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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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DEMOGRAFINĖ IR SOCIOEKONOMINĖ SITUACIJA 

 

Demografija 

Statistikos departamento duomenimis, jau daugelį metų gyventojų skaičius rajone, 

kaip ir visoje šalyje mažėja: per praėjusius metus sumažėjo 1050 asmenų ir 2011 m. pradžioje 

Joniškio rajone gyveno 28260 gyventojų, iš jų 13260 (46,9 proc.) sudarė vyrai ir 15000 (53,1 proc.) 

moterų. Miesto teritorijoje (Joniškis, Žagarė)  gyventojų buvo 12279, kaimo vietovėse – 15981 

gyventojas. 

 Demografiškai Joniškio rajonas, kaip ir visa Lietuva yra senėjantis. Vidutinis rajono 

gyventojų amžius 2011 metų pradžioje sudarė 39,9 metų (vyrų – 37 m.; moterų – 42,4 m.).   

Joniškio rajone 2010 m. 22,8 proc. gyventojų buvo 60 metų ir vyresni. Išlaikomo amžiaus žmonių 

koeficientas rodo, kad šimtui 15–59 metų amžiaus gyventojų tenka 41 asmuo, turintis 60 metų ir 

daugiau, bei 26 vaikai nuo 0–14 m.  

Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja, tėvų kartą keičia kur kas mažesnė 

vaikų karta (1 pav.). 

 

1 pav. Joniškio rajono gyventojų demografinis senatvės koeficientas 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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1 lentelė Demografinė situacija Joniškio rajone 2005 – 2010 metais. 

Demografiniai duomenys 2005 2006 

 

2007 2008 2009 2010 

Gyventojų skaičius metų 

pradžioje 
31 210 30 822 30 429 30 123 29 741 29 310 

Gimstamumas 1000 gyventojų 8,8 8,1 8,7 9,7 9,6 9,0 

Mirtingumas 1000   gyventojų 14,1 14,7 15,4 14,5 13,8 14,7 

Natūralus gyventojų prieaugis 

1000 gyventojų 
-5,3 -6,6 -6,7 -4,8 -4,2 -5,7 

Vidutinė gyvenimo trukmė, 

metai (Šiaulių apskrityje) 

     Vyrai 

     Moterys 

71,06 

65,02 

77,20 

70,76 

64,86 

76,77 

70,53 

64,71 

76,52 

71,89 

66,45 

77,22 

73 

67,58 

78,3 

73 

67,55 

78,37 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

Rajone kasmet mažėja santuokų, ištuokų skaičius išlieka mažai kintantis. Santuokų skaičius 

tenkantis 1000-čiui rajono gyventojų 2010 m. sudarė 4,2, ištuokos – 3,2. 

2 lentelė. Santuokų ir ištuokų statistiniai rodikliai 2007 – 2010 m. 

Joniškio r. sav. 2007 2008 2009 2010 

Santuokų skaičius 173 195 158 120 

1 000 gyventojų tenka 

santuokų 4,8 6,5 5,4 4,2 

Ištuokų skaičius 93 80 87 93 

1 000 gyventojų tenka 

ištuokų 3,1 2,7 3 3,2 

 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 
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Mažas gimstamumas ir didelis mirtingumas nėra vieninteliai veiksniai, lemiantys 

gyventojų skaičiaus mažėjimą. Prie gyventojų mažėjimo prisideda ir migracija. Tarptautinė 

migracija 2010 m. sudarė 54 %. Iš Joniškio rajono į užsienio valstybes išvyko  798 asmenys. 

Bendras išvykusių asmenų skaičius per praėjusius metus buvo 1475, atvykusių beveik tris kartus 

mažiau – 596.  Migracijos saldo 2010 m. buvo didžiausias nuo 2005 m. ir, palyginti su 2009 m., 

išaugo beveik tris kartus (2 pav.).  

 

2 pav. Joniškio rajono gyventojų migracija 2010 m. 
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas 

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 2011 m. sausio 1d. buvo 

įregistruoti 3003 bedarbiai. Nedarbo lygis 2010 m. sausio 1 d. buvo 13,4 proc., 2011 m. sausio 1 d. 

– 16,3 proc., vidutinis metinis nedarbo lygis sudarė 15,4 proc. 

Pagal gyvenamąją vietą  daugiausia bedarbių 2011 m. sausio 1 d. užregistruota 

Joniškio mieste – 981 ir kaimo vietovėse gyvenančių asmenų – 1747, Žagarės mieste buvo 

užfiksuoti 274 bedarbystės atvejai.  Analizuojant pagal seniūnijas daugiausia bedarbių įregistruota 

Žagarės – 247, Joniškio – 243, Skaistgirio – 224. 

Vidutinis metinis jaunimo iki 25 m. nedarbo lygis buvo 7,5 proc. 
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Eismo įvykiai, nusikalstomos veikos 

 

Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Joniškio rajono policijos 

komisariato duomenimis, 2010 m. Joniškio rajone užregistruoti 24 eismo įvykiai, kuriuose 2 

žmonės žuvo (2009 m. – 5), 25 sužeisti asmenys (2009 m. – 20), iš kurių 4 vaikai  nuo 0-17 m. 

amžiaus. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 15 eismo įvykių (2009 m. – 8) (3 lentelė). 

3 lentelė Kelių eismo įvykiai ir jų padariniai. 

 2006 m. 2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 

Kelių eismo įvykiai, kuriuose 

nukentėjo žmonės, iš viso 

žuvo 

sužeista 

44 

9 

52 

37 

8 

36 

31 

7 

29 

21 

5 

20 

24 

2 

25 

Transporto įvykių, kuriuose 

dalyvavo asmuo apsvaigęs 

nuo alkoholio 

43 53 37 8 15 

Eismo įvykiai, kuriuose 

nukentėjo vaikai (0-17 m.)  

žuvo 

sužeista 

2 

.. 

0 

.. 

1 

2 

0 

4 

0 

4 

 

Nusikalstamų veikų 2010 m. užregistruota 192, iš jų vyrams – 169, moterims -23. 

Daugiausia nusikalstamų veikų užregistruota 40-59 metų amžiaus grupėje – 38 bei nepilnamečių 

tarpe. Nepilnamečių atliktų nuskalstamų veikų viso užregistruoti 48 atvejai, net 35 kartus nusikalto 

16-17 m. amžiaus paaugliai, 13 veikų užregistruota 14-15 metų amžiaus grupėje. 

 

Nelaimingi atsitikimai darbe 

 

Nelaimingų atsitikimų darbe 2010 metais įvyko 8, iš jų: lengvų – 6,  1 sunkus ir 1 mirtinas 

(3 pav.). 87,5 proc. nelaimingų atsitikimų įvyko vyriškos lyties atstovams. Sunkių ir mirtinų 

nelaimingų atsitikimų darbe skaičius beveik nekinta, lengvų – mažėja. 
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3 pav. Nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus pokyčiai 2006-2010 m. 

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija  

MIRTINGUMAS 

 

Joniškio rajone 2010 metais mirė 423 gyventojai (14,7/1000 gyv.). Palyginus su 2009 m. 

mirtingumas nežymiai padidėjo. Didžiausią dalį (63 proc.) visų mirties priežasčių sudarė 

kraujotakos sistemos ligos, 19 proc. – piktybiniai navikai, 8 proc. – išorinės priežastys (3 pav.). 

Ketvirtoje vietoje –  mirtingumas dėl virškinimo sistemos ligų (4 proc. visų mirties atvejų).  

 

4 pav. Joniškio rajono gyventojų mirties priežasčių struktūra 2010 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Joniškio rajone mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis tenkantis 100000 

gyventojų yra didžiausias palyginus su Lietuvos vidurkiu, Šiaulių apskritimi bei gretimu Pakruojo 

rajonu. 

 

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

Joniškio bei Pakruojo rajonuose 2010 m. tenkantis 100000 gyventojų. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

 

APIBENDRINIMAS: 

 Gyventojų skaičius Joniškio rajone sistemingai mažėja dėl didelio mirtingumo, mažo 

gimstamumo ir migracijos. 

 Demografinis senatvės koeficientas kasmet didėja. 

 2010 m. užregistruota mažiaus santuokų, ištuokų skaičius beveik nekinta. 

 2010 m. atvykusiųjų į rajoną gyventojų 2,5 karto mažiau nei išvykusių. 

  2010 m. pagrindinės rajono gyventojų mirtingumo priežastys yra kraujotakos sistemos ligos 

ir piktybiniai navikai. 
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SVEIKATOS BŪKLĖ 

 

Kraujotakos sistemos ligos 

 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, asmenų, sergančių 

kraujotakos sistemos ligomis, skaičius kasmet didėja (6 pav.). Joniškio rajone 2010 m. buvo 

užregistruoti 5123 asmenys, sergantys kraujotakos sistemos ligomis, sergamumo rodiklis siekė 

178/1000 gyv. 1000 vyrų teko 133,01 sergantys kraujotakos sistemos ligomis, 1000 moterų – 

217,72. Dažniausiai gyventojai sirgo hipertenzinėmis ligomis 124,3/1000 gyv., išemine širdies liga 

37,3/1000 gy., insultu 8,1/1000 gyv. 

 

6 pav. Ligotumas kraujotakos sistemos ligomis, atvejų skaičiaus 1000 gyv. pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Piktybiniai navikai 

 

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto duomenimis, sergamumas piktybiniais 

navikais 2010 m. siekė 406,46/100000 gyv. (7 pav.). Didžiausias sergamumas piktybiniais navikais 

užregistruotas 2009 metais, jis siekė 484,34/100000 gyv. Vyrų sergamumas piktybiniais navikai 

pastaraisiais metais šiek tiek sumažėjo ir siekė 215,4/100000 gyv. (2009 m. –291,28/ /100000 gyv.), 

moterų – 191,1/100000 gyv. (2009 m.- 193,1/100000 gyv.). Dažniausiai 2010 m. nustatyti plaučių, 

trachėjos ir bronchų (66,01/100000 gyv.), krūties ir odos (48,64/100000 gyv.), priešinės liaukos 
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(38,21/100000 gyv.) piktybiniai navikai. Vyrams dažniausiai buvo diagnozuoti plaučių, trachėjos ir 

bronchų (118,49/100000 vyrų), priešinės liaukos (81,46/100000 vyrų). Moterų tarpe didžiausias 

sergamumas nustatytas krūties (91,62/100000 moterų), odos (52,35/100000 moterų) ir gimdos kūno 

(32,72/100000 moterų) piktybiniais navikais. 

 

7 pav. Sergamumo piktybiniais navikais 100000 gyv. pokyčiai 2005-2010 m. 
Šaltinis: Vilniaus universiteto Onkologijos institutas 

 

Joniškio rajone 2010 m. buvo užregistruoti 117 asmenų, kuriems diagnozuoti 

piktybiniai navikai (4,06/1000 gyv.), iš jų 27 nustatyta I susirgimo stadija, 21- II stadija, 23 – III ir 

18 - IV stadijos, 28 asmenims  - stadija nenurodyta. 

 

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, 2010 m. buvo 

užregistruoti 2458 asmenys, patyrę traumas (85,39/1000 gyv.). 2010 m. buvo užregistruoti 675 

vaikai (0-17 metų) (1000 vaikų – 114,8), kuriems diagnozuota bent viena trauma, ir 1783 

suaugusieji (1000 suaugusiųjų – 77,8).  
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2010 m. užregistruoti 696 ligoniai, gydyti stacionare nuo traumų ir apsinuodijimų 

(24,18/1000 gyv.). Transporto įvykiai sudarė  5,3 proc., tyčiniai susižalojimai 4,7 proc., 

pasikėsinimai – 6,0 proc. (Lietuvos vidurkis  - 3,9 proc.) visų traumų priežasčių (8 pav.). Šeštadaliui  

traumų priežastys (15,5 proc.) nenurodytos. 

 

8 pav. Traumų priežasčių struktūra 2010 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Kvėpavimo sistemos ligos 

 

Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010 m. užregistruoti 

4890 sergantys asmenys, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose 

buvo diagnozuota bent viena kvėpavimo sistemos liga. 1000 gyventojų teko 169,9 sirgę asmenys 

(2009 m.  – 189/1000gyv.). Vaikai ypač dažnai sirgo kvėpavimo sistemos ligomis – 1000 vaikų 

teko 406,2 sirgusieji, 1000 suaugusiųjų – 116,1. Iš kvėpavimo sistemos ligų daugiausia 

užregistruota ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir gripo (108,4/1000 gyv.) atvejų. 

Skiepai 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, 2010 m. skiepijimų apimtys Joniškio 

rajone tuberkuliozės vakcina  (naujagimiai) siekė 100 proc. (2009 m. – 99,5 proc.), hepatito B 

vakcina 2010 m. ir 2009 m. (naujagimiai) – 100 proc., difterijos, stabligės, neląstelinio kokliušo, 

inaktyvinta poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos vakcina (1 m. vaikai) – 93 proc. 

(2009 m. – 96,8 proc.), epideminio parotito ir raudoniukės (2 m. vaikai) vakcina – 97,9 proc. (2009 

m. – 97,1 proc.).  
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Tuberkuliozė 

 

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės 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 2006-2010 m. laikotarpį 

sumažėjo beveik dvigubai. Rajone 2010 m. 100000 gyventojų teko 34,7 sergantys asmenys (2006 

m. – 62,04) (8 pav.). 

 

      9 pav. Sergamumo tuberkulioze bei mirtingumo nuo jos 100000 gyv. pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Infekcinės ir parazitinės ligos 

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, sergamumas ūmiomis viršutinių 

kvėpavimo takų infekcijomis išlieka didžiausias iš visų infekcinių ir parazitinių ligų – 2010 m. 

sergamumo rodiklis siekė 108,4/1000 gyventojų palyginus su 2009 m., 2010 m. jis sumažėjo 15 

proc. Sergamumas bakterinėmis žarnyno infekcijomis 2010 m. sumažėjo beveik per pusę iki 45,16 

atvejų 100000 gyventojų (2009 m. -  84,67/100000 gyv.). Sergamumo salmoneliozėmis rodiklis 

100000 gyv. sumažėjo ir siekė 10,42 atvejus (2009 m. – 27,79), erkiniu virusiniu encefalitu – 20,84, 

sergamumas virusiniu hepatitu padidėjo iki 13,9 (2009 m. - 0), Laimo liga - 31,27 (27,79/100000 

gyv.).  



 

 

14 

 

Lytiškai plintančios ligos 

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro duomenimis, Lietuvoje 2010 m. sergamumo sifiliu 

rodiklis padidėjo, gonorėja sumažėjo. Tuo tarpu Joniškio rajone naujų susirgimų sifiliu 2010 m. 

nebuvo užregistruota, 2009 m. – užfiksuotas vienas atvejis. 2010 m. užregistruotas vienas atvejis 

sergamumo gonorėja. Naujų atvejų sergamumo AIDS ir ŽIV praėjusiais 2010 m. užfiksuota 

nebuvo. AIDS sergantys asmenys metų pabaigoje sudarė 7,08 atvejus 100000 gyventojų (2009 m. – 

6,82/100000 gyv.). ŽIV nešiotojų 2010 m. pabaigoje 100000 gyventojų teko 7,08 atvejo (2009 m. – 

10,24/100000 gyv.). 

VAIKŲ SVEIKATOS BŪKLĖ 
 

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

m. amžiaus, sergančių ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir gripu, 2010 metais 

užregistruota 341,1 tūkstančiai gyv. (2009 m. – 365 tūktančiui gyv.). Kasmet daugėja vaikų 

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

užregistruoti 30,6 vaikai nuo 0-17 metų amžiaus  sergantys lėtinėmis apatinių kvėpavimo takų 

ligomis (2009 m. – 24,9/1000 gyv.). Vaikų 0-17 m. sergančių astma 2010 metais užregistruota 

30,5/1000 gyv., 2009 m.  – 24,72/1000 gyv. Ligotumas astma ženkliai didėja lyginant su Pakruojo 

rajonu (10 pav.). Naujų susirgimų astma ir astminėmis būklėmis tūkstančiui gyventojų užregistruota 

2,3 atvejų.  

 

10 pav. Vaikų 0-17 m., ligotumo astma Joniškio ir Pakruojo rajone  
skaičiaus dinamika 2006-2010 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis ambulatorinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose 2010 m. užregistruoti 5054 apsilankę vaikai, 85,98 proc. visų 0-17 metų 

amžiaus vaikų (2009 metais – 87,7 proc.). Vaikams daugiausia užregistruota regėjimo sutrikimų - 

22 proc. nuo apsilankiusių, nenormali laikysena – 7,8 proc., skoliozė – 2,3 proc., deformuojačios 

dorsopatijos – 0,3 proc. (11 pav.). Daugiausia (27,5 proc.) regėjimo sutrikimų užregistruota 15-17 

metų, 25,1 proc. – 7-14 metų ir 11,8 proc. 0-6 metų amžiaus vaikams. Daugiausia nenormalios 

laikysenos atvejų (12,6 proc.) užregistruota 7-14 metų, o skoliozės (4,2 proc.) ir deformuojančių 

dorsopatijų (0,5 proc.)  15-17 metų amžiaus vaikams.  

 

11 pav. 0-17 m. vaikai, sergančių kai kuriomis ligomis ir sutrikimais, pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Joniškio rajone, priešingai nei Pakruojo rajone, sergančių deformuojančiomis 

dorsopatijomis vaikų skaičius didėja. Sergančių deformuojančiomis dorsopatijomis 1000 gyv. 

užregistruota beveik trečdaliu daugiau vaikų (22,13/1000 gyv.) nei 2009 m. (14,6/1000 gyv.) (12 

pav.).  



 

 

16 

 

 

12 pav. Vaikų 0-17 m., sergančių deformuojančiomis dorsopatijomis Joniškio ir Pakruojo 
rajonuose skaičiaus pokyčiai 2006-2010 m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vaikų 0-17 metų amžiaus akių ligų skaičius tendencingai didėja visoje Lietuvoje.  Joniškio 

rajone 0-17 m. vaikų, sergančių akių ligomis, skaičius 1000-čiui gyventojų 2006 m. buvo 151 

atvejų. Palyginus su Lietuvos vidurkiu ir Pakruojo rajonu, akių ligomis sergančių vaikų daugiausiai 

yra Joniškio rajone. 2010 m. vaikų sergančių akių ligomis, skaičius rajone 1000-čiui gyventojų 

sudarė 231,2 atvejų  (2009 m. – 201,6/1000 gyv.) (13 pav.).  

 

13 pav. Vaikų 0-17 m., sergančių akių ligomis Lietuvoje, Joniškio ir Pakruojo rajonuose 
 skaičiaus pokyčiai  2006-2010m. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Vaikų (0-17 m.), sergančių cukriniu diabetu, skaičius 2010 m. nežymiai sumažėjo 

(1,3/1000 gyv.) lyginant su 2009 m. (1,44/1000 gyv.) (14 pav.). Joniškio rajone, palyginus su 

Lietuvos vidurkiu ir gretimu Pakruojo rajonu matyti, kad vaikų sergančių cukriniu diabetu skaičius 

yra didžiausias. 

 

14 pav. Vaikų 0-17 m., sergančių cukriniu diabetu Lietuvoje, Joniškio ir Pakruojo rajonuose 

skaičiaus pokyčiai 2006-2010 m.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

Vaikų ir paauglių traumatizmas yra labai svarbi visuomenės sveikatos problema 

Lietuvoje. Joniškio rajone vaikų, patiriančių traumas, skaičius 2010 m. pakito nežymiai (114,8/1000 

gyv.) palyginti su 2009 m. (115,5/1000 gyv.), tačiau yra kur kas didesnis nei Pakruojo rajone. 

Dažniausiai traumos susijusios su galvos sužalojimais (21,9/1000 gyv.) ir pečių lanko bei rankos 

lūžimais (23,6/1000 gyv.) (15 pav.)  
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15 pav. Vaikų 0-17 m., kuriems užregistruoti pečių lanko ir rankos lūžimai Joniškio ir 

Pakruojo rajonuose, skaičiaus dinamika 2006-2010 m.  

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

 

IŠVADOS: 

1. 2010 m. nežymiai sumažėjo sergamumas ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis ir gripu, tačiau daugiau diagnozuota lėtinių apatinių kvėpavimo takų ligų 

bei astmos ir astminių būklių. 

2. Daugėja vaikų sergančių deformuojančiomis dorsopatijomis. 

3.  Kas ketvirtas vaikas turi regėjimo sistemos sutrikimų. 

4. Sergamumas cukriniu diabetu  2010 m. sumažėjo, palyginti su 2009 m. 

5. Galvos sužalojimai, pečių lanko ir rankos lūžimai yra dažniausios vaikų patiriamos 

traumos.   

LAIKINAS NEDARBINGUMAS IR NEĮGALUMAS 

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo duomenimis, Joniškio rajone užregistruotas 

mažiausias laikino nedarbingumo atvejų skaičius per pastaruosius metus (16 pav.).  Nedarbingumo 

atvejų skaičius 1000 apdraustųjų sumažėjo iki  335 atvejų (2009 m. – 402). 
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16 pav. Nedarbingumo atvejai 1000-čiui apdraustųjų, skaičiaus pokyčiai 2006-2010 m. 

Šaltinis: VSDFD Joniškio skyrius 

Didžiausias apmokėtų dienų skaičius vienam apdraustajam užfiksuotas 2006 m. – 9,33 

dienos, tuo tarpu 2010 m. šis skaičius sumažėjo iki 5,87 dienų (17 pav.). Vidutinė vieno atvejo 

trukmė (apmokėtos dienos) 2010 m. siekė 17,08 dienų, ilgiausia trukmė per pastaruosius metus 

buvo 2009 m. – 17,29 dienos.  

 
17 pav. Laikino nedarbingumo apmokėtų dienų skaičius 1-am apdraustajam ir 

vidutinė vieno atvejo trukmė, pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Šaltinis: VSDFD Joniškio skyrius 

 

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie SADM duomenimis, 2010 m. 115 

darbingo amžiaus asmenims pirmą kartą nustatytas 0-55 proc. darbingumo lygis (2009 m. - 199). 

Dažniausiai 0-55 proc. nedarbingumo lygis pirmą kartą nustatytas 45-55 metų amžiaus asmenims 
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(42,6 proc.), 24,3 proc. 55 metų – iki pensinio amžiaus asmenims, 21,7 proc. 25-44 metų asmenims. 

Panaši situacija stebima ir Pakruojo rajone (18 pav.). 

 
18 pav. Darbingo amžiaus asmenų, kuriems pirmą kartą buvo nustatytas neįgalumas,  

Joniškio ir Pakruojo rajonuose skaičius pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

 

Suaugusiems 0–55 proc. darbingumo lygis dažniausiai buvo nustatytas dėl navikų 

(23,4 pro.), kraujotakos sistemos ligų (18,3 proc.), nervų sistemos ligų (14 proc.), psichikos ir 

elgesio sutrikimų (13 proc.), jungiamojo audinio skeleto-raumenų sistemos ligų (11,3 proc.) (19 

pav.).  

 

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

Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 
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Neįgalumo lygis 2010 metais pirmą kartą nustatytas septyniolikai vaikų nuo 0-17 metų 

amžiaus. Iš jų 52,9 proc. lengvas neįgalumo lygis, 47,1 proc. – vidutinis. Dažniausiai neįgalumas 

nustatytas 5-9 metų amžiaus grupėje - 41,2 proc., 0-4 metų – 29,4 proc., 15-17 metų – 17,6 proc. 

Dažniausios vaikų neįgalumo priežastys buvo psichikos ir elgesio sutrikimai (41,2 proc.). Vaikų 

skaičius, kuriems nustatytas neįgalumas,  2010 m. sumažėjo, palyginti su 2009 m. (22  vaikai) (20  

pav.).  

 

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

Joniškio ir Pakruojo rajonuose, skaičius pokyčiai 2006-2010 m. 
Šaltinis: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

 

 

 

IŠVADOS: 

1. Nedarbingumo atvejų skaičius 2010 m. sumažėjo. 

2. Asmenų, kuriems nustatytas neįgalumas 2010 metais užregistruota mažiau. 

3. Psichikos ir elgesio sutrikimai – pagrindinė vaikų neįgalumo priežastis.  

 

 

 



 

 

22 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SISTEMOS RAIDA 

 

Sveikatos priežiūros ištekliai 

 

2010 m. Joniškio rajone dirbo 42 praktikuojantys gydytojai, 7 aktyvūs odontologai, 226 

specialistai su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) (4 lentelė). 

Pastaraisiais metais nežymiai mažėjo gydytojų, odontologų ir specialistų su aukštuoju ar 

aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojų) skaičius. 

4 lentelė. Sveikatos personalo skaičiaus pokyčiai Joniškio rajone 2006-2010 m. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Aktyvių gydytojų skaičius 49 45 46 42 43 

10000-čiui gyv. 16,11 14,94 15,27 14,12 15,22 

Odontologų skaičius 6 6 5 6 7 

10000-či  gyv. 1,97 1,99 1,66 2,02 2,48 

Kitų specialistų su aukštuoju ar 

aukštesniuoju medicinos išsilavinimu 

(ne gydytojų) 

248 242 235 229 226 

10000-čiui gyv. 81,53 80,34 79,02 78,1 79,97 

Iš jų:      

     aktyvių slaugytojų 191 187 182 181 186 

      10000-čiui gyv. 
62,79 62,08 60,42 

61,8 65,82 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Stacionaro veikla 

 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2010 m. stacionaro veikla 

Joniškio rajone palyginti su 2009 m. kito nežymiai: hospitalizacijai išaugus bei sumažėjus lovų 

skaičiui, vidutinė gulėjimo trukmė sumažėjo, išaugo lovos apyvarta, lovos funkcionavimas išliko 

beveik nepakitęs (5 lentelė). 

5 lentele. Pagrindiniai lovų veiklos rodikliai 2006-2010 m. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Stacionaro lovų skaičius 155 161 161 161 150 

10000-čiui gyv. 50,96 53,45 54,12 54,95 53,08 

Hospitalinis sergamumas 1000 gyv. 234,48 240,82 231,93 237,12 239,92 

Vidutinis gulėjimo trukmė 8,95 8,42 8,57 8,25 8,06 

Lovos apyvarta 34,35 33,4 31,96 31,76 32,35 

Lovos funkcionavimas 298,52 285,29 284,45 277,19 277,3 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Laboratorinių ir  rentgenologinių  tyrimų bei funkcinės diagnostikos procedūrų 2010 m. 

vienam stacionaro ligoniui teko daugiau palyginti su 2009 m. Tačiau laboratorinių tyrimų skaičius 

vienam stacionaro ligoniui yra beveik dvigubai mažesnis už apskrities vidurkį ir Pakruojo rajoną, 

kuris savo demografiniais rodikliais ir gyventojų sudėtimi labai artimas Joniškio rajonui. 

6 lentelė. Stacionaro ligonių ištyrimo apimtis 2009-2010 m. (1-am stacionaro ligoniui) 

Vietovės 

pavadinimas 

 

Laboratorinių tyrimų Rentgenologinių tyrimų 
Funkcinės diagnostikos 

procedūrų 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

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

Joniškio r. 5,6 7,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Pakruojo r. 12,1 13,4 0,4 0,4 0,9 1,0 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 
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Analizuojant stacionaro ligonių skaičių trijų metų laikotarpyje žymių pokyčių nepastebėta. 

Stacionaro ligonių skaičius 2010 metais tenkantis 1000 gyventojų didesnis nei 2009 m.  

7 lentelė. Gyventojų, kuriems suteiktos stacionarinės paslaugos, skaičius 2008-2010 m. 

Vietovės 

pavadinimas 

Stacionaro ligonių skaičius Stacionaro ligonių skaičius 1000 gyv. 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Šiaulių 

apskr. 

90276 89767 87946 259,4 261,0 262,2 

Joniškio r. 7759 7870 7847 259,2 266,6 272,6 

Pakruojo r. 6789 6565 6268 249,4 245,1 239,7 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Bendras mirusiųjų skaičius svyruoja nežymiai, mirusiųjų skaičius stacionare išaugęs 2009 

m. sumažėjo 2010 metais.  Palyginus su apskrities vidurkiu ir kaimyniniu Pakruojo rajonu dideliu 

skirtumų nenustatyta. 

8 lentelė. Mirusieji pagal mirties vietą 2008-2010 m. 

Vietovės 

pavadinimas 

Mirusiųjų skaičius Mirusiųjų stacionare 

dalis % Iš viso Iš jų stacionare 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

Šiaulių apsk. 4635 4427 4478 2259 2118 2149 48,7 47,8 48,0 

Joniškio r. 433 406 423 188 216 187 43,4 53,2 44,2 

Pakruojo r. 429 409 373 199 190 164 46,4 46,5 44,0 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

Greitoji medicinos pagalba 

 

Joniškio rajone 2010 m. greitoji medicinos pagalba buvo suteikta 5996  kartus, t.y. beveik 

trimis šimtais kartų mažiau nei 2009 m. (6289). Suteiktos pagalbos didžiąją dalį  (78,3 %) sudarė 

ūmūs susirgimai ir būklės (2009 m. – 78,9 %). Dėl nelaimingų atsitikimų greitosios medicinos 
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pagalbos iškvietimai sudarė 14,4 % (2009 m. – 13,4 %). Gimdyvių ir ligonių pervežimams teko 6,9 

% , pervežimai dėl nėštumo ir pogimdyminio laikotarpio patologijos  - 0,5 %. 

Greitosios medicinos pagalbos darbo apimtys nuo 2008 m. sumažėjo ir 2010 m. beveik 

nesiskiria nuo Šiaulių apskrities bei Lietuvos vidurkių (21 pav.). 

   

21 pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje 

ir Lietuvos Respublikoje 2008-2010 m.  tenkantis 1 000 gyv. 

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras 

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 %, pervežimų – 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 %. 

APIBENDRINIMAS: 

 2010 m. sveikatos priežiūros ištekliai nežymiai padidėjo. 

 Stacionaro lovų skaičius turi tendenciją mažėti. 

 Stacionarų lovų veikla 2010 metais intensyvėjo: sumažėjo vidutinis gulėjimo laikas, 

padidėjo lovos apyvarta.  

 Stacionaro ligonių ištyrimo apimtys 2010 m. augo. 

 Greitosios medicinos pagalbos darbo apimtys 2010 m. sumažėjo. 
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PREVENCINIŲ SVEIKATOS PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

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 2010 metais Joniškio rajone buvo 3691 moteris 50-69 metų amžiaus prisirašiusi 

prie ASP įstaigų. Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugos buvo suteiktos 252 moterims. VŠĮ Joniškio PSPC iš 2473 50-69 metų  

moterų paslaugos buvo suteiktos 148 t.y. 5,9 %. UAB „Saulenė“ suteiktų informavimo dėl krūties 

piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugų skaičius sudarė 56 atvejus 

arba 7,9 %  (prisirašiusių prie įstaigos 50-69 m. moterų – 705). IĮ „V. Neverauskienės klinika-

vaistinė“ šios paslaugos suteiktos 48 moterims (9,4 proc.) iš 513 prisirašiusiųjų (22 pav.). 

 

22 pav. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos 

informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2007-2009 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

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). Praėjusiais 2010 m. prisirašiusių prie Joniškio rajono ASPĮ 25-60 m. moterų buvo 

6905. Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos paslaugos suteiktos 840 
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rajono moterų (12,1 %). Priklausomai nuo prisirašiusiųjų prie įstaigų atitinkamo amžiaus moterų 

skaičiaus, daugiausia šių paslaugų suteikta UAB „Saulenė“.  (23 pav.). 

 

23 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

 informavimo paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2006-2010 m., proc. 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos 

atliktos 719 rajono moterų. Prie VŠĮ Joniškio PSPC 2010 m. buvo prisirašiusios 4487 25-60 metų 

amžiaus moterys, iš jų gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo 

paslaugos suteiktos 424 moterims (9,4 % ). UAB „Saulenė“ iš 1454 prisirašiusiųjų šios paslaugos 

suteiktos 203. IĮ „V. Neverauskienės klinika-vaistinė“ gimdos kaklelio citologinio tepinėlio 

paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų suteikė 14 % prisirašiusių moterų (92 moterims iš 964) 

(24 pav.). 
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24 pav. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas  

Joniškio rajone 2006-2010 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. Iš viso rajone 

2010 m. informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką buvo suteiktos 

621 (17,1 %) vyrui iš 3623 prisirašiusiųjų 50-75 metų amžiaus grupės vyrų. Didžiausias procentas 

(22,7 %), nuo prisirašiusiųjų skaičiaus, suteiktų informavimo apie priešinės liaukos vėžio 

ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslaugų skaičius buvo UAB „Saulenė“ (25 pav.).  
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25 pav. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo 

 paslaugos vykdymas Joniškio rajone 2007-2010 m., proc. 
 Šaltinis: Šiaulių TLK 

 

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. Joniškio raj. savivaldybės ASPĮ 2010 metais buvo prisirašę 6336 šio 

amžiaus asmenys (3426 – vyrai, 2910 – moterų). 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 paslaugos buvo suteiktos 1355 

asmenims (21,4 proc.). Programos priemonės taikomos vieną kartą per metus. Praėjusiais metais 

aktyviausiai ši programa buvo vykdoma  IĮ „V. Neverauskienės klinika - vaistinė“ (26 pav.). 
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26 pav. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos priemonių programos informavimo paslaugos vykdymas 

 Joniškio rajone 2007-2010 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 

2010 m. statistinis tokio amžiaus vaikų skaičius buvo 2981. Krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis programoje dalyvavo 40 vaikų t.y. 1,3 proc., 2009 m. paslauga suteikta 4,2 proc. 

vaikų (27 pav.). 

 
27 pav. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis  

programos vykdymas Joniškio rajone 2006-2010 m., proc. 
Šaltinis: Šiaulių TLK 
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APIBENDRINIMAS:  

 Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją 

paslaugų skaičius 2010 m. lyginant su 2009 metais nežymiai išaugo. 

 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos informavimo ir 

gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo bei rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas 

lyginant su 2009 m. nekito. 

 Pastaruosius trejus metus priešinės liaukos vėžio ankstyvosios programos informavimo 

paslaugų suteikimas Joniškio rajone turi tendenciją mažėti. 

 Kas penktam asmeniui pagal amžių priskirtinam širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei buvo suteiktos 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 paslaugos. 

 Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa rajone praktiškai 

nevykdoma.  

 

FIZINĖS APLINKOS VEIKSNIAI 
 

Maudyklų vandens stebėsena 

 

Programą  „Rajono maudyklų vandens kokybės įvertinimas" vykdo Joniškio rajono 

savivaldybės administracijos Sveikatos skyrius. Vandens tyrimus atliko Nacionalinės visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorijos Šiaulių skyrius pagal sudarytą sutartį ir grafiką. Maudyklų 

vandens kokybės stebėseną 2010 m. buvo vykdoma Žvelgaičių ežere, Švėtės upėje ir Joniškio 

tvenkinyje. Maudymosi sezono metu buvo paimta po 9 mėginius iš Žvelgaičių ežero ir Švėtės upės, 

8 mėginiai iš Joniškio tvenkinio. Lietuvos higienos normos HN 92:2007 reikalavimams neatitiko 

mėginiai paimti 2011-08-16 iš Žvelgaičio ežero, 2011-08-02 – Švėtės upės. 
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 Vandentiekio vanduo 
 

UAB „Joniškio vandenys“ pateiktais duomenimis 2010 m. centralizuotu vandentiekiu 

naudojai 11304 gyventojai (39,3 proc.). Mieto gyventojų dalis,  kurie naudojai centralizuotai 

tiekiamu vandeniu sudaro 54 proc. (6105 asmenys), kaimo -  46 proc. (5199 asmenys). Nuotekos 

tvarkomos pagal teisės akto reikalavimus 8663 rajono gyventojams. 

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

enterokokų skaičius viršytų ribinį mikroorganizmų skaičių per tam tikrą laikotarpį 2010 m. nebuvo. 

Skaistgirio miestelio vandenvietėje buvo paimta 14 geriamojo vandens mėginių, 

kuriuose buvo viršytas nitratų skaičius ir 1 geriamojo vandens mėginys, kuriame buvo viršytas 

nitritų skaičius.  

 

Šachtiniai šuliniai 
 

Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyrius tiria šachtinių šulinių vandens 

kokybę nėščiųjų ir kūdikių iki 6 mėnesių amžiaus, kurių maistui naudojamas šachtinio šulinio 

vanduo. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos  ministro 2011 m. liepos 7 d. 

įsakymu  Nr. V-669 „Dėl apsinuodijimų nitritais ir nitratais diagnostikos ir profilaktikos“ 

(Valstybės žinios 2011 Nr. 88-4214). Šiaulių visuomenės sveikatos centro Joniškio skyrius per 

2010 m. ištyrė 100 šachtinių šulinių. Rezultatai buvo įvertinti pagal HN 24:2003 „Geriamojo 

vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ reikalavimus (Valstybės žinios2003, Nr. 79-3606). 

Reikalavimus atitiko 48 šachtinių šulinių mėginiai, viršijo leidžiamą nitritų vertę – 5 atvejai, viršijo 

leidžiamą nitratų vertę  - 49 šachtinių šulinių mėginiai. 
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REKOMENDACIJOS 

 

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, mūsų sveikata 50 proc. priklauso nuo 

gyvensenos ir mitybos. Pagrindinės rajono gyventojų mirties priežastys ir vienos opiausių socialinių 

ir ekonominių bei sveikatos priežiūros problemų yra kraujotakos sistemos ligos (63 proc. visų 

mirties atvejų) ir piktybiniai navikai (19 proc. visų mirties atvejų). Nepakankamas fizinis 

aktyvumas, netinkama mityba, rūkymas, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kiti nesveikos gyvensenos 

veiksniai didina kraujotakos sistemos ligų bei piktybinių navikų atsiradimo riziką.  

 

 Sveikos gyvensenos skatinimas turėtų būti pagrindinė gyventojų sveikatos ugdymo ir 

mokymo prioritetinė veiklos kryptis. 

 Plėtoti programas ir projektus, skatinančius gyventojų fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, 

sveikos, saugios, be tabako dūmų ir blaivios aplinkos kūrimą. 

 Skatinti švietimo ir sveikatos sektorių bendradarbiavimą stiprinant sveikatą mokyklose.  

 Formuojant vaikų sveikatos stiprinimo politiką, įvairios strategijos ir programos turi būti 

orientuotos į problemų, susijusių su žmogaus sveikata kiekviename vystymosi etape, 

sprendimą – nuo gimdymo iki paauglystės. 

 Organizuoti renginius siekiant propaguoti fizinį aktyvumą, sveiką mitybą, saugią ir blaivią 

aplinką. 

 Plėtoti veiksmų koordinavimą ir bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis 

propaguojant sveiką gyvenseną. 
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