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1 PRIEDAS.  DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS IR 
SVEIKATOS SKIRTUMŲ ANALIZĖ 

SANTRUMPOS 
 

AT Austrija 
BE Belgija 
BG Bulgarija 
CY Kipras 
CZ Čekija 
DALYs Dėl ligos ar neįgalumo pakoreguoti gyvenimo metai (angl. Disability-

Adjusted Life Years ) 
DE Vokietija 
DK Danija 
EBPO Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (ang. Organisation 

for Economic Co-operation and Development (OECD)) 
EE Estija 
EK Europos Komisija 
EL Graikija 
ES Europos Sąjunga 
ESPAD Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose (ang. The 

European School Project on Alcohol and other Drugs) 
FI Suomija 
FR  Prancūzija 
HU Vengrija 
IE Airija 
IPAQ Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas (angl. International Physical 

Activity Questionnaire) 
IT Italija 
JK Jungtinė Karalystė 
KMI Kūno masės indeksas 
LT Lietuva 
LV Latvija 
LU Liuksemburgas 
MT Malta 
NL Nyderlandai 
NTAKD Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas 
PL Lenkija 
PPGM Prarasti potencialūs gyvenimo metai (angl. Potential years of life lost) 
PS Profesinė sveikata 
PSO Pasaulio sveikatos organizacija (angl. World Health Organisation (WHO)) 
PT Portugalija 
QUALYs Kokybiško gyvenimo metai (angl. Quality-Adjusted Life Year ) 
RO Rumunija 
SAM Sveikatos apsaugos ministerija 
SE Švedija 
SI Slovėnija 
SK Slovakija 
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SMR Standartizuotas mirtingumo rodiklis 
ŠKL Širdies ir kraujagyslių ligos 
TLK-10 Tarptautinė ligų klasifikacija 
VGT Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 
VLK Valstybinė ligonių kasa 
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1.1. DEMOGRAFINĖ PADĖTIS 
 

Gyventojų skaičiaus pokyčiai. Vidutinis metinis Lietuvos gyventojų skaičius 

kasmet maţėja. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2011 m. pradţioje 
Lietuvoje gyveno 3244,6 tūkst. gyventojų, t. y. 84,4 tūkst. arba 2,6 proc. maţiau negu 2010 
m. pradţioje. Pagrindinės gyventojų skaičiaus maţėjimo prieţastys – neigiama tarptautinė 
neto migracija ir neigiama natūrali kaita (maţas gimstamumas ir palyginti didelis 
mirtingumas).  Per 2001–2010 m. laikotarpį gyventojų Lietuvoje sumažėjo 7 
proc. (1 pav.). 

1 paveikslas. Tarptautinė neto migracija ir natūrali gyventojų kaita (tūkst.) 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
92 proc. gyventojų skaičiaus maţėjimo 2010 m. sudarė gyventojų emigracija. Staigus, 

palyginti su ankstesniais metais, emigracijos šuolis atsirado dėl pasikeitusių teisės aktų 
reikalavimų (daugiausia dėl atsiradusios prievolės mokėti privalomojo sveikatos draudimo 
įmoką), kurie paskatino gyventojus oficialiai deklaruoti išvykimą  

2011 m. pradţioje šalies miestuose gyveno 66,9 proc. gyventojų, kaime – 33,1 proc. 
Per pastaruosius dešimt metų (2001–2010 m.) mieste ir kaime gyventojų sumažėjo 
atitinkamai 7 proc. ir 6,9 proc. 

Gimstamumas. Lietuvoje gimstamumas 2002–2005 m. pasiekė ypač ţemą lygį 
(suminis gimstamumo1 rodiklis buvo maţesnis nei 1,3) ir labai nutolo nuo ribos (2,1), 
galinčios uţtikrinti kartų kaitą2. 2006–2009 m. gimstamumas laipsniškai didėjo. 2009 m. 
ir 2010 m. suminis gimstamumo rodiklis buvo 1,55 (2 pav.). Maţo gimstamumo problema 
aktuali ir kitoms ES valstybėms. Statistikos departamento duomenimis, 2010 m.  bendras 
suminis 27 ES valstybių narių (ES 27) gimstamumo rodiklis buvo 1,6. Lyginamų šalių 
grupėje 2010 m. geriausia padėtis buvo Prancūzijoje (suminis gimstamumo rodiklis - 2) (3 
pav.). 

 

                                                           
1 Suminis gimstamumo rodiklis apibrėţia vidutinį gyvų gimusių naujagimių skaičių, kuris susidarytų 1000 moterų pagimdţius per 

visą savo gyvenimo reproduktyvų laikotarpį (15–49 metų amţiaus), jeigu 1000 moterų sulauktų 50 metų amţiaus ir kiekvienoje 

amţiaus grupėje išliktų ataskaitinių metų gimstamumo rodiklis. 
2 Stankūnienė V., Jasilionis D., Baublytė M. Demografinė depresija ar naujas demografinės raidos modelis? Informacinis biuletenis 

„Demografija ir mes“, Nr. 1. Demografinių tyrimų institutas; 2011. 
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2 paveikslas. Suminio gimstamumo 
rodiklio Lietuvoje dinamika 1975–2010 
m. 

3 paveikslas. Suminis gimstamumo 
rodiklis įvairiose ES šalyse 2010 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Nors gimstamumas Lietuvoje tebėra maţas, teigiamai vertinti reikėtų tai, kad 
pagal suminį gimstamumo rodiklį Lietuva aplenkė kaimynines šalis – Latviją 
ir Lenkiją ir priartėjo prie ES šalių vidurkio. 

Mirtingumas ir natūrali gyventojų skaičiaus kaita. 1994–2000 m. 
laikotarpiu mirtingumo rodiklis Lietuvoje maţėjo – nuo 12,5 mirusiojo 1 000 gyventojų 
1994 m. iki 11,1 – 2000 m. (4 pav.). Nuo 2001 m. pradėjęs didėti, 2007 m. rodiklis pasiekė 
didţiausią vertę – 13,5 mirusiojo 1 000 gyventojų. Paskesniais metais gyventojų 
mirtingumas kiek maţėjo, tačiau išliko palyginti aukštas – 2010 m. 1 000 gyventojų teko 
12,8 mirusiojo. Gimstamumas analizuojamu 1994–2010 m. laikotarpiu svyravo nedaug: 
1994–2005 m. rodiklis maţėjo, o nuo 2006 m. pradėjo kilti. 2010 m. 1 000 gyventojų teko 
10,8 gyvo naujagimio. Visą analizuojamą laikotarpį gyventojų mirtingumas buvo didesnis 
nei gimstamumas, todėl gyventojų prieaugis minėtu laikotarpiu išliko neigiamas. 2010 m. 1 
000 gyventojų tenkantis natūralus gyventojų prieaugis sudarė -2. Lyginant Lietuvą su ES 
šalimis, 2010 m. duomenimis, blogesnė padėtis buvo Latvijoje (gyventojų prieaugis -4,8) ir 
Vokietijoje (gyventojų prieaugis -2,2). ES 27 gyventojų prieaugis, tenkantis 1 000 
gyventojų, 2010 m. sudarė 1,0 (5 pav.).  

4 paveikslas. Gimstamumo, mirtingumo 
ir natūralaus gyventojų prieaugio 
pokyčiai 1994–2010 m.  

5 paveikslas. Natūrali kaita (prieaugis/ 
sumažėjimas) 1000 gyventojų 2010 m. 
įvairiose ES šalyse 

 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Lietuvoje, lyginant gyventojų natūralią kaitą pagal apskritis, visose apskrityse 
(išskyrus vienintelę Vilniaus apskritį) 2010 m. buvo fiksuotas ryškus gyventojų skaičiau 
maţėjimas. Ypač prasta padėtis  2010 m. buvo Utenos apskrityje, kurioje net 7,9 mirusiojo 
1 000 gyventojų teko daugiau nei gimusiųjų (6 pav.). 

6 paveikslas. Natūrali kaita (prieaugis/sumažėjimas) 1 000 gyventojų pagal apskritis 
2010 m.  

 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 

Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Svarbus demografinis rodiklis – 

vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė (toliau – VGT). Šis rodiklis parodo, kiek 
vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amţiaus ţmogus, jei 
visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje amţiaus grupėje nekis. 
Tai vienas pagrindinių gyventojų sveikatos rodiklių, tiksliausiai parodantis gyventojų 
mirtingumo skirtumus. Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, tiek vyrų, tiek moterų VGT 
pamaţu ilgėja. Per analizuojamą 1994–2009 m. laikotarpį Lietuvos moterų VGT pailgėjo 
3,82 metų. Lyginamų šalių grupėje per tą patį laikotarpį ypač ryškiai – net 7,08 metų 
pailgėjo Estijos moterų VGT (7 pav.). 

7 paveikslas. Moterų VGT Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse pokyčiai 1994–2009 m. 

 
Šaltinis: Human Mortality duomenų bazė, 2009 

 
Per analizuojamą 1994–2009 m. laikotarpį Lietuvos vyrų VGT pailgėjo 4,98 metų, o 

kaimyninėse valstybėse – Latvijoje ir Estijoje vyrų VGT pailgėjo įspūdingai – daugiau nei 9 
metais (8 pav.). 
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8 paveikslas. Vyrų VGT Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse pokyčiai 1994-2009 m. 

 
Šaltinis: Human Mortality duomenų bazė, 2009 

 
Nors vyrų ir moterų VGT per 1994–2009 m. laikotarpį Lietuvoje ilgėjo, tačiau, 

palyginti su kitose ES šalyse pasiekta paţanga, Lietuvos rezultatai yra prasčiausi (9 pav.). 
 

9 paveikslas. Vyrų ir moterų VGT palyginimas su kai kuriomis ES šalimis 2009 m.  

 
*2011 metų duomenys 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 
Nepaisant pasiektos paţangos (2010 m. Lietuvoje vidutinė tikėtina vyrų gyvenimo 

trukmė buvo 67,98,  moterų – 78,78 metų), VGT skirtumas tarp vyrų ir moterų išlieka gana 
didelis. Toks didelis – beveik vienuolikos metų vidutinės tikėtinos gyvenimo 
trukmės skirtumas tarp vyrų ir moterų nėra būdingas kitoms ES valstybėms. 
Siekiant išsamiau išanalizuoti vyrų ir moterų VGT skirtumus buvo atlikta abiejų lyčių 
mirtingumo analizė pagal amţiaus grupes. Mirtingumo skirtumams įvertinti buvo 
analizuojami 2000 ir 2009 metų vyrų ir moterų mirtingumo duomenys. Siekiant įvertinti 
mirtingumo pagal amţiaus grupes skirtumus, duomenys buvo palyginti su artimiausių 
Lietuvos kaimynių Estijos ir Latvijos duomenimis.  Vyrų ir moterų mirtingumo pagal 
amţiaus grupes trijose Baltijos valstybėse skirtumai pateikti 10 pav.  
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10 paveikslas. Lietuvos, Latvijos ir Estijos vyrų ir moterų mirtingumo pagal amžiaus 

grupes skirtumai, lyginant  2000 ir 2009 m. mirtingumo duomenis (2000 m. = 1) 

 
Šaltinis: Human Mortality duomenų bazė, 2009  

 
10 pav. pateikti duomenys rodo, kad pagrindiniai vyrų ir moterų mirtingumo 

skirtumai išryškėja darbingo amžiaus žmonių grupėje. Per 2000–2009 m. 
laikotarpį Estija padarė didţiulę paţangą maţindama pirmalaikį vyrų ir moterų 
mirtingumą, ypač 35-49 m. amţiaus grupėje. Šioje amţiaus grupėje vyrų mirtingumas 
analizuojamu laikotarpiu Estijoje maţėjo net 42–57 proc., o Lietuvoje šioje vyrų amţiaus 
grupėje mirtingumas maţėjo 5–17 proc. Moterų mirtingumas 25–49 m. amţiaus grupėje 
Estijoje maţėjo 32–43 proc., Lietuvoje – 13–17 proc. Latvija taip pat padarė paţangą 
maţindama pirmalaikį mirtingumą tik jaunesnėje 15–34 m. amţiaus grupėje. Šioje 
amţiaus grupėje vyrų mirtingumas Latvijoje per 2000–2009 m. maţėjo 27–53 proc. Tuo 
tarpu Lietuvoje vyrų mirtingumas, ypač 55–64 m. amţiaus grupėje analizuojamu 
laikotarpiu didėjo 3–10 proc. 

Analizuojant mirtingumo rodiklių pokyčius vyresnio amţiaus ţmonių grupėje, vėl 
matyti akivaizdus Estijos pranašumas prieš Lietuvą ir Latviją. Vyrų 65–80 m. amţiaus 
grupėje mirtingumas Estijoje maţėjo 10–20 proc., o Lietuvoje vyrų 65–69 m. amţiaus 
grupėje mirtingumas didėjo 3 proc., 65–80 m. amţiaus grupėje mirtingumas maţėjo 2 
proc. Kita vertus, Estijoje matyti vyrų ir moterų mirtingumo didėjimas 20–29 m. amţiaus 
grupėje atitinkamai 5 proc. ir 12 proc. 

Gyventojų amţiaus struktūros pokyčiai. Maţėjant gimstamumui, 
ilgėjant VGT ir  išliekant santykinai aukštam darbingo amţiaus ţmonių mirtingumui, 
keičiasi Lietuvos gyventojų sudėtis pagal amţiaus struktūrą – didėja vyresnio amţiaus (60 
metų ir vyresnių) gyventojų dalis, taigi šalies gyventojai sensta. 2011 m. pradţioje 60+ 
metų amţiaus gyventojai sudarė 21,6 proc., o 2001 m. minėta gyventojų grupė sudarė 19,2 
proc.  

Gyventojų amţiaus struktūros pokyčiai rodo, kad Lietuvoje (panašiai kaip ir visoje 
ES) darbingo amţiaus ţmonėms didėja išlaikytinių našta. Remiantis Statistikos 
departamento duomenimis apie darbingo amţiaus ţmonių, vaikų ir pensinio amţiaus 
ţmonių skaičių, 2010 m. 100 darbingo amţiaus ţmonių teko 55 išlaikytiniai (vaikai ir 
pensinio amţiaus ţmonės). Minėtų amţiaus grupių gyventojai šalyje pasiskirstę netolygiai. 
Siekiant įvertinti darbingo amţiaus asmenims tenkančios išlaikytinių naštos skirtumus 
pagal apskritis, buvo apskaičiuotas darbingo amţiaus ir išlaikytinių santykio skirtumas 
tarp šalies ir kiekvienos apskrities rodiklio. Rezultatai pateikti 11 pav.   
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11 paveikslas. 2010 m. darbingo amžiaus asmenims tenkanti išlaikytinių (vaikų ir 
pensinio amžiaus žmonių) našta apskrityse, palyginti su tokia pat našta šalies mastu 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis 

 
Gauti duomenys rodo, kad 2010 m. darbingo amţiaus asmenims maţesnė išlaikytinių 

našta teko tik Klaipėdos ir Vilniaus apskrityse. Kitose apskrityse, ypač Marijampolės, 
Panevėţio ir Tauragės apskrityse, palyginti su bendra padėtimi šalyje, darbingo amţiaus 
ţmonėms teko didesnė išlaikytinių našta. Šis rodiklis rodo darbingo amţiaus ţmonių 
skaičiaus skirtingose apskrityse kitimo tendencijas, kurios yra svarbios planuojant 
ekonomikos plėtros intervencijas bei socialinių ir sveikatos prieţiūros paslaugų poreikį.  

LIETUVOS DEMOGRAFINĖ ATEITIS IKI 2020 METŲ 

2011 m. Eurostatas, ES statistikos tarnyba, paskelbė ES valstybių narių gyventojų 
prognozę iki 2060 m. Minėtos prognozės duomenimis, iki 2020 m. bendras gyventojų 
skaičius Lietuvoje, palyginti su 2010 m., sumaţės 4 proc. Pagal gyventojų skaičiaus 
maţėjimo tempus Lietuva yra trečiojoje vietoje po Bulgarijos ir Latvijos, kuriose gyventojų 
skaičius, Eurostato prognozėmis, iki 2020 m. sumaţės atitinkamai 6 proc. ir 5 proc. 
Minėtos prognozės duomenimis, iki 2020 m. gyventojų skaičius sparčiausiai augs 
Liuksemburge (14 proc.), Kipre (10 proc.), Švedijoje ir Airijoje – po 8 proc. ES 27 šalyse 
bendras gyventojų skaičius iki 2020 m. išaugs 3 proc. (12 pav.). 
 

12 paveikslas. Gyventojų skaičiaus Lietuvoje ir ES šalyse pokytis iki 2020 m. (2010 = 
100 proc.) 

 

 
Šaltinis: sudaryta autorių pagal Eurostato duomenis 
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Ekspertai atkreipia dėmesį, kad Lietuvai skirtos Eurostato prognozės yra 
optimistinės, nes demografinė ateitis paskaičiuota nuo gyventojų skaičiaus, kuris buvo 
2010 m. sausio 1 d. - 3,3 mln. ţmonių3. Tačiau, kaip rodo statistiniai duomenys, 2010 m. 
Lietuvos gyventojų skaičius sumaţėjo 84,1 tūkst. (ţr. 1 pav.). Kitaip tariant, per vienerius 
metus dėl ypač blogos demografinės padėties Lietuvos gyventojų skaičius 2011 m. pasiekė 
prognozuotą 2015 m. 

Per ateinančius metus Lietuvoje, kaip ir kitose ES valstybėse bus pastebimas 
gyventojų senėjimas 

Maţėjanti ir senstanti gyventojų populiacija gali neigiamai atsiliepti šalies 
ekonomikos plėtrai. Esant dideliam depopuliacijos lygiui, atsiranda aukštos kvalifikacijos 
darbo jėgos trūkumas, didėja našta dirbantiems asmenims. Sumaţėja socialinės, sveikatos 
ir švietimo sistemų tvarumas.  

 

1.2 LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRŠTAMUMAS 
 

Mirštamumo skirtumai pagal prieţastis 

Lietuvos gyventojų mirties prieţasčių struktūra (remiantis TLK-10) jau daugelį metų 
išlieka nepakitusi. Vyrauja trys pagrindinės mirties prieţastys: kraujotakos sistemos ligos, 
piktybiniai navikai ir išorinės mirties prieţastys. Minėtos prieţastys 2010 m. sudarė 85 
proc. visų mirties prieţasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė 56 proc., nuo piktybinių 
navikų – 19 proc. o nuo išorinių mirties prieţasčių – 10 proc. visų mirusiųjų (13 pav.).  
 

13 paveikslas. Mirties priežasčių struktūra 2010 m.: bendra ir pagal lytį  

 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Lyginant pagrindines mirties prieţastis pagal lytį, matyti, kad vyrų ir moterų mirties 

prieţastys šiek tiek skiriasi. Kraujotakos sistemos ligos daţniau tampa pagrindine mirties 
prieţastimi moterims (66 proc.) nei vyrams (47 proc.). Išorinės mirties prieţastys 
akivaizdţiai daţniau siejamos su vyrais (15 proc.) nei su moterimis.  Piktybiniai navikai 
taip pat daţnesnė vyrų (21 proc.) nei moterų (17 proc.) mirties prieţastis. 
 

                                                           
3 Stankūnienė V. Trys milijonai. Realybė ar jau tik miraţas? Demografinių tyrimų institutas. Informacinis biuletenis 
„Demografija ir mes“. Nr. 2, 2011. 
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Mirties prieţasčių skirtumai dar labiau išryškėja analizuojant šias prieţastis pagal 
ligas. Vyrų ir moterų mirties prieţastys pagal daugiausia gyvybių nusinešusias ligas 
maţėjančia tvarka pateiktos 1 lentelėje.  

1 lentelė. Vyrų ir moterų mirties priežastys pagal ligas 2010 m. 

 VYRAI  MOTERYS 
Nr
. 

Mirties priežastys Kodas 
(TLK-10-
AM) 

Proc
. 

Nr. Mirties priežastys Kodas  
(TLK-10-
AM) 

Proc
. 

1. Cerebrovaskulinės 
ligos 

I60-I69 9,7 1. Cerebrovaskulinė
s ligos 

I60-I69 17,8 

2. Insultas I60-I64 6,8 2. Insultas I60-I64 11,0 
3. Gerklų, trachėjos, 

bronchų ir plaučių 
ligos 

C33-C34 5,2 3. Miokardo 
infarktas 

I21-I22 3,0 

4. Tyčiniai 
susižalojimai 
(savižudybės) 

X60-X84 3,8 4. Krūties piktybinis 
navikas 

C50 2,8 

5. Miokardo infarktas I21-I22 3,1 5. Hipertenzinės 
ligos 

I10-I15 1,6 

6. Priešinės liaukos 
piktybinis navikas 

C61 2,7 6. Kiaušidžių 
piktybinis navikas 

C56 1,4 

7. Lėtinės apatinių 
kvėpavimo takų ligos 

J40-J47 2,6 7. Storosios žarnos 
piktybinis navikas 

C18 1,4 

8. Lėtinis bronchitas ir 
kitos lėtinės 
obstrukcinės plaučių 
ligos 

J41-J44 2,5 8. Skrandžio 
piktybinis navikas 

C16 1,3 

9. Atsitiktinis 
apsinuodijimas 
kenksmingomis 
medžiagomis 

X40-X49 2,0 9. Lėtinės apatinių 
kvėpavimo takų 
ligos 

J40-J47 1,1 

10. Skrandžio piktybinis 
navikas 

C16 1,9 10. Kepenų cirozė ir 
fibrozė 

K74 1,0 

11. Kepenų cirozė ir 
fibrozė 

K74 1,5 11. Lėtinis bronchitas 
ir kitos lėtinės 
obstrukcinės 
plaučių ligos 

J41-J44 1,0 

12. Hipertenzinės ligos I10-I15 1,1 12. Trachėjos, 
bronchų ir 
plaučių ligos 

C33-C34 0,9 

Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys 

 
Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad tiek vyrų, tiek moterų pagrindine mirties 

prieţastimi išlieka cerebrovaskulinės ligos, kurios 2010 m. vyrų mirčių struktūroje sudarė 
9,7 proc. ir 17,8 proc. moterų mirčių struktūroje. Antra pagal poveikio mastą liga abiejose 
lyčių grupėse buvo insultas, kuris 2010 m. vyrų mirčių struktūroje sudarė 6,8 proc. ir 11 
proc. – moterų. Paskesnės vyrų ir moterų mirties prieţastys skiriasi: vyrų grupėje trečia 
pagal poveikio mastą mirties prieţastis buvo trachėjos, bronchų ir plaučių ligos (5,2 proc. 
vyrų mirčių struktūroje), moterų grupėje minėta mirties prieţastis analizuojamų prieţasčių 
grupėje buvo paskutinėje, 12-ojoje, vietoje ir moterų mirčių struktūroje sudarė 0,9 proc. 
Moterų grupėje trečia pagal mastą mirties prieţastis buvo miokardo infarktas (3 proc.), o 
vyrų grupėje minėta mirties prieţastis buvo 5-ojoje vietoje ir vyrų mirčių struktūroje 
sudarė 3,1 proc. Gyventojų mirštamumas pagal amţiaus grupes pateiktas 14 pav.  
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14 paveikslas. Gyventojų mirštamumas 2010 m. ir vyrų mirčių dalis (proc.) pagal 
amžiaus grupes  

 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys (sudaryta autorių) 

 
Atkreiptinas dėmesys, kad vyrų nuo 15 iki 65 m. amžiaus grupėje mirčių dalis 

viršija net 70 proc. Tai rodo, kad Lietuva netenka ypač daug darbingo amţiaus vyrų. 
Toliau ataskaitoje pateikiama darbingo amţiaus (15–64 m.) asmenų mirties 

prieţasčių analizė. 

Mirštamumas darbingo amţiaus (15–64 m.) asmenų grupėje.  

2010 m. 28 proc. visų šalies gyventojų mirčių sudarė darbingo amţiaus asmenų 
mirtys, iš jų – 41 proc. sudarė darbingo amţiaus vyrų, 16 proc. – darbingo amţiaus moterų 
mirtys. Išsamesnė darbingo amţiaus asmenų mirties prieţasčių struktūra pagal ligų grupes 
ir pagrindines ligų grupės ligas pateikta 2 lentelėje. 
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2 lentelė. Darbingo amžiaus (15–64 m. ) asmenų mirties priežasčių struktūra pagal 
ligų grupes ir ligas 2010 m.  

Suminis 
procentas 

Kodas 
(TLK-
10 AM) 

Mirties 
priežastys 
(ligų grupė) 

Mirčių 
skaičius 
ligų 
grupėje 

Visų 
mirčių 
dalis 

Pagrindinės 
ligos ligų 
grupėje 

Mirčių 
skaičius 
pagal 
ligą 

Mirčių 
dalis 
pagal 
ligą (ligų 
grupėje) 

30 proc. 

I0
0

-I
9

9
 

Kraujotakos 
sistemos 
ligos  

 

3554 30% 

I20-I25, iš 
jų: 

I24-I25 
I60-I69, iš 

jų: 
I60-I64 

1977 
1704 
657 
567 

56% 
48% 
18% 
16% 

 Vyrai 2661 30% 

I20-I25, iš 
jų: 

I24-I25 
I60-I69 iš 

jų: 
I60-I64 

1544 
1322 
410 
353 

58% 
50% 
15% 
13% 

 Moterys 893 28% 

I20-25, iš jų 
I24-25 

I60-69, iš jų 
I60-i64 

433 
382 
247 
214 

48% 
43% 
28% 
24% 

56 proc. 

V
0

1
-Y

8
9

 

Išorinės 
mirties 
priežastys  

3086 26% 

X60-X84 
X70 

X40-X49 
Y10-Y34 

831 
754 
454 
354 

27% 
24% 
15% 
12% 

 Vyrai 

2538 29% 

X60-X84 
X70 

X40-X49 
Y10-Y34 

701 
640 
365 
286 

28% 
26% 
14% 
11% 

 Moterys 548 17% 

X60-X84 
X70 

X40-X49 
Y10-Y34 

130 
114 
89 
68 

24% 
21% 
16% 
12% 

77 proc. 

C
0

0
-C

9
7

 

Piktybiniai 
navikai  

 
2612 22% 

C33-C34 
C50 
C16 

459 
223 
218 

18% 
9% 
8% 

 Vyrai 1579 18% 
C33-C34 

C16 
393 
153 

25% 
10% 

 Moterys 1033 32% 
C50 
C53 

222 
142 

21% 
14% 

87 proc. 

K
0

0
-K

9
3

 

Virškinimo 
sistemos 
ligos  

 

1193 10% 
K70 
K74 

384 
369 

32% 
31% 

 Vyrai 853 10% 
K70 
K74 

283 
241 

33% 
28% 

 Moterys 340 11% 
K70 
K74 

101 
128 

30% 
38% 

 
 
90 proc. 

J
0

0
-J

9
9

 

Kvėpavimo 
sistemos 
ligos 

344 3% 
J12-J18 
J40-J47 

174 
130 

51% 
38% 

 Vyrai 272 3% 
J12-J18 
J40-J47 

137 
103 

50% 
38% 

 Moterys 72 2% 
J12-J18 
J40-J47 

37 
27 

51% 
38% 

Šaltinis: sudaryta autorių pagal Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenis 
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Lentelėje pateiktos penkios ligų grupės, kurios bendroje darbingo amţiaus asmenų 
mirties prieţasčių struktūroje sudaro 90 proc. visų mirčių. Kaip bendroje mirčių 
struktūroje, taip ir darbingo amţiaus asmenų mirčių struktūroje pagrindinės mirties 
prieţastys yra kraujotakos sistemos ligos, kurios sudaro 30 proc. visų darbingo amţiaus 
ţmonių mirčių.  

Mirštamumo Lietuvoje ir ES valstybių palyginimas pagal 
pagrindines mirties prieţastis 2001–2009/2010 metų laikotarpiu 

Siekiant geriau suprasti, kokie mirties prieţasčių pokyčiai įvyko Lietuvoje per 
pastaruosius 10 metų, atliktas standartizuoto mirtingumo (100 000 gyventojų) rodiklių 
(toliau – SMR) pagal pagrindines mirties prieţastis palyginimas su ES šalimis, taip pat su 
25 ES valstybių narių (ES 25) ir 15 ES šalių (ES 15) vidurkiais (15 pav.).  

15 paveikslas. Visų amžiaus grupių bendras ir gyventojų iki 65 m. amžiaus SMR 
Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 2001–2009/2010 metais4 (visos mirties priežastys) 

 
Šaltinis: Eurostatas 

Pateikti duomenys rodo, kad Lietuvoje SMR tiek bendroje gyventojų grupėje, tiek 
gyventojų iki 65 m. amţiaus grupėje 2001–2009/2010 m. laikotarpiu nuo 2005 m. 
palengva maţėjo, tačiau išliko didţiausias lyginamų ES šalių grupėje. 2009/2010 m. 
Lietuvos gyventojų SMR iki 65 m. amžiaus grupėje buvo net 2 kartus didesnis 
už ES 25 šalių vidurkį. 

Toliau pateiktas Lietuvos ir įvairių ES šalių vyrų ir moterų iki 65 m. amţiaus SMR 
palyginimas pagal pagrindines mirties prieţastis: 

1. Cerebrovaskulinės ligos (I60-I69). 
2. Gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių ligos (C32-C34). 
3. Išeminė širdies liga (I20-I25). 
4. Tyčiniai susiţalojimai (saviţudybės) (X60-X84). 
5. Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos (J40-J47). 
6. Skrandţio vėţys (C16). 
7. Krūties vėţys (C50). 
8. Storosios ţarnos vėţys (C18). 
9. Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medţiagomis ir jų poveikis (X40-X49). 
10. Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas (Y10-Y34). 

                                                           
4 2009/2010 metai reiškia, kad vienų šalių SMR rodiklis yra 2009 metų, kitų– 2010 metų.   
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11. Alkoholinė kepenų liga; lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur; kepenų cirozė ir 
fibrozė (K70; K73; K74). 

 
1. Cerebrovaskulinės ligos (I60-I69) 

16  paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – I60-I69 grupės ligos)  

 
Šaltinis: Eurostatas 

2. Gerklų, trachėjos, bronchų ir plaučių ligos (C32-C34) 

17 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – C32-C34 grupės ligos)  

 

Šaltinis: Eurostatas 
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3.  Išeminė širdies liga (I20-I25) 
 

18 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – I20-I25 grupės ligos)  

 

Šaltinis: Eurostatas 

4. Tyčiniai susižalojimai (savižudybės) (X60-X84) 
 

19 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – X60-X84 grupės ligos)  

 
Šaltinis: Eurostatas 
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5. Lėtinės apatinių kvėpavimo takų ligos (J40-J47) 
 

130 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – J40-J47 grupės ligos)  

 
Šaltinis: Eurostatas 

6. Skrandžio vėžys (C16) 
 

21 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – skrandžio vėžys (C16)) 

 
Šaltinis: Eurostatas 
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7. Krūties vėžys (C50) 
 

22 paveikslas. Moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse  

2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – krūties vėžys (C50 ))  

 

Šaltinis: Eurostatas 
 

8. Storosios žarnos vėžys (C18) 
 

143 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – storosios žarnos vėžys (C18))  

 

Šaltinis: Eurostatas 
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9. Atsitiktinis apsinuodijimas kenksmingomis medžiagomis ir jų poveikis 

(X40-X49) 
 

154 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – atsitiktinis apsinuodijimas (X40-X49))  

 
Šaltinis: Eurostatas 

 
10. Įvykis, kai ketinimas nepatikslintas (Y10-Y34) 

 

25 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – įvykis, kai ketinimas nepatikslintas (Y10-
Y34)) 

 
Šaltinis: Eurostatas 
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11. Alkoholinė kepenų liga; lėtinis hepatitas, neklasifikuojamas kitur; 

kepenų cirozė ir fibrozė (K70; K73; K74) 
 

166 paveikslas. Vyrų ir moterų iki 65 m. amžiaus SMR Lietuvoje ir įvairiose ES šalyse 
2001–2009/2010 m. (mirties priežastis – alkoholinė kepenų liga ir kt. (K70, K73, 74)) 

 
Šaltinis: Eurostatas 

2005–2010 m. Lietuvos gyventojų sergamumas tuberkulioze, cukriniu diabetu, 
virusiniais hepatitais ir LPL maţėjo, tačiau sergamumo tuberkulioze ir kai kuriomis LPL 
rodikliai, palyginti su kitomis ES šalimis, išliko vieni didţiausių. Minėtu laikotarpiu 
gyventojų psichikos sveikata blogėjo: gyventojų sergamumas depresija ir ligotumas dėl jos 
didėjo atitinkamai nuo 55 iki 64 ir nuo 606 iki 722 atvejų 100 000 gyventojų; palyginti su 
ES, Lietuvoje išliko didelis vyrų saviţudybių skaičius (2010 m. – 53,6 atvejo 100 000 
gyventojų, ES-27 –17). 

 

NELAIMINGI ATSITIKIMAI IR TRAUMOS 
 

Traumos yra viena iš pagrindinių gyventojų mirtingumo prieţasčių. PSO Europos 
regione mirtys dėl traumų sudaro 7 proc. visų mirčių5. Traumos yra didelio gyventojų 
sergamumo prieţastis – didelė dalis gyventojų dėl jų atsiduria ligoninėje, yra priversti 
lankytis ambulatorinės prieţiūros įstaigose. Kai kurios traumos gali sukelti ilgalaikių 
sveikatos sutrikdymo pasekmių – ne tik fizinių (fizinis neįgalumas), bet ir psichologinių 
(potrauminio streso sindromas). PSO ekspertai atkreipia dėmesį, kad didelės dalies 
traumų galima išvengti. 

Nelaimingi atsitikimai darbe 
PSO ataskaitos duomenimis, Europoje kasmet apie 300 000 ţmonių miršta dėl ligų 

ar traumų, susijusių su darbo aplinka. Darbe patirtos traumos įvardijamos didţiausiu 
darbo aplinkos rizikos veiksniu. Po jų rikiuojasi ir kiti darbo aplinkos rizikos veiksniai – 
triukšminga aplinka, kancerogenai6. Sukaupta nemaţai įrodymų, kad tarp profesijų 
egzistuoja dideli skirtumai pagal patiriamų traumų ir nelaimingų atsitikimų  skaičių. 
Akivaizdūs skirtumai lyginant patiriamų traumų skaičių pagal lytį: vyrai kur kas daţniau 

                                                           
5 WHO Europe. Environmental health inequalities in Europe. Assessment Report. 2011 
6 WHO (2002). The World health report 2002 – reducing risks, promoting healthy life. Geneva, World Health Organization 

(http://www.who.int/whr/2002/en). 

http://www.who.int/whr/2002/en
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nei moterys darbo aplinkoje patiria traumą. Pastaruosius skirtumus lemia ne tik profesija, 
bet ir individualus elgesys7. 

Padėtis Lietuvoje 
Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, Lietuvoje nelaimingų atsitikimų darbo 

aplinkoje maţėja. Lyginant 2006–2011 m. laikotarpio duomenis, 2011 m. nelaimingų 
atsitikimų darbe buvo registruota 25 proc. maţiau nei 2006 m. Iš jų lengvų – 23 proc., 
sunkių – 45,6 proc., mirtinų – 50,9 proc. maţiau nei 2006 m. (27 pav.) 
 

27 paveikslas. Nelaimingų atsitikimų darbe dinamika 2006–2011 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos Respublikos Valstybinė darbo inspekcija 

 
Eurostato duomenimis, 2008 m. iš viso ES buvo uţregistruota 3,9 mln. nelaimingų 

atsitikimų darbe, dėl kurių asmuo maţiausiai tris dienas neatvyko į darbą. Maţiausiai 
nelaimingų atsitikimų darbe 2008 m. buvo uţregistruota Latvijoje – 1 705 atvejai, arba 
0,04 proc. visų ES nelaimingų atsitikimų. Lietuvoje padėtis, palyginti su kitomis ES 
šalimis, taip pat nėra bloga – 2008 m. nelaimingi atsitikimai darbe sudarė tik 0,1 proc. 
visų nelaimingų atsitikimų darbe ES šalyse (3 lentelė).  

                                                           
7WHO (2010b). Social and gender inequalities in environment and health. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/76519/Parma_EH_Conf_pb1.pdf). 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/76519/Parma_EH_Conf_pb1.pdf


21 
 

 

3 lentelė. Nelaimingi atsitikimai ir mirtinos traumos darbe Lietuvoje ir įvairiose ES 
šalyse 2008 m.  

  
Nelaimingi atsitikimai darbe dėl 
kurių asmuo mažiausiai 3 dienas 

neatvyko į darbą 
Mirtinos traumos darbe 

  Iš viso Proc.  Iš viso Proc.  

ES-27 (1)  3 942 999 100% 4 898 100% 

Danija 71 288 1,8% 47 0,01 

Vokietija 943 993 23,9% 616 0,13 

Estija 7 228 0,2% 21 0,03 

Airija 18 078 0,5% 51 0,01 

Prancūzija 637 357 16,2% 289 0,06 
Latvija 1 705 0,04% 43 0,01 
Lietuva 3 156 0,1% 79 0,02 
Lenkija 96 318 2,4% 520 0,11 
Suomija 57 373 1,5% 34 0,01 

Švedija 34 413 0,9% 68 0,01 
Jungtinė 
Karalystė (2) 

223 635 5,7% 157 0,03 

(1) – atvejų skaičius be Graikijos; (2) – atvejų skaičius be Šiaurės Airijos. Į atvejų skaičių neįtraukti 
nelaimingi atsitikimai, įvykę pakeliui į darbą ir iš darbo. 

Šaltinis: Eurostatas 

 
Mirtinos traumos darbe Lietuvoje 2008 m. tesudarė 0,02 proc. visų mirtinų traumų 

darbe Europos Sąjungoje. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoje Darbuotojų 
saugos ir sveikatos strategijoje8 numatyta pasiekti, kad iki 2012 m. mirtinų nelaimingų 
atsitikimų darbe skaičius, tenkantis 100 000 dirbančių asmenų, palyginti su 2006 m. 
sumaţėtų nuo 8,4 iki 6,3. Lietuva nustatytą tikslą gerokai pralenkė jau 2009 m., kai 
mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičius, tenkantis 100 000 dirbančių asmenų, 
sumaţėjo iki 4,27 (28 pav.). 

                                                           
8 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birţelio 25 d. nutarimas Nr.669 „Dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų 

strategijos ir jos įgyvendinimo 2009–2010 metų priemonių plano patvirtinimo“. 
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28 paveikslas. Mirtinų traumų darbe skaičius, tenkantis 100 000 dirbančiųj asmenų, 
ES (1) ir Lietuvoje 2008 m. ir 2009 m 

 

(1) – neįtrauktos šalys: Graikija, Malta, Prancūzija (nėra duomenų), (2) – 2008 m. vidurkis paskaičiuotas be 
Graikijos; (3) – neįtraukta Šiaurės Airija, taip pat neįtrauktos mirtinos traumos įvykusios pakeliui į darbą 
ir iš darbo. 

Šaltinis: Eurostatas 
 

GYVENTOJŲ SERGAMUMO PRISKIRIAMOS PRIE SVEIKATOS RIZIKŲ 
VEIKSNIŲ  LIGOMIS ANALIZĖ 
 

 Tuberkuliozė 

1993 m. PSO, įvertinusi grėsmingą tuberkuliozės epidemiologinę padėtį pasaulyje, 
kovą su šia liga paskelbė prioritetine sritimi ir pasiūlė tuberkuliozės kontrolės ir gydymo 
strategiją DOTS (angl. Directly observed treatment short course – trumpas tiesiogiai 
stebimo gydymo kursas). Lietuvoje DOTS pradėta diegti 1999 m., tačiau tik nuo 2007 m., 
kada PSO Europos regioninis biuras Lietuvą priskyrė prie labiausiai tuberkuliozės apimtų 
Europos šalių, imta dirbti laikantis šios strategijos reikalavimų. Pradėjus įgyvendinti PSO 
rekomenduojamą strategiją, epidemiologiniai tuberkuliozės rodikliai Lietuvoje per kelerius 
metus stabilizavosi ir ėmė laipsniškai gerėti. 

 
Mirštamumas nuo tuberkuliozės. Standartizuoto mirtingumo rodikliai 2005–

2009 m. laikotarpiu maţėjo daugelyje šalių, įskaitant ir Lietuvą. Tačiau Lietuva vis dar 
išlieka šalimi, kurioje minėtas rodiklis yra didžiausias. Ypač aukštas vyrų 
standartizuoto mirtingumo nuo tuberkuliozės  rodiklis (4 lentelė). 
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4 lentelė. Standartizuotas mirštamumas nuo tuberkuliozės 2005–2009/2010 m. 
(atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

Šalis 

 
Bendras 

 
Šalis 

Vyrai 
 

Moterys 
 

2005 
2009/201

0 2005 
2009/201

0 2005 
2009/201

0 
ES 27 0,8 0,6 ES 27 1,3 1 0,3 0,2 
Vokietija 0,1 0,1 Vokietija 0,2 0,2 0,1 0 
Estija 3,1 2,3 Estija 5,1 3,4 1,3 1,4 
Prancūzij
a 0,2 0,1 

Prancūzij
a 0,3 0,2 0,1 0 

Latvija 6,7 3,5 Latvija 11 6,6 3,1 1 
Lietuva 9,9 6,8 Lietuva 18 12,2 3,2 2,1 
Lenkija 1,3 1 Lenkija 2,4 1,8 0,3 0,3 
JK 0,2 0,1 JK 0,3 0,2 0,2 0,1 

Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Sergamumas tuberkulioze. Sergamumas tuberkulioze Lietuvoje per pastaruosius 

septynerius metus stabilizavosi – 2011 m. tuberkuliozė nustatyta 1 748 ţmonėms, arba 54,3 
susirgimo atvejo 100 000 gyventojų. Tai – 26 proc. maţiau nei 2005 m. Maţėja ir naujų 
(be recidyvų9) sergamumo tuberkulioze atvejų: 2011 m. naujų susirgimų buvo diagnozuota 
1 532 ţmonėms (47,5 atvejo 100 000 gyventojų), o 2005 m. nauji sergamumo tuberkulioze 
atvejai buvo registruoti net 2 107 ţmonėms (61,7 atvejo 100 000 gyventojų).  

Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centro ataskaitos duomenimis, Lietuvoje 2011 m. 
uţregistruoti 1 033  susirgimai (patvirtinti bakteriologiškai ir histologiškai) kvėpavimo 
organų ligomis, iš jų 722 –vyrams (70 proc.) ir 311 – moterims (30 proc.). 46 proc. visų 
susirgusiųjų sudaro kaimo gyventojai.  0–17 m. amţiaus grupės asmenys sudaro 2 proc., 
darbingo 18–64 m. amţiaus – 80 proc. (825 asmenys).   

Lietuvoje atsparios tuberkuliozės paplitimas (toliau – DAV TB) tarp naujų ligonių 
svyruoja nuo 9 iki 10 proc. PSO vertinimu, Lietuva pagal dauginio atsparumo paplitimą yra 
tarp 27 pasaulio šalių, kuriose didelis (daugiau nei 3 proc.) DAV TB paplitimas. 

Nors per 2005–2011 m. laikotarpį sergamumas tuberkulioze Lietuvoje 
sumažėjo, Lietuva vis dar išlieka šalimi, kurioje sergamumas tuberkulioze 
bene didžiausias (po Rumunijos) visoje ES. Remiantis PSO, Lietuva patenka į 
rizikingų valstybių sąrašą, kur 100 000 gyventojų tenka daugiau kaip 40 susirgimo atvejų 
(29 pav.). 

                                                           
9 Tuberkuliozė su recidyvais – ţmogus buvo gydytas nuo tuberkuliozės, tačiau liga atsinaujino, daţniausiai dėl atsparių vaistams 

tuberkuliozės sukėlėjų formų ir nevisaverčio gydymo. 
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29 paveikslas. Sergamumas tuberkulioze 2005–2010 m. įvairiose ES šalyse (atvejų 

skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

 
 
 
 
 
 
Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Analizuojant sergamumo tuberkulioze duomenis pagal apskritis, 2011 m. uţregistruotas 
ypač didelis sergamumas tuberkulioze (73,1 atvejo 100 000 gyventojų) Marijampolės 
apskrityje. Aukštesni nei Lietuvos vidurkis sergamumo tuberkulioze rodikliai nustatyti 
Klaipėdos, Panevėţio, Tauragės ir Telšių apskrityse (30 pav.) 
 

30 paveikslas. Apskrityse nustatyta sergančiųjų aktyvia tuberkulioze 2008–2011 m. 
(atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenys 
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Specialistų teigimu, TB plitimą mūsų šalyje lemia šios pagrindinės prieţastys: 

 socialinės (blogos gyvenimo ir sanitarijos sąlygos, nevisavertė mityba, nedarbas, 
skurdas, girtavimas, priklausomybė nuo narkotikų); 

 psichologinės (dalies sergančiųjų TB nesuvokimas šios ligos sukeliamų sveikatos 
sutrikimų sunkumo ir nenoras gydytis arba baigti gydymo kursą, gydymo reţimo 
paţeidimai). 

Apie 50 proc. naujų TB pacientų – bedarbiai arba neturintys nuolatinio darbo, iš jų apie 30 
proc. piktnaudţiauja alkoholiu, paţeidinėja gydymo reţimą. Šie ligoniai – potencialus 
infekcijos ir vaistams atsparios tuberkuliozės, taip pat negydytų dauginio atsparumo vaistams 
(toliau – DAV) tuberkuliozės atvejų šaltinis. 

Tuberkuliozės gydymas. Kaip teigiama Nacionalinės sveikatos tarybos (toliau – 
NST) 2011 m. metiniame pranešime, vienintelė priemonė tuberkuliozei sustabdyti yra 
ţidinio eliminavimas, t. y. ligonio išgydymas. Minėtame pranešime pateiktais duomenimis, 
2009 m. Lietuvoje sėkmingai buvo gydomi 1 395 pacientai (82 proc.) PSO rekomenduoja 
sėkmingai išgydyti iki 85 proc. naujai nustatytų plaučių tuberkuliozės atvejų. Šio rodiklio 
pasiekti kol kas nepavyko. 2009 m. gydymą nutraukė 135 tuberkulioze sergantys asmenys. 
Dar 20 pacientų patyrė nesėkmingą gydymą. Specialistų teigimu, didţiausią 
epidemiologinį pavojų sudaro būtent gydymą nutraukę ir nesėkmingą gydymą patyrę 
asmenys.  

Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuva iš kitų ES šalių išsiskiria ypač aukštais 
stacionaraus tuberkuliozės gydymo rodikliais. Nors 2008/2009 m. 
hospitalizavimo atvejų, tenkančių 100 000 gyventojų, palyginti su 2005 m., Lietuvoje 
gerokai sumaţėjo – atitinkamai nuo 135,1 atvejo 100 000 gyventojų 2005 m. iki 98 atvejų 
100 000 gyventojų 2008/2009 m., šis rodiklis yra vienas didţiausių ES (5 lentelė).  

5 lentelė. Tuberkuliozės gydymo rodiklių tarp kai kurių ES šalių 2005–2008/2009 m. 
palyginimas 

Tuberkuliozės gydymas. 
Hospitalizavimo skaičius, tenkantis 100 

000 gyventojų 

Tuberkuliozės gydymas. Dienos atvejų 
skaičius 

Šalis 2005 2008/2009 Šalis 2005 2008/2009 
Vokietija 9,4 7,7 Vokietija 88 96 
Prancūzija 11,4 10,2 Prancūzija 1 840 1 016 
Latvija 60,8 33,3 Latvija 2 9 
Lietuva 134,1 98 Lietuva 17 13 
Lenkija 31,1 26 Lenkija 153 176 
Jungtinė 
Karalystė 

7,6 6,9 Jungtinė 
Karalystė 

1 075 1 423 

Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Pateikti duomenys rodo, kad didţiosios Europos Sąjungos valstybės (Jungtinė 

Karalystė, Vokietija, Prancūzija) tuberkuliozę daugiausia gydo ambulatorinėmis sąlygomis. 
Tuo tarpu Lietuvai ir kaimyninei Latvijai sunkiai sekasi atsisakyti stacionaraus gydymo, o 
tai savo ruoţtu didina sveikatos prieţiūros paslaugų finansavimo naštą. 

Analizuojant sergančiųjų tuberkulioze hospitalizavimo atvejus pagal amţiaus grupes, 
Lietuvoje ypač aukšti vaikų (1–9 m. amţiaus) ir paauglių (15–19 m. amţiaus) 
hospitalizavimo rodikliai, kurie, priešingai nei kitose šalyse, 2009 m. buvo gerokai didesni 
nei 2005 m. (6 lentelė). 
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6 lentelė. Sergančiųjų tuberkulioze hospitalizavimo rodikliai 2005 ir 2009 m. kai 
kuriose ES šalyse (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)  

 Šalis/ 
amžiu
s 
 1

-4
 

5
-9

 

1
0

-1
4

 

1
5

-1
9

 

2
0

-2
4

 

2
5

-2
9

 

3
0

-3
4

 

3
5

-3
9

 

4
0

-4
4

 

4
5

-4
9

 

5
0

-5
4

 

5
5

-5
9

 

6
0

-6
4

 

Prancūzija   

2005 5,5 2,6 3 6,3 15,1 14,3 14,3 12,5 11,3 11,8 11,3 10,4 13,1 

2009 5 1,6 2,3 6,1 15,5 13,9 13,9 11,8 11,4 9,4 10,1 9,8 9 

Lietuva 

2005 15,5 
21,

4 
22,

7 
29,

7 
74,

9 134,2 
134,

2 
161,

3 
214,

5 
246,

7 
278,

5 
272,

7 190,3 

2009 26,3 29 
19,

4 
36,

4 
69,

8 109,3 
109,

8 
131,

9 
135,

3 159 
156,

7 
166,

2 129,8 

Lenkija 

2005 4,1 4,2 7,3 7 14,5 19,1 19,1 26,3 38,3 49,1 48,9 48,1 51,5 

2009 6,7 5,5 5,5 8,5 11 16,6 16,6 22,6 27,9 39,1 44,3 44,7 40,2 

Jungtinė Karalystė 

2005 2,6 1 2,2 5,3 16,2 11,3 11,3 8 8 6,8 6,1 5,7 7 

2009 2 1,4 2,4 5 13,1 11,4 11,4 7,8 6,2 5,9 5,8 5,6 5,4 
Šaltinis: Eurostatas  

 
Specialistų10 teigimu, stacionaraus sergančiųjų tuberkulioze gydymo rodikliai Lietuvoje yra 
aukšti dėl kelių prieţasčių: 

1) gydymuisi ambulatoriškai trūksta vaistų; 
2) dalis vaistų, reikalingų sergantiesiems tuberkulioze gydyti, nekompensuojami PSDF 
lėšomis; 
3) ligonių, sergančių atsparia vaistams tuberkuliozės forma, gydymas trunka 1,5–2 
metus, tačiau priemokos uţ kai kuriuos vaistus, kurie 100 proc. kompensuojami PSDF 
lėšomis, yra gana didelės. Įvertinus tai, kad apie 50 proc. naujai registruotų sergančių 
TB pacientų sudaro asmenys, neturintys darbo, turintis priklausomybę nuo alkoholio, 
jų galimybės įsigyti gydymui reikalingų vaistų yra labai ribotos; 
4)  daţnai tenka taikyti būtinąjį hospitalizavimą ir izoliavimą asmenims, kurie 
nesupranta ilgalaikio gydymo būtinumo. 

 

Cukrinis diabetas 
 

Epidemiologiniai stebėjimai rodo, kad Europoje sergamumas I ir II tipo cukriniu 
diabetu, kuris yra pagrindinė sergamumo širdies ir kraujagyslių, inkstų nepakankamumo 
ligomis prieţastis, taip pat neįgalumo dėl galūnių amputacijų ar aklumo prieţastis, jau 
pasiekė epidemijos mastą. 2011 m. atlikto tarptautinio audito apie diabeto kontrolės 
politikos įgyvendinimą 47 Europos šalyse ataskaitos (toliau – audito ataskaita) 
duomenimis, šiuo metu apie 52,8 mln. Europos gyventojų (dauguma – 20–79 m. amţiaus) 
serga diabetu11.  Ataskaitoje paţymima, kad ligotumas dėl diabeto Europos šalyse paplitęs 
nevienodai, tačiau net 15-oje šalių (iš 47) sergančiųjų šia liga yra daugiau nei 9 proc. 
gyventojų.  Minėtų šalių sąrašo viršuje yra Rytų Europos šalys. 
 

                                                           
10 Globytė V. Valstybinė tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa kasdienybėje. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis 

pranešimas, 2011 m.  
11 Audito ataskaita Diabetes. The policy Puzzle: is Europe Making Progress? Third edition. Prieiga per internetą: 

http://www.idf.org/sites/default/files/idf-europe/ThePolicyPuzzleBook.pdf 
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Mirštamumas nuo diabeto. Medicinos specialistų teigimu, cukrinis diabetas – 
lėtinė liga, kuri sukelia darbingumo sumaţėjimą ir negalią, ankstyvą senėjimą ir mirtį. 
Sergančiųjų šia liga gyvenimo trukmė yra 4 metais trumpesnė, kitų autorių duomenimis – 
trumpesnė 5–10 m. Lietuvos gyventojų standartizuoto mirtingumo nuo diabeto rodikliai 
0–64 m. amţiaus grupėje ketverių metų laikotarpiu kiek gerėjo, tačiau išliko didesni uţ ES 
27 šalių vidurkį (7 lentelė). 

7 lentelė. Standartizuotas mirštamumas dėl diabeto 0–64 m. amžiaus grupėje 2005 ir 
2009/2010 m. (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

Šalis 

Bendras 

 
Šalis 

Vyrai 
 

Moterys 
 

2005 
2009/201

0 2005 
2009/201

0 2005 
2009/201

0 
ES 27 3,0 2,6 ES 27 4,0 3,7 1,9 1,7 
Vokietija 3,2 2,3 Vokietija 4,5 4,1 1,8 1,5 
Estija 5,0 3,2 Estija 5,9 5,0 4,1 1,6 
Prancūzij
a 2,4 2,3 

Prancūzij
a 3,5 3,3 1,4 1,4 

Latvija 2,6 4,3 Latvija 3,6 6,1 1,8 2,7 
Lietuva 3,7 3,1 Lietuva 4,8 3,9 2,7 2,4 
Lenkija 3,5 4,0 Lenkija 5,1 5,7 2,1 2,4 
JK 0,2 0,1 JK 0,3 0,2 0,2 0,1 

Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Specialistų teigimu12, širdies ir kraujagyslių ligos išlieka tarp vyraujančių mirties 

prieţasčių, nesvarbu, koks cukrinio diabeto tipas, o sirgusieji I tipo diabetu kur kas daţniau 
miršta nuo įvairios etiologijos komų, inkstų nepakankamumo ir sepsio, palyginti su II tipo 
diabetu. Sergant cukriniu diabetu padidėja rizika mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų, 
insulto, inkstų funkcijos nepakankamumo ir sepsio. 

Ligotumas dėl diabeto. Minėtos audito ataskaitos duomenimis, Lietuvoje 
ligotumas dėl diabeto 20–79 m. amţiaus gyventojų grupėje 2011 m. sudarė 9,6 proc.  
Pagal ligos paplitimo mastą Lietuva yra 7-ojoje vietoje tarp 47 šalių. 
Tarptautinės diabeto federacijos prognozės duomenimis, Lietuvoje sergančių asmenų 
skaičius iki 2030 m. išaugs nuo 235 880 iki 247 160 gyventojų  ir ši liga paplis tarp 11 proc. 
20–79 m. amţiaus populiacijos13.  

Lietuva priskirta14 prie regionų, kuriuose 6–8 proc. tuberkuliozės atvejų yra susiję su 
diabetu, o šia liga sergančių, tačiau nediagnozuotų asmenų dalis sudaro apie 36 proc.  

Sergamumas diabetu. Medicinos specialistų teigimu15, patikimų duomenų, kiek 
ţmonių serga cukriniu diabetu Lietuvoje, nėra. Manoma, kad apie du trečdaliai gyventojų 
neţino, kad serga šia liga, nes apie 95 proc. visų pacientų ligos pradţioje serga 
besimptomiu II tipo cukriniu diabetu.  Dėl cukrinio diabeto komplikacijų kasmet 
nustatoma 35–40 proc. inkstų ligų atvejų. 2 proc. sergančiųjų II tipo diabetu apanka, 10 
proc. – labai sutrinka regėjimas. Apie 50 proc. atliekamų galūnių amputacijų prieţastis – 
taip pat cukrinis diabetas. Sergančiuosius šia liga 2–4 kartus daţniau nei kitus kankina 
širdies ir kraujagyslių ligos.  

                                                           
12 http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2010/nr_2/2010_103_110.pdf 
13 Ten pat. 
14 www.idf.org 
15 KMU Endokrinologijos instituto direktoriaus prof. hab. dr. A. Norkaus teigimu; http://www.delfi.lt/news/daily/Health/120-tukst-

lietuvos-gyventoju-nezino-sergantys-cukriniu-diabetu.d?id=19443293 

 

http://www.gerontologija.lt/files/edit_files/File/pdf/2010/nr_2/2010_103_110.pdf
http://www.idf.org/
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/120-tukst-lietuvos-gyventoju-nezino-sergantys-cukriniu-diabetu.d?id=19443293
http://www.delfi.lt/news/daily/Health/120-tukst-lietuvos-gyventoju-nezino-sergantys-cukriniu-diabetu.d?id=19443293
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Specialistai teigia, kad dabartinė sveikatos apsaugos sistema neuţtikrina 
nepavėluotos diagnostikos, ir pripaţįsta, kad 2006–2007 m. vykdyta Sveikatos apsaugos 
ministerijos programa, kurios metu buvo kviečiami ir tiriami rizikos grupei priskirti 
asmenys, galėtų būti laikoma gerosios patirties pavyzdţiu.  Programa padėjo pagerinti 
cukrinio diabeto diagnostiką: palyginti su 2006 m., 2007 m. nustatyta daugiau (14 proc. ) 
cukrinio diabeto atvejų.  

2005 m. suaugusių gyventojų apklausos rezultatai rodo, kad diabetu sirgo 0,9 proc. 
35–44 m. amţiaus, 2 proc. – 45–54 m. amţiaus ir 7,1 proc. – 55–64 m. amţiaus asmenys. 

Diabeto gydymas. Panašiai, kaip ir tuberkuliozės atveju, Lietuvoje yra gana aukšti 
sergančiųjų diabetu hospitalizavimo rodikliai, o dienos atvejų skaičius yra ypač ţemas (8 
lentelė).  
 

8 lentelė. Diabeto gydymo rodiklių tarp kai kurių ES šalių 2005 ir 2008/2009 m. 
palyginimas 

Diabeto gydymas. Hospitalizavimo 
skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų 

Diabeto gydymas. Dienos atvejų skaičius 

Šalis 2005 2009 Šalis 2005 2008/2009 
Estija 210,9 204,4 Estija 213 188 
Prancūzija 189,9 181,8 Prancūzija 34 275 29 114 
Latvija 203,6  Latvija 2 046  
Lietuva 251,2 219 Lietuva 33 25 
Lenkija 164,1 218,8 Lenkija 2 277 5 167 
Jungtinė 
Karalystė 

76,1 75,9 Jungtinė 
Karalystė 25 898 29 334 

Vokietija* 278,6 278,9 Vokietija 2 444 3 204 
*www.gbe-bunde.de 
Šaltinis: Eurostatas 

 
Pateikti rodikliai patvirtina specialistų nuogąstavimus, kad Lietuvoje diabetas 

daţniausiai diagnozuojamas per vėlai. 
 

 Virusiniai hepatitai 

PSO duomenimis, hepatito C virusu (toliau – HCV) pasaulyje uţsikrėtę apie 200 mln. 
ţmonių, kai kuriose šalyse šios infekcijos paplitimas apima apie 20 proc. gyventojų. 
Hepatito B virusu (toliau – HBV) uţsikrėtę apie 350 mln. ţmonių. Daugiau nei 500 000 
ţmonių kasmet miršta dėl HBV sukeltų komplikacijų16. 

Lietuvoje HCV paplitimas apima apie 1,5–3 proc. gyventojų17. Pastaraisiais metais 
registruojama iki 50 ūminių susirgimų per metus. Iki 1994 m. daţniausias uţsikrėtimo 
būdas būdavo kraujo perpylimas. Nuo 1994 m. HCV tarp suaugusiųjų daugiausia plinta per 
švirkščiamuosius narkotikus ir tatuiruotes. HBV paplitimas apima apie 1 proc. gyventojų18. 
Pastaraisiais metais registruojama iki 100 ūminių susirgimų per metus. HBV daţniausiai 
plinta lytiniu būdu, tačiau švirkščiamieji narkotikai taip pat yra vienas iš viruso plitimo 
būdų. Virusiniai hepatitai yra aktuali Lietuvos problema, turinti neigiamų socialinių 

                                                           
16 http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/TER_100914_Hep_B_C%20_EU_neighbourhood.pdf 
17 2010 m. geguţės 19 d. Vilniuje įvykusios konferencijos „Virusiniai hepatitai“, skirtos Pasaulinei hepatito dienai, dalyvių išvados ir 

rekomendacijos. 
18 Ten pat. 
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pasekmių. Ilgai trunkantis ligonių nedarbingumas, brangus ilgalaikis gydymas ir 
laboratoriniai tyrimai – didelė ekonominė našta valstybei19.  

Mirštamumas nuo virusinių hepatitų. Lietuvoje mirtingumo nuo virusinių hepatitų 
rodikliai yra ţemesni uţ ES 27 šalių vidurkį (9 lentelė). 
 

9 lentelė. Standartizuotas mirštamumas nuo virusinių hepatitų 2005 ir 2009/2010 
m. (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

Metai ES 
27 

Vokietija Estija Prancūzija Latvija Lietuva Lenkija JK 

2005 0,9 0,9 0,1 1,0 0,6 0,4 0,5 0,3 
2009/2010 1,0 0,8 0,9 0,8 1,3 0,3 0,5 0,4 

Šaltinis: Eurostatas 

 
Sergamumas virusiniais hepatitais, palyginti su kitomis ES šalimis, taip pat nėra 

didelis. Iš pateiktų 2005–2009/2010  m. duomenų matyti maţėjimo tendencija (10 
lentelė).  
 

10 lentelė. Sergamumas virusiniais hepatitais 2005-2009/2010 m. (atvejai 100 000 
gyventojų) 

Sergamumas HCV Sergamumas HBV 
Šalis 2005 2007 2009/2010 Šalis 2005 2007 2009/2010 
Danija 0 0,16 0,11 Danija 0,48 0,42 047 
Vokietija 10,07 n.d. n.d. Vokietija 1,50 1,23 0,91 
Estija 6,02 2,68 2,54 Estija 5,79 3,28 1,72 
Suomija 23,56 22,07 0 Suomija 0,69 0,45 0,88 
Latvija 4,78 4,43 2,72 Latvija 7,39 7,25 3,80 
Lietuva 1,99 1,36 1,25 Lietuva 4,13 2,49 2,16 
Lenkija 5,65 7,73* 5,68 Lenkija 1,70 0,95 0,39 
ES 27 n.d. n.d. n.d. ES 27 2,2 1,75 1,16 

*2006 m. duomenys 
Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2011 m. Lietuvoje registruoti 229 

nauji uţsikrėtusiųjų virusiniais hepatitais atvejai. Iš jų 55 proc. uţsikrėtusiųjų sudarė vyrai. 
Apie 80 proc. visų atvejų nustatyta miesto gyventojų grupėje. Iš visų naujai registruotų 
atvejų (229 atvejų) 91 proc. (203 atvejai) nustatyta darbingo amţiaus asmenims. 
Uţsikrėtusiųjų ūminiu hepatitu B – 60 atvejų, ūminiu hepatitu C – 43 atvejai. 

Nors HCV ir HBV paplitimas Lietuvoje nėra didelis, PSO ekspertai, atlikę 
serologinius tyrimus, atkreipė dėmesį, kad ţemas šių virusų nustatymo lygis, todėl 
faktinis susirgimų skaičius gali būti 6 kartus didesnis nei registruojamas. 

Maţi mirštamumo ir sergamumo rodikliai rodo, kad hepatitų virusinės infekcijos 
diagnozuojamos vėlai – daţniausiai, kai prasideda šių virusų sukeltos komplikacijos. 2010 
m. Vilniuje vykusios konferencijos „Virusiniai hepatitai“ išvadose teigiama, kad hepatitų B 
ir C virusų infekcija yra svarbiausia kepenų cirozės bei kepenų vėţio prieţastis. 25 proc. 
hepatitų C uţsikrėtusių ligonių per 20–25 metus išsivysto grėsmingos komplikacijos: 
kepenų cirozė, pirminis kepenų vėţys. Lietuvoje apie 50 proc. kepenų transplantacijų 
atliekama dėl HCV sukeltos kepenų cirozės ir vėţio.  

                                                           
19 Ten pat. 
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 Psichikos sutrikimai 
 

PSO duomenimis, apie 450 mln. pasaulio gyventojų turi psichikos ar elgesio 
sutrikimų, per metus apie 1 mln. gyventojų gyvenimą baigia saviţudybe. Kas ketvirtoje 
šeimoje yra bent vienas šeimos narys, turintis psichikos sutrikimų. PSO ataskaitos apie 
globalią ligų naštą duomenimis (2001 m. duomenys), trečdalį gyvenimo metų, 
pakoreguotų neįgalumo, sudaro metai, praleisti turint įvairių neuropsichiatrijos sutrikimų. 
Keturios pagrindinės neuropsichiatrijos sutrikimus sukeliančios prieţastys yra depresija, 
piktnaudţiavimas alkoholiu, šizofrenija ir bipoliniai sutrikimai. 

Valstybinio psichikos sveikatos centro duomenimis, Lietuvos gyventojų 
psichikos sveikata blogėja: išlieka labai aukštas saviţudybių rodiklis, didelis 
ţmogţudysčių ir smurtinių nusikaltimų skaičius (padaromų nepilnamečių asmenų), ypač 
aukšti alkoholio vartojimo rodikliai. Analizuojant Lietuvos gyventojų psichikos sveikatą 
pagal psichikos sveikatos prieţiūros paslaugas teikiančių įstaigų informaciją, taip pat 
ryškios sergančiųjų skaičiaus didėjimo tendencijos20: nuo 2 710,9 atvejų, tenkančių 100 
000 gyventojų 2004 m., iki 3 085,8 atvejų, tenkančių 100 000 gyventojų 2010 m. 

Savižudybės. Lietuva išlieka valsybe, kurioje saviţudybių rodiklis yra vienas 
didţiausių (31 pav.). 

31 paveikslas. Vyrų ir moterų savižudybių dinamika 2005–2009/2010 m. Lietuvoje ir 
įvairiose ES šalyse (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)  

 
Šaltinis: European health for all database (HFA-DB) 

 
Nors 2010 m. uţregistruotas maţesnis nei 2009 m. (atitinkamai 53,6 ir 58,5 atvejo 

100 000 gyventojų) vyrų saviţudybių skaičius, 2010 m. rodiklis net 3,2 karto viršijo ES 27 
šalių vidurkį (16,95 atvejo 100 000 gyventojų). Moterų saviţudybių skaičius, nuo 2008 m. 
maţėjęs, 2010 m. šoktelėjo į viršų ir pasiekė 10,6 atvejo 100 000 gyventojų – tai 2,4 karto 
daugiau nei ES 27 vidurkis (4,44 atvejo 100 000 gyventojų). Valstybinio psichikos 
sveikatos centro duomenimis, savižudybės vyrauja tarp kaimo gyventojų. 
Analizuojant saviţudybių paplitimą pagal amţiaus grupes, nustatyta, kad daugiausia 
nusižudžiusiųjų, 2010 m. duomenimis, sudarė 45–59 m. amžiaus grupės 
asmenys (50,5 atvejo 100 000 gyventojų) ir 75+ m. amţiaus grupės asmenys (37,8 atvejo 
100 000 gyventojų). 

Depresija. 2005 m. atliktas suaugusių gyventojų sveikatos tyrimas parodė, kad apie 
5 proc. Lietuvos gyventojų serga depresija. Statistikos duomenys rodo, kad Lietuvos 
gyventojų sergamumas šia liga ir ligos paplitimas didėja (32 pav.). 

 
                                                           
20 Davidonienė O., Adlienė R. Psichikos sveikata. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas, 2011 m. 
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32 paveikslas. Lietuvos gyventojų sergamumo depresija ir jos paplitimo (ligotumo) 
dinamika 2005–2010 m. (atvejų skaičius 100 000 gyventojų). 

 
 
 
 
Šaltinis: Higienos instituto Sveikatos informacijos centras 

 
Depresijos prieţastys vis dar nėra iki galo ištirtos. Esama nuomonių, kad kai kurie 

ţmonės jau gimsta turėdami polinkį susirgti depresija. Kitai daliai ţmonių depresija 
išsivysto susirgus tokiomis ligomis kaip diabetas, vėţys, uţsikrėtus ŢIV arba po patirtų 
sunkių išgyvenimų. Moksliškai įrodyta, kad depresija ir alkoholio vartojimas yra 
didžiausi sveikatos rizikos veiksniai tiek suaugusių asmenų, tiek jaunimo 
grupėje. 

Lytinė sveikata 

Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis (toliau – LPL) Europoje ir 
Lietuvoje. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras 2011 m. parengė ataskaitą21 apie 
lytiškai plintančių infekcinių ligų paplitimą tarp Europos šalių (ES 27 ir Norvegijos) 
gyventojų 1990–2009 m. Toliau pateikiami minėtos ataskaitos duomenys apie kelių 
lytiškai plintančių ligų mastą Lietuvoje ir įvairiose Europos šalyse. 

Gonorėja. Minėtos ataskaitos duomenimis, 28 Europos šalyse 1990–2009 m. 
laikotarpiu matyti neţymus gonorėjos atvejų skaičiaus maţėjimas, tačiau ši liga vis dar 
išlieka tarp labiausiai paplitusių LPL Europos šalyse – 2009 m. buvo registruoti 29 202 
gonorėjos atvejai, arba 100 000 gyventojų teko 9,7 atvejo. Ataskaitoje paţymima, kad 58 
proc. visų atvejų buvo registruoti Jungtinėje Karalystėje, kurioje 100 000 gyventojų 2009 
m. teko 27,6 gonorėjos atvejo. Lietuvoje 2009 m. buvo registruota 11,7 atvejo 100 000 
gyventojų. Analizuojant sergamumo tendencijas, Lietuvoje susirgimų gonorėja skaičius 
augo nuo 2005 m. iki 2008 m., vėliau maţėjo, tačiau buvo aukštesnis uţ 28 Europos šalių 
vidurkį (33 pav.). 

                                                           
21 European Centre for Disease Prevention and Control. Sexually transmitted infections in Europe, 1990-2009. Stockholm: ECDC; 

2011. 
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33 paveikslas. Sergamumas gonorėja (gonokokine infekcija) Lietuvoje ir įvairiose ES 
šalyse 2003-2009 m.  (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

 
 
 
 
Šaltinis: ECDPC 

 
Nepaisant sergamumo gonorėja mažėjimo tendencijų, ataskaitoje Lietuva 

priskirta prie šalių, kuriose gonorėjos atvejų 2009 m. buvo registruota 
daugiausia:  11,7 atvejo, tenkančio 100 000 gyventojų (Latvijoje – 18,5; Maltoje – 15,0; 
Islandijoje – 14,7; Danijoje – 10,2). 

Sifilis. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis, 2009 m. 28 

Europos šalyse buvo registruoti 18 279 sifilio atvejai (4,5 atvejo 100 000 gyventojų). Apie 
17 proc. visų atvejų nustatyta 15–24 m. amţiaus gyventojų grupėje. Didţiausias 
sergamumas sifiliu 2009 m. buvo registruotas Rumunijoje (15,0 atvejų 100 000 
gyventojų), Lietuvoje (9,7 atvejo 100 000 gyventojų) ir Latvijoje (7,3 atvejo 100 000 
gyventojų). Maţiausias sergamumas Portugalijoje, Norvegijoje ir Švedijoje (2,0 atvejai 100 
000 gyventojų). Ataskaitos duomenimis, 2009 m. Lietuvoje sergamumas sifiliu buvo 
didžiausias lyginamų šalių grupėje (34 pav.). 
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34 paveikslas. Sergamumas sifiliu Lietuvoje ir įvairiose Europos šalyse 2003-2009 
m. (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų)  

 
Šaltinis: ECDPC 

 
Naujausiais Uţkrečiamųjų ligų ir AIDS kontrolės centro (toliau – ULAC) 

duomenimis, Lietuvoje pastebimas sergamumo sifiliu ir infekuotumo ŢIV augimas (35 
pav.). 

35 paveikslas. Sergamumo pagrindinėmis lytiškai plintančiomis ligomis dinamika 
2005–2010 m. (atvejų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų) 

Šaltinis: ULAC 

 
ULAC duomenimis, 2010 m. daugiausia uţsikrėtusiųjų sifiliu yra tarp jaunimo:  20–

24 m. amţiaus grupėje sergantieji sudaro 26,6 proc., 25–29 m. amţiaus grupėje uţsikrėtę 
sifiliu asmenys sudaro 18,2 proc., 15–19 m. amţiaus grupėje – 10,3 proc. Iš visų 
uţsikrėtusiųjų 9,9 proc. sudaro moksleiviai ir studentai. Panaši situacija ir tarp 
sergančiųjų gonorėja – 59,4 proc. uţsikrėtusiųjų sudaro 20–29 m. amţiaus grupės 
asmenys. 
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ULAC specialistai atkreipia dėmesį kad „apsaugos nuo lytiškai plintančių infekcijų 
priemonės – prezervatyvai, galintys sumaţinti riziką uţsikrėsti šiomis infekcijomis, 
naudojami retai arba iš viso nenaudojami“22.  Siekiant sumaţinti sergamumą LPL, „didelį 
dėmesį reikėtų skirti lytiniam švietimui, žmonių, priskirtinų padidėjusios 
rizikos grupėms, profilaktinėms patikroms, ankstyvai diagnostikai ir laiku 
skiriamam gydymui“23. Lytinis švietimas svarbus ne tik sergamumui LPL maţinti. Kitos 
problemos, iliustruojančios nepakankamą dėmesį lytinei sveikatai Lietuvoje, yra ankstyvi 
gimdymai ir nepageidaujamo nėštumo nutraukimai (abortai).  

Ankstyvi gimdymai. 2005 m. Lietuvoje 15–19 m. amţiaus  grupėje motinos sudarė 
1,12 proc.,  20–24 m. amţiaus grupėje – 3,8 proc. (11 lentelė).  

11 lentelė. Ankstyvi gimdymai Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse 2005 ir 2009 m.  

Šalis 

Motinos amžius  
15-19 m. Motinos amžius 20-24 m. 

2005 2009 2005 2009 

Vokietija 24 769 19 447 113 575 95 514 

Estija 1 113 851 3 583 3 325 
Prancūzija 23 506 21 951 127 249 125 263 
Latvija 1 876 1 534 6 039 5 339 
Lietuva  2 488 2 041 8 361 8 203 

Lenkija 19 249 20 451 95 533 87 050 
JK 50 160 48 372 135 891 151 312 

Šaltinis: HEIDI 

 
Lietuva iš kitų šalių išsiskiria dideliu atliekamų abortų skaičiumi. Lyginant 2005 ir 

2009 m. hospitalizavimo dėl aborto skaičius, Lietuvoje ryškus jų maţėjimas beveik visose 
amţiaus grupėse: 15–19 m. amţiaus grupėje hospitalizavimo dėl aborto skaičius, tenkantis 
100 000 gyventojų, sumaţėjo nuo 162,7 (2005 m. ) iki 110,7 (2009 m.), o 20–24 m. 
amţiaus grupėje – nuo 327,5 (2005 m.) iki 205,9 (2009 m.) (36 pav.). 

                                                           
22 ULAC. Uţsikrėtusiųjų lytiškai plintančiomis infekcijomis (LPI) ir Ţmogaus imunodeficito virusu (ŢIV) epidemiologinės situacijos 

apţvalga Lietuvoje. 2010 m. ataskaita, p. 34. 
23

 Kučinskienė V., Šutaitė I., Valiukevičienė S., Milašauskienė Ţ., Domeika M. Lytinių takų Chlamydia trachomatis infekcijos 

paplitimas ir rizikos veiksniai. „Medicina”, Kaunas, 2006 m.; 42(11) 885. 
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36 paveikslas. Hospitalizavimo dėl aborto skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų 
Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse 2005 ir 2009 metais 

 
Šaltinis: Eurostatas 

 
Kita vertus, minėtu laikotarpiu matyti abortų, atliekamų ambulatorinėmis sąlygomis, 

skaičiaus augimas. Lyginant 2009 ir 2005 m. rodiklius, Lietuvoje ypač išaugo (30 proc.) 
abortų skaičius 20– 24 m. amţiaus moterų grupėje (12 lentelė). 

12 lentelė. Dienos atvejų dėl abortų skaičius 2005 ir 2009 m. Lietuvoje ir kai kuriose 
ES šalyse 

Šalis Metai 15-19 20-24 25-29 
Prancūzija 2005 28 234 48 774 39 070 

2009 29 507 48 946 40 341 
Lietuva 2005 309 731 698 

2009 403 1 037 949 
Lenkija 2005 2 4 1 

2009 3 7 13 
JK     

2009 16 166 20 847 14 493 
Šaltinis: Eurostatas 

 
2010 m. ambulatorinėmis sąlygomis buvo atlikti 4 326 abortai. Iš jų 8 proc. padaryti 

15–19 m. amţiaus moterims, o 22 proc. – 20–24 m. amţiaus moterims. 

Ţvelgiant į prieinamą statistiką apie kontracepcijos valdymo paslaugų teikimą 
Europoje, matyti, kad Vakarų Europos šalyse šios paslaugos yra labai paplitusios, tuo tarpu 
Lietuvoje ir Lenkijoje tokios paslaugos beveik neteikiamos (13 lentelė).  
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13 lentelė. Kontracepcijos valdymo paslaugų teikimo dinamika 2001–2010 m. 
Lietuvoje ir kai kuriose ES šalyse (dienos atvejų skaičius) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

201
0 

Belgija 
11,36
9 

11,93
9 

12,69
6 

12,51
4 11,881 

12,02
3 12,47 12,727 n.d. n.d. 

Vokietija 4,666 5,543 6,587 327 141 74 55 72 n.d. n.d. 

Prancūzija 3,236 4,036 5,281 6,95 
10,33
6 

13,86
3 

16,44
8 

21,00
3 

24,46
6 n.d. 

Lietuva 7 16 32 3 4 1 1 2 4 14 
Nyderland
ai : 

12,56
8 

13,33
3 

13,03
7 9,464 8,45 8,533 7,554 7,179 n.d. 

Lenkija : : 214 291 272 299 391 224 109 n.d. 

Suomija 5,995 5,762 5,43 5,256 5,008 3,859 3,553 2,813 2,568 n.d. 

JK 
74,49
2 

73,44
8 

69,71
7 : : 

53,81
1 

48,23
2 : 43,2 n.d. 

Šaltinis: Eurostatas 

LAIKINASIS NEDARBINGUMAS IR NEĮGALUMAS 

Laikinasis nedarbingumas. Siekiant įvertinti, kokią naštą valstybei sudaro 

gyventojų sergamumas, buvo suskaičiuotos darbingo amţiaus asmenų (apdraustų 
socialiniu draudimu) ne darbe praleistos dienos dėl paties asmens ligos ar traumų, šeimos 
nario ligos, jei jį būtina slaugyti (toliau – slauga). Socialinio draudimo fondo valdyba 
(toliau – „SoDra“) suteikė informaciją apie laikinojo nedarbingumo atvejų skaičių ir 
apmokėtų laikinojo nedarbingumo dienų skaičių. Papildomai buvo įvertintos darbdavio 
apmokamos laikinojo nedarbingumo dienos. „SoDros“ vertinimu, darbdavys vidutiniškai 
apmoka 2 laikinojo nedarbingumo dienas. Gauti rezultatai rodo, kad Lietuvoje 2005–2010 
m. kasmet dėl darbingo amţiaus asmenų, apdraustų socialiniu draudimu, laikinojo 
nedarbingumo dėl paties asmens ar jo artimo šeimos nario ligos vidutiniškai prarandama 
daugiau nei 20 000 sveiko gyvenimo metų (37 pav.) 

37 paveikslas. Prarasti sveiko gyvenimo metai dėl laikinojo nedarbingumo pagal 
priežastis 

Šaltinis: suskaičiuota autorių pagal „SoDros“ duomenis 
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Didžiausią, apie 70 proc., visų prarastų sveiko gyvenimo metų naštą 
sudaro laikinasis nedarbingumas dėl ligos. Nelaimingi atsitikimai/traumos (buityje 
ar darbe) vidutiniškai sudaro apie 16 proc. laikinojo nedarbingumo naštos, o laikinasis 
nedarbingumas dėl šeimos nario ligos, t. y. slaugos, vidutiniškai sudaro apie 7 proc. 
Atkreiptinas dėmesys, kad analizuojamas rodiklis (prarasti sveiko gyvenimo metai dėl 
laikinojo nedarbingumo) yra gerokai maţesnis, palyginti su ankstesnių metų duomenimis. 
Autorių nuomone, didelis skirtumas atsirado dėl pasikeitusios laikinojo nedarbingumo 
apmokėjimo tvarkos bei grieţtesnės laikinojo nedarbingumo paţymėjimų išdavimo 
kontrolės. 

Neįgalumas ir neįgalumo prieţastys. Lietuvoje ţmonių, turinčių negalią, 

skaičius nuolat didėja. 2002 m. netekto darbingumo (invalidumo) pensijas ar išmokas 
gavo 221 577 asmenys, t. y. apie 6,4 proc. visų Lietuvos gyventojų. Per 2002–2011 m. 
laikotarpį neįgaliųjų skaičius išaugo apie 19 proc. 2011 m. netekto darbingumo 
(invalidumo) pensijas ar išmokas gavo jau 264 632 asmenys (29 pav.) Tai reiškia, 
kad šalyje apie 8 proc. gyventojų dėl fizinių kliūčių ar dėl požiūrio į juos negali 
visavertiškai dalyvauti socialiniame ir ekonominiame šalies gyvenime. 
Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2010 metų neįgaliųjų skaisčius, nors ir neţenkliai, tačiau 
pradėjo maţėti, 2011 metus lyginant su 2099 metais, šis skaičius sumaţėjo 4401. Ypatingai 
ţenkliai pradėjo maţėti pirminis darbingumo nustatymas, jei 2009 m. pirmą kartą 
darbingumo lygis buvo nustatytas 22 tūkst. asmenų, tai 2011 m. šis skaičius sumaţėjo iki 15 
tūkst. asmenų. 

Didţiausią neįgalių ţmonių dalį sudaro asmenys, kuriems nustatytas 30–40 proc. 
darbingumo lygis, – apie  60 proc. (per 2002–2011 m. laikotarpį buvo matyti tik neţymus 
neįgalių asmenų dalies pagal neįgalumo lygį pokytis bendroje neįgalių ţmonių 
struktūroje). Sunkiausią negalią turintys asmenys, kuriems nustatytas 0–25 proc. 
darbingumo lygis, sudaro apie 13 proc. viso neįgalių ţmonių skaičiaus. Asmenys, kuriems 
nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis, sudaro apie 22 proc. Atkreiptinas dėmesys, kad 
šioje grupėje buvo pastebimas ryškesnis pokytis: 2002 m. asmenys, kuriems nustatytas 
45–55 proc. darbingumo lygis, sudarė 21 proc. bendro ţmonių, turinčių negalią skaičiaus, o 
2011 m. minėta asmenų grupė sudarė jau 24 proc. bendro neįgalių asmenų skaičiaus. 
Neįgalūs vaikai ţmonių, turinčių negalią, struktūroje sudaro vidutiniškai apie 6 proc.  
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38 paveikslas. Neįgaliųjų skaičiaus pasiskirstymas ir dinamika 2002–2011 m. 

 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys 
 
Lietuvoje kasmet apie 0,3 proc. visų vaikų iki 18 m. amţiaus yra pripaţįstami neįgaliais. 
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos duomenimis, 2011 m. pirmą kartą neįgaliais pripaţinta 2 tūkst. vaikų iki 18 m. 
amţiaus (3,4 atvejo 1 000 gyventojų), tai yra 3 proc. daugiau nei 2010 m. ( pav.). Tačiau 
atkreiptinas dėmesys, kad bendras neįgalių vaikų skaičius keičias labai neţymiai. Nuo 
2009 m. šis skaičius kiekvienais metais maţėja (29 paveikslas).Darbingo amţiaus asmenų, 
pirmą kartą pripaţintų neįgaliais, skaičius maksimalią vertę pasiekė 2008 m. – darbingo 
amţiaus vyrų, pirmą kartą pripaţintų neįgaliais, 1 000 gyventojų teko 13,2 atvejo, moterų – 
11,6 atvejo.  Pakeitus ţmonių, turinčių negalią, darbingumo lygio nustatymo tvarką ir 
apskaitos metodiką,  darbingo amţiaus asmenų, pirmą kartą pripaţintų neįgaliais skaičius 
nuo 2008 m. ėmė smarkiai maţėti ir 2011 m. darbingo amţiaus vyrų, pirmą kartą 
pripaţintų neįgaliais 1 000 gyventojų teko 8,5 atvejo, moterų – 6 atvejai (18 pav.)  
 
 

 

 
Pastaba: maţėjimo tendencijoms darbingo amţiaus asmenų grupėje įtakos turėjo nuo 2006 m. pasikeitusi 
ţmonių, turinčių negalią, darbingumo lygio nustatymo tvarka ir apskaitos metodika. 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys 

18 paveikslas. Darbingo amžiaus 
asmenys, pirmą kartą pripažinti 
neįgaliais (tenka atvejų 1 000 gyventojų) 

17 paveikslas. Vaikai, pirmą kartą 
pripažinti neįgaliais (tenka atvejų 1 000 
gyventojų) 
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2011 m. didesnę pirmą kartą pripaţintų neįgaliais dalį sudarė berniukai (59 proc. visų 
pirmą kartą pripaţintų neįgaliais). Panašios proporcijos buvo ir ankstesniais metais. 2011 
m. iš pirmą kartą pripaţintų neįgaliais vaikų kas trečiam iš jų neįgalumas nustatytas dėl 
psichikos ir elgesio sutrikimų, kas šeštam – dėl įgimtų anomalijų, kas septintam – dėl 
nervų sistemos ir jutimo organų ligų (13 lentelė). 

13 lentelė. Pagrindinės vaikų pripažinimo neįgaliais priežastys 

Kodai 
TLK-

10 

Vaikų pripažinimo 
neįgaliais priežastys 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

Proc. 
(2011m.) 

F00-
F99 

Psichikos ir elgesio sutrikimai 608 716 766 839 693 776 38 

Q00-
Q99 

Įgimtos formavimosi ydos, 
deformacijos ir chromosomų 
anomalijos 

339 383 408 372 358 349 17 

G00-
G99 

Nervų sistemos ligos 202 232 224 201 187 176 9 

L00-
L99 

Odos ir poodţio ligos 137 110 110 135 153 139 7 

E00-
E90 

Endokrininės, mitybos ir 
medţiagų apykaitos ligos 

134 131 176 162 140 143 7 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenys 

 
Iš darbingo amžiaus asmenų 2011 m. pirmą kartą neįgaliaisiais pripaţinta 14,9 

tūkst. asmenų, arba 4 proc. maţiau nei 2010 m.  
 

 
 


