusę visų abortų sudar÷ savaiminiai persileidimai (48,2

 42,9 proc.  

Šiaulių mieste (60,4 proc.) ir apskrityje (50,8 proc.) padid÷jo dalis abortų pagal 

norą ir sumaž÷jo savaiminių persileidimų (mieste jie sudar÷ 33,2 proc., apskrityje 

Lietuvoje abortų moters pageidavimu (54,5 proc.) kiek sumaž÷jo, o savaiminių persileidimų (24,7 

(žr. 3 pav.).  

pav. Abortai pagal tipus Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrity
ir Lietuvos Respublikoje 2014 m. (proc.)  

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras
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pav. Dirbtinių abortų skaičius Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrityje ir  
m. (1 000 vaisingo amžiaus moterų) 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

2012 m. Lietuvoje (56,1 proc.) daugiau nei pus÷, Šiaulių mieste (49,9 proc.) beveik pus÷ abortų 

buvo atlikta moterims prašant. Savaiminiai persileidimai mieste sudar÷ 43,9 proc., šalyje – 24,9 

ų apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje buvo savaiminiai 

pagal moters norą (38,7 proc.). 

2013 m. tiek šalyje (57,0 proc.), tiek Šiauliuose (51,9 proc.) daugiau nei pus÷ abortų buvo 

a moters pageidavimu. Savaiminiai persileidimai Lietuvoje sudar÷ 24,0 proc., mieste - 42,7 

proc. Šiaulių apskrityje beveik pusę visų abortų sudar÷ savaiminiai persileidimai (48,2 proc.), 

proc.) ir apskrityje (50,8 proc.) padid÷jo dalis abortų pagal moters 

norą ir sumaž÷jo savaiminių persileidimų (mieste jie sudar÷ 33,2 proc., apskrityje – 42,1 proc.). 

Lietuvoje abortų moters pageidavimu (54,5 proc.) kiek sumaž÷jo, o savaiminių persileidimų (24,7 

 

pav. Abortai pagal tipus Šiaulių miesto savivaldyb÷je, apskrityje  
 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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Šiaulių mieste 2010 m. buvo atlikti 297 n÷štumo nutraukimai moterims prašant, 2011 m. - 295. 

2012 m. Šiaulių mieste buvo atlikti 355 dirbtiniai abortai moters pageidavimu. Daugiausia tokių 

n÷štumo nutraukimų buvo atlikta 20 - 24 m. 87 (24,5 proc.) moterims. 75 (21,1 proc.) abortus 

pasidar÷ 30 - 34 m. amžiaus moterys.  

2013 m. Šiauliuose atlikti 365 dirbtiniai abortai pagal moters norą. Kaip ir pra÷jusiais metais, 

šių n÷štumo nutraukimų daugiausiai atliko 20 – 24 m. 79 (21,6 proc.) moterys, taip pat ir 35 – 39 m. 

73 (20,0 proc.) moterys.  

2014 m. Šiaulių mieste dirbtinių abortų moterims pageidaujant skaičius šoktel÷jo iki 501. 

Daugiausia tokių n÷štumo nutraukimų buvo atlikta 25 – 29 m. 113 (22,6 proc.) ir 30 – 34 m. 109 

(21,8 proc.) amžiaus moterims (žr. 4 pav.). Daugiau nei du trečdaliai nutraukusiųjų pirmą n÷štumą 

buvo nuo 14 iki 24 m. amžiaus. D÷l lytiškumo ugdymo stokos ir nepakankamo efektyvumo ugdymo 

įstaigose, per menko t÷vų vaidmens, nepalankios sociokultūrin÷s aplinkos šeimoje susidaro 

prielaidos nesaugiai lytinei paauglių elgsenai. Neramina tai, kad pastojusios nepilnamet÷s dažnai 

nutraukia savo pirmąjį n÷štumą. 2012 m. iš keturiolikos 14 - 17 m. amžiaus merginų atliktų abortų, 

dešimt buvo pirmojo n÷štumo nutraukimas. 2013 m. šios amžiaus grup÷s moterims atlikti 23 

dirbtiniai abortai, dvidešimt viena 14 - 17 m. amžiaus mergina nutrauk÷ savo pirmąjį n÷štumą. 2014 

m. iš vienuolikos 14 - 17 m. amžiaus merginų atliktų abortų, devyni buvo pirmojo n÷štumo 

nutraukimas. 

 

 

4 pav. Dirbtinių abortų moters pageidavimu skaičius Šiaulių miesto savivaldyb÷je, 
lyginant pagal amžiaus grupes 2014 m. (abs. sk.) 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 
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