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ĮVADAS 

 

Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2010 metų programa 

bei šios programos priedas, privalomų Joniškio rajono visuomenės sveikatos stebėsenos objektų 

sąrašas patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodţio 20 d. sprendimu Nr. T-

257. Iš viso programoje pateikiami 105 rodikliai, iš jų 36 – bendrieji, 40 – specialiųjų ir 29 – 

gyvensenos rodikliai. 2008 m. balandţio 4 d. Joniškio rajono visuomenės sveikatos biure įsteigta 

visuomenės sveikatos specialisto, atsakingo uţ visuomenės sveikatos stebėseną Joniškio rajone, 

pareigybė. 2008 m. rugsėjo 2 d. priimta į darbą visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė, pradėta 

vykdyti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stebėsenos programa.  

2008 m. buvo renkami Joniškio rajono visuomenės sveikatos rodikliai uţ 2007 

kalendorinius metus. Bendrųjų rodiklių surinkta 94,4 %,  specialiųjų – 47,5 %. Iš viso buvo surinkta 

68,6 % programoje numatytų duomenų ir rodiklių, apibūdinančių privalomus visuomenės sveikatos 

stebėsenos objektus. Pagrindinė prieţastis, dėl kurių nebuvo surinkti kiti rodikliai: prašomi 

visuomenės sveikatos stebėsenos rodikliai neskaičiuojami, nes informacinė sistema, apimanti 

Šiaulių apskritį, Joniškio rajono sergamumo rodiklių atskirai neskaičiuoja ir nekaupia. 

Ataskaitoje “Joniškio rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklė 2007 metais“ 

pateikiami 2007 metų statistiniai duomenys ir jų analizė apie demografinę situaciją Joniškio rajone, 

gyventojų sveikatą, sveikatos prieţiūros įstaigų veiklą, aptariamos vykdomos Joniškio rajone 

prevencinės programos ir jų rezultatai. Daugelis Joniškio rajono demografinių, gyventojų sveikatos 

ir jos prieţiūros rodiklių lyginami su Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos atitinkamais 

rodikliais. Nustatyti ir įvertinti svarbiausių rodiklių pokyčiai 2005-2007 metais. Rengiant ataskaitą 

naudoti Statistikos departamento prie LR Vyriausybės, Lietuvos sveikatos informacijos centro, 

Valstybinės ligonių kasos, Šiaulių teritorinės ligonių kasos, Uţkrečiamų ligų profilaktikos ir 

kontrolės centro, Lietuvos AIDS centro, Valstybinio psichikos sveikatos centro, Valstybinės darbo 

inspekcijos, Neįgalumo ir darbingumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 

Vilniaus universiteto onkologijos instituto ir daugelio Šiaulių apskrities įstaigų duomenys, jų 

metinės statistinės ataskaitos, kompiuterizuotos duomenų bazės.  
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1. DEMOGRAFINĖ SITUACIJA 

 

Statistikos Departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, jau daugelį 

metų gyventojų skaičius šalyje sistemingai maţėja. 2008 metų pradţioje Lietuvoje gyveno 3366,4 

tūkst. gyventojų, tai yra 18,5 tūkst. maţiau negu 2007 metų pradţioje. Miestuose gyveno 2250,8 

tūkst. (66,9 proc.) šalies gyventojų, kaime – 1115,6 tūkst. (33,1 proc.). 

2008 metų pradţioje Joniškio rajone gyveno 30123 ţmonės:  14135 (46,92 proc.) vyrai ir    

15988 (53,08 proc.) moterys. Nuo 2005 iki 2008 metų pradţios tiek Lietuvoje, tiek Joniškio rajone 

ir  Šiaulių apskrityje gyventojų skaičius maţėja (1.1 pav.). Gyventojų skaičius maţėja dėl neigiamo 

migracijos saldo ir labai maţo natūralaus gyventojų prieaugio. 
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1.1 pav. Joniškio rajono savivaldybės, Šiaulių apskrities ir Lietuvos 

Respublikos gyventojų skaičius 2005-2008 m. pradžioje 

Šaltinis: Statistikos Departamentas prie LR Vyriausybės 

 

Pagal tarptautiniu mastu priimtus vertinimus, Lietuva priskiriama prie demografiškai 

senėjančių šalių grupės, tai yra didėja senyvo amţiaus (60 metų ir vyresnių) ţmonių skaičius 

bendrame gyventojų skaičiuje. 2008 metų pradţioje Lietuvoje buvo 690,8 tūkst. pagyvenusių 

ţmonių, jie sudarė 20,5 proc. bendro gyventojų skaičiaus. Joniškio rajone pagyvenusių ţmonių 

buvo – 20,6 proc., Šiaulių apskrityje 20,7 proc. Vaikai (0-14 metų amţiaus) šalyje sudarė 15,4 

proc., Joniškio rajone – 16,8 proc. ir Šiaulių apskrityje – 15,8 proc. 1.2 pav. pateiktas gyventojų 

skaičius pagal amţiaus grupes Joniškio rajone 2008 metų pradţioje. Taigi šiuo metu tėvų kartą 

keičia ţenkliai maţesnė vaikų karta. Nors nuo 2003 metų gimusiųjų skaičius šalyje didėja, 

gimstamumo lygis neuţtikrina teigiamos kartų kaitos.  
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1.2 pav. Gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes Joniškio rajone, 2008 

m. pradžioje 

Šaltinis: Statistikos Departamentas prie LR Vyriausybės 

 

2008 m. pradţioje vaikų buvo 4,4 proc. maţiau nei pagyvenusių ţmonių. Sąsają tarp šio 

amţiaus gyventojų parodo senėjimo indeksas, tai yra pagyvenusių ţmonių skaičius, tenkantis 100-ui 

0-14 metų amţiaus vaikų. 2007 metų pradţioje šalies gyventojų senėjimo indeksas buvo 129, 

Šiaulių apskrityje  – 125 (1.3 pav.). 2008 m. pradţioje šis indeksas Joniškio rajone sudarė 128, 

visoje Lietuvoje padidėjo iki – 134, o Šiaulių apskrityje – iki 131. 

 

1.3 pav. Lietuvos miestų ir rajonų paskirstymas pagal gyventojų senėjimo indeksą 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 
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Joniškio rajonui, kaip ir kitiems Lietuvos rajonams, bei visai šaliai, būdinga natūralaus 

gyventojų prieaugio maţėjimo tendencija, sąlygojama didėjančio mirtingumo ir maţėjančio 

gimstamumo. 

Paskutiniuosius 15 metų gimstamumas maţėjo tiek dėl veiksnių, kuriuos sąlygojo ėjimo į 

rinkos ekonomiką sąlygos ir patirtas ūkio nuosmukis, tiek dėl Lietuvoje labai paprastėjusios šeimos 

transformacijos, pasireiškiančios šeimos kūrimo ir vaikų gimdymo atidėjimu vėlesniam laikui. 

Gimstamumo rodiklis Joniškio rajone 2007 metais buvo ţymiai maţesnis nei Šiaulių 

apskrityje ir visoje Lietuvoje. Lietuvoje gimė 32 346 naujagimiai, tai yra 9,6/1 000 gyv., Joniškio 

rajone 8,7/1 000 gyv. ir Šiaulių apskrityje 9,2/1 000 gyv. (1.4 pav.). Tiksliau natūralią gyventojų 

kaitą atspindi suminis gimstamumo rodiklis, kuris rodo, kiek vidutiniškai gyvų kūdikių pagimdytų 

viena moteris per visą savo gyvenimo reproduktyvų laikotarpį, jeigu ji sulauktų 50 metų amţiaus ir 

kiekvienoje amţiaus grupėje išliktų atitinkamų metų gimstamumo rodikliai. 2007 metais suminis 

vaisingumo rodiklis Šiaulių apskrityje ir visoje šalyje sudarė – 1,35. Tuo tarpu normalią kartų kaitą 

uţtikrinantis rodiklis tūrėtų būti didesnis nei 2. 

Didelį susirūpinimą kelia nuo 2000 metų vėl didėjantis Lietuvos gyventojų mirtingumas, 

Lietuvos gyventojų mirtingumo rodiklis nuo 1994 metų yra didesnis nei gimstamumo, tuo tarpu 

Joniškio rajone mirtingumas uţ gimstamumą didesnis buvo jau ir  1993 metų (1.5 pav.).  

Daugelį metų maţėjantis natūralus gyventojų prieaugis 2007 metais Joniškio rajone sudarė 

net –  (-6,7), šalyje – (-3,9) ir Šiaulių apskrityje – (-4,8) 1 000 gyv. (1.4 pav.). 

 

 

 

1.4 pav. Natūralios gyventojų kaitos rodikliai Joniškio rajono savivaldybėje, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2007 m. ( 1 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 
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1.5  pav. Gimstamumo ir mirtingumo rodiklių kitimas Joniškio rajone 1993-2007 m. 

(1 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybė 

Gyventojų sveikatos būklę tiksliau atspindi ne bendro mirtingumo, o mirtingumo nuo 

pagrindinių prieţasčių vertinimas. Jis rodo, kokios sveikatos problemos visuomenėje yra 

aktualiausios ir kaip jos kinta. 

Mirties prieţasčių struktūra jau daugelį metų nekinta. 2000-2007 metais Lietuvoje, Joniškio 

rajone ir Šiaulių apskrityje daugiausia ţmonių mirė nuo kraujotakos sistemų ligų, piktybinių navikų 

ir išorinių mirties prieţasčių (transporto įvykių, apsinuodijimų alkoholiu, saviţudybių, nuţudymų ir 

kt.).  

2007 metais Joniškio rajone nuo kraujotakos sistemos ligų mirė daugiau nei pusė (59,4 

proc.) mirusiųjų, 911,6 atvejai 100 000 gyv.. Stipriai lenkiame Šiaulių apskrities (751,9/100 000 

gyv.) ir Lietuvos (720,1/100 000 gyv.) rodiklius (1.6 pav.). Kraujo apytakos sistemos ligos yra 

daţniausia vyresnio amţiaus ţmonių mirties prieţastis. 

Mirtys dėl piktybinių navikų ir toliau išlieka svarbia sveikatos problema. Piktybiniams 

navikams tenka antroji vieta tarp mirties prieţasčių. 2007 metais Joniškio rajone mirtingumas nuo 

piktybinių navikų buvo 254,3 atvejai 100 000 gyv., (1.6 pav.) Lietuvos, Joniškio rajono ir Šiaulių 

apskrities vyrų mirtingumas nuo piktybinių navikų yra didesnis negu moterų. 

Šalies socialinę ir ekonominę situaciją, teisėtvarkos ir teisėsaugos būklę atspindi 

mirtingumas nuo išorinių prieţasčių. Nelaimingus atsitikimus, apsinuodijimus ir traumas galima 

vadinti Lietuvos nacionaline nelaime. Tarp mirties prieţasčių nelaimingi atsitikimai ir traumos 

uţima 3–ąją vietą po širdies ir kraujagyslių ligų bei piktybinių navikų. Joniškio rajone 45 

(148,6/100 000 gyv.) ţmonės mirė nuo išorinių mirties prieţasčių (1.6 pav.) 
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Iš 1.7 pav. matome, kad nuo 2004 iki 2007 metų mirtingumo rodikliai Joniškio rajone maţai 

kito, 2007 metais mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų buvo 911,6 atvejai 100 000 gyv., nuo 

piktybinių navikų – 254,3/100 000 gyv., išorinių mirčių – 148,6/100 000 gyv. ir mirtingumas nuo 

kvėpavimo sistemos ligų – 46,2 atvejai 100 000 gyv.  
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1.6 pav. Mirtingumas pagal priežastis Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje 

ir Lietuvos Respublikoje 2007 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 
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1.7 pav. Mirtingumas pagal priežastis Joniškio rajone 2004-2007 m.          

(100 000 gyv.) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 
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2. MOTINOS IR VAIKO SVEIKATA 

 

Vertinant gyventojų sveikatą labai svarbus rodiklis yra vaikų iki 1 metų mirtingumas arba 

kūdikių mirtingumas, kuris tarptautiniu mastu daţnai prilyginamas šalies socialinio – ekonominio 

išsivystymo ekvivalentui. 

Palyginus Joniškio rajono, Šiaulių apskrities ir Lietuvos Respublikos kūdikių mirtingumą, 

paaiškėjo, kad Joniškio rajono  situacija 2007 m. yra blogesnė uţ Lietuvos ir Šiaulių apskrities. 

2006 m.  Joniškio rajone kūdikių mirčių nebuvo, o  2007 metais teko 7,6 mirties atvejai 1 000 gyvų 

gimusiųjų vaikų (2.1 pav.).  
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2.1 pav. Kūdikių iki 1 m. mirtingumas Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 

Lietuvos Respublikoje 2004-2007 m. (1 000 gyvų gimusiųjų) 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 

 

Vaiko mirties tikimybė pirmaisiais jo gyvenimo metais nėra vienoda. Ji ypač didelė 

pirmosiomis gyvenimo dienomis ir pirmą mėnesį. Daţnai perinatalinis (tai vaisiaus mirtis 

perinataliniu laikotarpiu. Perinatalinis laikotarpis – tai laikotarpis prasidedantis nuo 22 vaisiaus 

gyvenimo savaitės ir baigiasi 6 diena po gimdymo) ir ankstyvasis neonatalinis (tai mirusių 

naujagimių per pirmąsias 6 gyvenimo paras skaičius 1 000-ui gyventojų) mirtingumas laikomas 

akušerijos ir naujagimių sveikatos prieţiūros įstaigų darbo kokybės rodikliu. Kartais perinatalinio 

mirtingumo rodikliu vertinamas ir bendras sveikatos prieţiūros sistemos lygis. 

Išanalizavus Lietuvos Respublikos, Joniškio rajono ir Šiaulių apskrities perinatalinį 

mirtingumą 2007 metais, paaiškėjo, kad Joniškio rajone situacija yra blogesnė nei  šalies ir Šiaulių 
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apskrities. Joniškio rajonas pagal gimusių negyvų kūdikių rodiklį (12,7/1 000-ui gimusiųjų) lenkia 

Lietuvos Respubliką (5,4/1 000–ui gimusiųjų) ir Šiaulių apskritį (5,5/1 000-ui gimusiųjų) (2.2 pav.). 

Joniškio rajono akušerijos stacionaruose 2005 ir 2006 metais nebuvo uţregistruota gimusių 

negyvų kūdikių. 2007 metų perinatalinis mirtingumas pakilo iki 12,7 atvejais 1 000-ui gimusiųjų, iš 

jų gimusių negyvų kūdikių – 12,7/1 000-ui gimusiųjų, ankstyvojo neonatalinio mirtingumo atvejų 

nebuvo. 
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2.2 pav. Perinatalinis mirtingumas akušerijos stacionaruose Joniškio rajone, 

Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2007 m. (1 000-ui gimusiųjų) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

Apie 53 proc. (14 285)  Joniškio rajono gyventojų sudaro moterys, tarp kurių 52,52 proc. 

(7502) yra vaisingo amţiaus (15-49 m.). Nediskutuojame, jog būsimų kartų sveikata labai priklauso 

nuo motinų sveikatos būklės. Deja, mūsų visuomenėje paplitę įvairūs moters sveikatą ţalojantys 

socialiniai ir ekonominiai veiksniai. Lietuvoje nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikata – 

prioritetinė sveikatos prieţiūros sritis, o perinatalinis ir kūdikių mirtingumas yra svarbūs sveikatos 

prieţiūros kokybės rodikliai. Būsimų kartų sveikata priklauso nuo šiandienos motinų bei vaikų 

sveikatos būklės. 

2007 metais Joniškio rajone priimti 157 gimdymai, gimė 156 gyvi naujagimiai, iš jų 2,56 

proc. neišnešioti. Gimusiųjų su įgimtais vystymosi defektais nebuvo.  

Joniškio rajone iš visų gimdţiusiųjų 2007 metais pirmą kartą gimdė 14,07 proc. 15-19 metų 

amţiaus, didelė dalis gimdė 25-29 metų amţiaus –25,09 proc., 35 metų ir vyresnio amţiaus 

gimdančių moterų nebuvo . Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis daugiausia gimdė 

20-24 metų amţiaus moterys – 35,36 proc. (2.3 pav.)  
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2.3 pav. Gimusiųjų skaičius pagal moters amžių Joniškio rajone 2007 m. 

Šaltinis: Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės 

 

Daţnai gimdymas uţbaigiamas cezario pjūvio operacija; iš 157 gimdymų teko 19 (121,02/1 

000-ui priimtų gimdymų) cezario pjūvių, 4 (25,5/1 000-ui priimtų gimdymų) atvejais taikyta 

vakuuminė ekstrakcija (2.4 pav.).  
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2.4 pav. Akušerinės chirurginės operacijos Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2007 m. (1 000-ui priimtų 

gimdymų) 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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Kūdikių sveikatai didelę reikšmę turi maitinimas krūtimi. Tai tinkamiausia mityba, 

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

susirgimų vaikystėje. 2007 metais Joniškio rajone iš visų gimusių kūdikių iki 3 mėnesių maitinti 

krūtimi buvo 35,4 proc. kūdikių, iki 6 mėnesių 23,9 proc. 

Abortai, kurie daţnai sutrikdo kitų nėštumų ir gimdymų fiziologinę eigą, ţaloja fizinę 

moters sveikatą, yra per daug išplitęs šalyje reiškinys. Nors bendras abortų skaičius kasmet maţėja, 

tačiau jaunų moterų nėštumo nutraukimų skaičiai ir toliau kelia susirūpinimą. Iš visų atliktų 

dirbtinių abortų Joniškio rajone (12)  25 proc. atliko moterys, kurių amţius 20-24 metų. Daugiausia 

abortų (33,3 proc.) atliko 30-34 metų amţiaus moterys, 25 proc. sudarė 40-44 metų amţiaus 

moterys.  

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis per paskutiniuosius tris metus labai 

išaugo dirbtinių abortų skaičius Šiaulių apskrityje. 2005 metais Šiaulių apskrityje buvo uţregistruoti 

1,85 abortų atvejai 1 000-ui vaisingo amţiaus moterų, o 2007 metais – 3,39/1 000 moterų. Joniškio 

rajone stebimas neţymus maţėjimas: 2005 metais buvo uţregistruoti 1,72 abortų atvejai 1 000-ui 

vaisingo amţiaus moterų, o 2007 metais – 1,60/1 000 moterų.  Lietuvos mastu dirbtinių abortų 

skaičius nuo 2004 metų neţymiai maţėja (2.6 pav.).  

11,22

1,72 1,85

0,93

2,44

1,6

3,39

10,77 10,87

Lietuvos Respublika Joniškio rajono

savivaldybė

Šiaulių apskritis
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2.5 pav. Dirbtinių abortų skaičius 1 000-ui vaisingo amžiaus moterų 

Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2005-2007 m 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

2007 metais Lietuvos Respublikoje daugiau nei pusė abortų buvo atlikta pagal moterų norą 

(64,5 proc.). Joniškio rajono ir Šiaulių apskrities abortų struktūroje pagal jų tipus pirmoje vietoje 

yra savaiminiai persileidimai (Joniškio rajone – 73,4 proc., Šiaulių apskrityje – 58,6 proc.) (2.7 

pav.). 
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2.6 pav. Abortai pagal rūšis Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos 

Respublikoje 2007 m. (proc.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Lietuvoje aborto problema nėra plačiai ir nuodugniai ištirta. Tačiau moksliniai tyrimai 

atlikti išsivysčiusiose pasaulio ir Europos šalyse patvirtina, jog tarp aborto ir patiriamojo smurto 

šeimoje yra labai tamprus ryšys. Moters sprendimą pasirinkti abortą daţnai lemia ne tiek išoriniai, 

kiek vidiniai veiksniai: iš anksto susiformuota neigiama nuostata nėštumo atţvilgiu. 

Nepageidaujamas nėštumas yra tam tikra krizė moteriai ir ji gali būti nepajėgi priimti sau palankių 

sprendimų ir lengviau pasiduoda artimųjų spaudimui. Moteriai tokioje būklėje būtina pagalba, 

kurios trūkumas taip pat gali būti vertinamas kaip viena iš aborto paplitimo prieţasčių. Šiandien itin 

aktualu ne tik suteikti moteriai informaciją apie aborto ţalą jos sveikatai, bet ir kurti bei plėtoti 

konsultacinę (socialinę, psichologinę, teisinę) pagalbą moterims nepageidaujamo nėštumo atveju 

siekiančioms jį nutraukti. 
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3. GYVENTOJŲ SVEIKATOS BŪKLĖS RODIKLIAI 

3.1. Gyventoju sergamumas 

Gyventojų sergamumas – vienas svarbiausių sveikatos statistikos rodiklių, tai naujai 

nustatytų ligos atvejų skaičius per tam tikrą laikotarpį tarp tam tikros teritorijos gyventojų. 

Skirtingai nuo  mirtingumo, kuris yra vienkartinis reiškinys, sergamumas pasikartoja ir daţniausiai 

trunka ilgai. Mirtingumas neatspindi paplitimo tų ligų, kurios retai baigiasi mirtimi, bet daţnai 

riboja ţmonių darbingumą, sukeldamos didelius socialinius ekonominius nuostolius. Todėl 

duomenys apie sergamumą tam tikromis ligomis yra labai svarbūs vertinant gyventojų sveikatą, 

nustatant prioritetines sveikatos problemas. Nuolat sekami ir analizuojami sergamumo duomenys 

leidţia prognozuoti jo pokyčius, skatina visuomenės sveikatos mokslo plėtotę. 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis 2007 metais Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir visoje šalyje vaikų sergamumas buvo didesnis nei suaugusiųjų, Joniškio rajone 1 000-

ui vaikų teko  1542,9 sergamumo atvejai, o suaugusiųjų 808,4/1 000-ui suaugusiųjų (3.1.1. pav.). 
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3.1.1. pav. Suaugusių ir vaikų sergamumas Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 

Lietuvos Respublikoje 2007 m. ( naujai užregistruoti susirgimai ambulatorinę 

pagalbą teikiančiose įstaigose 1 000-ui vaikų ir 1 000-ui suaugusiųjų). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

2007 metais Joniškio rajono ambulatorinėse sveikatos prieţiūros įstaigose apsilankė 5973 

vaikai. Iš visų apsilankiusiųjų vaikų, 15 proc. buvo nustatyti regėjimo sutrikimai , (2006 metais – 

14,9 proc.). Išanalizavus vaikų sergamumą, regėjimo sutrikimus pagal amţių, paaiškėjo, kad šie 
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sutrikimai  (% nuo apsilankiusiųjų) nustatyti 8,2 proc. 0-6 metų vaikams, 18,5 proc. – 7-14 metų 

vaikams ir 15 proc. – 15-17 metų vaikams. Taip pat paplitusi nenormali laikysena – 6,8 proc. ir 

skoliozės – 1,6 proc. (3.1.2. pav.). 

15

0,29
1,6

6,8

0,1 0,3

Regėjimo

sutrikimai

Deformuojančios

dorsopatijos

Skoliozė Nenormali

laikysena

Kalbos

sutrikimai

Klausos defektai

 

3.1.2. pav. Joniškio rajono 0-17 m. vaikų sergamumas kai kuriomis ligomis ir 

sutrikimais (proc. nuo apsilankiusiųjų) 2007 m. 

 
Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

Gyventojų sergamumo struktūra pagal pagrindines ligų klases skiriasi nuo mirtingumo 

struktūros. Kreipimosi į sveikatos prieţiūros įstaigas duomenimis, 2007 metais daugiausia Joniškio 

rajono gyventojų sirgo kvėpavimo sistemos ligomis (267,2/1 000 gyv.) ir kraujotakos sistemos 

ligomis (144,4/1 000 gyv.). 2007 metais virškinimo sistemos ligomis sirgo (48,37/1 000 gyv.) 

gyventojai. Lietuvos gyventojų sergamumo struktūroje šios ligos uţima ketvirtą vietą (3.1.3. pav.).  

144,4

267,2

48,37

92,1

Kraujotakos

sistemos ligos

Kvėpavimo

sistemos ligos

Virškinimo

sistemos ligos

Traumos ir

apsinuodijimai

 

3.1.3. pav. Gyventojų sergamumas kai kuriomis ligomis Joniškio 

rajone 2007 m. (1 000 gyv.) (ūmios ir pirmą kartą gyvenime 

užregistruotos lėtinės ligos) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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Maţas fizinis aktyvumas, ilgalaikis stresas, neracionali mityba, rūkymas bei nesaikingas 

alkoholio vartojimas skatina kraujotakos sistemos ir kitų lėtinių neinfekcinių ligų plitimą. 2007 

metais Joniškio rajone kraujotakos sistemos ligomis sirgo iš viso 6560 gyventojai. Didţiausią dalį 

tarp sirgusių kraujotakos sistemos ligomis sudarė asmenys sirgę hipertenzine liga (107/1 000 gyv.), 

išeminė širdies liga – 34,61 atvejai 1000 Joniškio rajono gyventojų (3.1.4. pav.). Ambulatorinių 

sveikatos prieţiūros įstaigų duomenimis kraujotakos sistemos ligomis daţniau serga moterys nei 

vyrai. 

 

 

 

 

 

 

        

3.1.4. pav. Ligotumas (visos užregistruotos ligos) kraujotakos sistemos ligomis 

Joniškio rajone 2007 m.  (1 000 gyv.)  

  Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

 

3.2. Sergamumas piktybiniais navikais 

 

2007 metais Lietuvoje piktybiniai navikais pirmą kartą susirgo 16 295 asmenys (484,1/100 

000 gyv.), tai yra 277 asmenims daugiau nei 2006 metais, Joniškio rajone susirgo 154 (506,1/100 

000 gyv.), Šiaulių apskrityje – 1 647 (470,7/100 000 gyv.) gyventojai. 2007 metais Joniškio rajone 

susirgo 86 vyrai ir 68 moterys. Vyrų didţiausias sergamumas priešinės liaukos, trachėjos, plaučių 

piktybiniais navikais, o moterų - gimdos kaklelio ir krūties. Vilniaus universiteto onkologijos 

instituto duomenimis sergamumas piktybiniai navikais didėja (3.2.1. pav.). 
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3.2.1. pav. Sergamumas visomis piktybinių navikų lokalizacijomis 

Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir šalyje 2007 m. (100 000 gyv.). 

Šaltinis: Vilniaus universiteto onkologijos institutas 

 

 

3.3. Sergamumas psichikos ir elgesio sutrikimais 

 

Psichikos sveikata yra neatsiejama bendrosios sveikatos prieţiūros dalis. Visuomenės 

psichikos sveikatai didelę įtaką turi biologiniai, socialiniai ir psichologiniai veiksniai. Remiantis 

Valstybinio psichikos sveikatos centro metinių ataskaitų duomenimis, per pastaruosius šešerius 

metus pacientų, besigydančių pas psichikos sveikatos prieţiūros specialistus, skaičius padidėjo 1,8 

proc. Tačiau šie duomenys atspindi tik tuos atvejus, kai asmuo jau kreipėsi į psichiatrijos įstaigą ir 

buvo gydomas, o ne tikrąjį psichikos ir elgesio sutrikimų paplitimą. 

Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2006 metais sergamumo psichikos 

ligomis rodiklis 100 000 gyventojų  Joniškio rajone buvo maţesnis uţ Šiaulių apskrities ir Lietuvos 

Respublikos. Nuo 2005 iki 2007 metų sergamumas  psichikos ligomis tiek Joniškio rajone, tiek 

Šiaulių apskrityje ir šalyje maţėja. Joniškio rajone 2007 m. sergamumas psichikos ligomis sudarė 

9,9 atvejai 100 000 gyv.. Sergamumas priklausomybės ligomis, iš jų alkoholinėmis psichozėmis 

taip turi tendenciją didėti, šis rodiklis gerokai viršija Šiaulių apskrities, kurį sudaro 25,3 atvejai 100 

000 gyventojų, o Joniškio rajono – 29,7/100 000 gyv.. Didţiausias sergamumas alkoholinėmis 

psichozėmis Joniškio rajone buvo 2006 m.  ir sudarė 49 atvejus 1000 000 gyventojų. (3.3.1. pav.). 
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3.3.1. pav. Sergamumas alkoholinėmis psichozėmis Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2005-2007 m. (100 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

3.4. Sergamumas užkrečiamomis ligos 

Prioritetinė visuomenės sveikatos problema Lietuvoje yra uţkrečiamos ligos. Uţkrečiamųjų 

ligų plitimą lemia ekonominiai, ekologiniai veiksniai, gyventojų demografiniai ir elgesio pokyčiai, 

tarptautinės kelionės ir komercija, technologijų ir pramonės plėtra. Didelę įtaką uţkrečiamųjų ligų 

plitimui turi mikroorganizmų prisitaikymas ir kintamumas, jų platintojų populiacijos išplitimas, 

infekcinių ligų kontrolės priemonių nepaisymas ir kiti veiksniai. 

Uţkrečiamosios ligos kasmet vidutiniškai sudaro ne maţiau 20 proc. bendrojo šalies 

gyventojų sergamumo ir yra prioritetinė visuomenės sveikatos problema. Manoma, kad tikrasis sergančiųjų 

ir uţsikrėtusiųjų skaičius kelis kartus didesnis, nes lengviau sergantieji gydosi patys ir į medikus nesikreipia. 

Apie 92 proc. visų uţkrečiamųjų ligų sudaro oro lašelinės infekcijos. 

Viena iš grėsmingų uţkrečiamų ligų yra tuberkuliozė. Sergamumas tuberkulioze nuo 1990 

iki 1998 metų didėja. Tuberkuliozės gydymo strategijos įgyvendinimas asmens sveikatos prieţiūros 

įstaigose padėjo stabilizuoti sergamumą tuberkulioze. Pagerėjus tuberkuliozės bakteriologinei 

diagnostikai, daugiau išaiškinama ligonių sergančių atvira plaučių tuberkulioze su dideliais 

pakitimais ir daugybinėmis irimo ertmėmis juose. 2007 metai aktyvia kvėpavimo organų 

tuberkulioze sirgo 1 952 asmenys, tai sudarė 57,8 atvejo 100 000 gyv. ir atvira kvėpavimo organų 

tuberkulioze – 1 467 (43,5/100 000 gyv.).  

Per paskutiniuosius keturis metus Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos 

Respublikoje sergamumas tuberkulioze maţėja, Joniškio rajone nuo 2004 metų (51,1/100 000 gyv.) 

iki 2007 metų (39,6/100 000 gyv.) sergamumas tuberkulioze sumaţėjo (3.4.1. pav.). 
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3.4.1. pav. Sergamumas aktyvia tuberkulioze Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2004-2007 m. (10 0000 gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 

Sėkmingai įgyvendinant tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programas bei priemones, 

šia infekcine liga sergamumas maţėja, 2006 metais aktyvia tuberkulioze naujai susirgo 19, o 2007 

metais - 12 Joniškio rajono gyventojų. Sergančių atvira tuberkuliozės forma 2007 m. iš viso buvo – 

7 , daugiausia uţregistruota 45-54 m. amţiaus grupėje (3.4.2. pav.). Iš visų sergančiųjų 57,1 proc. 

sudarė kaimo gyventojai. 
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3.4.2. pav. Registruotų ambulatorinę pagalbą teikiančiose įstaigose            

tuberkuliozės atvejų skaičius pagal amžiaus grupes Joniškio rajone 

2007 m. 

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centras 
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Gripas tarp ūmių kvėpavimo takų ligų yra viena daţniausiai epidemijomis pasireiškiančių 

ligų. Kasmet 20 proc. vaikų ir 5 proc. suaugusiųjų perserga gripu. Didelių epidemijų metu šia liga 

suserga nuo 2 iki 30 proc. gyventojų. Gripo epidemijų metu visada yra stebimas gyventojų 

mirtingumo padidėjimas. Šį mirtingumo padidėjimą sąlygoja ne tik gripas ir pneumonijos, bet taip 

pat širdies ir kraujagyslių bei kitos lėtinės ligos, kurių paūmėjimus sukelia gripo infekcija. 

2007 metais šalyje buvo uţregistruoti 16,6 gripo atvejai 1 000 gyv., iš kurių 0,5 proc. buvo 

hospitalizuota. Joniškio rajone gripu sirgo 277 gyventojai, iš jų 144 vyrai ir 133 moterys. Vaikų iki 

17 metų amţiaus sergamumas gripu, kaip ir 2006 metais, sudarė didţiausią dalį (29,2 proc.) visų 

susirgusių gripu. Šiaulių visuomenės sveikatos centro duomenimis, Joniškio rajone be gripo, oro 

lašelinių infekcijų struktūroje vyravo sergamumas vėjaraupiais, jais sirgo 198 gyventojai. 

Lietuvoje maţėja sergamumas skiepijimu valdomomis uţkrečiamomis ligomis. Vakcinacija 

– būtina asmens sveikatos prieţiūros sudedamoji dalis, įgalinanti apsaugoti vaikus nuo susirgimų, jų 

komplikacijų bei mirčių. Pagrindinis praktinį skiepijimo darbą koordinuojantis dokumentas yra 

skiepijimo kalendorius. Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktikos skiepijimų 

kalendorių, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymų Nr. V-646 (Ţin., 2004, Nr. 142-5210), skiepijama nuo tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, 

difterijos, stabligės, poliomielito, tymų, epideminio parotito, raudonukės, Haemophilus influenzae 

B tipo infekcijos. 3 lentelėje. matome 2007 metais paskiepytų kūdikių ir vaikų skaičių Joniškio 

rajone. 

3 lentelė. Paskiepytų kūdikių ir vaikų skaičius Joniškio rajone 2007 m. (abs.sk) 

 Naujagim., 

kūdikiai 

1 mėn. 2 mėn. 4 mėn. 6 mėn. 15-16,5 

mėn. 

18 mėn. 6-7 m. 12 m. 

BCG 

Tuberkuliozė 

185         

HB Hepatitas B 154 181   195     

KDS Kokliušas, 

difterija, 

stabligė 

  168 178 177  188   

DT Difterija, 

stabligė 

       252  

IPV 

Poliomielitas 

  190 190 194  208 248  

HiB B tipo 

hemphpilusinfl

uanzae inf. 

  173 179 178  206   

MMR Tymai, 

epid. Parotitas, 

raudoniukė 

     224  327 1 

 

Šaltinis: Šiaulių visuomenės sveikatos centras 
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3.5. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 

 

Pasaulyje lytiškai plintančiomis ligomis (LPL) kasmet uţsikrečia apie 250 mln. ţmonių. 

Rytų Europoje, įskaitant ir Lietuvą, šie susirgimai yra labai paplitę. Daţniausiai šiomis ligomis 

uţsikrečiama nesaugių lytiniu santykiu metu su maţai paţįstamu ar net atsitiktiniu asmeniu, 

nenaudojant prezervatyvų. 

LPL priklauso tų ligų grupei, apie kurias mes mieliau nutylime arba kalbame pašnibţdomis. 

Iškreipti vaizdai ir ţinių apie šias ligas stoka sukelia bereikalingą įtampą, nerimą ar baimę. 

2007 metais sergamumo sifiliu rodiklis Joniškio rajone (6,6/100 000 gyv.), lyginant su 

Šiaulių apskrities rodikliu (6,5/100 000 gyv.) yra panašūs, didesnis sergamumas šalyje (8,2/100 000 

gyv.). Sergamumo gonorėja rodiklis Šiaulių apskrityje siekia 4,8/100 000 gyv., Joniškio rajone 

nebuvo registruota nei vieno atvejo. Sergamumas chlamidioze Šiaulių apskrityje siekia tik 0,03 

atvejo 10 000 gyv., Joniškio rajone  neuţregistruota nei vieno atvejo, tačiau negalima teigti, kad šie 

rezultatai atspindi realų sergamumo gonorėja ir chlamidioze skaičių. (3.5.1. pav.). 
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6,5 4,8
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3.5.1. pav. Sergamumas lytiškai plintančiomis ligomis 2007 m.                

(100 000 gyv.). (Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvoje 

palyginimas)  

Šaltinis: ULPKC 

Lietuvos AIDS centro duomenimis, 2007 metais Lietuvoje uţregistruoti 276 susirgimo 

sifiliu atvejai (0,81/10 000 gyv.), iš kurių vienas įgimtas (Akmenės rajone). Aukščiausi sergamumo 

sifiliu rodikliai 2007 metais buvo uţregistruota Vilniaus, Klaipėdos ir Marijampolės apskrityje. 

Šiaulių apskrityje ir Joniškio rajone rodikliai buvo vienodi, 0,65 sergamumo sifiliu atvejai 10 000 

gyv. (3.5.2. pav.). Sergamumo sifiliu pokyčius ir skirtumus galėjo lemti netiksli registracija. 
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3.5.2. pav. Sergamumas sifiliu Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 

šalyje 2005-2007 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos AIDS centras 

Nuo 2005 iki 2007 metų gonorėjos atvejų uţregistruojama daugiau nei sifilio. Susirgusiųjų 

gonorėja asmenų skaičius Lietuvos mastu 2007 metais, palyginus su 2005 metais padidėjo 

atitinkamai nuo 433 iki 471 atvejo, tuo tarpu sergamumo gonorėja rodiklis 10 000 gyv. neţymiai 

išaugo lyginant su 2005 metais – atitinkamai nuo 1,26 atvejo iki 1,36 atvejo. Sergamumas gonorėja 

Šiaulių apskrityje nuo 2005 metų iki 2007 metų taip pat maţėja. Joniškio rajone susirgimų gonorėja 

uţregistruoti 3 atvejai 2005 m. (0,96/10 000 gyv.), susirgimų 2006 m . ir 2007 m . uţregistruota 

nebuvo.(3.5.3. pav.). 
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3.5.3. pav. Sergamumas gonorėja Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 

šalyje 2005 – 2007 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos AIDS centras 
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Šalyje sergamumo chlamidioze rodiklis 2007 metais siekė 1,19 atvejo 10 000 gyv. ir 

palyginus su 2005 metais sumaţėjo. Šiaulių apskrityje nuo 2005 metų sergamumas taip pat maţėja,  

Joniškio rajone 2005-2007 metais nebuvo uţregistruota nei vieno sergamumo chlamidioze atvejo 

(3.5.4. pav.). 

0,06 0,03

1,64 1,63

1,19

0,17

2005 2006 2007

Šiaulių apskritis

Lietuvos Respublika

 

3.5.4. pav. Sergamumas chlamidijoze Šiaulių apskrityje ir Lietuvos 

Respublikoje 2005 – 2007 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos AIDS centras. 

 

2007 metais Lietuvoje uţregistruoti 106 nauji  ŢIV infekcijos atvejai  (0,27/10 000 gyv.). 

Per visą ŢIV infekcijos registravimo Lietuvoje laikotarpį (1988-2007 m.) uţregistruoti 1306 ŢIV 

uţsikrėtę asmenys, 118 vyrai ir 188 moterys, kurių amţiaus vidurkis 34 metai.  

Per pastaruosius metus (2005-2007) pastebimai kito ŢIV plitimo būdai – sąlyginai maţėjo 

kasmet naujai uţsikrėtusiųjų per narkotikus, daugėjo per lytinius santykius, ypač moterų. Gerėjo 

ŢIV išaiškinamumas sveikatos prieţiūros įstaigose, maţėjo ŢIV uţsikrėtusių asmenų skaičius, 

kuriems diagnozė nustatoma kardomojo kalinimo ir laisves atėmimo vietose. 

Joniškio rajone sergamumas ŢIV 2007 m. sudarė -0,01/10 000 gyv.. 2007 m. Joniškio rajone 

atliktų ŢIV tyrimų nėščioms moterims skaičius – 121. Palyginus sergamumo ŢIV rodiklius 

didţiuosiuose Lietuvos miestuose 2004-2007 metais, nustatyta, kad didţiausi sergamumo rodikliai 

buvo Klaipėdos mieste. 
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4. TRAUMOS IR NELAIMINGI ATSITIKIMAI 

 

Kelių eismo įvykių ir juose nukentėjusių ţmonių skaičius 2007 metais šalyje išlieka didelis 

ir prilygsta 2006 metų duomenis. Lietuvos policijos eismo prieţiūros tarnybos duomenimis, per 

2007 metus įvyko 19,6 eismo įvykių atvejai 10 000 gyv., tai yra 6 600 eismo įvykiai, kuriuose 739 

(2,2/10 000 gyv.) ţmonės ţuvo ir 8 234 (24,5/10 000 gyv.) buvo suţeisti. Lyginant su 2006 metais,  

kelių eismo  įvykiai padidėjo 0,3 proc., ţuvusiųjų skaičius sumaţėjo 2,6 proc. suţeistų ţmonių 

skaičius sumaţėjo 0,1 proc.  

Joniškio rajono vyriausio policijos komisariato duomenimis, 2007 metai Joniškio rajone 

uţregistruoti 26 įskaitiniai eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo ţmonės. Eismo įvykiu metu 8 (2,6/10 

000 gyv.) ţmonės ţuvo ir 37 (12,2/10 000 gyv.) buvo suţeisti (4.1 pav.). Dėl neblaivių vairuotojų 

kaltės Joniškio rajone įvyko 53, o šalyje – 801 eismo įvykiai. (4.2. pav.). 
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Joniškio rajono savivaldybė Lietuvos Respublika

Eismo įvykiai Ţuvo Suţeista
 

4.1. pav. Eismo įvykiai ir jų pasekmės Joniškio rajone ir šalyje 2007 m. 

(10 000 gyv.) 

Šaltinis: Joniškio rajono policijos komisariatas 

 

Nelaimingi atsitikimai ir traumos – sudėtinga medicininė, demografinė, socialinė ir 

ekonominė problema, nes dėl nelaimingų atsitikimų daţniausiai miršta jauni ir darbingo amţiaus 

ţmonės. Nemaţai nelaimingų atsitikimų įvyksta darbe. Nelaimingų atsitikimų darbe Joniškio rajone 

2007 metais buvo uţregistruota 13 atvejų. Iš jų 2 sunkūs ir 11 lengvų nelaimingų atsitikimų darbe.  

(4.2. pav.). 
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4.2. pav. Nelaimingi atsitikimai darbe Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2007 m. (10 000 gyv.). 

Šaltinis: Valstybinė darbo  inspekcija 

 

Transporto įvykiai, apsinuodijimai alkoholiu, tyčiniai susiţalojimai (saviţudybės) ir 

pasikėsinimai priskiriami išorinių mirties prieţasčių klasei. Jie mirties prieţasčių struktūroje uţima 

trečiąją vietą. 2007 metais Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje daugiausia 

mirčių buvo dėl tyčinių susiţalojimų (saviţudybių), kurie Joniškio rajone sudarė 26,4 atvejai 100 

000 gyv. (4.3. pav.) iš kurių 75 proc. vyrai. 

 

4.3. pav. Mirtingumas pagal traumų ir nelaimingų atsitikimų priežastis 2007 m. 

(100 000 gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras      
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Dėl traumų, apsinuodijimų ir kitų išorinių prieţasčių padarinių 2007 metais Joniškio rajono 

stacionaruose ir ambulatorinėse įstaigose gydyta 2212 (94,36/1 000 gyv.) suaugusių ligonių ir 656 

(96,02/1 000 gyv.) vaikų (4.4. pav.). Hospitalizacijos rodikliai 2007 metais yra panašūs Šiaulių 

apskrityje ir šalyje. 

 

4.4. pav. Asmenų, kuriems ambulatorinėse ar stacionarinėse sveikatos 

priežiūros įstaigose užregistruota bent viena trauma skaičius Lietuvos 

Respublikoje, Šiaulių apskrityje ir Joniškio rajone 2007 m. (1 000 gyv.) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos informacijos centras 

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis per 2007 metus šalies įmonėse įvyko 3 638 

nelaimingi atsitikimai darbe, iš kurių 3 347 lengvi, 193 sunkūs, 98 mirtini. 

Joniškio rajone 2007 metais iš viso įvyko 13 nelaimingų atsitikimų darbe, iš jų: lengvų – 11  

ir 2 sunkūs. (4.5. pav.), 69 proc. nelaimingų atsitikimų įvyko vyrams. 
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4.5. pav. Nelaimingi atsitikimai darbe Joniškio rajone 2006-2007 m. (abs.sk.) 

Šaltinis: Valstybinė darbo  inspekcija 
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5. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VEIKLA 

 

2007 metais Joniškio rajone daugiausia sveikatos prieţiūros įstaigose dirbančių specialistų 

sudarė specialistai su aukštuoju ar aukštesniuoju medicinos išsilavinimu (ne gydytojai) – 80,3/10 

000 gyv., slaugytojų skaičius antras pagal dydį – 66,4/10 000 gyv. Gydytojų skaičius sudarė 14,6/10 

000 gyv., tai apie 4,5 karto maţiau nei slaugytojų. Maţiausias skaičius Joniškio rajone yra 

odontologų, 2,0/10 000 gyv., Šiaulių apskrityje – 4,1/10 000 gyv., o Lietuvoje 7,1/10 000 gyv.. Visų 

specialistų skaičius nuo 2005 iki 2007 metų nekito arba kito neţenkliai (5.1. pav.). 
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5.1. pav. Gyventojų aprūpinimas medicinos personalu Joniškio rajone 

2005-2007 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Lietuvoje nuo 2005 iki 2007 metų vienam gyventojui per metus teko 6,7-6,8 apsilankymų 

pas gydytojus, Šiaulių apskrityje – 5,5-5,7, Joniškio rajone – 4,4-4,7 apsilankymai vienam 

gyventojui. Joniškio rajone nuo 2005 iki 2007 metų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam 

gyventojui išliko maţesnis  uţ Lietuvos vidurkį (5.2. pav.). Iš viso 2007 metais uţregistruota 142,9 

tūkst. apsilankymų, tai sudarė 4,7 atvejai vienam gyventojui. Daugiausia Joniškio rajono gyventojai 

lankėsi pas pirmo lygio paslaugas teikiančius gydytojus. 2007 m. uţregistruota 112,8 tūkst. 

apsilankymų pas pirmo lygio paslaugas teikiančius gydytojus, tai sudarė 3,7 atvejo vienam rajono 

gyventojui.  
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5.2. pav. Apsilankymų pas gydytojus skaičius Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir 

Lietuvos Respublikoje  2005-2007 m (1-am gyv.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

 

Nuo 2005 iki 2007 metų bendras lovų skaičius tiek Joniškio rajono, Šiaulių apskrities ir 

šalies sveikatos prieţiūros įstaigose kito neţymiai (5.3. pav.). 
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5.3. pav. Bendras lovų skaičius stacionaruose Joniškio rajone, Šiaulių 

apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2005-2007 m. (10 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 
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2005-2007 metais Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje vidutinis 

gulėjimo laikas stacionare trumpėja. Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, 2007 

metais vidutinė gulėjimo trukmė Joniškio rajono ligoninėje buvo ilgiausia vidaus ir neurologijos, 

skyriuose (5.4. pav.). 

 

5.4. pav. Vidutinis gulėjimo laikas pagal lovų profilius Joniškio rajono 

ligoninėje 2007 m. 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos  informacijos centras 

Didţiausia lovos apyvarta 2007 metais pagal lovų profilius buvo chirurgijos skyriuje (5.5. 

pav.). 

 

5.5. pav. Lovos apyvarta pagal lovų profilius Joniškio rajone stacionarinėse 

sveikatos priežiūros įstaigose 2007 m. (kartai) 

Šaltinis Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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Lietuvos sveikatos informacijos centro duomenimis, nuo 2005 metų Joniškio rajone  

greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius beveik nekito, tačiau jis ţymiai didesnis 

nei apskrityje ir šalyje (5.6. pav.). 2007 metais Joniškio rajone iš viso buvo suteiktos 7449 

greitosios medicinos paslaugos, iš kurių 79,5 proc. dėl ūmių susirgimų ir būklių (5.7. pav.).  
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5.6. pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų skaičius 

Joniškio rajone, Šiaulių apskrityje ir Lietuvos Respublikoje 2005-2007 

m.  (1 000 gyv.) 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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5.7. pav. Greitosios medicinos pagalbos suteiktų paslaugų struktūra pagal 

priežastis Joniškio rajone 2005-2007 m. (proc.). 

Šaltinis: Lietuvos sveikatos informacijos centras 
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6. VYKDOMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS JONIŠKIO 

RAJONE 

Vilniaus universiteto onkologijos instituto duomenimis, vykdomos gimdos kaklelio 

piktybinių navikų prevencinės programos dėka daţniau diagnozuojamos I stadijos vėţys, aktyvi 

krūties vėţio programa gali padėti sumaţinti mirtingumą 25-30 proc. Mirtingumo maţėjimui įtakos 

turi ir priešinės liaukos prevencinė programa, kuri Lietuvoje vykdoma geriausiai iš visų vėţio 

prevencijos programų. 

Valstybinės ligonių kasos 2007 metų duomenys rodo, kad Lietuvoje vėţio prevencija vyrai 

yra susirūpinę kur kas labiau nei moterys. Aktyviausiai buvo įgyvendinama vėliausiai pradėta 

vykdyti programa (2005 m. rugsėjo 30 d. PSDT posėdyje buvo pritarta priešinių liaukos vėţio 

ankstyvosios diagnostikos programai). Pagal šią programą visi 50-75 metų vyrai bei vyrai nuo 45 

metų, kurių tėvai ir broliai yra sirgę priešinės liaukos vėţiu, nemokamai tikrinami dėl šios ligos. 

Sergant šią liga ilgai nejaučiama jokių prostatos vėţio simptomų. 

Šiaulių Teritorinės ligonių kasos (TLK) duomenimis 2006 metais prie Joniškio rajono 

asmens sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašę 3422 50-75 metų amţiaus vyrai, 2007 metais -  

3458. Palyginti didelis vyrų aktyvumas tikrintis pagal šią prevencinę programą teikia vilties, kad vis 

daţniau bus nustatomas ankstyvųjų stadijų vėţys. 2007 metais Joniškio rajone buvo suteiktos 940 

informavimo ir PSA nustatymo paslaugos, 48 paslaugomis maţiau nei 2006 metais (2006 metais - 

988). 2006-2007 metais daugiausia prisirašiusiųjų 50-75 metų amţiaus vyrų ir suteiktų paslaugų 

skaičius buvo VŠĮ Joniškio PSPC (pirminis sveikatos prieţiūros centras). 

2005 m. rugsėjo 23 d., SAM įsakymu Nr. V-729 „Dėl atrankinės mamografinės patikros dėl 

krūties vėţio finansavimo programos patvirtinimo“, buvo patvirtinta krūties vėţio prevencijos 

programa. Ši programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų amţiaus susirgimų prevencijai. Šiaulių 

TLK duomenimis 2007 metais prie asmens sveikatos prieţiūros įstaigų yra prisirašiusios 3621 50-

69 metų amţiaus moterys.  

Šios programos priemonės yra taikomos vieną kartą per dvejus metus. Viena iš programos 

priemonių yra pokalbiai su moterimis apie krūties piktybinių navikų profilaktikos priemones bei 

patarimai kaip stiprinti ir išsaugoti sveikatą, bei moterų nukreipimas atlikti mamografinį tyrimą. 

2006 metų gruodţio mėnesį tik 289 moterims buvo suteiktos informavimo ir siuntimo atlikti 

mamografiją paslaugos, 2007 metais šis skaičius išaugo iki 335 paslaugų (6.1. pav.). 
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6.1. pav. Suteiktų informavimo dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos ir siuntimo atlikti mamokgrafiją paslaugų skaičius 

Joniškio rajone 2006 gruodžio mėn.-2007 m. (abs.sk). 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

Ši prevencinė programa, kaip ir prostatos vėţio programa, leido išryškinti tą pačią 

tendenciją: profilaktiniai patikrinimai padeda aptikti ankstyvųjų  stadijų vėţį. Valstybinės ligonių 

kasos duomenimis 2007 metais apie 80 proc. visų pagal šią programą patikrintų moterų, kurioms 

diagnozuotas piktybinis navikas, buvo nustatytas I-II stadijų vėţys, o iš profilaktiškai nesitikrinusių 

ir susirgusių kruties vėţiu, ankstyvosios šios ligos stadijos diagnozuotos tik kiek daugiau nei pusei 

pacienčių. 

2004 metų birţelio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr.   

V-482, buvo patvirtinta gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. 

Valstybinių ligonių kasos duomenimis daugelyje šalių skiriasi pagal gimdos kaklelio vėţio 

prevencinę programą tikrinamų moterų amţius ir kvietimo pasitikrinti intervalai. Daţniausiai 

tikrinamos moterys nuo 25 iki 60-65 metų amţiaus, o pasitikrinti daţniausiai kviečiama kas trejus 

metus. Lietuvoje iki 2008-ųjų buvo tikrinamos 30-60 metų amţiaus moterys. 2007 metais prie 

Joniškio rajono asmens sveikatos prieţiūros įstaigų buvo prisirašiusios 6201 moterys. Nuo 2008-ųjų 

profilaktiškai tikrinamų dėl gimdos kaklelio vėţio moterų amţiaus intervalas pakoreguotas – imta 

tikrinti 25-60 amţiaus metų moteris. 

Šiaulių TLK duomenimis, 2007 metais buvo suteiktos 963 moterims informavimo paslaugos 

ir 566 atliktas citologinis tepinėlis dėl gimdos kalelio piktybinių navikų (6.2. pav.). 
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6.2. pav. Suteiktų informavimo paslaugų ir atliktų citologinio tepinėlio paslaugų 

skaičius Joniškio rajone 2007 m.(abs. sk.) 

Šaltinis: Šiaulių TLK 

2004 metais pradėta Vaikų dantų dengimo silantinėmis medţiagomis programa. Šiaulių 

TLK duomenimis, silantais 2006-2007 metais buvo dengiami 5-13 metų vaikų krūminiai dantys, 

2005 metais 6-8 metų vaikams. Šios paslaugos vaikams teikiamos nemokamai. Nuolatinių pirmųjų 

krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimą organizuoja savivaldybės gydytojas, o vykdo asmens 

sveikatos prieţiūrios įstaigos, sudariusios sutartis su TLK dėl pirminės odontologinės pagalbos 

paslaugų teikimo ir apmokėjimo. Vaikų dantis silantinėmis medţiagomis dengia bendrosios 

praktikos odontologai ar burnos higienistai. 

Uţdengus dantų vageles silantais krūminiai dantys apsaugomi nuo gedimo. Padengti dantis 

silantais kur kas pigiau nei juos plombuoti. Gaila, kad mūsų šalyje Vaikų dengimo silantėmis 

medţiagomis prevencinė programa vykdoma vis dar vangokai, tai iliustruota (6.3. pav.). 
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6.3. pav. Vaikų dalyvavusių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 

Joniškio rajone skaičius 2006-2007 m. (abs.sk). 

Šaltinis: Šiaulių TLK 
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7. APIBENDRINIMAS 

 

Apibendrinant pateiktus duomenis galima teigti, kad Joniškio rajono, kaip ir Lietuvos 

Respublikos gyventojų, vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė, visapusiškai atspindinti gyventojų 

sveikatos būklę, kuri  2005-2007 metais trumpėjo. Joniškio rajonui, lyginant su Šiaulių apskritimi 

bei Lietuva, būdingi didesni mirtingumo rodikliai. Mirties prieţasčių struktūroje Joniškio rajone 

vyrauja trys pagrindinės mirties prieţastys, kaip ir Šiaulių apskrityje bei Lietuvoje: širdies ir 

kraujagyslių ligos, piktybiniai navikai bei traumos ir nelaimingi atsitikimai. Mirtingumo nuo 

kraujotakos sistemos ligų rodiklis Joniškio rajone kiekvienais metais didėja. Atkreiptinas dėmesys į 

didelį Joniškio rajono gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų. Stebimas didelis vaikų 

sergamumas, vyrauja regėjimo sutrikimai ir nenormali laikysena. Pasyvus gyventojų dalyvavimas 

valstybinėse prevencijos programose, maţesnis apsilankymų ambulatorinėse sveikatos prieţiūros 

įstaigose skaičius, tenkantis vienam gyventojui, bei didesnis negu Lietuvoje šiose įstaigose 

registruojamų susirgimų skaičius leidţia manyti, kad Joniškio rajono gyventojai maţai rūpinasi 

savo sveikata.  Mirtingumo padidėjimas, gimstamumo sumaţėjimas kartu su darbingo amţiaus 

emigracija iškreipia demografinę struktūrą, sukelia socialines problemas: nedarbo lygio didėjimą, 

socialinės rizikos šeimų augimą, socialinių išmokų didėjimą, sveikatos būklės prastėjimą. 

Joniškio rajone yra nemaţai spręstinų sveikatos problemų, keistini gyvensenos įpročiai. 

Piktnaudţiavimas alkoholiniais gėrimais – vienas labiausiai paplitusių lėtinių neinfekcinių ligų 

rizikos veiksnių. Su alkoholio vartojimu siejami traumatizmas bei mirtingumas dėl išorinių 

prieţasčių. Piktnaudţiavimas alkoholiniais gėrimais – vienas iš pagrindinių rizikos veiksnių kai 

kurių lokalizacijų piktybiniams navikams atsirasti. Tabako vartojimas lemia 25 proc. širdies ir 

kraujagyslių ligų, 30 proc.. vėţio, 75 proc. kvėpavimo sistemos ligų ir yra laikomas svarbiausiu 

šalintinu šių ligų rizikos veiksniu. 

Visuomenės sveikatos ir socialinis sektorius yra ypač reikšmingi keičiant ţmonių 

gyvensenos įpročius. Tai ilgas, daug pastangų reikalaujantis darbas. Investicijos į gyvensenos 

įgūdţių ugdymą atsiperka su kaupu. Tačiau jų rezultatai nėra greitai pasiekiami ir apčiuopiami. 

Todėl visuomenės sveikatos sektoriaus programos reikalauja daug propagavimo veiklos. Kuo 

paţangesnė visuomenė, tuo ji greičiau supranta ir svarbiau vertina tokių programų naudingumą. 
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 Tai lėtinių neinfekcinių ligų (kraujo apytakos, piktybinių navikų, nelaimingų atsitikimų ir 

traumų) prevencijos bei jų rizikos veiksnių kontrolės gerinimas, psichinės sveikatos  problemų 

valdymas bei alkoholinių psichozių ir narkomanijos apskaitos gerinimas. 

Sveikatos prieţiūros įstaigų infrastruktūros tobulinimas, miesto gyvenamosios aplinkos oro 

uţterštumo maţinimas, šulinių geriamojo vandens uţterštumo nitritais ir nitratais kontrolė. 

 


