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ĮVADAS 

 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kasmet išleidžia sveikatos 

statistikos leidinį „Joniškio rajono visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų ataskaita“.  

Jame esantys statistiniai duomenys ir rodikliai skirti savivaldybės, sveikatos įstaigų 

administracijoms, politikams, žiniasklaidai bei gyventojams. Leidinyje pateikiami duomenys apie 

gyventojų demografinę-socioekonominę situaciją, mirtingumą, sveikatos būklę, sveikatos priežiūros 

įstaigų veiklą ir išteklius. 

Duomenų analizė atlikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 

stebėsenos (monitoringo) įstatymu, savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, 

savivaldybėms skirtomis visuomenės sveikatos stebėsenos vykdymo rekomendacijomis, Joniškio  

rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d sprendimu Nr. T-93 patvirtinta Joniškio rajono 

visuomenės sveikatos stebėsenos programa. 

Rengiant apžvalgą naudoti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro, 

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės ligonių kasos, Šiaulių 

teritorinės ligonių kasos, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Vilniaus universiteto Onkologijos 

instituto, Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės, Joniškio rajono institucijų 

duomenys. Jie paimti iš metinių statistikos ataskaitų, kompiuterizuotų duomenų bazių ir registrų. 

Leidinyje naudojamos sąvokos:  

Sergantys asmenys (arba ligotumas) – savivaldybės gyventojų, kuriems registruota tam 

tikra liga metų eigoje ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis.   

Naujai užregistruoti susirgimai – savivaldybės gyventojams per metus naujai išaiškintų 

ligos atvejų (ūmių ligų ir pirmą kartą gyvenime nustatytų lėtinių ligų) ir vidutinio metinio gyventojų 

skaičiaus  santykis. 

Iš viso užregistruota susirgimų – savivaldybės gyventojams per metus registruotų ligos 

atvejų ir vidutinio metinio gyventojų skaičiaus santykis. 
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1. DEMOGRAFINĖ IR SOCIOEKONOMINĖ SITUACIJA 

 

1.1. Demografija 

 

Perskaičiavus 2011 ir 2012 m. duomenis, remiantis Lietuvos Respublikos 2011 m. 

visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatais, per du metus, nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 

sausio 1d. Joniškio rajone gyventojų skaičius sumažėjo 3700 asmenų. 

2012 m. sausio pradžioje rajone buvo 25610 gyventojų (2011 sausio 1d. – 26322 

gyventojai), 712 asmenų mažiau, nei lygiai prieš metus. Per pastaruosius penkerius metus gyventojų 

skaičius sumažėjo 4513 asmenų (15 proc.).  2011 m. rajone turėjome 12241 vyrą ir 14081 moterį, 

1000 vyrui teko 1144 moterys. 

Joniškio rajone 2011 m. gimė 258 kūdikiai, šešiais daugiau nei 2010 m. Gimusiųjų 

skaičius tūkstančiui gyventojų padidėjo nuo 8,8 iki 9,3. 

Mirtingumas pastaruosius dvejus metus didėja: mirė 429 žmonės (šešiais žmonėmis 

daugiau nei 2010 m.). Mažiausias mirtingumas buvo 2009 m. (tūkstančiui gyventojų teko 13,8 

mirusiųjų, 2011 m. padidėjo iki 15,4). Kūdikių mirtingumas (mirusių vaikų iki metukų amžiaus 

skaičius tūkstančiui gyvų gimusių) sumažėjo nuo 4 iki nulio pernai. Natūrali kaita išliko neigiama – 

mirė 171 gyventoju daugiau, nei  gimė kūdikių. 

1 lentelė Demografinė situacija Joniškio rajone 2008 – 2012 metais. 
 

Demografiniai duomenys 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011m. 2012 m. 

Gyventojų skaičius metų 

pradžioje 
30 123 29 741 29 310 26322 25610 

Gimstamumas 1000 

gyventojų 
9,7 9,6 8,8 9,3 ** 

Mirtingumas 1000   

gyventojų 
14,5 13,8 14,7 15,4 ** 

Natūralus gyventojų 

prieaugis 1000 gyventojų 
-4,8 -4,2 -5,9 -6,1 ** 

Vidutinė gyvenimo trukmė, 

metai *(Šiaulių apskrityje) 

     Vyrai 

     Moterys 

 

71,89 

66,45 

77,22 

73 

67,58 

78,3 

73 

67,55 

78,37 

 

73,88 

68,24 

79,43 

** 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

*Tikimybinis rodiklis, parodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu 

visą būsimą tiriamos kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs. 

**Duomenų duotam laikotarpiui nėra. 
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1.2. Demografinis senatvės koeficientas 

 

Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja, tėvų kartą keičia žymiai mažesnė 

vaikų karta. 

 

1 pav. Joniškio rajono gyventojų demografinio senatvės koeficiento 
 pokyčiai 2008-2012 metų pradžioje 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

1.3. Santuokos, ištuokos 

 

Sunkmečiu kelis metus iš eilės stipriai mažėjęs santuokų skaičius, nežymiai išaugo 

2011 m. Susituokė 140 porų, 20 porų daugiau nei 2010 m., tūkstančiui gyventojų jų teko 5 

santuokos (2010 m. – 4,2/1000 gyventojų). 

Ištuokų skaičius taip pat turi tendenciją didėti. Įregistruotų skyrybų 2011 metais buvo  

99, t.y. šešiomis daugiau nei 2010 m. Tai rodo, kad tūkstančiui rajono gyventojų teko 3,6 ištuokos. 

Šis rodiklis 2008 metais siekė 2,7.  

2 lentelė. Santuokų ir ištuokų statistiniai rodikliai 2008 – 2011 m. 

Joniškio r. sav. 2008 2009 2010 2011 

Santuokų skaičius 
195 158 120 140 

1 000 gyventojų tenka 

santuokų 5,7 5,4 4,2 5,0 

Ištuokų skaičius 
80 87 93 99 
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1 000 gyventojų tenka 

ištuokų 2,7 3 3,2 3,6 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

1.4. Migracija 

 

Savo išvykimą į užsienio šalis deklaravo 573 asmenys, atvykusiųjų buvo tik 132. 

Deklaruota tarptautinės migracijos saldo 2011 m. sumažėjo nuo minus 739 iki minus 441. 

Tarptautinė migracija praėjusiais 2011 m. sudarė 44,9 proc. (2010 m. - 54 proc.). 

Bendras išvykusiųjų asmenų skaičius per praėjusius metus buvo 1276, atvykusiųjų, beveik du 

kartus mažiau – 735.  

 

2 pav. Joniškio rajono gyventojų migracijos pokyčiai 2008-2011 m., absoliutūs skaičiai 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

 

1.5. Nedarbo lygis 

 

Socialinė ir ekonominė padėtis daro įtaką žmonių sveikatai, formuoja jų gyvenimo 

būdą. Vykstant ekonominiams svyravimams ir krizėms, didėja nedarbas, smunka pragyvenimo 

lygis, daugėja stresinių situacijų. Socialiniai ir ekonominiai veiksniai daro įtaką asmeninei ir 

visuomeninei sveikatai. Nedarbas kaip socialinės rizikos veiksnys yra vienas iš svarbiausių. 

Šiaulių teritorinės darbo biržos Joniškio skyriaus duomenimis 2012 m. sausio 1d. buvo 

įregistruoti 2311 bedarbių, 2011 m. – 3003. Nedarbo lygis 2011 m. sausio 1 d.  sudarė 16,3 proc., 

2012 m. – 13,2 proc. Vidutinis metinis (2011 m.) nedarbo lygis sudarė 13,1 proc. Vidutinis metinis 

bedarbių skaičius 2011 m. buvo 2341 (2010 m. – 2835), iš jų moterų – 1131, vyrų – 2341.  
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Joniškio mieste 2012 m. sausio 1 d. buvo užregistruoti 746 bedarbiai, Žagarėje – 205, 

kaimo vietovėse darbo neturinčių asmenų buvo 1360. 

Vidutinis metinis jaunimo iki 25 m. nedarbo lygis 2011 m. sudarė 6,6 proc. (2010 m. – 

7,5 proc.). Jaunų žmonių tarpe iki 25 m. amžiaus darbo neturėjo 271 asmuo. Vyresnių nei 50 m. 

bedarbių užregistruota 755, nuo 25 iki 50 metų amžiaus – 1315 bedarbių.  

1.6. Eismo įvykiai, nusikalstomos veikos 

 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos 

komisariato duomenimis, 2011 m. Joniškio rajone užregistruoti  24 eismo įvykiai, kuriuose 2 

žmonės žuvo (2010 m. – 2), 22 sužeisti asmenys (2010 m. – 25), iš kurių 1 vaikai  nuo 0-17 m. 

amžiaus. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 10 eismo įvykių (2010 m. – 15) (3 lentelė). 

Užregistruotos 576 nusikalstamos veikos. 

3 lentelė Kelių eismo įvykiai ir jų padariniai. 

 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

Kelių eismo įvykiai, kuriuose 

nukentėjo žmonės, iš viso 

žuvo 

sužeista 

37 

8 

36 

31 

7 

29 

21 

5 

20 

24 

2 

25 

 

24 

2 

22 

Transporto įvykių, kuriuose 

dalyvavo asmuo apsvaigęs 

nuo alkoholio 

53 37 8 15 
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Eismo įvykiai, kuriuose 

nukentėjo vaikai (0-17 m.)  

žuvo 

sužeista 

0 

.. 

1 

2 

0 

4 

0 

4 

 

 

0 

1 

 

1.7. Nelaimingi atsitikimai darbe 

  

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, Joniškio rajone 2011 metais įvyko devyni 

nelaimingi atsitikimai darbe (2010 m. – dvylika), aštuoni iš jų yra lengvi ir vienas mirtinas. Sunkių 

nelaimingų atsitikimų darbe užfiksuota nebuvo. Didžioji dalis (56 proc.) nelaimingų atsitikimų 

įvyko vyrams, moterys patyrė (44 proc.) tris lengvus nelaimingus atsitikimus, viena moteris buvo 

sužalota mirtinai.  
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3 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus pokyčiai 2008-2011 m. 

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija  

2. MIRTINGUMAS 

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 1000 gyventojų 2011 

m. teko 15,38 mirusiojo (2010 m. – 14,7/1000 gyventojų). Joniškio rajono, kaip ir visos Lietuvos, 

gyventojų mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi. Trys pagrindinės mirties 

priežastys: kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai ir išorinės mirties priežastys 2011 m. 

sudarė 87 proc. visų mirties priežasčių. Nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė t.y. 62 

proc., nuo piktybinių navikų – 17,5 proc., o nuo išorinių mirties priežasčių – 7,5 proc. visų 

mirusiųjų. Mirusiųjų nuo išorinių mirties priežasčių skaičius 2011 m., palyginus su 2010 m. 

sumažėjo 0,3 proc. (vienu asmeniu) (3 pav.). 
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3 pav. Joniškio rajono gyventojų mirties priežasčių struktūra 2011 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

2011 m. Joniškio rajone mirė 223 vyrai, t.y. 2 vyrais mažiau negu 2010 m. Daugiausia 

(52,5 proc.) vyrų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų. Nuo piktybinių navikų 2011 m. Joniškio 

rajone mirė 41 vyras, tai sudarė 18,4 proc. visų mirusių vyrų. Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 

23 vyrai, pastarieji sudarė 10,3 proc. visų mirusių vyrų, iš kurių 52,2 proc. mirė nuo savižudybių. 

Nuo išorinių mirties priežasčių mirė 2,5 karto daugiau vyrų nei moterų. Ketvirtoje vietoje vyrų 

mirties priežasčių struktūroje yra kvėpavimo sistemos ligos. Nuo jų 2011 m. mirė 14 vyrų, t.y. 6,3 

proc. visų mirusių vyrų.  

Joniškio rajone 2011 m. mirė 206 moterys, aštuoniomis moterimis daugiau palyginus 

su 2010 m. Daugiausia moterų mirė nuo kraujotakos sistemos ligų (72,3 proc.). Nuo kraujotakos 

sistemos ligų 2011 m. mirė 5 moterimis daugiau (0,4 proc.) negu 2010 m. Nuo piktybinių navikų 

2011 m. mirė 34 moterys, tai sudarė 16,5 proc. visų mirusių moterų. Nuo išorinių mirties priežasčių 

mirė 9 moterys ir sudarė 4,4 proc. visų mirusių moterų. Nuo kvėpavimo sistemos ligų mirė 4 

moterys, arba 1,9 proc. visų mirusių moterų. 
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4 pav. Pagrindinės mirties priežastys 2011 m., pasiskirstymas pagal lytį. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

Joniškio rajone mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis tenkantis 100000 

gyventojų   yra didžiausias lyginant su Lietuvos vidurkiu, Šiaulių apskritimi bei gretimais rajonais. 

 

5 pav. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų Lietuvos Respublikoje, Šiaulių apsk., 

Joniškio, Pakruojo, Kelmės ir Radviliškio rajonuose 2011 m., atvejų skaičius tenkantis 100000 gyventojų. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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IŠVADOS: 

 Gyventojų skaičius rajone mažėja dėl migracijos, didelio mirtingumo bei mažo 

gimstamumo. 

 Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja. 

 Užregistruotų santuokų ir ištuokų skaičius 2011 m. augo. 

 Į rajoną atvyko du kartus mažiau gyventojų nei išvyko. 

 Kraujotakos sistemos ligos ir piktybiniai navikai yra pagrindinės rajono gyventojų 

mirtingumo priežastys. 

3. SVEIKATOS BŪKLĖ 

 

3.1. Kraujotakos sistemos ligos 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, asmenų, sergančių 

kraujotakos sistemos ligomis, skaičius kasmet didėja (6 pav.). Joniškio rajone 2011 m. buvo 

užregistruoti 5342 asmenys, sergantys kraujotakos sistemos ligomis, sergamumo rodiklis siekė 

191,40/1000 gyv. (2010 m. – 178/1000 gyv.). Dažniausiai gyventojai sirgo hipertenzinėmis ligomis 

139,60/1000 gyv., išemine širdies liga 46,20/1000 gy., insultu 7,90/1000 gyv. 

 

6 pav. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis, atvejų skaičiaus 1000 gyv., 
pokyčiai 2008-2011 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 



 

 

12 

 

3.2. Piktybiniai navikai  

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto duomenimis, 2011 m. sergamumas 

piktybiniais navikais sumažėjo iki 383,5/100000 gyv. nuo 406,46/100000 gyv. 2010 m. (7 pav.). 

Didžiausias sergamumas piktybiniais navikais užregistruotas 2009 metais, jis siekė 484,34/100000 

gyv. Vyrų sergamumas piktybiniais navikai 2011 metais sumažėjo ir siekė 182,8 atvejų 100000 

gyventojų (2010 m. – 215,4/100000 gyv.). Palyginus su 2010 metais moterų sergamumas tenkantis 

100000 gyv. išaugo iki 200,7 atvejų. (2010 m.- 191,1/100000 gyv.). Dažniausiai 2011 m. nustatyti 

odos (57,3/100000 gyv.), plaučių, trachėjos ir bronchų (46,6/100000 gyv.) bei priešinės liaukos 

43/100000 gyv. (2010 m. - 38,21/100000 gyv.) piktybiniai navikai.  

Palyginus su 2010 metais, vyrams buvo diagnozuota daugiau priešinės liaukos 

piktybinių navikų, 2011 metais 100000 vyrų teko 91,71 sergamumo atvejų (2010 m. – 

81,46/100000 vyrų). Antrą vietą užima plaučių, trachėjos ir bronchų piktybiniai navikai 

(84,1/100000 vyrų). Stipriai išaugo moterų sergamumas odos piktybiniais, 2011 m. 100000 moterų 

teko 80,97 atvejai (2010 m. – 52,35/100000 mot.). Krūties piktybinių navikų buvo diagnozuota 

dvigubai mažiau, 40,49 atvejai 100000 moterų (2010 m. – 91,62/100000 mot.).  

Joniškio rajone 2011 m. buvo užregistruoti 107 asmenys (2010 m. – 117), kuriems 

diagnozuoti piktybiniai navikai (3,83/1000 gyv.), iš jų 23 nustatyta I susirgimo stadija, 25 asmenims 

- II stadija, 20 asmenų – III ir 36 asmenims - IV stadija, 30 sergančiųjų  - stadija nenurodyta. 

 

7 pav. Sergamumo piktybiniais navikais 100000 gyv. pokyčiai 2008-2011 m. 
Šaltinis: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 
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3.3. Traumos ir apsinuodijimai  

 

Joniškio rajone beveik dešimtadalis mirčių įvyksta dėl traumų. Tai trečia pagal 

dažnumą mirties priežastis. Nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų daugiausiai žūva jauni ir darbingo 

amžiaus gyventojai. 

 Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2011 m. buvo 

užregistruoti 2697 asmenys, patyrę traumas (96,7/1000 gyv.), 2010 m. – 85,4/1000 gyv. 

Ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose, 2011 m. buvo užregistruoti 708 

vaikai 0-17 m. (128,4/1000 gyv.), kuriems diagnozuota bent viena trauma, ir 1989 suaugusieji 

(88,8/1000 gyv.).  

3.4. Kvėpavimo sistemos ligos 

 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2011 m. užregistruoti 

5997 sergantys asmenys (2010 m. – 4890), kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose buvo diagnozuota bent viena kvėpavimo sistemos liga. 1000 gyventojų teko  

214,9 sergantys asmenys (2010 m.  – 169,9/1000gyv.). Didžiausią dalį sergančiųjų kvėpavimo 

sistemos ligomis sudarė vaikai 0-17 m. Iš visų kvėpavimo sistemos ligų, daugiausia užregistruota 

ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo 1000-čiui gyventojų teko 143,6 atvejų (2010 m. 

– 108,4/1000 gyv.). 

3.5. Tuberkuliozė  

 

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, sergamumo aktyvia 

tuberkulioze situacija Joniškio rajone, kaip ir visoje Lietuvoje gerėja – kasmet vis mažiau 

užregistruojama naujų tuberkuliozės atvejų (9 pav.) 

Aktyvios tuberkuliozės (be recidyvų) atvejų skaičius per 2009-2011 m. laikotarpį 

sumažėjo. 2011 m. išaiškinta sergančių aktyvia tuberkulioze 100000 gyventojų 25,1 atvejo, 2010 m.  

– 34,7/100000 gyv. 

Vaikų nuo 0-17 m., sergančių tuberkulioze laikotarpiu nuo 2009-2011 m. nebuvo. 

Suaugusiųjų, sergančiųjų tuberkulioze 2011 m. pabaigoje buvo 165,25 atvejai iš 100000 gyventojų, 

2010 m. – 161,53/100000 gyv.  Naujų sergamumo tuberkulioze atvejų 2011 m. buvo išaiškinta 

mažiau, nei 2010 m., tačiau sergančiųjų asmenų skaičius nežymiai išaugo (8 pav.). 



 

 

14 

 

 

9 pav. Sergamumo bei ligotumo tuberkulioze pokyčiai 2008-2011 m., 
atvejų skaičius 100000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

3.6. Infekcinės ir parazitinės ligos 

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas ūmiomis viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis išlieka didžiausias iš visų infekcinių ir parazitinių ligų – 2011 m. 

sergamumo rodiklis siekė 143,6/1000 gyventojų palyginus su 2010 m., jis padidėjo  24 proc. 

Sergamumas bakterinėmis žarnyno infekcijomis 2011 m. sumažėjo iki 2,78 atvejų 10000 gyventojų 

(2010 m. -  3,39/10000 gyv.). Sumažėjo sergamumas erkiniu virusiniu encefalitu – 1,39, virusiniu 

hepatitu iki 0,69 (2010 m. – 1,35/10000) ir Laimo liga – 2,08 (3,05/10000 gyv.).  Sergamumo 

salmoneliozėmis rodiklis 10000 gyv. padidėjo ir siekė 1,74 atvejus (2010 m. – 1,02/10000 gyv.).  

3.7. Lytiškai plintančios ligos  

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2011 m. Joniškio rajone buvo 

užfiksuoti 2 nauji susirgimai sifiliu, 2010 m. sergančiųjų šia liga užregistruota nebuvo. Naujų ŽIV 

nešiotojų užregistruotas vienas atvejis, viso rajone buvo 4 ŽIV nešiotojai. 2011 m. naujų atvejų 

sergamumo AIDS užfiksuota nebuvo, sergančiųjų skaičius sudarė 2 atvejus (7,26/100000 gyv.). 

Sergančiųjų gonorėja 2011 m. nebuvo, 2010 m. – 1 atvejis. 
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4. VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖ  
 

4.1. Vaikai 0-17 m., sergantys kai kuriomis ligomis ir sutrikimais. 

 

Kvėpavimo sistemos ligos yra dažniausia vaikų sergamumo priežastis. Vaikų nuo 0-17 

m., sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu, 2011 metais 1000-čiui 

gyventojų užregistruoti 410,4 atvejų (2010 m. – 320,2/1000 gyv.). Kasmet daugėja vaikų sergančių 

astma ir lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis. Joniškio rajone 1000 gyventojų užregistruoti 

29,6 vaikai 0-17 metų amžiaus, sergantys lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų ligomis (2010 m. – 

28,8/1000 gyv.). Vaikų 0-17 m., sergančių astma 2011 metais užregistruota 29,4/1000 gyv., 2010 

m.  – 28,6/1000 gyv. (10 pav.). Joniškio rajone, palyginus su Šiaulių apskritimi ir Lietuvos 

vidurkių, vaikų sergančių astma ir astminėmis būklėmis yra mažiau (10 pav.). 

 

10 pav. Vaikų 0-17 m., ligotumo astma ir astminėmis būklėmis Lietuvoje, Šiaulių apskrityje 
ir Joniškio rajone, skaičiaus dinamika 2008-2011 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, ambulatorinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose 2011 m. užregistruoti 4756 apsilankę vaikai (2010 m. – 5054 vaikai), tai sudaro 

86,22 proc. visų 0-17 metų amžiaus vaikų (2010 metais – 85,98 proc.). Vaikų, kuriems nustatyti 

regėjimo sistemos sutrikimai sudaro 22 proc. nuo apsilankiusiųjų, klausos defektai – 0,3 proc., 

skoliozė – 1,1 proc., deformuojančios dorsopatijos – 0,2 proc., nenormali laikysena – 9,6 proc. ir 

kalbos sutrikimai – 0,1 proc. (11 pav.). 
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11 pav. 0-17 m. vaikai, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, pokyčiai 2008-2011 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Palyginus su 2010 m. regėjimo sutrikimų dalis, nuo apsilankiusiųjų ASPĮ,  atskirose 

amžiaus grupėse 2011 m. kito nežymiai. Tuo tarpu vaikų 0-17 m., nustatytos nenormalios 

laikysenos atvejų skaičius ženkliai išaugo ir yra antras pagal dydį visoje Šiaulių apskrityje, 

nusileisdamas tik Pakruojo rajonui. Vaikų 7-14 m. amžiaus, kuriems nustatyta nenormali laikysena 

Joniškio rajone yra daugiausia, palyginus su Lietuvos vidurkiu bei visais Šiaulių apskrities rajonais 

(12 pav.). 

 

12 pav. 7-14 m. vaikų, kuriems nustatyta nenormali laikysena, pokyčiai 2009-2011 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Vaikų skaičius sergančių regėjimo sutrikimais didėja visoje Lietuvoje.  Palyginus su 

Lietuvos vidurkiu ir Šiaulių apskritimi, akių ligomis sergančių vaikų daugiausiai yra Joniškio 

rajone. Vaikų 0-17 m., sergančių akių ligomis, skaičius 2011 m. 1000-čiui gyventojų sudarė 226,4 

atvejų  (2010 m. – 217,1/1000 gyv.) (13 pav.).  

 

13 pav. Vaikai 0-17 m., sergantys akių ligomis Lietuvoje, Šiaulių apskrityje ir Joniškio rajone 
 skaičiaus pokyčiai  2008-2011m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vaikų ir paauglių traumatizmas yra labai svarbi visuomenės sveikatos problema 

Lietuvoje.  Vaikų skaičius patiriančių traumas ir kitus išorinių priežasčių padarinius kasmet didėja 

(15 pav.). Vaikų, patyrusių traumas 2011 m. tūkstančiui gyventojų teko 128,4 atvejai, 2010 m. – 

114,9/1000 gyv. Didžiausią vaikų traumų dalį sudaro galvos sužalojimai  bei pečių lanko ir rankos 

lūžiai. Vaikų 0-17 m., galvos sužalojimų 2011 m. buvo 20,6 atvejų 1000-čiui gyventojų,  pečių 

lanko ir rankos sužalojimų 1000 gyventojų teko 22,1 atvejų. 
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15 pav. Vaikų 0-17 m., traumos ir kiti išorinių priežasčių padariniai Lietuvoje, 

Šiaulių apskrityje ir Joniškio rajone, pokyčiai 2009-2011 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

IŠVADOS: 

1. Sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 2011 m. buvo 

daugiau nei 2010 m. 

2. 2011 m. palyginus su 2010 m. padaugėjo vaikų sergančių astma ir astminėmis būklėmis.  

3. Vaikų skaičius, turinčių netaisyklingą laikyseną, Joniškio rajone yra didžiausias 

palyginus su kitais Šiaulių apskrities rajonais. 

4. Vaikų, sergančių akių ligomis, skaičius kasmet didėja. 

5. Daugėja vaikų traumatizmo atvejų, dažniausios traumos – galvos sužalojimai, pečių 

lanko ir rankos lūžimai.   
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4.2. Moksleivių profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys 

 

Lietuvoje mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarką reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 301 „Dėl 

profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“. Lietuvos higienos normoje HN 

21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai”, numatyta tai, kad mokiniai iki 18 metų ugdymo procese dalyvautų tik pasitikrinę 

sveikatą ir pateikę vaiko sveikatos pažymėjimą (forma Nr. 027-1/a), išduotą ne anksčiau kaip prieš 

metus. Naujoje mokykloje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki 

einamųjų metų rugsėjo 15 d. 

Joniškio rajono visuomenės sveikatos biuras pagal visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisčių pateiktus duomenis atlieka moksleivių sergamumo analizę.  

Siekiant išvengti netolygumų, dėl skirtingo mokyklose besimokančių mokinių 

skaičiaus naudotas sergamumo rodiklis (intensyvusis dydis), kuris parodo reiškinio dažnį tam 

tikroje aplinkoje. Pavyzdžiui, sergamumo rodiklis 1000 moksleivių ir kt. Matematiškai dažnio 

rodiklius galima apskaičiuoti taip:   

 X × K 
    Y  

kur X – dydis, išreikštas atvejų ar sutrikimų skaičiumi; Y – sveikatą pasitikrinusių moksleivių 

skaičius atskirose mokyklose; K – sveikas skaičius, kurį pasirenkame norėdami apskaičiuoti rodiklį 

(pvz. 1000). 
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Joniškio rajono savivaldybės švietimo skyriaus duomenimis rajone mokosi 3346 

moksleiviai, iš jų 3267 mokosi bendrosiose klasėse, 9 skyrių klasėse, 70 priešmokyklinio ugdymo 

grupėse, 88 suaugusieji (Jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje). Į Joniškio rajono moksleivių 

profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenis nėra įtraukti Žagarės specialiosios mokyklos 

moksleiviai.  

Mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialisčių duomenimis, 2012 metais 

Joniškio rajono mokyklose sveikatą pasitikrino ir pažymėjimus (forma Nr. 0,27-1/a) pristatė 3142 

moksleiviai 96,2 proc. (2011 m. – 3401). Iš statistinių apskaitos dokumentų nustatyta, kad sveikų 

mokinių dalis, palyginus su 2011 m. sumažėjo nuo 32,9 proc. iki 29,3 proc. 2011 metais rajone 

buvo 1121 sveikas moksleivis iš 3401 sveikatą pasitikrinusiojo, 2012 m. be sveikatos sutrikimų 

užregistruota 920 moksleivių iš 3142. 

Profilaktiškai patikrintiems moksleiviams nustatyta įvairių sveikatos sutrikimų.  

Visose ligų grupėse, išskyrus kraujotakos sistemos ligas, stebimas sutrikimų turinčių moksleivių 

nežymus skaičiaus mažėjimas. Regėjimo sistemos sutrikimų 2012 metais užregistruota 27,2 proc. 

(854 atvejai) moksleivių (2011 m. - 27,3 proc.). Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai nustatyti 27 

proc. visų sveikatą pasitikrinusių moksleivių (2011 m. – 27,2 proc.). Ėduonies pažeistų dantų 

turinčių mokinių skaičius išliko nepakitęs ir sudarė 19,1 proc. (2011 m. – 19,4 proc.) Širdies ir 

kraujagyslių sistemos sutrikimų turinčių moksleivių skaičius palyginus su 2011 metais nežymiai 

išaugo (1 pav.).  

 

1 pav. Sveikatos sutrikimų pasiskirstymas moksleivių tarpe 2011-2012 metais (absoliutūs skaičiai). 
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Regėjimo sistemos sutrikimai nustatyti 854 moksleiviams (2011 m. – 928), iš jų 62,4 

diagnozuota trumparegystė. Tai sudaro 271,6 atvejų iš 1000-čio sveikatą pasitikrinusių moksleivių 

(2011 m. – 272,9/1000 mok.) (2 pav.). 

 

2 pav. Moksleivių sergamumas regos sistemos sutrikimais, skaičiaus dinamika  2009-2012 m.  

 

Didžiausia dalis, regėjimo sistemos sutrikimų užregistruota Joniškio „Aušros“ 

gimnazijoje, 1000-čiui moksleivių nustatyti 409,3 atvejai (2011 m. - 363,3/1000).  Antroje vietoje 

Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla, 1000-čiui moksleivių tenka 271,9 atvejai regėjimo sistemos 

sutrikimų. Trečioje vietoje Gaižaičių pagrindinė mokykla (262,3/1000-čiui mok.) (3 pav.). 

 

3 pav. Regėjimo sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Trumparegyste (miopija) sergančių moksleivių 2012 m. buvo užregistruota 18,9 proc. 

(533 mok.). Palyginus su 2011 m. tai šiek tiek mažiau (2011 m. -18,9 proc.). Beveik dvigubai 

sumažėjo šia liga sergančių nulinių ir pirmų klasių moksleivių. Stebimas mažesnis sergamumas 

trumparegyste antrų – aštuntų klasių mokinių tarpe. Devintų-dvyliktų klasių moksleivių 

sergamumas miopija sistemingai didėja (4 pav.). 

 

4 pav. Rajono moksleivių sergamumas trumparegyste, pokyčiai 2010-2012 m.,  

pasiskirstymas pagal klases, proc. 

 

Skeleto-raumenų sistemos sutrikimų skaičius 2012 m. palyginus su 2011 m. nekito. 

Šie sutrikimai diagnozuoti 27 proc. visų profilaktiškai sveikatą pasitikrinusių moksleivių. 

Daugiausia moksleivių, turinčių skeleto-raumenų sistemos sutrikimų, mokosi Kriukų pagrindinėje 

mokykloje. Šioje mokykloje skeleto-raumenų sistemos sutrikimų turi beveik kas antras moksleivis. 

Mindaugių pagrindinėje mokykloje ir Plikiškių mokykloje–daugiafunkciniame centre šios sistemos 

sutrikimų turi trečdalis mokinių. Mažiausiai skeleto-raumenų sistemos sutrikimų užregistruota tarp 

Skaistgirio vidurinės mokyklos moksleivių. (5 pav.). 
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5 pav. Skeleto-raumenų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

Didžiausią dalį, 71,8 proc. skeleto-raumenų sistemos sutrikimų sudaro netaisyklinga 

laikysena. Rajone 2012 metais moksleiviams diagnozuoti 610 (2011 m. – 676) netaisyklingos 

laikysenos atvejai.  

Moksleivių, turinčių netaisyklingą laikyseną, daugiausia Kriukų pagrindinėje 

mokykloje. Nedaug nuo Kriukų mokyklos atsilieka Plikiškių mokykla-daugiafunkcinis centras. 

Mažiausiai netaisyklingos laikysenos atvejų užregistruota Skaistgirio vidurinėje mokykloje.  

 

6 pav. Netaisyklinga laikysena, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai diagnozuoti daugiau nei dešimtadaliui (11 

proc.) rajono moksleivių (343 atvejai). Kriukų pagrindinėje mokykloje iš 136 medikų patikrintų 



 

 

24 

 

moksleivių, 28 nustatyti širdies kraujagyslių sistemos sutrikimai (205,9/1000 mok.). Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje šios sistemos sutrikimai diagnozuoti penktadaliui moksleivių (197,5/1000 

mok.). Iš pastarųjų, penkiems moksleiviams nustatyta arterinė hipertenzija (arterinė hipertenzija – 

tai liga, pasireiškianti padidintu arteriniu kraujospūdžiu). 

 
7 pav. Širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai, atvejų skaičius 1000-čiui pasitikrinusių mokinių, 

pasiskirstymas pagal mokyklas, 2012 m. 

Kvėpavimo sistemos sutrikimai 2012 metais buvo diagnozuoti 159 moksleiviams. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje nustatyti 50 atvejų sergamumo kvėpavimo sistemos 

sutrikimais. Mato Slančiausko progimnazijoje šiomis ligomis sirgo 35 moksleiviai, Joniškio 

„Aušros“ gimnazijoje  - 29 susirgimų atvejai, Kriukų pagrindinėje mokykloje – 12 mokinių sirgo 

kvėpavimo sistemos ligomis. 

 

 
8 pav. Kvėpavimo sistemos sutrikimai, 1000-čiui mokinių., 2012 m. 
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Daugiau nei pusę kvėpavimo sistemos sutrikimų sudaro bronchinė astma (57,9 proc.). 

Didžiausias moksleivių sergamumas bronchine astma buvo Mato Slančiausko progimnazijoje. 

Bronchinė astma diagnozuota 24 šios mokyklos moksleiviams (55,6 atvejai iš 1000 pasitikrinusių 

moksleivių) (9 pav.). Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje bronchinė astma nustatyta 29 

moksleiviams (36,3/1000 mok.).  

 
9 pav. Sergamumas bronchine astma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

Virškinimo sistemos sutrikimai diagnozuoti 20 proc. moksleivių (629 mok.). Karieso 

pažeisti dantys virškinimo sistemos struktūroje 2011 m. sudarė 96,9 proc., o 2012 m. - 95,5 proc.  

Dantų ėduonies pažeistų dantų turėjo 601 rajono moksleivis.  

Daugiausia karieso pažeistų dantų turi Plikiškių mokykloje-daugiafunkciniame centre 

ir Mindaugių pagrindinėje mokykloje besimokantys moksleiviai. Žagarės gimnazijoje ir Gaižaičių 

pagrindinėje mokykloje situacija neatitinka tikrovės, kadangi daugelis moksleivių į odontologus ar 

burnos higienistus nesikreipė (10 pav.). 

 

10 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 
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Trims iš penkių (61,5 proc.) pradinių ir pirmų bei nulinių klasių moksleivių dantys 

pažeisti ėduonies. Penktų – aštuntų klasių moksleivių tarpe, karieso pažeistų dantų turi 17,8 proc. 

moksleivių. Kas dešimto vyresniųjų klasių moksleivio dantys sugedę. 

 

11 pav. Dantų ėduonies paplitimas, pasiskirstymas pagal klases 2011- 2012 m. 

Rajono moksleiviams diagnozuoti 88 nervų sistemos sutrikimų atvejai (2,8 proc.). 

Pradinių klasių moksleiviams dažniau diagnozuojami logopediniai kalbos sutrikimai, vyresnio 

mokyklinio amžiaus vaikams dažnesni galvos įtampos skausmai. 

 

12 pav. Nervų sistemos sutrikimai, pasiskirstymas pagal klases 2012 m. 

Endokrininės sistemos sutrikimai diagnozuoti 13,5 proc. visų (423 mok.) sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių (2011 m. – 15,1 proc.). Didžiąją dalį šių sutrikimų sudaro nenormalus 

kūno svoris ir strumos. Padidintas kūno svoris sudaro pagrindinę endokrininės sistemos sutrikimų 
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dalį (28,8 proc.). Antroje vietoje – nepakankama kūno masė (27,9 pav.). Palyginus su 2011 m. 

nežymiai sumažėjo nutukimu sergančių moksleivių skaičius, tačiau stipriai išaugo moksleivių 

skaičius turinčių padidintą svorį. 

 

13 pav. Moksleivių sergamumas endokrininės sistemos sutrikimais 2011-2012 m.,  

pasiskirstymas pagal ligas, proc. 

 

Rajone mokyklinio amžiaus vaikams užregistruoti  72 (2011 m. – 99) atvejai 

susirgimo strumomis. Struma (endeminis gūžys) - tai dažniausia endokrininė liga, pasireiškianti 

skydliaukės padidėjimu, esant normaliai hormonų gamybai. Endeminis gūžys (skydliaukės 

padidėjimas, susijęs su jodo ir kitų mikroelementų trūkumu), gali būti susijęs ir su padidėjusiu 

skydliaukės hormonų poreikiu organizme paauglystės periodu. Didžioji dalis, 34 atvejai sergamumo 

struma užregistruoti Joniškio „Aušros“ gimnazijos moksleiviams, Jaunimo ir suaugusiųjų 

mokykloje užfiksuoti du atvejai sergamumo šia liga. Sergančių gūžiu neužregistruota Gaižaičių 

pagrindinėje mokykloje. 
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14 pav. Moksleivių sergamumas struma, pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

Normalią kūno masę turi 89,5 proc. mokyklas lankančių ir sveikatą pasitikrinusių 

moksleivių. Vienam iš dešimties moksleivių nustatyti nukrypimai nuo normos. Antsvoris 

diagnozuotas 122 moksleiviams, nutukimas – 89, nepakankamą kūno masę turėjo 118 moksleivių. 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje mokosi 27 nutukę moksleiviai, 17 – 

Skaistgirio vidurinėje mokykloje. Mindaugių pagrindinėje mokykloje mokosi 76 moksleiviai, iš jų 7 

serga nutukimu. Mokyklos, kurios nėra nurodytos diagramoje, nutukimu sergančių vaikų visai 

neturi arba turi po vieną - du nuo per didelės kūno masės kenčiantį  moksleivį. 

 

15 pav. Nutukimu sergančių moksleivių pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

Moksleivių su padidintu svoriu nėra Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje, Plikiškių 

mokykloje - daugiafunkciniame centre ir Gaižaičių pagrindinėje mokykloje. Padidintą svorį turi 122   

moksleiviai (3,9 proc.). Skaistgirio vidurinėje mokykloje su padidinta kūno masę mokosi 20 moksleivių, 

Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje – 31 moksleivis turintis viršsvorio, Mato Slančiausko 

progimnazijoje yra 24 moksleiviai su padidintu svoriu. 
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16 pav. Moksleivių, turinčių  padidintą svorį,  pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m. 

 

 

Pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose, profilaktinių sveikatos patikrinimų metu, 

nustatyta, kad nepakankamą kūno svorį turi 118 (2011 m. - 140 moksleivių) mokyklinio amžiaus 

vaikų (3,8 proc.). Penkiose rajono mokyklose (Gaižaičių, Gataučių M. Katiliūtės, Gasčiūnų 

pagrindinėse mokyklose, Plikiškių mokykloje – daugiafunkciniame centre ir Joniškio Jaunimo ir 

suaugusiųjų mokykloje) moksleivių su nepakankama kūno mase nėra. Daugiausia vaikų turinčių šį 

sutrikimą mokosi Kriukų pagrindinėje mokykloje ir Mato Slančiausko progimnazijoje (17 pav.). 

  

17 pav. Nepakankamo svorio moksleivių  pasiskirstymas pagal mokyklas 2012 m.  

Pagrindinę fizinio pajėgumą grupę lanko 89,8 proc. rajono moksleivių (2011 m. – 88,4 

proc.). Dėl įvairių sveikatos sutrikimų, dešimtadalis moksleivių nėra priskirti pagrindinei fizinio 

pajėgumo grupei. Joniškio „Aušros“ gimnazija pirmauja, pagal nelankančiųjų pagrindinės fizinio 

aktyvumo grupės mokinių skaičių. Parengiamąją kūno kultūros grupę lanko 74 moksleiviai, 35 – 
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specialiąją ir 12 mokinių yra atleisti nuo kūno kultūros pamokų. Viso šioje mokykloje pagrindinės 

kūno kultūros grupės nelanko 21,7 proc. moksleivių.  

 

18 pav.  Moksleivių pasiskirstymas pagal fizinio pajėgumo grupes 2011 – 2012 m., proc. 

 

IŠVADOS: 

 Daugiau nei ketvirtadalis (27 proc.) moksleivių turi regėjimo sistemos sutrikimų. 

 Netaisyklinga laikysena diagnozuota vienam iš penkių moksleivių.  

 Vienam iš dešimties moksleivių diagnozuoti širdies-kraujagyslių sistemos sutrikimai. 

 Penktadalis mokinių turi karieso pažeistų dantų (19,1 proc.). 

 Kas septintas moksleivis turi antsvorio ar yra nutukęs, keturi iš dešimties – nepakankamos 

kūno masės. 

 Dešimtadalis moksleivių nelanko pagrindinės fizinio pajėgumo grupės. 

 

REKOMENDACIJOS UGDYMO ĮSTAIGŲ VADOVAMS 

 

Gyvensenos įpročiai pradeda formuotis vaikystėje. Neretai jau vaikai ir paaugliai 

pradeda rūkyti, vartoti alkoholį, jie nesveikai maitinasi, nepakankamai juda. Tokiame amžiuje 

nustatoma per didelė kūno masė, padidėjęs arterinis kraujospūdis, lėtinės kvėpavimo sistemos ligos, 

sutrikusi medžiagų apykaita. Vaikystėje ir paauglystėje susiformavę nesveikos gyvensenos 

veiksniai labai padidina riziką tiek susirgti, tiek ir numirti nuo labiausiai paplitusių lėtinių ligų.  

Mokykla – tai ta institucija, kuri turėtų aktyviai dalyvauti sprendžiant vaikų 

neinfekcinių ligų rizikos veiksnių mažinimo problemą. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) 
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Europos regiono biuro programoje „Sveikata visiems XXI amžiuje“ pabrėžiama, kad kiekvienos 

visuomenės uždavinys yra užtikrinti sveiką vaikų gyvenimą. Vaiko fiziniam, emociniam ir 

socialiniam ugdymui tinkamos aplinkos sukūrimas yra ta investicija, kuri ilgą laiką teigiamai veiks 

sveikatą.  

Tačiau norint, kad šie tikslai būtų įgyvendinti, būtina, kad tiek asmens, tiek 

visuomenės sveikatos specialistai, tėvai bei pedagogai skirtų daugiau dėmesio lėtinių neinfekcinių 

ligų profilaktikai ir sveikos gyvensenos ugdymui. Glaudus bendradarbiavimas su visuomenės 

sveikatos specialistais neabejotinai palengvins daugelio sveikatos problemų sprendimą. 

I. Siekiant išsaugoti moksleivių regėjimą patariame:  

1.1.  Mokyklų steigėjams, mokyklų administracijoms užtikrinti higienos 

normas atitinkantį dirbtinės apšvietos lygį mokyklose.  

1.2.  Atliekant dirbtinio apšvietimo rekonstrukcijas mokyklose, numatyti 

liuminescencinių lempų naudojimą.  

1.3.  Padėti moksleiviams formuoti taisyklingos regos įgūdžius: skaityti, 

rašyti tik gerai apšviestoje aplinkoje; mokantis atstumas nuo akių iki knygos 

(sąsiuvinio) turi būti 35–40 cm; moksleiviams po įtempto 15–20 min. skaitymo ar 

rašymo, leisti pažiūrėti pro langą į tolį.  

1.4.  Žiūrėti televizorių ar dirbti su kompiuteriu ne ilgiau kaip 35–40 

minučių, po to daryti 10 minučių pertraukėlę.  

1.5.  Pertraukėlių metu pasistengti atpalaiduoti akis, būtina pažiūrėti į tolį, 

pvz., pro langą.  

Labai aktuali problema tarp vaikų yra stuburo ligos. Tai stuburo iškrypimai, 

netaisyklinga laikysena. Higienos instituto Sveikatos informacijos centro duomenimis, 

netaisyklingos laikysenos skaičius didėja. Netaisyklingos laikysenos pagrindinės priežastys yra 

vaikų ilgas sėdėjimas prie televizoriaus ar kompiuterio, netaisyklingas sėdėjimas jiems 

nepritaikytuose balduose, taip pat turi įtakos ir per daug sverianti ar netinkamai nešiojama 

kuprinė.  

II. Rekomendacijos:  

2.1. Mokyklos steigėjas, mokyklos administracija turi užtikrinti higienos 

normas atitinkantį patalpų išplanavimą, įrenginių saugą patalpose, tinkamus pagal 

ūgį vaikams baldus.  

2.2.   Mokyti vaikus taisyklingai sėdėti prie stalo ar žiūrint televizorių.  

2.2. Mokyti vaikus, kad į mokyklą neštųsi tik tai dienai reikalingus daiktus.  
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2.3. Nešant kuprinę, visada užsidėti diržus ant abiejų pečių. 

Dantų ėduonis ir jo atsiradimo priežastys 

 

Dantų ėduonis (kariesas) – viena iš labiausiai paplitusių dantų ligų. Jos priežastys – 

dantų apnašos, angliavandeniai ir individualus imlumas ėduoniui. Apnašos – tai nematoma plėvelė 

iš maisto likučių, mikrobų, seilių sudėtinių dalių. Nevalant ar neatidžiai nuvalius dantis, apnašos 

kaupiasi tarpdančiuose, dantų vagelėse, ties dantenų kraštu. Dantų apnašose yra daugybė 

bakterijų. Jos skaldo cukrų iki rūgščių, kurios tirpina kietuosius danties audinius. Taip vystosi 

ėduonis. Dėl ilgalaikio dantų minkštojo apnašo poveikio atsiranda blogas burnos kvapas, 

neestetiškai atrodo dantys, dantenos, vystosi ėduonis. 

III. Rekomendacijos:  

3.1. Mokyti  vaikus du kartus per dieną taisyklingai valyti dantis šepetėliu ir pasta su 

fluoru. 

3.2.  Skatinti laikytis sveikos mitybos rekomendacijų. 

3.3. Rekomenduojama vaikams periodiškai lankytis pas higienistą ar odontologą. 

3.4. Informuoti tėvelius apie  nemokamą vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa. Programa skirta vaikų nuo 6 iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų 

kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai.  

Antsvorio ir nutukimo koregavimas ypač svarbus tiems moksleiviams, kurie sveria per 

daug. Sureguliavus svorį, dažnai normalizuojasi ir kraujospūdis. 

IV. Fizinio aktyvumo didinimo rekomendacijos: 

  4.1. Pirmiausia reikia įvertinti mokinio fizinį aktyvumą. Paprasčiausias būdas 

nepakankamam fiziniam aktyvumui įvertinti – žodinė ar anketinė moksleivio apklausa apie sporto 

klubo lankymą, aktyvią fizinę veiklą laisvalaikio metu. Nepakankamai fiziškai aktyviais reikėtų 

laikyti tuos mokinius, kurių fizinė veikla apsiriboja vien tik fizinio lavinimo pamokomis (pvz., jei 

nelanko nei sporto klubo, nei šokių būrelio) ir kurie laisvalaikiu aktyviai fizinei veiklai skiria 

valandą ir mažiau kaip valandą per savaitę.  

4.2. Ypač svarbu nustatyti bei koreguoti nutukusių, turinčių antsvorio mokinių fizinį 

aktyvumą.  

4.3. Didinti mokinių motyvaciją, aiškinant fizinio aktyvumo naudą sveikatai.  

4.4. Organizuoti privalomas 3 kūno kultūros pamokas per savaitę.  
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4.5. Užtikrinti kūno kultūros pamokų organizacinę struktūrą ir didinti atliekamų 

pratimų įvairovę.  

4.6. Jei mokinys dažnai be priežasties praleidžia kūno kultūros pamokas, išsiaiškinti 

dėl kokių priežasčių jis nenori sportuoti (per didelis krūvis, blogas fizinis pasirengimas ir t.t.).  

4.7. Tobulinti sportinę bazę.  

4.8. Prie mokyklų įrengti aikšteles dviračių laikymui, kad mokiniai ir mokytojai į 

pamokas galėtų atvykti dviračiais.  

 

Rekomendacijos parengtos pagal: 

http://www.smlpc.lt  

  

5. LAIKINAS NEDARBINGUMAS IR NEĮGALUMAS 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, laikino nedarbingumo atvejų 

skaičius 1000-čiui apdraustųjų 2011 m. išaugo iki 393,21 atvejo (2010 m. 335/1000-čiui 

apdraustųjų) (16 pav.). Vienam apdraustajam 2011 m. buvo apmokėtos 6,38 ligos dienos, (2010 m. 

– 5,87 dienos).  

 

16 pav. Nedarbingumo atvejai 1000-čiui apdraustųjų, skaičiaus pokyčiai 2008-2011 m. 

Šaltinis: VSDFD Šiaulių skyrius 

 

http://www.smlpc.lt/
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Vidutinė vieno atvejo trukmė (apmokėtos dienos) 2011 m. siekė 16,23 dienų ir buvo 

mažesnė nei 2010 m. – 17,08 dienos. Didžiausią dalį, laikino nedarbingumo atvejų skaičius 1000-

čiui apdraustųjų sudarė dėl ligos – 299,91 atvejų, dėl slaugos – 34,59 atvejų,  dėl nelaimingų 

atsitikimų buityje – 57,12 atvejų ir 1,59 atvejų dėl nelaimingų atsitikimų darbe (-į, -iš darbo) (17 

pav.). 

 
17 pav. Laikino nedarbingumo atvejų 1000-čiui apdraustųjų skaičiaus pokyčiai 2010-2011 m. 

Šaltinis: Šaltinis: VSDFD Šiaulių skyrius 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM duomenimis, 2011 m. 145 

darbingo amžiaus asmenims pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis (2010 m. - 115). 

Didžiausia dalis asmenų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis buvo tarp 45-

55 metų amžiaus gyventojų. (34,5 proc.). Asmenims, nuo 55 metų iki pensinio amžiaus 0-55 proc.  

darbingumo lygis nustatytas 24,8 proc. suaugusiųjų. Palyginus su 2010 m. ženkliai (9,3 proc.) 

išaugo 25-44 m. amžiaus grupės asmenų, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas 0-55 darbingumo 

lygis, skaičius (18 pav.). 
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18 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas,  

 atsižvelgiant į amžiaus grupes 2010-2011 m., proc. 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

 

Asmenims, 0–55 proc. darbingumo lygis dažniausiai buvo nustatytas dėl piktybinių 

navikų (16,6 proc.), kraujotakos sistemos ligų (15,2 proc.), psichikos ir elgesio sutrikimų (11 proc.). 

Palyginus su 2010 m. išaugo asmenų skaičius, kuriems nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis dėl 

jungiamojo audinio skeleto-raumenų sistemos ligų nuo 11,3 proc. 2010 m iki 13,8 proc. 2011m., ir 

nervų sistemos ligų nuo 14 proc. 2010 m. iki 16,6 proc. 2011 m. (19 pav.).  

 

19 pav. Suaugusiųjų, kuriems pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. nedarbingumo lygis, 
pasiskirstymas pagal ligas 2010-2011 m., proc. 

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 
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Neįgalumas 2011 metais pirmą kartą nustatytas devyniolikai vaikų nuo 0-17 metų amžiaus 

(2010 m. – 17 vaikų) (20  pav.).  Iš jų 57,9 proc. lengvas neįgalumo lygis, 26,3 proc. – vidutinis, 

sunkus – 15,8 proc. Didžiajai daliai vaikų pirmą kartą neįgalumas nustatytas 0-4 metų amžiaus 

grupėje – 42,1 proc. ir 5-9 metų – 31,6 proc. Vyresniems vaikams, 10-14 m. amžiaus pirmą kartą 

neįgalumas nustatytas 10,5 proc., 15-17 m. vaikams – 15,8 proc. Dažniausios vaikų neįgalumo 

priežastys buvo įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos – 31,6 proc. 

nuo visų vaikų, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas. Antroje vietoje jungiamojo 

audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos – 15,8 proc. Vaikų neįgalumas dėl psichikos ir elgesio 

sutrikimų bei kvėpavimo sistemos ligų nustatytas abiejose grupėse po 10,5 proc.  

 

20 pav. Vaikų (0-17 m. amžiaus), kuriems pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas,  

 skaičius pokyčiai 2008-2011 m. 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

 

IŠVADOS:  

1. Nedarbingumo atvejų skaičius didėjo, tačiau vieno atvejo dienų trukmė mažėjo. 

2. Palyginus su 2010 m. asmenų, kuriems nustatytas neįgalumas 2011 metais užregistruota  

daugiau. 

3. 2011 m. išaugo asmenų skaičius, kuriems neįgalumas nustatytas dėl jungiamojo audinio 

skeleto-raumenų sistemos sutrikimų ir nervų sistemos ligų. 
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4. Pagrindines vaikų neįgalumo priežastis sudaro įgimtos formavimosi ydos, deformacijos 

ir chromosomų anomalijos bei  jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos. 

6. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS RAIDA 

 

6.1. Sveikatos priežiūros ištekliai 

 

2011 m. Joniškio rajone dirbo 45 gydytojai, 8 odontologai, 226 specialistai su aukštuoju ar  

aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) (3 lentelė).  

 

3 lentelė. Sveikatos personalo skaičiaus pokyčiai Joniškio rajone 2007-2011 m. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Gydytojų skaičius 45 46 42 43 45 

10000-čiui gyv. 14,94 15,27 14,12 15,2 16,34 

Odontologų skaičius 6 5 6 7 8 

10000-čiui gyv. 1,99 1,66 2,02 2,5 2,9 

Kitų specialistų su aukštuoju ar 
aukštesniuoju medicinos išsilavinimu 
(ne gydytojų) 

242 235 229 226 226 

10000-čiui gyv. 80,34 79,02 78,1 80,0 82,04 

Iš jų:      

      Slaugos specialistai 187 182 176 186 179 

      1000-čiui gyv. 62,08 60,42 59,18 65,8 64,98 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

6.2. Ambulatorines paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veikla 

 

Joniškio rajono gyventojai 2011 m. pas gydytojus apsilankė 151 250 kartų. Vienam 

gyventojui per metus teko 5,42 apsilankymų pas gydytojus. Šiaulių apskrities vidurkis sudaro 6,44 

(1 gyventojui) apsilankymų pas gydytojus. Iš visų apsilankymų profilaktiniai patikrinimai sudaro  

20269 atvejus arba 13,2 proc., apsilankymai namuose - 1,7 proc. (2580 apsilankymai),  mokami 

apsilankymai - 3,5 proc. (5266 apsilankymai). 
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4 lentelė. Joniškio rajono gyventojų apsilankymų pas gydytojus skaičius 2011 m. 

Iš viso 

apsilankymų 

Apsilankymų 

skaičius 1-am 

gyventojui 

Iš visų apsilankymų -

profilaktiniai 

Iš visų apsilankymų –

apsilankymai namuose 

Iš visų apsilankymų – 

mokami apsilankymai 

abs. sk. % abs. sk. % abs. sk. % 

151250 5,42 20269 13,4 2580 1,7 5266 3,5 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Joniškio rajono ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose suaugusiems asmenims 

(18 m. +), užregistruota 36216 susirgimų. Tūkstančiui suaugusiųjų gyventojų tenka 1617,7 

susirgimų, iš jų naujai užregistruoti susirgimai sudaro 15933 atvejus. Naujų susirgimų  1000-čiui 

suaugusiųjų gyventojų tenka 711,7 atvejai. Vaikams, 2011 m. užregistruoti 11847 susirgimai. 

Tūkstančiui vaikų tenka 2147,8 užregistruotų susirgimų. Naujai užregistruotų susirgimų vaikams 

2011 m. buvo 9349 atvejai, tai sudaro 1694,9 atvejus 1000-čiui vaikų. 

Ambulatorinių ligonių ištyrimo apimtys 2011 m. nežymiai sumažėjo palyginus su 

2010 m. Laboratorinių tyrimų šimtui apsilankymų  2011 m. iš viso buvo atlikta 45,2 (2010 m. – 

59,9/100 apsilankymų). Iš šimto apsilankiusiųjų, hematologiniai tyrimai buvo atlikti 14,9 kartų, 

biocheminiai – 5,3 ir imunologinių 0,6 kartų. Rentgenologiniai tyrimai šimtui apsilankymų buvo 

atlikti 8,3 kartų (2010 m. - 8,6/100 aps.). Funkcinės diagnostikos procedūrų 4,5 kartų šimtui 

apsilankiusiųjų (2010 m. – 4,6/100 aps.). 

5 lentelė. Ambulatorinių ligonių ištyrimo apimtis 2010- 2011 m. (100 apsilankymų) 

Laboratorinių tyrimų 
Rentgenologinių 

tyrimų 

Funkcinės 

diagnostikos 

procedūrų 
Iš viso 

hemato- 

loginių 

citolo- 

ginių 

bioche- 

minių 

imuno-

loginių 

2010 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2011 2010 2011 

59,9 45,2 14,9 - 5,3 0,6 8,6 8,3 4,6 4,5 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Sveikatos priežiūros įstaigose ilgalaikis stebimų suaugusiųjų ligonių skaičius išaugo 

nuo 13700 atvejų 2010 m. iki 17493 – 2011 m. Tūkstančiui gyventojų 2011 m. teko 788,4 stebimų 

ligonių, 2010 m. tik 606,5/1000-čiui gyventojų. Vaikų (0-17 m.) tarpe ilgalaikis stebimų ligonių 

skaičius taip pat padidėjo. 2011 m. buvo stebimas 2521 vaikas (0-17 m.), t.y. 325 daugiau nei 2010 

m. (2196 vaikai). Stebimų vaikų skaičius 2011 m. 1000-čui gyventojų sudarė 470,3 atvejus (2010 

m. - 387,2/1000 gyv.). 
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Joniškio rajono gyventojų apsilankymai pas odontologus keletą metų iš eilės kinta 

mažai. Iš viso apsilankymų pas odontologus 2011 m. buvo 13799 kartai. Apsilankymų skaičius 

vienam gyventojui sudarė 0,49.  

6 lentelė. Apsilankymai pas odontologus 2009- 2011 m. 

Iš viso apsilankymų Apsilankymų skaičius 1-am gyventojui 

2009 m. 2010 m. 2011 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 

15589 13662 13799 0,53 0,47 0,49 

 Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

6.3. Stacionaro veikla 

 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, Joniškio rajono stacionaro veikla 

2011 m. kito nežymiai palyginus su 2010 m. Stacionaro lovų skaičius liko toks pat, kaip 2010 m., 

tuo tarpu ligonių hospitalizuota 241 asmeniu daugiau. Dėl tos priežasties sutrumpėjo vidutinis 

gulėjimo laikas, išaugo lovos apyvarta ir pagerėjo lovos funkcionavimas (7 lentelė). 

 

7 lentele. Pagrindiniai lovų veiklos rodikliai  (be slaugos, reab.) 2009-2011 m. 

 2009 2010 2011 

Stacionaro lovų skaičius  120 109 109 

10000-čių gyv. 40,9 38,6 39,6 

Hospitalizuota ligonių 4278 4635 4876 

1000-čiui gyv. 146 164,01 177 

Vidutinis gulėjimo laikas (dienos) 6,47 6,12 6,08 

Lovos apyvarta 41,21 42,62 44,88 

Lovos funkcionavimas 266,66 261,03 272,84 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

  

Laboratorinių ir rentgenologinių tyrimų bei funkcinės diagnostikos procedūrų 2011 m. 

skaičius tenkantis vienam stacionaro ligoniui palyginus su 2010 m. beveik nekito. Tačiau 

laboratorinių tyrimų skaičius vienam stacionaro ligoniui išliko beveik dvigubai mažesnis už 

apskrities vidurkį ir Šiaulių rajoną. 

8 lentelė. Stacionaro ligonių ištyrimo apimtis 2010-2011 m. (1-am stacionaro ligoniui) 
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Vietovės 

pavadinimas 

 

Laboratorinių tyrimų Rentgenologinių tyrimų 
Funkcinės diagnostikos 

procedūrų 

2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 2010 m. 2011 m. 

Iš viso Lietuvoje 13,6 14,4 1,0 0,9 0,9 0,8 

Šiaulių apsk. 13,4 14,4 1,6 1,0 0,9 0,8 

Joniškio r. 7,5 7,4 0,7 0,7 0,9 1,0 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

6.4. Greitosios medicinos pagalbos veikla 

 

Joniškio rajone 2011 m. greitoji medicinos pagalba buvo suteikta 6238  kartus, t.y. beveik 

dviem su puse šimto (242) kartų daugiau nei 2010 m. (5996). Nors greitosios medicinos pagalbos 

suteiktų paslaugų skaičius ir išaugo, tačiau suteiktos pagalbos struktūra išliko tokia pat, kaip ir 2010 

m. Analizuojant pagal suteiktos pagalbos struktūra matome, kad didžiąją dalį  (78,3 proc.) pagalbos 

sudarė ūmūs susirgimai ir būklės. Dėl nelaimingų atsitikimų greitosios medicinos pagalbos 

iškvietimai sudarė 14,4 proc. Gimdyvių ir ligonių pervežimams teko 6,9 proc., nėštumo ir 

pogimdyminio laikotarpio patologijai  - 0,4 proc. 

Vaikams medicinos pagalba iš viso suteikta 800 kartų, tai sudaro 12,7 % nuo visos 

suteiktos pagalbos. Iš jų 660 kartų suteikta medicinos pagalba 0-14 m. vaikams. Ūmių susirgimų ir 

būklių dalis sudaro 81,7 %, nelaimingų atsitikimų – 10,9 %, pervežimai – 7,4 %. Vaikams nuo 15-

17 m. greitoji medicinos pagalba buvo suteikta 140 kartų. Ūmūs susirgimai ir būklės sudarė 66,4 % 

dalis, nelaimingi atsitikimai 25 %, pervežimai – 8,6 %. 

IŠVADOS: 

 Sveikatos personalo pokyčiai nežymūs. 

 Ambulatorinių ligonių ištyrimo apimtys 2011 m. nežymiai sumažėjo palyginus su 2010 m. 

 Stacionaro lovų skaičius nekito.  

 2011 m. ligonių hospitalizuota daugiau, nei 2010 m., sutrumpėjo vidutinis gulėjimo laikas, 

didėjo lovos apyvarta. 

 Stacionaro ligonių ištyrimo apimtys nekito. 

 Suteiktos greitosios medicinos pagalbos 2011 m. buvo daugiau, palyginus su 2010 m., 

struktūra nekito. 



 

 

41 

 

7. PREVENCINIŲ SVEIKATOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Prevencinių programų, finansuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) 

biudžeto lėšomis, 2011 metų vykdymo rezultatai geresni nei 2010 m. – panaudota daugiau 

programoms skirtų lėšų, programose dalyvavo daugiau gyventojų. Iš PSDF biudžeto 2011 m. 

penkioms prevencinėms programoms panaudota 152614 Lt., t.y. beveik pusantro karto daugiau nei 

2010 m. (102424 Lt.).  

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa patvirtinta 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729. Šiaulių teritorinės ligonių 

kasos duomenimis, 2011 metais Joniškio rajone 50-69 metų amžiaus moterų prisirašiusi prie ASP 

įstaigų buvo 3698. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugos buvo suteiktos 6,1 proc. moterų. VŠĮ Joniškio PSPC 2011 metais buvo 

prisirašiusios 2449  50-69 metų moterys, iš jų informavimo dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos buvo suteiktos 5,6 proc. UAB „Saulenė“ šių 

paslaugų 50-69 m. moterims suteikė 7,5 proc. IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“ informavimo 

dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos suteiktos 6,6 

proc.  vyresnio amžiaus moterų (6 pav.). 

 
 

6 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos 

informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2007-2011 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 



 

 

42 

 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių finansavimo programa 

vykdoma nuo 2004 metų (patvirtinta  sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu 

Nr. V-482). Joniškio rajone 2011 metais  prisirašiusių prie ASPĮ 25-60 m. moterų buvo 6514. 

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugos suteiktos 15,7 proc.  

rajono moterų. Aktyviausiai šią programą vykdė UAB „Saulenė“ (7 pav.).  

 

7 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

 informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos 

suteiktos 7,3 proc. 25-60 m. amžiaus moterų. Prie VŠĮ Joniškio PSPC 2011 m. buvo prisirašiusios 

4148 25-60 metų amžiaus moterys, iš jų gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų 

įvertinimo paslaugos suteiktos 253 moterims (6,1 proc. ). UAB „Saulenė“ iš 1417 prisirašiusiųjų 

šios paslaugos suteiktos 139 (9,8 proc.) moterims,. IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“ gimdos 

kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų suteikė 8,9 proc. 

prisirašiusių moterų (8 pav.). 
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8 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas  

Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 
Šaltinis: Šiaulių TLK 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa vykdoma nuo 2006 m. 

(patvirtinta sveikatos pasaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu nr. V-973). Informavimo 

paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką 2011 m. buvo suteiktos 29,1 % vyrų  

(2010 m. – 17,1 proc.) iš 3677 prisirašiusiųjų 50-75 metų amžiaus vyrų grupės (9 pav.).  

 

9 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo 

 paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 

 Šaltinis: Šiaulių TLK 
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Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programa vykdoma nuo 2006 metų (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 

2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu nr. V-913). Programa skirta vyrams nuo 40 iki 55 metų ir 

moterims nuo 50 iki 65 metų. Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. Joniškio 

rajono savivaldybės ASPĮ 2011 metais buvo prisirašę 6355 šio amžiaus asmenys (3373 – vyrai, 

2982 – moterys). Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 

įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę paslaugų skaičius sudarė 27,5 proc. (2010 m. – 21,4 proc.). Aktyviausiai 

ši programa buvo vykdoma  UAB „Saulenė“ (10 pav.). 

 

10 pav. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas 

 Joniškio rajone 2008-2011 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa patvirtinta 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713. Programa skirta vaikų nuo 6 

iki 14 metų nuolatinių krūminių dantų kramtomųjų paviršių ėduonies prevencijai. Joniškio rajone 

kelis metus iš eilės beveik nevykdoma vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

programa 2011 m. pajudėjo į priekį. Iš 2695 rajone gyvenančių 6-14 metų amžiaus vaikų šia 

programa pasinaudojo 217 (8,1 proc.), 2010 m. – 1,3 proc. (11 pav.). 
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11 pav. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis  

programos vykdymas Joniškio rajone 2007-2011 m., proc. 
Šaltinis: Šiaulių TLK 

 

IŠVADOS:  

 

 2011m. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos informavimo 

paslaugų buvo suteikta mažiau palyginus su 2010 m. 

 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos informavimo 

paslaugos vykdymas kito mažai. 

 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo paslaugos vykdymas 2011 m. 

pagerėjo 1,6 karto palyginus su 2010 m. 

 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas 2011 m. sumažėjo 

palyginus su 2010 m. 

 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas buvo 

geriausias per pastaruosius penkerius metus. 
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8. FIZINĖS APLINKOS VEIKSNIAI 
 

8.1. Maudyklų vandens stebėsena 

 

Maudyklų vandens kokybės stebėsena 2012 m. buvo vykdoma Žvelgaičių ežere ir 

Mikšiūnų tvenkinyje.  Švėtės upėje ir Joniškio tvenkinyje vandens kokybė buvo tikrinta tik gegužės 

17 d., dėl atliekamų valymo darbų imti sekančius bandinius buvo netikslinga. Maudymosi sezono 

metu buvo paimti 5   bandiniai iš Žvelgaičių ežero ir 4 bandiniai iš Mikšiūnų tvenkinio. Lietuvos 

higienos normos HN 92:2007 reikalavimams neatitiko š.m. rugpjūčio 23 d. paimtas bandinys iš 

Mikšiūnų tvenkinio. Visi kiti tirti bandiniai higienos normos reikalavimus atitiko. 

8.2.  Vandentiekio vanduo 
 

UAB „Joniškio vandenys“ pateiktais duomenimis, 2011 m. centralizuotu vandentiekiu 

naudojosi 11442 (41 proc.) gyventojai, 2010 m. – 39,3 proc. Mieto gyventojų dalis,  kurie naudojai 

centralizuotai tiekiamu vandeniu sudaro 51,4 proc. t.y. 6239 gyventojai (2010 m. – 6105 gyv.), 

kaimo -  33 proc. (5203 gyv.), 2010 m. – 5199 gyventojai. Nuotekos tvarkomos pagal teisės akto 

reikalavimus 8825 rajono gyventojams (2010 m. – 8663 gyv.). 

Geriamojo vandens mėginių, kuriuose žarninių lazdelių (e.coli) ir/ar žarninių 

enterokokų skaičius viršytų ribinį mikroorganizmų skaičių per tam tikrą laikotarpį 2011 m. nebuvo. 

Skaistgirio miestelio geriamajame vandenyje yra viršijama nitratų koncentracija. 

 

APIBENDRINIMAS 

 

Gyventojų skaičius rajone mažėja dėl migracijos, didelio mirtingumo bei mažo 

gimstamumo. Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja. Užregistruotų santuokų ir ištuokų 

skaičius 2011 m. augo. Pagrindinės rajono gyventojų mirtingumo priežastys nekito, t.y. kraujotakos 

sistemos ligos ir piktybiniai navikai. 

Joniškio rajone 2011 m. buvo užregistruoti 5342 asmenys, sergantys kraujotakos 

sistemos ligomis, sergamumo rodiklis siekė 191,40/1000 gyv. (2010 m. – 178/1000 gyv.). 

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto duomenimis, 2011 m. sergamumas 

piktybiniais navikais sumažėjo nuo 406,46/100000 gyv. (2010 m.)  iki 383,5/100000 gyv. 
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Dominuoja odos, plaučių, trachėjos ir bronchų piktybiniai navikai bei priešinės liaukos piktybiniai 

navikai. 

Vaikų sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu 2011 m. buvo 

daugiau nei 2010 m. Padaugėjo vaikų sergančių astma ir astminėmis būklėmis. Turinčių 

netaisyklingą laikyseną, vaikų skaičius Joniškio rajone yra didžiausias palyginus su kitais Šiaulių 

apskrities rajonais. Daugėja vaikų, sergančių akių ligomis. Išaugo vaikų traumatizmas, dažniausios 

traumos – galvos sužalojimai, pečių lanko ir rankos lūžimai.   

Išanalizavus profilaktinių moksleivių patikrinimų duomenis, paaiškėjo, kad iš 3142 sveikatą 

pasitikrinusių moksleivių, du trečdaliai turi įvairių sveikatos sutrikimų, sveikų mokinių dalis sudaro 

29,3 proc.  

Nedarbingumo atvejų skaičius didėjo, tačiau vieno atvejo dienų trukmė mažėjo. 

Palyginus su 2010 m. asmenų, kuriems nustatytas neįgalumas 2011 metais užregistruota  daugiau. 

2011 m. išaugo asmenų skaičius, kuriems neįgalumas nustatytas dėl jungiamojo audinio skeleto-

raumenų sistemos sutrikimų ir nervų sistemos ligų. Pagrindines vaikų neįgalumo priežastis sudaro 

įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir chromosomų anomalijos bei  jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų sistemos ligos. 

  Sveikatos personalo pokyčiai nežymūs. Ambulatorinių ligonių ištyrimo apimtys 2011 

m. nežymiai sumažėjo palyginus su 2010 m. Stacionaro lovų skaičius nekito. Ligonių hospitalizuota 

daugiau, nei 2010 m., sutrumpėjo vidutinis gulėjimo laikas, didėjo lovos apyvarta. Stacionaro 

ligonių ištyrimo apimtys nekito. Suteiktos greitosios medicinos pagalbos 2011 m. buvo daugiau, 

palyginus su 2010 m., struktūra nekito. 

Pagerėjo Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo paslaugų ir 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programų vykdymas. Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinių priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas kito mažai.  

Blogėjo Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos ir Atrankinės mamografinės patikros dėl 

krūties vėžio programos informavimo paslaugų vykdymas. 
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