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S AnTrAuKA
Leidinyje „Šiaulių miesto gyventojų sveikatos būklė. 2009 metų ataskaita“ pateikiami 2009 

metų statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Šiaulių mieste, gyventojų svei
katą, sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, miesto gyvenamosios aplinkos oro taršą, Šiaulių miesto 
ir apskrities paplūdimių bei jų maudyklų sanitarinę būklę. Aptariamos Šiaulių mieste vykdomos 
prevencinės programos ir jų rezultatai. Daugelis Šiaulių miesto demografinių, gyventojų sveikatos 
ir jos priežiūros rodiklių lyginami su Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos atitinkamais rodik
liais. Nustatyti ir įvertinti svarbiausių rodiklių pokyčiai 2006–2009 metais. Rengiant leidinį naudoti 
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Higienos instituto Sveikatos in
formacijos centro, Valstybinės ligonių kasos, Šiaulių teritorinės ligonių kasos, Užkrečiamų ligų ir 
AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės darbo inspekcijos, Neįgalumo ir 
darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Vilniaus universite
to Onkologijos instituto, Šiaulių municipalinės aplinkos tyrimų laboratorijos, Kauno medicinos uni
versiteto Sveikatos vadybos katedros ir daugelio Šiaulių apskrities bei miesto institucijų duomenys, 
jų metinės statistinės ataskaitos, kompiuterizuotos duomenų bazės. 

S uMMAry
The publication “Health condition of residents of Šiauliai City. Report for year 2009” provi

des statistical data and its analysis for the year 2009 on demographic situation in Šiauliai City (in 
Lithuania), health status of the population, activities of health care institutions, air pollution of the 
living environment of the city, quality of the drinking water, sanitary conditions of the beaches and 
bathingplaces of Šiauliai City and Šiauliai County. Preventive programs carried out in Šiauliai City 
and their results are discussed. Majority of the demographic, public health, and health care indi
cators are compared to the corresponding indicators of Šiauliai County and the whole Lithuania. 
Trends of the majority of indicators are estimated and evaluated for the period of 20062009. The 
data was provided by Statistics Lithuania, Health Information Centre of Hygiene Institute, State 
Patient Fund, Šiauliai Territorial Patient Fund, Centre For Communicable Diseases Prevention and 
Control and AIDS Centre, State Mental Health Centre, State Labour Inspectorate of the Republic of 
Lithuania, Disability and Working Capacity Assessment Office to the Ministry of Social Security and 
Labour, Institute of Oncology of Vilnius University, Šiauliai Municipal Laboratory for Environmen
tal Research, Department of Health Management of Kaunas University of Medicine, and by various 
institutions of Šiauliai City and Šiauliai County. Most of the data was taken from annual statistical 
reports as well as electronic databases.
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1.D EMOGRAFINĖ SITUACIJA

Eu ro pos Ben dri jų sta tis ti kos tar ny ba (EUROSTAT) prog no zuo ja, kad 2050 me tų pra džio je Lie tu
vo je gy vens be veik 592 tūks t. gy ven to jų ma žiau nei 2010 me tų pra džio je. 

Prog no zės pil do si. Re mian tis Sta tis ti kos de par ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės 
duo me ni mis, jau dau ge lį me tų gy ven to jų skai čius ša ly je sis te min gai ma žė ja. 2009 me tų pra džio je 
Lie tu vo je gy ve no 3 349,9 tūkst. gy ven to jų, t. y. 16,5 tūkst. ma žiau nei 2008 me tais, 2010 me tų pra džio
je – 3 329,0 tūkst., t. y. 20,9 tūkst. ma žiau. 

2010 me tų pra džio je Šiau lių mies te gy ve no 125 453 žmo nės: 56 889 (45,4 proc.) vy rai ir 68 564 
(54,6 proc.) mo te rys, Šiau lių ap skri ty je – 341 687 gy ven to jai. Nuo 2007 iki 2010 me tų pra džios tiek 
Lie tu vo je, tiek Šiau lių mies te ir ap skri ty je gy ven to jų skai čius ma žė jo (žr. 1.1 pav.). Gy ven to jų skai
čius ma žė ja dėl nei gia mo mig ra ci jos sal do ir per ma žo na tū ra laus gy ven to jų prie au gio.
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1.1 pav. Šiau lių mies to ir ap skri ties bei Lie tu vos Res pub li kos gy ven to jų skai čius 
2007–2010 me tų pra džio je

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

Re mian tis tarp tau ti niu lyg me niu pri im tais ver ti ni mais, Lie tu va pri ski ria ma prie de mog ra fiš kai 
se nė jan čių ša lių. 2010 me tų pra džio je 697,1 tūkst. (20,9 proc.) gy ven to jų bu vo 60 me tų ir vy res ni, 
2000 me tų pra džio je pa gy ve nu sių žmo nių bu vo 668,3 tūkst. (19,0 proc.). Pra ėju siais me tais ša ly je 
gy ve no 247,9 tūkst. pa gy ve nu sių vy rų ir 449,2 tūkst. pa gy ve nu sių mo te rų, t. y. pa gy ve nęs bu vo kas 
šeš tas vy ras ir kas ket vir ta mo te ris.

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je pa gy ve nu sių žmo nių bu vo 24 280 (19,3 proc.), ap skri ty je – 21,2 proc. 
Vai kai (0–14 me tų) ša ly je su da rė 15,0 proc., Šiau lių mies te – 13,7 proc., o ap skri ty je – 15,1 proc. Pa
ste bi ma, kad šiuo me tu tė vų kar tą kei čia ge ro kai ma žes nė vai kų kar ta. Nors nuo 2003 me tų gims ta
mu mo ro dik liai ša ly je sta bi li za vo si ir po tru pu tį di dė ja, ta čiau tai ne už tik ri na tei gia mo na tū ra laus 
gy ven to jų prie au gio. 1.2 pa veiks le pa teik tas gy ven to jų skai čius pa gal am žiaus gru pes Šiau lių mies
te, ap skri ty je ir Lie tu vos Res pub li ko je 2010 m. pra džio je.
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1.2 pav. Gy ven to jų skai čius pa gal am žiaus gru pes Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2010 me tų pra džio je

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

Re mian tis iš anks ti niais EUROSTAT duo me ni mis, 2010 me tų pra džio je Eu ro pos Są jun go je gy
ve no 501,3 mln. žmo nių, ar ba 1,5 mln. dau giau nei prieš me tus. 2009 me tais dvi de šim ty je Eu ro pos 
Są jun gos vals ty bių na rių gy ven to jų skai čius pa di dė jo, o li ku sio se – Bul ga ri jo je, Vo kie ti jo je, Es ti jo je, 
Lat vi jo je, Lie tu vo je, Veng ri jo je ir Ru mu ni jo je – su ma žė jo.

Gy ven to jų tan ku mas yra gy ven to jų skai čius, ten kan tis tam tik ros te ri to ri jos plo tui. Pa pras tai 
gy ven to jų tan ku mas skai čiuo ja mas vie nam kvad ra ti niam ki lo met rui (ima mas ben dras gy ven to jų 
skai čius te ri to ri jo je (vals ty bė je, re gio ne ir pan.) ir da li ja mas iš jos plo to, iš reikš to kvad ra ti niais ki lo
met rais). Nu ro dant vals ty bės gy ven to jų tan ku mą, pa pras tai skai čiuo ja mas tik vals ty bės sau su mos 
plo tas. Ben dras pa sau lio gy ven to jų tan ku mas yra 44,7 žm. / km². Lie tu vo je 2009 me tų pra džio je gy
ven to jų tan kis bu vo 51,0 žm. / km², kai tuo tar pu Šiau lių ap skri ty je – 20,0–30,0 žm. / km².

Dau giau siai Lie tu vos gy ven to jų su da rė dar bin go am žiaus as me nys – 65,0 proc., ma žiau siai – 0–
15 me tų vai kai (16,2 proc.). Ly gi nant pa gal ap skri tis, dau giau sia pen si nio am žiaus gy ven to jų 2010 
me tų pra džio je bu vo Ute nos ap skri ty je, ma žiau siai – Tel šių ir Vil niaus ap skri ty se (žr. 1 lent.).

1 len te lė

Gy ven to jų pa si skirs ty mas pa gal am žiaus gru pes 2010 me tų pra džio je (proc.)

APsKriTys
AMŽIAUS GRUPĖ

0–15 METŲ DArBinGO PEnsiniO
IŠ VISO: 16,2 65 18,8

ALYTAUS 16 63,3 20,7
KAUNO 16,2 64,5 19,3

KLAIPĖDOS 16,4 65,9 17,7
MARIJAMPOLĖS 17,8 63,1 19,1

PANEVĖŽIO 16 63,2 20,9
ŠIAULIŲ 16,4 64,5 19,1

TAURAGĖS 17,6 63,2 19,2
TELŠIŲ 18 64,6 17,4

UTENOS 14,4 63,7 21,9
VILNIAUS 15,6 67 17,4

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.
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Sta tis ti kos de par ta men tas in for muo ja, kad 2010 me tų pra džio je Lie tu vo je gy ve no 697,1 tūkst. 60 
me tų ir vy res nio am žiaus gy ven to jų, t. y. kas penk tas (20,9 proc.) gy ven to jas bu vo pa gy ve nęs. Per 
pas ta ruo sius de šimt me tų pa gy ve nu sių žmo nių pa dau gė jo 28,8 tūkst. (4,3 proc.), nors ben dras ša lies 
gy ven to jų skai čius su ma žė jo 183,1 tūkst. (5,2 proc.). 

Prog no zuo ja ma, kad 2030 me tų pra džio je be veik treč da lį (28,9 proc.) Lie tu vos gy ven to jų su da
rys pa gy ve nę žmo nės (ES 27,0–30,4 proc.). Ti kė ti na, kad vie nam pa gy ve nu siam as me niui ta da teks 
du dar bin go am žiaus as me nys (šiuo me tu – 3).

Pa gy ve nu sių mo te rų ge ro kai dau giau nei vy rų. 2010 me tų pra džio je ša ly je bu vo 449,2 tūkst. 60 
me tų ir vy res nio am žiaus mo te rų, ar ba 1,8 kar to dau giau nei vy rų. Pa gy ve nę žmo nės mies te su da rė 
20,0 proc., kai me – 22,9 proc. gy ven to jų. 
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1.3 pav. Pa gy ve nę žmo nės pa gal ly tį ir am žiaus gru pes 2010 me tų pra džio je (proc.) 

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li ka Vy riau sy bės.

2010 me tų pra džio je vai kų iki 15 me tų bu vo be veik treč da liu (28,4 proc.) ma žiau nei pa gy ve nu
sių žmo nių, o 2000 me tų pra džio je jų bu vo 6,2 proc. dau giau. De mog ra fi nis se nat vės ko e fi cien tas 
nu ro do pa gy ve nu sių (60 me tų ir vy res nio am žiaus) žmo nių skai čių, ten kan tį 100 vai kų iki 15 me tų. 
2010 me tų pra džio je ša ly je šis ko e fi cien tas sie kė 140, Šiau lių mies to sa vi val dy bė je – 141 (žr. 1.4 pav.). 
2007–2010 me tais šis ro dik lis ky la.
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1.4 pav. De mog ra fi nis se nat vės ko e fi cien tas 2007–2010 me tais Šiau lių mies te ir 
ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je me tų pra džio je

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.
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Pa gal gy ve na mo sios vie tos de kla ra vi mo duo me nis, 2009 me tais iš Lie tu vos iš vy ko be veik 
22 tūkst. gy ven to jų (2008 me tais – 17 tūkst.), o at vy ko 6,5 tūkst. (2008 me tais – 9,3 tūkst.). Lie tu va 
pa gal emig ra ci jos mas tą pir mau ja Eu ro pos Są jun go je. Iš Šiau lių emig ra vu sių gy ven to jų bu vo 1 454, 
o imig ra vu sių – 414 as me nų. Siek da mas kuo tiks liau įver tin ti ne dek la ruo tos mig ra ci jos mas tą, Sta tis
ti kos de par ta men tas at lie ka ne dek la ruo tos mig ra ci jos ty ri mus. 

Pas ta ruo sius 15 me tų gims ta mu mas ma žė jo tiek dėl veiks nių, ku riuos lė mė rin kos eko no mi ka ir 
pa tir tas ūkio nuos mu kis, tiek dėl Lie tu vo je itin su pras tė ju sios šei mos trans for ma ci jos, pa si reiš kian
čios šei mos kū ri mo ir vai kų gim dy mo ati dė ji mu vė les niam lai kui.

Di de lį su si rū pi ni mą kė lė nuo 2000 me tų nuo lat di dė jan tis Lie tu vos gy ven to jų mir tin gu mas, 
ku ris jau nuo 1994 me tų bu vo di des nis nei gims ta mu mas. 2009 me tais ša ly je mi rė 42 tūkst. žmo
nių (1,8 tūkst. ma žiau nei 2008 me tais). 2007 me tais mir tin gu mas bu vo pa sie kęs aukš čiau sią ly gį 
nuo 1950 me tų – 1 000 gy ven to jų te ko 13,5 mi ru sio jo (Šiau liuo se – 14 / 1 000 gyv.). 2008–2009 me
tais šis ro dik lis su ma žė jo: 2009 me tais Lie tu vo je 1 000 gy ven to jų teko 12,6 mi ru sių jų, Šiau liuo se – 
10,6 / 1 000 gyv. (žr. 1.5 pav.). 
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1.5 pav. Mir tin gu mo di na mi ka 2006–2009 me tais Šiau lių mies te ir 
ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je (1 000 gyv.)

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

2009 me tais Lie tu vo je gi mė 36,7 tūkst. kū di kių, t. y. 1,5 tūkst. dau giau nei 2008 me tais. 12 me tų 
ma žė jęs gims ta mu mas 2003–2005 me tais sta bi li za vo si ir pas ta ruo sius tre jus me tus di dė jo. 2007 me
tais 1 000 gy ven to jų te ko 9,6 gi mu sio jo, 2008 me tais – 10,5, o 2009 me tais – 11. Su mi nis gims ta mu mo 
ro dik lis (vi du ti nis gi mu sių jų skai čius, ku rį mo te ris pa gim dy tų per vi są sa vo rep ro duk ty vų gy ve ni
mo lai ko tar pį (15–49 me tų) 2009 me tais bu vo 1,55 (2008 me tais – 1,47). Toks gims ta mu mo ly gis dar 
ne už tik ri na de mog ra fi nės pu siau svy ros ir kar tų kai tos. Kaip ir anks tes niais me tais, apy tiks liai kas 
tre čias vai kas gi mė san tuo kos ne įre gist ra vu siems tė vams.

Šiau lių mies te iki 1999 me tų dau giau žmo nių gim da vo nei mir da vo. 2000 me tais gims ta mu mas 
ir mir tin gu mas bu vo ly giai toks pat (8,9 / 1 000 gyv.). Nuo 2001 me tų mir tin gu mas vir ši jo gims ta mu
mą. Po de vy ne rių me tų per trau kos, 2009 me tais, Šiau lių mies te vėl re gist ruo ja mas di des nis gims ta
mu mas nei mir tin gu mas (žr. 1.6 pav.).

Na tū ra lus gy ven to jų prie au gis 2009 me tais Šiau lių mies te su da rė 0,4 (2008 me tais – 0,5), ša ly je – 
1,6 (2008 me tais – 2,6), Šiau lių ap skri ty je – 2,7 (2008 me tais – 3,4) 1 000 gy ven to jų (žr. 1.7 pav.).
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 1.6 pav. Gims ta mu mo ir mir tin gu mo ro dik lių ki ti mas Šiau lių mies te 
1996–2009 me tais (1 000 gyv.)

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bė.
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1.7 pav. Na tū ra lios gy ven to jų kai tos ro dik liai Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (1 000 gyv.)
Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

Gy ven to jų svei ka tos būk lę tiks liau at spin di ne ben dro mir tin gu mo, o mir tin gu mo nuo pa grin
di nių prie žas čių ver ti ni mas. Jis ro do, ko kios svei ka tos pro ble mos vi suo me nė je yra ak tu a liau sios ir 
kaip jos kin ta.

Mir ties prie žas čių struk tū ra jau dau ge lį me tų ne kin ta. 2000–2009 me tais Lie tu vo je, Šiau lių mies
te ir ap skri ty je dau giau sia žmo nių mi rė nuo krau jo ta kos sis te mų li gų, pik ty bi nių na vi kų ir iš ori
nių mir ties prie žas čių (au to trans por to įvy kių, ap si nuo di ji mų al ko ho liu, sa vi žu dy bių, nu žu dy mų ir 
kt.).

2009 me tais Lie tu vo je dau giau nei pu sė (55,4 proc.) vi sų mi ru sių as me nų mi rė nuo krau jo ta kos 
sis te mos li gų, 19,3 proc. – nuo pik ty bi nių na vi kų, 9,9 proc. – dėl iš ori nių prie žas čių. Daž niau sios 
iš ori nių mir ties prie žas tys bu vo sa vi žu dy bės (27,3 proc.), žū tys trans por to įvy kių me tu (11,0 proc.), 
at si tik ti niai ap si nuo di ji mai al ko ho liu (8,3 proc.). 2009 me tais ša ly je nuo krau jo ta kos sis te mos li gų mi
rė 331 žmo gu mi ma žiau nei 2008 me tais, dėl iš ori nių mir ties prie žas čių – 617, nuo kvė pa vi mo ir virš
ki ni mo sis te mos li gų – ati tin ka mai 123 ir 321. Rei kia pa brėž ti, kad su ma žė jo ir žu vu sių jų trans por to 
įvy kiuo se – nuo 600 as me nų 2008 me tais iki 457 as me nų 2009 me tais. Ta čiau 2009 me tais nu si žu dė 
27 žmo nė mis dau giau nei 2008 me tais.

2009 me tais Šiau lių mies te mi rę nuo krau jo ta kos sis te mos li gų as me nys su da rė apie pu sę 
(49,5 proc.) vi sų mi ru sių jų. Šiau lių ap skri ties mi ru sių jų dėl krau jo ta kos sis te mos li gų at ve jų skai čius 
(708,7 / 100 000 gyv.) 2009 me tais bu vo di des nis nei vi sas Lie tu vos ro dik lis (697,5 / 100 000 gyv.) 
(žr. 1.9 pav.). Krau jo apy ta kos sis te mos li gos yra daž niau sia vy res nio am žiaus žmo nių mir ties prie
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žas tis. As me nų, mi ru sių dėl šios prie žas ties iki 49 me tų, 2009 me tais ša ly je ne sie kė tūks tan čio, ta čiau 
85 me tų ir vy res nių am žiaus gru pė je to kių bu vo 6 502 gy ven to jai.

Mir tys dėl pik ty bi nių aug lių vis dar lie ka svar bi svei ka tos pro ble ma. Pik ty bi niams aug liams ten
ka ant ro ji vie ta tarp mir ties prie žas čių. 2009 me tais Šiau lių mies te nuo pik ty bi nių aug lių mi rė 244 
žmo nės (žr. 1.8 pav.). Pa ste bi ma, kad Lie tu vos, Šiau lių mies to ir ap skri ties vy rų mir tin gu mas nuo 
pik ty bi nių na vi kų yra di des nis nei mo te rų. Šiau lių mies te 136 (108,1 / 100 000 gyv.) žmo nės mi rė 
nuo iš ori nių mir ties prie žas čių.
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1.8 pav. Mir ties prie žas čių struk tū ra Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (100 000 gyv.)

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

1.9 pa veiks le vaiz duo jama, kaip 2006–2009 me tais ki to mir ties prie žas čių struk tū ros ro dik
liai Šiau lių mies te. 2009 me tais mir tin gu mas nuo krau jo ta kos sis te mos li gų bu vo 520,5 at ve jo 
100 000 gyventojų, nuo pik ty bi nių na vi kų – 244,0 / 100 000 gyventojų, o dėl iš ori nių prie žas čių – 
108,1 / 100 000 gyventojų. 
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1.9 pav. Mir ties prie žas čių struk tū ra Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (100 000 gyv.)
  Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

Au to trans por to įvy kiai, ap si nuo di ji mai al ko ho liu, ty či niai su si ža lo ji mai (sa vi žu dy bės) ir pa
si kė si ni mai pri ski ria mi prie iš ori nių mir ties prie žas čių. Jos mir ties prie žas čių struk tū ro je už ima 
tre či ą ją vie tą. 2009 me tais Šiau lių mies te, Šiau lių ap skri ty je ir Lie tu vos Res pub li ko je dau giau sia mir
čių bu vo dėl ty či nių su si ža lo ji mų (sa vi žu dy bių), ku rie Šiau lių mies te su da rė 35,8 at ve jo 100 000 
gyventojų (žr. 1.10 pav.), iš ku rių 80,0 proc. buvo vy rai.
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1.10 pav. Mir tin gu mas dėl iš ori nių mir ties prie žas čių Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (100 000 gyv.)

 Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Pas ta rai siais de šimt me čiais pa sau lio vi suo me nė ne ma žai dė me sio ski ria so cia li niams, po li ti
niams, eko no mi niams ir moks li niams veiks niams, ku rie su si ję su spar čiu de mog ra fi niu gy ven to jų 
se nė ji mu. Šiuo me tu pa sau ly je ga na pla čiai nag ri nė ja mos po pu lia ci jų se nė ji mo pa sek mės, ak cen tuo
ja ma, kad vie nas svar biau sių už da vi nių yra ne tik gy ve ni mo truk mės il gi ni mas, bet ir ak ty vaus, 
ne ga lės ne ap sun kin to gy ve ni mo il gė ji mas.

In teg ruo tas de mog ra fi nis ir gy ven to jų svei ka tos ro dik lis, at spin din tis psi cho so cia li nę ir eko no
mi nę ša lies ar re gio ni nę būk lę, yra vi du ti nė ti kė ti na gy ve ni mo truk mė (VGT). Šis ro dik lis pa ro do, 
kiek vi du ti niš kai me tų gy vens kiek vie nas gi męs ar ba su lau kęs tam tik ro am žiaus žmo gus, jei gu vi
są bū si mos ti ria mos kar tos gy ve ni mą mir tin gu mo ly gis kiek vie no je gy ven to jų am žiaus gru pė je liks 
ne pa ki tęs. 

2004–2009 me tais ben dra vi du ti nė gy ve ni mo truk mė ša ly je kas met ma žė jo (žr. 2 lent.), mo te rys 
gy ve no il giau nei vy rai. Šiau lių mies to gy ven to jų vi du ti nė gy ve ni mo truk mė 2009 me tais bu vo il
ges nė už ša lies gy ven to jų gy ve ni mo truk mę. Žy mus skir tu mas ma ty ti ly gi nant Šiau lių ir Lie tu vos 
vy rų vi du ti nes gy ve ni mo truk mes. To dėl ga li ma teig ti, kad Šiau lių mies to gy ven to jų, ypač vy rų, 
svei ka ta bei jų psi cho so cia li nė ir eko no mi nė pa dė tis, ly gi nant su vi sos Lie tu vos mies to gy ven to jais, 
bu vo ge res nė.

Jau ku rį lai ką moks li nin kai įro di nė ja, kad mo te rys yra bio lo giš kai pra na šes nės nei vy rai, to dėl 
jos gy ve na il giau. Ki ti tei gia, kad vy rai dir ba pa vo jin ges nius ir sun kes nius dar bus (ga myk lo se, ka ri
nė se tar ny bo se ir pan.). Be to, vy rai pa pras tai vai ruo ja, rū ko ir pik tnau džiau ja al ko ho liu dau giau nei 
mo te rys, vy rai daž niau net nu žu do mi.

2 len te lė

Šiau lių mies to gy ven to jų vi du ti nė ti kė ti na gy ve ni mo truk mė ir jos pa ly gi ni mas su 
Lie tu vos mies to gy ven to jų vi du ti ne ti kė ti na gy ve ni mo truk me

Me tai
Šiau lių mies to gy ven to jai Lie tu vos mies to gy ven to jai

Vy rai Mo te rys Abi ly tys Vy rai Mo te rys Abi ly tys
200� 69,09 78,57 74,22 67,83 78,62 73,46
2005 67,42 78,41 73,2 66,74 78,15 72,67
2006 67,1 77,54 72,55 66,35 77,82 72,24
2007 66,69 77,68 72,42 65,99 77,99 72,12
2008 69,24 78,62 74,25 66,30 77,57 71,94
2009 69,50 79,19 74,79 67,51 78,56 73,10

Šal ti nis: Kau no me di ci nos uni ver si te to Svei ka tos va dy bos ka ted ra.
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Pas ta rai sias me tais Šiau lių mies to gy ven to jų vi du ti nė gy ve ni mo truk mė itin pail gė jo dėl su ma žė
ju sio kū di kių mir tin gu mo. 2009 me tais taip pat pa ki lo ir Šiau lių ap skri ties, ir Lie tu vos Res pub li kos 
gy ven to jų vi du ti nė gy ve ni mo truk mė (žr. 1.11 pav.).
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1.11 pav. Vi du ti nė gy ve ni mo truk mė Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais

Šal ti nis: Kau no me di ci nos uni ver si te to Svei ka tos va dy bos ka ted ra.

Il ga gy ve ni mo truk mė ypač ver ti na ma tuo met, kai se nat vė je iš sau go mas as mens ak ty vu mas, 
pra gy ve na mas il gas, ak ty vus, ne ga lės ne ap sun kin tas gy ve ni mas. Mi nė ti veiks niai ska ti na ieš ko ti 
bū dų ir prie mo nių sie kiant il gin ti gy ve ni mą, kad žmo gus kuo il giau iš lai ky tų ge rą svei ka tą ir bū tų 
nuo nie ko ne pri klau so mas. At lie ka ma ne ma žai moks li nių ty ri mų, skir tų se nė ji mo pro ce so dės nin
gu mams at skleis ti. 
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2.G YVENTOJŲ UŽIMTUMAS

Siek da mas įver tin ti gy ven to jų už im tu mą, Sta tis ti kos de par ta men tas at lie ka gy ven to jų už im tu
mo ty ri mus. Ap klau sia mi 15 me tų ir vy res ni gy ven to jai, ku rie ti ria mą ją sa vai tę ne trum piau kaip 
va lan dą yra dir bę bet ko kį dar bą, už ku rį ga vo dar bo už mo kes tį ar iš ku rio tu rė jo pel no, taip pat 
gy ven to jai, ku rie ti ria mą ją sa vai tę sir go, atos to ga vo, ne dir bo dėl pra sto vų, au gi no vai kus iki 3 me tų, 
t. y. ne bu vo nu trau kę ofi cia lių ry šių su dar bo vie te. Tai pa ti ki mas bū das įver tin ti dar bo rin kos pa dė tį 
ir po ky čius.

Gy ven to jų už im tu mo ty ri mo duo me ni mis, 2009 me tais Lie tu vo je dir bo 1 415,9 tūkst. gy ven to jų, 
Šiau lių ap skri ty je – 166,2 tūkst. 2009 me tais ap skri ty je vy rų už im tu mo ly gis ge ro kai smu ko, ly gi
nant su 2008 me tais, to dėl pri ar tė jo prie mo te rų už im tu mo ly gio, ku ris sie kė 58,6 proc. (žr. 2.1 pav.). 
Lie tu vo je taip pat smu ko vy rų už im tu mo ly gis. 2009 me tais ša lies mo te rų už im tu mo ly gis pra len
kė vy rų – ati tin ka mai 60,7 proc. ir 59,5 proc. Ak ty vu mo ly gis Šiau lių ap skri ty je 2009 me tais bu vo 
68,4 proc. Dau giau sia Šiau lių mies to gy ven to jų 2009 me tais dir bo pa slau gų sri ty je (59,6 proc.), že
mės ūky je (17,8 proc.) ir pra mo nė je (14,7 proc.). 
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2.1 pav. Gy ven to jų už im tu mo ly gio di na mi ka Šiau lių ap skri ty je 2006–2009 me tais (proc.)
Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

2009 me tais Šiau lių ap skri ty je be dar bių bu vo 23,7 tūkst. Ly gi nant su 2008 me tais, be dar bių pa di
dė jo dau giau nei 2,5 kar to. Di džiau sias be dar bių skai čius 2000 me tais buvo 35,9 tūkst., ma žiau sias 
užfiksuotas 2007 me tais – 6,8 tūkst. Lie tu vo je 2009 me tais be dar bių skai čius bu vo 225,1 tūkst. (plg.: 
2008 me tais – 94,3 tūkst.). 

Ne dar bo ly gis 2008 me tais pra dė jo di dė ti vi so se Bal ti jos ša ly se. Lie tu vo je 2009 me tais ne dar bo 
ly gis bu vo 13,7 proc. (plg.: 2008 me tais – 5,8 proc.). Šiau lių ap skri ty je 2009 me tais ne dar bo ly gis 
sie kė 14,2 proc. ir per me tus pa di dė jo 2,5 kar to. Mo te rų ne dar bo ly gis 2009 me tais bu vo 10,5 proc., 
o vy rų – 17,9 proc. (žr. 2.2 pav.). Rei kia ak cen tuo ti, kad pa di dė jo jau nų (15–24 me tų) be dar bių skai
čius. Šiau lių ap skri ty je 2009 me tais jau ni mo ne dar bo ly gis iš au go iki 33,0 proc. (vy rų – 39,4 proc., 
mo te rų – 21,6 proc.) ir pa sie kė 2000–2001 me tų ly gį. Aukš čiau sias jau ni mo ne dar bo ly gis bu vo 2003 
me tais (37,6 proc.), že miau sias – 2007 me tais (6,4 proc.).
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2.2 pav. Ne dar bo ly gis Šiau lių ap skri ty je pa gal ly tį 2005–2009 me tais (proc.) 
Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

2009 me tais Šiau lių mies to sa vi val dy bė je už re gist ruo ti 14 033 be dar biai. Nuo 2009 me tais sau sio 
iki gruo džio mėn. be dar bių da lis nuo dar bin go am žiaus gy ven to jų pa di dė jo nuo 5,6 iki 11,4 proc. 
(žr. 2.3 pav.). 
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2.3 pav. Be dar bių da lis nuo dar bin go am žiaus gy ven to jų 
Šiau lių mies te 2009 me tais pa gal mė ne sius (proc.)

Šal ti nis: Šiau lių te ri to ri nė dar bo bir ža.

Ne dar bas au go vi suo se ša lies ra jo nuo se. Skir tu mas tarp aukš čiau sio ir že miau sio ne dar bo ly
gio 2009 me tais su da rė 11,0 proc. (prieš me tus bu vo 6,6 proc.). Be dar bių vy rų da lis tarp dar bin go 
am žiaus vy rų per me tus iš au go nuo 4,6 iki 14,4 proc., mo te rų – nuo 4,3 iki 10,5 proc. Vy rų ne dar bo 
ro dik lis be veik 1,4 kar to di des nis nei mo te rų. 

Jau ni, iki 25 me tų, be dar biai 2010 me tais sau sio 1 die ną su da rė 8,1 proc. ša lies 16–24 me tų gy ven
to jų. Per me tus jau ni mo ne dar bas iš au go dau giau kaip tris kar tus. 

2010 me tais sau sio 1 die ną dau giau sia be dar bių už re gist ruo ta Ig na li nos (17,7 proc.) ir Ak me nės 
(17,6 proc.) ra jo nuo se bei Drus ki nin kų mies te (17,5 proc.). Ma žiau siai be dar bių bu vo už re gist ruo ta 
Ne rin gos (4,0 proc.), Elek trė nų (8,1 proc.), Kaz lų Rū dos ir Tra kų r. (po 8,8 proc.) sa vi val dy bė se. 

Di džiuo siuo se ša lies mies tuo se ma žiau sias be dar bių pro cen tas bu vo Kau ne (10,9 proc.), di džiau
sias – Pa ne vė žy je (15,4 proc.) (žr. 2.4 pav.).
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2.4 pav. Dar bo bir žo je re gist ruo ti as me nys, ieš kan tys dar bo 
(2010 me tų sau sio 1 die nos duo me nys)
Šal ti nis: Lie tu vos dar bo rin ka skai čiais.

iki 10 proc.

nuo 10 iki 12 proc.

nuo 12 iki 14 proc.

per 14 proc.
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3.M OTINOS IR VAIKO SVEIKATA

Ver ti nant gy ven to jų svei ka tą la bai svar bus ro dik lis yra vai kų iki 1 me tų mir tin gu mas ar ba kū
di kių mir tin gu mas, ku ris tarp tau ti niu mas tu daž nai pri ly gi na mas ša lies so cia li nioeko no mi nio iš si
vys ty mo ek vi va len tui.

Pa ly gi nus Šiau lių mies to ir ap skri ties bei Lie tu vos Res pub li kos kū di kių mir tin gu mą, pa aiš kė jo, 
kad Šiau lių mies to si tu a ci ja yra ge res nė nei Lie tu vos, ta čiau ša lies si tu a ci ja yra ge res nė nei Šiau lių 
ap skri ties. Šiau lių mies to kū di kių mir tin gu mas nuo 2006 me tų ma žė jo: 2009 me tais te ko 2,2 mir ties 
at ve jai 1 000 gy vų gi mu sių vai kų (žr. 3.1 pav.). 
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3.1 pav. Kū di kių iki 1 me tų mir tin gu mas Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (1 000 gy vų gi mu sių jų) 

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

Vai ko mir ties ti ki my bė pir mai siais jo gy ve ni mo me tais nė ra vie no da. Ji ypač di de lė pir mo sio mis 
gy ve ni mo die no mis ir pir mą mė ne sį. Daž nai pe ri na ta li nis* (vai siaus mir tis pe ri na ta li niu lai ko tar
piu) ir anks ty va sis ne ona ta li nis (tai mi ru sių nau ja gi mių per pir mą sias 6 gy ve ni mo pa ras skai čius 
1 000 gy ven to jų) mir tin gu mas lai ko mas aku še ri jos ir nau ja gi mių svei ka tos prie žiū ros įstai gų dar bo 
ko ky bės ro dik liu. Kar tais pe ri na ta li nio mir tin gu mo ro dik liu ver ti na mas ir ben dras svei ka tos prie žiū
ros sis te mos ly gis ša ly je.

Iš ana li za vus Lie tu vos Res pub li kos, Šiau lių mies to ir ap skri ties pe ri na ta li nį mir tin gu mą 2009 
me tais pa aiš kė jo, kad Šiau lių mies te si tu a ci ja yra ge res nė nei ša ly je, bet ji yra blo ges nė už Šiau lių 
ap skri ties si ty u a ci ją. Šiau lių mies te 2009 me tais pe ri na ta li nio mir tin gu mo ro dik lis bu vo 3,2 / 1 000 
gi mu sių jų, gi mu sių ne gy vų bu vo 2,7 / 1 000 gi mu sių jų, o anks ty va sis ne ona ta li nis mir tin gu mas – 
0,5 / 1 000 gi mu sių jų (žr. 3.2 pav.). 
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3.2 pav. Pe ri na ta li nis mir tin gu mas aku še ri jos sta cio na ruo se Šiau lių mies te ir 

ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (1 000 gim.)
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

* Pe ri na ta li nis lai ko tar pis – tai lai ko tar pis, ku ris pra si de da nuo 22 vai siaus gy ve ni mo sa vai tės ir bai gia si 6 die ną po gim
dy mo.



17

Rei kia pa brėž ti, kad tiek Šiau liuo se, tiek ir vi so je ša ly je pe ri na ta li nio mir tin gu mo ro dik liai kin ta 
tei gia ma lin kme. Ana li zuo jant 2006–2009 me tų di na mi ką ma ty ti, kad pras čiau sia si tu a ci ja bu vo 2007 
me tais, kai pe ri na ta li nis mir tin gu mas sie kė 7,3 at ve jo 1 000 gi mu sių jų, ta čiau iki 2009 me tų šis ro dik
lis su ma žė jo dau giau nei 2 kar tus (žr. 3.3 pav.). 
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3.3 pav. Pe ri na ta li nis mir tin gu mas aku še ri jos sta cio na ruo se Šiau lių mies te 

2006–2009 me tais (1 000 gim.)
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Dau giau nei pu sę (54,6 proc.) Šiau lių mies to gy ven to jų su da ro mo te rys, iš ku rių 50,7 proc. yra 
vai sin go am žiaus (15–49 me tų). Ne dis ku tuo ti na, jog bū si mų kar tų svei ka ta itin pri klau so nuo mo ti
nų svei ka tos būk lės. De ja, mū sų vi suo me nė je pa pli tę įvai rūs mo ters svei ka tą ža lo jan tys so cia li niai ir 
eko no mi niai veiks niai. Lie tu vo je nėš čių jų, gim dy vių ir nau ja gi mių svei ka ta – pri ori te ti nė svei ka tos 
prie žiū ros sri tys, o pe ri na ta li nis ir kū di kių mir tin gu mai yra svar būs svei ka tos prie žiū ros ko ky bės 
ro dik liai. Bū si mų kar tų svei ka ta pri klau so nuo dabar ti nių mo ti nų bei vai kų svei ka tos būk lės.

2009 me tais Šiau lių mies te pri im ti 2 168 gim dy mai, gi mė 2 185 gy vi nau ja gi miai, iš jų – 83 ne iš ne
šio ti. 155 nau ja gi miai gi mė su įgim tais vys ty mo si de fek tais. Tam įta kos tu rė jo ne tik nėš čių jų li gos, 
anks tes ni nėš tu mo nu trau ki mai, so cia li nė ir ma te ria li nė pa dė tis, bet ir ža lin gi mo ti nų įpro čiai.

Šiau lių mies te iš vi sų gim džiu sių jų 2009 me tais pir mą kar tą gim dė 1,5 proc. 15–17 me tų bei 
11,4 proc. 35 me tų ir vy res nės mo te rų. Nei ša ly je, nei Šiau lių mies te 2009 metais ne bu vo už re gist ruo
ta mi ru sių nėš čių jų ar gim dy vių. Nau ja gi mių skai čius, ku rių kū no svo ris bu vo 2 500 g ir dau giau, 
bu vo di džiau sias. Šiau lių mies to sa vi val dy bė je to kie nau ja gi miai su da rė 96,9 proc., 2,8 proc. nau ja gi
mių svė rė 1 000 – 2 499 g. 

Ten ka kon sta tu oti, kad gim do vis vy res nio am žiaus mo te rys. 2009 me tais vi du ti nis gim dan čių 
mo te rų am žius bu vo 28,1 me tai, kai 2001 me tais – 26,7 me tai. Hi gie nos ins ti tu to Lie tu vos svei ka tos 
in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, dau giau sia gim dė 25–29 me tų mo te rys (žr. 3.4 pav.). Dau giau nei 
treč da lis vai kų gims ta san tuo kos ne įre gist ra vu siems tė vams.
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3.4 pav. Gi mu sių jų skai čius pa gal mo ters am žių Šiau lių mies te 2009 me tais (abs. sk.) 

Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.
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Daž nai gim dy mas už bai gia mas Ce za rio pjū vio ope ra ci ja. 2009 me tais Šiau lių mies to sa vi val
dy bė je iš 2 168 gim dy mų te ko 524 (241,7 / 1 000 pri im tų gim dy mų) Ce za rio pjū vio ope ra ci jos, 437 
(201,5 / 1 000 pri im tų gim dy mų) – tarp vie tės kir pi mai (žr. 3.5 pav.). 
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3.5 pav. Aku še ri nės chi rur gi nės ope ra ci jos Šiau lių mies te ir 
Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (1 000 pri im tų gim dy mų)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Kū di kių svei ka tai di de lės reikš mės tu ri mai ti ni mas krū ti mi. Tai tin ka miau sia mi ty ba, sti mu liuo
jan ti imu ni nę sis te mą, už tik ri nan ti pa pil do mą ap sau gą nuo in fek ci nių li gų bei aler gi nių su sir gi mų 
vai kys tė je. Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci ja re ko men duo ja iš im ti nai žin dy ti iki 6 mė ne sių. Žin do mi 
vai kai re čiau ser ga  kvė pa vi mo, virš ki ni mo sis te mos li go mis, au sų už de gi mais. Žin dy tiems vai kams 
ma žes nė aler gi jos kar vės pie nui at si ra di mo ri zi ka. Žin dy ti iki 6 mė ne sių vai kai 2 kar tus re čiau ser ga 
vė žiu vai kys tė je, re čiau su ser ga I ti po cuk ri niu dia be tu, re čiau bū na nu tu kę vy res nia me am žiu je. 
2009 me tais Šiau liuo se vai kų, su lau ku sių vie ne rių me tų, bu vo 1 491, iš jų iki 3 mė ne sių mai tin ti krū
ti mi (iš im ti nai tik mo ti nos pie nu) bu vo 33,5 proc. kū di kių, iki 6 mė ne sių mai tin ti krū ti mi (iš im ti nai 
tik mo ti nos pie nu) – 24,1 proc. kū di kių.

Abor tai, ku rie daž nai su trik do ki tų nėš tu mų ir gim dy mų fi zio lo gi nę ei gą, ža lo ja fi zi nę mo ters 
svei ka tą, yra per daug iš pli tęs ša ly je reiš ki nys. Nors ben dras abor tų skai čius kas met ma žė ja, ta čiau 
jau nų mo te rų nėš tu mo nu trau ki mų skai čiai ir to liau ke lia su si rū pi ni mą. Ne ma žai nėš tu mų nu trau
kia 18–19 me tų mo te rys. Iš vi sų at lik tų dirb ti nių abor tų Šiau lių mies te (14) 10,6 proc. at li ko mo te rys, 
ku rių am žius bu vo 18–19 me tų. Dau giau sia dirb ti nių abor tų (26,5 proc.) at li ko 25–29 me tų mo te rys, 
9,1 proc. su da rė 15–17 me tų mer gai tės (žr. 3.6 pav.).
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3.6 pav. Dirb ti nų abor tų skai čius pa gal mo ters am žių 

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je 2009 me tais (abs. sk.) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.
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Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, pas ta rai siais me tais dirb ti
nių abor tų skai čius ma žė ja. Dau giau sia jų bu vo at lik ta 2006–2007 me tais – ati tin ka mai 10,77 ir 
10,8 / 1 000 vai sin go am žiaus mo te rų. 2009 me tais di džiau sias dirb ti nių abor tų skai čius bu vo Lie
tu vos Res pub li ko je (9,16 at ve jo), ma žiau sias – Šiau lių ap skri ty je (2,24 / 1 000 vai sin go am žiaus 
mo te rų). Šiau lių mie te šis ro dik lis sie kė 3,68 / 1 000 vai sin go am žiaus mo te rų, 2008 me tais bu vo 
iš au gęs net iki 5,27 at ve jo (žr. 3.7 pav.). 
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3.7 pav. Dirb ti nių abor tų skai čius Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (1 000 vai sin go am žiaus mo te rų)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

2009 me tais Lie tu vos Res pub li ko je dau giau nei pu sė abor tų bu vo at lik ta mo te rims pra šant 
(61,7 proc.). Šiau lių mies to ir ap skri ties abor tų struk tū ro je pa gal jų ti pus pir mo je vie to je bu vo sa
vai mi niai per si lei di mai (mies te – 65,1 proc., ap skri ty je – 68,5 proc.) (žr. 3.8 pav.). Pa ste bi ma, kad šis 
ro dik lis nuo 2007 me tų di dė jo (žr. 3.9 pav.).
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3.8 pav. Abor tai pa gal rū šis Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (proc.) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.
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3.9 pav. Abor tai pa gal rū šis Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (proc.) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

Lie tu vo je abor to pro ble ma nė ra iš sa miai tir ta. Ta čiau moks li niai ty ri mai, ku rie bu vo at lik ti iš si
vys čiu siuo se pa sau lio ir Eu ro pos ša ly se, pa tvir ti na, kad tarp abor to ir pa ti ria mo smur to šei mo je yra 
la bai glau dus ry šys. Mo ters spren di mą pa si rink ti abor tą daž nai le mia ne iš ori niai, o vi di niai veiks
niai, t. y. iš anks to su si for muo ta nei gia ma nuo sta ta nėš tu mo at žvil giu. Ne pa gei dau ja mas nėš tu mas 
yra tam tik ra kri zė mo te riai, to dėl ji ga li bū ti ne pa jė gi pri im ti sau pa lan kių spren di mų ir leng viau pa
si duo da ar ti mų jų spau di mui. Mo te riai to kio je būk lė je bū ti na pa gal ba, ku rios trū ku mas taip pat ga li 
bū ti ver ti na mas kaip vie na abor to pa pli ti mo prie žas čių. Šian dien itin ak tu a lu ne tik su teik ti mo te riai 
in for ma ci ją apie abor to ža lą jos svei ka tai, bet ir kur ti bei plė to ti kon sul ta ci nę (so cia li nę, psi cho lo gi
nę, tei si nę) pa gal bą mo te rims, ku rios, esant ne pa gei dau ja mam nėš tu mui, sie kia jį nu trauk ti.
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4.G YVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS RODIKLIAI

4.1. Gy ven to jų ser ga mu mas

Gy ven to jų ser ga mu mas – vie nas svar biau sių svei ka tos sta tis ti kos ro dik lių. Tai nau jai nu sta ty
tų li gos at ve jų skai čius per tam tik rą lai ko tar pį tarp tam tik ros te ri to ri jos gy ven to jų. Skir tin gai nuo 
mir tin gu mo, ku ris yra vien kar ti nis reiš ki nys, ser ga mu mas pa si kar to ja ir daž niau sia trun ka il gai. 
Mir tin gu mas ne at spin di pa pli ti mo tų li gų, ku rios re tai bai gia si mir ti mi, bet daž nai ri bo ja žmo nių 
dar bin gu mą, su kel da mos di de lius so cia li niuseko no mi nius nuos to lius. To dėl duo me nys apie ser ga
mu mą tam tik ro mis li go mis yra la bai svar būs ver ti nant gy ven to jų svei ka tą, nu sta tant pri ori te ti nes 
svei ka tos pro ble mas. Nuo lat ana li zuo ja mi ser ga mu mo duo me nys lei džia prog no zuo ti jo po ky čius, 
ska ti na vi suo me nės svei ka tos moks lo plė to tę.

Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, 2009 me tais Šiau lių mies te ir ap
skri ty je bei vi so je ša ly je vai kų ser ga mu mas bu vo di des nis nei su au gu sių jų: Šiau lių mies te 1 000 
vai kų te ko 2 307,6 nau jai re gist ruo ti su sir gi mo at ve jai, o su au gu sių jų – 989,3 / 1 000 su au gu sių jų 
(žr. 4.1.1 pav.).
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4.1.1 pav. Su au gu sių jų ir vai kų ser ga mu mas Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (nau jai už re gist ruo ti su sir gi mai 

am bu la to ri nę pa gal bą tei kian čio se įstai go se 1 000 vai kų ir 1 000 su au gu sių jų) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

2009 me tais Šiau lių mies to am bu la to ri nė se svei ka tos prie žiū ros įstai go se ap si lan kė 22 680 vai
kų. Iš vi sų ap si lan kiu sių vai kų 21,1 proc. bu vo nu sta ty ti re gė ji mo su tri ki mai (plg.: 2007 me tais – 
15,5 proc.). Iš ana li za vus vai kų ser ga mu mą re gė ji mo su tri ki mais pa gal am žių, pa aiš kė jo, kad šie su
tri ki mai nu sta ty ti 17,1 proc. 0–6 me tų vai kams, 23,6 proc. – 7–14 me tų vai kams ir 22,6 proc. – 15–17 
me tų vai kams. Rei kia ak cen tuo ti, kad pa pli tu sios ir de for muo jan čios dor so pa ti jos (3,8 proc.) ir sko
lio zės (3,1 proc.) (žr. 4.1.2 pav.).
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4.1.2 pav. Šiau lių mies to 0–17 me tų vai kų ser ga mu mas kai ku rio mis li go mis ir su tri ki mais 
2007–2009 me tais (proc. nuo ap si lan kiu sių jų) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

Gy ven to jų ben dro ser ga mu mo (li go tu mo) struk tū ra pa gal pa grin di nes li gų kla ses ski ria si nuo 
mir tin gu mo struk tū ros. Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, 2009 me tais 
Šiau lių mies to gy ven to jų di džiau sias li go tu mas bu vo kvė pa vi mo sis te mos (487,7 / 1 000 gyv.) ir 
krau jo ta kos sis te mos li go mis (280,8 / 1 000 gyv.) (žr. 4.1.3 pav.). Nau jai už re gist ruo tų kvė pa vi mo 
sis te mos li gų at ve jų bu vo 444,6 / 1 000 gyv. 2009 me tais trau mų ir ap si nuo di ji mų už re gist ruo ta 81,4 
nau jų at ve jų 1 000 gy ven to jų.
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4.1.3 pav. Ben dra sis ser ga mu mas (li go tu mas) kai ku rio mis li go mis Šiau lių mies te 
2009 me tais (1 000 gyv.) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Jau bu vo mi nė ta, gy ven to jai daž niau sia sir go kvė pa vi mo sis te mos li go mis. Di džiau sias ser ga
mu mas šio mis li go mis bu vo 0–17 me tų am žiaus gru pė je, krau jo ta kos sis te mos li gos vy rau ja tarp 
vy res nio am žiaus gy ven to jų (žr. 4.1.4 pav.). 
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4.1.4 pav. Li go tu mas kai ku rio mis li go mis pa gal am žiaus gru pes Šiau lių mies te 2009 me tais 

(1 000 gyv., su sir gi mai, už re gist ruo ti am bu la to ri nes pa slau gas tei kian čio se 
as mens prie žiū ros įstai go se) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Lė ti nės ne in fek ci nės li gos yra vie na ak tu a liau sių tiek Šiau lių, tiek vi sos Lie tu vos gy ven to jų 
svei ka tos pro ble mų. La biau siai pa pli tu sių lė ti nių ne in fek ci nių li gų gru pę su da ro krau jo ta kos sis te
mos li gos. Ma žas fi zi nis ak ty vu mas, il ga lai kis stre sas, ne ra cio na li mi ty ba, rū ky mas ir ne sai kin gas 
al ko ho lio var to ji mas ska ti na šir dies ir krau jo ta kos sis te mos li gų pli ti mą. 2009 me tais Šiau lių mies te 
krau jo ta kos sis te mos li go mis ser gan čių bu vo 35 334 as me nys, dau giau sia jų sir go hi per ten zi ne li ga 
(11,75 / 1 000 gyv.), iš emi nės šir dies li gos sudarė 4,17 at ve jo 1 000 Šiau lių mies to gy ven to jų (žr. 4.1.5 
pav.). 
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4.1.5 pav. Ser ga mu mas krau jo ta kos sis te mos li go mis Šiau lių mies te 2009 me tais (1 000 gyv.) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

4.2. Ser ga mu mas pik ty bi niais na vi kais

Lie tu vos gy ven to jų mir ties prie žas čių struk tū ro je vė žiui ten ka ant ro ji vie ta. Dau gė ja ser gan čių
jų, ku riems diag no zuo ja ma vė ly va li gos sta di ja – tai le mia bū ti ny bę to bu lin ti on ko lo gi nės pa gal bos 
tei ki mą ir pri ei na mu mą Lie tu vos gy ven to jams.

Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu to duo me ni mis, pas ta ruo ju me tu Lie tu vo je kas met 
diag no zuo ja ma apie 17 tūkst. nau jų su sir gi mų on ko lo gi nė mis li go mis. Va di na si, kas dien be veik 50 
žmo nių iš girs ta vė žio diag no zę, o on ko lo gi nių li go nių skai čius mū sų ša ly je yra apie 70 tūkst. Be veik 
20 proc. Lie tu vos gy ven to jų mir čių (apie 8 tūkst.) su da ro mir tys nuo vė žio. 
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Per pas ta ruo sius ket ve rius me tus ser ga mu mas pik ty bi niais na vi kais ša ly je ki to ne žy miai. 2006 me
tais šis ser ga mu mo ro dik lis bu vo 473,2 / 100 000 gy ven to jų, 2009 me tais – pa ki lo iki 498,7 / 100 000 
gy ven to jų. Šiau lių mies te ir ap skri ty je nuo 2007 me tais kas met re gist ruo ja mas ma žes nis ser ga mu
mas pik ty bi niais na vi kais. 2009 me tais Lie tu vo je on ko lo gi nė mis li go mis su sir go 16 603 as me nys 
(498,7 / 100 000 gyv.), Šiau lių mies te – 614 (489,4 / 100 000 gyv.), ap skri ty je – 1 413 (413,5 / 100 000 
gyv.) gy ven to jų (žr. 4.2.1 pav.).
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4.2.1 pav. Ser ga mu mas (nau ji at ve jai) vi so mis pik ty bi nių na vi kų lo ka li za ci jo mis 
Šiau lių mies te ir ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.) 

Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to on ko lo gi jos ins ti tu tas.

On ko lo gi nių su sir gi mų struk tū ra tiek Lie tu vo je, tiek Šiau lių mies te bei ap skri ty je iš lie ka pa na
ši. 2009 me tais Šiau liuo se gy ve nan tys vy rai daž niau sia sir go prie ši nės liau kos, virš ki ni mo or ga nų, 
kvė pa vi mo ir krū ti nės ląs tos or ga nų vė žiu, mo te rys – krū ties, odos me lo na ma ir ki tais pik ty bi niais 
na vi kais bei ly ties or ga nų vė žiu (žr. 4.2.2 pav.). Re mian tis vi so mis pik ty bi nių aug lių lo ka li za ci jo mis, 
daž niau ser ga vy rai nei mo te rys. Šiau lių mies to vy rų ser ga mu mas 2009 me tais su da rė 543,6 at ve jų 
100 000 gy ven to jų, mo te rų – 438,9 at ve jų 100 000 gy ven to jų.
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4.2.2 pav. Ser ga mu mas pik ty bi niai na vi kais pa gal lo ka li za ci jas Šiau lių mies te 
2009 me tais (100 000 gyv.) 

Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu tas.
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Ser ga mu mas krū ties vė žiu kas met di dė ja, taip pat dau giau iš aiš kin ta mo te rų, ser gan čių gim dos 
kak le lio vė žiu – ro dik lis pa ki lo iki 12,8 at ve jų 100 000 gy ven to jų (žr. 4.2.3 pav.). 2009 me tais, ly gi nant 
su 2008 me tais, ge ro kai su ma žė jo vy rų ser ga mu mas prie ši nės liau kos vė žiu, taip pat tei gia mai ki to 
ir ki tų lo ka li za ci jų pik ty bi nių na vi kų ser ga mu mas.
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4.2.3 pav. Ser ga mu mo pik ty bi niais na vi kais pa gal lo ka li za ci jas di na mi ka 
Šiau lių mies te 2007–2009 me tais (100 000 gyv.) 

Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu tas.

Daž niau sia Šiau lių mies to gy ven to jams 2009 me tais nu sta ty ta II su sir gi mo vė žiu sta di ja 
(131,5 / 100 000 gyv.). Re mian tis tuo, kad mo te rims daž niau nu sta to mas I sta di jos vė žys, ga li ma 
teig ti, kad jos ati džiau rū pi na si sa vo svei ka ta. Vy rams 2009 me tais daž niau sia bu vo nu sta ty tas II 
sta di jos on ko lo gi nis su sir gi mas.
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4.2.4 pav. Ser ga mu mo pik ty bi niais na vi kais pa si skirs ty mas pa gal am žiaus gru pes 

Šiau lių mies te 2009 me tais (proc.)
Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu tas.
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4.3. Ser ga mu mas psi chi kos ir el ge sio su tri ki mais

Psi chi kos svei ka ta yra ne at sie ja ma ben dro sios svei ka tos prie žiū ros da lis. Vi suo me nės psi chi kos 
svei ka tai di de lės įta kos tu ri bio lo gi niai, so cia li niai ir psi cho lo gi niai veiks niai. Re mian tis Vals ty bi nio 
psi chi kos svei ka tos cen tro me ti nių ata skai tų duo me ni mis, per pas ta ruo sius ket ve rius me tus pa cien
tų, be si gy dan čių pas psi chi kos svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tus, skai čius di dė jo. Ta čiau šie duo me
nys at spin di tik tuos at ve jus, kai as muo jau krei pė si į psi chiat ri jos įstai gą ir bu vo gy do mas, o ne 
tik rą jį psi chi kos ir el ge sio su tri ki mų pa pli ti mą.

Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me nys ro do, kad 2006–2009 me tais ma žiau
sias ser ga mu mas psi chi kos li go mis re gist ruo ja mas Šiau lių ap skri ty je. Iš vi sų Šiau lių mies to 2009 me
tais pir mą kar tą su sir gu sių psi chi kos li go mis gy ven to jų (2,4 / 100 000 gyv.) bu vo diag no zuo ta ši zof
re ni ja. Di džiau sias ser ga mu mas psi chi kos li go mis 2006–2009 me tais Šiau lių mies te (195,8 / 100 00 
gyv.) užfiksuotas 2006 me tais (žr. 4.3.1 pav.).
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4.3.1 pav. Ser ga mu mas psi chi kos li go mis Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.)
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

2006–2008 me tais Šiau lių mies te ne bu vo už re gist ruo to nė vie no at ve jo, kad as muo kreip tų si į 
svei ka tos prie žiū ros įstai gą dėl psi chi kos ir el ge sio su tri ki mų var to jant nar ko ti nes ir psi chot ro pi nes 
me džia gas. 2009 me tais jų už re gist ruo ta 2,4 at ve jų 100 000 gy ven to jų. Li go tu mas nar ko ma ni ja, tok
si ko ma ni ja Šiau lių mies te 2009 me tais sie kė 135,5 / 100 000 gy ven to jų. Lie tu vo je nuo 2007 me tų re
gist ruo ja mas vis ma žes nis ser ga mu mas pri klau so my bės li go mis ir 2009 me tais sie kė 72,7 / 100 000 
gy ven to jų, Šiau lių mies to sa vi val dy bė je šis ro dik lis bu vo ge ro kai ma žes nis – 21,5 / 100 000 gy ven to
jų (žr. 4.3.2 pav.).
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4.3.2 pav. Ser ga mu mas pri klau so my bės li go mis Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.)  
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.
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Šalyje 2008 metais buvo toliau kryptingai vykdomi atrankinės ir tikslinės prevencijos projektai, 
kurie skirti socialinės rizikos grupėms, vyko kasmetinis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pre
vencijos projektų vertinimas, įgyvendinama Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžia
gų vartojimo prevencijos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2006 metų kovo 17 dienos įsakymu Nr. ISAK494 (Žin., 2006, Nr. 331197). Teikiamos ankstyvosios 
intervencijos paslaugos vaikams, parengta Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos moky
mo programa mokinių tėvams, patvirtinta Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro direkto
riaus 2007 metų gruodžio 29 dienos įsakymu Nr. (1.3) V263.

4.4. Sergamumas užkrečiamomis ligomis

Prioritetinė visuomenės sveikatos problema Lietuvoje yra užkrečiamos ligos. Užkrečiamų ligų 
plitimą lemia ekonominiai, ekologiniai veiksniai, gyventojų demografiniai ir elgesio pokyčiai, tarp
tautinės kelionės ir komercija, technologijų ir pramonės plėtra. Didelės įtakos užkrečiamų ligų pliti
mui turi mikroorganizmų prisitaikymas ir kintamumas, jų platintojų populiacijos išplitimas, infekci
nių ligų kontrolės priemonių nepaisymas ir kiti veiksniai.

Užkrečiamos ligos kasmet vidutiniškai sudaro ne mažiau 20 proc. bendro šalies gyventojų ser
gamumo. Manoma, kad tikrasis sergančiųjų ir užsikrėtusiųjų skaičius kelis kartus didesnis, nes leng
vesne forma sergantieji gydosi patys ir į medikus nesikreipia. Apie 92 proc. visų užkrečiamų ligų 
sudaro oro lašelinės infekcijos.

2009 metais užkrečiamų ligų registre įregistruota 32 040 Šiaulių miesto gyventojų, užsikrėtusių 
ir susirgusių ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. 2009 metais 39 atvejais mažiau užre
gistruota ūmių žarnyno infekcijų (696 atvejai 2008 metais ir 657 atvejai 2009 metais).

Padidėjo sergamumas kitomis užkrečiamosiomis ligomis: užregistruotas gerokai didesnis ser
gamumas erkių platinamomis ligomis (Laimo liga ir erkiniu encefalitu), kurių rodiklis per ataskaiti
nius metus padidėjo 2,6 karto (nuo 54 iki 143 atv.), lytiškai plintančiomis infekcijomis (ŽIV, sifiliu, 
gonorėja, chlamidioze) – 2 kartus (nuo 17 iki 35 atv.), virusiniais hepatitais – 13,3 karto (nuo 3 iki 40 
atv.). Šiek tiek pakilo ir sergamumas vėjaraupiais (nuo 353 iki 401 atv.).

Viena grėsmingų užkrečiamų ligų yra tuberkuliozė. Tuberkuliozės gydymo strategijos įgyvendi
nimas asmens sveikatos priežiūros įstaigose padėjo stabilizuoti sergamumą tuberkulioze. Pagerėjus 
tuberkuliozės bakteriologinei diagnostikai, daugiau išaiškinama ligonių, sergančių atvira plaučių 
tuberkulioze su dideliais pakitimais ir daugybinėmis irimo ertmėmis juose. 2009 metais Lietuvoje 
išaiškinti 1 662 asmenys, sergantys aktyvia plaučių tuberkulioze (su recidyvais), o tai sudarė 49,8 
atvejo 100 000 gyventojų, atvira plaučių tuberkulioze (su recidyvais) – 1 251 asmuo, arba 37,5 atvejai 
100 000 gyventojų.

Per pastaruosius keturis metus Šiaulių mieste ir apskrityje bei Lietuvos Respublikoje sergamu
mas tuberkulioze mažėjo, Šiauliuose nuo 2006 (48,9 / 100 000 gyv.) iki 2009 metų (32,6 / 100 000 
gyv.) sergamumas tuberkulioze sumažėjo 1,5 karto. Šiaulių apskrityje 2009 metais, lyginant su 2008 
metais, šis rodiklis sumažėjo nuo 52 iki 48,3 atvejo 100 000 gyventojų (žr. 4.4.1 pav.).
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4.4.1 pav. Ser ga mu mas ak ty via tu ber ku lio ze Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.)  
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Šiau liuo se 2008 me tais plau čių tu ber ku lio ze nau jai su sir go 33, o 2009 me tais – 32 Šiau lių mies to 
gy ven to jai, iš ku rių 93,8 proc. bu vo hos pi ta li zuo ti. Dau giau sia ser gan čių (net 9) tu ber ku lio ze už re
gist ruo ti 25–34 me tų am žiaus gru pė je. 

VšĮ Res pub li ki nė tu ber ku lio zės ir in fek ci nių li gų uni ver si te ti nės li go ni nės duo me ni mis, 2009 
me tais Šiau liuo se už re gist ruo ta 40, ap skri ty je – 194 ser gan tie ji plau čių tu ber ku lio ze (nau ji at ve jai, 
re ci dy vai, grį žę po nu trauk to gy dy mo / ne sėk min go gy dy mo ar at vy kę iš ki tur) (žr. 4.4.2 pav.).
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4.4.2 pav. Už re gist ruo ti plau čių tu ber ku lio zės at ve jai Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je pa gal am žiaus gru pes 2009 me tais (nau ji at ve jai, re ci dy vai, 

grį žę po nu trauk to gy dy mo, grį žę po ne sėk min go gy dy mo, at vy kę iš ki tur) 
Šal ti nis: VšĮ Res pub li ki nė tu ber ku lio zės ir in fek ci nių li gų uni ver si te ti nė li go ni nė.

Plau čių tu ber ku lio zės ser ga mu mo di na mi ka 2006–2009 me tais ro do, kad šio ser ga mu mo ro dik
liai nė ra pa sto vūs, ten den cin gi: jei vie nais me tais ste bi mas jų su ma žė ji mas, tai ki tą met jie vėl ky la 
(žr. 4.4.3 pav.). Ly gi nant pa gal ly tį, plau čių tu ber ku lio ze daž niau ser ga vy rai nei mo te rys.
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4.4.3 pav. Plau čių tu ber ku lio zės Šiau lių mies to sa vi val dy bė je di na mi ka 2006–2009 me tais 
(abs. sk.) (nau ji at ve jai, re ci dy vai, grį žę po nu trauk to gy dy mo, 

grį žę po ne sėk min go gy dy mo, at vy kę iš ki tur)
Šal ti nis: VšĮ Res pub li ki nė tu ber ku lio zės ir in fek ci nių li gų uni ver si te ti nė li go ni nė.

Gri pas – ūmi kvė pa vi mo ta kų li ga, ku ri ne re tai pa si reiš kia epi de mi jo mis. Kas met 20 proc. vai kų 
ir 5 proc. su au gu sių jų per ser ga gri pu. Di de lių epi de mi jų me tu šia li ga su ser ga nuo 2 iki 30 proc. gy
ven to jų. Gri po epi de mi jų me tu vi suo met ste bi mas gy ven to jų mir tin gu mo pa di dė ji mas. Šį mir tin gu
mo pa di dė ji mą le mia ne tik gri pas ir pneu mo ni jos, bet ir šir dies, krau ja gys lių bei ki tos lė ti nės li gos, 
ku rių pa ū mė ji mus su ke lia gri po in fek ci ja.

2009 me tais pa sau ly je ki lu si pan de mi nio gri po ban ga pa ro dė, kiek ir ko rei kia, kad bū tu me pa si
ruo šę efek ty viai su si do ro ti su pan de mi jo mis – tiek me di ci ni niu, tiek va dy bi niu, tiek ko mu ni ka ci niu 
as pek tais. Pan de mi nio gri po ban ga nu su ne šė dau giau nei 16 000 gy vy bių vi sa me pa sau ly je, Lie tu
vo je – 23.

2009 me tais ša ly je bu vo už re gist ruo ti 20,7 gri po at ve jai 1 000 gy ven to jų, iš ku rių 5 proc. bu vo 
hos pi ta li zuo ta, net 20 gy ven to jų mi rė. Šiau lių mies te gri pu sir go 3 502 gy ven to jai, iš jų 1 665 vy
rai ir 1 837 mo te rys. Vai kų 0 iki 17 me tų ser ga mu mas gri pu, kaip ir 2008 me tais, bu vo dau giau sia 
(50,9 proc.) vi sų su sir gu sių jų gri pu (žr. 4.4.4 pav.). 
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4.4.4 pav. Re gist ruo tų am bu la to ri nę pa gal bą tei kian čio se įstai go se gri po at ve jų skai čius 
pa gal am žiaus gru pes Šiau lių mies te 2009 me tais (abs. sk.)

Šal ti nis: Šiau lių vi suo me nės svei ka tos cen tras.

Vi suo ti nai pri pa žin ta, kad skie pi ji mas yra eko no miš kai efek ty viau sia ir pa kan ka mai ne bran
gi vi suo me nės svei ka tos in ter ven ci jos prie mo nė. Bū tent dėl skie pų dau ge lio li gų, vy ra vu sių dar 
prieš 200 me tų, su ma žė jo nuo 95 iki 100 proc. Tam įta kos tu rė jo ne tik gy ve ni mo ko ky bės ge rė ji mas, 
bet ir skie pai. Pa grin di nis prak ti nį skie pi ji mo dar bą ko or di nuo jan tis do ku men tas yra skie pi ji mo 
ka len do rius. Šiuo me tu pa gal Lie tu vos Res pub li kos vai kų pro fi lak ti nių skie pi ji mų ka len do rių, pa
tvir tin tą Lie tu vos Res pub li kos svei ka tos ap sau gos mi nist ro 2007 me tais gruo džio 22 die ną įsa ky mu 
Nr. V1066 (Žin., 2008, Nr. 127), skie pi ja ma nuo tu ber ku lio zės, he pa ti to B, kok liu šo, dif te ri jos, stab
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ligės, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, Haemophilus influenzae B tipo infekcijos. 
3 lentelėje pateiktas 2009 metų paskiepytų vaikų skaičius Šiaulių mieste.

3 lentelė
Paskiepytų vaikų skaičius Šiaulių mieste 2009 metais (abs. sk.)

Ligos Amžiaus grupės
Naujagimiai, kūdikiai 0–17 m.

1 2 3 4
Tuberkuliozė BCG1 1180 x

Hepatitas B
HB1 1189 1270
HB2 1443 1323
HB3 1441 1354

Difterija, stabligė, kokliušas 

DTaP1 x 1373
DTaP2 x 1451
DTaP3 x 1390
DTaP4 x 1296

Poliomielitas

IPV1 x 1373
IPV2 x 1451
IPV3 x 1381
IPV4 x 1296
OPV x 928

B tipo Haemophilus influenazae 
infekcija

Hip1 x 1358
Hip2 x 1432
Hip3 x 1373
Hip4 x 1271

Tymai, epideminis parotitas, 
raudonukė

MMR1 x 1315
MMR2 x 1054
MRR2* x 59

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centras.

Pastabos: * – antroji MMR vakcinos dozė anksčiau neskiepytams 12 metų vaikams.
Sutrumpinimai: BCG – tuberkuliozės, DTaP – difterijos, stabligės, kokliušo (neląstelinė), Hip – B tipo Ha

emophilus influenzae infekcijos vakcina; IPV – inaktyvinta poliomielito; OPV – oralinė poliomielito; MMR – ty
mų, epideminio parotito, raudonukės vakcina.

4.5. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis

Pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis (LPL) kasmet užsikrečia apie 250 mln. žmonių. Rytų Eu
ropoje, taip pat ir Lietuvoje, šie susirgimai yra labai paplitę. Dažniausia šiomis ligomis užsikrečiama 
nesaugių lytinių santykių metu su mažai pažįstamu ar atsitiktiniu asmeniu nenaudojant prezerva
tyvų.

LPL priklauso tų ligų grupei, apie kurias veikiau nutylima arba kalbama pašnibždomis. Iškreip
ti vaizdai ir žinių apie šias ligas stoka kelia nereikalingą įtampą, nerimą ar baimę.

2009 metais sergamumo sifiliu rodiklis Šiaulių mieste (0,40 / 10 000 gyv.), lyginant su Šiaulių 
apskrities (0,53 / 10 000 gyv.) bei Lietuvos (0,99 / 10 000 gyv.) rodikliu, buvo mažiausias. Tačiau 
sergamumas gonorėja buvo didžiausias – 1,6 atvejo 10 000 gyventojų, o Šiaulių apskrityje šis rodik
lis siekė 0,61 / 10 000 gyventojų. Sergamumo chlamidioze Šiaulių mieste ir apskrityje užregistruoti 
pavieniai atvejai – Šiauliuose buvo 0,03 atvejo 10 000 gyventojų, o Šiaulių apskrityje – 0,08 / 10 000 
gyventojų (žr. 4.5.1 pav.).
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4.5.1 pav. Ser ga mu mas ly tiš kai plin tan čio mis li go mis 2009 me tais 
Šiau lių mies te ir ap skri ty je bei Lie tu vos Respublikoje (10 000 gyv.) 

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tro duo me ni mis, 2009 me tais Lie tu vo je už re gist ruo ta 330 su sir
gi mo si fi liu at ve jų (0,99 / 10 000 gyv.). Ly gi nant su 2006 me tais, šis ro dik lis ki to ne žy miai. Šiau lių 
mies te ser ga mu mo si fi liu pi kas bu vo 2006 me tais, kai bu vo už re gist ruo ta 1,47 at ve jo 10 000 gy ven to
jų, o 2009 me tais – 0,4 at ve jo 10 000 gy ven to jų (žr. 4.5.2 pav.)
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4.5.2 pav. Ser ga mu mas si fi liu Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (10 000 gyv.)

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

Nuo 2006 iki 2009 me tų go no rė jos at ve jų už re gist ruo ja ma dau giau nei si fi lio. Ser ga mu mo go
no rė ja ro dik lis 10 000 gy ven to jų Šiau lių mies te 2009 me tais, pa ly gi nus su 2006 me tais, pa ki lo nuo 
1,54 / 10 000 iki 1,60 / 10 000 gy ven to jų. Lie tu vos mas tu 2009 me tais, lyginant su 2006 me tais, šis ser
ga mu mas su ma žė jo ati tin ka mai nuo 1,28 / 10 000 iki 1,17 / 10 000 gy ven to jų. Ser ga mu mas go no rė ja 
Šiau lių ap skri ty je per pas ta ruo sius me tus ki lo (žr. 4.5.3 pav.). 
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4.5.3 pav. Ser ga mu mas go no rė ja Šiau lių mies te ir ap skri ty je bei ša ly je 
2006–2009 me tais (10 000 gyv.) 

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

Ša ly je ser ga mu mo chla mi dio ze ro dik lis 2009 me tais sie kė 0,98 at ve jo 10 000 gy ven to jų ir, pa ly gi
nus su 2006 me tais, su ma žė jo. Šiau lių ap skri ty je nuo 2006 me tų ser ga mu mas chla mi dio ze taip pat 
su ma žė jo. Šiau lių mies te 2006–2007 me tais ne bu vo už re gist ruo ta nė vie no chla mi dio zės at ve jo. 2009 
me tais Šiau lių mies te už re gist ruo tas vienas chla mi dio zės ser ga mu mo at ve jas, t. y. 0,08 / 10 000 gy
ven to jų (žr. 4.5.4 pav.).
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4.5.4 pav. Ser ga mu mas chla mi dio ze Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (10 000 gyv.)

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

2009 me tais Lie tu vo je už re gist ruo ta 180 nau jų už si krė ti mo ŽIV in fek ci jos at ve jų (0,54 / 10 000 
gyv.). Ser ga mu mo ro dik lio pa di dė ji mą lė mė, kad 2009 me tais sau sio mėn. (pa vė luo tai) bu vo gau ta 
40 ly tiš kai plin tan čios in fek ci jos, ŽIV ne šio ji mo ir ŽIV li gos epi de mio lo gi nio ty ri mo pro to ko lų iš Ka
lė ji mų de par ta men to prie Lie tu vos Res pub li kos tei sin gu mo mi nis te ri jos pa val džių įstai gų, kur ŽIV 
in fek ci ja bu vo diag no zuo ta me tų pa bai go je. To dėl 2009 me tų duo me nų ba zė je re gist ruo ta 40 at ve jų 
dau giau, ku rie bu vo nu sta ty ti 2008 me tais.

 Per vi są ŽIV in fek ci jos re gist ra vi mo Lie tu vo je lai ko tar pį (1988–2009 m.) nu sta ty tas 1 581 už si
krė tęs ŽIV as muo. Ana li zuo jant duo me nis pa gal ly tį, 2009 me tais dau gu ma nau jai re gist ruo tų ŽIV 
už si krė tu sių jų bu vo 131 vy ras (72,8 proc.), o mo te rų – 49 (27,2 proc.). 

2009 me tais Šiau lių mies te už re gist ruo ta net 20 nau jų ŽIV in fek ci jos at ve jų – 14 vy rų ir 6 mo te
rys (2008 me tais – 1 at ve jas). 2009 me tais 735 nėš čio sios iš tir tos dėl ŽIV, at lik ta 912 ty ri mų dėl ŽIV 
nėš čio sioms. Šiau liuo se 2009 me tais už re gist ruo ti 3 nau ji AIDS at ve jai.
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4 len te lė

La bo ra to riš kai įtar tų ir la bo ra to riš kai pa tvir tin tų ŽIV in fek ci jos at ve jų 2009 me tais (abs. sk.)

La bo ra to riš kai įta ria mi La bo ra to riš kai pa tvir tin ti
tir ta tei gia mų tir ta tei gia mų

Vyr. Mot. Než. Vyr. Mot. Než. Vyr. Mot. Než. Vyr. Mot. Než.
Šiau lių mies tas 867 2895 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0
Šiau lių ap skri tis 591 3316 � 6 8 0 5 6 0 5 � 0

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

Pa gal ga li mą už si krė ti mo bū dą 65 proc. ša lies as me nų ŽIV 2009 me tais už si krė tė var to da mi 
švirkš čia muo sius nar ko ti kus, 18,9 proc. – he te ro sek su a li nių ly ti nių san ty kių me tu, 5,0 proc. – ho mo
sek su a li nių ly ti nių san ty kių me tu, 11,1 proc. už si krė ti no bū das ne ži no mas.

Šiau lių mies te nau jai iš aiš kin tų ŽIV in fek ci jos at ve jų skai čius 2009 me tais ge ro kai iš au go ir sie kė 
1,6 at ve jo 10 000 gy ven to jų. Dau giau šios in fek ci jos at ve jų iš aiš kin ta ir Šiau lių ap skri ty je bei Lie tu vo
je (žr. 4.5.5 pav.). 
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4.5.5 pav. Nau jai iš aiš kin tų ŽIV in fek ci jos at ve jų skai čius Šiau lių mies te ir 
ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (10 000 gyv.)

Šal ti nis: Už kre čia mų jų li gų ir AIDS cen tras.

Už si krė tu sių jų ŽIV am žiaus vi dur kis kas met jau nė ja: 2009 me tais už si krė tu sių jų am žiaus vi
dur kis bu vo 34 me tai (2008 me tais – 35 me tai). Dau giau sia už si krė tu sių jų už re gist ruo ta Vil niaus 
ap skri ty je – 51, Klai pė dos – 35, Šiau lių – 23, Kau no – 22, Aly taus – 14, Ute nos – 10, Tel šių – 5, Pa ne
vė žio – 4, Tau ra gės – 3 as me nys.

2009 me tais AIDS su sir go 37 ŽIV už si krė tę as me nys. 2008 me tais su sir gu sių jų pas ku ti ne ŽIV 
sta di ja – AIDS – bu vo dau giau – 55 as me nys. ŽIV in fek ci jos gy dy mo po rei kis kas met au ga. Toks 
gy dy mas fi nan suo ja mas iš Pri va lo mo jo drau di mo fon do biu dže to. Vals ty bi nės li go nių ka sos duo
me ni mis, vie no pa cien to gy dy mui per me tus an ti ret ro vi ru si niams vais tams ir ŽIV in fek ci jos būk lei 
ste bė ti ski ria ma nuo 26 iki 32 tūskt. li tų. Nuo AIDS 2009 me tais mi rė 13 žmo nių.
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5.T RAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI

2009 me tais Lie tu vo je už re gist ruo ta 11,5 eis mo įvy kių at ve jų, ten kančių 10 000 gy ven to jų, t. y. 
3 827 eis mo įvy kiai. Žu vo 370 žmo nių (1,1 at ve jo 10 000 gyv.), 4 459 su žeis ti (13,4 at ve jo 10 000 gyv.) 
(žr. 5.1 pav.). Ly gi nant su 2008 me tais, eis mo įvy kių skai čius su ma žė jo 20,2 proc. (už re gist ruo ta 968 
įvy kiais ma žiau), žu vo 25,9 proc. (129 ma žiau) žmo nių ma žiau, su žeis ta 23,4 proc. ma žiau (1 359 
ma žiau) (žr. 5.2 pav.).

2009 me tais Šiau lių ap skri ties vy riau sia jame po li ci jos ko mi sa ria te už re gist ruo ta 178 (14,2 at ve
jo 10 000 gyv.) eis mo įvy kiai Šiau lių mies te, ku rių me tu 5 (0,4 at ve jo 10 000 gyv.) žmo nės žu vo ir 
205 (16,3 at ve jo 10 000 gyv.) bu vo su ža lo ti. 2008–2009 me tais Šiau liuo se įvy kių skai čius su ma žė jo 
13,3 proc. 2009 me tais Šiau liuo se eis mo įvy kiuo se da ly va vo 88 as me nys, ku rie bu vo ap svai gę nuo 
al ko ho lio.

2009 me tais Šiau lių ap skri ties vy riau sia ja me po li ci jos ko mi sa ria te už re gist ruo ta 87 nu si kals ta
mos vei kos, su si ju sios su nar ko ti nė mis me džia go mis, iš jų iš tir tos 55. 2009 me tais Šiau lių ap skri ty je 
iš tir ta 3 613, ar ba 53,6 proc., vi sų už re gist ruo tų nu si kals ta mų vei kų. Pa žy mė ti na, kad vi si Šiau lių 
ap skri ties ra jo nai vir ši jo ša lies iš aiš ki na mu mo vi dur kį (44,2 proc.). Šiau lių ap skri ties po li ci jos įstai gų 
pre ven ci jos pa da li nių pa rei gū nai 2009 me tais pa ren gė 17 pre ven ci nių pro gra mų, ta čiau dėl fi nan sa
vi mo sto kos bu vo vyk do mos tik 13. To liau bu vo tę sia mas dar bas su po li ci jos rė mė jais, ku rių Šiau lių 
ap skri ty je yra 527. Šiau lių ap skri ty je per 2009 me tų II pus me tį, ak ty viai dir bant su vi suo me ne, Šiau
lių ap skri ty je bu vo įkur tos 27 nau jos sau gios kai my nys tės gru pės. Kas met au ga pa si ti kė ji mo po li ci ja 
ro dik lis: 2005 me tais jis su da rė 46 proc., 2007 me tais – 55 proc., o 2009 me tais – net 69 proc. 
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5.1 pav. Eis mo įvy kiai ir jų pa sek mės Šiau lių mies te ir ša ly je 2009 me tais (10 000 gyv.) 

Šal ti nis: Šiau lių ap skri ties vy riau sia sis po li ci jos ko mi sa ria tas.
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5.2 pav. Eis mo įvy kių di na mi ka Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (10 000 gyv.) 
Šal ti nis: Šiau lių ap skri ties vy riau sia sis po li ci jos ko mi sa ria tas.

Ne lai min gi at si ti ki mai ir trau mos – su dė tin ga me di ci ni nė, de mog ra fi nė, so cia li nė ir eko no mi
nė pro ble ma, nes dėl ne lai min gų at si ti ki mų daž niau sia mirš ta jau ni ir dar bin go am žiaus žmo nės. 
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Ne ma žai ne lai min gų at si ti ki mų įvyks ta dar be. 2009 me tais Lie tu vo je bu vo už re gist ruo ta 2 078 ne
lai min gi at si ti ki mai, iš ku rių 105 bu vo sun kūs ir 48 – mir ti ni. Mir ti ni ne lai min gi at si ti ki mai Šiau lių 
mies te 2009 me tais su da rė 0,2 at ve jo 10 000 gy ven to jų (žr. 5.3 pav.). Pa gal eko no mi nes veik los rū šis 
2009 me tais ša ly je dau giau sia mir ti nų ne lai min gų at si ti ki mų dar be įvy ko trans por to (20,7 proc.), sta
ty bų (20,7 proc.) ir ap dir ba mo sios ga my bos (18,8 proc.) sek to riu je, Šiau liuo se – trans por to (50 proc.) 
ir sta ty bų (50 proc.) sek to riu je.
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5.3 pav. Ne lai min gi at si ti ki mai dar be Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (10 000 gyv.) 
Šal ti nis: Vals ty bi nė dar bo ins pek ci ja.

Šiau lių mies te 2009 me tais iš vi so įvy ko 105 ne lai min gi at si ti ki mai dar be, iš jų 97 leng vi, 6 sun
kūs ir 2 mir ti ni (žr. 5.4 pav.). 75 proc. ne lai min gų at si ti ki mų įvy ko vy rams. Ne lai min gų at si ti ki mų 
Šiau lių mies te dau giau sia pa ty rė 45–54 me tų vy rai ir 25–54 me tų mo te rys (žr. 5.5 pav.).
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5.4 pav. Ne lai min gi at si ti ki mai dar be Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (abs. sk.) 
Šal ti nis: Vals ty bi nė dar bo ins pek ci ja.
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5.5 pav. Ne lai min gų at si ti ki mų dar be pa si skirs ty mas pa gal nu ken tė ju sių jų ly tį ir am žių 

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je 2009 me tais (abs. sk.) 
Šal ti nis: Vals ty bi nė dar bo ins pek ci ja.
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Dėl trau mų, ap si nuo di ji mų ir ki tų iš ori nių prie žas čių pa da ri nių 2009 me tais Šiau lių mies to 
sta cio na ruo se ir am bu la to ri nė se įstai go se gy dy ta 8 406 (81,4 / 1 000 gyv.) su au gę li go niai ir 2 865 
(127,3 / 1 000 gyv.) vai kai (žr. 5.6 pav.). 
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5.6 pav. As me nų, ku riems am bu la to ri nė se ar sta cio na ri nė se svei ka tos prie žiū ros įstai go se 
už re gist ruo ta bent vie na trau ma, skai čius di džiuo siuo se 

Lie tu vos mies tuo se 2009 me tais (1 000 gyv.)
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.
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6.N EĮGALUMAS

Ne įga lu mo ly gis – tai kom plek siš kai įver ti nus nu sta ty tas as mens svei ka tos būk lės, sa va ran kiš
ku mo kas die nė je veik lo je ir ga li my bių ug dy tis ne te ki mo mas tas. Ne įga lu mo ly gis nu sta to mas as me
nims iki 18 me tų, iš sky rus as me nis, ku rie yra (bu vo) drau džia mi vals ty bi niu so cia li niu drau di mu. 

Ne įga lu mas ga li bū ti tri jų ly gių:
1. Sun kaus ne įga lu mo ly gis – tai as mens būk lė, kai dėl li gos, trau mos, su ža lo ji mo, įgim tų ar ba 

vai kys tė je įgy tų svei ka tos su tri ki mų, ap lin kos veiks nių nei gia mo po vei kio ge ro kai su ma žė ju sios ga
li my bės ug dy tis, da ly vau ti, veik ti ir bū ti na nuo la ti nė ki tų žmo nių slau ga, prie žiū ra, pa gal ba.

2. Vi du ti nio ne įga lu mo ly gis – tai as mens būk lė, kai dėl li gos, trau mos, su ža lo ji mo, įgim tų ar ba 
vai kys tė je įgy tų svei ka tos su tri ki mų, ap lin kos veiks nių nei gia mo po vei kio su ma žė ju sios ga li my bės 
ug dy tis, da ly vau ti, veik ti ir rei kia ne nu ola ti nės ki tų žmo nių prie žiū ros, pa gal bos.

3. Leng vo ne įga lu mo ly gis – tai as mens būk lė, kai dėl li gos, trau mos, su ža lo ji mo, įgim tų ar ba 
vai kys tė je įgy tų svei ka tos su tri ki mų, ap lin kos veiks nių nei gia mo po vei kio ne žy miai su ma žė ju sios 
ga li my bės ug dy tis, da ly vau ti, veik ti.

2009 me tais pir mą kar tą bu vo pri pa žin ti ne įga liai siais 2 222 (3,4 / 1 000 vai kų) ša lies vai kai bei 
22 507 (10,5 / 1 000 gyv.) dar bin go am žiaus as me nys (žr. 6.1 pav.). Dau giau sia vai kų pri pa žin ta ne
įga liais dėl psi chi kos ir el ge sio su tri ki mų bei įgim tos for ma vi mo si ydos, de for ma ci jos ir chro mo so
mų ano ma li jos.

3,4
4,2 4,7

10,5 10,4
11,7

0

2
4

6

8

10
12

14

Lietuvos
Respublika

Šiauli miesto
savivaldyb

Šiauli apskritis

Vaikai (0–17 m.)

Darbingo amžiaus asmenys
(nuo 18 m. iki pensinio
amžiaus)

 
6.1 pav. As me nys, pir mą kar tą pri pa žin ti ne įga liai siais Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (1 000 gyv.) 
Šal ti nis: Sta tis ti kos de par ta men tas prie Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės.

2009 me tais Šiau lių mies te bu vo 94 vai kai, ku riems pir mą kar tą bu vo nu sta ty tas ne įga lu mas. 
Dau giau sia jų su da rė 0–4 me tų vai kai (62,8 proc.), ma žiau sia jų bu vo 15–17 me tų am žiaus gru pė je 
(8,5 proc.) (žr. 6.2 pav.)
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6.2 pav. Vai kams, ku riems pir mą kar tą nu sta ty tas ne įga lu mas, pa si skirs ty mas 
pa gal am žių 2009 me tais Šiau lių mies te (proc.) 

Šal ti nis: Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny ba prie So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos.

Iš vi sų ne įga lu mų leng vas ne įga lu mo ly gis 2009 me tais bu vo nu sta ty tas dau giau nei pu sei Šiau
lių mies to ir ap skri ties bei vi sos ša lies vai kų (žr. 6.3 pav.). 8,3 proc. ša lies vai kų bu vo nu sta ty tas sun
kus ne įga lu mo ly gis.
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6.3 pav. Vai kams, ku riems pir mą kar tą nu sta ty tas ne įga lu mas, pa si skirs ty mas pa gal ne įga lu mo 
ly gį 2009 me tais Šiau lių mies te ir ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je (proc.) 

Šal ti nis: Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny ba prie 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te ri jos.

Dar bin gu mo ly gis – tai as mens pa jė gu mas įgy ven din ti anks čiau įgy tą pro fe si nę kom pe ten ci ją 
ar įgy ti nau ją pro fe si nę kom pe ten ci ją ar ba at lik ti ma žes nės kom pe ten ci jos rei ka lau jan čius dar bus.

Dar bin gu mo ly gis nu sta to mas as me nims nuo 18 me tų iki se nat vės pen si jos am žiaus. Dar bin
gu mo ly gis dėl ne lai min go at si ti ki mo dar be ar pro fe si nės li gos nu sta to mas as me nims, neat si žvel
giant į jų am žių Lie tu vos Res pub li kos Vy riau sy bės ar ba jos įga lio tos ins ti tu ci jos nu sta ty ta tvar ka. 
Dar bin gu mo ly gis nu sta to mas re mian tis as me nį gy dan čių gy dy to jų, pro fe si nės re a bi li ta ci jos ir ki tų 
spe cia lis tų pa teik tais do ku men tais. Dar bin gu mo ly gis nu sta to mas įver ti nus as mens svei ka tos būk lę 
ir ga li my bes at lik ti tu ri mos kva li fi ka ci jos dar bus, ne rei ka lau jan čius pro fe si nės kva li fi ka ci jos po to, 
kai yra pa nau do tos vi sos ga li mos me di ci ni nės ir pro fe si nės re a bi li ta ci jos bei spe cia lio sios pa gal bos 
prie mo nės.

2009 me tais Šiau liuo se bu vo 848 gy ven to jai su 0–55 proc. dar bin gu mo ly giu, Lie tu vo je – 22 832 
as me nys. Su au gu sių Šiau lių mies to gy ven to jų da lis, ku riems pir mą kar tą 2009 me tais nu sta ty tas 
0–55 proc. dar bin gu mo ly gis, di dė jo kar tu su am žiu mi, pra de dant nuo 20 me tų (žr. 6.4 pav.). Nuo 
55 me tų iki pen si nio am žiaus gru pė je bu vo dau giau sia (27,7 proc.) gy ven to jų, ku riems nu sta ty tas 
0–55 proc. dar bin gu mas, ta čiau ma žes nis, ly gi nant su 2008 me tais. 
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6.4 pav. Su au gu sie ji, ku riems pir mą kar tą nu sta ty tas 0–55 proc. dar bin gu mo ly gis, 
pa si skirs ty mas pa gal am žių 2009 me tais Šiau lių mies te (proc.)

Šal ti nis: Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nustatymo tar ny ba prie 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te ri jos.

Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny bos duo me ni mis, Šiau lių mies te dau giau sia dar bin
go am žiaus as me nims bu vo pri pa žin tas 0–55 proc. dar bin gu mo ly gis, ku ris nu sta ty tas dėl krau jo ta
kos sis te mos li gų (22,3 proc.), jun gia mo jo au di nio ir ske le torau me nų sis te mos li gų (21,3 proc.) bei 
na vi kų (15,3 proc.) (žr. 6.5 pav.). Lie tu vo je 2009 me tais 0–55 proc. dar bin gu mo ly gis ne re tai taip pat 
bu vo nu sta ty tas dėl krau jo ta kos sis te mos li gų (24,5 proc.), ant ro je vie to je – jun gia mo jo au di nio ir 
ske le torau me nų sis te mos li gos (20 proc.).
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6.5 pav. Su au gu sie ji, ku riems pir mą kar tą nu sta ty tas 0–55 proc. dar bin gu mo ly gis, 

pa si skirs ty mas pa gal li gų gru pes 2009 me tais Šiau lių mies te (proc.)
Šal ti nis: Ne įga lu mo ir dar bin gu mo nu sta ty mo tar ny ba prie 

So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi nis te ri jos.
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7.S VEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA

2009 me tais Šiau lių mies te dau giau sia svei ka tos prie žiū ros įstai go se dir ban čių spe cia lis
tų su da rė spe cia lis tai su aukš tuo ju ar aukš tes niuo ju me di ci nos iš si la vi ni mu (ne gy dy to jai) – 
132,9 / 10 000 gy v., slau gy to jų skai čius ant ras pa gal dy dį – 101,8 / 10 000 gy v. Gy dy to jų skai čius 
su da rė 38,8 / 10 000 gy v., t. y. 2,6 kar to ma žiau nei slau gy to jų ir 3,4 kar to ma žiau nei spe cia lis tų 
su aukš tuo ju ar aukš tes niuo ju me di ci nos iš si la vi ni mu (ne gy dy to jai). Ma žiau sias skai čius Šiau lių 
mies te bu vo odon to lo gų – 6,6 / 10 000 gy v. Vi sų spe cia lis tų skai čius nuo 2006 iki 2009 me tų ki to 
ne žy miai (žr. 7.1 pav.).
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7.1 pav. Gy ven to jų ap rū pi ni mas me di ci nos per so na lu Šiau lių mies te 
2006–2009 me tais (10 000 gyv.)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Lie tu vo je nuo 2006 iki 2009 me tų ap si lan ky mų pas gy dy to jus skai čius vie nam gy ven to jui per 
me tus li ko toks pats – 6,5 kar to, ta čiau Šiau liuo se su ma žė jo nuo 7,2 iki 6,6 kar to, o Šiau lių ap skri ty je 
pa ki lo iki 6 kar tų vie nam gy ven to jui. Šiau liuo se nuo 2006 iki 2009 me tų ap si lan ky mų skai čius, ten
kan tis vie nam gy ven to jui, iš li ko di des nis už ben drą Lie tu vos vi dur kį (žr. 7.2 pav.). Ap si lan ky mų 
pas odon to lo gus ro dik lis per pas ta ruo sius ke le rius me tus ki to ne žy miai. 2009 me tais Šiau lių mies te, 
ly gi nant su ap skri ti mi ir Lie tu va, šis ro dik lis iš li ko di džiau sias – 1,02 kar to (žr. 7.3 pav.).
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7.2 pav. Ap si lan ky mų pas gy dy to jus skai čius Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (1 gyv.)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.
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7.3 pav. Ap si lan ky mų pas odon to lo gus skai čius Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (1 gyv.)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Dau giau sia Šiau lių mies to gy ven to jų lan kė si pas pir mi nės svei ka tos prie žiū ros pa slau gas tei
kian čius gy dy to jus. Iš vi so 2009 me tais už re gist ruo ta 1 054,3 tūkst. ap si lan ky mų, o tai su da rė 8,4 
at ve jo vie nam gy ven to jui. Nuo 2006 iki 2009 me tų vi du ti niš kai I ly gio gy dy to jams te ko 4,5 ap si
lan ky mų vie nam gy ven to jui bei II ir III ly gio pa slau gas tei kian tiems gy dy to jams – 3 ap si lan kymai 
(žr. 7.4 pav.).
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 7.4 pav. Ap si lan ky mų pas gy dy to jus skai čius pa gal gy dy to jų tei kia mų pa slau gų ly gius 
Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (1 gyv.) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

Nuo 2006 iki 2009 me tų ben dras lo vų skai čius tiek Šiau lių mies to ir ap skri ties, tiek ša lies svei ka
tos prie žiū ros įstai go se ki to ne žy miai. 2009 me tais Šiau lių mies to sa vi val dy bė je ben dras lo vų skai
čius bu vo di džiau sias ir sie kė 117,57 / 10 000 gy ven to jų (žr. 7.5 pav.).
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7.5 pav. Ben dras lo vų skai čius li go ni nių sta cio na re Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (10 000 gyv.)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Lie tu vos svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, 2009 me tais vi du ti nė gu lė ji mo truk mė Šiau
lių mies to li go ni nė se il giau sia bu vo Tu ber ku lio zės ir Psi chiat ri jos sky riuo se, ma žiau sia – In fek ci nia
me, Chi rur gi nia me ir Vai kų li gų sky riuo se (žr. 7.6 pav.).
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7.6 pav. Vi du ti nis gu lė ji mo lai kas pa gal lo vų pro fi lius Šiau lių mies to li go ni nė se 
2007–2009 me tais (die no mis) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

2009 me tais lo vos apy var tos ro dik lis pa ki lo tiek Šiau lių mies te ir ap skri ty je, tiek vi so je ša ly je. 
Šiau lių mies to sa vi val dy bė je šis ro dik lis 2009 me tais sie kė 33,32 kar to (žr. 7.7 pav.). Di džiau sia lo vos 
apy var ta Šiau lių mies te 2009 me tais pa gal lo vų pro fi lius bu vo LOR sky riu je (au sų, no sies, ger klės 
gy dy mas) (žr. 7.8 pav.).
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7.7 pav. Lo vos apy var ta Šiau lių mies to ir ap skri ties bei Lie tu vos Res pub li kos sta cio na ri nė se 
svei ka tos prie žiū ros įstai go se 2006–2009 me tais (kar tai) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.
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7.8 pav. Lo vos apy var ta pa gal lo vų pro fi lius Šiau lių mies te sta cio na ri nė se 
svei ka tos prie žiū ros įstai go se 2009 me tais (kar tai) 

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Lo vos funk cio na vi mo ro dik lis pa ro do, kiek die nų per me tus sta cio na ro lo va bu vo už im ta. Nuo 
2006 me tų šis ro dik lis ten den cin gai ma žė jo. 2009 me tais di džiau sias lo vos funk cio na vi mo ro dik lis 
iš li ko Šiau lių mies te – 297,19 die nų per me tus (žr. 7.9 pav.).
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7.9 pav. Lo vos funk cio na vi mas Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (die nos)

Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.

Su au gu sių jų, esan čių il ga lai kio ste bė ji mo įskai to je, 2009 me tais bu vo dau giau nei vai kų. Šiau lių 
mies to sa vi val dy bė je ata skai ti niais me tais su au gu sių jų il ga lai kio ste bė ji mo įskai to je bu vo dau giau sia 
(721,5 su au gu sių jų 1 000 gy ven to jų), ly gi nant su Šiau lių ap skri ti mi ir Lie tu vos Res pub li ka (žr. 7.10 
pav.). Dau giau sia Šiau lių mies to su au gu sių jų (nuo 18 me tų) 2009 me tais il ga lai kio ste bė ji mo įskai
to je bu vo dėl krau jo ta kos sis te mos li gų (35,6 proc.), iš ku rių dau giau sia bu vo as me nys, ser gan tys 
iš emi ne šir dies li ga (9,6 proc.). Vai kų gru pė je dau giau sia il ga lai kio ste bė ji mo įskai to je bu vo vai kai, 
ser gan tys kvė pa vi mo sis te mos (24,4 proc.) bei akių ir jos prie di nių or ga nų li go mis (15,9 proc.).

381,4
304,2

447
537,1 542,4

721,5

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Lietuvos
Respublika

Šiauli apskritis Šiauli miesto
savivaldyb

Vaikai (0–17 m.)

Suaugusieji nuo 18 m.

 

7.10 As me nų, esan čių il ga lai kio ste bė ji mo įskai to je, skai čius 2009 me tais (1 000 gyv.) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Le ta liš ku mo (mirš ta mu mo) ro dik lis 2006–2009 me tais di džiau sias bu vo Šiau lių ap skri ty je. Jis 
nuo 2,85 proc. (2006 m.) nu smu ko iki 2,59 proc. (2009 m.). Ma žiau sias šis ro dik lis bu vo Šiau lių mies
to sa vi val dy bė je – 2009 me tais sie kė 2,17 proc. Lie tu vo je sta cio na ru sis le ta liš ku mas 2009 me tais bu
vo 2,17 proc. (žr. 7.11 pav.).
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7.11 pav. Sta cio na ru sis le ta liš ku mas (mirš ta mu mas) Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2009 me tais (proc.)  
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

Re mian tis Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tro duo me ni mis, nuo 2006 me tų Lie tu
vo je ma žė ja grei to sios me di ci nos pa gal bos su teik tų pa slau gų skai čius. 2009 me tais šis ro dik lis kri to 
Šiau lių ap skri ty je bei vi so je ša ly je, ta čiau pa ki lo Šiau lių mies te ir sie kė 223,3 / 1 000 gy v. Vis tik Lie
tu vos Res pub li ko je šis ro dik lis iš li ko ma žiau sias (182,6 / 1 000 gyv.) (žr. 7.12 pav.). 
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7.12 pav. Grei to sios me di ci nos pa gal bos su teik tų pa slau gų skai čius Šiau lių mies te ir 

ap skri ty je bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (1 000 gyv.) 
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos in for ma ci jos cen tras.

2009 me tais Šiau lių mies te iš vi so bu vo su teik tos 28 093 grei to sios me di ci nos pa slau gos, iš ku
rių 68,1 proc. – dėl ūmių su sir gi mų ir būk lių, ant ro je vie to je – dėl ne lai min gų at si ti ki mų (19 proc.) 
(žr. 7.13 pav.).
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7.13 pav. Grei to sios me di ci nos pa gal bos su teik tų pa slau gų struk tū ra pa gal prie žas tis 

Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (proc.)
Šal ti nis: Hi gie nos ins ti tu to Svei ka tos  in for ma ci jos cen tras.
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8.V YKDOMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS
 ŠIAULIŲ MIESTE

2009 metais ir toliau prioritetinėmis laikomos bei šalies mastu aktyviai plėtojamos prevencinės 
programos, kurios neabejotinai daro įtaką Lietuvos žmonių gyvenimo trukmės ilgėjimui ir anksty
vajam ligų diagnozavimui.

Šiuo metu Lietuvoje Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamos ir 
vykdomos šešios prevencinės profilaktinės programos. Keturios jų yra skirtos onkologinių susirgi
mų prevencijai bei profilaktikai:

• Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa.
• Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa. 
• Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.
• Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.
Bene labiausiai rūpinimąsi žmonių sveikata atskleidžia pastangos stiprinti ir plėtoti ligų pre

venciją. Nuo 2009 metų liepos mėnesio pradėta finansuoti ir vykdyti dar viena priešvėžinė progra
ma – Sveikatos apsaugos ministro 2009 metų birželio 23 dienos įsakymu Nr. V508 „Dėl storosios 
žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 79
3321) patvirtinta storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

Šis vėžys išsivysčiusiose šalyse yra viena dažniausiai pasitaikančių onkologinių susirgimų ir 
antroji pagal dažnumą Europoje mirties nuo vėžio priežastis tarp vyrų ir moterų. Jei nustatomas 
ankstyvųjų stadijų storosios žarnos vėžys, jo gydymas gali būti efektyvus. Deja, pacientas ilgą laiką 
nejaučia jokių ligos požymių, todėl Lietuvoje dažnai aptinkamas IV stadijos storosios žarnos vėžys, 
kurio visiškai išgydyti nebeįmanoma.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos tikslas – pagerinti 
ankstyvųjų storosios žarnos vėžio stadijų išaiškinamumą ir sumažinti mirtingumą nuo šios ligos. Re
miantis medicinos mokslo ir praktikos pagrįstais rezultatais, daugelio šalių patirtimi ir ekonominio 
efektyvumo kriterijais, pagal šią programą kas 2 metus reguliariai turėtų būti tikrinami 50–74 metų 
asmenys, atliekant slapto kraujavimo testą. Prireikus pacientas siunčiamas pas gydytoją specialistą 
atlikti storosios žarnos tyrimo ir, jei reikia, paimti biopsijos medžiagą. Šios programos bandomasis 
projektas dvejus metus bus įgyvendinamas Vilniaus ir Kauno apskrityse. Jeigu pasitvirtintų progra
mos efektyvumas, vėliau jos mastą numatoma plėtoti.

Vadovaujantis Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos ad
ministravimo grupės pateiktomis rekomendacijomis ir Europos randomizuotosios studijos apie 
prostatos vėžio patikrą (angl. European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) 
išvadomis, nutarta nuo 2009 metų liepos 1 dienos informavimo apie priešinės liaukos vėžio anksty
vąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugą bei urologo konsultaciją ir priešinės liaukos biopsijos 
paslaugą teikti kas dvejus metus. Pagal šią programą visi 50–75 metų vyrai bei vyrai nuo 45 metų, 
kurių tėvai ir broliai yra sirgę priešinės liaukos vėžiu, nemokamai tikrinami dėl šios ligos. Valstybi
nės ligonių kasos 2009 metų duomenys rodo, kad Lietuvoje vėžio prevencija vyrai yra susirūpinę ne 
mažiau nei moterys. Sergant šia liga ilgai nejaučiama jokių prostatos vėžio simptomų.

Šiaulių teritorinės ligonių kasos (TLK) duomenimis, 2009 metais prie Šiaulių miesto asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų buvo prisirašę 16 137 50–75 metų vyrai, 2008 metais – 15 597 vyrai. Ganė
tinai didelis vyrų aktyvumas pagal šią prevencinę programą teikia vilties, kad vis dažniau bus nusta
tomas ankstyvųjų stadijų vėžys. 2009 metais Šiaulių mieste 5 375 vyrams buvo suteikta informacija 
apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugas, o tai 1 885 paslau
gomis mažiau nei 2008 metais (žr. 8.1 pav.). 2006–2008 metais daugiausia prisirašiusių 50–75 metais 
vyrų ir suteiktų paslaugų skaičius buvo VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centro (ASPC) ir 
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) įstaigose. 
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8.1 pav. Pri si ra šiu sių prie svei ka tos prie žiū ros įstai gų 50–75 me tų vy rų skai čius 

ir su teik tos in for ma ci jos apie prie ši nės liau kos vė žio anks ty vą ją diag nos ti ką 
ir PSA nu sta ty mo pa slau gas skai čius 2006–2009 me tų (abs. sk.)

Šal ti nis: Šiau lių teritorinė ligonių kasa.

2006 me tais Šiau lių mies te ser gan čių jų prie ši nės liau kos vė žiu su da rė 216 / 100 000 gy v. at ve
jų. Nuo 2008 me tų kas met ma žė ja, nors 2007 me tais bu vo už re gist ruo ti 294,2 at ve jai 100 000 gy v. 
(žr. 8.2 pav.). 2009 me tais ma žiau sias šio su sir gi mo ro dik lis už re gist ruo tas Šiau lių ap skri ty je 
(146,7 / 100 000 gyv.).
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8.2 pav. Ser ga mu mo prie ši nės liau kos vė žiu di na mi ka Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.) 
Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu tas.

Ne pai sant to bu lė jan čių diag nos ti kos me to dų ir gy dy mo bū dų, Lie tu vo je, kaip ir vi sa me pa sau ly
je, krū ties vė žys iš lie ka vie na daž niau sių mo te rų li gų. Kiek vie nais me tais ši li ga at ima šim tus gy vy
bių. Lai ku diag no za vus šią li gą, jai ga li ma už kirs ti ke lią, nes dau giau nei 95 proc. mo te rų, ser gan čių 
pir mos sta di jos krū ties vė žiu, vi siš kai iš gy do mos. 2005 me tais rug sė jo 23 die ną Svei ka tos ap sau gos 
mi nist ro įsa ky mu Nr. V729 „Dėl at ran ki nės ma mog ra fi nės pa tik ros dėl krū ties vė žio fi nan sa vi mo 
pro gra mos pa tvir ti ni mo“ bu vo pa tvir tin ta krū ties vė žio pre ven ci jos pro gra ma. Ši pro gra ma skir ta 
mo te rų nuo 50 iki 69 me tų su sir gi mų pre ven ci jai. Šiau lių teritorinės ligonių kasos duo me ni mis, 2009 
me tais prie as mens svei ka tos prie žiū ros įstai gų bu vo pri si ra šiu sios 18 970 50–69 me tų mo te rų. 

Šios pro gra mos prie mo nės yra tai ko mos vie ną kar tą per dve jus me tus. Vie na pro gra mos prie
mo nių yra po kal biai su mo te ri mis apie krū ties pik ty bi nių na vi kų pro fi lak ti kos prie mo nes bei pa ta
ri mai, kaip stip rin ti ir iš sau go ti svei ka tą, bei mo te rų nu krei pi mas at lik ti ma mog ra fi nį ty ri mą. 2005 
me tų gruo džio mė ne sį tik 150 mo te rų bu vo su teik ta in for ma ci ja ir iš ra šy tas siun ti mas at lik ti ma mog
ra fi ją. 2006 me tais šis skai čius iš au go iki 4 256 pa slau gų. 2009 me tais šių pa slau gų skai čius bu vo 
4 195 (žr. 8.3 pav.).
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8.3 pav. Su teik tų in for ma vi mo dėl krū ties pik ty bi nių na vi kų pro fi lak ti kos 

ir siun ti mo at lik ti ma mog ra fi ją pa slau gų skai čius Šiau lių mies te 
2005 me tų gruo džio mė ne sį – 2009 me tais (abs. sk.) 

Šal ti nis: Šiau lių teritorinė ligonių kasa.

Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu to duo me ni mis, Šiau lių mies te nuo 2006 me tų ser ga
mu mas krū ties vė žiu di dė jo (žr. 8.4 pav.). Tam ga lė jo tu rė ti įta kos ky lan tis su teik tos in for ma ci jos 
apie krū ties pik ty bi nių na vi kų pro fi lak ti ką ir siun ti mų at lik ti ma mog ra fi nį ty ri mą skai čius. Ša lies 
krū ties vė žio ser ga mu mo ro dik lis 2006–2009 me tais ten den cin gai ki lo ir 2009 me tais sie kė 45,6 at ve jo 
100 000 gy ven to jų.
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8.4 pav. Ser ga mu mo krū ties vė žiu di na mi ka Šiau lių mies te ir ap skri ty je 
bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.) 

Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to on ko lo gi jos ins ti tu tas.

2009 me tais ma mog ra mų at li ki mo pa slau gų dau giau sia už re gist ruo ta Šiau lių, Kau no ir Pa ne vė
žio mies tų te ri to ri nė se li go nių ka so se. Šiau liuo se to kių pa slau gų at lik ta 104,5 proc. nuo Vals ty bi nės 
li go nių ka sos (VLK) pla no (žr. 8.5 pav.).
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8.5 pav. Ma mog ra mų at li ki mo pa slau gos vyk dy mas 2009 me tais di džiuo siuo se 

Lie tu vos mies tuo se (proc. nuo VLK pla no*)
* – pla nas – 65 tūkst. pa slau gų.

Šal ti nis: Vals ty bi nė li go nių ka sa.
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2004 me tų bir že lio 30 die ną Lie tu vos Res pub li kos svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa ky mu 
Nr. V482 bu vo pa tvir tin ta gim dos kak le lio pik ty bi nių na vi kų pre ven ci nių prie mo nių pro gra ma.

Vals ty bi nių li go nių ka sos duo me ni mis, dau ge ly je ša lių ski ria si pa gal gim dos kak le lio vė žio 
pre ven ci nę pro gra mą tik ri na mų mo te rų am žius ir kvie ti mo pa si tik rin ti in ter va lai. Daž niau siai tik
ri na mos mo te rys nuo 25 iki 60–65 me tų, o pa si tik rin ti daž niau sia kvie čia ma kas tre jus me tus. Nuo 
2008 me tų pro fi lak tiš kai tik ri na mų dėl gim dos kak le lio vė žio mo te rų am žiaus in ter va las pa ko re guo
tas – im ta tik rin ti 25–60 me tų mo te ris. 2009 me tais prie Šiau lių mies to as mens svei ka tos prie žiū ros 
įstai gų bu vo pri si ra šiu sios 42 566 mo te rys.

Šiau lių teritorinės ligonių kasos duo me ni mis, 2009 me tais 8 551 mo te riai bu vo su teik tos in for
ma vi mo dėl gim dos kak le lio pik ty bi nių na vi kų pro fi lak ti kos pa slau gos ir 5 575 at lik tas ci to lo gi nis 
te pi nė lis dėl gim dos kak le lio pik ty bi nių na vi kų. 2009 me tais šie ro dik liai su ma žė jo, ly gi nant su 2008 
me tais (žr. 8.6 pav.).
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8.6 pav. Su teik tų in for ma vi mo pa slau gų ir at lik tų ci to lo gi nio te pi nė lio pa slau gų skai čius 
Šiau lių mies te 2004–2009 me tais (abs. sk.) 

Šal ti nis: Šiau lių teritorinė ligonių kasa.

Vals ty bi nės li go nių ka sos duo me ni mis, vi suo se Lie tu vos di džiuo siuo se mies tuo se ci to lo gi nio 
te pi nė lio iš ty ri mo pa slau gų bu vo at lik ta pa na ši da lis (žr. 8.7 pav.).  
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8.7 pav. Ci to lo gi nio te pi nė lio pa ė mi mo pa slau gos tei ki mas 2009 me tais 
di džiuo siuo se Lie tu vos mies tuo se (proc. nuo pla no*) 

* – pla nas – 236 tūkst. mo te rų 
Šal ti nis: Vals ty bi nė li go nių ka sa.

Mo te rų svei ka tos pa tik ros dėl gim dos kak le lio pa to lo gi jos pro gra mų nau dą ir efek ty vu mą ro do 
ser ga mu mas gim dos kak le lio vė žiu (žr. 8.8 pav.). Ly gi nant su 2008 me tais, 2009 me tais pa di dė jo ser
ga mu mas gim dos kak le lio vė žiu nuo 17,4 iki 23,3 at ve jo 100 000 gy ven to jų. Ša lies ro dik lis 2006–2009 
me tais ki to ne žy miai ir 2009 me tais bu vo aukš čiau sias, ly gi nant Šiau lių mies tą bei ap skri tį. Ma žiau
sias ser ga mu mas už re gist ruo tas Šiau lių ap skri ty je (20,6 at ve jo 100 000 gy v.).
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8.8 pav. Ser ga mu mo gim dos kak le lio vė žiu di na mi ka Šiau lių mies te ir ap skri ty je 

bei Lie tu vos Res pub li ko je 2006–2009 me tais (100 000 gyv.) 
Šal ti nis: Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu tas.

Pra ėju sių me tų pre ven ci nių pro gra mų re zul ta tai įti ki na, kad ser gan čių jų vė žiu ga li bū ti ge ro kai 
ma žiau. Vil niaus uni ver si te to On ko lo gi jos ins ti tu to duo me ni mis, nuo 2004 me tų pra dė jus vyk dy ti 
gim dos kak le lio pik ty bi nių na vi kų pro gra mą, Lie tu vo je daž niau diag no zuo ja mas I sta di jos ir re
čiau – II–IV sta di jų vė žys. Įro dy ta, kad ak ty vi krū ties vė žio pre ven ci nė pro gra ma ga li pa dė ti su ma
žin ti mir tin gu mą nuo vė žio net 25–30 proc. Mir tin gu mo ma žė ji mui įta kos tu ri ir prie ši nės liau kos vė
žio pre ven ci nė pro gra ma, ku ri Lie tu vo je vyk do ma ge riau siai iš vi sų vė žio pre ven ci jos pro gra mų. 

Šir dies ir krau ja gys lių li gos Lie tu vo je, kaip ir vi sa me pa sau ly je, yra daž niau sia mir tin gu mo prie
žas tis. 2005 me tais lap kri čio 25 die ną Svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa ky mu Nr. V913 bu vo pa tvir
tin ta as me nų, pri skir ti nų šir dies ir krau ja gys lių li gų di de lės ri zi kos gru pei, at ran kos ir pre ven ci jų 
prie mo nių fi nan sa vi mo pro gra ma.

Šia pro gra ma sie kia ma su ma žin ti ser ga mu mą šir dies ir krau ja gys lių li go mis (krū ti nės an gi na, 
mio kar do in fark tu, sme ge nų iš emi ja, in sul tu, pe ri fe ri nių ar te ri jų trom bo ze), at rink ti ser gan čiuo sius 
ate rosk le ro ze ar cuk ri niu dia be tu, ku rie dar ne jau čia svei ka tos su tri ki mų, už kirs ti ke lią šių li gų rai
dai. Pro gra mos prie mo nės tai ko mos kar tą per me tus 40–55 me tų vy rams bei 50–65 me tų mo te rims. 
Šiau lių teritorinės ligonių kasos duo me ni mis, Šiau lių mies te prie svei ka tos prie žiū ros įstai gų 2009 
me tais bu vo pri si ra šę 16 822 40–55 me tų vy rai ir 15 766 50–65 me tų mo te rys.

Vie na pa grin di nių pro gra mos prie mo nių yra in for ma vi mo apie di de lę šir dies ir krau ja gys lių 
li gų ti ki my bę, šios ti ki my bės įver ti ni mo, pir mi nės pre ven ci jos prie mo nių pla no su da ry mo ar siun
ti mo iš sa miai įver tin ti šir dies ir krau ja gys lių li gų ti ki my bę pa slau ga. 2006 me tais ša ly je to kių pa
slau gų su teik ta 21 524 gy ven to jams, o 2009 me tais šis skai čius iš au go iki 109 858 gy ven to jų. Šiau lių 
mies te 2009 me tais su teik ta 11 754 to kios pa slau gos (žr. 8.9 pav.).
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8.9 pav. In for ma vi mo apie di de lę šir dies ir krau ja gys lių li gų ti ki my bė, šios ti ki my bės įver ti ni
mo, pir mi nės pre ven ci jos prie mo nių pla no su da ry mo ar siun ti mo iš sa miai įver tin ti šir dies 
ir krau ja gys lių li gų ti ki my bę pa slau gų skai čius Šiau lių mies te 2006–2009 me tais (abs.sk) 

Šal ti nis: Šiau lių teritorinė ligonių kasa.
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Dan tų ėduo nis – daž niau sia dan tų li ga. Vai kui au gant vis dau giau dan tų pa žei džia mi ėduo nies. 
Nors dan tų ėduo nies pro fi lak ti ka ga li ma įvai rio mis prie mo nė mis, ta čiau įro dy mais pa grįs ti me di ci
nos duo me nys pa tvir ti na si lan ta vi mo efek ty vu mą. Be to, tai daug pi giau nei jau su ge du sių dan tų 
gy dy mas ir plom ba vi mas.

200� me tais pra dė ta vai kų dan tų den gi mo si lan ti nė mis me džia go mis pro gra ma. Ši pro gra ma 
skir ta vai kų nuo 6 iki 14 me tų nuo la ti nių krū mi nių dan tų kram to mų jų pa vir šių ėduo nies pre ven ci
jai. 

Šiau lių teritorinės ligonių kasos duo me ni mis, si lan tais 2005 me tais bu vo den gia mi 6–8 me tų 
vai kų krū mi niai dan tys, 2006–2007 me tų – 5–13 me tų vai kų, o nuo 2008 me tų – 6–14 me tų vai kų krū
mi niai dan tys. Šios pa slau gos vai kams tei kia mos ne mo ka mai. Nuo la ti nių pir mų jų krū mi nių dan tų 
kram to mų jų pa vir šių den gi mą or ga ni zuo ja sa vi val dy bės gy dy to jas, o vyk do as mens svei ka tos prie
žiū ros įstai gos, su da riu sios su tar tis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl pir mi nės odon to lo gi nės pa
gal bos pa slau gų tei ki mo ir ap mo kė ji mo. Vai kų dan tis si lan ti nė mis me džia go mis den gia ben dro sios 
prak ti kos odon to lo gai ar bur nos hi gie nis tai.

Gau ti duo me nys aki vaiz džiai ro do, kad Šiau liuo se ši pre ven ci nė pro gra ma vyk do ma van giau
siai, ly gi nant su ki to mis pro gra mo mis. 2009 me tais vai kų, ku rių dan tys bu vo deng ti si lan ti nė mis 
me džia go mis, su da rė vos 10 proc. (1 420 vai kų) (žr. 8.10 pav.). Rei kia pa brėž ti, kad vai kų dan tų 
den gi mo si lan ti nė mis me džia go mis pre ven ci nės pro gra mos sėk mė pri klau so nuo tė vų, ben dro sios 
prak ti kos gy dy to jų, odon to lo gų, sa vi val dy bių dar buo to jų rū pes tin gu mo ir ak ty vu mo.
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8.10 pav. Vai kų, da ly va vu sių dan tų den gi mo si lan ti nė mis me džia go mis, 
skaičius Šiau lių mies te 2005–2009 me tais (abs. sk.) 

Šal ti nis: Šiau lių teritorinė ligonių kasa.
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9.A PLINKA

9.1. Ap lin kos oro ko ky bės ste bė ji mas
Sa vi val dy bių ap lin kos ste bė se na vyk do ma joms pri skir to se te ri to ri jo se sie kiant gau ti iš sa mes nę 

in for ma ci ją apie sa vi val dy bių te ri to ri jų gam ti nės ap lin kos būk lę ir, re mian tis ob jek ty via in for ma ci ja, 
pla nuo ti ir įgy ven din ti vie ti nes ap lin kos ap sau gos prie mo nes.

Šiau lių re gio no ap lin kos ap sau gos de par ta men to duo me ni mis, iš 28 įmo nių sta cio na rių at mos
fe ros ter ši mo šal ti nių 2009 me tais mies te iš mes ta 624,7 t ter ša lų. Skys tie ji ir du ji niai ter ša lai su da ro 
599,2 t, ar ba 95,9 proc., ben dro emi si jų kie kio, li ku sią da lį – 25,5 t – su da ro kie tie ji ter ša lai. Dau giau
sia du ji nių ter ša lų emi si jų su da ro an glies mo nok si das – 385,2 t (64,3 proc.), azo to ok si dai – 158,4 t 
(26,4 proc.), la kie ji or ga ni niai jun gi niai – 27,8 t (4,6 proc.) ir sie ros diok si das – 23,8 t (4 proc.). Ši lu mi
nės ener gi jos ga my bai su nau do ja mo or ga ni nio ku ro de gi ni mo me tu iš me ta mų ter ša lų emi si jos su da
ro 561,8 t, ar ba 89,9 proc., su mi nio emi si jų kie kio. Ga my bos tech no lo gi nių pro ce sų me tu 21 įmo nė je 
su si da rė 727,7 t kie tų jų da le lių, iš ku rių 723,3 t pa te ko į oro va ly mo įren gi nius. Va ly mo įren gi niuo se 
su gau dy ta 706,3 t ter ša lų, iš jų uti li zuo ta 704,1 t, o į ap lin kos orą iš mes ta 21,4 t kie tų jų da le lių.

Ly gi nant su 2008 me tų duo me ni mis, su mi nis sta cio na rių at mos fe ros ter ši mo šal ti nių emi si jų kie
kis 2009 me tais su ma žė jo 19,3 t (3 proc.). Kie tų jų ter ša lų emi si jos su ma žė jo nuo 34,1 iki 25,5 t (8,6 t, 
ar ba 25 proc.), skys tų jų ir du ji nių ter ša lų emi si jos – nuo 609,8 iki 599,2 t (10,6 t, ar ba 1,7 proc.).
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9.1.1 pav. Sta cio na rių at mos fe ros ter ši mo šal ti nių emi si jų kie kiai 2006–2009 me tais (t / m.)

Šal ti nis: Šiau lių mu ni ci pa li nė ap lin kos ty ri mų la bo ra to ri ja.
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9.1.2 pav. Sta cio na rių at mos fe ros ter ši mo šal ti nių emi si jų su dė tis 

Šiau lių mies te 2007–2009 me tais (proc.)
Šal ti nis: Šiau lių mu ni ci pa li nė ap lin kos ty ri mų la bo ra to ri ja.
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Valstybinio oro stebėsenos duomenimis, oro kokybės tyrimų stoties aplinkoje (Aušros alėjos–
Žemaitės g. sankryžos rajone) per 2009 metais kietųjų dalelių KD10 koncentracija 33 kartus viršijo 
paros ribinę vertę (50μg / m�). Leidžiamas viršijimų skaičius – 35 kartai per metus. Daugiausia virši
jimų gauta sausio, vasario ir kovo mėnesiais (po 4 kartus), balandžio mėnesį – net 19 kartų, gegužės 
ir gruodžio mėnesiais – po 1 kartą. Vidutinė metinė KD10 koncentracija neviršijo metų ribinės vertės 
(40 μg / m�) ir buvo lygi 26,2 μg / m�. Lyginant su 2008 metų tyrimų duomenimis, šiemet viduti
nė metų koncentracija padidėjo 18 proc. Dienų skaičius, kada buvo viršijamos KD10 paros ribinės 
vertės, šiemet padidėjo 2,8 karto – nuo 12 2008 metais iki 33 2009 metais. Dujinių teršalų NO2, CO, 
O�, SO2 vidutinė metų koncentracija oro kokybės tyrimų stoties aplinkoje neviršijo ribinių verčių ir 
sudarė nuo 0,003 iki 0,65 ribinės vertės. Lyginant su 2008 metų tyrimų duomenimis, azoto oksidų vi
dutinė metų koncentracija miesto aplinkos ore sumažėjo nuo 27,5 iki 24,3 μg / m� ir sudarė 12 proc., 
anglies monoksido koncentracija nepakito, ozono koncentracija sumažėjo 6,6 proc., o sieros dioksi
do koncentracija sumažėjo nuo 3,9 iki 0,4 μg / m� (9 kartus).

Didžiausia oro taršos problema mieste išlieka jo užterštumas kietosiomis dalelėmis (KD10). Nors 
ir buvo vykdoma oro užterštumo kietosiomis dalelėmis mažinimo programa, tačiau balandžio mė
nesį dėl sausų, vėjuotų orų kietųjų dalelių koncentracija 19 kartų viršijo paros ribinę vertę (daugiau 
kaip pusę mėnesio dienų). Aktuali išlieka gatvių priežiūros, efektyvaus ir laiku vykdomo vakuumi
nio valymo, pavasarį susikaupusio purvo išvežimo problema. Būtina plauti gatves sausuoju metų 
laiku bent du kartus per dieną. Metų vidutinės KD10 koncentracijos padidėjimui įtakos turėjo ir ma
žesnis kritulių kiekis, kuris sumažėjo nuo 614 iki 591 mm per metus (4 proc.).

Azoto oksidų ir anglies monoksido koncentracija miesto aplinkos ore 2009 metais neviršijo va
landos ribinių verčių ir sudarė nuo 0,07 iki 0,42 ribinės vertės. Didžiausia teršalų koncentracija gauta 
centrinėje miesto dalyje, Dubijos, Ežero, Žemaitės, Pramonės ir Serbentų gatvių aplinkoje. Lyginant 
su 2008 metų atliktų maršrutinių tyrimų duomenimis, šiemet CO koncentracija miesto gyvenamo
sios aplinkos ore sumažėjo 1,3 karto, o NO2 koncentracija padidėjo 16 proc.

Autotransporto išmetamų teršalų indėlis į suminį antropogeninių emisijų kiekį miestų aplinkoje 
sudaro nuo 50 iki 75 proc. Daugiausia jų sudaro anglies monoksidas, azoto oksidai, įvairūs anglia
vandeniliai, suodžiai. Susidarančių emisijų kiekis priklauso nuo eksploatuojamų transporto priemo
nių techninės būklės, sunaudojamų degalų kiekio, jų rūšies ir kokybės.

Vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) pagrindinėse miesto gatvėse (2007 metais 
atliktais Transporto ir kelių tyrimo instituto tyrimų duomenimis) kinta nuo 7 550 iki 25 310 automo
bilių per parą. Didžiausias eismo intensyvumas užfiksuotas Tilžės (ruožas tarp Pramonės ir Aukšta
balio g. (25 310 aut.), Aukštabalio ir Gardino g. (23 045 aut.) bei Dubijos ir Pramonės g. (21 627 aut.). 
Antroje vietoje pagal bendrą VMPEI yra Architektų g. (ruožas tarp Gardino ir Aukštabalio g. (22 379 
aut.). Trečioje vietoje yra Žemaitės g. (ruožas tarp Dubijos ir Vilniaus g. (20 431 aut.), ketvirtoje vieto
je – Pramonės g. (ruožas tarp Tilžės ir Išradėjų g. (20 287 aut.). Didžiausias krovininių automobilių 
eismas užfiksuotas Tilžės g. (ruožas tarp Pramonės ir Aukštabalio g. (4 261 aut.), Aukštabalio ir Gar
dino g. (3 882 aut.) bei Vytauto ir Dubijos g. (3 415 aut.). Žemaitės g. (ruožas tarp Dubijos ir Vilniaus 
g.) krovininių automobilių eismo intensyvumas siekė 2 816 aut. / val., Architektų g. (ruožas tarp 
Gardino ir Aukštabalio g.) – 2 554 aut. / parą.

Vieno Europos judriosios savaitės renginių – tarptautinės dienos be automobilio – metu mieste 
buvo vykdoma akcija „Gerink miesto klimatą“. Akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į nei
giamą transporto poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai, skatinti gyventojus prisidėti saugant sveiką 
gyvenamąją aplinką. Centrinėje miesto dalyje esančioje Tilžės g. atkarpoje tarp Vytauto g. ir Aušros 
al. 2009 metų rugsėjo 22 dieną vienai valandai (nuo 9 iki 10 val.) buvo sustabdytas  autotransporto 
eismas. Sustabdžius autotransporto eismą centrinėje miesto dalyje, Tilžės g. atkarpoje tarp Vytauto 
g. ir Aušros al., triukšmo lygis J. Janonio gimnazijos aplinkoje sumažėjo nuo 11 iki 14 dBA, oro už
terštumas azoto oksidais sumažėjo nuo 1,8 iki 2 kartų, o anglies monoksidu – 3 kartus.

Sąlyginai neužteršta miesto teritorija sudarė 6 proc., mažai užteršta – 16 proc., o vidutiniškai 
užteršta – 76 proc. miesto dalies, 2 proc. miesto teritorijos priklausė stipriai užterštai zonai. Žiemos 
sezono metu didžiausia kompleksinė oro tarša gauta centrinėje ir rytinėje miesto dalyse, geležinke
lio stoties, Dubijos, Žemaitės g. aplinkoje ir Pabalių mikrorajone – Serbentų, Pramonės g. aplinkoje. 
Mažiausia kompleksinė oro tarša gauta pietinėje miesto dalyje – Dainų mikrorajono aplinkoje. Ly
ginant su 2008 metų tuo pačiu laikotarpiu, 2009 metais stipriai užterštos teritorijos dalis nepakito 
(2 proc.), tačiau vidutiniškai užteršta teritorija padidėjo 26 proc.
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9.1.3 pav. Šiau lių mies to te ri to ri jos pa si skirs ty mas pa gal 
kom plek si nės oro tar šos ka te go ri jas 2009 me tais (proc.) 

Šal ti nis: Šiau lių mu ni ci pa li nė ap lin kos ty ri mų la bo ra to ri ja.

9.2. Triukš mas, jo šal ti niai ir po vei kis žmo nių svei ka tai

Triukš mo stra te gi nis kar tog ra fa vi mas Lie tu vo je vyk do mas įgy ven di nant Lie tu vos Res pub li kos 
triukš mo val dy mo įsta ty mo, Vals ty bi nės triukš mo stra te gi nio kar tog ra fa vi mo pro gra mos ir Vals ty
bi nės triukš mo pre ven ci jos veiks mų 2007–2013 me tų pro gra mos rei ka la vi mus. Triukš mo stra te gi
nis kar tog ra fa vi mas įgy ven di na mas dviem eta pais: 1) pir ma sis eta pas – 2006–2007 me tai; 2) ant ra sis 
eta pas – 2008–2012 me tai. Ben dras Šiau lių mies to sa vi val dy bės ag lo me ra ci jos stra te gi nis triukš mo 
že mė la pis, ku rį su da ro pa tiks lin tas au to trans por to, ge le žin ke lio, oro uos to ir pra mo ni nio triukš mo 
sklai dos že mė la piai, tu ri bū ti pa reng tas ir pa tvir tin tas iki 2012 me tų bir že lio 30 die nos.

Vyk dant triukš mo stra te gi nio kar tog ra fa vi mo pro gra mą Šiau lių mies te, 2009 me tais at lik tas ge
le žin ke lio triukš mo kar tog ra fa vi mas. Per me tus pro Šiau lių mies to ge le žin ke lio sto tį pra va žiuo ja 
36 383 trau ki niai, iš ku rių pre ki niai trau ki niai su da ro 30 677, ke lei vi niai – 5 706. Nak ties me tu, nuo 
22 val. va ka ro iki 6 val. ry to, per me tus mies te pra va žiuo ja 9 283 trau ki niai. Ge le žin ke lio at kar pos 
il gis Šiau lių mies to ri bo se – 15,6 km. Ge le žin ke lio SAZ – 100 m.

Ge le žin ke lio triukš mo kar tog ra fa vi mo Šiau lių mies te duo me ni mis, gy ven to jų, ku rių būs tai vei
kia mi pa di din to ge le žin ke lio pa ros triukš mo (ro dik lis – Ldvn > 65dBA), skai čius mies te ly gus 81, o 
gy ven to jų, ku rių būs tai vei kia mi pa di din to ge le žin ke lio nak ties triukš mo (ro dik lis – Ln > 55 dBA), 
skai čius ly gus 287. Į triukš mo ro dik lių Ldvn ir Ln reikš mių, vir ši jan čių ri bi nius dy džius (65 ir 
55 dBA), zo nas pa ten ka ar čiau siai ge le žin ke lio esan tys Prei los, Ge le žin ke lio, Du bi jos, Ža liū kių, Kau
no, Pai tai čių ir Mar gių gat vių in di vi du a lūs gy ve na mie ji na mai, ku rių at stu mas iki ge le žin ke lio yra 
ar čiau nei 100 m.

Lop še liųdar že lių, švie ti mo ir ug dy mo įstai gų, svei ka tos prie žiū ros ir gy dy mo įstai gų, pa ten kan
čių į pa di din tas ge le žin ke lio pa ros ar nak ties triukš mo zo nas, mies te nė ra. Di džiau sias ge le žin ke lio 
triukš mo ly gis gau tas Ra gai nės ir Me de ly no pa grin di nių mo kyk lų, lop še liodar že lio ,,Žil vi tis“ ir VšĮ 
Šiau lių li go ni nės On ko lo gi jos kli ni kos ap lin ko je. 

Mak si ma laus triukš mo ma ta vi mų duo me ni mis, 7 m at stu mu nuo ge le žin ke lio bė gių, pra va
žiuo jant pre ki niams ir ke lei vi niams trau ki niams, triukš mo ly gis ki to nuo 86 iki 95 dBA. Trau ki nys 
pra va žiuo ja pro ma ta vi mo vie tų per 20–37 sek., pri klau so mai nuo są sta to il gio (va go nų skai čiaus). 
Di džiau sias triukš mo ly gis gau tas pra va žiuo jant pre ki niams trau ki niams su tuš čių cis ter nų są sta tu 
naf tos pro duk tams per vež ti. Nuo la ti nių ge le žin ke lio triukš mo ma ta vi mų duo me ni mis, mak si ma lus 
triukš mo ly gis mies to te ri to ri jo je skir tin gais at stu mais nuo ge le žin ke lio bė gių pa si rink to se tri jo se 
ma ta vi mo vie to se ki to nuo 89 iki 115 dBA. Di džiau sios triukš mo ver tės (nuo 105 iki 115 dBA) gau tos 
pra va žiuo jan čiam trau ki niui pa duo dant gar si nį sig na lą ir trau ki nio stab dy mo me tu.

Mak si ma lus die nos (600–1 800 val.) triukš mo ly gis ma ta vi mo vie to se ki to nuo 95 iki 110 dBA. 
Ld max. ri bi nio dy džio (70 dBA) vir ši ji mai su da ro nuo 18 iki 33 proc. vi sų ma ta vi mų ver čių. Mak si
ma laus triukš mo ly gis va ka ro me tu (1 800–2 200 val.) ki to nuo 90,6 iki 109,4 dBA, o vir ši ji mai su da rė 
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nuo 24 iki 51,9 proc. visų matavimų verčių. Nakties metu maksimalus triukšmo 32 lygis kito nuo 
89,2 iki 115,4 dBA, o ribinio dydžio (60 dBA) viršijimai sudarė nuo 17,6 iki 38 proc. visų matavimų 
verčių. Ekvivalentinis triukšmo lygis dienos metu kito nuo 55,8 iki 74,1 dBA, ir viršijimai sudarė nuo 
2,3 iki 16,8 proc. Vakaro metu ekvivalentinis triukšmo lygis kito nuo 53,4 iki 74,3 dBA, o viršijimai 
sudarė nuo 4,6 iki 36,1 proc. Nakties metu ekvivalentinis triukšmo lygis kito nuo 47,8 iki 75,9 dBA, 
o viršijimai sudarė nuo 2,4 iki 34,3 proc. visų matavimų verčių. Apskaičiuotas paros geležinkelio 
triukšmo lygis (Ldvn) trijose matavimų vietose kito nuo 54,9 iki 74,3 dBA. Didžiausias paros triukš
mo lygis gautas geležinkelio stoties aplinkoje – 74,3 dBA, gyvenamojo namo Paitaičių g. 3 aplinkoje 
šis triukšmo rodiklio vertė siekė 68,2 dBA, o lopšeliodarželio „Žilvitis“ aplinkoje – 55,8 dBA. 

Geležinkelio triukšmo modeliavimo ir nuolatinių triukšmo matavimų duomenimis, paros triukš
mo rodiklio Ldvn verčių neatitikimas trijose matavimų vietose kito nuo 1,4 iki 4,2 dBA (nuo 2,0 iki 
7,6 proc.), neatitikimo vidutinė vertė – 2,6 dBA (4,2 proc.). Nakties triukšmo neatitikimas kinta nuo 
3,3 iki 7,2 dBA (nuo 6,9 iki 9,9 proc.), neatitikimo vidutinė vertė sudaro 5,8 dBA, arba 8,7 proc. Ge
ležinkelio triukšmo matavimo vertės visose tyrimų vietose viršijo modeliavimo vertes, nes miesto 
teritorijoje matavimų rezultatams įtakos turi ir kitų foninio triukšmo šaltinių (autotransporto, oro 
uosto, pramoninio ir buitinio triukšmo) indėlis.

9.3. Paviršinio vandens telkinių stebėjimas  
ir vertinimas

Bendras Šiaulių miesto paviršinio vandens telkinių plotas – 1 280 ha, kurie užima 15,7 proc. 
miesto teritorijos. Didžiausi miesto paviršinio vandens telkiniai yra šie: Rėkyvos ežeras (dešimtas 
pagal dydį Lietuvoje, 1 179 ha); Talšos ežeras (56,2 ha); Ginkūnų ežeras (16,6 ha); Prūdelio tvenkinys 
(4,1 ha); Kulpės upė (25,8 km); Vijolės upelis (9,8 km); Rūdė (4,8 km); Šventupis (15,6 km); Šimša 
(28 km.); Tilžė (9,8 km); Banko kanalas (17,1 km). Miesto paviršinio vandens telkinius labiausiai ter
šia nevalytos lietaus nuotekos nuo asfaltuotų gatvių, šaligatvių, gyvenamųjų mikrorajonų kiemų, 
gamybinių teritorijų, ant kurių paviršių susikaupė teršalai, kritulių nuplaunami į lietaus surinkimo 
sistemas ir išleidžiami į vandens telkinius. Kitas taršos šaltinis – netinkamai tvarkomos buities nuo
tekos iš individualių gyvenamųjų mikrorajonų, miesto teritorijoje esančių sodų bendrijų teritorijų, 
kurie neprijungti prie miesto centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos.

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 metų spalio 31 dienos įsakymu Nr. AV183 pa
tvirtintame Paviršinių rizikos vandens telkinių sąraše įtraukti šie miesto vandens telkiniai: Talša, 
Kulpė, Vijolė, Banko kanalas, Švendrelis, Šventupis bei šalia miesto esantys Kairių ir Gudelių ežerai, 
Ginkūnų tvenkinys.

Šiaulių miesto savivaldybės paviršinio vandens telkinių stebėsenos vandens ėminių paėmimo 
vietos ir matuojami parametrai:

1. Šiaulių miesto paviršinio vandens telkinių cheminės taršos tyrimai: Rėkyvos, Talšos, Ginkūnų 
ežerai, Ginkūnų ir Prūdelio tvenkiniai, Kulpės ir Vijolės upės – iš viso 13 matavimo vietų. Matuoja
mi parametrai: fizinės vandens savybės, ištirpusios dujos (O2), organinės medžiagos (permanganati
nė oksidacija, BDS7), biogeninės medžiagos (NH�N, NO2N, NO�N, PO�P, Pbendr., Nbendr.), skendin
čios medžiagos. Žiemos sezono metu matuojamas ledo storis. Tyrimų periodiškumas – 9 kartus per 
metus.

2. Šiaulių miesto buitinių atliekų sąvartyno Kairiuose poveikio Ginkūnų tvenkiniui tyrimai. Dvi 
vandens mėginių paėmimo vietos: melioracijos griovyje aukščiau sąvartyno ir ties įtekėjimu į Gin
kūnų tvenkinį. Matuojami parametrai: bendras fosforas, nitritai, nitratai, amonio azotas, bendras 
azotas, chloridai. Tyrimų periodiškumas – 9 kartus per metus.

3. Zoknių oro uosto teritorijos (liekamosios gruntinio vandens taršos naftos produktais) povei
kio paviršinio vandens telkinių kokybei įvertinimas. Dvi vandens mėginių paėmimo vietos: pavirši
nių nuotekų ištekėjimas iš valymo įrenginių į Kairių ežerų ir melioracijos griovyje į Šimšos upelį ties 
„Žalgirio“ sodų bendrija. Matuojami parametrai: skendinčios medžiagos, naftos produktai. Tyrimų 
periodiškumas – 12 kartų per metus.
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4. Nitratų koncentracijos tyrimai Šiaulių miesto gyventojų šulinių vandenyje: 200 mėginių vieną 
kartą per metus – pavasarį, Žemės dienos renginių metu.

Pagrindiniai cheminiai vandens kokybės rodikliai: ištirpęs deguonis, pH, biocheminis deguo
nies sunaudojimas (BDS7), nitritai, amonio azotas, fosfatai. 2009 metais Rėkyvos, Talšos ir Ginkūnų 
ežeruose, Prūdelio ir Ginkūnų tvenkiniuose, Kulpės upės atkarpoje nuo Rėkyvos iki Ginkūnų ežero 
ribinių verčių neviršijo tik Vijolėje. Žemiau miesto BDS7, nitritai, amonio azotas, fosfatai viršijo ribi
nes vertes.

5 lentelė

2009 metų Šiaulių miesto paviršinio vandens telkinių cheminės taršos tyrimų duomenys

Ištirpęs 
deguonis, 
Mg/l O2

pH
Skendin

čios medž., 
mg/l

BDS7, 
mg/l

Nitritai, 
mg/l

Amonio 
azotas, 
mgP/l

Fosfatai, 
mgP/l

EŽERAI

Talšos 12,8–5,6
vid. – 7,9

7,72–8,22
vid. – 8,07

12,8–5,6
vid. – 7,9

2,1–2,9
vid. – 2,3

0,013–0,115
vid. – 0,056

0,03–0,23
vid. – 0,10

0,034–0,175
vid. – 0,070

Ginkūnų 11,4–8,3
vid. – 9,7

7,86–8,26
vid. – 8,07

8,0–4,4
vid. – 6,5

2,0–2,3
vid. – 2,2

0,013–0,069
vid. – 0,033

0,04–0,21
vid. – 0,09

0,034–0,175
vid. – 0,080

Rėkyvos 10,9–8,4
vid. – 9,8

7,71–8,35
vid. – 8,11

24–12
vid. – 17

2,3–5,8
vid. – 3,3

0,003–0,016
vid. – 0,010

0,03–1,25
vid. – 0,53

0,009–0,040
vid. – 0,024

TVEnKiniAi

Ginkūnų 12,2–8,4
vid. – 10,4

7,79–8,23
vid. – 8,00

4,4–6,0
vid. – 5,6

2,0–1,9
vid. – 2,0

0,006–0,046
vid. – 0,033

0,03–0,10
vid. – 0,05

0,012–0,040
vid. – 0,024

Prūdelio 10,9–8,0
vid. – 9,4

7,59–8,13
vid. – 7,95

5,4–7,6
vid. – 6,2

2,0–3,7
vid. – 2,6

0,036–0,112
vid. – 0,079

0,04–0,17
vid. – 0,10

0,015–0,104
vid. – 0,037

UPĖS
Kulpė iš 
Ginkūnų ež.

10,9–8,0
vid. – 9,4

7,59–8,13
vid. – 7,95

5,4–7,6
vid. – 6,2

2,0–3,7
vid. – 2,6

0,036–0,112
vid. – 0,079

0,04–0,17
vid. – 0,10

0,015–0,104
vid. – 0,037

Vijolė už 
Medelyno r.

9,9–5,5
vid. – 8,4

7,79–8,38
vid. – 8,02

10,4–16,4
vid. – 12,7

3,0–6,9
vid. – 4,6

0,138–0,26
vid. – 0,29

0,14–1,22
vid. – 0,46

0,101–0,500
vid. – ,233

*Ribinė vertė ≥ 7 6–9 ≤ 25 ≤ 6 ≤ 0,15 ≤ 1,0 ≤ 0,4

Ribinė vertė*. Paviršinių vandens telkinių, kuriuose gali gyventi ir veistis gėlavandenės žuvys, apsaugos 
reikalavimų aprašas. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas (2005 m. gruodžio 21 d., Nr. D1633).

Vertinant paviršinių vandens telkinių būklę pagal pavojingų medžiagų didžiausias leistinas kon
centracijas (DLK), 2009 metais vidutinė metinė bendro fosforo ir bendro azoto koncentracija Talšos, 
Rėkyvos ežeruose ir Ginkūnų tvenkinyje nebuvo viršyta. Ginkūnų ežere vidutinė bendro fosforo 
koncentracija viršijo DLK 1,04 karto, o Prūdelio tvenkinyje dėl didelio nitratų kiekio vidutinė ben
dro azoto koncentracija lygi 2,9 mg/l ir viršijo DLK 1,2 karto. Vijolės upelio žemupyje už Medelyno 
mikrorajono fosfatų ir bendro fosforo koncentracija viršijo DLK nuo 2 iki 4 kartų, nitratų ir bendro 
azoto koncentracija – nuo 1,3 iki 2,0 kartų, o nitritų koncentracija – nuo 3 iki 10 kartų.

Vertinant vandens telkinius pagal pavojingų ir kitų kontroliuojamų medžiagų didžiausias lei
džiamas koncentracijas (DLK), Rėkyvos, Talšos, Ginkūnų ežeruose ir Ginkūnų tvenkinyje pavojin
gų medžiagų DLK neviršyta. Kulpėje bendro azoto koncentracija viršija DLK 1,2 karto, Vijolės upe
lyje žemiau miesto bendro azoto ir bendro fosforo koncentracija viršija DLK nuo 1,4 iki 2,0 kartų, o 
nitritų koncentracija – 3 kartus. 

Lyginant su 2008 metų tyrimų duomenimis, pavojingų medžiagų koncentracija vandens tel
kiniuose nepadidėjo, išskyrus Ginkūnų ežerą, kuriame bendro fosforo koncentracija padidėjo 
10 proc.

Kulpės atkarpoje – nuo ištekėjimo iš Rėkyvos ežero iki ištekėjimo iš Ginkūnų ežero – biogeninių 
medžiagų koncentracija neviršija DLK, tačiau nitratų koncentracija Kulpėje ties įtekėjimu į Prūdelio 
tvenkinį, lyginant su nitratų koncentracija Kulpėje ties ištekėjimu iš Rėkyvos ežero, padidėja nuo 9 
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iki 10 kartų. Paviršinio vandens telkinių prisotinimas deguonimi buvo pakankamas, išskyrus Vijolės 
upelį žemiau miesto ir Kulpėje ties ištekėjimu iš Ginkūnų ežero. Liepos–rugpjūčio mėnesiais deguo
nies koncentracija šiose vietose siekė tik 5,5–4,8 mg/l O2. Šaltuoju periodu, sausio–kovo mėnesiais, 
deguonies koncentracija ežeruose ir tvenkiniuose nepasiekė kritinės ribos (3 mg/l O2), nes vandens 
telkiniai pasidengė ledu tik vasario mėnesį, ledo danga išsilaikė neilgai.

Oro uosto paviršinėse nuotekose į Kairių ežerą ir Šimšos upelį naftos produktų ir skendinčių 
medžiagų koncentracija neviršijo leistinų normatyvų. Naftos produktų koncentracija kito nuo 0,10 
iki 0,64 mg/l, skendinčių medžiagų – nuo 4,8 iki 14,0 mg/l. Nuotekoms į Kairių ežerą būdingas spe
cifinis naftos angliavandenilių (žibalo) kvapas. Lyginant su 2008 metų tyrimų duomenimis, naftos 
produktų koncentracija nuotekose į Kairių ežerą ir Šimšos upelį nepadidėjo. Organinių medžiagų, 
azoto ir fosforo junginių bei chloridų koncentracija melioracijos griovyje, pratekančiame pro sąvar
tyną, neviršijo DLK, tačiau ties įtekėjimu į Ginkūnų tvenkinį amonio azoto ir nitritų koncentracija 
padidėja nuo 2 iki 3 kartų, chloridų – 2 kartus, lyginant jas su foninėmis vertėmis. Lyginant su 2008 
metais, amonio azoto, nitritų koncentracija sumažėjo du kartus, o chloridų koncentracija nepakito.

Iš 2009 metų ištirtų 200 šachtinių šulinių, kurių vandenį į laboratoriją pristatė miesto gyventojai, 
didžiausią leistiną nitratų koncentraciją viršijo 23 proc. tirtų šulinių, o didžiausia nitratų koncentra
cija, viršijanti DLK 3,2 karto (160 mg/l), gauta šulinio vandenyje, paimtame iš sodų bendrijos ,,Leli
ja“. 

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės rezultatai. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras vasaros sezono metu reguliariai gauna informacija iš Šiaulių sporto mokyklos ,,At
žalynas“, kuriai miesto savivaldybės deleguota funkcija tirti ir teikti informaciją apie Šiaulių miesto 
maudyklų vandens kokybės rezultatus. Tiriama keturių miesto maudyklų vandens telkinių kokybė. 
Į stebimų maudyklų sąrašą įtraukta Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla, Prūdelio tvenki
nys, Rėkyvos ežeras prie Bačiūnų maudyklų ir Rėkyvos maudykla. 

Nuo 2008 metų sausio 1 dienos įsigaliojo Lietuvos higienos normos HN 92:2007 ,,Paplūdimiai 
ir jų maudyklų vandens kokybė“. Ši higienos norma reglamentuoja maudyklų vandens kokybės rei
kalavimus, vandens kokybės rodiklių nustatymo metodus, vandens kokybės stebėseną, vertinimą 
ir klasifikavimą. 

Iš kiekvienos maudyklos vienas vandens mėginys turi būti paimtas prieš pat kiekvieno maudy
mosi sezono pradžią. Per maudymosi sezoną turi būti paimta ir ištirta ne mažiau kaip 8 mėginiai, 
įskaitant ir pirmą mėginį prieš sezono pradžią.

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas remiantis mikrobiologinių parametrų (žar
ninių enterokokų, žarninių lazdelių (E. coli) duomenų rinkiniu bei salmonelių skaičius. Žarniniai 
enterokokai neturi viršyti 100. 6 lenteleje pateikti 2009 metų maudyklų vandens kokybės rodikliai.
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6 lentelė
2009 metų Šiaulių maudyklų vandens kokybės duomenys 

Maudyklų
pavadinimas

Bandi
nio ėmi
mo data

Rodikliai

Mikrobiologiniai rodikliai Fiziniai ir chemi
niai rodikliai

Fekalinių 
streptokokų sk.

(norma – iki 100)

E. coli sk.
(norma – iki 

1 000)

Vandenilio jonų 
koncentracija, 

pH
Deguonies sotis

Rėkyvos 
ežeras prie 
Bačiūnų 
maudyklų

0519 8 22 * *
0602 11 9 * *
0617 12 6 * *
0702 13 17 * *
0720 18 �� * *
0803 5 21 * *
0817 �2 18 * *
0909 netirta netirta * *

Rėkyvos 
maudykla

0519 neaptikta 86 * *
0602 neaptikta 8 * *
0617 16 56 * *
0702 neaptikta < � * *
0720 11 192 * *
0803 13 14 * *
0817 neaptikta neaptikta * *
0909 netirta netirta * *

Talšos ežero 
prie Salduvės 
parko 
maudykla

0519 7 �2 * *
0602 < � 5 * *
0617 7 60 * *
0702 16 57 * *
0720 5 18 * *
0803 10 15 * *
0817 6 81 * *
0909 netirta netirta * *

Prūdelio 
tvenkinys

0527 6 72 * *
0602 5 �� * *
0617 22 156 * *
0702 2 22 * *
0720 5 186 * *
0803 �9 < � * *
0817 21 46 * *
0909 netirta netirta * *

* – salmonelių skaičius, vandenilio jonų koncentracija (pH) ir deguonies sotis. Nuo 2008 metų privaloma 
tikrinti koncentraciją susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra me
džiaga.

Gyvenamosios aplinkos kokybė, vandens ir oro taršos bei triukšmo mažinimas turi didelės reikš
mės žmogaus sveikatai bei daro įtaką sergamumo lygiui. Aplinkos apsauga reikalinga siekiant išsau
goti žmogaus sveikatą. Aplinkos stebėsena padeda nustatyti aplinkos taršos mastus ir poveikį gy
ventojų sveikatai. Prioritetas teikiamas aplinkos užterštumo stebėjimui bei sistemingiems paviršinių 
vandens telkinių, oro ir triukšmo vertinimams.  
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10.T ARPTAUTINIS MOKINIŲ GYVENSENOS
TyriMAs

Kau no me di ci nos uni ver si te tas (šiuo me tu – Lie tu vos svei ka tos moks lų uni ver si te tas), vyk dy da
mas Pa sau lio svei ka tos or ga ni za ci jos re ko men da ci jas, 2010 me tų ko vo ir ba lan džio mė ne siais at li ko 
penk tą ją Lie tu vos mo ki nių ap klau są, skir tą tir ti jų gy ven se ną ir svei ka tą. 

Lie tu vos mo kyk lo se jau at lik tos ke tu rios to kios ap klau sos (1994, 1998, 2002 ir 2006 m. ko vo– ba
lan džio mėn.), vyk dy tos kas ket ve ri me tai. Šių me tų ty ri mas dar bus vyk do mas tuo pa čiu me tu dau
giau nei 40 Eu ro pos ša lių bei JAV ir Ka na do je. 

Ty ri mo or ga ni za vi mas
2010 me tais dau ge ly je sa vi val dy bių tarp tau ti nis mo ki nių gy ven se nos ty ri mas vy ko ben dra dar

biau jant su vi suo me nės svei ka tos biu rais. Kai ku rie vi suo me nės svei ka tos biu rai, vyk dy da mi jiems 
skir tą gy ven to jų svei ka tos ste bė se nos funk ci ją, pa pil do mai ap klau sė mo ki nius. 

Šiau lių mies to sa vi val dy bė je ty ri mą bu vo nu ma ty ta at lik ti 23 pa grin di nė se ir vi du ri nė se mo kyk
lo se bei gim na zi jo se. Ty ri me da ly vau ti bu vo pa kvies tos at rink tų mo kyk lų VA, VIIA ir IXA kla sės 
mo ki niai ar ba vie nin te lė mo kyk lo je esan ti tos am žiaus gru pės kla sė. 

Ti ria mo sios im ties cha rak te ris ti kos
Bu vo iš da ly ta 1 200 an ke tų, už pil dy tos grį žo 999, ti ria mų jų skai čius sie kė N = 999 (83,25 proc.). 

Da lis an ke tų bu vo už pil dy tos ne iki ga lo. Ap klaus tų mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal ly tį bu vo pa na
šus: ber niu kų – 505 (50,6 proc.), mer gai čių – 494 (49,4 proc.). Kiek vie no je mies to vi du ri nė je ir pa grin
di nė je mo kyk lo je bu vo pa si rink ta VA, VIIA ir IXA kla sė (žr. 10.1 pav.)
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10.1 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal kla ses (proc.)

Ty ri mo me to das
Ap klau sai nau do tos 2 an ke tos. Mo ki niams skir tas klau si my nas bu vo pa reng tas pa gal Tarp tau

ti nį mo ki nių svei ka tos ir gy ven se nos ty ri mo klau si my ną (angl. He alth Be ha vio ur in Scho ol-aged Chil-
dren), sie kiant ana li zuo ti svei ka tos ug dy mo po rei kius. Sie kiant nu sta ty ti svei ka tos ug dy mo efek ty
vu mą pa pil do mai bu vo įterp ta klau si mų apie svei ka tos mo ky mą, pro gra mas ir veik las. Klau si my
nas su da ry tas iš 12 da lių:

• Svei ka ta
• Mi ty ba
• Elg se na
• Fi zi nis ak ty vu mas
• Pa si ten ki ni mas gy ve ni mu

• Pa ty čios
• Sa vi žu diš ki ke ti ni mai
• Mo kyk la
• Drau gai
• Šei ma
• Lais va lai kis
• Su si žei di mai ir ki ti ne lai min gi at si ti ki mai 
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De vin tų kla sių mo ki nių an ke ta šiek tiek sky rė si nuo an ke tos, pa teik tos penk tų bei sep tin tų kla
sių mo ki niams, ka dan gi de vin to kams bu vo pa tek ti klau si mai ir apie nar ko ti kų var to ji mą bei ly ti nius 
san ty kius.

Duo me nų ana li zės me to dai
Su rink ti an ke ti nės ap klau sos duo me nys bu vo ap do ro ti SPSS 17.0 for Win dows bei MS Exel pro

gra mo mis. Po žy mių skir tu mai lai ky ti sta tis tiš kai reikš min gais, kai p < 0,05. Hi po te zės tik rin tos tai
kant Z ir x² tes tus. Duo me nys ana li zuo ti tai kant ap ra šo mą ją sta tis ti ką.

TYRIMŲ REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS

Dau ge lis mo ki nių tei gia mai įver ti no sa vo svei ka tą. Dau giau nei pu sė ber niu kų ir mer gai čių 
nu ro dė ma nan tys, jog jų svei ka ta yra ge ra. Pui kiai sa vo svei ka tą ver ti no dau giau ber niu kų nei mer
gai čių – ati tin ka mai 36,5 proc. ir 28,1 proc. (žr. 10.2 pav.). Kad blo ga svei ka ta, taip tei gė 2,2 proc. 
ber niu kų ir 0,6 proc. mer gai čių (p < 0,05).
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10.2 pav. Mo ki nių as me ni nės svei ka tos ver ti ni mas (proc.) 

Dau ge lis mo ki nių tei gė, jog re tai ar ba nie ka da ne jau čian tys klau si my ne iš var dy tų ne ga la vi mų. 
Daž niau sia įvar dy ti to kie svei ka tos su tri ki mai kaip liū de sys, pri slėg tu mas, sun ku už mig ti, ner vi nė 
įtam pa, su si rū pi ni mas, ir zlu mas, blo ga nuo tai ka. Pas ta rie ji ne ga la vi mai sta tis tiš kai reikš min gai, jie 
ski ria si at si žvel giant į ly tį (p < 0,05). Rei kia pa brėž ti, jog bū tent šie ne ga la vi mai yra la bai pa vo jin gi 
pa aug liams, nes ga li tu rė ti įta kos ri zi kin gai elg se nai (gali paskatinti pra dė ti rū ky ti, var to ti nar ko ti
kus, al ko ho li nius gė ri mus ir pan.).
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10.3 pav. Ne ga la vi mai, su ku riais su si dū rė mo ki niai per pas ta ruo sius 6 mė ne sius (proc.)

(* – p < 0,05, at si žvel giant į ly tį)

Vi suo ti nai re ko men duo ja mas dan tų va ly mo daž nis – du kar tus per die ną. 64,4 proc. mer gai čių 
ir 42,6 proc. ber niu kų tei gė, kad dan tis va lo si dau giau nei vie ną kar tą per die ną. Kar tą per die ną 
dan tis va lo si dau giau ber niu kų nei mer gai čių – ati tin ka mai 41,2 proc. ir 31 proc. Vi sai dan tų ne va lo 
2,2 proc. ber niu kų ir 0,4 proc. mer gai čių (p < 0,05) (žr. 10.4 pav.).  
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10.4 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal va ly mo si dan tis še pe tė liu ir pas ta daž nu mą (proc.) 

Svei kus, dar nie ka da ne tai sy tus dan tis tu rė jo vos treč da lis mo ki nių – 32,4 proc. ber niu kų ir 
22,7 proc. mer gai čių. Dau ge lio mo ki nių dan tys yra svei ki, ta čiau jau tai sy ti (p < 0,05). Apy tiks liai 
pu sė mo ki nių tei gė, jog va lan tis dan tis krau juo ja dan te nos (47,5 proc. ber niu kų ir 54,9 proc. mer gai
čių) (p < 0,05). 47,6 proc. ber niu kų ir 57,1 proc. mer gai čių taip pat nu ro dė, kad jie yra pa tys pa ste bė ję 
ar ba gy dy to jas sa kęs, kad dan tys yra iš dy gę ne tai syk lin gai, blo gas są kan dis (p < 0,05). Dan tų plokš
te lę, bre ke tus ar ki ta ne šio ja 23,2 proc. ber niu kų ir 33,7 proc. mer gai čių (p < 0,05).

Re mian tis ka da nors gy dy to jo nu sta ty tais svei ka tos su tri ki mais, ma ty ti, kad mer gai tės la biau 
nei ber niu kai yra lin ku sios į aler gi nius su sir gi mus. Sta tis tiš kai dau giau bū tent joms bu vo nu sta ty ta 
aler gi nių odos bė ri mų bei aler gi nių slo gų (žr. 10.5 pav.). Bron chų ast ma sir go 4,2 proc. ber niu kų ir 
5,1 proc. mer gai čių.
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10.5 pav. Svei ka tos su tri ki mai, ku riuos ka da nors yra nu sta tęs gy dy to jas (proc.)
(* – p < 0,05, at si žvel giant į ly tį)

Dau ge lis mo ki nių sa vo kū no su dė ji mą ver ti na kaip nor ma lų (62,7 proc. ber niu kų ir 53,7 proc. 
mer gai čių). Pa pras tai ber niu kai daž nai ne ri mau ja dėl to, kad jų svo ris yra per ma žas, o mer gai
tėms – priešin gai, joms at ro do, kad jų svo ris yra per di de lis. Tai pa tvir ti na ir šio ty ri mo me tu gau ti 
re zul ta tai (žr. 10.6 pav.).
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10.6 pav. Mo ki nių sa vo kū no ver ti ni mas (proc.)

2010 me tais atlikta mo ki nių gy ven se nos ty ri mo me tu nu sta ty ta, kad dau ge lis res pon den tų tei gė, 
kad jų svo ris yra nor ma lus, to dėl ne si lai ko die tos (62,9 proc. ber niu kų ir 51,9 proc. mer gai čių). Kaip 
ro do pa tir tis, daž niau die tos lai ko si mer gai tės. Tai pa si tvir ti no ir šio ty ri mo me tu – 16,6 proc. mer gai
čių tei gė, kad lai ko si die tos, to kių ber niu kų bu vo 10,2 proc. (žr. 10.7 pav.).
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10.7 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal tai, ar šiuo me tu jie lai ko si die tos, 
ar da ro ką nors ki tą, kad su ma žin tų sa vo kū no svo rį (proc.)
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Vyk dy to ty ri mo me tu bu vo ga li ma įver tin ti Šiau lių mies to mo ki nių mi ty bos įpro čius. Treč da
lis mo ki nių vai sius, dar žo ves val go 2–4 kar tus per sa vai tę (žr. 10.8 pav.). Be veik pu sė res pon den tų 
tei gė, kad grei to mais to pro duk tus bei bul vių traš ku čius val go re čiau nei kar tą per sa vai tę. 42 proc. 
mo ki nių nu ro dė, kad geria sal džius ga zuo tus gė ri mus ir valgo py ra gė lius, sau sai nius re čiau nei 
kar tą per sa vai tę. Iš ski riant mais to pro duk tus, ku rių mo ki niai vi sai ne var to ja, bū tų grei to mais to 
pro duk tai – jų ne var to ja 26 proc. mo ki nių, ki ti – bul vių traš ku čiai (16,2 proc.) bei ga zuo ti sal dūs gė
ri mai (17 proc.).
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10.8 pav. Kai ku rių mais to pro duk tų var to ji mo daž nu mas (proc.) 
(* – p < 0,05, at si žvel giant į ly tį)

Dau gu ma mo ki nių dar bo die no mis pus ry čiau ja kas dien (59 proc. ber niu kų ir 50,8 proc. mer gai
čių). Vi siš kai ne val go pus ry čių 24,7 proc. ber niu kų ir 26,9 proc. mer gai čių (žr. 10.9 pav.). Sa vait ga
liais 84,1 proc. ber niu kų ir 89,1 proc. mer gai čių pa pras tai pus ry čiau ja abi die nas.
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10.9 pav. Mo ki nių pus ry čia vi mo įpro čiai dar bo die no mis (proc.)

Ty ri mo me tu mo ki niams bu vo pa teik tas klau si mas, sie kiant įver tin ti fi zi nį ak ty vu mą – kiek die
nų per sa vai tę mo ki niai bu vo fi ziš kai ak ty vūs ne ma žiau kaip 60 min. per die ną. Dau ge lis ber niu kų 
(19,2 proc.) fi ziš kai ak ty vūs bū na 5 die nas. To kia pa ti da lis mer gai čių (19,2 proc.) ak ty vios bū na 3 
die nas. Ber niu kai kas dien fi ziš kai ak ty ves ni nei mer gai tės (p < 0,05) (žr. 10.10 pav.).

5,7

15,6

19,2

5,9

17,6

9,5

19,2

11,3

14,2

9,3

6,5

12,9

16,8

6,2

17,5

12,8

0

5

10

15

20

25

N vienos

dienos

1 diena 2 dienos 3 dienos 4 dienos 5 dienos 6 dienos 7 dienos

Berniukai

Mergaits

 
10.10 pav. Die nų skai čius per pas ta rą sias 7 die nas, kai mo ki niai bu vo fi ziš kai ak ty vūs, 

iš vi so ne ma žiau kaip 60 min. per die ną (proc.) 

Pa si ten ki ni mo gy ve ni mu ro dik lis yra sub jek ty vus gy ve ni mo ko ky bės ma tas, ku rį pa pil do ki ti 
ob jek ty vūs ro dik liai. Šis ro dik lis pri klau so nuo in di vi do sub jek ty vaus as me ni nės ge ro vės ver ti ni mo. 
Mo ki nių gy ven se nos ty ri mo me tu res pon den tų bu vo pra šo ma įver tin ti pa si ten ki ni mą sa vo gy ve ni
mu. 91,2 proc. ber niu kų ir 93,9 proc. mer gai čių tei gė, kad yra la biau siai pa ten kin ti sa vo gy ve ni mu.

Mo ki nių bu vo pra šo ma nu ro dy ti, kaip jie jau čia si gal vo da mi apie sa vo da bar ti nį gy ve ni mą. Dau
ge lis mo ki nių nu ro dė esan tys pa kan ka mai lai min gi (61,9 proc. ber niu kų ir 64,7 proc. mer gai čių). 
Ne si jau tė lai min gi 14,8 proc. mer gai čių ir 13,3 proc. ber niu kų (p > 0,05) (žr. 10.11 pav.).
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10.11 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal sa vi jau tą, kai jie gal vo ja apie 
sa vo da bar ti nį gy ve ni mą (proc.)

Ver ti nant vai kų ir jau ni mo gy ven se ną, ža lin gų įpro čių pro ble ma šian dien yra ypač ak tu a li ir 
svar bi. Ši pro ble ma bū din ga vi sam pa sau liui. Tarp tau ti nio mo ki nių gy ven se nos ty ri mo me tu nu sta
ty ta, kad 55,6 proc. ber niu kų ir 45,2 proc. mer gai čių yra ban dę rū ky ti (p < 0,05). Mo ki niams, pra dė
ju siems rū ky ti, daž niau siai tai tam pa kas die niu įpro čiu – dau ge lis rū kan čiųjų nu ro dė, kad tai da ro 
kiek vie ną die ną (13,6 proc. ber niu kų ir 6,9 proc. mer gai čių) (žr. 10.12 pav.).
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10.12 pav. Mo ki nių rū ky mo daž nis (proc.) 

Al ko ho li nius gė ri mus Šiau lių mies to mo ki niai var to ja pa ly gin ti re tai – bent jau taip nu ro dė ap
klau sos me tu. Dau ge lis mo ki nių al ko ho li nius gė ri mus var to ja re tai ar ba nie ka da (žr. 10.13 pav.). 
Ta čiau ran da ma kai ku rių skir tu mų; at si žvel giant į ly tį, sta tis tiš kai dau giau ber niu kų daž niau nei 
mer gai tės ren ka si alų. 2,6 proc. jų alų ge ria kas dien, tuo tar pu to kių mer gai čių bu vo vos 0,4 proc. 
(p < 0,05). Mer gai tės daž niau ren ka si sil pnus al ko ho li nius gė ri mus (sid rą, įvai rius kok tei lius su al
ko ho liu).

Pa žy mi ma, kad anks ti pra dė jus var to ti che mi nes me džia gas, ypač svar būs (ir po ten cia liai iš ven
gia mi) yra vė les nių pro ble mų su al ko ho liu žen klai. Net 21,1 proc. ber niu kų tei gė, kad pir mą kar tą 
pa ban dė rū ky ti bū da mi 11 me tų ir jau nes ni (žr. 7 lent.), dau ge lis mer gai čių (22,4 proc.) – su lau ku
sios 14 me tų. Pir mą kar tą al ko ho li nių gė ri mų 41 proc. ber niu kų gė rė bū da mi 13–14 me tų. Pir mą 
kar tą pa si ju to ap svai gę nuo al ko ho lio taip pat jau nes ni ber niu kai nei mer gai tės.
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10.13 pav. Al ko ho li nių gė ri mų var to ji mas (proc.) (*p < 0,05, pa gal ly tį)

7 len te lė

Mo ki nių am žius, kai pir mą kar tą rū kė, iš gė rė al ko ho lio ir pa si ju to ap svai gę (proc.)

Nie ka da 11 m. ar 
ma žiau 12 m. 13 m. 14 m. 15 m. 16 m.

Rū ky mas
Ber niu kai 23,2 21,1 15,7 16,2 14,1 6,5 3,2
Mer gai tės 21,7 15,8 14,5 17,1 22,4 6,6 2

Al ko ho li niai gė ri mai
Ber niu kai 12 14,8 16,4 20,8 20,2 13,1 2,7
Mer gai tės 9,9 13,8 14,5 19,1 27,6 13,2 2

Pa si ju to ap svai gę nuo 
al ko ho lio

Ber niu kai 23,1 6,6 7,7 19,2 20,9 15,9 6,6
Mer gai tės 28,5 3,3 7,3 15,2 19,2 23,2 3,3

Šiau lių mies to mo ki niai iš vi sų nar ko ti nių me džia gų daž niau siai var to jo ka na pes („žo lę“, ma ri
hu a ną, ha ši šą). 15,8 proc. ber niu kų ir tiek pat mer gai čių tei gė var to ję ka na pes 1–2 kar tus per sa vo 
gy ve ni mą. 40 ir dau giau kar tų šiuos nar ko ti kus var to jo pa vie niai mo ki niai (žr. 8 lent.). Kli jus yra 
uos tę 3,8 proc. ber niu kų ir 2,6 proc. mer gai čių 1–2 kar tus per sa vo gy ve ni mą. 

8 len te lė

Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal ka na pių („žo lės“, ma ri hu a nos, ha ši šo) var to ji mo daž nu mą (proc.)

Nė kar to 1–2 
kar tus

3–5 
kar tus

6–9 
kar tus

10–19 
kar tų

20–39 
kar tų

40 kar tų ir 
dau giau

Per vi są sa vo 
gy ve ni mą

Ber niu kai 68,3 15,8 6,6 1,6 4,4 2,2 1,1
Mer gai tės 78,9 15,8 2 0 1,3 0,7 1,3

Per pas ta ruo sius 
12 mė ne sių

Ber niu kai 78 11 4,4 3,3 1,1 1,1 1,1
Mer gai tės 87,4 8,6 0,7 1,3 1,3 0 0,7

Per pas ta rą sias 
30 die nų

Ber niu kai 91,3 3,8 3,3 1,1 0 0,5 0
Mer gai tės 96,7 1,3 0,7 0 0 0,7 0,7
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2010 me tais mo ki nių gy ven se nos ty ri mo me tu nu sta ty ta, kad ly tiš kai san ty kia vu sių bu vo 
23,4 proc. Šiau lių mies to mo ki nių – 32,2 proc. ber niu kų ir 12,6 proc. mer gai čių (p < 0,05). Klau si mai 
apie ly ti nius san ty kius bu vo pa teik ti tik de vin tų kla sių mo ki niams. Sa vo ly ti nių san ty kių pra džią 
dau ge lis mo ki nių nu ro dė 15 me tus (44,8 proc. ber niu kų ir 63,2 proc. mer gai čių). Pa aiš kė jo, kad sta
tis tiš kai dau gu ma ber niu kų pir mą kar tą ly ti nius san ty kius tu rė jo su lau kę 14 me tų (22,4 proc.). Mer
gai tės pa pras tai ly tiš kai san ty kiau ti pra de da vė liau nei ber niu kai (žr. 10.14 pav.).
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10.14 pav. Mo ki nių am žius, ka da jie pir mą kar tą ly tiš kai san ty kia vo (proc.)

Ly ti nių san ty kių me tu ab so liu ti dau gu ma res pon den tų nu ro dė, kad ly ti nių san ty kių me tu sau
go si nau do da mi pre zer va ty vus (91,5  proc. ber niu kų ir 92,3 proc. mer gai čių). Ki tas ga na daž nas ap
si sau go ji mo bū das – nu trauk tas ly ti nis ak tas, ku ris daž niau yra nau do ja mas mer gai čių (42,9 proc.). 
Tei gia mai ga li ma ver tin ti tai, kad tarp Šiau lių mies to mo ki nių ne bu vo to kių, ku rie ne nau do jo jo kių 
ap sau gos prie mo nių ar ap skri tai ne pa me na, ar sau go jo si.

Re mian tis Šiau lių mies to mo ki nių gy ven se nos ty ri mo duo me ni mis, tiek mer gai tės, tiek ber niu
kai per pas ta ruo sius 2 mė ne sius pa ty rė pa ty čias. Iš aiš kė jo, kad daž niau su jo mis su si du ria ber niu kai 
nei mer gai tės (p > 0,05) (žr. 10.15 pav.).
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10.15 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal ki tų mo ki nių pa ty čias 
iš jų per pas ta ruo sius 2 mė ne sius (proc.)

69,3 proc. mo ki nių ty ri mo me tu nu ro dė, kad žmo gus tu ri tei sę lais vai rink tis – gy ven ti ar at im ti 
sau gy vy bę. Nors kar tą rim tai apie sa vi žu dy bę pa gal vo jo 10,3 proc. ber niu kų ir 11,2 proc. mer gai
čių. Gal vo ju sių apie sa vi žu dy bę bu vo dau giau mer gai čių nei ber niu kų – ati tin ka mai 3,3 proc. ir 
2,8 proc. (žr. 10.16 pav.). Dau ge lis mo ki nių nu ro dė, kad nie ka da ne kil da vo min čių apie sa vi žu dy bę. 
24,7 proc. res pon den tų tei gė, kad kar tais yra ki lu sios to kios min tys, o 2,3 proc. jų net gi ban dė žu dy
tis.
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10.16 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal tai, ar ka da nors jie gal vo jo apie sa vi žu dy bę (proc.)

Ty ri mo me tu pa si tvir ti no tai, jog daž niau įvai rias trau mas pa ti ria ar su sižei džia ber niu kai nei 
mer gai tės. Nė kar to ne su si žei dė dau giau nei treč da lis ber niu kų (36,9 proc.) ir dau giau nei pu sė mer
gai čių (55,7 proc.) (žr. 10.17 pav.).
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10.17 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal su si žei di mų skai čių 
per pas ta ruo sius 12 mė ne sių (proc.)

Dau gu ma mo ki nių su si žei dė na muo se ar ba kie me (24 proc. vi sų mo ki nių). 13,6 proc. ber niu kų 
nu ro dė, kad bu vo su si žei dę spor to aikš te lė je ar ba spor to sa lė je, bet ne mo kyk lo je, o 9,9 proc. ber niu
kų – mo kyk lo je per pa mo ką. 9,4 proc. mer gai čių nu ro dė su si žei du sios ki to se vie to se.

Daž niau siai mo ki niai, va žiuo da mi au to mo bi liu, vi sa da pri si se ga sau gos dir žais – taip nu ro dė 
62,6 proc. ber niu kų ir 63,5 proc. mer gai čių. Vis dėl to ne ma žai ty ri mo da ly vių nu ro dė (26,2 proc.), 
kad tik kar tais pri si se ga sau gos dir žais (žr. 10.18 pav.) (p > 0,05).



69

62,6

0,6

1

25,8

7,7

2,2

1,6

63,5

26,7

8,1

0 10 20 30 40 50 60 70

Visada

Kartais

Retai arba niekada

Paprastai ten, kur aš sdžiu, nra

saugos dirž

Niekada nevažiuoju automobiliu

Mergaits
Berniukai

 
10.18 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas, ar jie įsė dę į au to mo bi lį pri si se ga sau gos dir žais (proc.)

Vi siš kai prie šin ga si tu a ci ja ma ty ti ver ti nant mo ki nių, ku rie už si de da šal mą va ži nė da mi dvi ra
čiu, da lį. Pu sė ty ri me da ly va vu sių ber niu kų (50,2 proc.) tei gė ma nan tys, kad šal mas nė ra bū ti nas 
va ži nė jant dvi ra čiu. 36,6 proc. mer gai čių taip pat pri ta ria ber niu kams. Tiek pat mer gai čių nu ro dė, 
kad ne tu ri šal mo, to dėl va ži nė ja dvi ra čiu be jo (žr. 10.19 pav.). Vi sa da sau giai dvi ra čiu va ži nė ja tik 
4,7 proc. mo ki nių (p < 0,05). Dau ge lis mo ki nių (28,2 proc.) taip pat ne ma no, kad bū ti na už si dė ti šal
mą, ant ke lius, spe cia lias pirš ti nes ar ki tą ap sau gą va ži nė jant ri tu li nė mis pa čiū žo mis ar ried len te.
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10.19 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal tai, ar jie už si de da šal mą va ži nė da mi dvi ra čiu (proc.)

Tam siu pa ros me tu at švai tus vi sa da ne šio ja 22 proc. ber niu kų ir 26 proc. mer gai čių. Dau ge lis 
res pon den tų tei gė, jog kar tais ne šio ja at švai tus (32,1 proc. ber niu kų ir 40,7 proc. mer gai čių). De ja, 
ne ma žai mo ki nių ap skri tai ne ne šio ja at švai tų tam siu pa ros me tu (46 proc. ber niu kų ir 33,3 proc. mer
gai čių) (p < 0,05) (žr. 10.20 pav.).
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 10.20 pav. Mo ki nių pa si skirs ty mas pa gal tai, ar jie ne šio ja at švai tus tam siu pa ros me tu (proc.)
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A PiBEnDriniMAs

Šiame leidinyje pateikti duomenys ir jų analizė aiškiai parodo pagrindines Šiaulių miesto ir ap
skrities bei visos šalies sveikatos problemas. Džiugina tai, kad ataskaitiniais metais Šiaulių mieste 
mažėjo mirtingumas nuo pagrindinių mirties priežasčių, kilo gimstamumo rodiklis, todėl 2009 me
tais pasiektas teigiamas gyventojų prieaugis. Gerokai išaugo Šiaulių gyventojų vidutinė gyvenimo 
trukmė (ypač vyrų), kurią labiausiai lėmė sumažėjęs kūdikių mirtingumas. Mažėja sergamumas 
aktyvia tuberkuliozės forma ir sergamumas kai kuriomis lytiškai plintančiomis ligomis. Teigiama 
linkme kito eismo įvykių dinamika, aktyviai vykdomos prevencinės programos.

Tačiau ryškėja spręstinos sveikatos sritys, tokios kaip sparčiai didėjantis nedarbas ir su juo su
sijusi neigiama įtaka gyventojų sveikatai, nuolat mažėjantis gyventojų skaičius ne tik Šiauliuose, 
bet ir visoje šalyje. Pastebimas didėjantis vaikų ir suaugusiųjų sergamumas, lyginant su apskrities 
ir Lietuvos rodikliais. Šiaulių mieste išlieka didelis moterų savaiminio persileidimo rodiklis. Vis 
dar neefektyviai vykdoma kai kurių sveikatos rodiklių (narkomanija ir kt.) registracija ir valdymas. 
Drauge nereikia pamiršti gyvenamosios aplinkos kokybės įtakos žmogaus sveikatai ir įtakos serga
mumo lygiui.  

Vaikystė ir paauglystė – tai gyvenimo tarpsniai, kai formuojasi intelekto ir fiziniai gebėjimai, 
gyvenimo, taigi ir sveikatos, įgūdžiai. Siekiant įvertinti Šiaulių miesto mokinių sveikatą ir gyvense
ną, atliekami tyrimai. Vienas svarbiausių tyrimų, kurį siekiama atlikti periodiškai – tai mokyklinio 
amžiaus vaikų gyvensenos ir sveikatos tyrimas. Tyrimo rezultatai atskleidžia pagrindines mokinių 
sveikatos problemas, padeda tikslingai numatyti prioritetites darbo sritis.

Sveikata vertinama kaip didžiausia asmeninė vertybė. Kiekvienas žmogus, vertindamas savo gy
venimo kokybę, pirmiausia pabrėžia savo sveikatos būklę. Tačiau sveikata yra ir visuomeninė vertybė, 
nes kuo sveikesnė visuomenė, tuo turtingesnė valstybė. Paprastai turtingesnės valstybės labiau rūpina
si savo gyventojų sveikata, o žmonės ten ilgiau ir sveikiau gyvena. Sprendžiant šiuolaikinės visuome
nės sveikatos problemas, būtina mobilizuoti visą visuomenę, visas sveikatai darančias įtaką sociali
nes ir ekonomines struktūras. Tačiau tai padaryti nebus įmanoma, jei nebus politinio įsipareigojimo, 
atitinkamos infrastruktūros visuomenės sveikatos programoms įgyvendinti. 
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